
20
16

ل 
ري

اب
/

ن
سا

ني
 -

 1
84

د 
عد

 ال
ر |

م
تث

س
م

وال
ك 

بن
ال

A
l-B

an
k 

W
al

-M
ust

at
hm

er
 | 

N
o  1

84
 - 

A
pr

il 
20

16

العدد 184 - نيسان/ابريل 2016

املهاجرون ينعشون قطاع األعمال األوروبياملهاجرون ينعشون قطاع األعمال األوروبي

تنوع يف صناعة اإلعالم يف الشرق األوسطتنوع يف صناعة اإلعالم يف الشرق األوسط





26 الموضوع الرئيسي:  

العدد رقم: 184 - نيسان / ابريل 2016

عالم االستثمار

عالم البنوك

توقعات بتحسن السوق النفطية أواخر 2016
اتجاهات للدمج واالستحواذ في القطاع الكيماوي

سياسة مصرف لبنان قائمة على منع افالس أي مصرف
يوسف: خفض اإلنفاق في الخليج ال يجدي نفعاً 

جديد

12
13

24
25

52
62
63
78
83

حضور للشركات العالمية في معرض دبي للقوارب
كاسبرسكي تكشف أضخم عصابة احتيال إلكتروني 

سرقة معلومات الهوية الشخصية أحدث طرق االحتيال
إيران تكشف عن خططها في مجال الطيران

السيارات الخارقة هيمنت على معرض جنيف 2016 عالم االقتصاد
44
45
46

تراجع الثقة النفطية في اقليم كردستان العراق
“النقد الدولي” يخفض توقعاته للنمو في 2016

صناعة الغاز تدخل حرب األسعار

المهاجرون ينعشون قطاع األعمال األوروبي

25 لاير | 4 دينار | السعودية  250 ل.س. | األردن  7500 ل.ل. | سورية  | لبنان 
| دينار   2 الكويت   | 10 لاير  | قطر  دينار   2.5 البحرين   | 25 درهم  اإلمارات   |
| 500 لاير  اليمن   | دنانير   5 العراق   | جنيهات   10 مصر   | 2.5 لاير  عمان   |
| درهم   70 المغرب   | دينار   200 الجزائر   | دنانير   7 تونس   | دنانير   10 ليبيا   |

| Austria euro5 | Belgium euro5 | Cyprus C£ 3.5 | France euro5 |
| Germany euro5 | Italy euro5 | Netherlands euro5 | Spain euro5 |
| U.S.A. 8 $ | Sweden euro5 | Switzerland F 10 | U.K. £ 3 |

تقارير
إعادة إدخال إيران في سالسل التوريد العالمية

القطاع الخاص المصري يعاني وسط التدهور التجاري
50
51

14 النظم المصرفية اإلسالمية تحقق ازدهاراً

90 تنوع في صناعة اإلعالم في الشرق األوسط 2016 





5

رغ��م تبعات االزم��ة االقتصادية التي تعاني منها اوروب��ا، إال انها ال تزال تجذب 
المهاجرين الراغبين في حياة أفضل. فقد توقعت المفوضية األوروبية، أن 3 ماليين 
مهاجر س��يصلون أوروبا بحلول الع��ام 2017 مع “أثر ضعيف وإنما ايجابي” على 

النمو.
ويأت��ي هذا التوقع مع م��ا تواجهه أوروبا اليوم من تحديات ومن أبرزها المش��كلة 
الديموغرافية، فمع تراجع معدالت النمو الس��كاني، وارتفاع نس��بة كبار السن، نرى 
أن المجتمع األوروبي يش��يخ ويتناقص عدده في آن واح��د. ولتحتفظ  أوروبا بقوتها 
االقتصادية ومس��تويات معيش��تها المرتفعة، س��تقوم من دون شك باالستفادة من هذه 
العمال��ة المهاجرة، خاصة من الش��باب ذوي الخبرة والكفاءة في مجاالت اس��تخدام 

التكنولوجيا الحديثة.
وفي هذا الس��ياق، جاء تصريح المستش��ارة األلمانية أنجي��ال ميركل، على أن من 
يص��ل إلى ألمانيا ال يحتاج إلى أن يكون الجئ��اً بل يمكنه العمل، ليؤكد ما ترمي إليه 
ميركل من تقليل الضغط واإلنفاق على اإلقتصاد، والعمل على اإلستفادة من مهارات 
وق��درات ه��ؤالء المهاجرين ودمجه��م في المجتمع، حيث س��يكون المهاج��ر دافعاً 

للضرائب وللضمان االجتماعي مما سيدعم الركائز األساسية لالقتصاد األلماني.
هذا ما أكده أيضاً المفوض األوروبي للش��ؤون االقتصادية، بيار موسكوفيسي، حين 
قال: إن األثر االقتصادي لتدفق المهاجرين سيؤدي إلى ارتفاع “إجمالي الناتج الداخلي 
بم��ا بي��ن 0,2 % و0,3 % بحلول العام 2017” في االتح��اد األوروبي، موضحاً أن 
التأثير “ضعيف إنما ايجابي على النمو االقتصادي” األوروبي إجمالياً. وتتصدى هذه 
التقديرات لعدد من األفكار المس��بقة، وتعزز سياس��ة رئيس المفوضية األوروبية جان 

كلود يونكر، الذي يدعو إلى التضامن مع المهاجرين إلنعاش أوروبا.

أوروبا تجذب المهاجرين

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2016
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قرض من “عوده” لوزارة المال اللبنانية

وقّ��ع وزي��ر الم��ال اللبناني علي حس��ن 
خلي��ل ورئي��س مجل��س إدارة بن��ك ع��وده 
ريمون عوده، اتفاق قرض بقيمة 27 مليون 
دوالر و33.8 ملي��ون يورو لتمويل ش��راء 
3 محط��ات كهرباء وتجهيزه��ا، لمصلحة 
مؤسسة كهرباء لبنان، بطاقة 490 ميغاواط 
لمناط��ق األش��رفية )بي��روت( والضاحية 
الجنوبية وطرابلس. وقال عوده: إن القرض 
الممنوحيمتد 7 سنوات، ويهدف إلى تمويل 

شراء 3 محطات كهرباء وتجهيزها. مؤكداً اإليمان بدور القطاع الخاص من خالل بنك 
عوده، في تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطن، ومشدداً على أهمية 

التعاون بين القطاعين العام والخاص، وآمالً في أن يتطور ليشمل قطاعات أخرى.

علي حسن خليل وريمون عوده

تعديالت من الصناعي السوري

بهدف دعم المقاولين، عدّل المصرف الصناعي في س��ورية سقوف منح الكفاالت 
للمقاولين والمهندس��ين، ليصبح سقف الفئة الممتازة بالحد األقصى للمنح بالمصرف 
25 % من األموال الخاصة، وبالنسبة للفئة األولى 200 مليون ليرة سورية، في حين 
تم تعديل س��قف الفئة الثانية إلى 125 مليون وس��قف الفئة الثالث��ة إلى 75 مليون. أما 
بالنسبة إلى الفئة الرابعة فتم تعديل السقف ليصبح 25 مليون ليرة والفئة الخامسة إلى 
25 مليوناً والفئة السادس��ة لتصبح بس��قف 8 ماليين ليرة سورية. كما عدّل المصرف 
نسب استيفاء مؤونة إصدار الكفالة لتصبح  15 % بالنسبة للفئة الممتازة و20 % بالنسبة 
للفئة الثانية والثالثة و25 % بالنسبة للفئة الرابعة والخامسة، تخفض هذه النسب بمقدار 

5 %  في حال تقديم ضمانة عقارية تغطي قيمتها التسليفية 25 % من مبلغ الكفالة.

ثّمن حاكم مص�رف 
لبنان رياض س���الم�ه، 
خ����الل لق��اء عق����ده 
م��ع رئي��س المجل��س 
ال�وط�ن���ي لإلع����الم 
المرئ�ي والمس����م�وع 
عبد اله��ادي محف�وظ، 
ال�ب�نّ��اء  ال�م�وق�����ف 

للمؤسسات المرئية والمسموعة واإللكترونية والمكتوبة 
ف��ي مقارب��ة التوت��ر الس��عودي-اإليراني والترك��ي-

الروس��ي، وذلك من خالل دور التهدئة وتبريد األجواء 
واإلحتقانات الداخلية.

ورأى س��المه أن الدور البناء لإلعالم اللبناني ساهم 
ف��ي لج��م التداعيات الس��لبية لهذا التوت��ر على الوضع 
االقتصادي والمالي ال��ى جانب اإلجراءات االحترازية 
الت��ي اتخذه��ا مصرف لبن��ان. وأك��د ان ال خوف على 
حرك��ة ت��داول األم��وال، حيث يق��وم المرك��زي بكل 
الخط��وات المطلوبة لضمان بقاء لبن��ان المركز المالي 

األساسي في المنطقة.

دور اقتصادي ايجابي لإلعالم اللبناني

رياض سالمه

فاجأ البنك المركزي األوروبي األسواق المالية بتقليص 
س��عر إعادة التمويل الرئيس��ي إلى صفر من 0.05 %  
بهدف تعزيز اقتصاد منطقة اليورو وليفاجئ األس��واق 
المالية. كما قرر البنك التوسع في برنامج التيسير الكمي 
عن طريق ش��راء الس��ندات ليصل إلى 80 مليار يورو 
ش��هرياً من 60 مليار يورو وخفض س��عر اإليداع إلى 
0.4- % من 0.3- % ليتقاضى المزيد من البنوك مقابل 
إيداع أموالها لديه. وتس��لط الخط��وة التي دفعت اليورو 
لالنخف��اض مقابل الدوالر الضوء على المصاعب التي 
يواجهه��ا المركزي األوروبي في ظ��ل تراجع توقعات 

لتضخ����م  ا
والمخ��اوف 
م���ن ن�م���و 
األس����ع�ار 
ب�م�ع���دالت 
بالغة التدني.

المركزي األوروبي يفاجئ األسواق

والء المودعين يعزز الليرة اللبنانية

أوض��ح المدي��ر التنفيذي للحس��ابات في ساكس��و 
بنك الياس األعرج أن األزمة السياس��ية التي يعيش��ها 
لبن��ان ل��م تؤثر على االقتص��اد ككل، إذ م��ن المتوقع  
أن تس��جل بع��ض القطاعات نمواً ايجابي��اً في 2016 
وعلى رأسها قطاعات المعلومات والتكنولوجيا ويليها 
قطاعي النقل والتجزئة، مش��يراً إلى اس��تمرار النمو 
الق��وي في القروض والودائ��ع المصرفية على الرغم 

من االنخف��اض المتوقع في التحويالت. وأكد أن “الوالء” القائم للمودعين في القطاع 
المصرف��ي المحلي ال يزال يلعب دوراً أساس��ياً في قوة العملة، وكذلك العامل الضخم 
الحتياط��ي النقد األجنب��ي الذي ال يزال يعّزز اس��تقرار الليرة اللبناني��ة، الفتاً إلى أن 

احتياطيات الذهب في لبنان تشّكل أمنا إضافيا للنظام المصرفي.

الياس األعرج
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5 آالف قرض تنموي من التوفير  

كش��ف مس��ؤول في مصرف التوفير عن منح 5319 قرضاً تنموي��اً منذ بداية عام 
2016 وحتى نهاية ش��هر ش��باط /فبراير 2016 بقيمة إجمالية بلغت 1,7 مليار ليرة 
س��ورية. كما بيّن المس��ؤول أن إجمالي القروض الممنوحة من المصرف خالل عام 
2015 بلغ 63705  قروض بقيمة وصلت لنحو 20 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2014 
ال��ذي وصل عدد القروض الممنوحة فيه نحو 63300 قرض بقيمة 19,8 مليار ليرة 
سورية. وقام المصرف مؤخراً بتحديد التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية، استناداً 
إلى قرار مجلس النقد والتس��ليف الذي أتاح للمصارف العامة اس��تئناف منح القروض 

التش��غيلية، قصيرة األجل لتمويل رأس المال 
العامل حصراً، وأن يتم منح قروض قصيرة 
األج��ل ال تتجاوز مدة اس��تحقاقها عام واحد، 
وفترة س��ماح 3 أش��هر، وبفائدة س��نوية 14 
% تُس��دّد على أقساط شهرية، ومنح قروض 

تمويل رأس المال العامل.

وجهت مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف 
سورية المركزي المصارف العامة بتشجيع المواطنين 
عل��ى اإليداع باللي��رة الس��ورية مقابل فوائ��د مرتفعة.

وبحسب التوجيه، فقد أكدت المفوضية على المصارف 
العامة من دون اس��تثناء القيام بحمالت إعالمية تش��جع 
على اإليداع بالليرات السورية مع توضيح نسب الفائدة 
من 13 % إلى 20 ٪ حسب نوع اإليداع، وذلك استجابة 
لما تقرر في اجتماع سابق للجنة السياسات االقتصادية. 
وأش��ارت إل��ى ض��رورة المحافظ��ة عل��ى ضمان��ات 
المصارف الالزمة لإليداع وتسهيل إجراءاته لديها، كما 
طلبت من المصارف تحسين سيولتها سواء عن طريق 
ه��ذه الحمالت أو من خالل اإلجراءت األخرى المتخذة 
م��ن أجل ذلك. ووضعت المفوضية المصارف بموجب 
ه��ذا التوجيه أمام خيار رفع نس��ب الفوائد على اإليداع 
بالليرة، على اعتبار أن أعلى نسبة كان معموالً بها هي 

11 % للمبالغ المودعة ألكثر من سنة.

“المركزي السوري” يشجع
اإليداع بالليرة

تم تعيين عم��ر الغراوي بصفة نائب الرئيس التنفيذي 
لبنك بيمو السعودي الفرنسي في سورية بعد شغله منصب 
مدير عام  شركة بيمو السعودي الفرنسي  للوساطة المالية 
مس��بقاً. ويأتي تعيين الغ��راوي بعد قبول اس��تقالة نائب 

الرئيس التنفيذي السابق حسان عزت طرابلسي مؤخراً.

عمر الغراوي نائبًا للرئيس التنفيذي

عمر الغراوي

مباحثات سورية روسية لتطوير التعاون المصرفي

بحث حاكم مصرف س��ورية المركزي الدكتور 
أديب ميالة مع رئيس دائرة الرقابة المالية االتحادية 
في روسيا يوري تشيخنش��ين سبل تطوير التعاون 
بين وحدتي التحريات المالية في س��ورية وروس��يا 
االتحادية وقضاي��ا مكافحة تمويل اإلرهاب وناقش 
الجانبان خالل اجتماع عقد في موسكو كيفية تطوير 
إجراءات عاجلة وش��املة لمكافحة تمويل إرهابيي 
تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي والتنظيم��ات اإلرهابية 
األخرى األمر الذي من ش��أنه تعزيز دور س��ورية 
في الجهود الدولية لمكافحة غس��ل األموال وتمويل 

اإلرهاب.
وتطرق الجانبان إلى مس��ألة تقديم المس��اعدة الفنية والتدريب لهيئة مكافحة غس��ل 
األموال وتمويل اإلرهاب حيث أعربت وحدة التحريات المالية الروس��ية اس��تعدادها 
ذلك من خالل مركز التدريب الدولي للرقابة المالية المختص بمكافحة غس��ل األموال 

وتمويل اإلرهاب.
م��ن جهة أخرى، أكد ميالة أن القانون رقم 12 الخاص ب�إحداث مؤسس��ة ضمان 
مخاطر القروض للمش��روعات الصغيرة والمتوسطة يأتي  في إطار الجهود المكثفة 
المبذولة في س��بيل دفع وتنمي��ة االقتصاد الوطني مع تحقيق االس��تقرار في القطاع 
المالي ويعد اس��تكماال للتوجهات الحكومية بدعم هذه المش��روعات، كما أنه سيحقق 
المزايا المرجوة من إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وذلك بتخفيف المخاطر الناجمة عن منح التمويل للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة وصوال لحماية السوق المالية وصيانة حقوق كل المتعاملين فيها.

د. أديب ميالة
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موديز: نظرة سلبية للقطاع المصرفي السعودي

عدلت وكالة موديز للتصنيف االئتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي 
إلى س��لبية من مستقرة، وقالت: إن التعديل يعكس توقعات بتضرر القطاع المصرفي 
خالل 12 - 18 ش��هرا المقبلة بس��بب استمرار ضعف أسعار النفط وانخفاض االنفاق 
الحكومي بنس��بة 14 % في 2016. وح��ذرت الوكالة من تنامي مخاطر االئتمان في 
النظام المصرفي ومن تعرض البنوك لتقلبات تمويل في ظل ش��ح السيولة والضغوط 
اإلقليمية. وأدى هبوط أس��عار الخام إلى تقلص إيرادات النفط التي تتدفق على البنوك 

السعودية في حين شرعت الحكومة في إصدار سندات 
بقيم��ة تبلغ نح��و 20 مليار لاير )5.3 ملي��ار دوالر( 
ش��هرياً لتمويل عجز كبير في الموازنة نتج عن تدني 

أسعار النفط مما زاد الضغوط على السيولة.

نفى بنك الخليج التجاري )الخليجي( الخبر الصحفي  
ال��ذي  ورد ف��ي بعض وس��ائل اإلعالم ع��ن محادثات 
جرت بي��ن بنوك محلية من بينه��ا الخليجي وبنك قطر 
الدولي وبنك  األهلي حول مش��روع اندماج ، مؤكداً أن 
هذا الخبر هو مجّرد إشاعة صحفية عارية عن الصحة.

“الخليجي” ينفي
إجراء محادثات اندماج

أصدر بنك الخليج األول بياناً أوضح فيه اللغط الذي 
اثارته التقارير الصحفية األخيرة غير الدقيقة والمتعلقة 
بنية البنك المش��اركة في تقديم العطاءات لشراء وحدة 
بن��ك باركليز في مص��ر. وأكد البنك ع��دم صحة هذه 
التقارير مطلقاً، حيث لم يشارك في أي مناقشات بشأن 

أي عرض محتمل لشراء هذه األصول.

“الخليج األول” ال ينوي
شراء أصول لـ“باركليز”

انتخب��ت  الجمعية العامة لبن��ك الكويت مجلس ادارة 
جديد للسنوات الثالث المقبلة الذي انتخب بدوره ناصر 
مساعد الساير رئيساً للمجلس، وغسان أحمد الخالد نائباً 
للرئي��س. كما وافقت الجمعي��ة  على توزيع 30 % نقداً 
و5 % أسهم منحة على المساهمين. وخالل الجمعية قال 
الس��اير: إن العام 2015 كان مرحلة جديدة من التطور 
والنمو للبنك مدفوعاً بزخم المش��اريع، مش��يراً إلى أن 
أرباح��ه تبقى األعلى بين كافة الش��ركات الكويتية ومن 

بين األعلى عربياً.
ب��دوره، ق��ال الرئي��س التنفيذي لمجموع��ة “الكويت 
الوطني” عصام جاس��م الصق��ر: إن البنك حقق 282.2 
مليون دينار )937 مليون دوالر( أرباحاً صافية في العام 
الماض��ي، مقارنة مع 261.8 ملي��ون دينار )869.334  
مليون دوالر( في العام 2014، بنمو بلغت نسبته 7.8 %.

“الكويت الوطني” يواصل نموه

مجلس إدارة جديد لبنك مسقط

الجمعية  انتخبت 
العادي��ة  العام��ة 
السنوية لبنك مسقط 
بالتزكي��ة اعض��اء 
البنك  إدارة  مجلس 

الجدي��د لمدة 3 س��نوات مقبلة، وبع��د عملية االنتخابات اجتمع مجل��س اإلدارة الجديد 
وانتخب الش��يخ خالد بن مستهيل المعش��ني رئيساً لمجلس اإلدارة، وسليمان بن محمد 
اليحيائ��ي نائباً لرئيس مجلس اإلدارة. كما وافقت الجمعي��ة العامة  على توزيع أرباح 
نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المصدر للبنك. ووافقت على توزيع 
اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 5 % من راس المال عن السنة المالية المنتهية في 
31 كانون األول/ديسمبر 2015، باإلضافة الى الموافقة على تعيين مراق�ب الحسابات 

والمراقب الشرعي الخارجي لميثاق للصيرفة االسالمية.

إيران تنوي إصدار سندات بالعملة االجنبية

أكد نائب محافظ البنك المركزي االيراني بيمان قرباني 
عقيل أبادي خالل مش��اركته في مؤتمر اس��تثماري في 
لندن، أن بالده تخطط إلصدار س��ندات بالعملة االجنبية 
لكنه امتنع عن تحديد إطار زمني. وذكرت وكالة رويترز 
نقالً عن مس��اعد بارز للرئيس االيراني حسن روحاني، 
أن الجمهورية االس��المية تس��عى إل��ى تصنيف ائتماني 
سيادي. وفي كانون الثاني/يناير 2016 رفعت العقوبات 

الدولي��ة ع��ن إيران بمقتضى اتفاق م��ع القوى العالمية وافق��ت بمقتضاه طهران على 
كبح برنامجها النووي. لكن عقوبات أميركية تش��مل حظراً على التعامالت الدوالرية 

وتجميداً لمشاركة البنوك االميركية في تمويل التجارة تبقى سارية.

بيمان قرباني عقيل أبادي
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يعت��زم البنك المرك��زي العراقي بيع م��ا قيمته 1.5 
تريليون دينار عراقي )1.27 مليار دوالر ميركي( من 
السندات الحكومية ألجل عامين وذلك لسد العجز الناجم 
عن تهاوي أس��عار النفط وتكالي��ف الحرب ضد تنظيم 
داعش. االصدار الذي سيتم بيعه  بفائدة 6 % للجمهور 
والبنوك المحلي��ة في الفترة الممتدة من 15 آذار/مارس 
إلى 15 نيسان/ابريل 2016، يعتبر الشريحة األولى من 
خطة لبيع س��ندات قيمتها خمسة تريليونات دينار أعلن 
عنه��ا في مطلع العام الحالي، وس��يكون أول طرح من 
نوعه لالكتتاب العام منذ 2003، حس��بما أكد  مس��ؤول 
عالقات وسائل اإلعالم بالمركزي العراقي أيسر جبار.

العراق يطرح أول سندات منذ 2003

تكبد تجار العملة والمضاربين على الدوالر في مصر 
خسائر فادحة بعد أن قرر البنك المركزي المصري إلغاء 
حدود الس��حب واإليداع لتعامالت األفراد والش��ركات 
بالدوالر وهي اجراءات سمحت بزيادة حركة التعامالت 
في الس��وق الرس��مية، وحدّت من لج��وء عدد كبير من 
العمالء األفراد والشركات إلى السوق السوداء. كما طرح 
المركزي عطاًء اس��تثنائياً جديداً بقيمة 1.5 مليار دوالر 
مؤخراً للقضاء “نهائياً على الس��وق السوداء” ولتغطية 

مديونيات العمالء بالعمالت 
األجنبية القائمة الناتجة عن 
عملي��ات اس��تيراد. وخي��م 
الرك��ود، وانعدمت الحركة 
أمام شركات الصرافة التي 
يتهمها البعض بأنها السبب 
الرئيس��ي في األزمات التي 
تشهدها س��وق الصرف في 

مصر.

ضربة قاصمة لتجار العملة في مصر

خفض تصنيف 25 مصرف خليجي

وضع��ت وكالة موديز انفس��تورز 
سيرفيس التصنيفات االئتمانية الطويلة 
األم��د ل�25 بنكا في منطقة الخليج قيد 
المراجع��ة م��ن أجل خف��ض محتمل 
معلل��ةً قراره��ا باحتم��ال انخف��اض 
الج��دارة االئتمانية لحكوم��ات الدول 
المصدرة للنفط بما يش��ير إلى احتمال 

ضع��ف قدرة هذه الحكوم��ات على تقديم الدعم للبنوك. ومن بي��ن البنوك التي تأثرت 
باإلج��راءات الجديدة بنك أبوظب��ي التجاري وبنك دبي اإلس��المي ومصرف الهالل 
ومصرف الراجحي وبنك البحرين للتنمية والبنك الس��عودي الفرنس��ي وبيت التمويل 
الكويتي )بيتك( وبنك الخليج الدولي وبنك أبوظبي الوطني وبنك الكويت الوطني وبنك 
قطر الوطني. كما تأثرت أيضاً مجموعة س��امبا المالية والبنك الس��عودي البريطاني 
)س��اب( وبنك البحرين اإلس��المي والبنك العربي الوطني وبنك البالد وبنك الجزيرة 
والبنك األهلي التجاري وبنك الرياض والبنك الس��عودي لالس��تثمار والبنك التجاري 

القطري وبنك االتحاد الوطني والمؤسسة العربية المصرفية )إيه.بي.سي(.

قروض أوروبية لمصر ولبنان

واف��ق مجلس إدارة البنك األوروبي لالس��تثمار على منح قروض جديدة بقيمة 4.5 
مليار يورو لدعم مشاريع في مصر ولبنان ودول أخرى من العالم. وقال البنك: إن أكثر 
م��ن نصف القروض الجديدة طويلة األمد التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها خالل 
األش��هر المقبلة ستحسن فرص حصول الشركات الصغيرة في مصر ولبنان وإيطاليا 
وإس��بانيا وفنلندا على التمويل، وإن المش��اريع األخرى التي م��ن المتوقع أن يدعمها 
تتضم��ن مش��اريع الطاقة المتجددة ف��ي مختلف أنحاء أوروبا. ويدع��م القرض المقدم 

إلى مصر مش��روعا إلقامة 
محطة لتولي��د الكهرباء من 
الرياح بمنطقة الس��ويس، ما 
يعكس ثق��ة البن��ك باقتصاد 
مصر وقدرتها على الس��داد 

والوفاء بالتزاماتها.

بطاقة Lodge من بنك عوده

أطل��ق بن��ك ع��وده بطاق��ة Lodge الجدي��دة من 
ماستركارد، كحل دفع خاص بسفرات العمل التي يقوم 
بها كوادر المؤسسات وموظفيها، وهي أكثر أماناً من 
وس��ائل الدفع التقليدية. وقد تم تصميم البطاقة لتفادي 

التعرض لعمليات االحتيال أو لسوء االستخدام.
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“التجاري وفا” يتوسع في أفريقيا

كش��ف المدير الع��ام للتج��اري وفا بنك إس��ماعيل 
الدوي��ري ع��ن ان البنك ين��وي تقديم عرض لش��راء 
العمليات المصرية لبن��ك باركليز، ويتطلع إلى فرص 
اس��تحواذ في نيجيريا، لكنه نفى أن يكون أكبر بنك في 
المغ��رب من حيث األصول، مهتماً بمجموعة باركليز 
افريقيا - التي تدير أبسا في جنوب أفريقيا وعمليات باسم 
باركليز في دول أخرى - حيث من المستبعد أن يعرض 

البنك حصة أغلبية في حين تش��كل عملياته في جنوب أفريقيا جزءاً كبيراً من األنشطة 
وهي سوق تتسم بالمنافسة المحتدمة. وقال الدويري: إن “التجاري وفا” يهدف إلى تنمية 
صافي دخله المصرفي من خارج المغرب إلى 30 %على مدى السنوات الخمس القادمة 

من 27 % اآلن، مشيراً إلى أن استحواذاً كبيراً ربما يضيف 10 % إلى تلك النسبة.

إسماعيل الدويري

 HSBC أكدت مديرة الخدم��ات المصرفية في بنك
فرانشيس��كا ماكدونا، أن عمالء المملكة المتحدة سوف 
يكون��ون قادرين على الوصول لحس��اباتهم المصرفية 
من خ��الل تقنية التع��رف على الصوت عب��ر مكالمة 
هاتفية. وقالت: إن التكنولوجيا المس��تخدمة آمنة بشكل 
ت��ام ومن الممكن أن تحل بديال لكلمات الس��ر أو حتى 
رقم التعريف الشخصي “PIN”، وسوف يتم االعتماد 
ف��ي آلية التعرف على الصوت من خالل تحليل طريقة 
وإيق��اع العميل وس��رعته ف��ي النطق، مؤك��دة أن هذه 
التقنية تجعل عمالء البنك يصلون الى حساباتهم بشكل 

أسهل وأسرع من قبل.

التعرف على الصوت
للوصول إلى الحسابات

فرانشيسكا ماكدونا

أك��د مص��رف اإلم��ارات للتنمي��ة التزام��ه بدع��م 
المش��اريع الصغي��رة والمتوس��طة ورواد األعمال في 
دولة اإلمارات، وذلك في إطار مس��اهمته في دعم هذا 
القط��اع الذي يمثل أح��د الركائز األساس��ية لالقتصاد 
الوطن��ي. كما يوف��ر للمواطني��ن اإلماراتيين مجموعة 
متكامل��ة من النصائح واالستش��ارات م��ن قبل خبراء 

متمرسين في القطاع المالي وقطاع األعمال.

مصرف اإلمارات للتنمية
يدعم المشاريع في اإلمارات

الصين تدعم نمو “دبي المالي”

جدد مركز دبي المالي العالمي التزامه بدعم مبادرة 
“ح��زام واح��د، طريق واح��د” الت��ي أطلقتها الصين 
وإنشاء منصة مالية قوية وداعمة للمؤسسات الصينية.

وق��ال الرئيس التنفيذي لس��لطة مرك��ز دبي المالي 
عارف أميري في ختام مشاركته في مؤتمر مجموعة 
العشرين لعام 2016: إننا نجدد التزامنا ببناء شراكات 
طويلة األمد مع الس��وق الصينية الناش��ئة في زيارتنا 
األول��ى إل��ى الصين هذا الع��ام، فنحن ن��رى أن دور 
الش��ركات الصيني��ة ت��زداد أهميته مع الوق��ت نظراً 

لمساهمتها في جزء كبير من نشاطاتنا.
يذكر أن المركز ش��هد نمواً اس��تثنائياً مع إقبال الش��ركات المالية الصينية والبنوك 
المملوكة للدولة في الس��نوات األخير، وبلغت أصول أكبر 4 مصارف تملكها الصين 

21.5 مليار دوالر، تعادل 26 % من مجموع األصول المسجلة لدى المركز.

عارف أميري

“الخليج الدولي” يسجل زيادة في األرباح

س��جل بنك الخليج الدولي عاماً آخر من األداء المالي 
الق��وي خالل ع��ام 2015، فق��د بلغ صاف��ي الدخل بعد 
اس��تقطاع الضرائ��ب 90.4 ملي��ون دوالر مقابل 85.6 
مليون دوالر خالل عام 2014، ممثالً زيادة سنوية تبلغ 

5.6 %. مع زيادة في جميع فئات الدخل.
وق��ال رئي��س مجل��س إدارة البنك جماز ب��ن عبد هللا 
الس��حيمي: حققن��ا تقدم��اً ممتازاً خ��الل العام ف��ي تنفيذ 

جماز بن عبد هللا السحيمياستراتيجيتنا، في تحويل البنك إلى بنك شامل.
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كش��ف محلل��ون في بن��ك يو.ب��ي.إس السويس��ري 
أن م��ا قيمت��ه 250 إلى 300 مليار ي��ورو من قروض 
البنك المقومة بالعمل��ة االوروبية الموحدة يواجه خطر 
التخلف عن السداد أثناء الدورة االئتمانية الحالية في ظل 
المصاعب التي تعانيها ش��ركات الطاقة والتعدين بفعل 
انهيار أسعار السلع األولية وسط تباطؤ الطلب العالمي، 
مشيرين إلى أن تريليون دوالر من الديون المصنفة في 
درج��ة المضاربة عالمياً تواج��ه مخاطر عالية للتخلف 
عن الس��داد. وتوقع المحللون حدوث حاالت تخلف عن 

في  كبيرة  الس��داد 
المس����تقبل حت��ى 
ف��ي حالة تحس���ن 
أس����ع�ار الس���ل�ع 
األولي��ة، الفتي���ن 
التخل��ف  أن  إل��ى 
عن الس��داد يزداد 
الموارد  قطاع  في 
الطبيعية األميركي 
للشركات المصنفة 
في فئة المضاربة.

300 مليار يورو قروض متعثرة

 قرض لتوفير فرص عمل في األردن

أعل��ن البن��ك المركزي األردني عن قيام��ه بالتعاون م��ع وزارة التخطيط األردنية 
واالتفاق مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، على تقديم قرض ثان 
ل��أردن بمبل��غ 100 مليون دوالر أميركي. ويأتي ه��ذا القرض وفق بيان صادر عن 
البن��ك بعد النجاح الذي تحقق في قرض البنك الدول��ي األول بقيمة 70 مليون دوالر، 
وق��رض الصندوق العرب��ي لإلنماء االقتصادي واالجتماع��ي األول بقيمة 50 مليون 
دوالر، واللذين اس��تفاد منهما حتى نهاية عام 2015، ما يزيد على 11 ألف مش��روع 

وساهما في توفير نحو 2600 فرصة عمل جديدة.

حم��ل البنك األردني الكويتي خدماته المصرفية إلى 
ألوية ومحافظات المملكة عبر فرع متنقل يقدم خدمات 

مصرفية متكاملة تحت اسم جوال.
وم��ع إط��الق الف��رع ال��ذي تحمله س��يارة ش��احنة 
مجهزة بتقنيات ميكانيكية والكترونية مرتبطة باألقمار 
الصناعية، يب��دأ “جوال األردني الكويت��ي” في تقديم 
خدمات مصرفية متكام��ل تماثل الخدمات التي تقدمها 

فروع البنك المنتشرة في المملكة وعددها 57 فرعاً.

“األردني الكويتي”
يطلق فرعًا جوااًل

مشروع لإلشراف على المصارف

النق��د  س��لطة  أعلن��ت 
الفلس��طينية االنته��اء م��ن 
مش��روع اعداد دليل شامل 
جدي��د للرقابة واالش��راف 
وذلك  المص��ارف،  عل��ى 
في اط��ار تبنيه��ا لمنهجية 
عل��ى  المبني��ة  الرقاب��ة 

المخاطر وس��عيها لمواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الرقابة المصرفية 
والتط��ورات المس��تمرة بالخصوص وفي مقدمتها المعايير الص��ادرة عن لجنة بازل 
للرقابة المصرفية. وباش��رت الس��لطة العمل على هذا المش��روع منذ فترة من خالل 
فريق عمل داخلي وبمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي )IMF(. وشارفت المرحلة 
االول��ى، وهي اع��داد الدليل، على االنته��اء على أن يتم الحقاً ووفق��اً لخطة تفصيلية 

المباشرة في المرحلة الثانية المتعلقة بالتطبيق الفعلي.

اتفاقية بين “االتحاد األردني” و“كريف األردن”

وق��ع بنك االتحاد األردني 
االس��تعالم  خدم��ة  اتفاقي��ة 
االئتماني مع شركة “كريف 
األردن” المتخصص��ة ف��ي 
مج��ال تطوي��ر وإدارة نظم 

التقارير االئتمانية وخدمات المعلومات التجارية والحلول االئتمانية، ليكون بذلك أول 
بنك في األردن يعلن جاهزيته لهذه الخدمة. وتهدف الخدمة إلى تسهيل وصول األفراد 
والش��ركات ف��ي األردن إلى الخدم��ات المالية والحصول على ش��روط أكثر مالءمة 
للقروض من خالل توفير قاعدة بيانات ش��املة تعمل ضمن أس��س واضحة، وتغطي 
م��زّودي االئتم��ان كافة في األردن عبر منصتها التكنولوجية المتقدمة والتي س��تدمج 
جميع البيانات في تقرير واحد ش��امل. ووقع االتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة بنك 

االتحاد عصام سلفيتي، والمدير العام لشركة كريف األردن أحمد العامودي.
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زادت من الثقة بالقطاع النقدي في لبنان وأدت إلى توفير السيولة في األسواق اللبنانية 
بحيث تمكن لبنان من توفير التمويل لقطاعيه العام والخاص. وقد سمحت لمصرف 
لبنان بالمبادرة، من خالل خطة تحفيزية، إلى تفعيل الطلب الداخلي مشجعا التسليف 

للقطاعات اإلنتاجية والسكنية والتوظيف في اقتصاد المعرفة.
وأضاف: ان المقاربة غير التقليدية لعملنا كمصرف مركزي، اصبحت اليوم تعتمد 
بشكل وبآخر من المصارف المركزية الكبيرة في العالم بحثا عن تحفيز النمو والنشاط 
االقتصادي. كما ان المصارف اللبنانية سليمة وقد حققت نسب مالءة فاقت الـ12 % 

التي حددتها معايير بازل3، بحيث بلغت 14,42 % في حزيران/يونيو 2015.
وقال: إن سياســة مصرف لبنان ســتبقى  قائمة على منع إفالس أي مصرف مهما 
كان حجمه، وقانون اندماج المصارف يسمح لمصرف لبنان بتحقيق ذلك. وسنستمر 

بتنظيم ومراقبة انتشار المصارف خارج لبنان إضافة إلى توظيفاتها في الخارج.
واردف سالمه قائالً: إن هذه المقاربة سمحت بتفادي االرتدادات السلبية لألزمات 
التي عاشتها دول فيها مصارف لبنانية، وسمحت أيضاً بمنع انتقال أزمات األسواق 

الخارجية إلى السوق المحلية.
وأكــد ان الليرة اللبنانية مســتقرة، وان إمكانات مصرف لبنــان والموجودات من 
العمالت األجنبية تسمح لنا بتأكيد اسـتمرار اسـتقرار سـعر صرف الليرة اللبنانية في 
مقابل الدوالر األميركي. وأشــار إلى ان اســتقرار العملة هو ركيزة استقرار القدرة 
الشــرائية لدى اللبنانيين وبالثقة باالقتصاد اللبناني وبقطاعه النقدي، وباســتقرار في 
بنية الفوائد في لبنان. ومع أن تصنيف لبنان منخفض، فإن بنية الفوائد لديه تبقى أدنى 
من تلك المعتمدة في دول عدة في المنطقة وفي األسواق الناشئة على رغم تمتع هذه 

األخيرة بتصنيف أفضل منه.
لحماية هذا االستقرار.وفي الختام قال سالمه: إننا نتطلع إلى فوائد مستقرة للمستقبل وسنتدخل عند الحاجة 

رياض سالمه

سالمه: مصارفنا سليمة وإمكاناتنا تؤكد استمرار استقرار الليرة

سياسة مصرف لبنان قائمة على منع افالس أي مصرف
أكد حاك���م مصرف لبنان رياض س���المه ف���ي افتتاح 
“المؤتمر المصرفي العربي الس���نوي لعام 2016”، أن 
المصارف اللبنانية س���ليمة وحققت نسب م��الءة فاق��ت 
نس���بة ال�12 % التي حّددتها معايي��ر بازل3 حيث بلغت 

14,42 % في شهر حزيران/ يونيو 2015.
وقــال إن ســياســـة مصرف لبنــان ســتبقى قائمة على 
منع إفالس أي مصــرف مهما كان حجمه، وقانون اندماج 
المصارف يســمح لمصــرف لبنان بتحقيق ذلــك، كما أننا 
سنستمر في تنظيم ومراقبة انتشار المصارف خارج لبنان 
إضافــة إلى توظيفاتها في الخــارج، مطمئناً إلى أن “الليرة 
اللبنانية مستقرة، وإمكانات مصرف لبنان والموجودات في 
العمالت األجنبية تسمح لنا بالتأكيد على استمرار استقرار 

سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدوالر األميركي”.
شــارك في المؤتمــر وزراء وحكام مصــارف مركزية 
عربيــة، ونحــو 350 شــخصية قيادية مصرفيــة عربية، 
باإلضافة إلى ممثلين عن أهم المؤسسات اإلقليمية العربية 
وســفراء عرب وأجانب وأعضــاء الهيئات االقتصادية في 
لبنان. وتحدث ســالمه في كلمته قائــالً: إننا نلتقي اليوم في 
زمــن تواجه المصارف والمؤسســات الماليــة في منطقتنا 
تحديــات منها مــا هو ناجم عن الوضع السياســي واألمني 
فــي الــدول العربية ومنها مــا هو ناجم عــن التغيرات في 
تقنيات العمــل المصرفي نتيجة المعايير المســتحدثة. وقد 
طّور مصرف لبنان، من خالل سلسلة من التعاميم، الهيكلية 
اإلداريــة للقطاع المصرفي في لبنــان، وطالب المصارف 
بــأن يكون لدى مراكزها الرئيســية وفروعها دائرة امتثال 

تتأكد من شرعية األموال الداخلة إليها.
وأضاف: اســتحدث مصــرف لبنان أيضــاً دائرة امتثال 
لديه بهدف التأكد من شــرعية العمليات التي تمر من خالله 
بالعمالت كافة. وأشــار الى ان التأكد من شــرعية األموال 
التــي تدور فــي القطــاع المصرفــي والمالــي، وتواصل 
المصــارف التجارية مــع دوائر االمتثال لــدى المصارف 
المراسلة كفيالن تخفيف مبادرات سياسات تقليص األخطار 
)Derisking(، وهو الخطر األهم للمصارف في منطقتنا.

وقال ســالمه: إن مصرف لبنــان، ومنذ أعوام، بادر إلى 
المطالبــة بأن يكــون لدى المصــارف لجان تقــوم أخطار 
التوظيفات، ولجان تتأكد من اإلدارة الرشيدة. وطالب ايضاً 
بــأن يكون مجلس إدارة المصــرف مطلعاً على أعمال هذا 

المصرف وأن يتألف هذا المجلس من أعضاء مستقلين.
وتابع: إن اإلدارة الرشــيدة والشــفافية وتوزيع األخطار 
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قب��ل لطرحت نظرة مختلفة عم��ا هو موجود. 
المف��روض أن تقّس��م األموال ال��واردة بزمن 
االرتفاع القياس��ي ألس��عار النفط بحيث تدخل 
ف��ي االحتياطي العادي، وكذل��ك في احتياطي 
آخر يخص��ص لمواجه��ة تذب��ذب الميزانية، 
وبالتالي عندما تنخفض أسعار النفط ونلجأ لتلك 
االحتياطيات للحفاظ على الموازنة ال يقال إن 

الدولة أنفقت من احتياطها األصلي”.
وع��ن رأي��ه بما نق��ل عن ولي ول��ي العهد 
الس��عودي األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان حول 
حقبة من “التاتش��رية” مقبل��ة على االقتصاد 
الس��عودي إلصالح االمور من جذورها، قال 
يوسف: إن لدى المملكة قدرات كبيرة يمكنها 
استغاللها لتنويع مصادر دخلها كتحويل الحج 
إلى مصدر رئيس��ي للخدم��ات االقتصادية قد 
تكون عوائده أفضل من النفط نفس��ه، وكذلك 

تطوير الس��ياحة والم��دن االقتصادية كمدينة 
المل��ك عبدهللا المجاورة لج��دة، والتي أعرب 
يوس��ف عن إعجابه الشديد بمستوى تطورها 

وسرعة العمل فيها.
دور للمصارف االسالمية

وعن دور المصارف االس��المية في تمويل 
الحكومات الخليجية ف��ي ظل أزمة النفط، أكد 
يوس��ف جاهزية ه��ذه البن��وك إلمكانية طرح 
لتموي��ل  س��يادية  الحكوم��ات ألي صك��وك 
ميزانياتها قائالً: “نحن جاهزون ولدينا السيولة 
المطلوبة، فهنالك اآلن مصارف في اإلمارات 
تتح��دث عن ش��ح العملة األجنبي��ة وليس عن 
العملة المحلية. األمر الثاني أن البنوك كسرت 
بعض القيود على التسهيالت للشركات الكبرى 
بضمان مبالغ كبيرة، لكن لم تكن هنالك سندات 
او صك��وك لالختصاص بمثل هذه الس��يولة. 
اليوم أطلقت الدول صكوكها وس��يتوجه جزء 

منها للصكوك”.
نتائج جيدة للبركة

عل��ى صعي��د آخر، أش��ار يوس��ف إلى أن  
أرب��اح مجموع��ة البرك��ة خ��الل 2015 ق��د 
س��جلت ارتفاعاً بنسبة 4 % لتبلغ 286 مليون 
دوالر، بينما بلغ مجم��وع الدخل مليار دوالر 
وذل��ك للمرة األول��ى، معتب��راً أن النتائج “لم 
تش��كل مفاجأة” له رغم التذبذب بأسعار النفط 
والعمالت. ولفت إلى اس��تمرار خطط التوسع 
ف��ي المغرب وفق المقرر خ��الل 2016، إلى 
جانب التوس��ع نحو إندونيس��يا أيضاً، ومتابعة 
النظر في خطط دخول أس��واق الصين والهند 
وبنغالديش والتطلع لدخول دول آسيا الوسطى 

من خالل الوحدة التركية للمجموعة.
وعن األس��واق الرئيسية التي تشهد تقلبات، 
خصوص��اً تركيا ومصر، رأى يوس��ف أن ما 
يج��ري فيهما لن يؤثر عل��ى نتائج المجموعة 
موضحاً بالقول: إن أكث��ر تمويالتنا في تركيا 
تكمن في س��وق التجزئة والشركات الصغرى 
والمتوس��طة، لذلك نتوقع في 2016 أن يكون 
عجلة االقتصاد تنمو ببطء ولكنها تتحرك.هناك نمو جيد. أما بالنسبة الى مصر، فقد بدأت 

عدنان يوسف

المصارف كسرت بعض القيود
على التسهيالت
للشركات الكبرى

بضمان مبالغ كبيرة

الحل بتنويع مصادر الدخل واطالق مشاريع انتاجية

عدنان يوسف: خفض اإلنفاق في الخليج ال يجدي نفعًا
دعا عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف دول 
الخليج الى معالج���ة األوضاع في اقتصاداتها 
بعيداً من سياس���ة خفض النفقات، معتبراً أن 
هذه السياسة هي قصيرة األجل ولن تجدي نفعاً 
ألكثر من سنة أو سنتين، مشدداً على ضرورة 
االبتعاد من القروض االستهالكية، وداعياً الى 
استخدام الديون في مش���اريع انتاجية يكون 
مردوده���ا كبيراً في الس���نوات المقبلة وتجد 

وظائف وتزيد االيرادات الحكومية.
وقال يوس��ف ف��ي حديث تلفزيوني لش��بكة 
“سي ان ان”: إن أسلوب انتظار المشاكل ريثما 
تحل نفسها بنفسها غير صحيح، شارحاً وجهة 
نظ��ره بالق��ول: “عندنا نظ��رة خاطئة لألمور 
تجعلنا نربط المشاكل بالكرامة الشخصية، أما 
في الغرب فإن اقتصاداتهم رغم قوتها تتعرض 
ألزمة في كل 6 أو 7 س��نوات وهم ال يخفونها 
ألنه��م معتادون عل��ى إدارة األزم��ات. لديهم 
القدرة على تفعيل اجهزة الدولة والمتخصصين 
في ابراز المش��كلة والتوجيه لتصويبها، وهذا 

األمر نفتقده في المنطقة العربية والخليج”.
وانتق��د ضع��ف األداء الحكومي بعد خفض 
التصنيف االئتماني البحريني، مش��يراً إلى أن 
اإلعالم يقوم بتضخيم األمور بس��بب التطرق 
لمواضيع من دون تخصص واضح ومن دون 
الحص��ول على معلومات صحيحة، قائالً: هذا 
حصل في السابق أثناء مشكلة سوق العقارات 
في دبي حينما نشر االعالم الكثير من السلبيات. 
واألمر نفس��ه يحصل في البحرين بالخلط بين 
الدين العام والخاص وتقديم معلومات خاطئة، 
ما أساء لسمعة البحرين في األسواق العالميةن 
مع أن علينا أال ننس��ى أن البحرين سوق مالية 

مهمة جداً.
توصيات للسعودية

وعن طريقة تعامل الس��عودية مع األوضاع 
االقتصادي��ة الت��ي توجهه��ا وكذل��ك الحديث 
اإلعالم��ي ع��ن أزم��ة اقتصادي��ة عميقة في 
المملكة وعن احتياطات قد تنفد خالل س��نوات 
قليلة قال يوس��ف: “لو س��ئلت هذا السؤال من 
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الموجودات الس��ائلة )الموجودات الس��ائلة إلى إجمالي الموجودات(، وكذلك نس��بة 
الموجودات الس��ائلة إلى المطلوبات قصيرة األجل م��ن )24.7 % و12.7 %( في 
الربع الثاني من 2014 إلى )35.8 % و13.6 %( في الربع الثاني من 2015 على 
التوالي. وكانت ثالث دول مش��اركة في المش��روع قد بدأت برفع تقارير عن نس��بة 

تغطية السيولة، التي فاقت الحد المطلوب رقابياً والبالغ مقداره 100 %.
جودة الموجودات

وتشير بيانات جودة الموجودات إلى تحسن متوسط النسبة للتمويل المتعثر )التمويل 
اإلجمالي المتعثر إلى إجمالي التمويل(، حيث انخفض من )6.3 %( في الربع الثاني 
من 2014 إلى )4.9 %( في الربع الثاني من2015، باإلضافة النخفاض متوس��ط 
نس��بة صافي التموي��ل المتعثر إلى رأس المال م��ن )11.5 %( في الربع الثاني من 

2014 إلى )9.0 %( في الربع الثاني من2015.
العائدات

حافظت المصارف والنوافذ اإلس��المية في الدول المش��اركة في المش��روع على 
معدالت ثابتة من العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية خالل الفترات 
الت��ي يغطيها التقرير، حيث بلغ العائد عل��ى الموجودات والعائد على حقوق الملكية 
)1.3 % و8.6 %( في الربع الثاني من 2015 مقارنة بنس��بة )0.9 % و8.9 %( 

في الربع الثاني من 2014 على التوالي.
المصارف اإلسالمية

وأشارت البيانات إلى أن عدد المصارف التي تمارس المصرفية اإلسالمية بشكل 
كامل، والنوافذ اإلسالمية التابعة للمصارف التقليدية في الدول المشاركة بلغت 169 
مصرفاً و86 نافذة في الربع الثاني من 2015، بالمقارنة مع 163 مصرفاً و86 نافذة 
في الربع الثاني من 2014. ووصل عدد الموظفين مع نهاية الربع الثاني من 2015 
إل��ى )612385( موظف��اً يعملون ف��ي )14829( فرعاً من ف��روع المصارف التي 
تمارس المصرفية اإلس��المية بشكل كامل، بزيادة )1466( فرعاً و)2929( موظفاً 

على مدار عام منذ الربع الثاني من 2014.
الخدمات المصرفية اإلسالمية، تليها دولة اإلمارات.جدي��ر بالذكر أن الس��عودية هي أكبر دولة في الش��رق األوس��ط من حيث قطاع 

انخفاض متوسط نسبة التمويل المتعثر إلى رأس المال

النظم المصرفية اإلسالمية تحقق ازدهاراً حتى نهاية 2015
نشر مجلس الخدمات المالية االسالمية إصداره الثالث 
للبيانات المتعلقة بس���المة النظم المصرفية االس���المية 
ونموها في الدول األعضاء والمشاركة بمشروع المؤشرات 

المالية االحترازية والهيكلية لنظم المصرفية اإلسالمية.
ووفقاً للبيانات، فقد حافظت الدول المشاركة في المشروع 
على كفاية رأس المال لديها مع توفر سيولة قوية في القطاع 
المصرفي اإلسالمي، حيث شمل اإلصدار، البيانات الربع 
سنوية للفترة بين كانون األول/ديسمبر2013 وحتى الربع 
الثان��ي من 2015. ويضم المش��روع في عضويته كالً من 
أفغانستان، البحرين، بنغالديش، بروناي، مصر، إندونيسيا، 
إيران، األردن، الكويت، ماليزيا، نيجيريا، ُعمان، باكستان، 

السعودية، السودان، تركيا، واإلمارات.
نمو المصرفية اإلسالمية

وبالنظ��ر إل��ى البيانات، فق��د ارتفع إجمال��ي موجودات 
صناعة المصرفية اإلس��المية من 1208 مليار دوالر في 
الربع الثاني م��ن 2014 إلى 1293 مليار دوالر في الربع 
الثاني من 2015، وبلغ إجمالي التمويل/المطلوبات 1120 
ملي��ار دوالر في الربع الثاني م��ن 2015 مقارنة ب�1027 
مليار دوالر في الفترة نفسها من 2014. كما ارتفع التمويل 
المتوافق مع أحكام الشريعة من 678 مليار دوالر في الربع 
الثاني من 2014 إلى 733 مليار دوالر في الربع الثاني من 
2015. وبحسب البيانات المتعلقة ب�“التمويل حسب العقود 
المتوافقة مع أحكام الش��ريعة” فإن 4 عقود تمويل رئيس��ة 
استخدمت من قبل صناعة المصرفية اإلسالمية حتى الربع 
الثاني من 2015 وهي: عقود المرابحة )41.3 %(، عقود 
المرابحة ف��ي الس��لع/التورق )14.6 %(، عقود اإلجارة/ 
اإلجارة المنتهية بالتمليك )14.5 %(، وعقود البيع بالثمن 

اآلجل )7.5 %(.
رأس المال

ووفق اإلصدار، فإن كفاية رأس المال تعتبر مؤشراً هاماً 
لمدى متانة الس��المة المالية للقطاع المصرفي في كل دولة 
من الدول المش��اركة في المش��روع. فقد بلغ متوسط نسبة 
كفاية رأس المال في تلك الدول )19.2 %( ومتوسط نسبة 
رأس الم��ال األساس��ي )17.4 %( حتى الرب��ع الثاني من 
2015، أم��ا في الفترة نفس��ها من 2014 فقد بلغ متوس��ط 
نسبة كفاية رأس المال ومتوسط نسبة رأس المال األساسي 

)22.7 % و21.4 %( على التوالي.
مؤشرات السيولة

أما بالنس��بة الى مؤش��رات الس��يولة، فقد تحسنت نسبة 
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من المتوقع أن ترتفع أسعار التأمين على السيارات في 
االمارات بموجب وثيقة التأمين الموحدة التي تعمل هيئة 
التأمين االماراتية على انجازها بالتعاون مع الش��ركات 
والوس��طاء واالستش��اريين في قطاع التأمين والجهات 
التي تمثل المستهلكين. وقال مدير عام الهيئة إبراهيم عبيد 
الزعابي إنه من المتوقع االنتهاء من إعداد وثيقة التأمين 
ت  الموحدة منتصف ع��ام 2016، مؤكداً أن الهيئة توخَّ
تحقيق أعلى درجة من العدالة في الوثيقة بما يتوافق مع 
متطلبات الس��وق المحلية، مشيراً إلى أنها ستطبق على 
نحو 3 ماليين مركبة في بالده. وتتضمن الوثيقة الموحدة 
منافع إضافية جديدة، أهمها ش��مول بعض األش��خاص 
الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على 

مركبة بديلة خالل مدة تصليح المركبة.

التكافل للتأمين في قائمة االفضل عربيًا اإلمارات: ارتفاع أسعار تأمين السيارات

صنّفت مؤسس��ة المعايير 
الدولي��ة ش����ركة التكاف����ل 
للتأمين كواحدة  الفلس��طينية 
من افضل عش��ر ش��ركات 
تأمي��ن أداءاً عل��ى مس��توى 
العال��م العرب��ي خ��الل عام 

2015. وقد تم االعالن عن ذلك خالل الملتقى االقتصادي الدولي الذي عقد في الفترة 
الممت��دة بي��ن 23 - 24 آذار/مارس 2016 في دبي. وتم تكريم الش��ركة الفلس��طينية 
باعتبارها واحدة من الشركات األكثر ريادة في الوطن العربي وفي السوق الفلسطيني 
على وجه الخصوص باالعتماد على توصيات االتحادات المهنية والتصنيف االئتماني 

ونسبة استحواذ الشركة في سوق التأمين ومعدل نموها واسهامها في قطاع التأمين.
يذكر أن “التكافل” حققت معدل نمو وصل الى 26 % في نهاية عام 2015، حيث 
بلغت حصتها السوقية حوالى 15 %. فيما حققت االداء االفضل بين شركات التأمين 

العاملة من حيث العائد على رأس المال وعلى حقوق الملكية.

إبراهيم عبيد الزعابي

منح تأمين صحي للمعلمين المتقاعدين

اجتمعت المؤسسة السورية للتأمين مع نقابات المعلمين في سورية لالتفاق على عقد 
تأمين صحي للمعلمين المتقاعدين يشمل نحو 70 ألف متقاعد منتسب للنقابة. وأوضح 
مصدر في المؤسسة أن العقد هو للتأمين االقتصادي يحمل ميزات مختلفة عن الخدمات 
المقدمة للقطاع اإلداري، بحيث تقوم النقابة بتسديد القسط ولها الحرية بطلب التغطيات 
التي تريدها مقابل بدل متفق عليه بين الطرفين. كما تم التباحث بين المؤسسة وممثلي 
النقاب��ات، حول عدد من التغطيات كدخول المش��فى لألدوية ومعاينة الطبيب للمخابر 
واألش��عة، ال يحم��ل منها المؤمن أي نس��بة تكلفة، بينما يتحّم��ل المؤّمن 15 % على 
األدوي��ة المزمنة. ولفت المصدر، إلى أن المؤسس��ة عقدت عدة اجتماعات مع وزارة 

التعليم العالي وممثلين عن الجامعات السورية لتغطية شريحة الطالب الجامعيين.

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد 
الحس��ن ارتفاع األرباح الصافية للشركة بنسبة تتجاوز 
10% في 2016 مقارنة مع قيمتها المسجلة في 2015 
البالغ��ة 14.1 ملي��ون دين��ار كويت��ي ) 46.74 مليون 
دوالر(. كم��ا توقع نمو األرباح الفنية المرتبطة بأعمال 
التأمين بنسبة تتجاوز 15% العام الجاري مقابل 12.3 
مليون دينار) 40.78 مليون دوالر( في 2015. وأشار 
إل��ى أن المجموعة اس��تحوذت على حص��ة مؤثرة في 
الشركة الجزائرية للتأمينات )2A(، التي تعمل كشركة 
تأمينات عامة، كما اس��تكملت إنشاء الشركة الجزائرية 
الخليجية للتأمين على الحياة )أجليك(. كاشفاً أن الشركة 
لديها خطة للتوس��ع في أس��واق جديدة، مبيناً أن السوق 

التركي وأسواق دول الخليجي في بؤرة االهتمام.

“الخليج للتأمين” تتوقع
نمو أرباحها 10 %

قفزة نوعية لقطاع التأمين القطري

قال نائب الرئيس المساعد والمحلل في وكالة “موديز” 
للتصنيف االئتماني محمد علي لوندي: إن 6 شركات محلية 
تتصدر قائمة شركات التأمين العاملة في السوق القطرية، 
مش��يراً إلى أنها تس��تحوذ مجتمعة على 45% من س��وق 
التأمين المحلي. وكش��ف أن هناك 14 شركة تأمين عاملة 
في قطر و17 ش��ركة تأمين وإعادة تأمين تعمل من مركز 
قطر للمال بنظام أوف شور، الفتاً إلى أن هذا العدد الكبير 

من الشركات يجعل السوق أكثر تنافسية. وتوقع أن تقل هذه المنافسة بسبب نمو السوق 
بمشاريع البنية التحتية، باإلضافة إلى نمو التأمين على المركبات والتأمين الصحي.

محمد علي لوندي
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قال سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة االمارات 
خيرت الما ش��ريف، إلى أن االس��تثمارات اإلماراتية 
ف��ي كازاخس��تان قد س��جلت 2 ملي��ار دوالر أميركي 
بحس��ب وزارة االس��تثمارات والتنمية الكازاخستانية، 
فيما س��جل التب��ادل التجاري بين البلدي��ن 135 مليون 

دوالر أميركي بنهاية 2015.
وذك��ر ش��ريف أن مواطن��ي الدول��ة معفي��ون من 

استصدار تأشيرة دخول مسبقة إلى كازاخستان.

شراكة اماراتية سعودية في صناعة الدواء

العالقات اإلماراتية الكازاخستانية

أعلن مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية 
“جلفار” عن ب��دء مرحلة تركيب المع��دات الخاصة 
بمصن��ع جلف��ار الس��عودية ف��ي مدينة المل��ك عبدهللا 
االقتصادي��ة وتوظي��ف ال��كادر اإلداري والفني لبدء 

اإلنتاج في نهاية عام 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة االماراتية فيصل 
بن صقر القاسمي: إن مصنع “جلفار السعودية” الذي 
يت��م تنفيذه برأس��مال 300 مليون دره��م )82 مليون 

دوالر( يعد أول ش��راكة اس��تثمارية إماراتية س��عودية في مجال الصناع��ة الدوائية، 
مشيراً إلى أن المصنع مصمم طبقا ألفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتبلغ طاقته 
اإلنتاجية السنوية التي ستتم على مرحلتين مليار قرص دوائي و30 مليون عبوة أشربة 

و500 مليون كبسولة.

فيصل بن صقر القاسمي

خيرت الما شريف

أعلن��ت ش��ركة مايكروس��وفت عن ش��رائها لمنصة 
تطوير التطبيقات “Xamarin” في صفقة بلغت قيمتها 
400 ملي��ون دوالر أميرك��ي، وذل��ك ضمن مس��اعي 
الش��ركة األميركية لتحس��ين وتطوير نظام ويندوز 10 
والتطبيق��ات التي يدعمها، خصوصاً مع توقع الش��ركة 
بوص��ول عدد مس��تخدمي نظ��ام تش��غيلها الجديد على 

ُمختلف المنصات ألكثر من  1.4 مليار شخص.
وبالت��وازي مع إع��ان االس����ت�ح�واذ على منصة 
“Xamarin”، أعلنت “مايكروس��وفت” أنها س��تقوم 
بإيقاف مشروع أس��توريا )Project Astoria( الذي 
أطلقت��ه لجع��ل التّطبيق��ات الخاصة بنظ��ام األندرويد 

ُمتوافقة مع نظام تشغيلها.

“مايكروسوفت” تستحوذ
”Xamarin“ على منصة

حصة للكويت بمطار لندن سيتي

فاز كونسورس��يوم كندي كويتي بصفقة شراء مطار لندن سيتي بقيمة ملياري جنيه 
إسترليني )2.8 مليار دوالر( حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ . واشارت الوكالة إلى أن 
العرض الذي قدمه الكونسورس��يوم  المتالف من “ألبرتا أنفستمنت مانجمنت” الكندية  
وصندوقين كنديين للمتقاعدين و“رين هاوس” المتفرعة من الهيئة العامة لاس��تثمار 
الكويتي��ة، تفوق على عرض المجموعتين الصينيتين “إتش إن إيه” و“تش��ونغ كونغ 

أنفراستركتشر القابضة”.
يذكر ان المط��ار أصغر بكثير 
م��ن المطاري��ن الرئيس��يين ف��ي 
بريطانيا  هيث��رو وغاتويك، لكن 
بم��ا أنه أق��رب مطار إل��ى لندن، 
فإنه يؤّمن طريقاً سريعاً إلى مدينة 

لندن )22 دقيقة(.

“أتش أم أتش” تواصل توسعها في عمان

وقعت “أتش أم أت��ش” إدارة الضيافة القابضة 
عقد إدارة مع شركة مزن عمان التجارية، لتشغيل 
فندق كورب مسقط المزن، الذي يمثل أحد عناصر 
مشروع المزن متعدد األغراض الذي يضم مول 
تج��اري ومركز لياقة إضافةً إل��ى الفندق، وتقوم 

بتطويره ش��ركة مجان للتعمير بالتعاون مع شركائها االستراتيجيين، ومن المتوقع أن 
يفتتح بنهاية عام 2018. وقد وقع على االتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة شركة مزن 

عمان التجارية محمد الكندي، والمدير التنفيذي ل�“أتش أم أتش” لوران أ. فوافنيل.
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كشف الممثل الرسمي لش��ركة سوفوكريم الروسية 
في س��ورية نضال أحمد، أن الشركة ستبني 4 مطاحن 
للحب��وب في س��ورية بكلفة تبلغ ما يق��ارب 70 مليون 

يورو في المناطق اآلمنة من حمص وتلكلخ.
وأش��ار أحمد إلى أن الحكومة الس��ورية تغطي كلفة 
المشروع بالكامل، وأن عملية البناء ستتم بالتعاون بين 

المهندسين الروس والسوريين.

4 مطاحن جديدة للحبوب في سورية

“غلفتينر” توسع استثماراتها

أعلنت “غلفتينر” أكبر ش��ركة خاصة مس��تقلة في العالم إلدارة الموانئ والخدمات 
اللوجس��تية والتي تتخذ من اإلمارات مقراً لها، عن تس��جيل أداء قوي في عام 2015 

بنم��و إجمال��ي بل��غ 4 % ف��ي 
عموم محفظ��ة أعمالها العالمية. 
ووضعت الش��ركة اس��تراتيجية 
طموحة للنمو ترمي إلى مضاعفة 
حجم أعمالها ثاث مرات خال 
العق��د المقبل. وف��ي إطار خطط 
النم��و الفورية، تعتزم الش��ركة 

إطاق عملياتها في لبنان.

“سيمنس” تطور قطاع الطاقة االيراني

وقعت مجموعة س��يمنس األلمانية 
اتف��اق ش��راكة م��ع مجموع��ة مابنا 
اإليراني��ة للكهرباء والبني��ة التحتية، 
للمس��اهمة في تحديث البن��ى التحتية 
في قطاع الطاقة االيراني. وستحصل 
المجموعة اإليرانية في اطار االتفاق 
عل��ى المه��ارة التكنولوجي��ة لتصنيع 

توربينات سيمنس التي تعمل بالغاز في إيران، كما سيتعاون الطرفان بتسليم اكثر من 
20 توربينة تعمل بالغاز ومولدات للمحطات الكهربائية خال السنوات العشر المقبلة.

وأعلنت “سيمنس” خال التوقيع الذي حضره وزير الطاقة اإليراني حامد شيتشيان 
والرئيس التنفيذي لسيمنس جو كايسر، أن الشركتان وقعتا مذكرة تفاهم ل�“وضع خطة 

طريق مشتركة لتوسيع وتحديث نظام الطاقة والكهرباء اإليراني بشكل كامل”.

حامد شيتشيان وجو كايسر

كش����ف رئي����س  تجمع 
رجال األعمال السوري في 
مص��ر خل��دون الموقع عن 
صدور قرار يقضي بتشكيل 
لجنة المستثمرين السوريين 
الع��ام للغرف  في االتح��اد 

التجارية المصرية. 
أن  الموق���ع،  وأوض���ح 

ه��ذه الخط��وة تعتب��ر مهمة ج��داً كونها تعبّ��ر عن ثقة 
مجتم��ع األعم��ال المص��ري وترس��يخ أهمي��ة تجمع 
رج��ال األعمال الس��وري ف��ي مصر، مش��يراً الى أن 
القرار يضع التجمع والمس��تثمرين الس��وريين عامة، 
على مس��افة أقرب من الجه��ات اإلقتصادية المصرية 
في القطاعين العام والخاص، مما يس��هل نقل مش��اكل 
الس��وريين ومعوق��ات اس��تثماراتهم، والحصول على 
اهتم��ام أكبر في اإلس��تماع والمعالجة. كما يعمل على 
إنخراط التجمع والمس��تثمرين السوريين بنسيج قطاع 
األعمال المصري، مما يدعم اإلس��تثمارات الس��ورية 
وإيج��اد الصي��غ والف��رص األكب��ر لترويج وتس��ويق 

منتجاتها .

تشكيل لجنة
للمستثمرين السوريين في مصر

خلدون الموقع

186 مليون دوالر استثمارات في العراق

صّرح رئيس مجلس إدارة “بتروجت” إحدى ش��ركات 
قطاع البترول المهندس محمد الش��يمى، أن الش��ركة لديها 
5 مش��روعات مع ش��ركة كويت انرجي في العراق بحجم 
اس��تثمارات تق��در ب���186 ملي��ون دوالر، الفت��اً إلى أن 
“بتروج��ت” فازت في أوائل 2016 بأول مش��روع لتنفيذ 
األعمال المتكاملة إلنش��اء محطة معالج��ة الغازات لحقل 
سيبا بالعراق لصالح “كويت إنرجي” من المخطط أن يتم 
 .scope االنتهاء منها خال 18 شهراً بالتعاون مع شركة
وقال: أن “بتروجت” متواجدة في السوق العراقي منذ عام 

2013 من خال افتتاح فرع الشركة بالبصرة، حيث فازت بتنفيذ 4 مشروعات كبرى.
المهندس محمد الشيمى
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ص�ّرح رئ��ي����س 
الهيئة  إدارة  مجل��س 
للمقاولين  الس��عودية 
أس��امة العفال��ق، أن 
هناك ما يقارب 400 
ألف مق��اول يعملون 
االس������ت�ث�م�ار  ف�ي 
بقطاع المق���   اوالت 
في الس��عودية. ودعا 
الجه��ات المس��ؤولة 

ف��ي المملك��ة التخاذ ق��رارات صارمة يك��ون الغرض 
منها ضبط قطاع المق��اوالت وتوحيد االتفاقيات. وقال: 
إن نق��ص ع��دد المقاولي��ن وصعوبة التش��ريعات، أحد 
الصعوبات التي تواجه المستثمر مع قلة األيدي العاملة 
بسوق البناء والتشييد مع ماحظة دخول غرباء للسوق 

ليس لديهم أي خبرة بقطاع المقاوالت.

قطاع المقاوالت السعودي
يحتضن 400 ألف عامل

أسامة العفالق

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لاستثمارات 
البترولي��ة )ابيك��ورب( عاب��د الس��عدون بقرع جرس 
بورصة ناس��داك دبي لبدء التداول في الس��وق احتفاالً 
بإدراج صكوك بقيم��ة 500 مليون دوالر أميركي في 
البورصة المالي��ة للمنطقة الواقعة بي��ن غرب أوروبا 

وشرق آسيا.
حضر االحتف��ال محافظ مركز دبي المالي العالمي، 
واألمين العام لمركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسامي، 
ورئيس مجلس إدارة س��وق دبي المالي عيس��ى كاظم 
ومدي��ر إدارة الخزان��ة واألوراق المالية في ابيكورب 
هشام فريد، والرئيس التنفيذي لناسداك دبي حامد علي.

ويمثل هذا اإلصدار االفتتاحي، الشريحة األولى من 
برنامج صكوك ابيكورب بقيمة إجمالية قدرها 3 مليار 

دوالر.

إدراج صكوك “ابيكورب”
بناسداك دبي

مصنع إلنتاج القطارات بجنوب افريقيا

عززت “الستوم” شراكتها مع جنوب 
افريقيا عبر شركة )جيبيا( بتوقيع عقد 
إلنش��اء أول مصنع لها ف��ي ثاني أكبر 
اقتص��اد افريق��ي إلنت��اج 580 قط��ار 
لخدمة الضواحي لصالح الهيئة القومية 

للسكك الحديدية في جنوب افريقيا.
 العق��د الذي تم توقيعه بحض��ور وزير النقل بجنوب افريقي��ا ديبوب يترز ورئيس 
مجلس إدارة والمدير التنفيذي اللس��توم هنري بوبار-الفارچ والمدير التنفيذي لجيبيا 
م��ارك جرانجر، ينص على إقامة مصنع على مس��احة قدرها 60 ألف متر مربع في 
مراحل متوالية إلنتاج 3480 عربة قطار خال العش��ر سنوات المقبلة وأن يتم تسليم 

أول قطار مصنوع كاماً في جنوب افريقيا بحلول نهاية عام 2017.

الدفع االلكتروني يعزز النمو العالمي

أظهرت دراسة أجرتها “موديز” بتفويض من “فيزا” أن 
االستخدام المتنامي لمنتجات الدفع االلكتروني ومن ضمنها 
بطاقات االئتمان والحسم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، 
أض��اف 296 ملي��ار دوالر الى الناتج المحل��ي االجمالي 
ل�70 بلداً بين العام 2011 و2015. وكش��فت الدراس��ة أن 
ما يعادل 2.6 مليون وظيفة اس��تحدثت كمعدّل سنوي على 
مدى الس��نوت الخمس نتيج��ة لاس��تخدام المتنامي للدفع 
االلكتروني في الدول ال�71 التي تش��كل 95 % من الناتج 
المحلي االجمالي على مستوى العالم. وقال رئيس المحللين 

االقتصاديين لدى موديز للتحليات مارك زاندي: إن المدفوعات االلكترونية هي مساهم 
رئيسي في االستهاك واالنتاج المتزايد والنمو االقتصادي واستحداث الوظائف. 

مارك زاندي

EMP نتورك إنترناشيونال” تستحوذ على“

وافقت ش��ركة نتورك إنترناش��يونال المزّود لحلول الدفع 
اإللكتروني في الش��رق األوس��ط وأفريقيا، االس��تحواذ على 
“إيميرجينج ماركتس بايمنتس” )EMP( ثاني أكبر ش��ركة 
ف��ي مج��ال الدفع ف��ي المنطقة، بع��د تخارج ش��ركة آكتيس 
لاس��تثمارات الخاص��ة م��ن االس��تثمار فيه��ا. ويعتبر هذا 
االستثمار أول عملية استحواذ تجريها “نتورك إنترناشيونال” 
منذ قيام “ووربيرغ بنكس” و“جنرال أتانتك” باالس��تثمار 
في الش��ركة. وقال الرئيس التنفيذي ل�“نتورك إنترناشيونال” 

بايراف تريفيدي: إن هذه الش��راكة س��تؤدي إلى تأس��يس كيان عماق في قطاع الدفع 
اإلقليمي با منازع، ويدر عائدات مجمعة أكبر بخمس أضعاف عن أقرب منافسينا.

بايراف تريفيدي
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اليابان تستثمر في مشاريع مصرية

أكد رئيس الوزراء اليابان ش��ينزو آبي عقب 
اجتم��اع م��ع الرئي��س المص��ري عب��د الفتاح 
السيسي في طوكيو أن شركات يابانية ستشارك 
في مش��اريع مصري��ة قيمتها حوال��ي تريليوني 
ين )17.7 ملي��ار دوالر أميركي( في الكهرباء 

وقطاعات أخرى.
مشاركة اليابان في المشاريع التنموية المصرية  
تأتي في اطار توجه حكومة آبي لتشجيع صادرات 
البنية التحتية مثل شبكات السكك الحديدية وأنظمة 

توليد الكهرباء إلى الش��رق األوسط ومناطق أخرى في إطار استراتيجيتها للنمو. كما 
اتفق آبي والسيس��ي على عقد اجتماعات دورية لمس��ؤولي الدف��اع والخارجية لتقوية 

العاقات األمنية بين البلدين.

عبد الفتاح السيسي وشينزو آبي

السودان تستقطب أرصدة استثمارية أجنبية

العربية  المؤسس��ة  أوضح��ت 
وائتم��ان  االس��تثمار  لضم��ان 
الصادرات أن��ه ورغم التحديات 
الت��ي واجهه��ا الس��ودان خ��ال 
السنوات األخيرة إال انه نجح  في 
استقطاب أرصدة تقدر بنحو 23 
ملي��ار دوالر من االس��تثمارات 

العربي��ة واألجنبية المباش��رة تمثل نحو 3 % من إجمالي األرص��دة المتراكمة لدى 
مجمل الدول العربية حتى نهاية عام 2014 وذلك حسب تقديرات االونكتاد.

وأوضح مدير عام المؤسس��ة فهد راش��د االبراهيم، أن السودان تمكن من استقطاب 
عشرات الشركات األجنبية المهمة لقطاعات أبرزها النفط والغاز من الصين وألمانيا 
وماليزيا والهند إلى جانب ش��ركات عربية كبرى من السعودية وقطر ومصر ولبنان 

والسيما في قطاعات العقار واألغذية.

“هيرميس” تستحوذ على 76.7 % من “تنمية”

أعلنت المجموعة المالية “هيرميس” بنك االس��تثمار ف��ي العالم العربي، عن توقيع 
عقود االس��تحواذ على حصة 76.7 % من أسهم شركة تنمية المتخصصة في خدمات 
التموي��ل متناهي الصغر ألصحاب المش��روعات الصغيرة والمملوك��ة بواقع 70 % 
لشركة فيننشيال أنلمتد التابعة لشركة القلعة و6.7 % تمثل بعض األسهم المملوكة لفريق 
اإلدارة بالشركة، وذلك في صفقة تبلغ قيمتها 345 مليون جنيه )43.9 مليون دوالر(. 
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الصفقة بعد تلبية بعض الشروط الخاصة واستيفاء المتطلبات 
التنظيمية بما في ذلك الحصول على خطاب عدم الممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

مباش��ر  ش��ركة  قام��ت 
إح��دى كبرى المؤسس��ات 
المالية في الشرق األوسط، 
باتخ��اذ خط��وات توس��عية 
جديدة حي��ث أصبح بإمكان 
المس��تثمرين الت����داول في 
7 أس��واق جدي���دة انضمت 
لقائم��ة األس��واق الحالي��ة، 
وتأتي تلك الخط��وة تجاوباً 
مع خطة الشركة في تعزيز 

نموها بامتاك أكبر شبكة تغطية للتداول تضم 77 سوقاً 
مالياً بحلول نهاية العام 2016، حيث نجحت الشركة من 
دخول أس��واق جديدة تضمن كاً من سنغافورة وهونغ 
كونغ وباكستان واس��تراليا واليابان، باإلضافة إلى ضم 
سوقي جنوب إفريقيا وبنغاديش لكي يصبح لدى شركة 
مباش��ر تغطية شاملة لجميع األس��واق الرئيسة لقارتي 
آس��يا وإفريقيا للم��رة األولى. وقال رئيس تنفيذ ش��بكة 
الوساطة للشركة والمدير اإلقليمي لقارتي آسيا وإفريقيا 
شافي وحيد: إننا نستمر في التوسع لتوفير تغطية شاملة 
لجميع األسواق المالية وذلك لضمان منح عمائنا شبكة 
تغطية متينة قادرة على النفاذ إلى جميع أس��واق التداول 

لألوراق المالية حول العالم.

“مباشر” تواصل النمو

شافي وحيد

كش��ف البنك المركزي التركي ع��ن هروب رؤوس 
أم��وال أجنبية بقيمة 69 مليار دوالر أميركي من تركيا 
خ��ال عام 2015. وذكرت تقاري��ر اعامية أن 29.4 
ملي��ار دوالر م��ن إجمال��ي رؤوس األم��وال الهاربة، 
رحلت مباشرة من أسهم رؤوس األموال األجنبية، بينما 
غ��ادرت 44.4 مليار دوالر من إجمالي االس��تثمارات 
للباد، مشيرةً إلى أن المستثمرين يغادرون تركيا بسبب 

تدهور الوضع األمني والمناخ االستثماري.

هروب رؤوس أموال أجنبية
من تركيا
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أظهرت دراس��ة أجرتها “استراتيجي أند” أن رجال 
األعمال في دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون ثلث 
عدد الس��ائحين ف��ي المنطقة، ويعتبر ه��ذا الرقم كبيراً 
مقارن��ة مع اإلحصائيات التي تش��ير إلى أن 2 % فقط 
من المعارض العالمية تقام في منطقة الش��رق األوسط 

وفقاً للدراسة نفسها.
وأكدت الدراسة أن أسواق االجتماعات والمبادرات 
والفعالي��ات ش��هدت نموا متس��ارعا ف��ي دول مجلس 
التع��اون الخليجي خصوصا في دبي التي اس��تحوذت 
على حوالي 27 % من حصة السوق في دول المجلس 

والبالغة 1.3 مليار دوالر أميركي.

دبي تستحوذ على 27 %
من المعارض بالخليج

تفاقم الصراع على المؤسسة الليبية لالستثمار

عل��ى  الن��زاع  وص��ل 
الثروة  رئاس��ة صن��دوق 
السيادية في ليبيا الذي تقدر 
أصوله 67 ملي��ار دوالر 
للمحكمة العليا في لندن ما 

قد يمهد الس��بيل لمقاضاة مصرفي غولدمان س��اكس وسوس��يتيه جنرال أمام المحاكم 
االنكليزية بس��بب س��وء إدارة أكثر م��ن ثاثة مليارات دوالر. لك��ن الصندوق يواجه 
صراعا على السلطة بين حسن بو هادي وعبد المجيد بريش وهو يعكس االنقسام في 
الباد بعد س��قوط نظام معمر القذافي في 2011. وُعيّن بو هادي رئيس��اً للمؤسسة في 
تشرين األول/اكتوبر 2014 من جانب مجلس األمناء الذي يشغل مقاعده كبار أعضاء 
مجل��س الن��واب. غير أن غريمه بريش ومقره طرابلس يقول إنه المس��ؤول وإنه عاد 
لمنصبه بناء على حكم من محكمة االس��تئناف في ليبيا. وفي أيلول/سبتمبر 2015 بدأ 
بو هادي اجراءات قانونية أمام المحكمة التجارية في لندن لتحديد الشخص المسؤول.

تسعى “فينس غروب” الش��ركة المتخصصة بتقديم 
حلول الطاقة الشمسية العالمية وخدمات إدارة األصول 
واالس��تثمارات والتي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى زيادة 
قدرتها المركبة من الطاقة الشمسية بقيمة 500 ميغاواط 
على مدى العامين المقبلين، وذلك بعد اس��تحواذ شركة 
“جينرال اينرجي سولوش��نز” )GES( التايوانية على 
30 % من الش��ركة. وتمتلك “فينس غروب” أكثر من 
70 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة 
ف��ي 6 مناطق جغرافية حول العالم، والتي تش��مل أكبر 
مصفوفة من األلواح الشمسية في منطقة البحر الكاريبي 

في “مونتي باتا”، جمهورية الدومينيكان.

30 % من “فينس غروب”
لـ“جينرال انيرجي”

انطالقة قوية لهيئة رأس الخيمة

أن  الس��ياحة  لتنمي��ة  الخيم��ة  رأس  هيئ��ة  أعلن��ت 
فن��ادق ومنتجع��ات إم��ارة رأس الخيمة ش����هدت زيادة 
بنس��ب�ة 23.7 % في اإلشغال الفندقي خال شهر كانون 
الثاني/يناير 2016، وقد أظهرت األرقام اإلنطاقة القوية 
لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة حيث أوضحت التقارير 
ارتفاع مؤش��رات األداء بصفة عامة. والجدير ذكره، أن 
أكبر األسواق المصدرة للسياحة التي تمكنت من جذبها، 

كانت ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة، الهند، وفنلندا.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة 
هيثم مطر: لقد أصدرنا تقريراً أوضحنا فيه النمو الكبير 

في النسب التي تحققت خال الفترة األخيرة، ونحن نتقدم بخطى ثابتة تجاه تحقيق هدف 
هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بجذب مليون زائر بحلول العام 2018.

هيثم مطر

المقتنيات الثمينة تتحول إلى استثمار

على الرغم من أن المجوهرات والحقائب النسائية الفخمة والساعات تخضع لمعايير 
الذوق غير أن الخبراء يرون فيها جانباً آخر يتمثل باستثمار قيمتها التي ترتفع مع الزمن. 
ويرى المدير الدولي لحقائب اليد واألكسسوارات في “كريستيز” ماثيو روبينجر أن القيمة 
 KELLY تأتي بشكل رئيسي من حالة القطعة وندرتها ومدى اهتمام السوق بها، فحقيبة
DOLL م��ن “هيرمز” مثاً صممت ع��ام 2000، وفي 2006 كان��ت تباع ب�1500 
 Himalayan Nilo crocodile دوالر، والي��وم تب��اع ب�15 ألف دوالر. أم��ا حقيب��ة

Birkin التي صنعت لعميل ب�300 ألف دوالر يقدر سعرها اليوم ب�450 ألف دوالر.
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روسيا حاضنة سيدات األعمال

تصدرت روس��يا قائمة البلدان التي تحتضن أكبر 
عدد من الس��يدات اللواتي يشغلن مناصب هامة في 
االقتصاد، بنس��بة 45 % حس��ب تقرير جديد صدر 
عن ش��ركة غران��ت ثورنتون األميركي��ة. وجاءت 
دول البلطي��ق في المركز الثاني حيث تتقلد النس��اء 
هن��اك مناص��ب عليا بنس��بة 40 % م��ن المراكز 
اإلدارية في الش��ركات، بينما احتلت اليابان المركز 
األخير كأدنى دولة تش��غل فيها المرأة وظائف هامة 

ومفصلية بنس��بة 7 % فقط. وبلغت نس��بة اإلناث اللواتي تش��غلن مناصب إدارية في 
الوالي��ات المتحدة والمملكة المتحدة 21 % - %23 على التوالي، وهي نس��بة ضئيلة 
تعود إلى انتشار مفهوم “السيطرة والقيادة”  في هاتين الدولتين حسبما أوضحت المديرة 
العامة ل�“غرانت ثورنتون” فرانسيسكا الغيربيرغ. ووفقاً للتقرير تشغل المرأة فقط ربع 

المناصب اإلدارية العليا على المستوى العالمي.

االمارات تستثمر في “المروحيات الروسية”

أكدت ش��ركة “روس تيخ” الحكومة الروس��ية أنها تجري مفاوضات مع صندوق 
“مبادلة” اإلماراتي لاس��تثمار حول بيع حصة 49 % من أس��هم شركة “مروحيات 
روسيا” للجانب اإلماراتي. وأوضح رئيس الشركة الروسية سيرغي تشيميزوف، أن 
وزي��ر الصناعة والتجارة الروس��ي دينيس مانتوروف زار اإلم��ارات مؤخراً، حيث 
بحث مع المسؤولين اإلماراتيين الصفقة المحتملة لبيع حصة في الشركة  لإلماراتيين. 
ولم يس��تبعد تش��يميزوف أن يش��ارك في الصفقة أيضاً الصندوق الروسي لاستثمار 

المباشر الذي تربطه عاقات شراكة 
ب�”مبادلة” اإلماراتية.

وتمث��ل اإلم��ارات س��وقاً مهم��ة 
إذ  الروس��ية،  األس��لحة  لتصدي��ر 
تج��اوزت قيم��ة توريدات األس��لحة 
خ��ال  اإلم��ارات  إل��ى  الروس��ية 
السنوات ال�10 الماضية مليار دوالر.

تعتزم فرنس��ا وبريطانيا اس��تثمار ملياري يورو في 
مشروع لبناء الجيل التالي من الطائرات من دون طيار 
المتعددة االستخدامات على أن يدخل الخدمة بعد 2030. 
وقال بي��ان صدر عقب قمة فرنس��ية بريطانية: إن هذا 
البرنامج  سيرتكز على منصة للطائرات من دون طيار 
المتعددة االس��تخدامات التي يمكن اس��تخدامها كأساس 

لق��وة عامل��ة ف��ي 
المس�تقبل بعد ع�ام 
2030، ون�ن����وي 
اس��ت�ث�مار ملياري 
ي���ورو ف��ي ه��ذا 
البرنام��ج وتنفي��ذ 
ق��رب  فن��ي  تقييم 

عام 2020.

مشروع فرنسي بريطاني
إلنتاج الطائرات

أعلنت توباز  للطاقة 
والماح��ة ع��ن إب��رام 
م��ع ش�����ركة  عق��وداً 
“بي بيه إكسبلوريشن” 
)بحر قزوين( المحدودة 
)“بي بيه”( لتزويد 14 
سفينة دعم بحري لمدة 
خمس سنوات باإلضافة 
إلى خيارين لمدة س��نة 
واح��دة وفق��اً لش��روط 
الس��وق، وذل��ك بهدف 

دعم عمليات حقلي “إيه س��ي جي” و“ش��اه دينيز 2” 
البحريي��ن ف��ي أذريبج�ان واللذي��ن تديرهما ش����ركة 

“بي بيه”.
وتش��مل االتفاقية العقود الحالية قيد التنفيذ بخصوص 
14 سفينة حتى عام 2023 بما في ذلك جميع الخيارات. 
وس��تعزز هذه العقود إيرادات توباز المستقبلية العالمية 

لتصل إلى نحو 1.4 مليار دوالر.
وقال الرئيس التنفيذي ل�“توباز” رينيه كوفود أولِسن: 
إن االتفاقي��ة توفر منصة طويل��ة األمد لتعزيز عمليات 

الشركة على نطاق أوسع في منطقة بحر قزوين.

“توباز” تبرم عقوداً مع “بي بيه”

رينيه كوفود أولِسن

الجزائر تستثمر في خطوط األنابيب

 قال نائب الرئيس للنقل باألنابيب لدى ش��ركة الطاقة الجزائرية سوناطراك عربي 
باي سليمان: إن الشركة ستستثمر 3.2 مليار دوالر على مدى 4 سنوات لبناء خطوط 
أنابيب بطول 1650 كيلومترا وست محطات للضغط والضخ في ظل زيادة إنتاج الغاز 
الطبيعي من الحقول الجديدة والقائمة الواقعة في جنوب ش��رق وجنوب غرب الباد. 
وأكد أن الجزائر ستظل مورداً مستقراً للغاز إلى جنوب أوروبا، الفتاً إلى ان صادرات 

باده إلى أوروبا ارتفعت بمقدار مليوني طن من المكافئ النفطي في عام 2015.
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رغم تأثر بعض دول الخليج بانخفاض األسعار

توقعات بتحسن السوق النفطية أواخر 2016

ف��ي “أوبك” بش��كل طفيف خالل ديس��مبر/
كان��ون األول 2015 ويناير/كان��ون الثان��ي 
2016، م��ع توقعات بأن يصل معدل الهبوط 
ال��ى 0.7 مليون برمي��ل يومياً خالل 2016، 
وذلك بم��وازاة الزيادة في الطلب بمعدّل 1.1 
إلى 1.2 مليون برميل يومياً، والذي سيس��هم 
في خفض فائض المعروض الذي يبلغ ما بين 

1 إلى 1.5 مليون برميل يومياً.
حذر

ودع��ا المكت��ب المس��تثمرين إل��ى تجنّ��ب 
االنكش��اف المباش��ر عل��ى النف��ط الخ��ام في 

الوق��ت الراهن، حيث س��تبقى الس��وق واقعة 
تح��ت ضغ��ط المع��روض الفائ��ض خ��الل 
النص��ف األول من العام الجاري، بعد أن زاد 

المعروض بنسبة 2.7 % خالل 2015.
كما أش��ار المكتب إلى ضرورة أن يس��تعد 
المس��تثمرون لهبوط األس��عار إلى مستويات 
أدن��ى خالل األش��هر الس��تّة األول��ى من هذا 
العام، حيث تقتضي حالة المعروض الفائض 
إق��دام المنتجين عل��ى خفض إنتاجهم بش��كل 
متسارع حتى يعود التوازن إلى أسواق النفط.

ويخشى الالعبون في السوق أن يؤدي رفع 
العقوبات عن الص��ادرات اإليرانية إلى تفاقم 
مشكلة فائض المعروض العالمي على المدى 
القصي��ر؛ حيث أن دخول كميات إضافية إلى 
السوق من إيران يتطلب تسريع عملية خفض 
اإلنتاج من قبل األطراف األخرى حتى يعود 
التوازن إلى الس��وق، مما يس��بب بعجز لدى 
العديد من الشركات وسيؤدي أيضاً إلى هبوط 
األسعار لمس��تويات دون 25 دوالر للبرميل 

على المدى القريب.
ضرورة دعم الميزانيات

وقال رئيس ش��ؤون االس��تثمار ألصحاب 
الث��روات الضخم��ة لدى )UBS( س��ايمون 
س��مايلز: ال يزال انخفاض أسعار خام برنت 
يشّكل تحدياً مباش��راً بالنسبة للدول المصدرة 
للنفط في الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا، 
خاص��ة عندم��ا يتعلّ��ق األم��ر بالميزاني��ات 
الحكومية. وس��يكون من شأن تعافي األسعار 
الذي سنش��هده خالل النصف الثاني من العام 
الجاري أن يدعم المنطقة على المدى القريب، 
وأض��اف “لكن تبقى هناك ض��رورة لتطبيق 
إصالح��ات اقتصادي��ة بما أنّه من المس��تبعد 
أن تزي��د أس��عار النفط قريب��اً لتتخطى حاجز 

ال�100 دوالر أميركي.
وكانت العدي��د من الدول المنتجة للنفط من 
داخ��ل أوب��ك وخارجها قد دع��ت إلى خفض 
اإلنت��اج لحي��ن تعاف��ي األس��عار واس��تقرار 
في الوقت الراهن حال دون تطبيقه.السوق، ولكن مع رفض بعض الدول لالقتراح 

سايمون سمايلز

أكد مكتب ش���ؤون االس���تثمار لدى إدارة 
ثروات بنك )UBS( أن أسعار النفط العالمية 
لن تس���لم من االنخفاض المستمر في مطلع 
الع���ام 2016، قب���ل أن تع���ود لالرتفاع في 
أواخر العام ذاته، وأش���ار المكتب إلى وجود 
خشية من زيادة المعروض النفطي الذي قد 
يؤثر في بعض االقتص���ادات الخليجية دون 
غيرها والتي تعتمد أساسا في ميزانيتها على 

النفط بشكل كبير.
ورأى المكت��ب أن كل م��ن قطر وأبوظبي 
والكويت هم أكثر قدرة على مقاومة الصدمات 
النفطي��ة، مقارنة بالعديد م��ن المصدّرين في 
األس��واق الناش��ئة. ونظراً الرتف��اع معدالت 
انت��اج هذه األس��واق فهي بحاج��ة النخفاض 
األس��عار حتى تتمكن من إع��ادة التوازن إلى 
ميزانياتها، األمر الذي سمح لها مراكمة كمية 

معتبرة من األصول بالعمالت األجنبية.
وعل��ى العك��س من ذل��ك، فإن الس��عودية 
ونيجيريا والعديد من المصدرين في األسواق 
الناش��ئة ضم��ن أفريقي��ا وأمي��ركا الالتيني��ة 
والش��رق األوسط، ال يمتلكون القدر نفسه من 
المصدات المالية، وبالتالي فهم يحتاجون إلى 
ارتفاع األس��عار لموازن��ة ميزانياتهم. ورأى 
المكت��ب أن إع��ادة هيكلة الدي��ون هي الخطة 
المرجعية التي س��وف تعتمدها فنزويال على 

مدى األشهر ال�12 - 18 المقبلة.
توقع باالنتعاش

وتوقع المكت��ب تعافي أس��عار النفط الخام 
لتصل إل��ى 55 دوالراً للبرميل الواحد خالل 
األش��هر ال�12 القادمة، في ظل مكاسب سيتم 
تحقيقها خالل النصف الثاني من عام 2016. 
لكن��ه رجح اس��تمرار انخفاض األس��عار في 
حال��ة ارتفاع المعروض م��ن أوبك أو تراجع 
الطل��ب من الدول اآلس��يوية الناش��ئة. مما قد 
يؤدي الى إعادة التوازن إلى الس��وق اعتباراً 

من مطلع 2017.
وأشار المكتب إلى أن تراجع االستثمارات 
ف��ي الطاقة ب��دأت تظهر ش��يئاً فش��يئاً، حيث 
انخفض المعروض من الدول غير األعضاء 

دول منتجة للنفط
من داخل أوبك وخارجها
دعت إلى خفض اإلنتاج

لحين تعافي األسعار
واستقرار السوق
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حيوية خارج أسواقهم المحلية، وهو ما يظهر 
م��ن محادثات “كيم ش��اينا” لالس��تحواذ على 

“سينجينتا”.
ويق��دم التقري��ر 5 عوام��ل أساس��ية لزيادة 
صفقات االندماج واالستحواذ، وهي: محدودية 
عوائد خيارات النمو الطبيعي، مالءمة أسعار 
المواد الخ��ام وخاصة في الوالي��ات المتحدة، 
انخفاض أسعار النفط، تحسين محفظة األعمال، 

والضغوط من قبل المستثمرين الناشطين.
أميركا الشمالية

وتوق��ع التقرير أن تحظى أميركا الش��مالية 
بأكب��ر زيادة في أنش��طة الدمج واالس��تحواذ، 

حيث سيستفيد منتجو الكيماويات المتخصصة 
من انخفاض أسعار النفط. كما أن ثورة التنقيب 
الحاصلة فيها جلبت معها إلى الس��وق كميات 
كبيرة من الغاز منخفض التكلفة والمواد الخام 
الس��ائلة، األم��ر الذي س��يمنح منتج��ي المواد 
الكيميائية ف��ي الواليات المتحدة ميزات كبيرة 

على المنافسين في أوروبا الغربية.
الصين

ومن المتوقع أن تش��هد الصين زيادة كبيرة 
ف��ي الصفق��ات، نتيجة لع��دة عوام��ل أبرزها 
استقرار اليوان، الذي بدوره سيشجع الشركات 

الصينية على االستحواذ في الخارج.
وفي تعليقه على الموضوع قال رئيس “أيه 
تي كيرني” في آس��يا والمحيط الهادئ لينوس 
هيلدبران��د: من المرجح أن يرتفع نفوذ الصين 
في أسوق اإلندماجات واالستحواذات العالمية 
في 2016، حيث تتطلع المزيد من الش��ركات 
إل��ى اقتناص ف��رص النم��و خارج أس��واقها 
المحلية المتباطئة. ومن المحتمل أن يس��تهدف 
الصينيون األعمال الجذابة المتدنية التسعير في 

األسواق الناضجة مثل أوروبا.
إعادة هيكلة الشركات

وتسعى شركات الصناعات الكيماوية على 
نحو متزايد إلعادة هيكلة محافظها االستثمارية 
تماشيا مع أجندة المساهمين والناشطين. فعلى 
س��بيل المثال صفق��ة )داو كيميكال/دوبونت(، 
س��تعيد هيكل��ة الش��ركة إلنش��اء 3 مج��االت 
أساس��ية لألعمال وهي الزراعة وعلوم المواد 
والمنتجات المتخصصة. أما بالنسبة لشركات 
الس��لع فس��تركز جهودها على المواد األولية 
وتوس��يع نطاق األص��ول، في حين س��تركز 
الش��ركات المتخصصة على حل��ول األعمال 

ونماذج األعمال الرقمية.
يُذكر أن أنش��طة الدمج واالستحواذ شهدت 
ارتفاعاً في كافة القطاعات عام 2015، حيث 
بلغ��ت أعلى مس��توياتها منذ ع��ام 2007، مع 
قيمة تتج��اوز 4 تريليون��ات دوالر، مدعومة 
للمشترين.بوضع النقد القوي وانخفاض تكاليف التمويل 

 يواكيم فون هايننغن هونه

من المرجح
أن يرتفع نفوذ الصين
في أسوق اإلندماجات
واالستحواذات العالمية

في عام 2016

ً مصر والسعودية واإلمارات والكويت تقدمت الصفقات عربيا

اتجاهات جديدة ألنشطة الدمج واالستحواذ في القطاع الكيماوي
توق���ع تقرير “أيه تي كيرني” أن يش���هد 
العام 2016 ارتفاعاً في قيمة عمليات الدمج 
الكيماويات  العالمية في قطاع  واالس���تحواذ 
إلى ضعف ما كانت عليه العام الماضي، حيث 
ستجتاح شركات الصناعات الكيماوية موجة 
جديدة من صفقات الدمج واالستحواذ، لتنبئ 

ببداية عهد جديد من النشاطات المتعددة.
ووفق��اً للتقري��ر الخ��اص بأنش��طة الدم��ج 
واالس��تحواذ ف��ي الصناع��ات الكيماوية، فقد 
ارتفع��ت قيمة ه��ذه الصفقات الع��ام الماضي 
بنسبة 30 %، لتصل إلى 110 مليارات دوالر، 
واحتلت مصر، السعودية، الكويت، واإلمارات 
المراتب األولى عربياً بهذا المجال، على الرغم 
من اعتبار مثل هذه الصفقات في الشرق األوسط 
وأفريقيا صغيرة مقارنة باألرقام العالمية، حيث 

بلغت قيمتها مجتمعة 1 مليار دوالر.
صفقات

وأشار التقرير إلى أن عام 2015 شهد العديد 
من الصفقات الكبرى في قط��اع الكيماويات، 
كان أكبرها اس��تحواذ شركة ميرك األميركية 
على “س��يغما ألدريتش” بقيم��ة وصلت ل�17 
ملي��ار دوالر وهي أيضاً أكب��ر صفقة منجزة 
من��ذ العام 2009، تلتها عملية اس��تحواذ “كيم 
شاينا” الصينية على “بيريللي” اإليطالية بقيمة 
9 مليارات دوالر. ويحس��ب التقرير سيش��هد 
الع��ام 2016 صفقتي��ن ضخمتين أعلن عنهما 

سابقاً وهما:
أوالً: االندماج المرتقب بين “داو كيميكال” 
و“دوبون��ت” األميركيتين بقيم��ة 130 مليار 

دوالر أميركي.
ثانياً: العرض المقدم من “كيم شاينا” لشراء 
“سينجينتا” السويسرية بقيمة 43 مليار دوالر.
وفي هذا الس��ياق، قال الشريك في “أيه تي 
كيرني” ألوروبا والش��رق األوس��ط وإفريقيا 
يواكيم فون هايننغن هونه: سيكون 2016 أكبر 
عام لعملي��ات الدمج واالس��تحواذ في القطاع 
الكيماوي، ويؤكد على ذلك خطط االندماج بين 
“داو كيميكال” و“دوبونت”. وأضاف: يبحث 
الالعبون في األس��واق الناشئة عن فرص نمو 
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صعوبات وعوائق
استنفد كثيرون من الوافدين الجدد مدخراتهم في ما دفعوه للمهربين 
لعب��ور البحر المتوس��ط وس��يواجهون صعوب��ات في تدبي��ر التمويل 
لش��ركاتهم الناشئة. وربما ينشغل آخرون بالس��عي لتدبير بيت لإلقامة 

وتعلم اللغة األلمانية.
وبخالف حاجز اللغة وصعوبة تدبير التمويل ربما يواجه الراغبون 
من الالجئين في تأس��يس ش��ركات عقبات أخرى أبرزها العثور على 
متجر مناسب  وخصوصاً في العاصمة برلين ،اذ أن أصحاب العقارات 

يريدون رؤية تقارير مصرفية وبرهانا على تحقيق دخل.
ال خيار آخر

لك��ن بالرغم من الصعوب��ات التي تصادفهم، قد ال يج��د الكثير من 
المهاجرين أمامهم العديد من الخيارات سوى العمل لحسابهم الخاص، 
حيث أن تجربة المهاجرين إلى المانيا خالل س��تينات وسبعينات القرن 
الماض��ي تظه��ر أن “العمال الضيوف” الذين أتوا من تركيا وش��مال 
أفريقي��ا وم��ن يوغوس��الفيا الس��ابقة ودول أوروبا الش��رقية واجهوا 
صعوب��ات في كثير من األحيان للحصول على وظائف تتطابق مع ما 
لديهم من مهارات ألن أصحاب األعمال ال يعترفون بما حصلوا عليه 

من مؤهالت دراسية في بالدهم األصلية.
وب��دالً من قبول وظائف بأج��ور هزيلة في القط��اع الصناعي كان 
ه��ؤالء العمال يختارون العمل لحس��ابهم الخاص وتأس��يس ش��ركات 

تجارية صغيرة الحجم.
حاجة ماسة للمهاجرين

يس��جل مؤشر الوالدات في ألمانيا انخفاضا مطرداً منذ العام 2000، 
وبلغ 8.42 لكل ألف ش��خص في  العام الماضي في حين س��جل معدل 
 ،)indexmundi( الوفيات 11.5 حسب اإلحصائيات الصادرة من موقع
وه��ذا يبين حجم المش����كلة التي تعان���ي منها الب��الد  فمقاب��ل ثماني 

تأسيس شركات جديدة أحد الخيارات لالستقرار في ألمانيا

المهاجرون ينعشون قطاع األعمال األوروبي
عل���ى الرغم من ك���ون ألمانيا أكبر اقتصاد ف���ي أوروبا وقطاعها 
الصناعي يعتبر االكثر تقدماً وازدهاراً ومس���تويات البطالة فيها هي 
من بين األدنى عالمياً، إال أن “روح ريادة األعمال” تنقص الكثيرين 
من االلمان خصوصاً الش���باب منهم  الذين يفضلون اختيار الوظائف 
اآلمنة في الشركات القائمة عوضاً عن المجازفة وتأسيس شركاتهم 

الخاصة.
وبخ���الف بقية ال���دول المتقدمة الت���ي  تس���تقبل المهاجرين مثل 
أوس���تراليا والواليات المتحدة والتي يزداد فيها نشاط ريادة األعمال، 
ال يزال مستوى اإلقبال على تأسيس الشركات في ألمانيا منخفضا، اذ 
أظهرت احصاءات صادرة عن مرصد العالمي لريادة األعمال أن العدد 
االجمالي للش���ركات التي تؤس���س كل عام انخفض بأكثر من 40 % 

خالل العقد األخير.
أمام هذا الواقع، يعتبر طوفان الالجئين األخير فرصة س��انحة لدفع 
حركة إنش��اء الشركات الجديدة في ألمانيا إذ أن الكثيرين من الالجئين 

كان لهم نشاط يديرونه في بالدهم.
السوريون في الصدارة

أك��د بن��ك كي.إف.دبليو وهو بنك للتنمية ممل��وك للحكومة األلمانية 
أن المهاجرين يقفون بالفعل وراء ش��ركة من بين كل خمس ش��ركات 
جديدة أنشئت في السنوات األخيرة. ويمثل ذلك نسبة أعلى من نسبتهم 
إلى عدد السكان. ويمثل الوافدون من سورية حيث ينتشر اإلقبال على 
إنش��اء األعم��ال الخاصة نحو ثلث عدد من تقدم��وا بطلبات للجوء في 

عام 2015.
ونقل��ت وكالة رويترز عن المحامي الس��وري أس��امة العجي الذي 
يعمل في كولونيا ويقدم المش��ورة لرجال األعمال العرب الراغبين في 
تأس��يس ش��ركات في ألمانيا قوله: إن “تأسيس مشروعات خاصة أمر 

شائع في العالم العربي. فالعرب تجار مهرة”.
آثار محدودة في األجل القصير

وبالرغم م��ن البيانات الصادرة عن  بنك كي.إف.دبليو، يقلل بعض 
الخبراء من شأن ما يتردد من أن الموجة األخيرة من الوافدين الجدد قد 

تؤدي إلى موجة تأسيس شركات ناشئة في األجل القريب.
ويق��در خبير المش��روعات الخاصة في معه��د األبحاث االجتماعية 
ف��ي ماين��ز، رالف زاينغر، أن ما بين 25 إلى 50 ألفا فقط قد ينش��ئون 
ش��ركاتهم من بي��ن الوافدين الذي دخل��وا ألمانيا الع��ام الماضي ويبلغ 
عدده��م 1.1 ملي��ون مهاج��ر، مش��يراً إل��ى أن زيادة وتيرة تأس��يس 

الشركات ستستغرق وقتاً.
وكانت دراسة أجراها معهد سوق العمل والتوظيف قد توصلت إلى 
أن أقل من عش��رة في المئة من الالجئين عملوا في وظائف في الس��نة 
الت��ي وصلوا فيها. وبعد خمس س��نوات ارتفعت هذه النس��بة إلى نحو 

.% 50

ماريو دراغي
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آثار س��لبية على ازدهار االقتصاد والنمو فإنها تقوم بس��د فجوة العجز 
العمال��ي لديها م��ن المهاجرين وطالبي اللجوء حيث تس��تقبل مئة ألف 
الجئ س��نوياً، وحيث ي��ؤدي النقص في العمالة إل��ى انخفاض تمويل 
صنادي��ق التقاعد والتأمين الصحي وانخفاض المس��تهلكين والمنتجين 
للبضائع في الس��وق المحلية وقلة دافعي الضرائب الذين يدفعون لبناء 
الم��دارس والطرق، مما يؤدي إلى انخف��اض في معدل النمو وبالتالي 
إلى تدني مس��توى الرفاهية في الدولة، لذلك يعد انضمام المهاجر إلى 

العمالة تخفيفاً الستنزاف الخزينة العامة للدولة.
ومع ازدياد العجز السكاني من دون محاولة ملء الفراغ في السوق 
الناجم عن تقلص عدد الس��كان س��يغدو العم��ال المتخصصون وملء 
ش��واغر العمل شبحاً يطارد الشركات األلمانية التي ال تهتم إال بالعمل 
فق��ط، ويذك��ر هنا أن س��وق العمالة األلماني يحت��وي على 46 مليون 

شخص قادر على العمل.
لكن بعملية حس��ابية إذا ما تم طرح العمالة الوافدة من الرقم الس��ابق 
في الثالثين عاماً المقبلة فس��ينخفض الرقم إلى 29 مليون عامل حسب 
تقرير دير ش��بيغل األلمانية، ويظهر شدة العوز للعمالة. لذلك في ظل 
م��ا تواجه��ه ألمانيا من ش��يخوخة وتقلص عدد الس��كان ال ب��د لها من 
اس��تقبال الالجئين من أجل س��د العجز الس��كاني والس��تمرار دوران 

العجلة االقتصادية.
عالوة على هذا ستجد ألمانيا نفسها مجبرة على استقبال الجئين من 
دول العالم الثالث بس��بب تعافي اقتصادات ال��دول األوروبية من آثار 
األزم��ة المالي��ة التي كانت تمد الس��وق األلماني��ة بالعمالة من مختلف 
االختصاص��ات، كم��ا أن كثي��را من تل��ك البلدان تعمل عل��ى معالجة 

النقص في السكان والشيخوخة لديهم. 
وبحسب صحيفة الغارديان فإن ألمانيا تستعد لخسارة خمسة ماليين 
عامل في السنوات ال�15 المقبلة، وفي هذا المقام ال تقتصر حاجة سوق 
العمل على األكاديميين وذوي الكفاءات العالية بل يحتاج السوق أيضا 
إلى أش��خاص من ذوي الخبرات المتوسطة والمنخفضة مثل مجاالت 
التمري��ض والزراعة والمطاعم وغيرها، علماً أن الوظائف الش��اغرة 
ف��ي هذه المجاالت تش��هد ارتفاعا، فقد أش��ار معهد بح��وث التوظيف 
األلمان��ي إلى تزايد في عدد الوظائف الشاغرة بس��وق العمل األلماني 

والدات هن��اك 11 وف��اة س��نويا لكل ألف ش��خص أي أن هناك عجزاً 
بنس��بة 0.3 %، بينما -وعلى س��بيل المقارنة- في  س��ورية بلغ معدل 

الوالدات 31.11 طفال لكل ألف ش��خص في عام 2000.
كما أنه خالل ال�35 سنة األخيرة يقل جيل األطفال عن جيل البالغين 
بمقدار الثلث -فمن بين تس��عين بالغ��ا يوجد ثالثون طفال- حيث يعتبر 
مع��دل الخصوبة عند األلمان من أدنى المع��دالت في العالم حيث يبلغ 

1,38 طفل لكل امرأة. 
ويعتبر متوس��ط األعم��ار في المانيا من األعل��ى عالمياً  )77 عاما 
بالنسبة للرجال و82 بالنسبة للسيدات( مما يشير إلى شعب معمر، فمن 
المتوق��ع أن يتجاوز عدد الس��كان ممن هم ف��وق 65 عاما من 17 إلى 
22 مليون��ا، مما يوجب على الحكوم��ة األلمانية  تأمين رعاية صحية 
وتأمينات اجتماعية لهم، في الوقت نفس��ه انخفضت الفئة العمرية بين 
24 و64 عام��ا من 49 مليونا إلى م��ا بين 38 و43 مليونا، وفي حال 
استمر العجز السكاني فإن عدد السكان في عام 2060 سيتقلص بنسبة 

19 % ليصل إلى 66 مليون نسمة.
أما معاناة ألمانيا من الش��يخوخة فهي ناجمة عن إحجام األلمان عن 
اإلنجاب وارتفاع متوس��ط األعمار، فالش��عب األلمان��ي يوصف بأنه 
يعيش طويال وينجب قليال حيث بلغ عدد المس��نين ممن يحتاجون إلى 
رعاية 2.24 مليون مس��ن عام 2009 ويتوقع أن يصل العدد في عام 

2030 إلى 4.35 ماليين بحسب مكتب اإلحصاء األلماني.
ويش��ير المكتب أيضا إلى أن “نسبة الشيخوخة سترتفع ما فوق 65 
عاما على أن يش��كل هؤالء ثلث عدد الس��كان ع��ام 2060”، ويتوقع 
أيضاً أن تنخفض نسبة من هم تحت سن 15 عاماً إلى 13 % وهي من 
بين أدنى النسب المئوية في العالم، أما من هم فوق الستين فمن المتوقع 

أن ترتفع نسبتهم من 27 % إلى 39 %.
وفي ه���ذا االط�ار، يق�ول الباح�ث األلماني س��تيفن كرامر: إن من 
أبرز أس����باب إحج�ام األلمان عن اإلنجاب هي الس��ياس��ة المتبعة من 
قبل النظام النازي في الماضي، مع بروز ظاهرة االلتزام بالعمل أكثر، 

والقلق من الزيادة المفرطة في عدد السكان خوفاً من تخريب البيئة.
سد فجوة العمالة

إدراكا من الحكومة األلمانية أن انخفاض القوة العاملة في السوق له 
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منذ يوليو/تموز 2010 إلى يوليو/تموز 2015.
دعم االقتصاد األوروبي

باإلضافة إلى س��د فجوة العج��ز العمالي، يقدم الالجئون دعماً كبيراً 
لالقتصاد االلماني عبر مس��اهمتهم في زيادة االس��تهالك، محرك نمو 

االقتصادات المتقدمة.
كما أن زيادة عدد طالبي اللجوء الى مليون ش��خص تقريباً من شأنه 
أن يزيد الطلب على المنازل منخفضة التكلفة والمنازل سابقة التجهيز 
في ألمانيا، إذ تتوقع وزارة االقتصاد األلمانية نمو أعمال اإلنش��اءات، 

وال سيما بناء المنازل، في األشهر المقبلة.
وم��ن المتوق��ع أن يؤدي ه��ذا الطلب إلى جانب ض��خ الحكومة 13 
مليار ي��ورو )14 مليار دوالر( لتحديث الطرق والجس��ور إلى زيادة 
المبيعات في قطاع اإلنشاءات 2.5 % إلى 235 مليار يورو في العام 
الحالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2000، بحسب اتحاد )بي.في.بي( 

المرتبط بالقطاع.
ويمث��ل قطاع البناء 4 % من النات��ج المحلي اإلجمالي أللمانيا، كما 
أن��ه قط��اع توظيف كبير، حيث يتجاوز ع��دد العاملين فيه 2.5 مليون 

شخص في أكثر من 300 ألف شركة.
يذك��ر أن  دويتش��ه بنك كان قد رفع توقعات��ه للنمو األلماني في عام 
2016  إل��ى 1.9 % م��ن 1.7 % مش��يرا إل��ى زي��ادة الهج��رة التي 
س��تضيف نحو نصف نقطة مئوية إلجمالي نمو االس��تهالك في البالد. 
وأوضح البنك أنه لالستفادة من الهجرة، تحتاج ألمانيا إلى نحو سبعمئة 
ألف مهاجر على مدى الس��نوات العش��ر القادمة للحفاظ على استقرار 

مستوى سكانها.
وعل��ى الصعيد األوروبي، يتوقع بنك كريدي س��ويس السويس��ري 
أن تزيد  الهجرة ع�دد س����كان منطقة اليورو بنح�و خمس�����ة ماليي�ن 
أو 1.5 % م��ن اإلجمالي الحالي البالغ 340 مليون نس��مة، على مدى 
السنوات الخمس القادمة، وأن تضيف 0.2 - 0.3 نقطة مئوية إلى نمو 

المنطقة في العام الحالي.
أم��ا رئيس البنك المركزي األوروبي ماريو دراغي فيعتبر أن أزمة 
الالجئي��ن في أوروب��ا، وإن كانت تحدي��اً يواجه دول الق��ارة، إال أنها 
فرصة من ش��أنها أن تس��هم في تغيير أوروبا بشكل إيجابي، حيث أن 

اإلنفاق الحكومي للتعامل مع الالجئين من ش��أنه أن يكون حافزا للنمو 
في أوروبا.

وأوضح دراغي أن تزايد اإلنفاق الحكومي في التعامل مع الالجئين، 
س��ينعكس إيجابا على مراحل في مجاالت التعليم والصحة والقطاعات 
الخدمية، رغ��م اعترافه بأن التحدي المجتمعي يبقى قائما ومن المبكر 

التنبؤ بنتائجه سلبية كانت أم إيجابية.
وفي مؤش��ر على أن الهجرة بدأت تنعكس ايجاباً على بعض الدول 
األوروبي��ة، أعل��ن المعه��د الس������وي��دي لألبح�اث االقتصادي��ة في 
15 م��ارس/آذار 2016 أن زي��ادة مع��دل الهجرة إلى البالد س��اهمت 
ف��ي زي��ادة حجم النم��و االقتصادي بمع��دٍّل كبير، وأدت إل��ى ارتفاع 
االس��تهالك العام مقاب��ل التكاليف التي تتحّملها الدول��ة والبلديات عند 

استقبالها الالجئين.
في هذا الس��ياق، قال رئي��س األبح�اث في المعه��د يس��بر هانسون: 
إن الهج��رة من األس��باب التي تس��اهم في النمو االقتصادي للس��ويد، 
موضحاً أن زيادة االس��تهالك تزيد من المحفّزات، وأن بناء مزيد من 
المس��اكن لمن حصل على ح��ّق اإلقامة لطالبي اللجوء س��يرفع النمو 

االقتصادي.
 وف��ي تركيا، يس��اهم الالجئون في تعزيز النم��و االقتصادي، حيث 
كان انفاقهم أحد العوامل الرئيس��ية وراء “المفاجأة اإليجابية في النمو 
االقتصادي لعام 2015”، حس��بما أكد المحلل االقتصادي في ش��ركة 

)آي.إس إنفستمنت(، معمر قموروش أوغلو.
ويق�در حج�م إنفاق كل الجئ سوري في تركيا ب�346 ليرة ش��هرياً 
)346 دوالر أميرك��ي( أي أن 2.6 ملي��ون الجئ ينفق��ون م�ا يع��ادل 

0.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.
شركاء مستقبليين

ولن يكون للهجرة آثار ايجابية على االقتصادات األوروبية فحسب، 
إذ م��ن المتوقع ان تدع��م تحويالت المهاجرين ال��ى ذويهم اقتصادات 
دوله��م االصلي��ة. كما أن عودة قس��م م��ن الالجئين إل��ى أوطانهم في 
المس��تقبل س��ت�س���اهم في تعزيز النم��و وإعادة االعم��ار وفي نف��س 
استضافتهم.الوق��ت س����تخلق عالقات اقتصادي��ة قوية مع ال��دول األوروبية التي 
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قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت 
وجبل لبنان محمد ش��قير: إن وزي��ر التجارة الجزائري 
البخت��ي بلعي��د أبلغه ان بالده س��ترفع 600 س��لعة عن 
الالئحة الس��وداء قريباً، أي تخفيض الرسوم الجمركية 
المفروضة عليها عند اس��تيرادها الجزائر الى الصفر، 

تطبيقاً التفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار الى ان الوزير بلعيد وعد بالتفاوض مع الجانب 
اللبناني حول إزالة سلع لبنانية اخرى عن الالئحة السوداء 

شرط اال تكون مماثلة لسلع استراتيجية جزائرية.

إطالق التبادل التجاري اللبناني الهنديتعزيز التجارة بين لبنان والجزائر

تم إط��الق التب��ادل التج��اري اللبناني 
- الهن��دي - العالمي، بدع��وة من اللوبي 
االقتصادي العالمي وفي حضور س��فيرة 
الهند في لبن��ان انيتا نايار ورئيس اللوبي 
علي المص��ري وش��خصيات اقتصادية 

وسياسية.
وقال المصري: إننا أصبحنا بحاجة لدخول أسواق تجارية كبيرة مثل الهند وغيرها 
لتتنوع منتوجاتنا، الفتاً إلى أنه لم يعد مسموحاً بعد اليوم أن نقف متفرجين ونرى التبادل 
التجاري بين الهند ومختلف الدول في القمة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الهند 
ودول الخليج 177 مليار دوالر وبين الهند ولبنان 200 مليون دوالر، داعياً لالستفادة 

مما سبقنا عليه اآلخرون لتحريك عجلة التبادل االقتصادي بين البلدين.

المغرب يدشن محطتين للسكك الحديدية

دشن العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، مشروع تطوير محطتين 
للسكك الحديدية في العاصمة الرباط 
بقيم��ة 1.05 ملي��ار دره��م )101 
ملي��ون دوالر( في إطار مش��روع 
“الرب��اط مدين��ة األن��وار عاصمة 
المغرب الثقافي��ة” الذي يهدف إلى 

تنمية المدينة. وقالت مصادر رسمية إن المحطتين اللتين سيتزامن افتتاحهما مع تشغيل 
أول خط للقطار فائق السرعة في المغرب بنهاية عام 2017 ومطلع 2018 ستساهمان 
في استيعاب االرتفاع المتزايد في أعداد المسافرين وتحديث البنية التحتية للمحطتين. 
وأضاف��ت إن كل واح��دة من المحطتين س��تخلق 500 فرصة عم��ل جديدة. وبرنامج 
الرباط “مدينة االنوار” هو برنامج أطلقه العاهل المغربي في 2014 ويمتد إنجازه إلى 

2018 بهدف “االرتقاء بالمدينة إلى مصاف العواصم العالمية الكبرى”.

أكد وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه عقب محادثات 
أجراه��ا مع وزير خارجية عمان يوس��ف بن علوي في 
طهران أن البلدان مهتمان بتوثيق العالقات واالستثمارات 
المشتركة في قطاع الطاقة، ال سيما مشروع خط أنابيب 
الغاز البحري، مش��يراً إلى أن أهم مشروع مشترك هو 
ال��ذي يهدف إلى م��د خط أنابيب لنقل الغ��از تحت مياه 
الخلي��ج، لتوصيل الغاز اإليران��ي إلى محطات تصدير 
الغاز المس��ال في س��لطنة عم��ان. وكان المش��روع قد 
توقف لعدة أسباب من بينها العقوبات الغربية التي كانت 
مفروضة على ايران والخالف على الس��عر والضغوط 

األميركية على مسقط  للبحث عن موردين آخرين.

تعاون نفطي بين عمان وايران

افتتاح محطة نفطية في العراق

دشنت وزارة النفط العراقية محطة “الحّمار” النفطية في حقل الزبير غرب البصرة 
بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف برميل يومياً، حيث تعد هذه المحطة واحدة من ثالث 
محطات س��تدخل الخدمة الحقاً، وهي محطة الزبير ومحطة الرافضية بطاقة إنتاجية 
تبلغ 50 ألف برميل يومياً لكل منهما، ليصل مجموع إنتاج المحطات الثالث 300 ألف 
برميل يومياً. وكش��ف مدير مش��روع نصب المحطات في شركة نفط الجنوب صادق 
أحمد ناصر، أن كلفة المش��روع الكلية 842 مليون دوالر، نفذته ش��ركة نفط الجنوب 
وش��ركة إيني اإليطالية المتألفة مع شركة كوكاز الكورية، والمقاولين من شركة وذر 

فورد األميركية على مدى 3 سنوات.
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مذكرة تفاهم بين مصر والعراق

ق�������ع  و
ي�������ر  ز و
لبت����رول  ا
لث����روة  وا
ني����ة  لمعد ا
لمص��ري  ا
لمهن���دس  ا
ط�������ارق 

الم��ال، ووزي��ر النفط العراق��ي المهندس ع��ادل عبدالمهدي، مذك��رة تفاهم لتعزيز 
أواصر التعاون المشترك بين البلدين في صناعة البترول والغاز.

وأك��د الوزي��ران أن مص��ر والع��راق لديهما فرص متمي��زة لمزيد م��ن التعاون 
االقتصادي في مختلف المجاالت يدعم ما يطمح إليه البلدان من إحداث تنمية ونهضة 

حقيقية تنعكس باإليجاب على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وتش��مل المذكرة إمكانية استيراد كميات من نفط خام البصرة شهرياً حسب ما يتم 
االتف��اق عليه، وتدريب الك��وادر البترولية العراقية في مراك��ز التدريب المصرية، 
وتع��اون قطاع البت��رول في مجال صناعة الغ��از وحفر اآلب��ار البترولية والغازية 

وإنشاء شبكات الغاز لالستخدامات المنزلية.

تعاون نووي بين روسيا والجزائر

كش��فت ش��ركة روس آت��وم 
الروس��ية للطاق��ة النووي��ة أن 
مسؤولين من روسيا والجزائر 
ناقشوا في جلسة مشتركة خطة 
عمل لالنتقال إلى مستوى جديد 
من التعاون في مجال االستخدام 
الس��لمي للطاق��ة الذرية، وذلك 
ف��ي اط��ار اتفاقية بي��ن البلدين 
ت��م  الن��ووي  التع��اون  ح��ول 
توقيعها ف��ي الجزائر بتاريخ 2 

آذار/م��ارس 2016. وترأس الوفد الجزائري رئيس لجن��ة الطاقة الذرية الجزائرية 
COMENA، محمد دردور، والوفد الروس��ي مدير إدارة األعمال الدولية لش��ركة 

روس آتوم، نيكوالي دروزدوف.
وكانت روس��يا والجزائر قد وقعتا ف��ي أيلول/س��بتمبر 2014 اتفاقية للتعاون في 
بن��اء محطات الطاق��ة الذرية ومفاعالت البح��وث النووية في الجزائر، واس��تخدام 
المفاع��الت النووية إلنتاج الطاقة الحرارية وتحلية مياه البحر، والتنقيب الجيولوجي 
المشترك واالستكشاف واستغالل رواسب اليورانيوم، وإدارة معالجة الوقود النووي 

والنفايات المشعة وإعادة التدوير.

نيكوالي دروزدوف

وقعت وزارة التعاون 
مع  المصرية  الدول��ي 
الكويت��ي  الصن��دوق 
االقتصادي��ة  للتنمي��ة 
العربي��ة، اتفاق قرض 
ماليي��ن   108 بنح��و 
دوالر لتمويل مشروع 
جنوب  كهرباء  محطة 

حلوان.
وزيرة  وأوضح��ت 

التعاون الدولي المصرية سحر نصر، أن الكلفة اإلجمالية 
للمش��روع بلغت نحو 1.7 مليار دوالر تمول من خالل 
حزمة تمويلية تش��ارك فيها مؤسسات عدة، في مقدمها 
البنك الدولي الذي يس��اهم بنح��و 503.8 مليون دوالر، 
والبنك اإلس��المي للتنمية الذي يساهم بنحو 450 مليون 
دوالر، وعدد م��ن الجهات األخرى، إضافة إلى تمويل 

ذاتي للشركة المستفيدة بقيمة 256.2 مليون دوالر.

اتفاق مصري - كويتي

سحر نصر

دشنت جنوب أفريقيا و“أكوا باور” السعودية محطة 
طاقة شمس��ية قيمته��ا 328 ملي��ون دوالرأميركي في 
محافظة كيب الش��مالية، مع مسارعة أكبر بلد صناعي 
ف��ي أفريقيا إل��ى زيادة إم��دادات الكهرب��اء والحد من 

االعتماد على الفحم.
وقد ب��دأ بناء المحط��ة في ع��ام 2013 بعد عرض 
ناجح من “أكوا ب��اور” في إطار خطط جنوب أفريقيا 

للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وقال نائب المدير العام ل��وزارة التجارة والصناعة 
يون��س حس��ين: إن المش��روع يهدف إل��ى تحقيق أمن 

الطاقة وتنويع مصادرها.

تدشين محطة طاقة شمسية
في جنوب افريقيا
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عمان: مشروع مشترك بحري

وقعت ش��ركة عمان للحوض الج��اف مذكرة تفاهم مع مجموعة ش��ركات بابكوك 
إنترناشونال البريطانية )Babcock International Group( المتخصصة في مجال 
تقديم خدمات الدعم الهندسية، تهدف الى تطوير وتقديم حلوالً متكاملة إلدارة األنظمة في 
قطاعات الدعم البحري بشكل مشترك في والية الدقم. وجاء ذلك عقب فترة من الجهود 
المكثفة لتبادل خبرات أحد أكبر األحواض الجافة إلصالح السفن التجارية في المنطقة 
مع تجربة الشركة في مجال الدعم البحري، وتطلعت مذكرة التفاهم في إنشاء مشروع 

مش��ترك ق��ادر عل��ى 
توفير خدمات هندسية 
بمعايي��ر عالمي��ة لكل 
م��ن أس��اطيل القوات 
البح�ري���ة المحل�ي����ة 
والدولي����ة ف��ي ه���ذا 

الموقع االستراتيجي.

تعتزم قبيلتان في نيجيري��ا رفع دعوى قضائية ضد 
شركة ش��ل العمالقة للنفط في لندن للمرة الثانية خالل 
5 سنوات بسبب تسرب نفطي في دلتا النيجر، وطالبتا 
الش��ركة الهولندية بتعويضات وإزالة البقع النفطية من 

أراضيهما.
وقال المدّعون: إن حوادث التسرب النفطي منذ عام 
1989 جعلته��م يفتقدون مياه الش��رب النظيفة ولوثت 
مزارعهم وأنهارهم. وقالت ش��ركة  الي داي للمحاماة 
التي تتولى القضي��ة: إن القبيلتين بيلي وأوغالي تأثرتا 
بش��دة بس��رقة النفط الخام وتخريب خط��وط األنابيب 
وتكري��ر النف��ط بصورة غي��ر قانونية، الت��ي ال تزال 

مصادر رئيسية للتلوث في دلتا النيجر.

قبيلتان نيجيريتان تقاضيان “شل”

تخفيض الجمارك اإليرانّية على البضائع السورية

أعلنت الس��فارة االيرانية في س��ورية ب��دء تطبيق 
اتفاقي��ة التخفي��ض الجمركي اعتباراً م��ن بداية آذار/

مارس 2016، حيث وافق��ت الحكومة اإليرانية على 
ب��دء تطبيق اتفاقي��ة التخفيض الجمرك��ي بعد الجهود 
المش��تركة التي بذلت خالل عدة أش��هر م��ن المتابعة 
المباشرة. وتتضمن االتفاقية تخفيض الجمارك للبضائع 
السورية الداخلة إلى إيران ل�4 %، والتي كانت مطبّقة 
فقط على البضائع اإليرانية الداخلة إلى سورية، وعمل 
اتحاد المصدرين السوريين على تفعيلها خالل الشهور 
الماضية، وس��عى مع كل الجه��ات للوصول إلى هذا 

القرار الذي س��يفتح الس��وق اإليراني عل��ى مصراعيه، أمام البضائع الس��ورية. وتم 
االعالن عن هذه الخطوة خالل اجتماع عقد في مبنى االتحاد مؤخراً بحضور رئيسه 

محمد السواح والملحق التجاري للسفارة اإليرانية بدمشق علي كاظميني.

محمد السواح

أش��ارت إحصاءات التجارة الخارجي��ة إلى ارتفاع 
الصادرات الس��ورية من الس��لع االس��تهالكية في عام 
2015، مش��ّكلة نسبة 36 % من الصادرات اإلجمالية 
بما يعك��س بداية تعاف��ي االقتصاد الوطن��ي من حيث 
التوجه إلى اس��تيعاب المواد الخ��ام ونصف المصنعة 
وتصنيعها ثم تصديرها إلى األسواق العالمية، وبالتالي 

تحقيق زيادة كبيرة في القيمة المضافة.
ولفتت هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات 
الى أن نس��بة الصادرات من الس��لع المصنعة ونصف 
المصنع��ة اتجهت انخفاضاً لصالح تزايد نس��بة المواد 
الخ��ام خالل الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014، 
ما انعكس سلباً على أس��عار الصادرات وعلى قدرتها 
التنافسية في األسواق الدولية، في حين شهد عام 2015 
ارتف��اع صادرات المواد المصنعة بنس��بة وصلت إلى 
20 %، نتيج��ة عودة عدد م��ن المصانع للعمل وإعادة 

تشغيل عجلة اإلنتاج مع بداية العام. 

ارتفاع الصادرات السورّية
من المواد المصّنعة

كندا تبيع كل احتياطاتها الذهبية

باع��ت كندا كل مخزوناتها من س��بائك الذهب ألول مرة منذ ع��ام 1935، لتصبح 
بذلك أول دولة والوحيدة في مجموعة العش��رين التي ال تمتلك أي احتياطيات من هذا 
المع��دن النفيس. وبالرغم من أن الذهب يرمز لث��روات الدول، تقول الحكومة الكندية 
إن لديها سياس��ة طويلة األمد لتنويع محفظتها االستثمارية من خالل بيع السلع المادية 
كالذهب، وبدالً من ذلك تتجه لالس��تثمار في األصول المالية التي لديها أس��واق كبيرة 

من المشترين والبائعين.
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أعلنت ش��ركة جن��رال إلكتريك للنف��ط والغاز، عن 
اس��تكمال أول 6 قاط��رات عالية الكف��اءة لضغط الغاز 
يتم تصنيعها محلياً في السعودية، وسيتم تركيبها ضمن 
إطار المرحلة األولى من مشروع توسعة منظومة الغاز 
الرئيس��ية ل�“أرامكو الس��عودية” في المملكة. وتندرج 
هذه القاطرات الس��ت، التي جرى تصنيعها بالكامل في 
“مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا” بمدينة 
الدمام، ضمن عقد تقدر قيمته بماليين الدوالرات، يشمل 
18 قاط��رة عالي��ة الكفاءة لضغط الغ��از. وتتضمن كل 
 )Aeroderivative( قاطرة توربيناً غازياً يعمل بتقنية
ومجه��ز بضاغط طرد مركزي. ومن المقرر تصنيع 6 
قاط��رات إضافية خالل عام 2016 كجزء من المرحلة 

الثانية للمشروع.

مناشدة إلنقاذ شركات المقاوالت السعودية6 قاطرات لضغط الغاز لـ“أرامكو”

ناش��د  رئيس مجل��س الغرف الس��عودية عبد 
الرحمن الزامل العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبد العزيز التدخل لحل مشاكل قطاع المقاوالت 
في البالد في ظل تأخر سداد مستحقات الشركات 
وسط تنامي الضغوط على أكبر اقتصاد عربي مع 
اس��تمرار هبوط أسعار النفط. وفي خطاب موجه 
للملك، ق��ال الزامل إنه إذا اس��تمر تأخر صرف 
المس��تحقات “س��تكون الش��ركات والمؤسسات 

عرضة للتعثر أو التوقف الكلي”، مش��يراً إلى أن  المقاولين اس��تنفذوا خالل األش��هر 
الماضية كافة قدراتهم التمويلية الذاتية وأصبح األمر ملحا لتعزيز وضعهم المالي من 

خالل صرف كافة مستحقاتهم المتأخرة.

عبد الرحمن الزامل

خصخصة مطاحن الدقيق في السعودية

توق��ع المدي��ر العام للمؤسس��ة العام��ة للحبوب في 
الس��عودية أحمد الف��ارس إتمام خصخص��ة قطاعات 
المؤسسة خالل الربع األول من عام 2017، مؤكداً أن 
“العمل جار بالتنسيق مع صندوق االستثمارات العامة 
على دراس��ة تأسيس ش��ركات تتولى تشغيل مطاحن 
الدقي��ق، والتفاه��م عل��ى آلي��ات الطرح أم��ام القطاع 
الخاص، بحيث يتم ضمان مش��اركة فاعلة في عملية 

الخصخصة”.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق في تشرين 

الثاني/نوفمبر 2015 على تأسيس 4 شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى 
المهمة صندوق االس��تثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب. وستتولى 
المؤسس��ة إدارة نشاط الصوامع التخزينية وتش��غيلها وتطويرها، إضافة إلى مهمات 

تنظيم نشاط المطاحن إلنتاج الدقيق ومراقبته واإلشراف عليه.

أحمد الفارس أوضح الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة البترول الكويتية 
الحكومية نزار العدساني، 
تس��عى  المؤسس��ة  أن 
أصوله��ا  م��ن  للتخل��ص 
الخاسرة في إطار التكيف 
النفط  مع هب��وط أس��عار 
اإلي��رادات  وانخف��اض 

العام��ة للدول��ة. وق��ال: بدأن��ا بإج��راءات بي��ع مصفاة 
يوروبورت وأخذنا قراراً إلغالق مصنع األسمدة التابع 
لشركة صناعة الكيماويات البترولية التي بدورها لديها 
خطة عمل إلغالق المصنع واالس��تغالل األمثل للقوى 

العاملة في مصانع أخرى.
يذك��ر ان ش��ركة البت��رول الكويتية العالمي��ة التابعة 
لمؤسس��ة البترول أعلنت في أول شباط/فبراير 2016، 
عن اس��تكمال عملية بي��ع المصفاة في مدين��ة روتردام 

لمجموعة جنفور التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.

البترول الكويتية: للتخلص
من األصول الخاسرة

الكويت توقع عقداً لتصدير النفط إلى آسيانزار العدساني

قال��ت وكال��ة األنب��اء الكويتي��ة )كونا(: إن مؤسس��ة 
البت��رول الكويتية وقعت عقداً لتصدير 100 ألف برميل 
يومياً من النفط مع شركة تكرير كبرى بعائد متوقع يبلغ 
نحو ملياري دوالر سنوياً. وقال العضو المنتدب لقطاع 
التس��ويق العالمي في المؤسسة نبيل بورسلي: العقد يعد 
من العقود االستراتيجية المهمة التي تعزز مكانة الكويت 
كمزود رئيسي للنفط في األس��واق اآلسيوية ذات العائد 

نبيل بورسلياألكبر مقارنة باألسواق العالمية األخرى.
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المالي��ة  وزارة  ش��طبت 
النيجيري��ة أكثر من 20 ألفا 
من العاملي��ن الوهميين من 
قائمة المرتب��ات بعد تدقيق 
ومراجع��ة، مم��ا أدى إل��ى 
توفي�ر نح���و 2.29 ملي�ار 
ن�اي�����را )11.53 مل�ي���ون 
دوالر( ف��ي قائمة المرتبات 

الشهرية التي تدفعها.
االج��راءات النيجي�ري���ة 
جاءت في اطار الحملة التي 

يش��نها الرئيس محمد بخاري على الفس��اد والتي تهدف 
لخفض كلفة تس��يير األعمال الحكومية بدال من تقليص 
الوظائف لمعالجة أس��وأ أزمة اقتصادية في نيجيريا منذ 
س��نوات. وكان الفساد وس��وء اإلدارة قد عرقال طويال 
عمليات التنمي��ة في نيجيريا، أكبر اقتص��اد في إفريقيا 
والمصدرة للنفط، وقد تفاق��م تأثيرهما مع الهبوط الحاد 

في أسعار الخام العالمية.

نيجيريا: مرتبات وهمية
بماليين الدوالرات

محمد بخاري

1.3 مليار دوالر خسائر السياحة المصرية

كش��ف رئي��س ال��وزراء المص��ري ش��ريف 
إسماعيل، أن إيرادات السياحة المصرية تراجعت 
نحو 1.3 مليار دوالر منذ تحطم الطائرة الروسية 
في س��يناء ف��ي تش��رين األول/أكتوب��ر 2015، 
والذي أدى الى س��قوط 224  قتيالً. وكان الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيس��ي قد صرح في وقت 
س��ابق، أن الذين أس��قطوا الطائرة الروسية كانوا 

يهدفون إلى تدمير السياحة المصرية والعالقات بين بالده وروسيا.
يذكر أن قطاع السياحة في مصر يعد أهم موارد العملة األجنبية، حيث تفوق إيراداته 

ضعف إيرادات قناة السويس.

شريف اسماعيل

النفط الرخيص يضر بقناة السويس

تدفع أس��عار النفط المتدنية ش��ركات المالحة البحرية إلى اس��تخدام طريق رأس 
الرجاء الصالح بدال من المرور عبر قناة الس��ويس، ما س��ينعكس س��لباً على مصر 
التي تعاني من نقص في العملة الصعبة، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة “سي إنتل” 

للنقل البحري.
وأش���ار التقرير إلى أن الدوران حول أفريقيا عبر الرجاء الصالح س����يوفر نحو 
235 أل��ف دوالر أميرك��ي ف��ي الرحلة الواح��دة ما يمثل دفعة قوية للش��ركات التي 
تعان��ي من ضائقة مالية، الفتاً إلى أن الش��ركات يمكنه��ا أن تحقق مزيداً من التوفير 
إذا خفضت سرعتها في الطريق البديل لقناة السويس. ودعا تقرير “سي إنتل” هيئة 

قناة الس��ويس الى خفض 
رس��ومه�ا بنح��و 50 % 
إذا أرادت اإلب�ق�����������اء 
على خي�ار الم�رور عب�ر 
القناة مجدي م��ن الناحية 

االقتصادية.

مصر تعتزم بناء محطة للطاقة النووية

أعلنت وكالة انترفاك��س لألنباء نقالً عن 
وزي��ر الصناعة والتجارة الروس��ي دينيس 
مانت��وروف، إن مص��ر قد تبدأ بن��اء أولى 
محطاتها لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية 

بمساعدة روسيا في 2018.
وم��ن المق��رر بن��اء المحطة ف��ي منطقة 
الضبع��ة في ش��مال مصر، وم��ن المتوقع 

دينيس مانتوروفاستكمالها بحلول العام 2022.

يعت��زم تحال��ف “س��عودي-إماراتي” إنش��اء مدينة 
صناعي��ة ب���3 ملي��ارات دوالر أميركي بمح��ور قناة 
السويس على مساحة 5 ماليين متر مربع تضم مصانع 

للسيارات، مواد بناء، مناطق تخزين ومدينة أعمال.
وأوضح ممثل التحالف أحمد صبري: أن استثمارات 
المش��روع بالبني��ة التحتية يبلغ أكثر م��ن 300 مليون 
دوالر، إضاف��ة إلى إقامة 120 مصنعاً ومدينة متكاملة 

لألعمال.

تحالف “سعودي إماراتي”
في محور قناة السويس
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الدراس��ات )ذي  أظه��ر تقري��ر أعدت��ه مجموع��ة 
إيكونوميس��ت إنتليجنس يونيت( أن العاصمة السورية 
دمشق جاءت في المرتبة التاسعة عربياً في قائمة المدن 
األرخص في تكاليف المعيش��ة لع��ام 2015 وحصلت 
عل��ى 46 نقط��ة رغ��م الح��رب التي تعص��ف بالبالد. 
وتتخذ المجموعة مدينة نيويورك كمعيار رئيسي للتقييم 
بإعطائه��ا درجة 100 ث��م تقارن ببقية الم��دن. فالمدن 
التي تحصل على درجة أعلى من مس��توى 100 تكون 
األغلى ودون هذا المستوى تكون األرخص. وتصدرت 
لوساكا عاصمة زامبيا قائمة الدول األرخص في تكاليف 
المعيش��ة، حيث حصلت على 41 نقط��ة تلتها بنجالور 
الهندي��ة في المرتبة الثاني��ة )42 نقطة( مومباي الهندية 

أيضاً المرتبة الثالثة )43 نقطة(.
وفي ما يتعلق بترتيب المدن األغلى معيش��ة، احتلت 
س��نغافورة المركز األول للس��نة الثالثة عل��ى التوالي، 
متقدمة على هونغ كونغ، وزيوريخ، وجنيف، وباريس.

دمشق ضمن قائمة المدن
األرخص عالميًا

إثيوبيا تعتزم بناء سد مائي جديد

ق��ال رئيس ال��وزراء اإلثيوبي هايلي مريم ديس��الين: 
إن بالده التي تخطط لكي تصبح مصدراً إقليمياً رئيس��ياً 
للكهرباء س��تبدأ قريباً بناء سد جديد للطاقة الكهرومائية 
بقدرة 2000 ميغاوات. وتسعى إثيوبيا الستغالل بضعة 
أنه��ار في تولي��د الكهرباء وزيادة إنتاجه��ا إلى 17346 
ميغاوات من قدرة حالية تزيد قليالً عن 2200 من الطاقة 
المولدة من المصادر المائية والرياح والحرارة الجوفية، 

ولدى البالد بالفعل عدة مشاريع قيد التشييد بما في ذلك سد النهضة الكبير البالغ قيمته 
4.1 مليار دوالر والذي سيولد 6000 ميغاوات من الكهرباء وأيضاً سد جلجل جيبي 3 
الذي تبلغ قدرته التوليدية 1800 ميغاوات في المنطقة الجنوبية. ويقدر خبراء قدرات 

إثيوبيا المحتملة لتوليد الكهرباء عند حوالى 50 ألف ميغاوات.

هايلي مريم ديسالين

أبل��غ وزير المالية 
أن�������س  الكوي�ت���ي 
الصالح، أن الكوي��ت 
تس��عى لخصخص��ة 
ب�ع��ض المش���اري�ع 
مثل  للدولة  المملوكة 
المط�ارات والموان�ئ 

وبع��ض مرافق مؤسس��ة البترول الكويتي��ة. كما أعلن 
الصال��ح إقرار مجلس ال��وزراء، خطة تتضمن فرض 
ضرائب بنسبة 10 % على أرباح الشركات، مضيفاً أن 
هذه الخطة تتضمن إعادة تسعير بعض السلع والخدمات 

العامة وإعادة تسعير استغالل أراضي الدولة.

الكويت تسعى لخصخصة
مؤسسة البترول

أنس الصالح

زيمبابوي تتجه لتأميم صناعة األلماس

أعلن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي عن عزمه 
تأميم مناجم األلماس لتمكين بالده من االستفادة التامة 
من مواردها التي تس��تثمر ش��ركات أجنبية في الوقت 
الراه��ن القس��م األكب��ر منها، الفت��اً إل��ى أن صناعة 

األلماس لم تدر على بالده الكثير من األموال.
وتعت��زم زيمباب��وي دم��ج الش��ركات الس��ت التي 
تس��تخرج األلم��اس في منطقة مارانغ ش��رقي البالد، 
وذل��ك في إطار ش��ركة حكومية واحدة، هي ش��ركة 

زيمبابوي الموحدة لأللماس. ومن شأن هذا القرار أن يحدث تغييراً جذرياً في صناعة 
األلماس، ال سيما وأنه من أصل 6 شركات تستثمر مناجم األلماس، هناك 4 تدار من 
قبل مستثمرين أجانب. وتعتبر زيمبابوي واحدة من أكبر 10 منتجين لأللماس في العالم 

لكن انتاجها تراجع بسبب تهريب واختالس لأللماس المستخرج.

روبرت موغابي

وفد اقتصادي لبناني لسلطنة عمان

قام وف��د الهيئ��ات االقتصادية 
اللبنانية بزيارة رسمية الى سلطنة 
عم��ان لمدة يومي��ن التقى خاللها 
وتجاري��ة  اقتصادي��ة  فاعلي��ات 
وبح��ث ف��ي س��بل التع��اون بين 
الش��ركات اللبنانية والعمانية في 
المس��تقبل. وأثمرت الزيارة عن 

نتائج عملية وتفاهمات في أكثر من قطاع اقتصادي. وأجرى الوفد اللبناني زيارة للهيئة 
العامة للمناطق الصناعية وللهيئة العامة للترويج واالستثمار وتنمية الصادرات.
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أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين الغارد، 
خ��الل الجلس��ة االفتتاحية لمنتدى الم��رأة العالمي الذي 
انعقد في دب��ي، بالدور الذي تلعبه الم��رأة الخليجية في 
تعزي��ز اقتصادي��ات المنطقة وتنميته��ا. وأوضحت أن 
االقتصاد العالمي يمر بمرحلة نمو بطيئة، لكنها اعتبرت 
أن مش��اركة المرأة س��تمهد لدفع العجلة بشكل أقوى في 
المستقبل، مش��يرة إلى أهمية تنسيق الجهود بين النساء 
القيادي��ات لتطوي��ر بيئ��ة العم��ل. ودعت إلى تحس��ين 
مس��تويات التعليم للفتيات والنساء، ألن بيانات صندوق 
النقد الدولي أظهرت كيف يتعزز الناتج المحلي اإلجمالي 

للدول كنتيجة مباشرة إلتاحة الفرصة أمامهم للتعلم.

9 مليارات دوالر صادرات االسلحة االلمانية

المرأة مؤثرة في النمو االقتصادي

ضاعفت ألمانيا، التي تعد أحد أكبر 4 مصدرين للسالح 
في العالم، صادراتها من األس��لحة ف��ي عام 2015، لتبلغ 
8 ملي��ارات ي��ورو )9 ملي��ارات دوالر(، بحس��ب بيانات 
كش��فت عنها الحكومة. ويتناقض ذل��ك مع تعهدات برلين 
بتقليص حجم مبيعاتها من األسلحة في الخارج. وقال وزير 
االقتصاد األلماني سيغمار غابرييل: إن هذه الزيادة ترجع 
إلى “عوامل خاصة” من بينها عقود ضخمة لبيع طائرات 
التزود بالوقود إلى بريطانيا وصواريخ موجهة إلى كوريا 
الجنوبية. لكن غابرييل كان قد تعهد بتقليص مبيعات السالح 

حين تس��لم مهامه نهاية عام 2013، ال سيما األسلحة الخفيفة. وأكد أن الحكومة تحقق 
تقدماً في إنجاز األهداف المعلنة، وأن صادرات األسلحة الخفيفة انخفضت عام 2014.

سيغمار غابرييل

“إنتربايب” تسجل عالمتها التجارية رسميًا

أعلنت ش��ركة إنتربايب لصناعة األنابي��ب الفوالذية 
عن تس��جيل عالمتها التجارية لدى وزارة االقتصاد في 
اإلمارات ألول مرة، في خطوة تهدف إلى مواجهة ظاهرة 
استخدام األنابيب المقلدة. وتستخدم منتجات “إنتربايب” 
عل��ى نطاق واس��ع في مش��اريع البناء والبني��ة التحتية، 
حيث أن ثلث ناطحات الس��حاب في اإلمارات تس��تخدم 
هذه األنابيب الفوالذية. وقال نائب رئيس مبيعات الشركة 
في الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا أندري بورتسيف: 
إننا ملتزمون بتقديم أجود أنواع الفوالذ التي نحرص من 

خاللها على نيل ثقة القطاع وعمالئنا. ويعد تس��جيل العالمة التجارية رس��مياً خطوة 
إيجابية لوضع خط دفاع إضافي وضروري في وجه صناعة الفوالذ المقلد.

أندري بورتسيف

وقعت األرجنتين اتفاقية مع صناديق تحوط أميركية 
لتسوية نزاع طويل حول فشلها في تسديد ديون بمليارات 
ال��دوالرات تعود لعام 2001. وبموج��ب االتفاقية التي 
تعد انتصاراً للرئيس موريس��يو ماكري، ستدفع بوينس 
أي��رس 4.6 مليار دوالر للصناديق االميركية لتس��وية 
الن��زاع. وكانت حكومة الرئيس��ة األرجنتينية الس��ابقة 
كريس��تينا فيرنانديز دي كريش��نر ترفض التفاوض مع 
ه��ذه الصنادي��ق واصفة إياه��ا ب�“صناديق النس��ور”، 
وأق��رت “قانون المن��ع” الذي يحظر عل��ى بالدها دفع 

المال لتلك الصناديق.

كم تبلغ ثروة مليارديرات العالم؟األرجنتين تسوي نزاعًا دام 15 عاما

كشفت صحيفة تشاينا مورنينغ بوست نقالً عن قائمة 
هورون الصينية ألثرياء العالم، أن عدد المليارديرات في 
العالم ارتفع إلى 2188 عام 2015، بزيادة 99 شخص، 
مش��يرة الى أن الثروة التراكمية للمليارديرات ارتفعت 
9 % ال��ى 7.3 تريلي��ون دوالر. وأوضح��ت أن 568 
مليارديراً تقدر ثرواتهم ب���1.4 تريليون دوالر ينتمون 
الى البر الرئيسي للصين، هونغ كونغ، ماكاو وتايوان. 
وعلى الرغم من أن ع��دد المليارديرات الصينيين فاق 
الذين في الواليات المتحدة، إال أن الش��ريك المؤس��س 

ل�“مايكروسوفت” بيل غيتس، ال يزال يتصدر القائمة بثروة تقدر ب�80 مليار دوالر.
بيل غيتس

موريسيو ماكري
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االتح��اد  يتطل��ع 
مع  للربط  األوروبي 
عب��ر  الخلي��ج  دول 
الحديدي��ة،  الس��كك 
انطالقاً من الس��احل 
الس��عودي  الش��رقي 

إلى اليونان.
عام  مدير  وكشف 

قط��اع الحركة والنقل ف��ي أوروبا هنري��ك هوللي، أن 
مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي يمكن 
أن يتط��ور ليصل إل��ى أوروبا، الفتاً إل��ى أنه بحث مع 
عدد من المسؤولين الس��عوديين الحلول التقنية وأنظمة 
اإلدارة التي تحتاج إليها مرحلة تطوير ش��بكة الس��كك. 
وأوضح أنه س��يواصل البحث في آلية ربط دول مجلس 
التعاون الخليجي مستقبالً بشبكة سكة حديد، وأن الدول 
األوروبي��ة قطع��ت أش��واطاً وخاض��ت تحدي��ات عدة 

للوصول إلى شبكة سكة حديد مميزة.

أوروبا تتطلع للربط
مع الخليج بالقطارات

هنريك هوللي

التلوث بالصين ينعش صناعة األقنعة

م��ع تفاقم أزم��ة تلوث اله��واء في 
الصي��ن وزيادة مس��توى الوعي لدى 
العامة تعتزم شركات صناعة االقنعة 
المض��ادة للتل��وث مضاعف��ة انتاجها 
لزيادة حصتها في سوق االقنعة البالغ 
حجمها 4 مليارات يوان )614 مليون 
دوالر(. وباتت األقنعة الواقية منتشرة 

بكثرة في شوارع الصين مع تفاقم التلوث بفعل استخدام الفحم للتدفئة وإنتاج الكهرباء، 
األمر الذي يؤدي إلى مئات األلوف من الوفيات المبكرة سنوياً. وتحتل شاندونغ موقعاً 
مركزي��اً في قطاع صناعة األقنع��ة الواقية من التلوث، فيما يلقب مركز داديان إلنتاج 

األقنعة في المقاطعة، ب�“بلدة األقنعة” نظراً إلى توافر نماذج كثيرة بأسعار يسيرة.

وجهات بديلة للسياح األلمان

كشفت رابطة الس��فر األلمانية 
“دي.آر.في” أن حجوزات السياح 
األلمان لقضاء الصيف في مصر 
وتون��س وتركي��ا انخفضت نحو 
40 % مقارنة بعام 2015. وقال 
رئي��س الرابطة نورب��رت فيبيغ 
“بشكل عام الحجوزات منخفضة 
اآلن بنسبة مئوية في خانة اآلحاد 

ويرجع هذا التراجع إلى أن الحجوزات في هذه األسواق الكبيرة غير مرضية”.
يذكر أن مصر وتونس ش��هدتا سلسلة من الهجمات االرهابية أبرزها إسقاط طائرة 
ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية والهجوم على منتجع ساحلي في تونس 

مما أجبر شركات سياحة مثل توي وتوماس كوك على البحث عن وجهات بديلة.

أعلنت شركة فولكسفاغن، أنها تخطط لالستغناء عن 
حوالى ثالثة آالف وظيفة إدارية في ألمانيا بحلول نهاية 
2017 مع س��عيها جاهدة لتغطية تكاليف فضيحة الغش 

في اختبارات االنبعاثات.
ويخفض أكبر صانع للسيارات في أوروبا االستثمار 
بمق��دار مليار يورو في 2016 مقارنة مع العام 2015، 
ويهدف إلى االس��تغناء على مئات من الوظائف المؤقتة 
ووقف إنتاج طرز غير مربحة في مسعى لتقليل التكاليف 

في أعقاب فضيحة االنبعاثات.
وتوظف الش��ركة نحو 120 ألف عامل في مصانعها 
في غرب ألمانيا وقسمها للخدمات المالية ويعمل حوالي 

ثلثهم في وظائف إدارية.

“فولكسفاغن” تستغني
عن 3000 وظيفة

“لوكهيد مارتن” تعتزم تسريح 1000 موظف

تعتزم ش��ركة لوكهيد مارتن األميركية العاملة في قطاع تصنيع األس��لحة، إطالق 
برنامج للتس��ريح الطوعي للموظفين في قطاع الطيران لديها، بهدف خفض 1000 
وظيف��ة ف��ي الواليات المتح��دة. وتمثل ه��ذه الوظائف المتوقع إلغاءه��ا 0.8 % من 

إجمال��ي الق��وى العامل��ة للش��ركة ف��ي 
الواليات المتحدة  األميركية.

وأوضح��ت الش��ركة أن عملية خفض 
ع��دد العمالة أمراً ضرورياً من أجل قدرة 
قطاع المالحة الجوية في “لوكهيد مارتن” 

على المنافسة بفعالية في المستقبل.
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اكتشفت شركة ريبسول 
النفطية احتياطيات محتملة 
من الغ��از الطبيع��ي يبلغ 
حجمه��ا أربعة تريليونات 
ق��دم مكع��ب ف��ي بوليفيا 
سيبدأ انتاجها في 2019، 
وذل��ك ف��ي اكتش��اف ق��د 
يعزز احتياطي��ات بوليفيا 
من الغ��از الطبيعي بواقع 
40 %، ويخفف المخاوف 

بش��أن قدرة الب��الد عل��ى احت��رام تعاق��دات التصدير 
واستمرار مستوياتها المرتفعة من االنفاق المحلي.

وكشف رئيس وحدة ريبسول في بوليفيا دييغو دياز،  
أن الحق��ول النفطية الثالث الواقعة في منطقة كايبيبندي 
تحوي كمي��ة من الغاز تكف��ي لتلبية مطال��ب البرازيل 

المجاورة عشر سنوات .

ما هي أفضل مدينة في العالم؟

اكتشاف حقل كبير للغاز
في بوليفيا

احتلت العاصمة النمس��اوية فيينا المركز األول ف��ي ترتيب المدن العالمية األفضل 
للعيش الذي اصدرته ش��ركة ميورس��ير االستشارية، فيما احتفظت العاصمة العراقية 
بغ��داد بموقعها أس��فل القائم��ة. وتم اختيار الم��دن وفقاً لعدة عوامل، منها االس��تقرار 
السياسي ونوعية العناية الصحية المتوفرة ومستوى التعليم واستشراء الجريمة وجودة 

وسائل النقل ومرافق الترفيه.
وج��اء بعد فيين��ا، بالتتابع، السويس��رية زيوريخ، وأوكالن��د النيوزيلندية، وميونيخ 
األلماني��ة، ومن ثم فانكوفر الكندية، ودوس��لدورف وفرانكفورت األلمانيتان، وجنيف 
السويس��رية، وكوبنهاغ��ن الدنماركية، وس��يدني األوس��ترالية في المرتبة العاش��رة. 

وتص��درت دبي الم��دن العربية في 
المرك��ز ال���75، ثم أبوظب��ي 81، 
ومسقط 107 والدوحة 110 وتونس 
113 والرب��اط 116 وعم��ان 120 
والكويت 124 والدار البيضاء 126 
والمنامة 133 والرياض 164 وجدة 
165 والقاهرة 171 وبيروت 180.

دييغو دياز

أظهر مسح  أجراه اتحاد النفط والغاز يو كي البريطاني 
أن االس��تثمارات السنوية في المش��روعات الجديدة في 
صناعة النفط والغاز في بحر الش��مال هبطت إلى مليار 
جنيه إسترليني )1.4 مليار دوالر( من 8 مليارات جنيه 
في المعتاد، بس��بب انهيار اسعار النفط العالمية. وحذر 
االتحاد من أن مس��تقبل الصناعة على المدى البعيد في 
خطر، مطالباً بخفض الضرائب الحكومية من أجل تقليل 

فقدان الطاقة اإلنتاجية مع انخفاض االستثمارات.
وأش��ار إل��ى أنه في حال بقاء س��عر النف��ط عند نحو 
30 دوالراً للبرمي��ل لبقية عام 2016، فإن نحو نصف 
الحق��ول البحرية س��تعمل بخس��ارة، “مم��ا يقوض أي 

عمليات أخرى لالستكشاف واالستثمار”.

نفط بحر الشمال يكافح للبقاء

فرنسا تطالب “غوغل” بسداد ضرائب

طالبت السلطات الفرنسية شركة غوغل االميركية بدفع ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها 
1.8 مليار دوالر أميركي، فيما من المفترض أن تتمكن الش��ركة من التفاوض بش��أن 
المبل��غ ك��ي ال تضطر لدفعه كامالً. وصّرحت وزارة المالية أن الس��لطات الفرنس��ية 

رفضت التفاوض على مبلغ الضرائب المتأخرة التي تطالب بها.
يذك��ر أن “غوغل” كانت قد وافقت على تس��ديد ضرائب قيمتها 130 مليون جنيه 

استرليني )180 مليون دوالر( إلى السلطات البريطانية.

عواقب خروج بريطانيا من أوروبا

حذر رؤساء ثلث الشركات البريطانية الكبرى المدرجة في مؤشر فايننشال تايمز 
100 من أن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يش��كل مخاطر لالقتصاد ويهدد 
الوظائ��ف ويح��د من امكانية نم��و الش��ركات البريطانية وزيادة اس��تثماراتها. وفي 
خط��اب إلى صحيف��ة التايمز حمل توقيع نح��و 200 من قادة أنش��طة األعمال، أكد 
رؤساء الشركات الكبرى أن بريطانيا ستكون أكثر قوة وأمانا وأفضل حاال إذا بقيت 

عضوا في االتحاد األوروبي.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون يكافح إلقناع البريطانيين بالبقاء 
داخل التكتل الذي يضم 28 دولة يقطن فيها 
500 مليون نس��مة في االس��تفتاء المقرر 

إجراؤه في 23 حزيران/يونيو 2016.
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إلــى خـروج 75 خطاً من الخدمة، وقد قامــت ورش الكهرباء بأعمال اســــتثنائية 
إلصــاح وتأميـن جاهزيـة نحـو 80 % من خطوط وأبراج التوتر العالي، ما أدى 

إلى تأمين الكهرباء إلى مختلف المحافظات السورية.
كيف تأقلمتم مع آلية عملكم في ظل هذا الواقع؟

ســنوات خمس مــرت على االرهاب اســتطاعت خالهــا الجهــات المعنية في 
الحكومة ووزارة الكهرباء، من خال خطط اســتثنائية، التصدي لنتائج وتداعيات 
الحرب من كل الجوانب والتي اســتهدفت بشــكل خاص البنى التحتية ومنها البنية 
الكهربائية بشــكل خاص. وقــد عملت الوزارة بداية على صعيد الموارد البشــرية 
بالتأهيل والتدريب على الية عمل تتناسب مع مفرزات االزمة والتعديات التي تقوم 
بها المجموعات االرهابية المســلحة وما ينتج عنها، فباشرت تأهيل الكوادر للعمل 
في المناطق الســاخنة ونقاط التماس مع اعادة تأهيل ما تم تخريبه بأقصى ســرعة 
واصاحه، وهي خطوت اســتثنائية تأقلم معها عمال الكهرباء ورفعوا من مستوى 
ادائهــم المهني اليومي للتصدي لكل ما يعترض العمل، بالتوازي مع تشــكيل طاقم 
بشــري للحماية الذاتية لمحطات التوليد والمنشــآت الهامة التابعة لوزارة الكهرباء 
والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويدهم المعدات الضرورية لعملهم، وكذلك تشكيل 
خليــة أزمة فــي وزارة الكهرباء برئاســة الوزيــر وعضوية معاونيــه والمديرين 
العامين للمؤسســات ومعاونيهم، التخاذ إجراءات فورية لمعالجة أي حادث طارئ 
يتعــرض لــه أي مكون مادي أو بشــري في قطاع الكهربــاء ومتابعة خايا العمل 
المشــكلة في المحافظات، وتشــكيل خلية عمل في كل محافظة برئاسة المدير العام 
لشــركة الكهرباء في المحافظــة مهمتها تذليل كل الصعوبــات بهدف الحفاظ على 
جاهزية المنظومة وتأمين مســتلزمات عملها. وتم تقســيم المحافظات إلى قطاعات 
إلصــاح أعطال الخطوط على مختلف التوتــرات، إضافة إلى نقل المواد والقطع 
التبديلية المتوفرة في المســتودعات التابعة للوزارة إلى أماكن أكثر أمناً، وتنســيق 

المهندس عماد خميس

وزير الكهرباء السوري عماد خميس لـ“البنك والمستثمر”:

وفرنا مستلزمات الكهرباء رغم الحصار والتخريب
قال وزير الكهرباء السوري المهندس عماد خميس في 
حديث لمجلة البنك والمستثمر: إن وزارة الكهرباء قامت 
بإجراءات استثنائية لتأمين متطلبات الشبكة الكهربائية 
متجـــاوزة الحصار االقتصادي الجائـــر المفروض على 
الشـــعب الســـوري وقطاعاته الحيويـــة، بالتوازي مع 
االستمرار في المشاريع التنموية إلنشاء محطات التوليد 
والتحويل الكهربائي ومؤسســـات نقـــل الطاقة من دون 
توقف، وهي في االجمال مجموعة عوامل ســـاعدت في 
إعادة بنـــاء البنى التحتية بالشـــكل المقبول الذي يؤمن 
الكهربـــاء الى كل محافظات البالد وانحائها المختلفة في 

الظروف الحالية.
وفي ما يلي نص الحديث:

ما هو واقع الكهرباء بعد ســـنوات خمس من المعاناة 
مع االرهاب؟

يعتبــر قطــاع الكهربــاء أســاس التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، ومنــذ بدء األزمة في ســورية ال يكاد يمر 
يــوم إال ويصب اإلرهابيون جام حقدهم على أحد مكونات 
قطــاع الطاقــة الكهربائيــة كمحطــات التوليــد والتحويل 
وخطوط نقل القــدرة )400 و230 و66 ك.ف( وخطوط 
التوزيــع )20 و0,4 ك.ف(، ومراكــز التحويــل المغذية 
للمنــازل، كذلك هوجمت صهاريج نقــل الوقود والزيوت 
لمحطــات التوليد، بالتوازي مع ســرقة االرهابيين للعديد 
من اآلليات الهندسية )روافع، وسيارات فحص األعطال( 
والشــاحنات، وســيارات نقــل عمال الــورش، وباصات 
وســيارات نقــل العاملين الجماعية والفرديــة، إضافةً إلى 
تدمير وإتاف مئات الكيلومترات من نواقل وكابات نقل 
القدرة، ومحوالت االستطاعة والتوزيع، وأبنية المحطات 
ومراكز التحويل، ما تسبب في انخفاض مستوى الوثوقية 
نســبياً، إضافةً إلى تكرار تفجير وتخريب الســكك الحديد 
التي تُنقل عبرها مادة الفيول أويل وتفجير خطوط نقل الغاز 
الطبيعي التي تستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية 
وإنتاجهــا، ليتصدر هذا القطاع قائمة القطاعات الخدماتية 
التي طالتها أيادي الشــر في مشــهد تخريبي يعكس طبيعة 
اإلرهابيين اإلجرامية وعقولهم المتحجرة. كما أن خطوط 
التوتر العالي الازمة لنقل لطاقة الكهربائية والبالغ عددها 
150 خطــاً تتعــرض يوميا إلــى اعتــداءات متكررة من 
المجموعــات اإلرهابية المســلحة بمعدل 1 إلى 3 خطوط 
يوميــاً بعدمــا كان مجموع ما يتعرض ألعطــال نحــو 5 
إلــى 15 خطاً خــــال عام كامل، األمر الــذي أدى حالياً 
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من الكهرباء المســتهلكة في ســورية هــي منزلية وخدماتيــة وتجارية وصناعية، 
فاألضرار التي طالت بشــكل كبير قطاع الكهرباء كان لها انعكاســات مالية كبيرة 
بمئات المليارات من الليرات السورية وقد وصلت االضرار التي تم حصرها حتى 
األن الى 500 مليار ليرة سورية وفق األسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة 
الكهربائية، ولكن الشــيء األكثر ســلبية هو االضرار غير المباشــرة التي تأثر بها 
االقتصاد السوري نتيجة غياب الطاقة الكهربائية، فعدم تزويد القطاعات الصناعية 
والخدمية بالكهرباء تســبب بخســائر مالية على االقتصــاد الوطني وتختلف قيمتها 
وفق انتشــار التقانة والتكنولوجيا االســتهاكية في المجتمع، وقد قُدرت الخســائر 
غير المباشــرة على االقتصاد الوطني والناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات 
التخريبية بنحو 2000 مليار ليرة ســورية، محســوبة على أساس سعر صرف 50 
ليرة ســورية للدوالر، ورغــم هذا الواقع الموجع اال انه شــكل حافزاً للتعامل معه 
واصاح ما تم تخريبه من المواد المتوفرة لدى الوزارة او من خال ترميم النقص 

باستيراد المواد الازمة لذلك.
ماذا عن محطات التوليد والتحويل والعنفات الموجودة في الخدمة؟

يبلــغ عــدد محطــات توليــد الكهرباء فــي ســورية 11 محطة توليــد تغذي كل 
المحافظات الســورية بالكهرباء وتحتوي على 54 عنفة لتوليد الكهرباء تعمل على 
الوقــود األحفــوري من فيــول وغاز طبيعي فــي حالة جاهزية كاملــة، يوجد منها 
36 عنفة حالياً متوقفة عن العمل بســبب نقص الوقود الازم لتشــغيلها بالرغم من 
جهوزيتهــا للعمــل، ما أدى إلى انخفــاض إنتاج الطاقة من نحــو 9 آالف ميغاواط 
قبــل األزمــة إلى نحو 1800 ميغا واط وســطياً في اليوم، يتــم توزيعها لتغذية كل 
المحافظات السورية، كما يبلغ عدد محطات التحويل 480 محطة تم االعتداء على 
أكثــر من 100 محطــة تحويل )230/66 ك.ف( منهــا، ويوجد اآلن حوالى 420 
محطــة تحويــل في حالة جاهزية تامة، رغم حجــم التخريب الكبير الذي تعرضت 
لــه هذه المحطــات، بفضل الجهود الكبيرة لصيانتها وإعادة تأهيلها بأســرع وقت، 
مع االشــارة الى ان ما تم تنفيذه خال االزمة وما سيســتكمل تنفيذه ضمن مشروع 
مواجهة االرهاب حتى تنتهي االزمة يصل الى حوالى 2000 ميغاواط مولدة، أي 
ان الوزارة نفذت جزءاً من هذا المشــروع ومســتمرة بتنفيذ الجزء الباقي منه، كما 
تعادل نســبة الشــبكات الجديدة التي نفذتها الوزارة في أماكن تركز المواطنين في 
المناطق اآلمنة حوالى 20 % من الشــبكات القائمة التي نفذت على مدى ســنوات 
مضت، كما تم تغيير وتجديد الكثير من المحوالت والمحطات في دمشــق، وكذلك 
في الســويداء وحمص وكلها تجهيزات ومواد أمنتها الوزارة عن طريق االتفاقيات 
التي أبرمتهــا، وبالتالي تحاول الوزارة توزيع الكميــات المتوفرة لديها من الطاقة 

الكهربائية بأفضل شكل ممكن.
هل كان للعالقات مع الدول الصديقة دور في تامين مستلزمات القطاع؟

التعــاون قبــل االزمة كان على اوجه مع دول صديقة عدة واســتمر هذا التعاون 
خــال االزمة ضمــن أولويات معينة، واســتفاد قطاع الكهرباء مــن بعض النقاط 
التي اســتحوذت على اهتمام الدولة مع الدول الصديقة ونتج عنها اســتيراد بعض 
التجهيــزات الازمة لقطــاع الكهرباء، وعليه فقد تم تأمين المــواد الازمة إلعادة 
تأهيل المنظومة الكهربائية بما في ذلك مرحلة إعادة اإلعمار عن طريق إبرام عقود 
مع الــدول الصديقة، وبعض مواد هذه العقود وصلت إلى المســتودعات والبعض 
اآلخــر قيــد التصنيع والتوريد، وبذلــك تمكنت الوزارة من توفير كل مســتلزمات 
إعادة اإلعمار.ومواد شبكتي النقل والتوزيع للفترة الحالية وقسم كبير من مستلزمات الشبكة لفترة 

وإعــادة توزيع العاملين في قطاع الكهرباء بما يتوافق مع 
ظروف األزمة لتأمين الوصول بأقصى سرعة إلى أماكن 

األعطال الطارئة نتيجة االعتداءات اإلرهابية.
مـــا الذي تركتـــه االعتداءات على خطـــوط نقل النفط 

والغاز؟
ظروف الحــرب القائمة تحمل معها متغيرات لحظوية، 
وقــد كان التحدي االكبر الذي واجه وزارة الكهرباء خال 
األزمــة باســتمرار التعديــات على قطــاع النفط وخطوط 
نقــل الطاقة من قبل المجموعات االرهابية المســلحة. كان 
االســتهداف األول لقطــاع الطاقة بتاريــخ 6 / 8 / 2011 
باالعتــداء على ســكك الحديد التي تنقــل الفيول لمحطات 
توليد الكهرباء مــن مصافي حمص وبانياس إلى محطات 
توليــد الكهرباء، ما ادى الى خلل في تزويد محطات توليد 
الكهرباء بالوقــود وبالتالي نقص الوقــود الواصل كما أن 
االعتــداءات على حقول النفط وأنابيب نقل الغاز نتج عنها 
نقص الوقود الازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتوقف 
قســم مــن العنفات عــن العمــل، وبعد االعتــداء على هذه 
الســكك وتخريبها لجأت وزارة الكهرباء لنقل الوقود عبر 
الصهاريــج، األمر الذي كلفها مليارات الليرات الســورية 
ســنوياً على مســتوى نقل الوقود بالصهاريــج فقط، ولكن 
المعنيين في وزارة النفط يقومون بإجراءات عديدة في هذا 
المجال لتامين الوقود والحد ما امكن من التقنين الكهربائي، 
مع اإليمــان المطلق بأن االنتصارات التي يحققها جيشــنا 
العربي السوري وقواتنا المسلحة بشكل يومي ستعيد البنى 
التحتية لمكونات الطاقة بشقيها النفطي والكهربائي الى ما 
كانــت عليــه. وال يغيب عن البال أن كميــة الطاقة المولّدة 
محكومة بكمية المحروقــات الواردة إلى محطات التوليد، 
حيث أن الحاجة اليومية من الوقود لقطاع الكهرباء تراوح 
بيــن 20 و25 ألف طن من النفط حتى تتمكن الوزارة من 
توليــد كميات تكفي حاجة ســورية، في حين ال يصل منها 
أكثر من 10 آالف طن بين غاز وفيول، ما يفرض محاولة 
التكيف مع هذه الكمية لتوليد الطاقة، مع األخذ في االعتبار 
وجود عنفات متوقفة بسبب حاجتها للفيول، فتقوم الوزارة 
بتشغيل العنفات األفضل ذات المردودية العالية التي يصل 
الغــاز إليهــا أو الفيول لتوليد اكبر كميــة ممكنة من الطاقة 

وتوزيعها على المحافظات.  
كـــم تبلغ باألرقام أضـــرار الشـــبكة الكهربائية جّراء 

االرهاب؟
تســببت األعمال التخريبية بخســائر ماليــة واقتصادية 
وآثار اجتماعية وإنســانية كبيرة تكبدها الشــعب السوري 
وســيبقى تأثيرهــا لفترة طويلة مســتقباً، نظــراً الرتفاع 
تكاليف اإلصاح، كما أن انعكاســات األضرار تمس فئة 
كبيــرة من المجتمع الســوري باعتبار أن أكثر من 90 % 
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نقل الطاقة الكهربائية من المحطات المائية على نهر الفرات.
تأمين التغذية

وع��ن محافظة حلب وظاه��رة األمبيرات، قال سمس��مية: إن وزارة 
الكهرباء بذلت جه��وداً مضنية لتأمين التغذية الكهربائية لمحافظة حلب 
تع��ادل كل الجهود التي بُذل��ت لباقي المحافظات، حيث ت��م توريد مواد 
وتجهيزات للش��بكات، كما تم إحداث فرع المنطقة الش��مالية لمؤسس��ة 
النقل. وفي السياق نفسه تتواجد اإلدارة المركزية للجهات التابعة للوزارة 
بش��كل مستمر في مدينة حلب، وتم تشكيل غرفة عمليات لتأمين التغذية 
للمحافظة في كل من دمشق وحلب، إال أن المجموعات المسلحة أصرت 
على عدم إيص��ال الكهرباء إلى حلب، والدليل على ذلك أنه ومنذ تاريخ 
25/10/2015 تم تجهيز خط حماه1 الضاحية في حلب وتم االعتداء عليه 
16 مرة بعد االنتهاء من إصالحه مباشرةً، ما جعل المؤسسة وبتوجيهات 
من وزير الكهرباء تبقي على الخط جاهزاً بانتظار تدخل المجتمع المحلي 
إللغاء هذه الممانعة حيث يمكن إعادة الكهرباء إلى حلب خالل 10 دقائق.

وتقوم ورش اإلصالح بأعمال الصيانة الفورية واإلصالح إلعادة التغذية 
الكهربائية للمواطنين في أماكن عدة كحمص والسيدة زينب وريف الالذقية 
الشمالي وسواها، ومثال على ذلك، بادرت وزارة الكهرباء لمعالجة األعطال 
عند حدوث أي اعتداء في منطقة السيدة زينب وكذلك في حلب، والوزارة 
جاهزة إلعادة التغذية للمدينة فور توفر الظروف التي تسمح بذلك، حيث 
تعرضت مئات الكيلومترات من خطوط التوتر العالي )400 و230 و66( 
ك ف والبال��غ طولها 16000 كلم للتخريب والنهب والس��رقة، ال س��يما 
األبراج واألمراس حيث بلغ عدد االعتداءات 8000 عملية تخريب، في 
حين تعرضت آالف الكيلومترات من شبكات التوتر المتوسط والمنخفض 
)20 و400 ك ف( للتخري��ب أيض��اً، وبلغت االعتداءات على ش��بكات 
التوزي��ع عش��رات آالف الكيلومترات، باإلضافة ال��ى تخريب 20000 
رغم المخاطر األمنية الستمرارية التغذية الكهربائية في كل المحافظات.مركز تحويل تغذي المدن والبل��دات، الفتاً إلى أن وزارة الكهرباء تعمل 

المهندس نصوح سمسمية

مدير مؤسسة نقل الكهرباء نصوح سمسمية لـ“البنك والمستثمر”:

نواجه التخريب بمشاريع تأمين التغذية للمحافظات في سورية
يعتبر قطاع الكهرباء حجـــر زاوية في النهوض باالقتصاد الوطني 
وهو الذي اســـتهدف منذ بداية األزمة في ســـورية من خالل االعتداء 
على مكونات المنظومة الكهربائية السورية، ما تسبب بخسائر مالية 
واقتصادية وآثار اجتماعية وإنســـانية كبيرة، وسيبقى تأثيرها لفترة 

غير قليلة نظراً الرتفاع تكاليف اإلصالح.
المدير العام للمؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في سورية المهندس 
نصوح سمس��مية، قال في حديث لمجلة البنك والمس��تثمر: إن المنظومة 
الكهربائي��ة الس��ورية تعرضت العت��داءات متكررة ف��ي كل المناطق، 
خصوصاً محطات التوليد وخزانات الوقود، باإلضافة الى اعتداءات على 
محط��ات التحويل وخطوط نقل القدرة من اس��تطاعة 400 و230 و66 
كيلوفول��ط  حيث تعرضت 5 محطات تحوي��ل )66-230-400 ك. ف( 
تبلغ قيمة المحطة الواحدة 20 مليون يورو من أصل 13 محطة العتداءات 
مباشرة )في حلب وزيزون والزربة وعدرا 2( علماً أنه تمت إعادة عدرا 
2 للخدمة، كما تعرضت 30 محطة تحويل كبيرة )230/66/20( ك.ف، 
تبل��غ قيمة المحط��ة الواحدة منها 15 مليون ي��ورو من أصل 79 محطة 
العتداءات مباشرة للتخريب الكلي أو الجزئي وتم إعادة بعضها للخدمة، 
في حين تعرضت حوالى 35 محطة تحويل )66/20 ك. ف(. وتبلغ قيمة 
المحطة الواحدة 3 ماليين يورو من أصل 356 محطة العتداءات مباشرة 

نجم عنها تخريب كلي أو جزئي وتمت إعادة بعضها للخدمة.
تنفيذ مشاريع

وعن مش��اريع التشاركية مع القطاع الخاص قال سمسمية: إن العمل 
جاٍر الس��تكمال تنفيذ مش��اريع نقل الكهرباء المتعاق��د عليها خالل عام 
2015 وم��ا قبل وكذل��ك توريد م��واد العقود المفت��وح اعتمادها. ومن 
المشاريع التي يتم تنفيذها، محطات تحويل )66/20( ك. ف مثل مركز 
ش��ركة الكهرباء بطرط��وس ومحطة المعمل في الس��ويداء إضافة إلى 
محطة ابن النفيس الدائمة ومحطة أش��رفية صحناي��ا الدائمة، بالتوازي 
مع اس��تكمال مش��اريع خط دير علي- الديماس من توتر 400 ك. ف، 
وخطوط 230 ك. ف في دير علي والفرسان وقدسيا وكذلك في حسياء- 

يبرود، مع استكمال توسيع وتكبير القدرة لعدٍد من محطات التحويل.
وعن وضع التغذية الكهربائية في المحافظات، قال المدير العام لمؤسسة 
نق��ل الكهرباء: إن اعتداءات المجموع��ات اإلرهابية على خطوط النقل 
أدت الى عزل محافظات المنطقة الشمالية والشرقية مع الشبكة الرئيسية، 
باإلضاف��ة لخروج محطات توليد حلب وزيزون والتيم عن الخدمة، في 
حين تعمل محطة توليد السويدية كشبكة معزولة لتغذية محافظة الحسكة 
بنحو 60 ميغاواط، كما ال يتم االستفادة من الطاقة المولدة في المحطات 
الكهرومائية المقامة على سد الفرات منذ مطلع شهر آذار/مارس 2015، 
أم��ا محافظة دير ال��زور فتعاني من انقطاع التغذي��ة الكهربائي��ة نتيجة 
خروج محطة تولي��د التيم من الخدمة باإلضافة لخروج خط تدمر- التيم 
)400 ك.ف( المغ��ذي للمحافظة من الخدمة نتيجة االعتداءات، ويتعذر 
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دوران عجلة التصنيع واإلنتاج، فيما ازداد الطلب على الكهرباء بسبب 
توجه المواطنين في حاالت كثيرة الستخدام الكهرباء في التدفئة وتسخين 

المياه والطبخ بسبب واقع المحروقات والمشتقات النفطية.
مشاركة القطاع الخاص

وأش��ار ش��يخاني إلى مضي وزارة الكهرباء في مشاريع التشاركية 
مع القطاع الخاص، حيث يتم اس��تكمال تنفيذ مش��اريع توزيع الكهرباء 
بالنس��بة لشبكات التوتر المنخفض ومراكز التحويل، وكذلك تنفيذ عقود 
توري��د مواد وتجهيزات للش��بكة الكهربائية، ال س��يما توريد المحوالت 
والمنصه��رات والقواطع والكابالت وس��واها. وعن االس��تجرار غير 
المش��روع للطاقة الكهربائية وكيفية التعامل معه لما يفرزه من أضرار 
وم��ا يرتب��ه من تكاليف على عات��ق قطاع الكهرباء، قال ش��يخاني: إن 
الوزارة اس��تصدرت المرسوم التش��ريعي رقم 35 لمكافحة االستجرار 
غير المش��روع للكهرباء، كما تم إصدار القرار رقم 1091 والمتضمن 
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بتشديد عقوبات 

االستجرار غير المشروع للكهرباء.
وبالنس��بة لعقود وتوفير مستلزمات شبكات توزيع الكهرباء قال مدير 
المؤسس��ة، إنه في ظل ظروف األزمة التي تمر بها س��ورية تعرضت 
بعض المستودعات للنهب واالعتداء من العصابات اإلرهابية المسلحة، 
م��ا أدى إلى نفاذ بعض المواد التي كان��ت مخزنة فيها، وبهدف الحفاظ 
على جاهزية ش��بكات توزيع الكهرباء وتوفير مستلزمات عملها بشكل 
دائم وإعادة تأهيل الش��بكات المتضررة وتأمين الم��واد الالزمة إلعادة 
تأهيل الش��بكات في المناطق المتوق��ع تحريرها، قامت وزارة الكهرباء 
باتخاذ خطوات استثنائية واستراتيجية لتأمين المستلزمات من محوالت 
وكاب��الت وأبراج توت��ر عالي وأم��راس هوائية ومتمماته��ا وعدادات 
وأعمدة خشبية وغيرها، وذلك من خالل إبرام مجموعة من العقود التي 
بتمويل من قرض التسهيل اإليراني.تنقس��م الى قس��مين، أولهما عقود بتمويل حكومي محلي وثانيهما عقود 

 المهندس مصطفى شيخاني

مدير مؤسسة توزيع الكهرباء مصطفى شيخاني لـ“البنك والمستثمر”:

القطاع يستعد لمشاريع كهربائية مشتركة مع القطاع الخاص
قال المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية في سورية 
المهندس مصطفى شـــيخاني: إن عمال قطاع الكهرباء وقفوا على قدر 
امكاناته��م في وجه التعديات االرهابية على مكونات الش��بكة، الفتاً الى 
ان عدد الش��هداء في قطاع  الكهرباء بلغ 280 عامالً في حين بلغ عدد 
المصابي��ن 183 وعدد المخطوفين 49 منذ بدء األزمة وحتى نهاية عام 
2015، وذل��ك أثن��اء قيامه��م بواجبهم في مقرات عمله��م أو في ورش 

الصيانة وإصالح األعطال التي تسببت بها االعتداءات اإلرهابية.
االعتداءات على الشبكة

وقال ش��يخاني في حديث لمجلة البنك والمس��تثمر: هاجم اإلرهابيون 
أقس��ام الطوارئ والجباية وجرت مهاجمة أقسام الطوارئ المنتشرة في 
مختلف المحافظات وتم العبث بها وتخريب محتوياتها وس��رقة المعدات 
واألث��اث منها، وت��م االعتداء أيضاً على أمناء ك��وات الجباية وصاالت 
الخدم��ة حيث تعرض بعضه��ا لحاالت تخريب كقط��ع خطوط الهاتف 
والش��بكة وقطع تمديدات الكهرب��اء، إضافةً إلطالق قذائف اس��تهدفتها 
مباشرة وحرق كوات وسلب أموال ومعدات وتهديد الموظفين بالقتل ما 
أدى الى صعوبات في قيام الموظفين بواجبهم، وبالرغم من ذلك لم تتوان 
وزارة الكهرباء وكوادرها عن االستمرار في خدمة المواطنين. وأضاف: 
في ما يتعلق بس��اعات التقنين الكهربائي المطبقة، أن برنامجاً لتش��غيل 
محط��ات التوليد قد ُوضع في ضوء كمي��ات الوقود المتوفرة وبناًء لذلك 
يتم تحديد كميات الكهرباء الممكن توليدها ليصار إلى توزيعها على كل 
المحافظات، مع األخذ في االعتبار استهالك المحافظة، وطبيعة أحمالها، 
صناعي��ة كان��ت أم زراعية أو خدماتي��ة أو حرفية، وكذل��ك التجمعات 
السكنية التي تشكلت خالل األزمة. واستناداً لكميات الكهرباء المخصصة 
لكل محافظة تقوم شركات الكهرباء في المحافظات بوضع برنامج تقنين 
متناسب مع الطلب والمخصصات الكهربائية بحيث يحقق العدالة ما أمكن 
بين مختلف المناطق مع األخذ باالعتبار بعض الحاالت االستثنائية لتغذية 
بعض المنش��آت الحيوية كالمستشفيات والمخابز والمطاحن ومضخات 

المياه وبعض المنشآت الحكومية وسط العاصمة )ليالً فقط(.
برامج تقنين وتأمين الوقود

وعن إمكانية تجاوز هذا الواقع قال شيخاني: إن النقص بكميات الوقود 
اضط��ر وزارة الكهرباء والجه��ات التابعة لها إلى تطبيق برنامج تقنين 
كهربائي على كل المحافظات الس��ورية، رغم جاهزية معظم محطات 
التوليد، وكلما ازدادت واردات الفيول أويل والغاز الطبيعي كلما ازدادت 
كميات الكهرباء المولدة وانخفضت بالتالي ساعات التقنين المطبقة، علماً 
أن ساعات التقنين ازدادت خالل الشتاء الحالي بسبب زيادة الطلب على 
الكهرباء نتيجةً لتحس��ن األوضاع األمنية في العديد من مناطق سورية 
بفضل الجيش العربي الس��وري وقواتنا المس��لحة، ما دفع باآلالف من 
المواطني��ن المهجرين للعودة لمنازلهم، كما أن ج��و الطمأنينة هذا دفع 
العديد من الصناعيين والحرفيين للعودة إلى مصانعهم ومتاجرهم وإعادة 
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من األنباء السيئة، حيث تكافح الحكومة لزيادة 
اإلنت��اج والصادرات في ظ��ل تعطل خطوط 
األنابيب، باإلضافة لس��داد مستحقات مشغلي 
الحقول بسبب وجود نزاع حول إيرادات النفط 
مع الحكومة المركزية في بغداد والحاجة إلى 

تمويل حربه ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وبدأت حكومة كردس��تان دفع مس��تحقات 
الش��ركات النفطية في وقت س��ابق هذا العام 
لكنها ال تزال مدينة لتلك الش��ركات بمليارات 

الدوالرات.
مراجعات نفطية

وأدت أحدث المراجعات إلى انحسار بريق 
واح��دة من أكث��ر مناطق العالم احت��واًء على 
احتياطي��ات النف��ط والغاز، ولك��ن رغم ذلك 
ال ت��زال حقول في مناط��ق مختلفة من اإلقليم 
لم تتأث��ر بالمراجع��ات، وعلى س��بيل المثال 
ارتفعت تقديرات احتياطيات حقل “ش��يخان” 
الذي تشغله “غلف كيستون” في شمال اإلقليم 

إلى 639 مليون برميل العام الماضي.
ومن بي��ن عدد قليل من الش��ركات التي ال 
تزال تعمل ف��ي اإلقليم، قامت العديد منها في 
األش��هر القليلة الماضية بمراجع��ة تقديراتها 
الحتياطيات النفط بس��بب مش��اكل جيولوجية 

وهي:
أوالً: جينيل إنرجي: فق��دت أكثر من ثلث 
قيمتها السوقية الشهر الماضي بعدما خفضت 

الش��ركة المدرجة في بورصة لندن تقديراتها 
الحتياطيات حقل “ط��ق طق” أكبر حقل قيد 
التشغيل في اإلقليم إلى 356 مليون برميل أي 
بمقدار النصف، وخفضت قيمة الحقل بمليار 

دوالر أميركي.
وب��دأت مس���تويات المياه ترتف��ع في حق�ل 
“طق طق” بشكل سريع في النصف الثاني من 
العام الماضي، حيث أظهرت دراس��ة أعدتها 
“ماكدانييل آند أسوش��يتس” لالستشارات أن 
قدرة الوصول إلى النفط كانت مبالغ فيها وهو 

ما أدى إلى خفض تقديرات االحتياطيات.
وحس��ب “جينيل” ف��إن تكلفة إنت��اج النفط 
المنخفضة نسبياً في اإلقليم وخططها لالستفادة 
من احتياطيات الغاز ال تزال تشكل استثمارها 

الرئيسي.
ثاني���اً: أفري���ن: ألغ��ت أفري��ن تقدي��رات 
لحقله��ا  والمحتمل��ة  المؤك��دة  االحتياطي��ات 
“برداراش” في غرب كردستان وقدرها 190 
ملي��ون برمي��ل، وذلك بعد ارتفاع مس��تويات 

المياه في اآلبار بشكل كبير عما كان متوقعاً.
ثالثاً: أوريكس بترولي���وم: قامت بإغالق 
بئري��ن في حق��ل “ديمي��ر داغ” بع��د ارتفاع 
مس��تويات المي��اه أيضاً وهو ما أث��ار قلقاً من 
إمكاني��ة وج��ود مش��اكل جيولوجي��ة مماثل��ة 
في مناط��ق أخرى باإلقليم. وعدلت الش��ركة 
تقديراته��ا لالحتياطي��ات المؤك��دة في منطقة 
“امتي��از هاولر” حيث قامت بخفضها بنس��بة 

21 % إلى 215 مليون برميل.
رابعاً: ش���يفرون: تخلت ش��ركة شيفرون 
ف��ي نهاية ع��ام 2015 ع��ن اهتمامها بمنطقة 
لكنه��ا  أربي��ل  ش��مالي  الواقع��ة  “روف��ي” 
واصلت اختبار آبار في منطقة س��رتا. وتعتبر 
“ش��يفرون” ثان��ي أكب��ر ش��ركة نفطي��ة في 

الواليات المتحدة بعد “إكسون موبيل”.
لك��ن عل��ى الرغ��م من ه��ذه اإلج��راءات 
النفطي��ة المتخذة يبقى إقليم كردس��تان واحدة 
من المناطق األقل تكلفة لإلنتاج في العالم، إذ 
أميركي.يبلغ إنتاج البرمي��ل الواحد حوالى 20 دوالر 

أزمات جيولوجية تهدد االستثمارات

تراجع الثقة النفطية في اقليم كردستان العراق
تلقت الس���وق النفطية في اقليم كردستان 
العراق ضربة موجعة بع���د اتجاه العديد من 
الش���ركات العاملة فيه لمراجع���ة تقديراتها 
الحتياط���ات النفط وبالتال���ي خفض االنتاج، 
وذل���ك بعد ح���دوث العدي���د من المش���اكل 
الجيولوجية المرتبطة بحقول النفط، وشكلت 
هذه اإلج���راءات ضغوطا كبيرة على حكومة 
اإلقليم التي تعاني من مشاكل كبيرة، والسيما 

أزمة الديون.
كم��ا أدت سلس��لة التخفيض��ات إل��ى أزمة 
جدي��دة لصناعة النفط الوليدة في اإلقليم ش��به 
المس��تقل، والت��ي تض��ررت بالفع��ل نتيج��ة 
للصراعات والخالفات السياس��ية في المنطقة 

وهبوط أسعار الخام.
وفي هذا اإلطار، ق��ال المحلل لدى إنرجي 
أس��بكتس لالستش��ارات ريتش��ارد مالينسون 
“الخفض األخي��ر لالحتياطيات ضربة جديدة 
للتفاؤل بشأن إنتاج النفط الكردي، فبالرغم من 
وجود كميات كبيرة من النفط في هذا اإلقليم لم 
تكتشف بعد، فإن الشركات تبينت أنه ليس من 
السهل التنقيب أو اإلنتاج بالكميات التي كانت 

متوقعة في بادئ األمر”.
أزمات حكومية

وبالنسبة لحكومة إقليم كردستان التي تعتمد 
عل��ى إي��رادات النف��ط، فإن خف��ض تقديرات 
االحتياطي��ات وتراجع الثقة النفطية هي مزيد 
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انخفاض األس��عار، من المتوقع أن يدعم الطلب العالمي، إال 
أن هناك عدة عوامل أدت إلى اضعاف التأثير اإليجابي له:

1. التوت��رات المالية في كثير م��ن البلدان المصدرة للنفط 
مما يتطلب تخفيض الطلب المحلي لديها.

2. التأثير على االس��تثمارات في استخراج النفط والغاز، 
مما يقلل الطلب الكلي على مستوى العالم.

3. ظل تحس��ن االستهالك في البلدان المستوردة، أضعف 
مم��ا تش��ير إلي��ه األدلة على تحس��نه ف��ي الفترات الس��ابقة 

النخفاض األسعار.
ثالثاً: تشديد السياسات النقدية في الواليات المتحدة

ق��ام االحتياط��ي الفيدرالي االميركي في ديس��مبر/كانون 
األول 2015 برفع س��عر الفائدة على األموال الفيدرالية من 
النطاق األدنى الصفري، في حين يمضي التيسير النقدي في 
منطقة اليورو واليابان على نطاق واس��ع. وهناك احتماالت 
بزيادة أس��عار الفائدة األساس��ية في الواليات المتحدة، وسط 
مخاوف بش��أن نمو األس��واق الصاعدة، وهو ما س��اهم في 
ضيق األوض��اع المالية الخارجية وزيادة انخفاض أس��عار 

العملة في كثير من االقتصادات الصاعدة.
مخاطر محيطة بالتنبؤات

إن عدم النجاح في عبور التحوالت الرئيسية التي يمر بها 
االقتصاد العالمي من ش��أنه أن يتسبب بمخاطر تبرز بصفة 

خاصة في اقتصادات األسواق الصاعدة وتشمل:
1. تباطؤ النش��اط بدرجة أكبر من المتوقع مقترنا بالتحول 

الذي تحتاج إليه الصين نحو نمو أكثر توازنا.
2. اآلث��ار الس��لبية عل��ى الميزانيات العمومي��ة في قطاع 
الش��ركات، والتحديات التمويلية من احتمالية ارتفاع س��عر 

الدوالر مع خروج أميركا من السياسة 
النقدية التيسيرية.

3. هبوط أس��عار العمالت واحتمال 
التوت��رات المالي��ة ف��ي االقتص��ادات 

الصاعدة.
4. تصاع��د التوت��رات الجغرافية - 
السياسية الجارية في عدد من المناطق 
مم��ا ق��د يح��دث اضطراباً ف��ي حركة 

التجارة والتدفقات المالية العالمية.
أولويات السياسة

االقتصادات المتقدمة: تمثل السياسة 
النقدي��ة التيس��يرية أم��راً ضروري��ا، 
وينبغي أن تكون سياس��ة المالية العامة 
أكثر دعم��اً للتعافي وخاصة من خالل 
االس��تثمارات الت��ي تزي��د رأس المال 
اإلنتاجي في المس��تقبل. باإلضافة إلى 
زي��ادة النات��ج من خ��الل اإلصالحات 
الهيكلي��ة، حي��ث ينبغ��ي التركيز على 
مج��االت مش��تركة تتضم��ن تعزي��ز 
المش��اركة في س��وق العم��ل واالتجاه 
الع��ام نح��و العمال��ة، ومعالج��ة تركة 
الديون وتخفيض الحواجز التي تعرقل 

الدخول إلى أسواق المنتجات.
وفي أوروب��ا: يفرض تيار الالجئين 
ت�ح�دي����ات ك�ب�ي���رة ام����ام ال�ق���درة 
االستيعابية ألس��واق العمل، لذلك فإن 
العم��ل على دمج المهاجرين في القوى 
العاملة يس��اهم في الح��د من المخاوف 
بش��أن اإلقصاء االجتماعي والتكاليف 
الت��ي تتكبده��ا المالية العام��ة، ويطلق 
العن��ان للمناف��ع االقتصادي��ة من تدفق 

الالجئين.
أما االقتصادات النامية: فيتعين على 
صن��اع السياس��ات التعامل مع مواطن 
الضع��ف واع��ادة بن��اء الق��درة عل��ى 
الصم��ود ف��ي مواجه��ة الصدمات مع 
رفع النمو وضمان اس��تمرار التقارب 
نح��و مس��تويات الدخ��ل الس��ائدة ف��ي 

االقتصادات المتقدمة. 

ديفيد ليبتون

وسط مخاوف من انهيار االقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في 2016
خفض صندوق النقد الدولي تنبؤاته 
للنمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية 
لعام���ي 2016 - 2017، بعد أن كانت 
نسبة النمو المتوقعة 3.4 لعام 2016 
بحدوث  مه���دداً  لع���ام2017،  و3.7 
أزمة في االقتص���اد العالمي ما لم يتم 
التعامل مع العراقيل الموجودة بالشكل 

الصحيح.
وقال نائب مدير صندوق النقد ديفيد 
ليبت��ون: “إن التوقعات األخيرة بش��أن 
النمو لم تعد قابلة للتطبيق، وسط سحب 
االقتص��ادات  م��ن  األم��وال  رؤوس 
التج��ارة  ف��ي  واالنكم��اش  الناش��ئة 

العالمية”.
وظل النش��اط االقتص��ادي العالمي 
ضعيفاً منذ 2015 مع تراجع النمو في 
االقتص��ادات الصاع��دة، بينما اليزال 
التعاف��ي ف��ي االقتص��ادات المتقدم��ة 
مح��دوداً، وذكر صن��دوق النقد الدولي 
ثالثة تحوالت تؤثر في آفاق االقتصاد 

العالمي:
االقتصادي في  النشاط  تباطؤ  أوالً: 

الصين
يشهد النمو الكلي في الصين تطوراً 
على نطاق واس��ع على النحو المتوخى 
لك��ن م��ع تباط��ؤ حرك��ة ال��واردات 
والصادرات بوتيرة أسرع من المتوقع، 
وه��و ما يرجع إلى ضعف االس��تثمار 
والصناع��ات التحويلي��ة، إل��ى جانب 
مخ��اوف الس��وق بش��أن أداء اقتصاد 
الصين في المس��تقبل نح��و اقتصادات 
أخ��رى م��ن خ��الل قن��وات التج��ارة 
وضعف أسعار السلع األولية باإلضافة 

إلى تراجع الثقة في األسواق المالية.
ثانياً: انخفاض أسعار النفط

س��جلت أس��عار النف��ط ف��ي ش��هر 
سبتمبر/أيلول 2015 تراجعاً ملحوظاً، 
م��ع اس��تمرار الدول المص��درة داخل 
أوبك بزيادة االنت��اج، وبالرغم من أن 
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تحول الواليات المتحدة من مستورد الى مصدر للغاز.
وتوقع موني��ز ان تضاهي الواليات المتحدة قطر في انتاج 
الغ��از الطبيع��ي وربما التقدم عليها لتصب��ح أكبر مصدّر في 

العالم للغاز الطبيعي السائل بحلول عام 2020.
من جهته، قال رئيس مجلس ادارة شركة باراالكس انيرجي 
مارتن هيوس��تن: إن حصة أميركا من الس��وق العالمية للغاز 
الطبيعي الس��ائل قد تبلغ  25 % في غضون عقد وانها قادرة 
على تصدير الغاز الى أوروبا بأس��عار منخفضة ال تزيد على 
5 دوالرات ل��كل مليون وح��دة حرارية بريطانية رغم الكلفة 

المرتفعة لتسييل الغاز ونقله.
ضربة استباقية روسية

التم��دد األميركي المس��تجد اس��تدعى رداً روس��يا، إذ أكد 
نائب رئيس مجلس ادارة ش��ركة غازبروم الروسية الكسندر 
ميدفيديف في مؤتمر سيراويك للطاقة أن بالده ستقاوم التحدي 

االميرك��ي لحصته��ا من س��وق الغاز، 
مح��ذراً من ان الغاز الروس��ي س��يباع 
بأسعار تنافسية. لكن المسؤول الروسي 
قلل من شأن التهديد األميركي في المدى 
القصير، الفتاً إلى “أن هناك مجاالً كافيا 
للجمي��ع في س��وق الغ��از وأن أوروبا 
س��تحتاج ال��ى 70 ملي��ار مت��ر مكعب 

اضافية بحلول عام 2020”.
وبحسب معهد اوكس��فورد لدراسات 
الطاقة فإن لدى روس��يا طاق��ة انتاجية 
معطل��ة في غ��رب س��يبيريا تبلغ 100 

مليار متر مكعب من الغاز.
وق��ال الباح��ث ف��ي المعه��د جيمس 
هندرس��ون: إنه من المحتمل أن تحاول 
روس��يا خف��ض س��عر الغ��از ال��ى ان 
يكون اس��تخراجه مكلفاً على ش��ركات 
الغ��از الصخري االميركي��ة، كما تفعل 
الس��عودية للحف��اظ عل��ى حصتها من 
س��وق النفط في مواجهة شركات النفط 

الصخري االميركية.
وتوق��ع المعه��د أن تخس��ر ش��ركة 
غازبروم الروسية عائدات تبلغ 25 الى 
40 مليار دوالر في الس��نوات الخمس 
المقبل��ة إذا ل��م تتح��رك لتوجيه ضربة 
اس��تباقية اآلن، حيث ال تزال الشحنات 
االميركية من الغاز متواضعة، مش��يراً 
إلى أن الزيادة الكبيرة في امدادات الغاز 

االميركية ستحدث بعد عام 2018.
م��ن جهته، ق��ال الباحث ب��اد كوت: 
إن الكرملي��ن قد يح��اول توجيه ضربة 
قاصم��ة ال��ى صناع��ة الغ��از الس��ائل 
االميركي��ة ولك��ن ذل��ك س��يكون باهظ 

الكلفة.
وتأت��ي الش��حنة األول��ى م��ن الغاز 
الس��ائل األميركي في وقت تشهد سوق 
الغاز هبوطاً حاداً، لكن مارتن هيوستن 
ق��ال: إن التقلبات الس��عرية على المدى 
آفاقها 20 عاماً أو اكثر.القري��ب ال تعني ش��يئا في صناعة تمتد 

ايرنست مونيز

التقلبات السعرية
على المدى القريب

ال تعني شيئاً
في صناعة

ً تمتد آفاقها 20 عاما

الهيمنة الروسية على أوروبا تهددها الصادرات األميركية

صناعة الغاز تنافس في سوق النفط وتدخل حرب األسعار
بعدما فرضت نفس���ها العباً رئيسياً 
العالمي���ة، دخلت  النف���ط  في س���وق 
الواليات المتحدة على خط المنافس���ة 
في س���وق الغاز م���ع تصديرها ألول 
شحنة من الغاز المسال الى البرازيل، 
وهي خط���وة قد تغير مي���زان القوى 
وتطلق صراعا مع روسيا على حصة 
من الس���وق العالمية وتكس���ر هيمنة 
موسكو على أوروبا. ويقول مراقبون 
إن موس���كو ب���دأت بالفع���ل تفكر في 
االقتداء بمثال الس���عودية في السياسة 
التي تنتهجها للحفاظ على حصتها من 
الس���وق النفطية في مواجهة شركات 

النفط الصخري االميركية.
وم��ن المتوق��ع ان تؤج��ج صادرات 
الغاز االميركية حرب اسعار عالمية مع 
ظهور الغاز الطبيعي السائل في السوق 
حيث أخذ يصبح قريب الش��به بس��وق 
النف��ط بما فيها من تقلبات في األس��عار 

ودورات انتعاش وركود.
زلزال جيوسياسي

وص��ف وزي��ر الطاق��ة األميرك��ي 
ايرنست مونيز ظهور بالده كقوة غازية 
عظم��ى ب�“الزل��زال الجيوسياس��ي”، 
معتبراً أن تصدير أول ش��حنة أميركية 
من الغاز السائل الى البرازيل هو “يوم 
كبير لثورتنا في قط��اع الغاز الطبيعي 

وتغيير في صورة أمن الطاقة”.
وتعمل الوالي��ات المتحدة على زيادة 
صادراتها من الغاز الطبيعي السائل الى 
نحو 130 ملي��ون متر مكعب في اليوم 
بحلول نهاية العق��د، أو ما يعادل تقريباً 

صادرات الغاز الروسية الى أوروبا.
ويمكن ان ترتفع هذه الصادرات الى 
200 ملي��ون مت��ر مكع��ب وربما أكثر 
إذا اس��تمرت صناعة اس��تخراج الغاز 
الصخري في اكتشاف كميات من الغاز 

كان من الصعب تخيلها في السابق.
ولم يكن أحد عمليا يضع في حساباته 
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أطلق��ت “دام��اك العقاري��ة”، مش��روعها الضخ��م 
“آيكن سيتي” والذي سيكون أيقونة جديدة  في المشهد 

العقاري في دبي.
ويتكون المشروع من 6 أبراج تضم “آيكن هوتيل آند 
ريزيدنس��ز” والذي يرتفع 80 طابقاً وسيكون أول فندق 
لألجنح��ة الفاخرة ف��ي دبي، و”داماك ميزون” للش��قق 
الفندقية متكاملة الخدمات والمكون من 63 طابقاً، وبرج 
س��كني مكون من 60 طابقاً وآخ��ر للمكاتب يرتفع 65 

طابق��اً، وبرجي��ن 
يرتف��ع كل منهما 
نح��و 30 طابق��اً، 
كم��ا تتمت��ع كافة 
الوحدات في هذين 
البرجي��ن بمصعد 
خاص للس��يارات 
مباش��رة  وإطاللة 
عل��ى قن��اة دب��ي 
وحديق��ة  المائي��ة 

الصفا.

“انجل آند فولكرز” تحقق نجاحًا مميزاً “داماك العقارية” تطلق “آيكن سيتي”

قال الرئيس التنفي��ذي لمجموعة انجل آند فولكرز، 
س��يزار التريل��ال: إن المجموع��ة العقاري��ة العالمية 
المتخصصة ببيع وش��راء العقارات الفاخرة في دبي، 
اس��تفادة م��ن مفهومه��ا المتمثل بمكتب مركز س��وق 
العاصمة، وش��راكتها االس��تراتيجية مع شركة نخيل 
العقارية. وتمكن فرع مركز س��وق العاصمة من بناء 
قاعدة واس��عة تضم 200 مستش��ار مختص في مجال 
وس��اطة العقارات الفاخرة، حيث اس��تطاع هؤالء من 

سيزار التريلالتحقيق 200 عملية بيع بنهاية عام 2015.

ح��ازت The First Group عل��ى أول مش��روع 
تطوير فن��دق لها في قلب منطقة دبي مارينا. س��يتألف 
الفندق م��ن فئة األربع نج��وم والمنضوي تحت عالمة 
فنادق ومنتجعات “ويندهام” التجارية المعروفة عالمياً، 
من 32 طابقاً وس��يضم 486 غرفة. وس��يقع في مركز 
استراتيجي يطل على مناظر خالبة للخليج ومنطقة دبي 

مارين��ا الت��ي تع��د 
أك�ث����ر  إح�����دى 
المناط��ق إثارة في 
دب���ي، وبالق����رب 
المياه  جزيرة  ��من 
الزرق���اء والت����ي 
س��تضم قريباً أكبر 
في  ه���واء  دوالب 
العالم س��يحمل اسم 

“عين دبي”.

مشروع تطوير فندق
”The First Group“لـ

“أرزان ثروات” تستحوذ على مقر ساينت غوبان

قامت شركة أرزان ثروات الخاضعة إلشراف سلطة دبي للخدمات المالية باالستحواذ 
على المقر الرئيس��ي ل�“س��اينت غوبان” في فيالدلفيا شمال أميركا، وهي أكبر شركة 
لمواد البناء في العالم، وذلك بعد تجديد شامل للمبنى وتوقيع عقد إيجار لمدة 15 سنة.

أسس العقار الذي تبلغ مساحته 65 هكتار من قبل الملك الفرنسي لويس الرابع عشر 
في عام 1665، ويتألف من مبنى ذو أربع أدوار مخصصة للمكاتب اإلدارية باإلضافة 
إلى مبنى آخر مخصص لقس��م األبحاث والتطوير. والمباني مصممة بطريقة مكاتب 
مفتوح��ة وتضم 116 غرفة اجتماع ومس��احات اخرى للكافتيريا وصالة للياقة البدنية 

ومواقف س��يارات تتس��ع ل���1100 
س��يارة. وتش��مل 35 هكت��ار م��ن 
المس��احة اإلجمالية أرض خضراء 
تتضم��ن بحي��رة ونافورة وممش��ى 
طول��ه 1.3 مي��ل، ومس��احة أرض 

كافية ألي توسع للمبنى مستقبالً.

مشروع جنوب قرية جميرا

تم مؤخراً تعيين “استيكو” كوكيل مبيعات حصري لمشروع شقق سيتي الواقع ضمن 
تجمع جنوب قرية جميرا )جميرا فيليج سيركل(. ويتكون المشروع المقرر تسليمه في 
كانون األول/ديس��مبر 2016 من مجمع س��كني حديث من 5 طوابق، 67 شقة بغرفة 
نوم واحدة، إضافة إلى مساحات تجارية. ويتميز المجمع بالتصميم الهندسي المعاصر 

للمس��احات  الذك��ي  واالس��تغالل 
لالستفادة القصوى من بيئة المعيشة، 
حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 
809 أق��دام مربعة إل��ى 1272 قدم 
مربع. فيما تتراوح األسعار بين 192 

ألف و260 ألف دوالر.

48



عالم العقار

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2016

كش��فت ش��ركة س��درة المالية عن تأس��يس ش��راكة 
استراتيجية مع ش��ركة دواير البريطانية بهدف تطوير 
مش��روع هاميلتون درايف الفاخر ف��ي العاصمة لندن، 
وال��ذي وض��ع تصاميم��ه الخبير العالمي ف��ي المعمار 
التقليدي والكالس��يكي روب��رت آدم. يتميز المش��روع 
الجدي��د بموقعه في أحد أكثر المناطق الحيوية في مدينة 
لندن ويمتد على مس��احة تبلغ 1.2 هكتار، وسيضم 10 

وحدات سكنية فاخرة، فضال عن فيال خاصة.

شراكة بين “سدرة المالية”
وشركة دواير البريطانية

كشفت شركة االستثمارات البديلة “أبوظبي المالية”، 
عن خططه��ا إلع��ادة تطوي��ر م�وقع “نيو س��كوتالند 
يارد” المعروف باسم Ten Broadway، وذلك عقب 
حصولها على موافقة لجن��ة التخطيط في مجلس مدينة 
وستمنستر بلندن. وستتولى شركة نورثاكر وهي إحدى 
ش��ركات تطوي��ر العق��ارات الراقية في لن��دن، تطوير 
الموقع الممتد على مساحة مليون قدم مربعة لبناء وجهة 
عصرية تضم مرافق التجزئة والس��كن والمكاتب. ومن 
المتوقع اس��تكمال الموقع في ع��ام 2021، وهو يتألف 
من 6 مبان ضخمة مصممة بعناية فائقة باالعتماد على 
م��واد بناء تنس��جم مع مادت��ي الحجر الرمل��ي واآلجر 

المستخدمتين في مباني المنطقة المحلية.

إعادة تطوير “نيو سكوتالند يارد”

اهتمام استثماري بوحدات سيفن تايدز

كش��ف مطور العقارات س��يفن تايدز في دبي عن أحدث البيانات المتعلقة بمبيعات 
العق��ارات في مش��روعيه الفخمين في جزيرة النخلة جميرا “انانتارا ريزيدانس��يس” 
و“ديوكس دبي” حيث فاق االهتمام االس��تثماري الخليجي بهما أداء الس��وق الحالي. 
ويتم تسويق تشكيلة ديوكس دبي من المساكن بأسعار تبدأ من 490 ألف دوالر أميركي 

وبحافز إضافي متمثالً بعائد مضمون 
على االس��تثمار بنسبة 10 % لمدة 5 
س��نوات، وقد بيع��ت حوالى 90 % 
من وحداته. بينما يتم تسويق تشكيلة 
انانتارا ريزدانسيس الذي بيعت أكثر 
من 65 % من وحداته بأس��عار تبدأ 

من 350 ألف دوالر.

86.5 مليون دوالر لتوسعة “الجيمي مول”

منحت ش��ركة الدار العقارية المتخصصة في تطوير وإدارة واستثمار العقارات، 
عقداً بقيمة 318 مليون درهم )86.5 مليون دوالر( لشركة بيفوت للهندسة، لتوسعة 
وتجديد مرافق “الجيمي مول”. ويعد هذا االس��تثمار أحدث مش��اريع الش��ركة التي 
تندرج تحت خطة االس��تثمار الش��املة والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات درهم )816.5 

ملي��ون دوالر(، حيث أن 
أهم  “الجيمي م��ول” أحد 
مراكز التس��وق في مدينة 
العي��ن وال��ذي يس��تقبل 8 

ماليين زائر سنوياً.

أول فندق لـ“ميليا” في إيران

دخل��ت “فنادق ميلي��ا العالمية” الس��وق اإليرانية من خالل “غ��ران ميليا غوو” 
المصنف عالمياً من فئة 5 نجوم والذي يقع في أكبر مجّمع س��كني وتجاري وفندقي 

يجري تطويره في منطقة سلمان شهر المطلة على بحر قزوين.
وبذلك تخطو سلس��لة الفنادق اإلس��بانية خطوةً كبيرة، من خ��الل كونها واحدةً من 
مجموعات الفنادق العالمية في إيران، خصوصاً بعد رفع العقوبات التي فرضت قيوداً 

على االستثمارات األجنبية 
فيها منذ العام 2006.

ومن المتوقع أن تجتذب 
إي��ران أكثر من 20 مليون 
س��ائح بحلول العام 2025 
مقارن��ةً ب�5 ماليين س��ائح 

حالياً.
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المقبلة، وعلى األرجح س��تكون اإلمارات أحد 
مراكز التجارة المس��تفيدة من هذا الوضع. أما 
أول من يشعر باالستفادة من االنفتاح اإليراني 
هم الموردون المش��اركون في استيراد السلع 

إلى قطاعي الطيران المدني والمركبات.
وق��ال نائب رئي��س الخب��راء االقتصاديين 
لخدمات المخاطر لدى )دَن آند براد س��تريت( 
واروي��ك نويلز: إن رف��ع العقوبات عن إيران 
جاء في وقٍت أبكر مما ظنه الكثيرون، وبدأت 
العديد من قطاعات التجارة الغربية باالستعداد 
لهذا اليوم منذ يوليو/تموز2015. وأضاف: أنه 
توجد في إيران العديد من الفرص االستثمارية 
الكبيرة المتاحة حالياً لكن تبقى نسبة المخاطرة 

فيها مرتفعة.

التحديات المحتملة
وذكر المؤش��ر أن إمكاني��ة العمل مع إيران 
ستكش��ف ع��ن تحدي��ات جدي��دة أم��ام مدراء 
سالس��ل التوريد، فالس��وق المحلي في إيران 
يخض��ع لتأثير رجال الدي��ن والحرس الثوري 
ومؤسسات الدولة، بينما تتم االتفاقيات التجارية 
الملزمة في إيران عادةً بشكل شخصي، وربما 

يكون لذلك عواقبه على التجارة الدولية معها.
أم��ا بالنس��بة للقط��اع النفطي وم��ع وجود 
9.3 % م��ن احتياطي��ات النف��ط العالمي��ة في 
إي��ران باإلضافة إلى 18.2 % من احتياطيات 
الغاز، فقد يظهر التأثير األهم في أسواق السلع 
األساس��ية. إذ أن ارتف��اع مس��تويات العرض 
س��يؤدي غالب��اً لإلبق��اء عل��ى أس��عار الطاقة 
منخفضة في المس��تقبل المنظور، مع احتمال 
أن تضط��ر عمليات إنتاج النفط األعلى تكلفة، 
كالعمليات المستخدمة في إنتاج الغاز الصخري 

في الواليات المتحدة، للتوقف تماماً.
مهارات التعامل مع إيران

ونظراً لكون إيران تمثل سوقاً جديدة للعديد 
من المهتمين فإن التعامل معها كشريك يتطلب 
فه��م ه��ذه الس��وق والتع��رف عل��ى األعمال 
 CIP�الموج��ودة في��ه. وق��ال المدي��ر الع��ام ل
الشرق األوسط وشمال أفريقيا سام أشامبونغ: 
يتطلب التعامل مع ثقافة األعمال التي انقطعت 
ع��ن العالم مجموعة من المه��ارات التي غالباً 
م��ا تكون غائبة ع��ن إدارات المش��تريات. لذا 
يجب على مدراء سلس��لة التوريد فهم الطريقة 
اإليرانية لممارس��ة األعمال التجارية والعمل 
على تطوير عالق��ات قائمة على الثقة. وتمثل 
إيران فرصة لمدراء سلسلة التوريد للدخول إلى 
أسواق جديدة، األمر الذي يتطلب وجود مهنيين 
ذوي مهارات مناس��بة لشغل األماكن المناسبة 
في الوقت المناس��ب، لتحديد ما إذا كانت إعادة 
إدخال إيران إلى تدفقات التجارة العالمية سيقلل 

أو يزيد من مخاطر سلسلة التوريد.
واليزال االنفتاح الذي تس��عى إليه إيران قيد 
ولحين انتهاء القلق حول برنامجها النووي.المباشرة، ال سيما مع بدء رفع العقوبات عنها 

سام أشامبونغ

“الموردون” األكثر استفادة مع إدخال السلع رغم المخاطر

إعادة إدخال إيران في سالسل التوريد العالمية
مع اقتراب عودة إيران إلى سالسل التوريد 
العالمية تخشى دول المنطقة من أن تحمل هذه 
العودة نتائج عكسية، السيما مع بقاء خطر تعثر 
سالسل التوريد في الش���رق األوسط وشمال 
إفريقيا يحوم عند مستويات مرتفعة في الربع 
الرابع من 2015، وذلك وفقاً لما ذكره مؤشر 
المخاط���ر CIPS Risk Index من َدن آند 
براد ستريت )Dun & Bradstreet(، لكنه 
لم يخف وجود تفاؤل حذر من إمكانية ان تحمل 

معها فوائد عديدة.
ووفق��اً للمؤش��ر فق��د زادت المخاط��رة في 
سالس��ل التوري��د العالمية للرب��ع الثاني على 
التوالي لتبلغ )79.3( نقطة، أي ضعف قيمتها 
قبل األزمة المالية حيث لم تكن تتجاوز )40.7( 
نقطة بنهاية العام 2002. وكانت حصة الشرق 
األوس����ط وش����مال إفريقيا من هذه المخاطر 
9.1 % ف��ي الرب��ع الرابع م��ن 2015، وهو 

معدٌل ظل ثابتاً نسبياً منذ بداية 2014.
فرص استثمارية

بع��د أن قبل��ت إي��ران باالتفاق الن��ووي مع 
الدول الكبرى والذي تم بموجبه رفع العديد من 
العقوبات عنها في يناير/كانون الثاني 2016، 
فإن ش��ركائها القدامى في الخدمات اللوجستية 
ه��م أكبر المس��تفيدين م��ن زيادة تدفق الس��لع 
والخدمات من وإلى إيران. ويتوقع المؤشر أن 
تبلغ حجم التجارة بي��ن إيران والصين وحدها 
600 ملي��ار دوالر خ��الل الس��نوات العش��ر 
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المؤشر أدنى من المستوى المحايد 50.0 نقطة 
للشهر الخامس على التوالي. وأشار إلى تدهور 
متواضع في الظ��روف التجارية ككل. وعلى 
الرغم من أن الرقم األخير كان أعلى بكثير من 
المس��توى القياس��ي األدنى في 26 شهراً الذي 
شهده شباط/ فبراير )45.0 نقطة(، فقد ظل أقل 

من المتوسط العام للسلسلة )48.7 نقطة(.
تراجع االنتاج والطلبيات الجديدة

أظه��رت البيانات اس��تمرار تراجع كٍل من 
اإلنت��اج والطلبات الجديدة في ش��باط/فبراير، 
وج��اء التراجع في الوقت نفس��ه متماش��ياً مع 

التوجه الذي ش��هده هذان القطاع��ان مؤخراً، 
حيث شهدا تراجعاً في كل من األشهر الخمسة 
الماضي��ة. وق��د تراجعت مع��دالت االنكماش 
منذ ش��هر كان��ون الثاني/يناي��ر، إال أنها ظلت 
أسرع من المتوسط المسجل منذ بداية 2015. 
وربطت التقارير بي��ن تراجع طلبات العمالء 
وبين هشاش��ة الظ��روف االقتصادية، ولجأت 
الش��ركات المش��اركة بالدراس��ة إلى تخفيض 

إنتاجها نتيجة لذلك.
كما تراجعت أيضاً األعمال الجديدة الواردة 
من الخارج في شباط/فبراير. ورغم ذلك، فقد 
تراجع معدل االنخفاض بشكل كبير ليصل إلى 
معدل يماثل المتوس��ط الذي ش��هدته السلسلة. 
وأش��ارت األدل��ة المنقولة إلى أن القلق بش��أن 
األمن هدأت حدته، إال أن سوء ظروف السوق 

أدت إلى استمرار تراجع الصادرات ككل.
استمرار فقدان الوظائف

أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج 
للنفط في مصر إلى اس��تمرار فقدان الوظائف 
في ش��باط/فبراير، حي��ث  انخفضت معدالت 
التوظيف للشهر التاس��ع على التوالي، وأشار 
أعض��اء اللجن��ة إل��ى أن العاملين ق��د تركوا 

وظائفهم بحثًاً عن فرص عمل أفضل.
وفي الوقت عينه، تباطأ معدل االنكماش في 
النشاط الش��رائي تماش��يًا مع ما شهده اإلنتاج 
والطلبات الجديدة خالل ش��باط/ فبراير. وفي 
الحقيقة، كان التراجع األخير ضئيالً جداً، حيث 
إن تقارير هبوط األعمال الجديدة لم تتفوق إال 
بفارق بس��يط عن التقارير التي س��جلت نمواً. 
اس��تمر انكماش مخزون مس��تلزمات اإلنتاج، 
رغ��م ذل��ك، لتكتمل بذلك فترة 14 ش��هراً من 

استنزاف المخزون.
وأشارت بيانات األس��عار إلى زيادة أخرى 
حادة في إجمالي تكاليف مس��تلزمات اإلنتاج. 
فقد كانت الزيادة القوية في أس��عار المشتريات 
هي المحرك األساسي، وهو ما عزته الشركات 
في الغالب إلى ضعف الجنيه أمام الدوالر. كما 
في 6 أشهر، ولو بشكل هامشي.ارتفع متوسط أس��عار المنتجات للمرة األولى 

جان بول بيجات

استمرار فقدان الوظائف
في شباط/فبراير 2016

حيث انخفضت
معدالت التوظيف
للشهر التاسع
على التوالي

مشكالت تراجع االنتاج والتصدير ومعدالت التوظيف مستمرة

مصر: القطاع الخاص يعاني وسط تدهور الظروف التجارية
شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في 
مصر تدهوراً في شهر شباط/فبراير 2016، 
حيث ساءت الظروف التجارية للشهر الخامس 
توالياً. إال أن بعض البيانات األساسية أشارت 
إلى حالٍة من االس���تقرار، اذ تراجعت معدالت 
االنكم���اش في اإلنت���اج والطلب���ات الجديدة 
وأعمال التصدير الجديدة. ونتيجة لذلك، فقد 
تراجعت مشتريات مستلزمات اإلنتاج بشكل 
طفيف. ومع ذلك، فقد ظلت كل هذه المتغيرات 
في تده���ور إجمالي، بينم���ا هبطت معدالت 
اإلنتاج  التوظي���ف ومخ���زون مس���تلزمات 

بمعدالت أسرع.
كم��ا ارتفع��ت أس��عار المنتج��ات للم��رة 
األولى في 6 أش��هر تماشياً مع زيادة تكاليف 
مس��تلزمات اإلنت��اج نتيج��ة ضع��ف العملة 
المصري��ة أم��ام ال��دوالر، حس��بما أظهرت 
 Markit دراس��ة أعدته��ا ش��ركة األبح��اث

برعاية بنك اإلمارات دبي الوطني.
أمل في التحسن

 PMI وف��ي إطار تعليقه على نتائج مؤش��ر
الخاص بمصر الصادر عن البنك، قال الباحث 
االقتص��ادي في البن��ك جان ب��ول بيجات: ال 
يزال مؤش��ر مديري المش��تريات يعكس حالة 
الطل��ب الهادئ نس��بياً ف��ي األس��واق المحلية 
من��ذ بداي��ة ع��ام 2016، وهو ما ينس��جم مع 
البيانات الرسمية األخرى التي طرحناها حول 
االقتصاد الحقيقي. ولكن ثمة أمل في التحس��ن 
في ظل نتائج مؤشر طلبات التصدير الجديدة، 
والذي أظهر وتيرة تباطؤ أقل مقارنة باألشهر 
الماضي��ة، عل��ى الرغم من أن��ه ال يزال دون 

المستوى المحايد 50 نقطة.
استقرار مؤشر مدراء المشتريات

س��جل مؤشر مديري المش��تريات الرئيسي 
)PMI( المعدل موس��مياً -وهو مؤشر مركب 
تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف 
التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج 
للنف��ط - 48.1 نقطة في ش��هر ش��باط/فبراير 
2016، ولم يتغير كثيراً عن قراءة شهر كانون 
الثاني/يناي��ر والتي كان��ت 48.0 نقطة. وكان 
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39 يختاً أطلقت للمرة األولى وعرض منتجات متطورة

حضور كثيف للشركات العالمية في معرض دبي للقوارب
جمع معرض دبي العالمي للقوارب  في دورته الرابعة 
والعش���رين أحدث اليخوت الفاخرة وال���زوارق العائلية 
المتوس���طة والصغيرة، إلى جانب تشكيلة كبيرة متنوعة 
من المس���تلزمات والمعدات المالحية ومجموعة واسعة 
من الرياضات واألنش���طة المائية. وشهدت دورة 2016 
م���ن المعرض الذي نظمه مركز دبي التجاري العالمي في 
الفت���رة من 1 الى 5 آذار/مارس الماضي، إطالق منتجات 
لم يس���بق لها مثيل في الشرق األوسط، وتدشين 39 يختاً 
وقارباً جديداً، بينها 16 مركباً أطلقت إلى السوق العالمية 
و23 غيرها على الصعيد اإلقليمي، كما شهد الحدث إطالق 

غواصات شخصية إلى سوق المنطقة.
وتعتبر سوق اليخوت والقوارب في إقليم الشرق األوسط 
س��وقاً مزدهرة، إذ تش��ير األرقام الصادرة عن جمعية بناة 
اليخوت الفاخرة )س��ايباس( إلى أن سوق اليخوت الفاخرة 
حققت نمواً س��نوياً الفتاً بي��ن عامي 2009 – 2015 بلغت 

نسبته 6 %.
حضور الفت للقوارب الصغيرة

وكانت معظم القوارب المعروضة، والتي تجاوز عددها 
450 قارباً من مختلف األنواع واألحجام واالستخدامات، 
تنتمي للفئ��ات الصغيرة والمتوس��طة. ولمس العارضون 
إقباالً مميزاً على القوارب األقل س��عراً، إلى جانب أحدث 

الدراجات المائية والزوارق الفردية.
وقال��ت ش��ركة “إم ت��ي إم” م��وزع مجموع��ة منتجات 
“بومباردييه” البحرية في اإلمارات، أنها شهدت إقباالً قوياً، 
بينما حققت شركة “سي يو” التي تعرض مجموعة منتجاتها 
من ق��وارب التجدي��ف والكاياك وألواح التزل��ج والقوارب 

الشراعية في نقطة البيع الخاصة بها خالل الحدث. 
وأش��ار مالك “سي يو” ستيرن بورغس إلى أن عمالءه 

من سكان اإلمارات أظهروا اهتماماً بقوارب الصيد.
قوارب جديدة

كش��فت  شركة الخليج لصناعة القوارب )غلف كرافت( 
اإلماراتي��ة، صاحب��ة أكبر عرض لليخ��وت في المعرض 
والتي تس��يطر على 50 % من المبيع��ات في الخليج، عن 
يختي��ن فاخرين ضمن مجموعة “ماجس��تي” من اليخوت 
السوبر، ويخت من مجموعة “نوماد” من اليخوت العابرة 
للبحار. كما دش��نت شركتا “هيس��ين” الهولندية و“موندو 
ماري��ن” اإليطالية اللتان تعمالن تحت مظلة “س��ايباس”، 
قاربين جديدي��ن على الصعيدين العالم��ي واإلقليمي ألول 

مرة في الحدث.
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة “موندو مارين” روبرتو 
زمبرين��ي: إن إزاحة الس��تارة في الش��رق األوس���ط عن 
اليخ��ت “س��ارينيتي” العام��ل بالمح��ركات، واألول من 

مجموعة SF الجديدة، “أمر له أهمية خاصة لنا.
من جهته ، اشار الرئيس التنفيذي لشركة “آرت مارين” 
إلى أن الشركة  اختارت مدينة دبي إلطالق اليخت “بيرسيو 
76” ألول م��رة إقليمياً، وه��و يخت رياضي حديث بطول 

23 متراً من مجموعة “ريفا” من “فيريتي”.
مبيعات قوية

س��جلت “غلف كرافت” التي عرض��ت 14 يختاً وقارباً 
تق��دّر قيمته��ا اإلجمالية بنحو 190 ملي��ون درهم )51.73 
ملي��ون دوالر(، مبيعات بقيمة 80 ملي��ون درهم )21.78 
مليون دوالر( خالل مشاركتها في المعرض. وقال  رئيس 
مجلس إدارة الش��ركة محمد حسين الش��عالي: إن ما حققته 
الش��ركة هذا الع��ام خالل المعرض يعك��س مرونة حقيقية 
في س��وق المالحة الترفيهية. أضاف: لقد ش��هدنا هذا العام 
تزايدا في عدد الزوار الدوليين، ال س��يما من أوروبا وآسيا 
وأوستراليا والواليات المتحدة ممن قدموا خصيصا لالطالع 

على مجموعاتنا من اليخوت والقوارب وتجربتها.
من جهته��ا، حقق��ت “برينس��س لليخ��وت” البريطانية 
صفق��ات بقيمة 10 ماليي��ن درهم )2.73 ملي��ون دوالر( 
وأعلنت أنها تخوض مباحثات أولية حول عقود مس��تقبلية 
بقيم��ة 20 مليون درهم ) 5.44 ماليين دوالر(. كما تم بيع 

القارب بوسطن ويلر 420 الجديد من “دلما مارين”.
منتجات عالية التقنية

ش��هد المعرض اطالق غواصتي “س��ي إكسبلورر 3” 
من شركة “يو بوت ووركس”، و“برسونال صب مارين” 
من ش��ركة “فرايداي”، لالس��تخدام الشخصي، ويمكنهما 
البيئي “إيكو بوت”، الذي يعمل بالطاقة الشمسية.الغوص الى عمق 300 متر. كما تم الكش��ف عن القارب 
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الساعات الذكية تتجاوز السويسرية
تعتبر الساعات السويسرية أشهر 
الساعات وأغالها على اإلطالق بل 
وأقربها لقلوب عش��اق الس��اعات، 
لكن بحس��ب تقاري��ر وإحصاءات 
جديدة فإن الس��اعات الذكية تفوقت 
في المبيعات عليه��ا واإلحصاءات 

تؤك��د أنه ف��ي الربع األخير م��ن 2015 تم بيع 8.1 مليون س��اعة 
ذكية مع أفضلية لس��اعات ش��ركة آبل الجديدة وبعدها تأتي ساعات 
سامسونغ. أما عن الساعات السويسرية فلم يتم بيع سوى 7.9 مليون 
س��اعة في الربع األخير من العام نفسه في تراجع واضح عن نفس 

الفترة من عام 2014 عندما حققت مبيعات 8.3 مليون ساعة.

ساعات نادرة للسيدات والرجال
يعرض مصنّع الساعات 

البوت�ي�ك���ي األلمان����ي 
 Grieb&Benzinger
س�����اعتي��ن جديدتي���ن 
مستلهمتين من الش���رق 

 GREEN األوس��ط، هما
INSPIRATION للرجال 

والتي تتميز بإطار من البالتين الصلب وحزام من جلد التمساح األسود 
مع خياطة خضراء وساعة PHAROS RASPBERRY للنساء 
والتي تعد أكبر قطعة مخصصة للس��يدات. إذ ان حجم قطرها يبلغ 

43 ملم.

أول ساعة كرونوغراف قابلة للربط
ش����رك�ة  أطلق�ت 
بريتلينغ السويس��رية 
س����������اع�����ة  أول 
لديها  كرونوغ��راف 
قابلة للربط تحمل اسم 
 )Exospace B55(
تتميّ����ز باالبتك���ار، 

العمالني��ة واألداء. ويعتمد الطراز على االتص��ال بتقنية البلوتوث 
باتجاهين لتمكين المزامنة بين الساعة والهاتف الذكي لتسهيل عملية 
االس��تخدام. كما باستطاعة المس��تخدمين تلقّي تنبيهات عن وصول 

بريد إلكتروني إلى الهاتف الذكي.

ساعة كاريزما من “سانت أونوريه”
الس����اعات  دار  أطلق��ت 
“سانت أونوريه” اإلص��دار 
النس�����ائ��ي “كاري�زم����ا”  
وتت�وف���ر الس����اع���ة ف���ي 
نس��ختين، إحداهم��ا تجم��ع 
المصقول  التش��تطيب  بي��ن 
والساتاني بأش�ع�ة الش��مس، 
واآلخ��رى تتمي��ز باإلغراء 
الب��راق لعرق اللؤلؤ وبريق 

.”Eclair Effect“ األلماس. كما تحتوي األخي�رة على تشطيب
يشار إلى أن الساعة مقاومة لتسرب المياه حتى عمق 30 متر.

“أوميغا” تحتفل بإطالق “غلوبماستر”
احتفلت “أوميغا” 
أول ساعة  بإطالق 
ماس��تر كرونوميتر 
“غل�وبم�اس����ت�ر” 
الت�ي  األيق�ون�ي����ة 
اس��تغرقت سنوات 
الصن��ع، حيث  في 
ان�ض����م ال�ف�ن���ان 
العالم��ي الحاص��ل 

على جائزة األوسكار إيدي ريدمان، إلى نخبة ضيوف “أوميغا” من 
كبار الشخصيات في استوديوهات ماك سينيت.

تعيين لـ“كارل أف بوشرر”
الس��اعات  ش��ركة  عين��ت 
السويسرية كارل أف بوشرر 
الممثل��ة العالمية لي بينغ بينغ 
س��فيرة دولي��ة للعالمة، حيث 
باإلع��الن  العالم����ة  قام��ت 
عن الخبر في مؤتمر صحفي 
أقيم في فندق “روز وود” في 

العاصمة الصينية بكين.
كما ستقوم العالمة بإطالق 
حمل��ة ترويجي��ة ضخمة في 

الصين وحول العالم.
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Rado مجموعة رجالية كالسيكية من
السويس��رية   Rado طرحت 

مجموعة س��اعات رجالية 
كالس�����يكي�ة تنتم���ي 
 DiaMaster( لعائل��ة
 )Grande Seconde
تتمي��ز باحتوائها على 
واحد  ثانويين  ميناءين 

للس��اعات والدقائق واآلخر للثواني فقط، وسوار مصنوع من الجلد 
متوفر بلونين الش��وكوالته البنية والرمادي مع عقارب ومؤشرات 
ب��ارزة بلون الذهب الوردي، وبخفة الوزن ومقاومة الخدوش ومنع 

أعراض الحساسية.

الذكرى الـ200 لـ“ميموريس”
قدم��ت “لويس 
إصدار  مواني��ه” 
م���ن  م�ح�����دود 
“ميموري�����س” 
 )Memor i s (
بمناس��بة الذكرى 

المئوية الثانية الختراع مؤس��س الش��ركة للكرونوغ��راف لمراقبة 
مدارات الكواكب. تتميز الساعة بسلسلة من النجوم صنعت بطريقة 
فردية على يد حرفيّين باس��تخدام تقنية نقش غير مس��بوقة، وميناء 
ساعات جديدة وحافة خارجية شفافة ومعبر عدادات وخلفية مرصعة 

بالنجوم من لوح نحاس مبطن.

تشكيلة جديدة من “كاسيو”
أطلقت شركة كاس��يو تشكيلة 
 )G-STEEL( جديدة من سلسلة
الت��ي تن��درج تح��ت خ��ط )جي 
ش��وك( من الس��اعات المقاومة 
للصدم��ات، وتحتوي على طارة 
من طبقتين. كما أطلقت الش��ركة 
ك�رون�وغ��راف “إي�دي�ف��ي����س 
EFR-303D ورلد تايم” الذي 
يحت��وي عل��ى وظيف��ة توقي��ت 

م��زدوج إلى جانب خارط��ة التوقيت العالمي عل��ى الميناء ويقاوم 
تسرب المياه حتى 100 متر.

تصميم رياضي لـProspex من “سيكو”
أطلقت شركة “سيكو” اليابانية 
س��اعات )Prospex( بتصمي��م 
رياض��ي يتميز بعقارب واس��عة 
عل��ى ش��كل أس��هم لمزي��د م��ن 

الوضوح في القراءة.
وتتضمن الس��اعة كل تقنيات 
س���يكو، الحركي�ة، الش��م�س��ية، 
كوارت��ز والميكانيكية، ويمكنه�ا 
الغ��وص إل��ى عمق يص��ل إلى 
1000 متر تح�ت س��طح الم�اء 

وتوفير الدقة واالعتمادية حتى في أصعب المواقف.

“إمبرساريو” الجديد من “كونكورد”
أطلق��ت دار الس��اعات “كونكورد”، 
إمبرساريو،  لس��اعة  المطور  اإلصدار 
وبفخ��ر يُفهم من اس��مها، المش��تق من 
كلم��ة )impresa( اإليطالي��ة وتعن��ي 

“األعمال”.
وتحاول “كونكورد” من خالل ساعتها 
الجديدة إبراز الكف��اءة العالية والتصميم 
األنيق المناس��ب للرجال والنساء لتتوفر 
الساعة الحديثة بنسخ من الذهب الوردي 
الب��راق عيار 18 قي��راط أو من الفوالذ 

المقاوم للصدأ.

“كوروم” تتألق بإصدارات مطورة
أطلقت دار الس��اعات 
 Bubble( كوروم ساعة
 High Jewellery
Skeleton(، التي تتوفر 
كل  إص��دارات   3 ف��ي 
س��اعة فريدة من نوعها 
مرصعة بأحجار كريمة 
مث��ل الياق��وت، الزفي��ر 

األزرق والزفير األس����ود. وتقدم علبة الذهب الكبيرة المصنوعة 
م��ن الذهب األبي��ض لوحة واس��عة تظهر فيها مه��ارات ترصيع 

الجواهر.

55



جديد مرايا

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2016

تعاون بين “ماركس وسبنسر” وشانج
أعلنت متاجر ماركس 
وسبنس��ر عالمة األزياء 
البريطاني��ة، عن تعاونها 
الموض��ة  أيقون��ة  م��ع 
بريطاني��ا  ف��ي  الحديث��ة 
أليكس��ا ش���انج، الختيار 
تش����كيل��ة جدي���دة م��ن 
أزياء الس��يدات مس��تمدة 
العالم��ة  أرش��يف  م��ن 
إضافة  م��ع  المرموق��ة، 
لمسات حديثة وعصرية.

“سيماستر 007” بـ129 ألف دوالر
قامت دار المزادات كريستيز 
بع��رض مقتني��ات بون��د ف��ي 
فيل��م س��بيكتر، وتم بيع س��اعة 
)Omega س��يماس��تر 007( 
التي ارتداه��ا دانييل كريغ في 
الفيل��م بمبل��غ 129 الف دوالر 
أميركي. وتأتي الساعة بتصميم 
متميّ��ز يتناغ��م فيه الس��تينلس 
س��تيل بعلبة الس��اعة مع اللون 
األس��ود عل��ى قرص الس��اعة 

المزدوجة بانسجام، حيث يأتي مصنوعاً من السيراميك المصقول.

عرض جديد من “كونراد المالديف”
“كونراد  ط��رح 
المالدي��ف” جزيرة 
عرض��اً  رانغالي، 
في  لإلقامة  جدي��داً 
الفاخ���ر  الف�ن���دق 
مس�ت�م�ر حتى 30 
حزي��ران/يوني��و 

2016. وس��يذهب الضيوف في رحلة مثيرة من القصص الخيالية 
وس��يتمتعون بالمش��اهد الخالب��ة التي تحي��ط بالفندق والتي س��تبدأ 
بجول��ة رائعة على متن الطائرة المائية فوق الياه الزمردية والجزر 

المرجانية البراقة كاللؤلؤ.

Hello بحركات وإيماءات الجسد
أعلن��ت ش��ركة Eachpal عن 
ابتكارها أسورة ذكية أطلقت عليها 
اس��م Hello عل��ى أن يتم طرحها 
قريب��اً، تعمل عن طري��ق إيماءات 
الجسد وتسيطر على الهاتف الذكي 
الذي ترتبط به، وبحركة واحدة من 

ذراع المرأة يمكنها تشغيل الموسيقى أو إيقافها، فتح الكاميرا والتقاط 
صور أو حتى الرد على المكالمات، وفي حال تعرضها إلى موقف 
خطر أو طارئ فإن السوار يتصل بخدمة الطوارئ مباشرة بشرط 
أن يكون الرقم مس��جالً على الهاتف، أو حتى إرسال رسالة تحتوي 

على مكان المرأة مع تسجيله لصوتها في آخر 10 ثوان.

حفالت زفاف وسط مياه المحيط
افتت��ح منتجع 
فورس����يزونز 
المالدي���ف ف��ي 
جزي���رة الن��دا 
غ�ي�راف�����ارو، 
موق���ع ج�دي���د 
وفري��د إلقام��ة 

حف��الت الزف��اف وس��ط محمي��ة طبيعية ف��ي مياه المحي��ط؛ حيث 
يعيش العروس��ان لحظات رائعة تبدأ بوصولهم��ا عبر القارب إلى 
كوخ الزفاف ثم الس��ير على ممر ذي أرضية زجاجية تس��بح أسفله 

السالحف واألسماك الملونة إلقامة المراسم وتبادل عهود الزواج.

أغلى ماسة زرقاء في هونغ كونغ
تعرض دار “س��وذبيز” ماسة 
ن��ادرة وزنه��ا 10.10  زرق��اء 
قي��راط للبي��ع ف��ي م��زاد في 5 

نيسان/ابريل في هونغ كونغ.
واعتب�رت ال��دار أن ماس����ة 
“دي بي���رز ميليني�وم جوي�ل 4” 
قد تباع بس��عر يت��راوح بين 30 

و35 مليون دوالر.
يذكر أن ه��ذا الحجر هو أكبر 

ماسة زرقاء بيضوية الشكل تعرض للبيع في مزاد. وهي مستخرجة 
من منجم كولينان في جنوب أفريقيا.

56





جديد علوم

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2016

200 مليون دوالر سنوياً من بيل غيتس
أعلن بيل غيتس 
مؤســــس شــركة 
مايكروســـــوفت 
تخصيصــه مبلــغ 
200 مليون دوالر 
أميركــي لمكافحة 
مــرض المالريــا 
في العالم والقضاء 
 5 خـــالل  عليـــه 

ســنوات. من جهته، قال وزير مالية بريطانيا جورج أوزبورن، إنه 
تم  االتفاق مع بيل غيتس على تخصيص 3 مليار جنيه إســترليني، 
يدفــع جيتس 200 مليون دوالر أميركي منها كل عام، حيث ســيتم 
إنفاقها في مجاالت البحث العلمي في بريطانيا للقضاء على مرض 

المالريا.
يُذكــر أن منظمة الصحــة العالمية كانت قد أعلنــت في تقريرها 
الســنوي، ان وفيات المالريا تراجعــت لتصل إلى 480 ألف حالة، 
وان أكثر من مليار شــخص حول العالم يُصاب بهذا المرض نتيجة 

الحالة المادية المتردية وقلة إمكانيات االقتصاد.

“إنترسك 2016” لألمن والسالمة
شــــهــد 
مـعـــرض 
“إنترســك 
 ”2 0 1 6
مـــــن  لـأل
والســالمة 
الـذي أقـيـم 
مـؤخــــراً 

فــي مركز دبي الدولــي للمعارض والمؤتمــرات، عرضاً لمعدات 
ثورية إلخمــاد الحرائق تعمل بتقنية إطالق الســوائل ومواد إطفاء 
النيــران بضغط هائل عبر الحواجز الصلبة مثل جدران المباني أو 
الرخام أو اإلسمنت أو صفائح الفوالذ، للتعامل مع النيران المشتعلة 
داخل األماكن المغلقة، والتي تقدمها مجموعة شركات “كونكورد-

كورودكس” في دولة اإلمارات، إلى جانب العديد من الخدمات من 
ضمنها معدات إخماد الحرائق.

ويعد جهاز )بايروالنس( الذي يمكن حمله باليد، قادراً على إطالق 
الماء أو الرغوة بضغط هائل، والتعامل مع النيران بشــكل آمن من 

مسافات بعيدة وإخمادها من دون الدخول إلى موقع الحريق.

4.8 مليار شخص مصاب بضعف النظر
ت  ر شـــــا أ
حديثة  دراســة 
إلـــــى أن 4.8 
مليار شــخـص 
ســيـحتـاجـون 
الرتـــــــــداء 
نــظـــــــارات 
عــــــام 2050 

إلصابتهــم بضعف النظر، في حين أن النســبة عــام 2010 قدرت 
بـ28.3 % وهو ما يعني نصف العدد. وعزت الدراسة السبب لنمط 
الحياة الذي يعيشه اإلنسان مع التكنولوجيا وشاشات األجهزة الذكية 
واعتماده عليها معظم الوقت، وأن الدول األكثر عرضة هي الدول 

الغنية ذات الدخل المرتفع للفرد.
من جهة أخرى، فإن دراســة لباحثين من جامعة أوهايو استمرت 
لمــدة 20 عامــاً على عينة مــن 4500 طفل توصلــت لعدم وجود 
عالقة بين ضعف النظر والوقت الذي يقضيه الشخص أمام شاشات 
األجهزة الذكية، لكن الدراســتين أجمعتا أن قلة الوقت الذي يقضيه 

اإلنسان في الهواء الطلق، هو المتسبب في قصر النظر.

كاميرا لرؤية ما بداخل الشرايين

وافقــت إدارة األغذيــة والعقاقير FDA على جهــاز جديد يتيح 
لألطباء رؤية ما بداخل الشــرايين في جســم اإلنسان، ما قد يساعد 
في عالج مرض الشــرايين المحيطية PAD والذي هو أحد أشكال 
تصلب الشــرايين، حيث يتم عادة اســتخدام قسطرة لعالج االنسداد 
بواسطة األشعة السينية، وأي خطأ بسيط قد يؤدي إللحاف الضرر 
باألوعية الدموية، الجهاز الجديد تم تزويده بكاميرا تســمح بالرؤية 

بشكل أفضل أثناء عمل القسطرة.
ويرى العديد من األطباء في مشفى سانت غوت بوالية ميتشيغان 
األميركية أن هذا الجهاز ســوف يخفض تعرض المريض لألشــعة 

السينية، كما سيحدث طفرة في عالج أمراض األوعية الدموية.
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إنهاء فيروس زيكا؟
علنــت  أ
غوغـل أن 
مهندســيها 
ن  يعملــــو
منظمة  مع 
مــــــم  أل ا
لمتحــــدة  ا
لــة  للطـفـو

“اليونيســيف” لتحليل البيانات في مســعى لوضع خريطة لتفشــي 
فيروس زيكا والتكهن بالمناطق المعرضة لخطره.

كما انها ســتقدم منحة قدرهــا مليــون دوالر أميركي لصندوق 
الطــوارئ الخاص باألطفال لمســاعدة المتطوعيــن الذين يعملون 
على األرض وغالبيتهم في أميركا الالتينية، وستعمل على تحديث 
منتجاتهــا لتجعل المعلومات عــن زيكا متاحة بدرجة أكبر في ظل 
ســعي متطوعيها من مهندســين وخبــراء جمع بيانات للمســاعدة 
علــى وضع برنامج للتعامل مــع البيانات الواردة من مصادر عدة 
ومتعلقة بالطقس والســفر في مســعى لتصور المناطق المعرضة 

لخطر التفشي.

اكتشاف يمنع ظهور الشعر األبيض
نـجـــح 
باحثـــون 
تحديد  في 
لجـيــــن  ا
المسـؤول 
عــــــــن 
الشَّـــيـْـب 
ي    لــــــذ ا
يعـتـبــــر 

عالمة على التقدم في الســن، األمر الــذي قد يمهد الطريق البتكار 
عالج قد يمنع ظهور الشعر األبيض.

وقال الباحثون في دراسة نشرت في دورية “نيتشر كوميونيكيشنز” 
إن هذا الجين مسؤول عن التحكم في مادة الميالنين التي تؤثر على 
لون الشــعر وأيضا البشرة والعينين، وإن بعض الناس لديهم نسخة 

من الجين تنبئ بأنهم عرضة للَمِشيب.
وأظهــرت الدراســة أن أصحــاب األصل األوروبــي هم األكثر 
استعدادً للتعرض للشيب المبكر، لكنها لفتت إلى وجود عوامل أخرى 

غير وراثية مسؤولة عن المشيب منها اإلجهاد والحالة النفسية.

تقنية 3D تنقذ مريضًا من الشلل
اســتطاع جراح األعصــاب رالف 
موبس مع أطباء مستشفى برنس أوف 
ويلــز في ســيدني القيام بــأول عملية 
جراحيــة فــي العالم لزراعــة فقرات 
مطبوعــة بتقنيــة 3D لمريــض كان 
ســيصاب بالشلل. وأعلن أن المريض 

البالــغ 60 عاماً مــن العمر يعاني من ورم فــي اثنتين من الفقرات 
بالعمود الفقري من الممكن أن تصيبه بالشلل. وتم التعاون مع شركة 
Anatomics المتخصصة بتصنيع األجهزة الطبية من أجل صياغة 
فقرات مشــابهة لألصلية لتثبيتها عبر براغي تيتانيوم. واســتغرقت 

العملية 15 ساعة تم فيها استبدال الفقرات المصابة باالصطناعية.

أول كبد بيولوجية في العالم
أعلن علماء من معهد شــنغهاي 
للعلــوم في الصين عــن صنع أول 
كبد بيولوجية لإلنســان فــي العالم. 
وأكدوا أن الكبد تمت تجربتها على 
عدد مــن الحيوانات التي تعاني من 
قصور فــي وظائف الكبــد وكانت 
النتيجــة نجاحهم فــي إطالة أعمار 

هذه الحيوانات. كما ذكروا أن ســيدة تبلغ من العمر 60 عاماً تعاني 
مــن التهــاب كبدي منذ أن كان عمرها 20 عــام قد تطوعت لتكون 
ضمــن فريــق البحث وتم زراعــة الكبد الصناعية لها مــا أدى الى 

تحسن واستقرار في حالتها الصحية.

أذن بتقنية طباعة ثالثية البعد
 Wake تمكن علمــاء في معهد
الطبيــة مــن  Forest لألبحــاث 
التوصل إلى امكانية أن تُســتخدم 
تقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد 
بطباعة أذن تعويضية للمستخدمين 

الذين يحتاجون إليها. وبالرغم من أن هذه التقنية لم يتم تنفيذها بعد أو 
حتى اختبارها على البشر إال أن األبحاث التي تمت عليها جعلت من 
الممكن نظرياً أن يتم األمر من دون أي مشــكالت. وقد بدأ العلماء 
في العمل على المشــروع منذ أكثر من 10 ســنوات، ولم يكن قد تم 
االنتهاء منه، بينما تشــير النتائج  حالياً الى أن التقدم الذي أحرزوه 

يعد كافياً ليطمئن الكثير من المرضى حول العالم.
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بكتيريا تساعد بالتهام النفايات

اكتشــف علماء يابانيون حالً للنفايات البالســتيكية التي تعد من 
المشــكالت المهددة للنظام البيئــي، خصوصاً بعد وصولها البحار 
والمحيطــات. ويكمن اكتشــافهم فــي بكتيريا جديدة تعرف باســم 
“Ideonella sakaiensis 201-F6” قــادرة على التهام المواد 
البالستيكية، حيث تقوم يإفراز إنزيمات تعمل على تحليل مكونات 

.”PET“ البالستيك مثل البولي إيثيلين
إال أن المشــكلة التي تواجه العلماء هي أن مقدرة البكتيريا على 
التحليل تكون بطيئة وقد تستغرق 6 أسابيع لتناول طبقة رقيقة من 
البولــي إيثيلين، وهو ما يجعل مكتشــفوها يواصلــون البحث عن 

طرق لتسريع هذه العملية.

كبسولة سفر تربط بين 3 دول

وقعــت “هايبرلــوب تيكنولوجيــز” عقداً مع حكومة ســلوفاكيا 
من أجل ربط 3 دول أوروبية هي النمســا، سلوفاكيا والمجر عبر 
كبســوالت الســفر فائقة الســرعة، ومن المعروف أن “هايبرلوب 
تيكنولوجيز” تعمل على بناء هذه الكبســوالت لنقل المسافرين من 
دولــة الــى أخرى في دقائق معــدودة، والعقد الذي أبرمته ســوف 
يجعلهــا  تبني طريقــاً لربط 3 عواصم ببعضهــا البعض، يبدأ من 

فيينا الى براتيسالفا ثم بودابست.
هذا وأعلنت “هايبرلوب” أن كبسولة السفر سوف تقطع المسافة 
مــن فيينا لبراتيســالفا )35 ميال( بثماني دقائق، ومن براتيســالفا  

لبودابست )50 ميال( خالل عشر دقائق فقط.

أول منزل للفضاء نهاية 2016

 Hi-Seas تدعم ناســا فريقاً من العلماء يعملون على مشــروع
ألول منزل في الفضاء!

المشــروع الشــهير داخل الوكالة يحاكي الظروف المناخية على 
كوكــب المريخ بهــدف التوصل للتصميم األمثل لــه، وهو قد أنهى 
المرحلة األولى والثانية من تصميمه في مدة 4 أشهر وأصبح يتسع 
لـ6 أشخاص مع غرف نوم وحمام وأيضاً غرفة عمل مزودة بطابعة 

ثالثية األبعاد تمكن الرواد من إنتاج أدوات ضرورية وهامة.
المشروع سيمر بمرحلة أخيرة تستمر حتى نهاية 2016، والغريب 
أنه خالل األبحاث ال يغادر الرواد المنزل أبداً سوى لمساحة معينة 

تمثل الفضاء الخارجي ومع بدلة خاصة بالفضاء أيضاً.

رحالت إلى الفضاء بحلول 2018
كشـــفـت 
كـة  شـــــــر
بلو أوريجـن 
للرحــــالت 
يــــة  ر لتجا ا
ريــــة  ا لمد ا
والفضائيـــة 
عن خططها 
لـلســـنـوات 
مــــة  د لـقـا ا

وعزمهــا بدء رحالتها للفضاء بحلول عــام 2018. وأعلن الرئيس 
التنفيذي للشــركة جيف بيزوس عن أن اختبار الطيارين سوف يبدأ 
العام القادم 2017 وأن الشركة تعمل على بناء 6 صواريخ شيبارد 
جديدة قابلة إلعادة االستخدام. ومن المتوقع أن يكون الصاروخ قادراً 
على حمل 6 مســافرين الرتفاع قد يصل الى 62 ميل فوق األرض 
وصوالً لحالة انعدام الوزن والجاذبية. ولم تحدد “بلو اوريجن” سعر 
التذكرة بعد، ولكن من المتوقع أن تصل ألكثر من 250 ألف دوالر 

على غرار شركة فيرجن غاالكتيك.
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التحك��م بحي��ث تق��وم أداة متخصصة بش��كل تلقائي بجم��ع المعلومات 
التي تش��مل بيانات تس��جيل الدخول األمنية وسياسات إدارة المجموعة 
وس��جالت النظ��ام، حتى تتمكن من ش��ن مزيد من الهجم��ات المحكمة 
وضمان تفعيل نشاط البرمجية الخبيثة. ثم يتمكن المهاجمون من التعرف 
على نوع التطبيقات واألوامر التي يمكنهم استخدامها من دون تنبيه مدير 

الشبكة، وذلك عن طريق التحركات الجانبية والتسلل.
وبعدها تقوم ش��ركة وهمية بالتالعب بالضحية وتجبرها على التعاقد 
مع “بوس��يدون” بصفة مستش��ار أمني تحت تهديد استغالل المعلومات 
المس��روقة إلبرام سلس��لة من الصفقات التجارية المشبوهة تعود بالنفع 

على العصابة.
اصدارات برمجية قصيرة

وعلّ��ق مدي��ر فريق األبح��اث والتحلي��الت العالمي لمنطق��ة أميركا 
الالتينية في “كاسبرسكي” ديمتري بيستوز هيف قائالً: إن هذه العصابة 
قابلة للتش��غيل أرضاً وبحراً وجواً، حيث تم العثور على بعض مراكز 
التحكم والس��يطرة الخاصة بها داخل أنظم��ة مزودي خدمات اإلنترنت 
الذين يقدمون خدمة اإلنترنت للس��فن، باإلضافة إلى وصالت اإلنترنت 
الالسلكية وأخرى داخل منشآت الناقلين التقليديين. أضاف: ان إصدارات 
تلك البرمجية ال تدوم إال لفترة قصيرة وهو ما مكن العصابة من تشغيل 

برمجيتها لهذه المدة الطويلة من دون اكتشافها.
ولف��ت التقرير إلى انه لكون العصابة نش��طة لمدة 10 س��نوات، فإن 
التكنولوجي��ا المس��تخدمة في إصداراتها تغيرت وتط��ورت، ما صعّب 
على الباحثين ربط المؤشرات ببعضها وجمع كل الخيوط لبلورة صورة 
واضحة بشأنه. ومع ذلك ومن خالل القيام بجمع كل األدلة والتعامل مع 
عوامل التهديد بشكل منهجي وإعادة صياغة الجدول الزمني للمهاجمين، 
تمك��ن خبراء “كاسبرس��كي الب” م��ن التأكيد أن اآلثار المكتش��فة في 

السابق وغير المعروفة، تعود إلى عصابة “بوسيدون” اإللكترونية.
وقدمت “كاسبرس��كي الب” العديد من التطبيقات التي تس��اعد على 
المعلومات من االختراق.اكتش��اف برمجيات “بوس��يدون” وإزالة كل اإلصدارات منها وحماية 

35 شركة تعرضت لالختراقات بينها شركات في اإلمارات

“كاسبرسكي الب” تكشف أضخم عصابة لالحتيال اإللكتروني
وفقاً لما أكده تقرير صادر عن “فريق األبحاث والتحليالت العالمي 
في كاسبرس���كي الب” تعتبر عصابة “بوس���يدون” االلكترونية من 
أخط���ر العصابات العامل���ة في مجال القرصنة وأكثرها س���رية على 
اإلطالق، حي���ث اعتمدت العصاب���ة “البرازيلية” عل���ى تكنولوجيا 
متطورة في عمليات التجس���س واستمرت لمدة طويلة بشن هجمات 
إلكترونية مس���تهدفة الشركات في مختلف أنحاء العالم ومن ضمنها 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقال التقرير: إن العصابة تنش��ط منذ ع��ام 2005 على أقل تقدير، 
وم��ن أب��رز ما يميزها أنها تجارية، تعتمد عل��ى برمجية خبيثة موقّعة 
رقمياً بشهادات مزيفة لسرقة البيانات الحساسة من الضحايا، وصممت 
 Windows هذه البرمجية ليتم تش��غيلها على أجهزة الكمبيوتر بنظام

باللغة اإلنكليزية والبرتغالية.
الضحايا المستهدفون

وذكر التقرير أن عدد الضحايا وصل تقريبا إلى 35 شركة، توزعت 
عل��ى كل من اإلمارات العربية المتحدة وفرنس��ا وكازاخس��تان والهند 
وروس��يا، باإلضافة إلى الواليات المتحدة، ومن ضمن أهدافها البارزة: 
المؤسس��ات المالية والحكومية وشركات االتصاالت والتصنيع والطاقة 
وشركات تقديم الخدمات االستهالكية، وسائل اإلعالم والعالقات العامة، 
باإلضافة لش��ركات الخدمات التي تلبي احتياجات المسؤولين التنفيذيين 
للش��ركات. ويع��ود مصدر انتش��ار الضحايا إلى البرازي��ل ممن لديهم 

شركات مساهمة مشتركة أو عمليات تشغيلية مشتركة.
االستراتيجية المتبعة

وأش��ار التقري��ر إلى أن العصابة تس��تهدف الش��ركات ذات النطاق، 
وتعتمد أس��لوب اإلغواء حيث تقوم بإرس��ال رس��ائل تصيد عبر البريد 
اإللكتروني مرفقة بملف��ات RTF / DOC(( وبعد ذلك تثبت البرمجية 
في النظام بمجرد الضغط عليها. وكش��ف التقرير أن من نتائجها وجود 
سالسل برمجية باللغة البرتغالية. ويشكل اختيار العصابة لألنظمة بهذه 

اللغة أسلوباً جديداً لم يالحظ وجوده في السابق.
وعند إصابة الكمبيوتر، تص��در البرمجية الخبيثة تقارير إلى خوادم 
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االختراقات حول العالم على النحو اآلتي:
أوالً: القط��اع الحكوم��ي: كان ل��ه النصيب 
األكبر من بين القطاعات األخرى بنسبة 43 % 
من مجموع السجالت المخترقة بزيادة 476 % 
عن العام 2014، وذلك نتيجة لخروقات كبيرة 
للبيانات في كل م��ن الواليات المتحدة وتركيا، 

و16 % من جميع خروقات البيانات.
ثانياً: قطاع الرعاية الصحية: استحوذ على 
19 % من إجمالي سجالت البيانات المخترقة، 

و23 % من جميع خروقات البيانات.
ثالث���اً: قط��اع التجزئة: ش��هد ه��ذا القطاع 
انخفاضاً كبيراً في عدد الس��جالت المس��روقة 
وذلك بنس��بة 93 %، مقارنة بنفس الفترة من 
العام الماضي أي ما يمثل 6 % من الس��جالت 

المسروقة و10 % من إجمالي عدد المخالفات 
في عام 2015.

رابعاً: قطاع الخدمات المالية: شهد انخفاضاً 
بل��غ حوال��ي 99 %، أي 0.1 % فق��ط م��ن 
س��جالت البيانات المخترقة و15 % من العدد 

الكلي لالختراقات.
المناطق الجغرافية المستهدفة

ووفقاً للمؤشر فقد شهدت االختراقات تفاوتاً 
ملحوظ���اً بين منطق��ة وأخ��رى، حيث وقعت 
77 % م��ن اجمالي ح��وادث اختراق البيانات 
ف��ي أمي��ركا الش��مالية، كان منه��ا 59 % في 
الوالي��ات المتحدة وحدها. وش�����هدت أوروبا 
12 % من الحاالت، تلتها منطقة جنوب شرق 

آسيا بنسبة 8 %.
الحماية من االختراق

وأش��ار هارت: ليست كل االختراقات على 
قدم المساواة من حيث مستوى الشدة والضرر 
الذي يمكن أن تحدثه للشركات وعمالئها. وحتى 
ف��ي حال حدوث خرق، م��ن الممكن أن يكون 
اختراقاً آمناً إذا كانت التقنيات األمنية المناسبة 
)مثل التش��فير( مطبقة بالش��كل الصحيح. وقد 
ش��هد هذا العام العديد من االختراقات الكبرى 
للبيان��ات والهويات الش��خصية الت��ي لم تكن 
مشفرة على النحو األفضل. وأضاف: صممنا 
مؤش��ر مس��توى االختراق ليكون بمثابة دليل 
للعاملين في المجال األمني الذين يتعاملون مع 
تلك التهديدات اآلخذة في االتس��اع، حيث يقوم 
بتزويد م��دراء تقنية المعلومات بالبيانات التي 
يحتاجونها لتصنيف أفضل لالختراقات، ولتقييم 
للمخاطر الداخلي��ة، والتخطيط، باإلضافة إلى 
توظيف التقنيات األمنية المناسبة للمساعدة في 
ضمان أنه في حال وقوع اختراق فإنه لن يطال 

البيانات الحساسة وذات القيمة العالية.
االختراق��ات  مس��توى  مؤش��ر  أن  يذك��ر 
)BLI( ه��و عبارة عن قاعدة بيانات تُس��جل 
اختراقات البيانات أثناء حدوثها وتوفر منهجية 
ألخصائي��ي األمن لتحديد درج��ة االختراقات 
الس��جالت  وع��دد  البيان��ات  ن��وع  المخترقة، ومصدر االختراق.وتحدي��د 

انخفاض كبير
في عدد السجالت

المسروقة
مقارنة بالفترة نفسها

من عام 2015

“جيمالتو” تعرض نتائج مؤشر االختراق لعام 2015

سرقة معلومات الهوية الشخصية أحدث طرق االحتيال
كشفت ش���ركة جيمالتو Gemalto عن 
حدوث 1673 حالة اختراق لقواعد البيانات 
في أحدث نتائجها لمؤشر االختراقات األمنية 
لعام 2015. واس���تهدفت ه���ذه االختراقات 
العديد من القطاع���ات الحيوية حول العالم، 
ما أدى لخ���رق في 707 مليون س���جل من 

سجالت البيانات.
وش��كلت س��رقة الهوي��ة الداف��ع الرئيس��ي 
لالخت��راق حيث بلغت 53 % م��ن خروقات 
البيانات و40 % من السجالت، وظهرت 17 
حالة أبلغ عنها في منطقة الشرق األوسط بينها 
5 حاالت في دول��ة اإلمارات العربية المتحدة 

و3 حاالت في السعودية.
وسيلة االختراق

ووفقاً للمؤش��ر فقد اعتمد المجرمون بشكل 
أساسي على البرامج الخبيثة في تنفيذ عمليات 
االخت��راق حي��ث مثل��ت البرام��ج الخارجية 
الخبيث��ة 964 حال��ة، أي 58 % من الحاالت 
و38 % م��ن الس��جالت المخترق��ة. ومثلت 
البرام��ج الداخلية الخبيث��ة 14 % من مجمل 
خروقات البيانات و7 % من الس��جالت، في 
حين ش����كلت الهجمات الت��ي ترعاها الدول 
2 % من الحاالت، ولكن بلغ عدد الس��جالت 
المخترق��ة نتيج��ة لهذه الهجم��ات 15 % من 

مجمل السجالت المخترقة.
هجمات أكثر خطورة

قال نائ��ب رئيس ومدي��ر تكنولوجيا حماية 
البيانات في “جيمالتو” جيس��ون هارت: انتقل 
المجرم��ون في عام 2015 إلى ش��ن هجمات 
جديدة تس��تهدف المعلومات الشخصية وسرقة 
الهوية، األم��ر الذي يجعل عالجه أصعب في 
حال حدوث س��رقة، ومع قيام الشركات بجمع 
المزي��د من المعلومات والبيانات عن العمالء، 
فإن هذا يش��كل خطراً من إمكانية س��رقة تلك 
البيانات، وفي حال كانت البيانات الش��خصية 
عرضة للسرقة من قبل مجرمي االنترنت، فإن 

الثقة في الشركات تكون على المحك.
القطاعات المستهدفة

ومن حيث القطاعات المستهدفة فقد توزعت 

جيسون هارت
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Father.IO تجمع بين الخيال والواقع

تطبيق لتشخيص أعراض السرطان

تعتب��ر Father.IO م��ن ألع��اب المح��اكاة التي ت��م تطويرها 
بواس��طة محترفين مهووس��ين به��ذا النوع من األلع��اب التفاعلية 

يهدفون لتحويل العالم الحقيقي للعبة إلطالق النار.
ويمكن اآلن تجربتها بشيء يجمع بين الخيال والواقع مع استخدام 
الهاتف لإلطالق على الخصوم مباش��رة بشكل افتراضي من خالل 
اتصال بلوتوث بين الالعبين ووحدة ليزر بكل هاتف لتبادل إطالق 
الن��ار بم��دى يبلغ حوالى 50 متر مع امكاني��ة اللعب ضمن فريقين 
بش��كل حقيقي. اضافة لتطبيق يس��تخدمه الالعبون للحصول على 
البيان��ات ألماك��ن اللعب يضعك بش��كل فعلي في أج��واء المعركة 

لتتمكن حتى من اللعب في الشوارع واألماكن العامة.

باحث��ون  أعل��ن 
ع��ن  اس��كتلنديون 
تطوير تطبيق جديد 
تثبيت��ه عل��ى  يت��م 
الهوات��ف الذكي��ة، 
األطب��اء  يس��اعد 
على  التع��رف  في 
أع��راض م��رض 

السرطان لدى المرضى المشتبه بإصابتهم.
وأوض��ح الباحث��ون بالمركز االس��كتلندي لتمكي��ن التكنولوجيا 
التابع لجامعة غرب اس��كتلندا أن التطبيق الجديد يحتوي على دليل 
إرش��ادي س��ريع للعاملين في مجال الصحة يش��مل معلومات عن 
األعراض والعالمات والصور لألش��ياء الت��ي ينبغي البحث فيها 

للكشف عن السرطان.
وذك��رت الحكوم��ة االس��كتلندية، أن التطبيق الذي يحمل اس��م 
)cancer referral guidelines( مت��اح للتحمي��ل المجاني من 
خالل متجري تطبيقات “آبل” و“غوغل”. ويستخدم التطبيق على 

الهواتف من دون االتصال باإلنترنت.

كل الطرق تؤدي الى “ويندوز 10”
ن�ش��������ر 
ق��������ع  م���و
 Windows
 C e n t r a l
ت�ق�ري�������راً 
اً  ي������د ج��د
ن�ي����ة  ع���ن 
ش�������رك���ة 
مايكروسوفت 

طرح نظامه��ا المدلل “ويندوز 10” للعديد من األجهزة التي تعمل 
ع��ادة بنظام أندرويد، وذلك من خالل تطويرها نس��خة جديدة من 
“ويندوز 10” قد يتم اس��تخدامها لهاتف “ش��ياومي MI5” الذي 
أُعلن عن��ه مؤخراً بنظام أندرويد مارش��ميلو، إضافة لعملها على 
تطوي��ر نس��خ  خاص��ة لهوات��ف “وان بل��س 2” و“وان بلس3” 
المتوقع إطالقهم خالل منتصف عام 2016، مع محاولتها التعاون 
مع العديد من ش��ركات الهوات��ف ليكون “ويندوز 10” خيار ثاني 
للمستخدم، في سعيها لتقليص الفجوة بينه وبين “ويندوز 7” الذي 

يشغل 55 % من استخدام أنظمتها.

أول تطبيق عربي للمصابين بالتوحد
أطلق في 
اإلم���ارات 
تطبيق  أول 
ل�ل�غ�����ة  ب�ا
الع�رب�ي����ة 
ف��ي العال��م 
يحمل اس��م 
“باب نور” 
لألشخاص 

الذي��ن يعانون من مرض التوحد، ليش��كل فرصة لهم للتواصل مع 
المجتمع بش��كل إيجابي والتغلب على الصعوبات التي يواجهونها. 
ويعتب��ر “باب نور” من الحلول التقنية المبتكرة على ش��كل تطبيق 
للهواتف الذكية يعلم األطفال كيفية تكوين الجمل باس��تخدام الرموز 
 )ACC( والص��ور من خالل وس��ائل االتصال المع��ززة والبديلة

ويتضمن ذلك خيار تحويل النصوص المقروءة إلى كالم مسموع.
وأش��ار المدير التنفيذي لش��ركة “Flagship” للمش��اريع التي 
طورت التطبيق، أنه يتوفر عبر )ركن التأثير االجتماعي( الخاص 

بشركة االتصاالت اإلماراتية “دو”.
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مدير “سناب شات” يسرق شركته
تعرضت “سناب شات” لعملية خادعة 
من أحد الُمخترقين بانتحاله شخصية إيفان 
شبيجل المدير التنفيذي، وقيامه بالتجسس 
وخداع أح��د الموظفين ببري��د إلكتروني 
طلب به بيانات خاصة بحسابات الموظفين 
ورواتبه��م الش��هرية، وم��ا ل��م يلحظ��ه 
الموظفون ه��و أن هذا البريد اإللكتروني 

كان ُمزيّفاً! ونشرت الشركة الحقاً بياناً أعلنت فيه خجلها مما حدث 
م��ع تأكيدها إلى عدم تعّرض س��يرفراتها ألي عملي��ة اختراق وأن 
معلومات المس��تخدمين لم تتأثر بهذه العملية، لكن بعض الموظفين 

فقط هم من تعرضوا لتسريب البيانات الخاصة بهم.

تطبيق خاص للطرقات الوعرة
الن���د  ش����ركة  قام��ت 
روف��ر بتطوير أول تطبيق 
الجّوال  للهات��ف  اجتماعي 
مخص��ص لعش��اق القيادة 
الوعرة،  الطرق��ات  عل��ى 
يحم��ل اس����م “أرض��ي” 
ليكون بمثابة وسيلة أساسية 

تسهل القيادة على مختلف الطرقات الوعرة في المنطقة، حيث يتيح 
لعش��اق المغامرة توثيق ومشاركة رحالتهم الشيقة. ويمتاز التطبيق 
بقدرته على جذب وترفيه المستخدمين. ويمكن تحميله على الهواتف 
الجوالة واألجهزة اللوحية العاملة وفق نظامي )iOS( و)أندرويد(.

سوني تعود لجهاز الفاكس التقليدي
تعرضت ش��ركة س��وني بيكتشرز 
الخت��راق االلكترون��ي ُس��رقت م��ن 
خالل��ه معلوم��ات وبيان��ات هام��ة، 
األم��ر ال��ذي دف��ع الرئي��س التنفيذي 
مايكل لينتون للعودة الستخدام أجهزة 
الفاكس التي كانت تس��تعمل في القرن 
الماضي وكتابة الرس��ائل الهامة بخط 

يده وإرسالها عبر الفاكس. وقال لينتون: إن شركته بدأت تعتمد على 
الفاكس وأنه يستخدمه مرة على األقل يومياً. وتقدر خسائر االختراق 
بماليين الدوالرات مع عرض بيانات دقيقة ونشر البريد اإللكتروني 

وبيانات بطاقات ائتمانية شخصية على اإلنترنت.

ميزة إخفاء جديدة من “يوتيوب”
أطلقت يوتي��وب أداة جديدة تتيح 
للمستخدمين إخفاء أجزاء متحركة 
ال يرغبون بظهورها عند التصوير 
والنشر على موقعها، كخطوة تأتي 

بعد أداة اخفاء الوجوه عام 2012  لمنع ظهورأش��خاص غير مراد 
معرف��ة هويتهم. وأوضحت الش��ركة أنه يمكن إخف��اء أي جزء في 
الفيدي��و مثل لوحة س��يارة، أرقام هواتف، غ��رف المالبس أو حتى 
صور مزعجة من خالل رسم مربع متغير الحجم على الجزء المراد 
اخفاءه مع تعقب ومتابعة الكائن في حركته في شريط الفيديو إضافة 
الختي��ار متى يبدأ االخفاء ومتى ينته��ي، وتم طرح هذه االداة على 

نسخة سطح المكتب ويتوقع توافرها لألجهزة الذكية قريباً.

Nexar يحول آيفون إلى كاميرا مراقبة
أطل��ق ب�ع����ض 
المطورون تطبي��ق 
جديد لهواتف آيفون 
 Nexar تحت اس�م
يُمّك��ن مس��تخدميه 
من مراقبة سياراتهم 

أثناء القيادة بل ومراقبة الطريق والحوادث أيضاً. وبعد فترة تجريبية 
طويلة للتطبيق قام المطورون بإتاحته مجاناً حيث يمّكن المستخدمين 
من تحوي��ل جهاز اآليفون إل��ى كاميرا تراقب الطري��ق وفي حالة 
وقوع حادثة ما يمكن للجهاز تحويل المشهد إلى مشهد ثالثي األبعاد 
للتعرف على مدى قوة الحادث بل ومن أين تم صدم السيارة أيضاً.

360 تيرابايت بحجم عدسة العين!
جامع��ة  م��ن  ُعلم��اء  أعل��ن 
ساوثهامبتون ومن مركز األبحاث 
البصري��ة توّصلهم لتقني��ة جديدة 
ستصبح مس��تقبل تخزين البيانات 
للبشر وهي أقراص 5D الُزجاجية 

حيث يتم تسجيل البيانات على قرص زجاجي من الكريستال بحجم 
عدس��ة العين يُمكنه حفظ البيانات في 5 أبع��اد 5D ويُمكنه تخزين 
360 تيراباي��ت من البيانات لماليين من الس��نوات من دون أن يتم 
تدميرها. كما يُمكن ألق��راص 5D الصمود في درجة حرارة حتى 
1000 درج��ة ومدة صالحيتها حتى 13.8 ملي��ار عام مع أمكانية 

قراءة بياناتها عبر أجهزة بصرية ُمحددة.
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التسوق عبر االنترنت في اإلماراتتعُلم البرمجة شرط لدخول الجامعات
ع�ل������ن  أ
عم��دة والية 
غ�و  ش���ي�ك�ا
األميركي����ة 
موافق��ة  بعد 
ة  ر ا د إل ا
لتعليمي�����ة  ا
أن طل�ب������ة 
ل�م���دارس  ا

الثانوية س��يتعين عليهم دراس��ة لغات البرمجة وكتابة األكواد من 
أج��ل التخرج ودخول الجامعات، حيث يوجد في ش��يكاغو حوالى 
41 مدرسة ثانوية حكومية مع مناهج لعلوم الكمبيوتر، ولكن قرار 
اإلدارة التعليمية يش��ترط اآلن تعلم لغات البرمجة من أجل ضمان 

النجاح والحصول على نقاط كافية للجامعات.
ويه��دف ه��ذا القرار لضمان مس��تقبل الطلبة ف��ي التنافس على 
فرص عمل مذهلة خصوصاً وأنه سيكون هناك 250 معلم برمجة 
 ”Code.org“ إضافة لوجود ش��راكات م��ع مواقع تعليمية مث��ل

لتدريب الطالب.

في اس��تطالع 
رأي أجرته دولة 
اإلم���ارات على 
عينة عش���وائي�ة 
ش������اب�اً  ل�150 
وش�����اب�ة ب�م���ا 
يتعلق بموض�وع 
ق  ل�ت�س���������و ا

والش�راء عبر اإلنترنت، ذكر 40 % أنهم ينفقون من 1500 إلى 5 
آالف درهم شهرياً على التسوق اإللكتروني، فيما ذكر 10 % منها 
بأنهم ينفقون أكثر من 8 آالف درهم شهرياً، بينما هناك 15 % نادراً 

ما يتسوقون عبر اإلنترنت.
وبيّن االستطالع إقبال الشباب على األزياء والساعات والتقنيات 
الذكي��ة أوالً، وأدوات التجميل والعناية بالبش��رة بالنس��بة للفتيات، 
وبنسب قليلة تأتي الكاميرات واإلكسسوارات الحديثة واأللعاب مع 

اتجاه لمنتجات وماركات معروفة.
وكانت نسبة التسويق اإللكتروني في اإلمارات قد ارتفعت بمعدل 

50 % عام 2015، لتكون األولى بين دول الخليج بنسبة 60 %.

وداعا لكلمات السر ... والبديل سيلفيأنت تنظر الى هاتفك 253 مرة!

أش��ارت دراس��ة بريطاني��ة ص��ادرة ع��ن “دايرك��ت الين هوم 
إنش��ورانس” ان مس��تخدمي الهواتف الذكية يّطلعون على هواتفهم 

مرة كل 4 دقائق ليصل معدل االطالع في اليوم الى 253 مرة.
الدراس��ة التي شملت 50 مش��ارك مع تحميل عدد من التطبيقات 
على هواتفهم بهدف رصد طريقة اس��تخدامهم  لها لمدة 4 اس��ابيع 
لفتت أيضاً الى ان المستخدمين يقضون نسبة 24 % من الوقت على 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي فيس���بوك وتويتر. إضافة الى 12 % 
عل��ى تطبيق الواتس اب و9 % تصف��ح لالنترنت ليصل المجموع 
لحوالى الس�اعتين وتس��ع دقائق في اليوم االمر الذي ي�س��تحوذ على 

نس��بة 10 % من أوقات عملهم.

ف��ي خط��وة نحو أم��ان إلكتروني أكث��ر وللحد م��ن االختراقات 
للحس��ابات البنكية، أعلنت “ماس��تر كارد” أنها ستعتمد قريباً على 
الصور السيلفي لوجه العميل، أو حتى بصمة األصبع، وذلك تجنباً 
لسرقة كلمة السر من قبل المخترقين أو نسيانها من قبل المستخدمين 
أنفس��هم. ومن المقرر أن تبدأ اس��تخدام هذه التقنية الجديدة في بنوك 
ومصارف الواليات األميركية، كندا، إنكلترا وبعض دول أوروبا، 

خالل األشهر المقبلة، على أن يتم تعميمها خالل 5 سنوات.
تعمل الش��ركة ايضاً على اس��تعمال نبضات القلب كوسيلة للدفع 
في المس��تقبل عبر حس��اس مخصص يعمل على ق��راءة التخطيط 

الكهربائي لنبضات قلب المستخدم بهدف التعرف عليه.
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“سامسونغ” و“آبل” بين أوروبا واميركاهل انتصرت “آبل” على “أف بي آي”؟
ب��ع������د أن 
بتدخ�ل  طالبت 
الكون�غ����رس 
ألم�ي���رك��ي  ا
قض�ي���ة  ف���ي 
تش��ف�ي�ر  ف��ك 
هاتف االيف�ون 
يبدو أن “آبل” 
ت  ن�ت�ص����ر ا
أخي���راً خ�الل 

معركته��ا ضد ال�)FBI(، وذلك بعد أن أصدر قاض في نيويورك 
قراراً اعتبر بموجب��ه أن ال�)FBI( تجاوزت صالحياتها القانونية 
بطلب يصعب على “آبل” القيام به أو مساعدتها لفك شيفرة هاتف 

معين يملكه أحد األشخاص الذي يشتبه أنهم تجار مخدرات.
وقال القاضي جيمس أورينستاين: إن السؤال الذي يجب اإلجابة 
علي��ه في هذه المس��ألة ليس ما إذا كان بإم��كان الحكومة أن تجبر 
“آبل” على المس��اعدة في فتح جهاز ما، بل في معرفة ما إذا كان 

القانون يتيح حل هذه المسألة. خالصتي هي أنه ال يفعل.

نش��رت شركة 
القنطار وردبان��ل 
المتخصص��ة في 
الس����وق  أبحاث 
جدي��داً  تقري����راً 
ح���ول س������وق 
الهوات��ف الذكي��ة 
حددت فيه نس��بة 
اس�تخدام الهواتف 

والعالمات التجارية األكثر تفضيال في بعض البلدان. ووصلت نسبة 
استخدام الهواتف الذكية لدى األميركيين الى 65 % فيما تبلغ النسبة 

لدى األوروبيين 74 % والصينيين حوالى 72 %.
وال تزال “آبل” المفضلة في أميركا رغم منافس��ة “سامس��ونغ” 
الش��ديدة لها، حيث أن 40 % من المستخدمين يفضلون “اآليفون” 

و35 % يرغبون “سامسونغ”.
أما في الدول األوروبية والتي تعرف ب�EU5 تأتي “سامس��ونغ” 
في الصدارة في تفضيل المس��تهلكين بنس��بة 37 %، و29 % فقط 

يرغبون “آبل”.

“آبل” لن تتمكن من فتح هاتفها

بع��د معركتها م��ع وزارة العدل األميركي��ة والمباحث الفيدرالية 
قررت “آبل” أن تبدأ بمرحلة اإلجراءات االحتياطية، حيث نشرت 
صحيفة واش��نطن بوس��ت تقري��را عن عمل مهندس��ي الحماية في 
الش��ركة على تحديث��ات أمنية كبيرة لنظام الهات��ف تمنعه من تلقّي 
التحديثات في حال عدم معرفة كلمة الس��ر من قبل شركة آبل، مما 
يعني أن الش��ركة  تُبعد نفسها عن المس��ؤولية. ولن تتمكن بعد هذا 
التحدي��ث من إرس��ال أي تحديثات لهواتف الُمس��تخدمين من دون 
معرفة كلمات السر الخاصة بهم، وبالتالي على الحكومات في ذلك 
الوقت أن تختبر وتكتش��ف بنفس��ها طرق جديدة لفتح هذه الهواتف 

وكسر تشفيرها.

تحرير وتنسيق المستندات بالصوت
حت  طر
“غوغ�ل” 
ي�ث����اً  تح�د
اً  ي�����د ج�د
لخدم�ت�ه��ا 
م�ح�����رر 
المستندات 
 Google
 D o c s

حيث أصبح بإمكان المس��تخدم تنسيق المس��تندات والتعديل عليها 
من خالل صوته.

وكتب��ت “غوغل” عبر مدونتها الرس��مية أنها طورت من تقنية 
التعرف على الصوت التي ستتيح كتابة األفكار واستعراض البريد 
اإللكتروني أو المس��اعدة في تأليف القصص من دون حاجة للمس 
لوح��ة المفاتيح، وإنما باس��تخدام الصوت فق��ط. ويتم ذلك بإعطاء 
التعليمات الصوتية لمحرر المستندات  مثل “select all” الختيار 
كافة العناصر أو “copy” و“paste” لعمليات النسخ واللصق أو 

حتى “insert” لإلضافة، مع العديد من األوامر األخرى.
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األذن آخر تقنيات التحقق من الهوية وفاة توملينسون ... عبقري الحوسبة
ع�ل�ن�������ت  أ
 NEC ش���ركة
ع��ن اكتش��افها 
جدي��دة  تقني����ة 
للتحق����ق م���ن 
هوية الش��خص 
أس��هل وأس�رع 
م��ن بصم���ات 
ب�������ع  ص�ا أل ا
أو حتى ماس��ح 

قزحية العين حيث تقوم هذه التقنية بالتعرف على هوية الشخص من 
خالل قياس صدى إرتداد الصوت في قناة األذن.

وبحس��ب الشركة أن لكل إنسان ش��كل لألذن مختلف عن غيره. 
لذلك قامت باستخدام  سماعات أذن جديدة تتضمن ميكروفون لقياس 

إنتقال وارتداد الصوت بعد إرسال األصوات داخل االذن.
والمثي��ر لالهتم��ام أن عملية التحقق كلها تس��تغرق أقل من ثانية 
واحدة وعملية التحقق دقيقة بنس��بة 99 %. ومن المتوقع أن تجعل 

الشركة هذا النظام متاح للتسويق خالل عام 2018.

ت�وف���ي راي 
ت�ومل�ي�ن�س��ون 
ُمبتك��ر البري���د 
اإللكت�رون����ي 
عن ُعمر يُناهز 
74 عام��ا إث��ر 

أزمة قلبية.
توملي�نس��ون 
الذي أرسل أول 
إلكترون�ي  بريد 

 Bolt Beranek ف��ي التاريخ عام 1971 عمل حينها في ش��ركة
and Newman والتي كانت مس��ؤولة بشكل ُمنفصل عن تطوير 

.ARPANET بدايات اإلنترنت بنسخة تُدعى
كم��ا ابتكر أول نظ���ام إلرس����ال الملفات عب��ر االيميل يُدعى 
SNDMSG. ويُحس��ب لتوملينس��ون أيضاً أنه من قرر استخدام 
العالم��ة المهمش��ة ف��ي ذاك الوقت @، لإلش��ارة بها للمس��تخدم 
وفصلها عن اس��م المخدّم الُمس��تضيف، ولتكون فيم��ا بعد الرمز 

االساسي للبريد اإللكتروني.

أود الدفع بواسطة “غوغل”

ق��ررت “غوغ��ل” أخي��راً أن تدخل منافس��ة “وداع��اً لمحفظة 
النقود” ومنافسة كل من خدمة “آبل باي” و“سامسونغ باي” للدفع 
عبر الهواتف، حيث أعلنت عن خدمتها “Hands Free” الجديدة 
للدف��ع في عدد م��ن متاجر أميركا لتتوس��ع الحقا ف��ي العالم، كما 
حصل مع “آبل بي” التي انتش��رت بعد أشهر عديدة من إنطالقها. 
وعلى المس��تخدم فقط تحميل تطبيق “غوغ��ل” على هاتفه بنظام 
األندروي��د أو IOS والتبض��ع في المتاجرم��ن دون الحاجة للدفع 
بواس���طة البطاق�ات االئتماني�ة أو األم���وال، على أن يق�ول فق�ط 
I’ll Pay with Google ليقوم عامل المتجر بالتأكد من صورته 

واألحرف األولى من اسمه إلجراء عملية الدفع.

SQL Server ... إلى نظام لينوكس

أعلن��ت “مايكروس��وفت” أنه��ا تعت��زم جلب برنامجه��ا لقواعد 
البيان��ات  SQL Server إل��ى نظام التش��غيل لينوكس خالل العام 
المقبل. وتعتبر المرة األولى التي تتيح فيها “مايكروسوفت” برنامج 
SQL Server لمنص��ة غير أنظمة ويندوز التابعة لها ما يبدو أنها 
أصبحت تعطي أولوية بيع البرنامج على حس��اب بيع نظام التشغيل 
الذي يعمل تحته، وهو ماينس��جم مع إس��تراتيجية “الخدمات أواًل” 
التي تبناها الرئيس التنفيذي س��اتيا ناديال والذي أوضح أنه مس��تعد 
للمخاطرة بحصة أنظمة ويندوز بالس��وق  في حال تحقيق حضور 
أوسع في أماكن أخرى. ويعتبر SQL Server منافساً لعدة خيارات 

تجارية ذات شعبية مثل أوراكل.
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Skype بات يدعم العربية

أعلنت س��كايب رسمياً عن إضافة اللغة العربية إلى قائمة اللغات 
التي تدعمها خدمة المترجم الفوري Skype Translator، ليصبح 
مجم��وع اللغ��ات المدعوم��ة 8، إل��ى جانب دعم 50 لغ��ة لترجمة 
الدردش��ة الفورية. ونشرت سكايب المملوكة لشركة مايكروسوفت 
عل��ى مدونته��ا “إن دعم اللغ��ة العربية مهم بالنس��بة لها ألنه يوجد 
تن��وع كبير في اللهجات بين الناطقين بهذه اللغة حول العالم ولكثرة 

المتحدثين بها”.
ويأتي دع��م العربية بعد البرتغالية والفرنس��ية واأللمانية إضافة 
للغتين اإليطالية والصينية. وكانت النسخة التجريبية من الخدمة قد 

انطلقت مع دعم اللغتين اإلنكليزية واإلسبانية.

ال أهداف ملغاة بعد اآلن !

ق��رر االتحاد األوروبي لكرة القدم “Uefa” اس��تخدام تقنية خط 
المرم��ى للتحق��ق من عبور الكرة بكاملها من عدمه خالل الموس��م 
المقبل من دوري األبطال وبطولة يورو 2016، حيث سيتم استخدام 
تكنولوجيا متمثلة في مزيج من الكاميرات عالية الجودة والس��رعة 
إلى جانب حقل كهرومغناطيس��ي على خ��ط المرمى وعند اجتياز 
الكرة الخط يتم ارسال إشارة لحكم المباراة بأن الكرة تحتسب هدفاً.

وسبق لهذه التقنية أن ُطبقت في لعبة التنس والكريكيت وعارضها 
طويالً رئيس االتحاد األوروبي ميشيل بالتيني الموقوف حالياً عن 
أي نش��اط لس��تة أعوام، وس��يتم اس��تخدامها في نهائي يوروبا ليج 

الصيف القادم أيضاً.

آيفون يطلق صافرات عند ضياعه
م�����ت  ق�ا
ش�������رك��ة 
ال�ح�م�اي����ة 
Lookout

ط�����الق  ب�إ
ت�ط�ب�ي�����ق 
لس�اعة “ابل 
ووت�����ش” 
يُمكن��ك م�ن 
إجبار هاتفك 

اآليفون على اطالق صافرات وبصوت عال عند ضياعه حتى في 
حال لم يكن الجهاز متصال في نفس اللحظة بالساعة الذكية.

ويدعم التطبيق أيضاً خاصية التنبيه باالهتزاز وذلك عند انقطاع 
االتص��ال بين الهاتف و الس��اعة ضمن مس��افة معينة يتم تحديدها 
داخل التطبيق نفسه لتنبه المستخدم بابتعاده عن الهاتف أو في حال 

تمت سرقته، مع ميزة تحديد آخر مكان تواجد به الهاتف.
ويمكن للمس��تخدم تحميل التطبيق عبر متجر آيتونز مجاناً وهو 

مخصص لساعات آبل ووتش.

مجسمات ثالثية البعد في غرفتك

كش��فت “مايكروس��وفت” عن تطبي��ق Actiongram خاص 
بنظارتها HoloLens للواقع المعزز. ويس��مح التطبيق لك بجلب 
كائن��ات بص��ور 3D ثالثية األبع��اد إلى غرفت��ك أو مكان عملك 
وإضافته��ا للقصص والمحتويات التي تقوم بإنش��ائها لمس��اعدتك 
حتى في مجال عملك، ويمكنك اختيار الش��خصيات التي تريد مع 
إمكانية التحّكم بها وبأحجامها كالديناصورات أو الزومبي أو حتى 

شخصيات أبطال معروفة.
واعتب��رت الش��ركة أن التطبي��ق ه��و واحد من ع��دة تطبيقات 
لنظارة HoloLens س��يتم طرحها للمطوري��ن. ومن المتوقع أن 
تأت��ي  بأف��كار جديدة معتم��دة على تقنية الواق��ع المعزز والصور 

الهولوغرامية.
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“ويندوز 10” من دون موافقتك!أوراكل تهدد وتطلب تعويضات

من المتوقع أن تبدأ جولة معركة جديدة بين “غوغل” و“أوراكل” 
أمام القضاء في ش��هر أيار/مايو 2016، حيث تنوي األخيرة تقديم 

بيانات تدعي أنها ستغير قطاع أعمال األندرويد كله.
القضي��ة كانت ق��د بدأت باته��ام “أوراكل” ل�“غوغ��ل” بانتهاك 
حق��وق الملكي��ة الفكرية واس��تخدام النواة األساس��ية لبرمجية جافا 
في أك��واد نظام األندرويد، وطالبتها ع��ام 2011 بتعويض قدره 6 
مليار دوالر. وتنتظر الشركتان حالياً حكم القضاء بإمكانية استخدام 
غوغل لألكواد بشكل مجاني أو دفع مبلغ تعويضي ضخم ألوراكل.

ل���م ي�ع����د 
أن  ي�خ�ف�����ى 
مايكروسوفت 
س�������ت��دف��ع 
لمس��تخدمين  ا
إل��ى ن��ظ����ام 
وي�ن���دوز 10 
ول��و بش����كل 

إجباري، حيث حاولت مؤخ��راً تحميل التحديث تلقائياً على أجهزة 
المستخدمين.

وبحسب التقارير، فإن التحديث يتم تنصيبه تلقائياً على األجهزة 
من دون حتى انتظار التأكيد النهائي من المس��تخدم مع عدم وجود 
زر “Decline” لرف��ض عملي��ة التنصي��ب وإنم��ا رس��الة بأن 

التنصيب سيبدأ بعد مدة معينة.
يذكر أن “مايكروس��وفت” تدفع بتحديث “ويندوز 10” كتحديث 
ه��ام أو “Recommended Update” ل��ه األولوية على أن يتم 
تحميل��ه وتنصيب��ه وهو أمر ق��د يعتبر مزعج��اً للكثيرين وبعضهم 

اليعرف أن هناك 30 يوماً كي يعود لنظامه القديم.

إطالق خدمة Nom لمحبي الطعامبنغالدش تنجو بخطأ إمالئي
ع  س����ت�طا ا
هاكرز اختراق 
البن��ك  أنظم��ة 
ال�م��رك�����زي 
ي�����ش  د ببنغال
وق��ام���������وا 
بتح�وي�����الت 
عب�ر اإلنترن�ت 
بواح����دة م��ن 

أكبر عمليات الس��رقة في التاريخ لالس��تيالء عل��ى مايصل لمليار 
دوالر. وتلق��ى االحتياط��ي الفيدرال��ي ف��ي أمي��ركا 13 طلب لنقل 
األم��وال من حس��اب بنك بنغالدي��ش إلى كيانات ومؤسس��ات في 
الفلبين وس��ريالنكا، وقام بتنفيذ 4 طلب��ات تحويل بمبلغ 81 مليون 
دوالر للفلبين، لكن وبس��بب خطأ إمالئي بكتابة اس��م منظمة س��يتم 
تحوي��ل األموال إليها تم الغاء العملي��ة وتأجلت باقي الطلبات بعدما 
تم التواصل مع البنك المركزي ببنغالديش لتوضيح الخطأ في اس��م 
المستلم، مس��ؤولو بنغالديش حاولوا مباشرة إيقاف األنظمة بالبنك 

المركزي لتأمينها وحمايتها مع ضياع 81 مليون دوالر.

كش��ف ستيف تشن المؤسس المشارك لموقع يوتيوب عن موقع 
جديد لمحبي الطعام يحمل اس��م Nom، في محاولة منه لالستفادة 
من الش��عبية المتزايدة لميزة بث الفيديوهات المباشرة ومجتمعات 
الغذاء، ويتيح الموقع للطهاة المحترفين والهواة إنش��اء قنوات بث 

مباشر خاصة بهم ذات صلة بالطعام.
ويتصور تش��ن قيام المس��تخدمين ببث برامج الطبخ من بيوتهم  
أو تصوي��ر الئحة الطعام في المطاعم اضافة بث مباش��ر لتناولهم 
الوجبات. ويأمل مؤسس��و Nom ان وجود مثل هكذا مجتمع حول 
الغ��ذاء قد يؤدي إلى خلق تجربة بث مباش��ر للفديوهات أكثر قوة 

من ذي قبل.
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أنبوب لمعالجة مياه الصرف الصحي
كشـــفت “ماتيتو” 
الشـركة المتخصصة 
توفيــر  مجــال  فــي 
الحلــــول الذكـيـــــة 
إلدارة  المتكامـلـــــة 
الميــاه في األســواق 
و“بايــو  الناشــــئـة، 

بايب” المملوكة من قبل الشــركة السويســرية “بايو بايب العالمية 
أيه جي”، الستار عن أنبوب بيولوجي هو األول من نوعه لمعالجة 
ميــاه الصرف الصحــي، وذلك بعــد اعالنهما عن اتفاقية شــراكة  

ستوفر هذا النظام حصرياً لألسواق اآلسيوية واألفريقية.
ويعالج هذا النظام مياه الصرف الصحي داخل األنبوب، حيث تمر 
المياه في مرحلة ترشــيح عالية الجودة لتصبح جاهزة الستخدامات 
الزراعــة العضوية والري و حقن الميــاه الجوفية تحت األرض أو 
التفريغ اآلمن في البحيرات واألنهار أو البحر أو حتى لتخزينها في 
خزانات المياه النظيفة الســتخدامها الحقا. وخالفاً ألنظمة الصرف 
الصحــي األخــرى، ال ينتج “بايــو بايــب” الحمــأة أو الرائحة أو 

المخلفات، ما يجعله األكثر مراعاةً للبيئة في العالم. 

Scribble Pen للرسم بأي لون تريد

يعتبــر قلــم Scribble Pen القلــم األذكى لمجال الرســوميات، 
حيث يمكنك من الرســم بأي لون في العالم باســتخدام قلم واحد فقط 
وخرطوشــة حبــر cartridge خاصة. إضافــة المتالكه  فاحص 
Scanner ذكــي له القدرة على استنســاخ أي لــون الى داخل القلم 
الســتخدامه في الرســومات. ويتميز الحبر الُمستخدم بكونه مضاد 
للميــاه مع إمكانية ســحب أي لــون بأي درجة عبــر تحكمات ذكية 

وحفظ هذه األلوان على أي جهاز ذكي بنظام أندرويد.
ويعمل القلم لمدة 7 ساعات ويتم شحنه عبر منفذ USB مع وجود 
خيارات تجمع بين خــواص القلم الذكي لألجهزة اللوحية وخواص 

الرسم على الورق.

إطار كروي بتقنية ثالثية البعد

كشــــفـت شـــــركة GoodYear العالمية عن إطارها الجديـد 
Eagle-360 ، وهــو إطــار كروي تم صنعه بتقنية الطباعة ثالثية 
األبعــاد يبرز رؤيتها المســتقبلية ويقدم حالً مذهالً لســنوات عديدة 
في المســتقبل مع توقعات بأن تحقق القيادة الذّاتية انتشــاراً واسعاً، 
الشكل الفريد إلطار Eagle-360 يقدم ضماناً للسالمة وقدرة على 
المناورة بما يتناسب مع متطلّبات التّنقل الذّاتي، أيضا مع التحرك في 
كل االتجاهات وحســب الحاجة وذلك لتقليل االنزالق عند ظروف 
المخاطر المحتملة كالجليد األسود أو حتى العقبات المفاجئة، اضافة 
لقدرته على التعامل مع األمكنة الضيقة فهو يوفر أيضا قيادة سلسة 

من خالل حركته الجانبية الّرشيقة.

طائرة Phantom بمزايا متطورة
كشـــــفــت 
DJI الصينية 
عــن طائـــرة 
 Phantom4
الـمســـــيــرة 
الجديــدة  مـع 
ت  تـحســـيـنـا
مثـل المتابعـة 

الذكيـــة اضافـــــة لتجنب العقبــات، وتأتـي بنظـــام اســتـشــعار 
Obstacle Sensing System مزود بكاميرات أمامية للكشف 
عن األشياء وقياس المسافات واالبتعاد عن الحواجز والحفاظ على 

المسار األصلي.
وتســتطيع Phantom4 تتبــع أي شــئ يحدده المســتخدم عبر 
تطبيــق DJI app باســتقبال البــث المباشــر من الكاميــرا لتقوم 

بتحديده ووضعه ضمن إطار المتابعة.
وهي مزودة ببطاريات بســعة 5350 ميلــي أمبير، ويمكنها ان 
تطيــر لمــدة تصل إلى 28 دقيقة، أما ســرعتها القصوى فتبلغ 20 

متر في الثانية.
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Speed 8 بمعالج عشاري النواة
كشــفت شركة 
ZOPO الصينية 
فـــي مـعــــرض 
 MWC 2016
عـــــن أحـــــدث 
هواتفهـــا الذكيــة 
 ”S p e e d  8 “
ليكون أّول هاتف 
ذكـــي بمعالـــــج 
عشـــاري النــواة 
 ”X20 هيليــــو“

من شــركة ميديا تيك، وهــو يأتي بشاشــة “FullHD” حجم 5.5 
انــش مع ذاكرة 4GB وســعة تخزيــن 32GB، مدعوماً ببطارية 
سعة 3600 مللي أمبير. أما دقة الكاميرتين فهي 21MP مع جهاز 
استشــعار ســوني IMX230 وفالش LED مزدوج للخلفية، في 
حين تأتي األمامية بدقة 8MP، كما يملك ماســح ضوئي للبصمات 
ومنفذ USB Type-C، ويأتي بشريحتي اتصال مع دعمه شبكات 

الجيل الرابع 4G LTE ومزود بنظام تشغيل 6.0 مارشميلو.

“نادين” ... روبوت بمشاعر بشرية
“نادين” 
... هــــــي 
روبـــوت 
بشــري تم 
ابـتـكـــاره 
ناديــا  من 
ن  لـمــــا تا
ة  ذ ســــتـا أ
ومـديــــرة 

معهد االبتكارات اإلعالمية لجامعة نيانغ في سنغافورة والتي قضت 
30 عاماً من حياتها المهنية في أبحاث لتصنيع روبوت بشري أو ما 

يطلق عليه اسم اإلنسان االفتراضي.
وقامــت بتزويــد “ناديــن” ببرمجيــات تمكنها مــن التعبير عن 
االنفعاالت المختلفة مع القدرة على تذكر األحاديث التي أجرتها من 
قبل لتكون مرافقة مناســبة لمن يعانون من مرض الخرف وإجراء 
الحوارات معهم أو حتى سرد القصص، وتعمل تالمان وفريقها أيضا 
على تطوير روبوت انفعالي بشــري قــادر على اللعب مع األطفال 

ورعايتهم حتى في غياب أهلهم.

15 دقيقة كافية لشحن هاتفك

“أوبو” التي بالطبع ليســت الشــركة األشــهر في عالم الهواتف 
الذكية إال أنها تعمل على تطوير تقنيات مميزة تســمح لها بالمنافسة 
مع الشركات الكبرى. وبحسب آخر التقارير من “جي إس إم أرينا” 
فإن الشــركة الصينية قد أعلنت عــن بطارية جديدة للهواتف الذكية 
تحت اسم Oppo Super VOOC، وهي تأتي بسعة 2500 مللي 
أمبير ويمكن للمســتخدم أن يقوم بشحنها من الصفر حتى 100 % 
في 15 دقيقة فقط، مع امكانية الوصول إلى 45 % من سعتها خالل 
5 دقائق فقط، إضافة لدعمها تقنيات الشحن الفائق السرعة عبر منفذ 

MicroUSB وأيضاً USB Type-C الجديد.

LG روبوت متدحرج من

أبهرت LG الجميع في مؤتمر MWC 2016 بابتكارها المميز 
الروبوت المتدحرج BB-8 Rolling Bot، والذي يعمل بواسطة 
تطبيق مدمج مع الهاتف وتقوم فكرته األساسية على مراقبة المنزل 
أثنــاء غياب أصحابــه متميزا بقدره عالية على التنقل بســهولة من 
خالل شــكله الكــروي الذي يجعل حركته أســهل وأقــل اصطداما 
ومــزود بعجالت تعطيه حركة 360 درجة، كما تم تجهيزه بكاميرا 
8MP مــع قدرة اتصال عبر شــبكات WiFi تمّكن المســتخدمين 
من التحكم به الســلكياً عبر هواتفهم الذكية، ومشاهدة منزلهم حتى 
عند عدم وجودهم. ويحتــوي على مكبر صوت وميكروفون وعدة 

مصابيح مع تقنية شحن USB عادي.
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كاميرا Gear 360 بزاوية 360°

 ”Gear 360“ كشــفت “سامســونغ” مؤخراً عن كاميرا جديدة
لتســجيل الفيديــو بزاويــة °360. وهي تأتي بحجم كرة البيســبول 
وتحتــوي علــى كاميرتين بدقة 15MP بعدســات واســعة الزوايا 
اللتقاط كل زاوية حول الجهاز، مع امكانية اســتخدام عدسة واحدة 
فقــط اللتقاط الفيديو بالشــكل التقليدي بزاويــة 180 درجة. وتتميّز 
“Gear 360” بوجــود خاصيتي الـ“NFC” و“WIFI” لتســاعد 
المســتخدمين على نقل الفيديو مباشرة على هواتفهم للمشاركة عبر 
مواقــع التواصل، كما تتميز بمقاومتها للغبار، وتملك ذاكرة بســعة 
1GB ومنفــذ بطاقة ذاكــرة خارجية حتــى 128GB، مع بطارية 
بسعة 1350 مللي أمبير. وهي ستطرح في الربع الثاني من 2016.

6GB تسبق الجميع بهاتف Vivo!16.8 مليون طلب شراء مسبق 
أعلنــت “Vivo” الصينيــة عن 

أول هاتــف ذكــي فــي العالم مع 
 ،6GB ذاكرة وصول عشوائي

 Xplay 5 Elite الهاتــف
يتمتــــع بهكيــــل معدنــي 

بالكامل ويشبه بتصميمه 
)غـاالكـــســي إس7( 

حماية  طبقـــة  مــع 
 Gorilla Glass 4
وشـــــاشـــــــة 
 S u p e r

AMOLED قياس 5.43 انش منحنية من الجانبين. ويملك قارئ 
 Snapdragon 820 بصمــة تحت كاميرته الخلفية ومزود بمعالج
 16MP 128 سعة تخزين. ويأتي بكاميرا خلفيةGBمن كوالكوم، و
مزودة بمستشــعر Sony IMX298 ووامض فالش مزدوج بينما 

.8MP دقة الكاميرا األمامية
ويدعــم الجهاز الــذي يضم بطارية 3,600 ميلي أمبير شــبكات 

الجيل الرابع LTE ويعمل بإصدار لوليبوب أندرويد.

أعلـنــت 
كـة  شـــــر
شــــاومـي 
الصـينـيــة 
عــــــــــن 
وصــــول 
د  عـــــــــد
ت  طـلـبـــا
لتســجيـل  ا
المســــبـق 

للحصــول على أحدث هواتفهــا Xiaomi Mi 5 من داخل الصين 
إلى 16.8 مليون طلب. وهو رقم قياســي جديد للشركة في غضون 
اســبوع من الكشف عنه. ويأتي Mi 5 بشاشة 5.15 إنش مع ذاكرة 

.GB 128 4 وسعة تخزين 32 أو 64 أوGB وصول عشوائي
ويضــم الجهــاز الذي يعمــل بإصــدار 6.0 مارشــميلو معالج 
Snapdragon 820 وبطاريــة بســعة 3.000 ميلــي أمبير، كما 
يملك كاميرا خلفية بدقة 16MP وكاميرا أمامية بدقة 4MP، وهو 

.LTE يدعم شريحتي اتصال وشبكات الجيل الرابع

“آبل” ... ال نقلدها بل نتفوق عليها
بقيت “شــياومي” 
عـديـــدة  لســـنـوات 
أمام اتهــام معروف 
بتقليدهـــا منتجـــات 
وخـاصـــة  “ابـــل” 
جهـــاز اآليـفـــــون، 
ومؤخــراً عرضــت 
صـــوراً  الشــــركة 
لمـنـتـجــات “آبــل” 
وقارنتهـا بمنتجاتهــا 
تفّوقـهــــا  لـعــرض 

وتطورها الُمســـتمر على “آبل” هوغو إيبارا مدير شركة شياومي 
خالل عرضه لصور المقارنة أكد في أكثر من مرة تفوق شركته في 
تقديم األفضل، وذلك على الرغم من اتباعه نفس أسلوب “آبل” في 
التقديم وحتى تقليده مؤسســها الراحل “ستيف جوبز” في المالبس 
التي يرتديها، وهو يصر على أن شركته تُقدّم الهاتف العالي الجودة 
وبســعر ُمنخفض، وأن ضجة الشــبه حدثت فقط بسبب جهاز واحد 

يشبه أحد منتجات “آبل”.
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أول هاتف للواقع المعزز من “لينوفو”

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو، يانغ يوانكينغ عن استعدادها 
القتحام األســواق هذا الصيف مع إطالق أول هاتف ذكي في العالم 
يدعم مزايا الواقع المعزز Augmented Reality والتي طورتها 
 Tango Project بالتعاون مع شــركة غوغل في إطار مشروعها
الذي يجمع تقنية التتبع ثالثي األبعاد مع مستشعرات عمق إلعطاء 
الجهاز المحمــول القدرة على معرفة مكانــه، وكيفية التحرك عبر 
المنطقة ،إضافة إلى خلق القدرة على استخدام ميزات الواقع المعزز 
على الهاتف مع إظهار النصوص والرســومات على شكل صورة 
حقيقية ، ما يجعل المستخدم يعيش وكأنه في عالم افتراضي بالكامل.

iKlips تنقل الملفات بين نظم مختلفة

تقدم وحدة التخزين صغيرة الحجم iKlips إمكانية توسيع مساحة 
التخزين الداخلية لألجهزة العاملة بنظام iOS، كما تساعد المستخدم 
على حل مشكلة نقل البيانات ومشاركتها والنسخ االحتياطي لها بين 
 iKlips ،األجهزة مختلفة النظم بسهولة ومن دون اتصال باالنترنت
المزودة بمنفــذ Lightning إضافة لمنفذ USB 3.0 تأتي بأحجام 
مختلفة GB 128 ،64 ،32 وبألوان مثل األحمر والفضي والذهبي. 
وهي قادرة علــى التعامل مع أحجام كبيرة تصل إلى 4GB للملف 
الواحد، وبســرعة قراءة 140MB وســرعة كتابة  20MB. كما 
 iOS ونظام OS X تتوافق مع أنظمة مايكروســوفت وطبعاً نظام

6.1 وما بعده.

مساعد شخصي من “سوني”

مع طرحها سلسلة هواتفها الذكية “إكسبيريا X” الجديدة، كشفت 
“سوني” عن سماعتها الذكية “Xperia Ear” التي تأتي بخاصية 
البلوتوث، إضافة إلى ميزة المســاعد الشــخصي، لتقدم جيالً جديداً 
من سماعات األذن الالسلكية تســتطيع تزويد المستخدم بمعلومات 
ذات صلــة بمواعيده الخاصه، الطقس، آخــر األخبار وغيرها من 

المعلومات.
وتأتي الســماعات الجديدة مدعومة بميزة التعرف على الصوت 
والتي ستمّكنها من االستجابة لألوامر اللفظية، بحيث يمكن للمستخدم 
من خاللها طلب إجراء المكالمات، أو البحث على اإلنترنت، ارسال 

رسالة جديدة، فتح تطبيق معين أو حتى تشغيل الخرائط.

Reflex هاتف بشاشة منحنية من

نجــح فريــق مــن جامعــة Queens الكندية بتصميــم وإطالق 
نمــوذج ألول هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد ويحمل شاشــة مرنة 
قابلة لالنحناء. الهاتف الذي يحمل اســم ReFlex تُســتخدم شاشته 
كوسيلة لإلدخال بُمساعدة شرائح موجودة على طرفيها وهي  شاشة 
OLED تعمل باللمس بدقة 720MP مع وجود قطعتي مّطاط على 
طرفيها يحمالن مجموعة من الُمستشعرات والشرائح تُدار باستخدام 

نسخة 4.4 أندرويد ُعدّلت لتكون مالئمة بشكل كامل.
يذكر أن لـ“سامسونغ” و“إل جي” تجارب في تصميم نماذج أولية 
للهواتف المرنة من دون أن يتخطى األمر مرحلة التصميم النموذجي.
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مصابيح ذكية لحماية البصر

ابتكار يحّول الطاولة العادية الى تفاعلية

 ”Hue“ كشــفت “فيليبــس” عن سلســلة مصابيح ذكية جديــدة
يمكنها تشــكيل ظالل مختلفة من اللون األبيض على أن تساهم في 
تحســين نوعية النوم، المصابيح التي تعمل على نحو مماثل لعمل 
برنامج “F.lux” الخاص بشاشــات الحواســيب والهواتف الذكية 
لحماية البصر من أضرار األشــعة أو اإلضاءة تتوافق مع تطبيق 
“HomeKit” علــى أجهزة اآليفون والذي يتيح التحكم باألجهزة 
المنزليــة، ما يعني امكانية التحكــم بالمصابيح من خالل الصوت 
عن طريق المســاعد الشــخصي “ســيري” هذا باإلضافة لتطبيق 

فيلبيس نفسه والذي يتيح أيضا خلق اضاءات معينة.

قدمت سوني ابتكاراً جديداً يسمح بتحويل طاولة عادية إلى سطح 
 Interactive Tabletop تفاعلي عبر اللمس. االبتكار يحمل اســم
وتقــوم فكرته على تحويل أي طاولة عادية إلى شاشــة لمس يمكن 
الرســم عليهــا وتحريك األشــياء فضالً عن خلق رســوم متحركة، 
ومع احتوائه على راصد للحركة يســمح باســتجابة الطاولة لحركة 

األصابع عليها وتنفيذ األشكال التي يتم استخدامها للتفاعل.
التطبيــق العملي لهذا الجهــاز قد يبدو محــدوداً إال أنه نوع من 
التكنولوجيــا التــي تتضمــن إمكانيــات ضخمــة يمكــن تطويرها 
لتســتخدم كأداة تعليميــة أو تحويل الروايــات والكتب إلى دروس 

تفاعلية متحركة.

أوتدور بالس من “إيه أي جي باور”
أعلنت شــركة إيه أي جي باور سوليوشــنز وهــي مزود عالمي 
ألنظمــة وحلــول الطاقــة الكهربائيــة ومــوارد الطاقــة الصناعية 

وتطبيقات الطاقة المتجددة، عن “بروتيكت آر سي 
إس أوتــدور بالس” وهو مقّوم صناعي وشــاحن 
للبطارية ممتاز مدار بواســطة ثايرستور يستخدم 
في الظروف البيئية القاســية. ويساعد المقّوم على 
ضمــان توفيــر الطاقــة الكهربائية لجميــع أنواع 
التطبيقــات الصناعية المتطلبــة مثل النفط والغاز 
والبتروكيماويــات وتوليــد الطاقــة أو توزيعهــا، 
أو النقــل أو أي عمليــات حرجــة تتطلب حالً في 

األماكن المفتوحة في بيئة مناخية قاسية.

“سامسونغ” تطرح طابعاتها الجديدة
كشـفت سامســونغ 
عن طابعاتها الجديدة 
متعـددة االســـتخـدام  
 ProXpress C30
والتــي تتميز بجـودة 
عالـيـــة وســــهـولـة 

اســـــتـخـدام مع تكاليف تشــغيلية منخفضة، بســبب فعالية عبوات 
الحبر والســرعة فــي الطباعة والتصوير الضوئــي مع تقليل زمن 
االنتظار، وهي تعتبر مناســبة للرســوميات وبتقنية المحرك أيضاً 
الســتعادة الصفحات النظيفة وحذف التفاصيــل الغير ضرورية أو 

غير الواضحة.

“هواوي” من أقوى الشركات العالمية
أعلن “ريتشــارد يو” الرئيس 
أن  هــواوي  لشــركة  التنفيــذي 
شــركته تخطــط لتصبــح أقوى 
فــى ســوق  الشــركات عالميــاً 
الهواتف عــام 2020. وأضاف: 
عالمــات  لديهــم  منافســينا  إن 
تجارية قوية ولكن لدينا منتجات 

أفضل بكثير.
يشار الى أن هواوي تنفق 10 % من إجمالي عوائدها السنوية في 
مجال البحــث والتطوير وحاليا تحتل المركز الثالث عالمياً وتمتلك 

مايوازي  9.9 % من حصة السوق العالمي.
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عدسات G Master من “سوني”
أطلقت شركة سوني سلسلة 
 ،)G Master( عــدســـات
تـتـضـمــــن 3 عـدســــــــات 
)E-mount( كاملــة اإلطـار 
هي عدســة الزووم المعيارية 
مقــاس 24 – 70 ملــم ببعــد 
بــؤري قدره F2.8، وعدســة 
البرايــم مقــاس 85 ملــم ببعد 

بؤري قدره F1.4، وعدســة الزووم المقربة مقاس 70 – 200 ملم 
ببعد بؤري قدره F2.8. وتســمح هذه العدســات بالتقاط صور ثابتة 

وفيديوهات بتفاصيل مدهشة.

وحدة المشاة “ثيميس” من “ميلريم”
م  تــعــتــــــز
“مـيـلــريـــــم” 
كــة  لشــــــــر ا
اإلســـــتـونـيــة 
ة  د ّو لــمــــــز ا
لحلــول الدفــاع 
عرض قــدرات 
مركبتها البريــة 
غيـر المأهـولــة 

واألولــى من نوعهــا “ثيميس”، وهي وحدة مشــاة مجنزرة هجينة 
متعددة المهام وقادرة على مســاعدة الجنود والحلول مكانهم بساحة 

المعركة في المهام المعقدة والخطرة.
وعلى عكــس المركبات البريــة غير المأهولــة الموجودة فعالً 
فهــي تتيح تركيب ودمج بنــى فوقية مختلفة على منصة المركبات 

المتوسطة لتنفيذ مهام معقدة مثل اإلنقاذ والنقل واالستطالع.
كما تســاهم مرونتها وطبيعة نظامهــا بزيادة كفاءتها وبالحدّ من 
تكاليف دورة حياتها إلى درجٍة كبيرة بفضل قطع الغيار المبّســطة 

الخاصة بالصيانة.

دراجة ذكية تغسل مالبسك
نتيجة ألبحاث علمية 
أنه في حالة االســتعانة 
بالدراجة في التمرينات 
اليوميــة فإن اإلنســـان 
يصـــدر حوالــى 100 
واط مــن الطاقــة لذلك 
قامت مجموعة طـالب 
 Dalian جامعــة  فــي 
 N a t i o n a l i t i e s
الصينيــــة باختـــــراع 
نمــوذج أولــي لدراجة 
يمكنــك أن تتمــرن بها 

يومياً ويمكنها أيضاً أن تستغل تلك الطاقة الناجمة عن تمارينك في 
تنظيــف المالبس الخاصة بــك، حيث تحتوي على جزء صغير في 
مقدمتها يمكنك وضع المالبس به ومن ثم يبدأ هذا الجزء باستغالل 

طاقتك في التمارين النهاء عملية التنظيف.
المثير باالختراع أن الدراجة يمكنها أن تنتهي من تنظيف مالبسك 

في 5 دقائق فقط من دون أن تكون بحاجة النهاء تمارينك معها.

متجر “اكسيوم” بمفهوم مبتكر
افتتحــت اكســيوم 
لبيع وتوزيع الهواتف 
اللوحية  والحواسيب 
متجراً بمفهوم مبتكر 
م  في “دبي مول” يقدِّ
لزبائنــه سلســلة من 

الخدمــات المذهلة، منها خيارات للتعبير عن شــخصيتهم وتميزهم 
من خالل هواتفهم أو حواسيبهم اللوحية، بدءاً من الطالء بالذهب أو 
النقش أو حتى الحافظات الملونة وصوالً إلى الطباعة باألشعة فوق 
البنفسجية وغيرها من الميزات التي تنجز معظمها داخل المتجر ما 

يتيح للعمالء الحصول على ما يريدونه خالل فترة وجيزة.

شاشة منحنية من “سامسونغ”
علنــت  أ

“سامسونغ” 
تشــكيلتها  عــن 

الشاشــات  من  الجديدة 
المنحنيــة، تأتــي بقياســين: 23.5 و27 بوصة، حيث أن شاشــتيها 
CF591 وCF390 تلبيــان احتياجــات المســتخدمين المحترفيــن 
واألفــراد، وتخلقــان بيئــة مريحة بصريــاً وتتمتعــان بابتكاراتها، 
كالمنحنى الحاد وتحسين جودة الصورة لتقديم عرض أمثل يتطابق 
مع العين البشرية. وتأتي الشاشتان بدرجة سطوع 250 شمعة ودعم 
لـ16.7 مليون لون مع زمن استجابة ال يتجاوز 4 ميلي ثانية ومجال 

رؤية 178 درجة إضافة لنسبة تباين تبلغ 1 إلى 3000.
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على سبيل المثال سيرغبون في السفر عبر الخطوط الجوية اإليرانية في األساس.
تحديات موجودة

وتواجه إيران تحديات في خدمة سوقها مع تطلع الناقالت األجنبية لفرص في هذا 
البلد، وقال كبير الخبراء االس��تراتيجيين في ش��ركة أفولون لتأجير الطائرات: بينما 
تقوم ش��ركات الطي��ران في إيران بإعادة بناء قدراتها ف��إن الناقالت اإلقليمية تتطلع 

لجذب المسافرين عبر المطارات الخليجية.
وقال مس��ؤول بقطاع الطيران الخليجي: إن من السابق ألوانه تقييم خطط إيران، 
فهي س��تحتاج إلى اس��تثمارات ضخمة وتحس��ن المناخ السياس��ي للحاق بمنافسيها 

الخليجيين الذين يسبقونها 25 - 30 عاماً.
وفي ظل عدد المس��افرين عبر مطار طهران البالغ 6 ماليين مسافر سنوياً، يبدو 
ه��ذا المط��ار قزما أمام مطار دبي ال��ذي يتعامل مع 78 مليون مس��افر، وإذا قامت 
الخط��وط الجوي��ة اإليرانية بأي محاول��ة لمحاكاة نموذج المراك��ز الذي تعتمد عليه 
الناقالت الخليجية فإنها قد تضيف مطاراً رابعاً لثالثة مطارات تعمل بالفعل من بينها 

مطارين في اإلمارات وواحد في قطر.
وهناك تساؤالت سياسية واقتصادية بشأن مساعي إيران وراء اجتذاب المسافرين 
عب��ر منطقة الخليج. ومن بينها تأثير انخفاض األس��عار عل��ى خطط إيران في بناء 
المط��ارات إضاف��ة إلى الغموض ال��ذي يكتنف عالقاتها الحذرة م��ع الغرب ومدى 
مرونتها في تطبيق القواعد اإلس��المية على المسافرين، فهي ال تسمح بالمشروبات 
الكحولية وتجبر النساء على الحجاب في مجالها الجوي على متن الطائرات اإليرانية، 
باإلضافة إلى ذلك فقد انتقد بعض المتش��ددين اإليرانيين صفقة إيرباص نظراً ألنها 

ستسحب أمواالً مخصصة ألولويات أكبر.
وعلى الرغم من هذا كله، تبقى إيران دولة ناشئة في مجال الطيران وإذا استغلت 
الناقالت الجوية.الخط��ط الموضوع��ة بالش��كل الصحيح فمن المتوق��ع رؤيتها مس��تقبالً مع عمالقة 

معركة بين شركات الطيران تتشكل مالمحها في الخليج

إيران تكشف عن خططها في مجال الطيران
بعد أن نجحت المس���اعي اإليرانية ف���ي رفع العقوبات 
المفروضة عليها، تس���عى إيران إلى أن تصبح أكبر نقطة 
للمالحة الجوي���ة في المنطقة، ومنافس���ةً قوية للخطوط 
الخليجية والتركية، وذلك بالنظر إلى المشاريع والصفقات 
التي أبرمتها لتوس���عة المطارات اإليرانية باإلضافة إلى 
تخصيصها 27 مليار دوالر أميركي لالستثمار في أسطول 
طائرات جديد، رغم التحدي���ات االجتماعية واالقتصادية 

التي تواجهها.
وقال محللون إيرانيون: إن الجمهورية اإلسالمية تجهز 
طهران لتصبح نقطة ترانزيت محتملة بين الشرق والغرب.

صفقات محتملة
وطلبت إيران ش��راء عش��رات الطائرات األوروبية من 
طراز آيرباص )A380( القادرة على قطع مسافات طويلة، 
وه��ي أكبر طائرة في العالم تس��تخدمها ش��ركات الطيران 
الخليجية مما يبعث رس��الة تحذير سياسية إلى جيرانها بأال 

يتجاهلوا خروج إيران من عزلتها.
وق��ال رئيس مجل��س اإلدارة والعضو المنتدب لش��ركة 
الخط��وط الجوي��ة اإليراني��ة فرهاد برورش “ كنا ش��ركة 
طيران مهمة في المنطقة وبالطبع نريد أن نضطلع بدورنا 

من جديد”.
وأبرمت إيران صفقة لش��راء 118 طائرة، ووقعت عقداً 
لتوس��عة مطار طهران بع��د الحد من برنامجه��ا النووي، 
وأضاف برورش “ لن تصل الطائرات قبل خمس سنوات 
لذل��ك نحت��اج أن نراقب عن كثب توس��عة مط��ار طهران 

الدولي”.
المنافسة الكبيرة

وهيمنت شركات الطيران الخليجية على مسارات السفر 
الطويل��ة بفض��ل مراكز تتمت��ع بالكف��اءة باإلضافة لموقع 
استراتيجي يبعد عن ثلثي سكان العالم ما يتراوح بين )4 و8( 
س��اعات طيران من دبي مقر شركة طيران اإلمارات. أما 
المناف��س الحقيق��ي والوحيد للناقالت الخليجي��ة فيتمثل في 
الخطوط الجوية التركية، لكن تشكيلة الطائرات التي طلبتها 

إيران تشير إلى أنها تريد نصيباً من الغنائم في المستقبل.
وقال رئيس مركز سي.إيه.بي.إيه لبحوث الطيران بيتر 
هاربسون : يبدو أن الهدف الذي تتبناه إيران آير  يتمثل في 
المشاركة في تشغيل الشبكة التي تديرها الناقالت الخليجية، 

ونرى أعواماً قليلة تفصلنا عن الوصول لتلك المرحلة.
وأضف: ال نخشى المنافسة، لدينا عالقات جيدة مع معظم 
الناقالت االخرى وال توجد مش��كلة، وأعتقد أن اإليرانيين 

فرهاد برورش
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تذكرة طيران الى الفضاء
كشــفـت 
شــــــركـة 
فـيـرجــــن 
غاالكتيــك 
حـة  لســـيـا
ء  لـفـضــا ا
التي يملكها 
ريـتـشــارد 

برانسون، النقاب عن مركبة حديثة للرحالت الفضائيّة تعرف باسم 
VSS، وذلك بعد مرور 16 شــهر على وقوع حادث مميت خالل 

رحلة تجريبيّة فوق صحراء والية كاليفورنيا األميركيّة.
وتتّسع المركبة الفضائيّة الجديدة لستّة رّكاب ويقودها طيّاران، 
وهــي ذات أجنحــة وتصــل الرتفــاع 100 كيلومتر فوق ســطح 
األرض ليتمّكــن الــرّكاب من الوصــول الى حالة انعــدام الوزن 

ومشاهدة الكرة األرضيّة وسط ظالم الفضاء.
وكان حوالى 700 شخص قد أودعوا ماالً لركوب المركبة عند 
أول رحلــة تجاريّة في الفضاء حيــث تبلغ قيمة التذكرة 250 ألف 

دوالر أميركي.

“أمازون” تدخل مجال الشحن الجوي
تعتزم شركة أمازون اســتئجار 20 طائرة من نوع بوينغ 767 
بهــدف بناء خط جــوي لتســليم منتجاتها لعمالئها فــي كل مكان، 
عمالقة التجارة اإللكترونية وبعد تزايد طلبات الشــراء خالله عبر 
اإلنترنت فإنه يســعى لتقديم طرق أفضل وأســرع لذلك تم االتفاق 
مع شــركة ATSG للنقل الجوي على اســتخدام 20 طائرة بوينغ 
ولمدة تتراوح ما بين 5 و7 ســنوات. ويأتي ذلك بعد المعاناة التي 
حدثت للشــركة بســبب عمليــات التأخير والعطــالت والتي تأجل 
شــحن المنتجات بها، وســتدخل “أمازون” بذلك في منافسة كبيرة 

مع شركتي الشحن األشهر في العالم “فيديكس” و“يو بي إس”.

الترخيص لشركة طيران في سورية  
كشــف مدير تأمين سالمة الطيران في المؤسسة العامة للطيران 
المدنــي الســوري بشــار أحمــد أن المؤسســة وافقت مبدئيــاً على 
الترخيص لشركة إيبال للطيران. وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حالياً 
بدراسة طلبات 13 شركة ترغب بإحداث شركات للطيران المدني، 
مبيناً أنها رخصت ســابقاً لشــركتين وهما “أجنحة الشام” و“فالي 
داماس”. ونوه أحمد بمساهمة شركات الطيران الخاصة في تخفيف 

العبء على المسافرين والمغتربين السوريين.
مــن جانبه، كشــف مدير شــركة فالي داماس ســامر الدهني أن 
الشركة ستدخل طائرة جديدة للخدمة اعتباراً من بداية نيسان/أبريل 
إضافــة إلــى الطائرة التي تملكهــا حالياً والتي تقل المســافرين إلى 

الكويت والقاهرة ولبنان والعراق وداخلياً إلى القامشلي.

شراكة بين الطيران الُعماني وسيكست

وقعت شركة الطيران العُماني اتفاقية تعاون دولي مع “ سيكست” 
المتخصصــة في خدمات تأجير المركبــات. ونصت االتفاقية على 
بناء الشراكة مع “سيكست” ضمن برنامج الطيران العُماني لمكافأة 
والء المســافرين الدائمين “ســندباد” والذي أطلق في عام 2009، 
كمــا تم تمديد برنامــج التعاون بين الجانبين ليشــمل كافة الخدمات 
التي يقدمها الطيران العُماني عبر البرنامج، كما سيستفيد زبائن كلتا 

الشركتين من الخدمات التي تضمنتها االتفاقية من مزايا عديدة.
ووقــع االتفاقيــة الرئيــس التنفيــذي للطيــران العمانــي بــول 

جريجورويتش، فيما وقعها عن الشركة ريجين سيكست.
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زيادة رحالت “فالي دبي” إلى البحرين
أعلنــت شــــركة فالي دبــي عــــن إضافـــة رحلـة خامســــة 
إلــى جــدول رحالتها بين دبــي والبحرين لتبلــغ إجمالي رحالتها 

األسبوعية 33 رحلة.
يشار إلى ان الشركة بدأت عملياتها إلى البحرين من خالل تسيير 
رحلتين يومياً، ثم ازداد عددها إلى أن بلغ 33 رحلة أسبوعية بفضل 

الطلب المتزايد لخدمات السفر المرنة والسهلة بين البلدين.
واحتفاالً بهذا اإلعالن وتكريماً لجهود شــركاء الناقلة من وكالء 
الســفر في الســوق البحريني على دعمهم المستمر، أقامت الشركة 
حفــالً تكريمياً حضرة ممثلون من هيئــة الطيران المدني البحريني 

والسفارة اإلماراتية في البحرين وفريق عمل “فالي دبي”.

رحالت مباشرة بين دبي وأوكالند

أطلقــت طيران اإلمــارات أول رحلة مــن دون توقف بين دبي 
وأوكالنــد التي تعــد واحدة من أطــول الرحــالت المنتظمة على 
مســتوى العالم، ما ســيوفر لعمالئها في 39 وجهة أوروبية و38 
وجهــة في أفريقيا والمنطقة إمكانية الســفر إلى أوكالند مع توقف 

واحد في دبي.
واحتفاالً بهذه الخدمة الجديدة التي تشــكل حدثاً مهماً في صناعة 
الطيران شغلت طيران اإلمارات ولمرة واحدة فقط طائرتها العمالقة 
)اإليرباص إيــه 380(، وذلك بدالً مـن طائــرة )بوينغ 777-200 

ال آر( التي ستخدم الرحات اليومية المنتظمة على هذا الخط.

A330-300السعودية” المشغل األول لـ“
 A330-300 يجــري العمل حالياً لتجميــع أول طائرة من طراز
اإلقليمية وهي األحدث بين منتجات شركة إيرباص، لصالح مشغلها 
األول فــي العالم الخطوط الســعودية وذلك في خط التجميع النهائي 

لطائرات إيرباص في مدينة تولوز الفرنسية.
والطائرة التي يجري تجميعها هي األولى من 20 طائرة من هذا 
الطراز تعاقدت الخطوط الســعودية لالستحواذ عليها، وبهذا يصبح 
الناقل الوطني للمملكة العربية الســعودية أول شركة طيران تشغّل 
هــذا الطراز من الطائرات في العالــم .وصممت الطائرة خصيصاً 

لخدمات الطيران المحلية واإلقليمية.

معرض البحرين الدولي للطيران 2016

اختتم معــرض البحرين الدولي للطيــران 2016 الذي أقيم في  
قاعــدة الصخيــر الجوية أعماله بنجــاح كبير، حيــث قفزت قيمة 
العقود التي أُبرمت خالل المعرض إلى أكثر من 9 مليارات دوالر 
أميركي، وحظيت الصفقات الخاصــة بأعمال التطوير والتحديث 

لمطار البحرين الدولي بنصيب األسد.
ح وزير المواصالت واالتصــاالت كمال بن  وللمناســبة، صــرَّ
أحمــد، أنــه تم تعييــن المقاول الرئيســي لمشــروع تطوير مطار 
البحريــن الدولــي، وهــو عبــارة عن كونســورتيوم بيــن أرابتك 

اإلماراتية وشركة تركية.
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ايران مهتمة بشراء طائرات برازيلية
قال مصدر حكومــي برازيلي: 
إن إيران مهتمة بشــراء 50 طائرة 
من إمبرايــر البرازيليــة لصناعة 
الطائرات، وأكدت إمبراير في بيان 
أنها بــدأت محادثات مع شــركات 
طيــران إيرانيــة، مشــيرة إلى أن 
الســوق االيرانيــة واعــدة للغايــة 

بسبب الحاجة إلى إصالح أسطول الطائرات القديم ومواكبة النمو.
يشار إلى ان مفاوضات شراء الطائرات بدأت في تشرين األول/ 
أكتوبر 2015 عندما قاد وزير التجارة البرازيلي أرماندو مونتيرو 

وفدا إلى طهران.

مشروع ألمن المطارات السعودية
تعكف الهيئــة العامة للطيران 
المدنــي الســعودي علــى تنفيــذ 
مشــروع جديــد ألمــن وحماية 
المطارات السعودية قريباً، يشمل 
منظومــة تقنيــة أمنيــة متطورة 

ومتكاملة.
وقال المتحدث باســم شــركة 

الخطوط الجوية العربية السعودية عبد الرحمن الفهد: إن السعودية 
تعمل على إجراءات متابعة ومراقبة طائراتها وركابها وأمتعتهم في 
بعــض المطارات، وذلك من خالل طاقــم مالحة مدّرب على ذلك، 

فسالمة الركاب والطائرات ال مجال للتهاون فيه.

خط جوي جديد مع تركيا
شــركة  قالت 
ط  لـخـطــــــو ا
الجويـة الملكيـة 
االردنيـة، أنهــا 
فتحـــت خطـــاً 
جديـــداً  جويـــاً 
بـيـــــن األردن 

والعاصمة التركية أنقرة بهدف تعزيز حصتها في أحد أهم أســواق 
الشــركة في الشــرق األوســط. وبيّنت أن هذا االفتتاح  يأتي نتيجة 
نمو مضطرد في حركة الطيران بين البلدين وسيخدم حركة التبادل 

التجاري ورجال األعمال والطلبة والسياح.

D الملكية األردنية” إلى المبنى“
نقلت الخطوط الجويــة الملكية األردنية عملياتها في مطار دبي 
الدولي من المبنى )C( إلى مبنى الكونكورس )D( الجديد، لتكون 
الشركة األولى الى جانب الخطوط الجوية البريطانية التي تستخدم 
المبنى الجديد، لتسهيل خدمات المسافرين، حيث سيتمكن مسافريها 
في دبي االســتفادة مــن تصميم المبنى الذي ســيوفر عليهم الوقت 
والجهد بســبب قصر مسافات السير على األقدام عبر الكونكورس 
)D( الذي يرتبط مع المبنى )1( للمطار عبر سكة حديدية متطورة 
لنقل المســافرين خالل دقيقتين بواســطة قطار ســريع إلى بوابات 

الصعود إلى الطائرة.

“الطيار” تدشن رحالت إضافية لليونان

 )AEGEAN AIRLINES( أعلنت مجموعة “الطيار” وكيل
اليونانية في الســعودية، عن تشــغيل رحلة إضافيــة من العاصمة 
الرياض إلى العاصمة اليونانية أثينا وبالعكس لتكون ثالث رحالت 
أسبوعياً، باإلضافة إلى تسيير رحالت من جدة إلى أثينا وبالعكس 

أيضاً، وذلك بمعدل ثالث رحالت أسبوعياً.
وقــد جاء ذلك خالل حفــل  أقيم  في الرياض بحضور الســفير 
اليوناني في الســعودية خرونيس بوليخرونيــو، والمدير اإلقليمي 
للخطوط اليونانية يانيس بانتا زوبولس، إلى جانب نخبة من ممثلي 

المجموعة.
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عروض جديدة وتراجع أسعار الوقود حفّز الصانعين

السيارات  الخارقة هيمنت على معرض جنيف 2016
اســـتضافت سويسرا النسخة الـ86 من معرض جنيف 
الدولي للســـيارات، والذي شـــهد ازاحة الســـتارة عن 
عروض وإطالقات أولية حصرية اختبارية أو مخصصة 
لالستهالك التجاري الواسع، كما تميز المعرض بحضور 
قوي للشـــركات األوروبية التي تكافـــح لزيادة مبيعاتها  
والوصول الى معـــدالت ما قبل األزمـــة االقتصادية في 

أوروبا.
وش��هد المعرض، الذي جرت نش��اطاته بين 3 الى 13 
آذار/مارس 2016، اطالق العديد من الس��يارات الكبيرة 
الحج��م، ال س��يما ال�SUV، وهو ما يش��ير إل��ى أن تدني 
أس��عار الوقود، زاد االقبال األوروب��ي على هذه الفئة من 

السيارات على حساب السيارات االقتصادية.
وجود كثيف لـSUV ونماذج مختلفة

اطلق��ت العالمة اإليطالي��ة العريق��ة “مازيراتي” التي 
تنضوي تحت جناح ش��ركة “فيات كرايسلر أوتوموبيلز” 
أول س��يارة لها من فئة ال�SUV حملت اس��م “ ليفانتي”، 
وذلك في مس��عى لزيادة مبيعات الش��ركة في اوروبا بعد 
س��نوات من النتائج الس��يئة. وتتواف��ر “ليفانتي” بمحرك 
سداسي األسطوانات V6، سعة 3.0 ليتر بخاصية التيربو 
الثنائ��ي وبق��وة 350 حصان��اً أو 430 حص��ان. ويتمت��ع 
المح��ركان بنظام الدفع الرباعي الذكي Q4  وناقل حركة 
من 8 س��رعات أوتوماتيكية مع نظام التش��غيل واإليقاف 

المتكامل.
ومن حيث األداء، تصل “ليفانتي S” بقوة 430 حصان 
إلى س��رعة 100 كلم/ساعة في غضون 5.2 ثواني وتبلغ 
س��رعتها القصوى 264 كلم/ساعة، بينما تصل “ليفانتي” 
ذات المحرك 350 حصانا إلى سرعة 100 كلم/ساعة في 

6.0 ثوان وتبلغ سرعتها القصوى 251 كلم/ساعة.
كما طرحت “سيات” أول سيارة SUV ممهورة بتوقيع 

الصانع اإلسباني، حملت اسم “أتيكا”.
وقدّمت أودي للم��رة األولى الطراز Q2 الُمدمج  الذي 
يهدف الس��تقطاب زبائ��ن جدد من الفئة العمرية الش��ابة، 
وه��و م��زود بمحركات قوي��ة وفعالة بتقني��ة TFSI ذات 
الحق��ن المباش��ر للوقود المعززة بش��احن ه��واء توربو، 

لتحقيق أداء يراوح بين 150 إلى 190 حصان.
أم��ا علب��ة ت��روس S tronic ذات الس��بع س��رعات 
ونظ��ام quattro للدفع الرباعي الدائم فهي متاحة مع كل 

إصدارات المحرك.
واخت��ارت “رين��و” مع��رض جنيف إلطالق نس��ختها 

بوغاتي شيرون

 GTC4Lusso فيراري

Regera كوينيغسيغ

Q60 انفينيتي
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األحدث “سينيك” التي مضى عقدان على إطالقها األول.
ويأمل الصانع الفرنسي بأن يعزز مبيعاته بعدما أخضع 
موديله الشهير لسلس��لة من التعديالت والتحسينات جعلته 

أشبه بعروض ال�SUV، مقارنة بالتصميم السابق.
كما ش��هد المع��رض اإلط��الق العالمي األول لس��يارة 
“كاش��كاي بريميوم واكس ترايل بريميوم” من “نيسان” 
الياباني���ة، و“تويوت��ا س��ي ات���ش آر”، “ه��اي رايدر”، 
و“انفينيت��ي Q30” وكله��ا س����يارات تنتم��ي ال��ى فئ��ة 

“الكروس أوفر”. 
عضالت مفتولة

خطف��ت س��يارة “بوغات��ي ش��يرون” الخارق��ة أنظار 
الجمهور في معرض جنيف. فالس��يارة الجديدة الرياضية 
م��زّودة بمح��ّرك جديد فئة W16 س��عته 8 ليترات ويولّد 
نحو 1500 حصان مع أقصى عزم دوران مقداره 1600 
نيوت�ن - مت��ر ق�ادر على جع�ل الس����ي�ارة تتس�ارع م��ن 
0 إلى 100 كلم/س��اعة في غض��ون 2.5 ثانيتين، وتصل 
إلى سرعة 420 كلم/ساعة، ويبلغ ثمنها 2.6 مليون دوالر 

أميركي.
 570GT كذل��ك قدّمت “ماكالري��ن” موديله��ا الجديد
المدع��م بمح��ّركات V8 وهي��كل مصن��وع م��ن ألي��اف 
الكربون. أما “جاغوار”، فتمّكنت من إزاحة الستارة عن 
أول عروضه��ا الممهورة بتوقيع فرع عمليات الس��يارات 
الخاص��ة SVR، وه��و ط��راز F-Type SVR المدعم 
بمح��ّرك قوي فئة V8 مزّود بش��احن مضاعف س��عة 5 
ليت��رات يولّد 575 حصاناً، ويبلغ ع��زم دورانه األقصى 
700 نيوت��ن متر. وهو قادر على اختراق الحاجز المئوي 
م��ن الس��كون في غضون 3.7 ثواني، وتس��جيل س��رعة 
قصوى مقدارها 320 كلم/ساعة. يضاف إلى ذلك “أستون 
 ،”LC 500h و“ليك��زس  األح��دث   ”DB11 مارت��ن 
 ”Regera و“بورش��ه 718 بوكس��تر”، و“كوينيغس��يغ
السويدية بقوة 1500 حصان و“المبورغيني سينتيناريو” 

وغيرها من عروض السوبر - كار الرياضية المميزة.

Q2 أودي

نيو بنتلي مولسان

رينو سينيك

تويوتا سي اتش ار

F-Type SVR جاغوار
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وكش��فت “فيراري” النقاب عن النس��خة المحّس��نة من 
موديله��ا FF الذي بات اس��مه GTC4Lusso، وأخضع 
لتحسينات كبيرة على مستوى خط السقف األكثر انخفاضاً 
وإعادة رسم الصادم األمامي وحظي بشبك أمامي أعرض 
ومصابيح خلفية أحدث وعاكس هواء خلفي كبير، إضافة 
إل��ى محّرك س��عة 6.3 ليت��رات فئ��ة V12 زادت قدرته 
الحصاني��ة من 651 إلى 680 حصاناً، وعزم 700 نيوتن 
متر، قادر على جعل الس����يارة تس���ارع من 0 إلى 100 
كلم/س��اعة في غضون 3.4 ثواني وأن تصل الى س��رعة 

335 كلم/ساعة.
وعلى صعيد س���يارات الس���ي�دان الرياضي�ة الفاره�ة، 
ش���ه�د المع��رض الظه�ور األول ف��ي أوروبا لس����يارة 
“انفينيتي Q60” المزودة بمحرك جديد من 6 اسطوانات 
من عائلة VR بقوة 400 حصان س��عة 3.0 ليتر بالتيربو 

المزدوج.
كم��ا كان حضور الفت لس����يارة “نيو بنتلي مولس��ان 

سبيد” الجديدة.
سيارات مستقبلية

وكش��فت ش��ركة نيس��ان خالل المعرض عن سيارتها 
“IDS كونس��بت” االختبارية التي تعكس رؤية الش��ركة 
اليابانية لمستقبل السيارات الكهربائية ونظم القيادة الذاتية 
من خ��الل تقنياته��ا الكهربائية وأدائها االنس��يابي المتقدم 
وتس��ارعها المذه��ل وقدراته��ا المتفوقة الت��ي تعتمد على 

مستويات متقدمة من الذكاء االصطناعي.
من جهتها، طرحت “بيجو” الفرنسية سيارتها الكهربائية 
الكوبي��ه )بيجو فراكتي��ل( بقوة 200 حص��ان، قادرة على 

التسارع من 0 الى  100كلم/ساعة في 6.8 ثواني.
وعل��ى صعيد الس����يارات الهجين��ة الخارقة، طرحت 
  H2 Speed concept سيارتها النموذجية Pininfarina
التي تعمل عل��ى الهيدروجين ومزودة بمحرك بقوة 500 
ساعة في غضون 3.4 ثواني.حصان يجعلها قادرة على التس��ارع من 0 الى 100 كلم/

Pininfarina H2 Speed concept

نيسان IDS كونسبت

LC 500h ليكزس

المبورغيني سينتيناريو

مازيراتي ليفانتي
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الدا تعود إلى السوق اللبنانية

أكدت ش��ركة أفتوفاز الروس��ية لصناعة الس��يارات أنها تنوي 
استئناف تصدير منتجاتها إلى لبنان من خالل شركائها المصدرين 

في شركة نيسان، لكنها لم تحدد موعد عمليات التوريد وحجمها.
وكان الرئيس التنفيذي للش��ركة بو أندرس��ون قد أعلن في شهر 
تموز/يوليو 2015 عن التوقيع على اتفاق مع مس��توردي سيارات 

“نيسان” في لبنان.
وتقوم الش��ركة بإنتاج سيارات من ماركة “الدا”، حيث انتجت 

أكثر من 28 مليون سيارة من هذه الماركة، منذ العام 1970.

توقف إنتاج “رولز رويس - فانتوم”

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز تورستن 
مولر-أوتفوس، أّن طراز فانتوم سيدخل مراحل حياته األخيرة عام 
2016، وذلك بعد األخبار األخيرة عن بدء الشركة باختبار هندستها 
الجديدة القائمة كلياً على األلمينيوم والتي س��تعّزز كّل طراز يُطرح 

في السوق من رولز-رويس ابتداًء من أوائل عام 2018.
وقال أوتفوس: إن “فانتوم كوبيه” و“دروبهيد كوبيه” المكشوفة 
لن يتّم تجديدهما في المستقبل. وأضاف: هذان الطرازان سيختتمان 
حياتهما مع مجموعة مميزة تضّم 50 س��يارة س��يُطلق عليها اس��م 

)فانتوم زينيث(.

BMW 730 الجديدة منLi
طلق����ت  أ
مجم�وع����ة 
 B M W
ق  لش������ر ا
األوس������ط 
اً  ر خ��ي������ا
ف�ي�����اً  إض�ا
لل�م�ح����رك 
وه�����������و 

)BMW 730Li( لتعزي��ز مكان��ة الفئ��ة الس��ابعة كأح��د أفض��ل 
Twin-  الطرازات مبيعاً في المنطقة. ُزّودت الس��يارة بتكنولوجيا

Power Turbo لتوفير أداء ديناميكي واستهالك وقود منخفض، 
أم��ا المح��رك فهو من 4 اس��طوانات وتبلغ س��عته ليتري��ن ليؤّمن 
تسارعاً من صفر إلى 100 كلم في الساعة في غضون 6.3 ثواٍن 

وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر.
ويتمي��ز مفتاح الس��يارة بأنه مجّهز بشاش��ة يع��رض معلومات 
مختلفة عن حالة الس��يارة ويس��مح بالتحّكم بعدد من الوظائف من 

خالل شاشة لمسية مدمجة.

قطاع السيارات اإليراني نحو الخصخصة

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون أمام 
مؤتمر لشركات صناعة السيارات في طهران إن قطاع السيارات 
ف��ي ب��الده يجب خصخصت��ه بالكامل وتعزي��ز قدراته التنافس��ية 
م��ن أج��ل تحقيق ه��دف الحكومة المتمث��ل في تصني��ع وتصدير 
سيارات بمواصفات عالمية. وتعد صناعة السيارات االيرانية من 
القطاع��ات األكثر جذباً للمس��تثمرين األجانب، الذين توافدوا على 
طهران منذ رف��ع العقوبات الدولية في أعقاب االتفاق النووي بين 
إي��ران والقوى العالمية، وتعتبر ه��ذه الصناعة  القطاع الثاني في 
االقتص��اد اإليران��ي من حيث الحجم بعد قطاع الطاقة وتش��كل ما 

يصل إلى 3 % من الناتج المحلي اإلجمالي.
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“ميني كلوبمان” الجديدة
 MINI كشفت 
س����ي�ارته�ا  ع�ن 
الجدي���دة )مين��ي 
 )ALL4 كلوبمان
بخاصية  المزودة 
التي  الكلي،  الدفع 

تحمل فئ��ة )ALL4( للمحركات، المزود بخاصي��ة الجر األمامي، 
والتي تبدأ بمحرك 3 اس��طوانات مزود بشاحن توربيني، وهو بسعة 
1500 س��ي سي وبقوة 134 حصان. فيما استعارت المحرك الثاني 
من )MINI Cooper S( المكّون من 4 اسطوانات والمزود بشاحن 

توربيني، والذي تبلغ سعته 2000 سي سي وقوته 189 حصان.

فولفو: وداعًا لمفاتيح السيارات
أعلنت شركة تصنيع 
الس���ي�ارات الس��ويدية 
برنام��ج  ع��ن  فولف��و 
تجري�ب��ي الس����ت�ب�دال 
الس���ي�ارات  مفات�ي���ح 
التقليدي��ة بتطبي�ق على 

الهواتف الذكية. وبدالً من اس��تخدام المفاتيح سيكون بمقدور السائق 
فتح أبواب السيارة وتشغيل المحرك من خالل البلوتوث الذي يربط 
الس��يارة بالتطبيق عل��ى الهاتف الذكي. وتخط��ط “فولفو” لتجربة 
السيارة من دون مفتاح في مطار غوتنبرج خالل األشهر القادمة مع 

سعيها إتاحة هذه التقنية بشكل تجاري بحلول عام 2017.

“أوبر” تخسر مليار دوالر سنويًا
أعلن المدير التنفيذي لش��ركة أوبر لخدمة تأجير التاكسي ترافيز 
كالنيك، أن الش��ركة تخس��ر ما يص��ل الى مليار دوالر س��نوياً في 
الصين، وذلك بس��بب المنافسة الش��ديدة، مشيرا الى أنه على الرغم 
من تحقيق الش��ركة أرباح��اً في الواليات المتح��دة األميركية لكنها 
تخسر في الصين نتيجة خوضها حرباً شرسة ضد المنافس المحلي 
Didi Kuaidi الذي يتلقى دعماً من عمالقي التكنولوجيا الصينيين 
“تينس��ينت” و“علي بابا”، كما يس��يطر على حوال��ى 400 مدينة 
صيني��ة على عكس “أوبر” التي تتواجد  فقط في 40 مدينة صينية 

مع خططها  للتوسع في 100 مدينة أخرى نهاية عام 2016.

شراكة بين ريتشارد ميل وأستون مارتن
أع�ل�ن����ت 
ش��������رك��ة 
الس����ي�ارات 
لرياضي����ة  ا
البريطاني����ة 
أستون مارتن 
ن������ع  ص�ا و

الساعات السويسري ريتشارد ميل، عن شراكة عالمية طويلة األمد 
وتعاون في الس��باقات. وتضمن هذه الش��راكة الحفاظ على السمات 
األساسية لكال العالمتين التجاريتين: االبتكار والتصميم والتكنولوجيا 

جنباً إلى جنب مع الطابع واألسلوب المميز.

هاكر سابق ينافس غوغل وتيسال
ج�������ورج 
هوت��ز وهاك�ر 
عم�ره  س��اب�ق 
26 عام كشف 
مؤخ���راً ع��ن 
ن�ظ����ام ذك��اء 
ع��ي  صط�ن�ا ا
للقي��ادة  جدي��د 
م���ع  ال�ذات�ي��ة 

عرضه النموذج األول لس��يارته منافس��اً بذلك ش��ركتي “تيس��ال” 
و“غوغل” وتقنياتهما الخاصة. وبالرغم من أن “إيلون ماس��ك” لم 
يعط��ه أي أهمي��ة وأعلن أن “هوتز” وش��ركته ال يمثالن أي تهديد 
على شركته “تيسال”، إال ان على مدير “تيسال” فيما يبدو أن يعيد 
النظر خصوصاً أن  ش��ركة هوت��ز “Comma.ai” قد تلقت دعما 
من مؤسسة “Andreesen Horowitz” لتصبح قيمتها 20 مليون 
دوالر، مع إدراج هوتز أيضاً خواص “ADAS” للقيادة الذاتية في 
س��يارته وتطبيقات ذكية لحل مشكلة االزدحام وسعيه ليكون نظامه 

هو االذكى واألسرع.
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“ميرسيدس” تعتمد على البشر

اتضح لشركة السيارات األلمانية ميرسيدس أن الروبوتات ال تتمتع 
بالمرونة التي تمتلكها العمالة البشرية وتبيَّن ذلك لها أثناء استخدامها 
ف��ي وظائف معينة مثل تركيب ألي��اف الكربون وتخصيص عملية 
التدفئة والتبريد وضبط صمامات الهواء في اإلطارات لس��ياراتها، 

وخصوصاً سيارتها الجديدة سيدان إس.
ويأت��ي هذا التغيير من “مرس��يدس” في وقت ب��دأت فيه العديد 
من الش��ركات األخرى استبدال البش��ر بالروبوتات، حيث أصدر 
االتح��اد الدولي للروبوتات IFR تقريراً أش��ار فيه إلى أن حوالى 
1.3 مليون روبوت سيتم االعتماد عليها في مجال الصناعة بحلول 

عام 2018.

Summon للركن الذاتي من “تيسال”أول سيارة رياضية قطرية

كش��ف النقاب ع��ن أول س��يارة رياضية صناع��ة قطرية خالل 
معرض قطر للس��يارات 2016 في الدوحة، وأطلق عليها س��يارة 
“إليبري��ا” )ELIBRIEA( والت��ي صممت من قب��ل طالب ب كلية 
الهندس��ة بجامعة تكس��اس “ايه اند ام” في قطر عبد الوهاب ضياء 
هللا، والذي اعتمد في تمويلها على مجموعة علي بن علي القطرية.

وتتمتع السيارة بتصميم كوبيه ببابين وهيكل خارجي مصنوع من 
ألياف الكربون، وس��تزود بمحرك )V6( من جنرال موتورز يولد 
قوة 525 حصان ينق��ل قوته إلى العجالت األربعة عبر نظام الدفع 

المستقل لكل عجلة، فيما يبلغ وزن السيارة 1000 كلغ.

أعلن��ت ش��ركة تيس��ال طرحه��ا خاصي��ة Summon لرك��ن 
السيارات الذاتي في دولة أوستراليا، وذلك عبر تحديث رقم 7.1.1 
لس��يارتها Model S، وه��ي الخاصية التي تُمّكن مالك الس��يارة 
من الضغط على زر لركن الس��يارة ذاتياً بين عش��رات السيارات 
من دون مش��اكل، مع امكانية التحّكم بالسيارة عن بعد وتقديمها أو 
تأخيره��ا عبر التطبي��ق الخاص بالهاتف أو من خالل س��اعة ابل 
ووتش. كما يُمكن للخاصية أن تكتشف وجود عواقب مثل الجدران 
أو الحجارة مع توقف تلقائي لمنع اصطدامها بأي من هذه العقبات.
وتضع “تيسال” حتى اآلن هذه الخاصية في مرحلتها التجريبية 

وذلك لسعيها اضافة العديد من التحديثات عليها قريباً.

السيارة القديمة بميزات ذكية

تتجه “سامسونغ” اتجاهاً جديداً في فكرة تطوير السيارات مختلف 
الى حد ما عن إنتاج سيارات ذكية جاهزة، حيث تقوم الشركة الكورية 
 Samsung Connect الجنوبي��ة بتطوير جهاز أطلقت عليه اس��م
 OBD يتم دمجه في الس��يارات القديمة ويوضع في مدخل ،Auto
المتوفر ف��ي أغلب الطرازات المصنوعة بعد ع��ام 1996 ويكون 
موجود تحت عجلة القيادة. ويمنح الجهاز السيارة خواص وميزات 
الس��يارات الذكية كاالتصال بال�WiFi ومعرفة مؤشر كفاءة الوقود 
وتحس��ين قدرات القيادة، مع تحديد موقع الس��يارة من خالل تطبيق 
Find My Car وقدرة اتصال بشبكة 4G LTE. ومن المتوقع أن 

يكون مطروحاً خالل 3 أو 4 أشهر على أقصى تقدير.
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بالعربية ال تتناسب مع هذا العدد، في حين ان العدد الكبير لصفحات التواصل االجتماعي 
الهامة والمتصدرة في العالم سواء كانت فايسبوك أو تويتر أو يوتيوب أيضا ال تتناسب. 
- وفقاً للقاءات المكثفة مع خبراء هذه الصناعة، فإن اإلعالن الرقمي ش��ائع بشكل أكثر 
مما تتضمنه تقارير الش��ركات العاملة في هذا المجال، ولكن ما زال يمثل نسبة صغيرة 

من حجم اإلنفاق اإلعالني.
التلفزيون: زاد عدد القنوات التلفزيونية بشكل كبير في المنطقة العربية، خاصة بعد 
ع��ام 2012، ف��ي حين اس��تمر االنفاق اإلعالني كما هو دون زي��ادة تذكر. - زاد ايضاً 
عدد من البرامج اإلعالمية التي ال تعمل وفقاً لنص مكتوب بش��كل كبير في أهم وأكبر 

القنوات.
القنوات الدينية: زاد عدد القنوات الدينية المجانية بنسبة 50 % خالل األعوام الثالثة 
الماضي��ة بين 2011 و2014، وتظل القنوات اإلس��المية الس��نية هي صاحبة النس��بة 

األكبر، ومع ذلك فقد تضاعف عدد القنوات الشيعية والمسيحية.
الجرائ���د: انخفضت إعالنات الجرائد بنس��بة الخمس تقريباً منذ ع��ام 2010، ولكن 
حافظت الجرائد على توزيعها. - ما زالت الجرائد تحتفظ بنصيب جيد من اإلنفاق الكلي 

على اإلعالنات في السوق المحلية.
المج���ات: انخفضت اإلعالنات في المجالت بنس��بة  %25 منذ ع��ام 2010 ولكن 
ما زال التوزيع يحافظ على نس��بته. - 90 % من أرباح المجالت في الش��رق األوس��ط 
وافريقي��ا تأتي من اإلعالنات في حين تنخفض هذه النس��بة بمق��دار الثلث في الواليات 

المتحدة.
الموسيقى: تعاني صناعة الموسيقى من مشكالت كبرى وتواجه نفس التحديات التي 
تعانيها الصناعة في العالم، ولكن ما يزيد على هذا هو المعاناة في إيجاد حلول لتطبيقات 
الكتروني��ة تحم��ي م��ن القرصنة، وال تتأث��ر بعدم انتش��ار بطاقات االئتم��ان والحقوق 

الحصرية وغيرها من حقوق الملكية.
الراديو: يستحوذ الراديو على نسبة 3 % فقط من اجمال اإلنفاق اإلعالني في منطقة 
يظل هناك استقرار في هذه المعدالت مع زيادة طفيفة.الشرق األوسط وافريقيا، وتعتبر تلك النسبة اقل كثيراً من مناطق أخرى في العالم. ولكن 

توسع نتاج المصادر واالبتكار واإلعان على حاله

تنوع ملحوظ في صناعة اإلعالم في الشرق األوسط
أش���ار تقرير صادر عن جامعة نورثويسترن في 
قطر بالتعاون مع مؤسس���ة الدوحة لألفام بعنوان: 
“صناع���ات اإلعام في الش���رق األوس���ط 2016” 
والذي أنجز بعد دراس���ة موس���عة في دول عدة في 
المنطقة أن هناك توس���عاً عاماً في الوس���ائل بما في 
ذلك االعام المرئي والمس���موع والمقروء واإلعام 
الرقمي. كما ش���هد المحتوى تنوعاً ملحوظاً نتج عن 

تنوع المصادر واالبتكار.
وأبرز النتائج التي توصل إليها التقرير:

األف���ام: ف��ي اثنين م��ن أكبر أس��واق الس��ينما في 
المنطق��ة، وهما مصر ولبنان، حقق��ت األفالم العربية 
إيرادات اعلى من األفالم األجنبية، على الرغم من ان 
إيرادات األفالم العربية تمثل جزءاً بسيطاً من إيرادات 
األفالم في المنطقة. - استحوذت األفالم المصرية على 
كل إيرادات شباك التذاكر تقريباً في مصر واإلمارات 
منذ عام 2012، في حين استطاعت األفالم اللبنانية ان 
تستحوذ على ثلثي اإليرادات في لبنان. -  نكتشف قوة 
السينما المس��تقلة في العالم العربي حيث تعكس تنوعاً 
كبيراً يختلف عن األنماط المتماثلة التي تم استهالكها:

< في السينما المستقلة هناك احتمال ان تجد المخرج 
ام��رأة، ضعف ما يحدث في الس��ينما العادية، كما انها 
تمث��ل ع��دداً أكبر من الب��الد التي ال تش��تهر بصناعة 

األفالم التجارية.
< مصر ليس��ت فق��ط موطنا لألف��الم التجارية، بل 
ان مصر هي موطن أش��هر واهم الكتاب والمخرجين 

والمنتجين في مجال األفالم المستقلة.
< ت��ؤدي فرنس��ا دوراً محوريا في مجال الس��ينما 

المستقلة في العالم العربي أكثر من أي بلد أخر.
< لبنان هو موطن الكتاب والمخرجين العاملين في 

األفالم المستقلة ذات الميزانية المرتفعة.
اإلعان: ف��ي مج��ال اإلع��الن، صمدت الس��وق 
اإلقليمية خالل السنوات الماضية والتي شهدت أزمات 
مختلف��ة، حيث بلغت قيم��ة التعامالت في 2015 أكثر 
م��ن 5.5 ملي��ارات دوالر. واحتلت اإلم��ارات مركز 
الص��دارة بمبلغ 632 ملي��ون دوالر. - حقق اإلعالن 
التلفزيون��ي واإلع��الن الرقم��ي مكاس��ب كبيرة على 

حساب اإلعالن في الجرائد والمجالت.
اإلع���ام الرقمي: مقارنة بعدد الس��كان ف��ي العالم 
العربي والناطقين بالعربية فأن عدد المواقع اإللكترونية 
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“سبورت 360” االلكتروني المحّدث
أطـلــــق مـوقـــع 
 ”360 “ســـبـورت 
الرياضي، نســـختـه 
الـمـحـدثّـــــة مــــن 
الموقـع االلكترونـي 
ســـواء على أجهـزة 
الحاسـوب المحمول 
أو جهــاز الهاتــــف 

المتحرك.
وصاحب النسـخة 
العديد من  المحدثــة 

التطويرات، شامالً ذلك توســعاً في المحتوى وفي سهولة التعامل 
بالنســبة للزائرين، كما كان الكشف الرسمي عن التطبيق الرسمي 
على أجهزة الهاتف الذكية. ويسعى الموقع من هذا التحديث لتوطيد 
أقدامــه في الريــادة من الناحيــة التقية، بعد أن فعل ذلك لســنوات 
عديــدة من حيث المحتوى الرياضي، ســواء كان ذلك في المواقع 
االلكترونيــة أو الصحيفة الورقية اليومية  في مجال الرياضة التي 

تصدر باللغة اإلنكليزية في اإلمارات.

ARNو OSN شراكة بين
وقعت OSN شبكة التلفزيون 
المدفــوع اتفاقيــة شــراكة مع 
 ،ARN شبكة اإلذاعة العربية
التي ســيتم بموجبهــا إضافة 9 
المتضمنــة  إذاعيــة  محطــات 
)الخليجية 100.9، العربية 99، 
شوما 93.4، هيت 96.7، سيتي 

101.6، فيرجيــن 104.4، دبي آي 103.8، دبي 92 وتاغ 91.1( 
مجانــاً ضمــن باقات جميع المشــتركين في OSN. وبــات بإمكان 
المشــتركين في OSN االســتماع عبر تلفزيوناتهــم إلى المحطات 

التابعة لـARN تبث محتواها اإلذاعي بلغات مختلفة.

“ون بلس” في (بيت من ورق)
خـــــــر  آ
ليب  األســـا
الغريـبــــــة 
الــتـــــــــي 
تنتهـجـهــــا 
الشـــــركـة 
لصينيـــــة  ا

“ون بلس” والمتخصصة في صناعة الهواتف الذكية هو اتفاقها مع 
منتجي المســلســل األميركي الشـهــيـر )بيت من ورق(، وذلك من 
أجل ظهور هواتفها الذكية خالل حلقات الموسم الرابع من المسلسل 

مقابل أن تدفع 300 ألف دوالر أميركي.

اندبندنت ... توقف النسخ الورقية
اعـلـنـــت ادارة الصحيفــــة 
البريطانيـة العريقـة اإلنـدبندنت 
انهــا أوقفــت نشــــر وتوزيــع 
النســخة الورقية من الصحيفة 
رســمياً مع السادس والعشرين 

من شهر مارس/آذار 2016، وذلك بعد ما يزيد عن 30 عاماً على 
انطالقها. وتأتي هذه الخطوة من اإلندبندنت بعدما اســتنفذت جميع 
الطرق للحفاظ على نسبة مبيعات معقولة في ظل تنامي االقبال على 
التكنولوجيا غير ان كافة محاوالتها باءت باللفشل شأنها شأن الكثير 
مــن الخدمات الورقية ســواٌء كانت كتب، جرائــد أو مجالت والتي 

التزال الخسائر التي تتكبدها في تزايد مستمر.

 التلفزيون يتفوق على االنترنت في لبنان

كشــفت شــركتا إبســوس ونيلســن عن نتائجهما لنســبة مشاهدة 
التلفزيــون في لبنــان للعام 2015، وذلك في حضــور المدير العام 
لنيلســن فــي المنطقة وشــمال أفريقيا وأفغانســتان وباكســتان نيك 
باباغريغوريــو، والرئيس والمدير التنفيذي إلبســوس في المنطقة 
 Ipsos Connectوشمال أفريقيا إدوارد مونان، والمدير التنفيذي لـ
في الشرق األوسط وأفريقيا وباكستان إيلي عون، وعدد من الممثلين 

الرئيسيين من قطاع اإلعالم.
وأظهرت النتائج أن التلفزيون ال يزال الوســيلة األكثر استخداماً 
في لبنان رغم نمو الوســائل الرقميــة، وأن 1 % فقط من اللبنانيين 

يتوقعون أّن ينخفض استعمال التلفزيون واإلنترنت في المستقبل.
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“ما في إرسال تحت سابع أرض”
أطلقت شركة 
ألفا وجمعيّة كن 
هادي في تعاون 
الثـالــــث  هـــو 
بينهمـا حمـلــــة 
“ما في إرســال 
ســــابـع  تحـت 
أرض” للتّوعية 

على الّســامة المروريّــة ومخاطر التراســل وإســتخدام الهاتف 
الخلــوي أثناء القيــادة، حيث عقد المؤتمــر الصحافي المخّصص 

لإلعان عن الحملة في نادي الّصحافة في فرن الّشبّاك.

فيرات كوهلي سفيراً لـ”تيسو”
عينــت “تيســو” ماركة الســاعات 
السويسرية الشهيرة، العب الكريكيت 
البارع فيرات كوهلي، سفيراً للماركة 

التجارية في مومباي.
وبهــذه المناســبة قامــت “تيســو” 
بكشف النقاب عن أول حملة لها على 
اإلطــاق مــع كوهلي، حيث شــوهد 
بمابــس الكريكيــت يتباهــى بأحدث 
 T-Touch Expert( ساعات تيســو
Solar(، والتي تعتبر أول ســاعة يد 

لمسية تعمل بالطاقة الشمسية.

“غوغل” تستعين بـ“فريــمان”
أعلنــت “غوغــل” عــن تحديــث 
جديــد لتطبيــق الخرائط وإرشــادات 
الُطرق Waze بخاصية جديدة تسمح 
باســتخدام صــوت الُممثّــل العالمــي 
مورغــان فريمان إلرشــادك للطريق 
الُمحدّد، كخطوة تعتبر تســويقية 100 
% وذكية جداً من “غوغل” باختيارها 
أحد أشهر األصوات العالمية. وكانت 

إدارة Waze قد استعانت سابقاً بصوت آرنولد شوارزنغر وستيفن 
كولبرت لكن الميزة كانت قد أتيحت لمدة 3 أسابيع لكل صوت، من 
دون االعان حالياً عن مدة بقاء صوت فريمان ُمتاحاً للمستخدمين.

تكريم “الدولي اإلسالمي” بجامعة قطر
قامت شــبكة قطر للمسؤولية 
االجتماعية، باختيار بنك الدولي 
اإلســــامي المتخصـــص فــي 
مجــال المســؤولية االجتماعية، 
للعام الثاني علــى التوالي كأحد 
الجهات التي تــم تكريمها خال 
الحفل الذي أقيــم بجامعة قطر، 
حيث تسلم رئيس قطاع الموارد 
البشــرية والخدمــات العامة في 

البنك علي حمد المسيفري، درع التكريم من رئيس الجامعة حسن 
راشد الدرهم.

جائزة لـ“باالديون” من “كاسبرسكي”
أعــلــنـــــت 
شركة باالديون 
المتخصـصـــة 
خـدمـــات  فـي 
ة  ر ا د إ
مخاطــر أمــن 
 ، ت مــا لمعلو ا
عــن حصولها 

على جائزة أفضل شــريك لقطاع المؤسســات الكبرى للعام 2015 
والمقدمــة من “كاسبرســكي الب”. وتمت مراســم الحفل وتوزيع 

الجوائز في فندق ريتز كارلتون بأبوظبي.

جوائز “شراكة دائمة” من بنك مسقط
منــح بنــك مســــقـط  
جوائز “شـــراكة دائمة” 
لعــدد مــن المؤسســات 
الحكوميــة وشــــركـات 
القطاع الخــاص الذيــن 
حققوا الحجم األكبر من 
المعامــات بالبطاقــات 
اإللكترونيــة خال العام 

2015 عن طريق شــبكة أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك والمنتشرة 
في جميع أرجاء سلطنة عمان وذلك برعاية الرئيس التنفيذي للبنك 

عبدالرزاق بن علي بن عيسى.

92



جديد عموميات

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2016

“الوطني” األفضل للخدمات المصرفية
اختــــارت مجلــة 
يورومانـــي، بـنـــك 
الكويـــت الوطـنـــي 
“أفـضــــل بـنــــــك 
للخدمات المصرفيــة 
الخاصة” في الكويت 
للعــام 2016، وذلك 

في اســتبيانها الســنوي آلراء مئات المحللين والخبراء حول أفضل 
بنــوك العالم في هذا المجال. وتســلّم مدير عــام مجموعة الخدمات 
المصرفيــة الخاصــة في البنك مالــك خليفه، 3 جوائــز في احتفال 

خاص أقامته المجلة في لندن.

جوائز أفضل فنادق الخليج
فنــدق  فــاز 
ريجيس  سانت 
دوحــة بجائزة 
فنــدق  أفضــل 
لـعــام 2016، 
ق  فــنــــــــد و
مرســى مــاذ 

كمبينســكي دوحة بجائزة أفضل فندق من فئــة المنتجعات، وذلك 
خال حفــل افتتاحي لتوزيــع “الجوائز الخليجية للســفر والطعام 
لعام 2016” في فندق الريتز كارلتون البحرين وبتنظيم من مجلة 

)Food & Travel( العالميــة.

جائزتان لـ“اتصاالت”
عززت “اتصاالت” 
االتصــاالت  شــركة 
األوســط  الشــرق  في 
وأفريقيا سجل  وآســيا 
نجاحاتهــا بحصولهــا 
علــى جائــزة صناعة 
االتصــاالت العالميــة 
“جلومــو”،  الســنوية 

وعلــى جائزتين من جوائــز االبتكار العالمية المقدمــة من االتحاد 
العالمــي للهواتف المتحركــة )GSMA 2016(، من بينها إعان 

“اتصاالت” أفضل شركة اتصاالت لحياة متصلة.

جائزة أفضل رب عمل لـ“دي أتش أل”

نالت “دي أتش أل” الشرق األوسط للعام الثاني على التوالي شهادة 
“أفضل رب عمل”، وهي شــهادة عالميــة تكافئ الجودة في مجال 
إدارة الموارد البشــرية. ومن بين مراكز “دي أتش أل إكســبرس” 
التــي نالت هذا التكريم هي المراكــز التي تقع في اإلمارات، مصر 

والسعودية. وحصدت هذه الجائزة على صعيد عالمي.

“أبفي” أفضل بيئة عمل
صنفت مؤسســة 
أفضــل بيئــة عمل 
 Top Employer
شــــركة األدويــــة 
“أبفــي”  العالميــة 
ضمـــن أفـضـــــل 
البيئــات المناســـبة 
للعمل في الشـــرق 

األوسط، وذلك للسنة الـ13 على التوالي في مختلف دول العالم حيث 
كانــت مصنفة تحت شــركة األم “ابوت”. وجــاء تصنيف “أبفي” 

ضمن قائمة الـ99 من أصل 2300 شركة من 19 دولة.

“إمباور” في المؤتمر السنوي للطاقة
شــــارك 
برئاسة  وفد 
ئيــــس  لر ا
ي  لتنفيـــذ ا
لمـؤســـسـة 
اإلمـــارات 

ألنظمة التبريد المركزي “إمباور” أحمد بن شــعفار، في المؤتمر 
الســنوي للطاقة الــذي انعقد في مدينة “أوســتن” األميركية. وأكد 
الوفد أن االســتثمار في االستدامة لتوفير خدمة تبريد المناطق هو 
استثمار مضمون النتائج، وذي مردود مفيد على مستوى العائدات 

االقتصادية والبيئية ولمكافحته مشكلة اإلحتباس الحراري.
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مدير لـ“برفورمانس كوميونيكيشنز”
“بـرفـورمـانــــس  عـيّـنــت 
كوميونيكيشنز الشرق األوسط” 
إحـــدى وكاالت االتصـــاالت 
العامة  والعاقــات  التســويقية 
في دبــي، الخبير فــي المجال 
الرقمــي بيتر غانّــي بمنصب 
مدير االتصاالت الجديد، وهي 
خطوة تعكس التغيّرات الكبيرة 
الحاصلة في قطاع االتصاالت 
التســويقية توفر للوكالة حلول 

اتصاالت أقوى وأكثر تكاماً لعمائها من أي وقت سبق.

دالغارد رئيسًا تنفيذيًا لـ“غلفتينر”
أكبر  “غلفتينر”  عينت 
شــركة خاصــة مســتقلة 
في العالــم إلدارة الموانئ 
اللوجســتية  والخدمــات 
والتــي تتخذ من اإلمارات 
مقراً لهــا، فليمنج دالغارد 
رئيســياً تنفيذياً جديداً لها. 
وكان دالغــارد قــد انضم 
إلــى الشــركة فــي عــام 

2015 ليتولى إدارة مشاريعها الدولية. وانطاقاً من منصبه الجديد، 
سيشرف على مسيرة النمو االستراتيجي للشركة.

الكشي رئيساً لـ“دويتشه” في المنطقة
عيّن دويتشه بنك جمال الكشي 
رئيســاً تنفيذيــاً لمنطقة الشــرق 
األوســط وإفريقيا خلفاً ألشــوك 
أرام الذي سيشغل منصب الرئيس 
التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق 
األوسط وإفريقيا )باستثناء ألمانيا 

والمملكة المتحدة(.
الــذي  الكشــي،  وســيواصل 
انضم إلى دويتشــه بنك في عام 
كرئيــس  مســؤولياته   ،  2007

تنفيذي لشركة دويتشه العربية السعودية لألوراق المالية.

مدير جديد لمبيعات “فورد”
عيّنت شـــركة 
فـــورد، محمـــد 
الحســامي مديراً 
للمبيعات  جديــداً 
وكائهــا  لدعــم 
أســـــــواق  فـي 
دول “التعــــاون 

الخليجي”، لبنان، األردن، العراق، أفغانســتان واليمن. وهو يحمل 
الجنســية اللبنانيــة، ويمتلــك خبــرة تتجــاوز 15 عاماً في أســواق 
الســيارات، حيــث شــغل مناصب عديــدة في مجــاالت المبيعات، 
الخدمات وشبكات الموزعين لدى جنرال موتورز الشرق األوسط.

باركر مديراً لـ“فورسيزونز” لندن
فورســيزون  فنــدق  عيّــن 
لندن في تن ترينيتي سكوير، 
المدير التنفيذي شارلي باركر 
مديــراً عاماً للفندق، قادماً من 

فندق فورسيزونز هامبشير.
ويمتلــك باركــر خبرة 20 
“فورســيزونز”  مــع  عامــاً 
كان قــد اســتهلها مــع فنــدق 
فورســيزونز لنــدن في بارك 
لين الذي تعلم منه أصول عالم 

الضيافة.

وينكلمان رئيسًا تنفيذيًا لـ“كواترو”
كواتـرو  شــــركة  عيّـنـــت 
المحــدودة التابعة لـ“أودي أيه 
جــي” والمتخصصة في إنتاج 
وتوزيع الطــرازات الرياضية 
 ،)RSو R( العـالـيـــــة األداء
ستيفان وينكلمان رئيساً تنفيذياً 
لها اعتباراً من 15 آذار/مارس 
قــد  وينكلمــان  وكان   .2016
شغل منصب الرئيس والرئيس 
التنفيــذي لشــركة أوتوموبيلي 

المبورغيني هولدينغ منذ 1 كانون الثاني/يناير 2005.
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أفضل تصميم للبطاقات لـ“الموارد”
أعلن بنــك المــوارد البنك 
األول الــذي أطلــق البطاقات 
االئتمانية في السوق اللبنانية، 
 )black عن أن منتجه )بطاقة
فــاز بجائــزة فيــزا لـ“أفضل 
تصميــم للبطاقــات” من بين 
عــدد كبيــر مــن المنتجــات 
المنافســــة األخـــرى، وذلك 
بيــن  المتفــّوق مــن  ألدائهــا 
المنتجات التي تندرج في الفئة 

نفسها في األسواق اإلقليمية.

شاميا مرادسنغ مديرة للتسويق
تايــدز  ســيفن  شــركة  عينــت 
انترناشــيونال القابضــة المطورة 
للعقــارات التــي تتخــذ مــن دبي 
مقراً لها، شــاميا مرادسنغ مديرة 
العامــة  والعاقــات  للتســويق 
الجديــد  الفندقــي  لمشــروعها 
المصنــف 5 نجــوم الكائــن فــي 
جزيــرة النخلة جميرا. وســتكون 
مرادســنغ مســؤولة عن التعريف 
بجميــع المبادرات التســويقية في 

اكبر اسواق الفندق عبر قطاعات االعمال والتجارة والمستهلكين.

تعيين لـ“ستاندرد تشارترد”
عيّن بنك “ستاندرد تشارترد”، 
ديمــا جردانة كرئيس جديد لقســم 
البحــوث االقتصادية فــي منطقة 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا 

وباكستان وتركيا.
وستقوم ديما من خال منصبها 
الجديــد بقيــادة فريــق عمــل من 
الخبــراء االقتصاديين المختصين 
اإلقتصاديــة  البحــوث  إلجــراء 
الخاصة بعشــر دول في المنطقة، 

وستتخذ من دبي مقراً لعملها.

الحميدي رئيساً تنفيذياً في “بروة”
بـــروة  بـنـــك  عـيّــــن 
قطـــر،  فــي  اإلســـامي 
الحميــدي  راشــد  ناصــر 
رئيساً تنفيذياً للعمليات في 

المجموعة.
الحمـيــدي،  وســـيـقـوم 
بوضـــع إطـــار هيكلــــي 
تطويــر  بهــدف  متكامــل 
الكفاءة التشغيلية وتحسـين 

العمليــات واإلجــراءات بتوظيــف أحــدث  اإلنتاجيــة وتبســيط 
التكنولوجيا في القطاع المالي.

مكالرين 570 أس كوبيه األفضل
حصدت سيارة 
)ماكاريــن 570 
أس كوبيــه( التي 
أطلقتها ماكارين 
أوتـومـوتـيــــف 
كـأول  مـؤخــــراً 
سيارة ضمن الفئة 

الرياضية الجديدة، لقب أفضل ســيارة رياضية ضمن جوائز مجلة 
“ويلز كار” لعام 2016 الذي أقيم في فندق العنوان في منطقة دبي 
مارينا. واســتلم الجائزة نيابة عن الشــركة المدير العام في المنطقة 

وأفريقيا أندرياس باريس.

شهادة اآليزو لـ“غاز اإلمارات”
غــاز  شــركة  حــازت 
الـتـابـعــــــة  اإلمــــارات 
لـ“اينـوك” على شـــهـادة 
اآليــزو: 22301. وقــال 
المديــر العــام فــي “غاز 
اإلمارات” نادر الفـردان: 
نحن نرى في تحقيقنا لهذه 

الشهادة إنجازاً بارزاً. 
وأضــاف: اننا نتميز في شــركتنا بالتزامنا بأفضل الممارســات 
العالميــة وبأهــداف الهيئة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمات 

والكوارث.
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بالنك نائب رئيس لـ“أف آر أتش آي”
عينــت مجموعــة “أف آر أتش 
آي” للفنادق والمنتجعات، باستيان 
بانــك بمنصــب نائــب الرئيــس 
للمبيعــات والتســويق فــي منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا والهند.
مســؤولية  بانــك  وســيتولى 
اإلدارة العامــة لعمليــات المبيعات 
والتســويق فــي 19 فندقــاً تابعــة 
بالمجموعة واإلشراف على تطوير 
اســتراتيجيات وخطــط وميزانيات 

فنادق “فيرمونت”، “رافلز” و“سويسوتيل” الجديدة.

دويدار رئيسًا تنفيذيًا لـ“اتصاالت”
عيّنـــت مجموعــــة اإلمــــارات 
لاتصــــاالت “اتصــاالت” حاتـــم 
دويدار في منصب الرئيس التنفيذي 
باإلنابة، لحين استكمال إعادة هيكلة 
المجموعة في نهاية حزيران/يونيو 

.2016
 يذكــر أن دويــدار عمل رئيســاً 
لقطاع العمليــات في المجموعة منذ 
أيلول/سبتمبر 2015، بعد أن انضم 

إليها من شركة فودافون مصر والتي عمل بها رئيساً تنفيذياً ورئيساً 
لمجلس إدارة الشركة.

جائزة لـ“باركليز” للعام الثاني
فاز بنك باركليــز للعام الثاني 
على التوالي بجائزة “أفضل بنك 
للخدمــات المصرفيــة الخاصــة 
األوســــط”  الشـــــرق  لمنطقـة 
خال حفل توزيــع جوائز مجلة 
 )Asian Private Banker(

تقديراً للخدمات التي يقدمها.
وقــال المدير التنفيــذي للبنك 
سيدريك ليزان: إننا نؤكد التـزامنا 
بتوفير خدمات استثنائية لعمائنا 

من أصحاب الثروات، بما يواكب احتياجاتهم الفردية.

“لندن والشرق األوسط” يعّين غندور
لندن والشرق  عيّن بنك 
األوســط، جبــرا غنــدور 
للبنــك  تنفيذيــاً  رئيســاً 
مجلــس  فــي  وعضــواً 

اإلدارة.
قــال  المناســبة  وبهــذه 
جبرا: سوف نقوم بتطوير 
وتقديم منتجــات وخدمات 

عاليــة الجــودة فــي إدارة الثــروات لنلبي احتياجــات عمائنا في 
الخليج بشــكل أفضل باإلضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات 

المتوسطة في المملكة المتحدة.

MTN تعديالت إدارّية لمجموعة
 MTN أعلنــت مجموعة
عــن إجــراء تعديــات في 
هيكلية إداراتها، شملت تعيين 
بمنصب  جارودي  إسماعيل 
المجموعــة  رئيــس  نائــب 
لمناطق عملياتها في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
كما تــم تعيين زياد ســبح 

بمنصب المدير العام التنفيذي للشــركة وأحمد رمضان في منصب 
مدير إدارة الشــؤون التنظيميــة بالوكالة، إلى جانــب تعيين غياث 

بازرباشي مديراً إلدارة التسويق بالوكالة.

SIIB يطلق خدمة الموبايل البنكي
أطـلـــق بنــــك 
ســـورية الدولــي 
اإلســامي خدمـة 
“الموبايل البنكي” 
وهـــو تـطـبـيـــق 
متطور للخدمــات 
المصرفيــة عبــر 
الجــوال، ويمكــن 

تشغيله على أجهزة آي فون وأندرويد. وستمكن هذه الخدمة العماء 
من الدخول إلى حســاباتهم المصرفيــة وتصفح تفاصيلها، وتحويل 
األموال الفوري بين حساباتهم الخاصة أو لصالح أي مستفيد مسّجل.
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مركز التدريب المعتمد من آندرويد
“كوينـــج  حصلـــت 
شــــركة  ســـليوشنز” 
التدريب على تكنولوجيا 
المعلومات، على شهادة 
التـدريـــب  “مـركــــز 

المعتمد من آندرويد”.
الشهادة  هذه  وستتيح 
الجديدة لشــركة كوينج 

تقديم مختلف الدورات التدريبية واختبارات التقييم القائمة على نظام 
التشغيل “آندرويد” والتصديق على المهارات والكفاءات المكتسبة 

في هذا المجال.

أفضل مكان للعمل في دولة اإلمارات

قامت مؤسسة غريت بليس تو وورك لألبحاث والتدريب بتصنيف 
أفضل 20 مكان للعمل فــي دولة اإلمارات، حيث فازت وكالة ويبر 
شاندويك بالمركز السابع للسنة الثالثة على التوالي. وجاء اإلعان عن 
القائمة الرسمية خال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي مؤخراً.

IATA فالي دبي” تنضم إلى“
“فــاي  حصلــت 
دبــي” على شــهادة 
عضويــة في منظمة 
النقل الجوي العالمية 
لتصبــح   ،)IATA(
بذلــك أحدث شــركة 
طيــران تنضــم الى 
المنظمة فــي منطقة 

الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا. وتسلّم الشــهادة الرئيس التنفيذي 
للشركة غيث الغيث من نائب الرئيس االقليمي لـ)IATA( ألفريقيا 

والشرق األوسط حسين دبّاس.

“الخليج الدولي” يحصد جائزتين
فاز بنــك الخليــج الدولي 
)المملكة المتحــدة( المحدود 
مديــر  أفضــل  بجائزتــي 
البحريــن  فــي  لألصــول 
وأفضل مدير لألسهم إقليمياً 
ضمــن حفــل جوائــز مجلة 
“غلوبــال إنفيســتور” للعام 

.2015
وقــال الرئيس التنفيــذي للبنك مارك واتس: تعــد إدارة األصول 
مجاالً رئيسياً للنمو في أعمال البنك وستستمر كذلك بالنسبة للسعودية 

وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

أفضل منتجع صحي فندقي

حــاز المنتجع الصحي في فندق الريتز-كارلتون أبوظبي، غراند 
كنال على لقب أفضل منتجع صحي فندقي لعام 2016 في الشــرق 
األوسط وأفريقيا، وذلك ضمن حفل جوائز “وورلد سبا آند ويلنيس” 

الذي جرى في لندن في 28 شباط/فبراير 2016.

شراكة بين “بترومين” و“نيسان” 

أعلنــت “نيســان” عن شــراكة جديدة مــع شــركة بترومين في 
الســعودية، بحيث ســتنضم “بترومين” كشريك اســتراتيجي ثاني 
للشركة اليابانية، إلى جانب شركة العيسى في إطار جهود “نيسان” 

لمواصلة نموها والتوّسع في جميع أنحاء المملكة.
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“بريتلينغ” في معرض أبوظبي للطيران

دخلت شركة بريتلينغ )Breitling( السويسرية لتصنيع الساعات 
في ش��راكة مع “معرض أبوظبي للطيران” ألول مرة في تاريخها 
حيث كانت ش��ريك التوقيت الرس��مي في المعرض في نسخته لعام 
2016 ال��ذي اقي��م  في العاصم��ة اإلماراتية للم��ّرة الرابعة والذي 
ش��اركت فيه أهم الجهات العاملة في مجال الطيران لعرض أحدث 

االبتكارات والتطّورات الحاصلة في هذا القطاع.
وش��هد المعرض مش��اركة الفتة لفريق “بريتلينغ وينغ واكرز” 
)Breitling Wingwalkers(، الوحي��د عالمياً لالس��تعراضات 
الجوي��ة عل��ى أجنحة الطائ��رات، حي��ث أذهل الفري��ق البريطاني 
الجمهور بعروضه الجوية االس��تثنائية والجريئة بينما  كانت فتيات 
الفري��ق واقفات ف��وق أجنحة طائرتي “بريتلين��غ” من نوع “بوينغ 
س��تيرمان” )Boeing Stearman( مزدوجة الجناح أثناء تحليقها 
بسرعات عالية تصل إلى 240 كيلومتراً بالساعة مع التعّرض لقّوة 

.4G جاذبية عالية حتى
عل��ى صعيد آخر، ع��ززت “بريتلينغ” انخراطه��ا في “بطولة 
 Red Bull Air Race World( ”العالم لس��باق ريد بُل الجوي
Championship( ف��ي دورة العام 2016 ، حيث كانت ش��ريك 
التوقي��ت الرس��مي للبطولة التي أُقيمت ف��ي أبوظبي في 11 و12 
آذار/م��ارس 2016 والت��ي ش��هدت مش��اركة ممي��زة لطي��اري 

“بريتلينغ” نايجل المب وفرنسوا لي فوت.

“إل جي” تكّرم األم في عيدها

نّظمت شركة إل جي إلكترونيكس برانش مميّز في مطعم مندلون 
كافيه في العاصمة اللبنانية بيروت  بمناسبة عيد األم، ودعت وجوهاً 
نس��ائية بارزة في عالم الصحافة واإلعالم تقدي��راً لدور كّل واحدة 
منهّن في حياة األشخاص المحيطة بها وشاكرةً مساهمتها في التطّور 

االبتكاري للعالمة التجارية في ميدان االستهالك اإللكتروني.
وقد س��عت الش��ركة إلى تقدير ال��دور البارز لألم ف��ي المجتمع 
اللبناني والتنش��ئة الصحيحة التي تربّي الجيل الجديد عليها، باتجاه 
االبتكار الذي يساهم في تقديم الحلول اإللكترونية لحياة أفضل. وقد 

جمع الحفل أّمهات من مختلف القطاعات اإلعالمية.

سكوديريا ليبانون تحتفل بعيد األم

بمناس��بة عيد األمهات، نّظمت شركة سكوديريا ليبانون، الوكيل 
الحصري لفيراري في لبنان، احتفاالً تكريمياً لنساء المجتمع اللبناني 

في صالة عرضها في فردان.
ُعرض��ت خالل هذا الحفل الراقي، س��يارة California T التي 
تعكس إرث س��يارات الحصان الجامح وأسلوبها الفريد الذي يجذب 
الرجال والنس��اء على حدٍّ س��واء. في هذا الي��وم بالتحديد، اختارت 
في��راري االحتفال بالقيم المش��تركة مع الم��رأة اللبنانية في جّو من 
الرفاهية، مقدّمةً فرصة لألمهات لالستمتاع بتجربة قيادة ال مثيل لها 

على الطريقة اإليطالية المميزة.
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بروج تستعرض جهودها في التطوير

اس��تعرضت ش��ركة بروج البتروكيماوية للحلول البالس��تيكية، 
إمكانياتها في مجال البحث والتطوير الذي يلعبه االبتكار في تعزيز 
نجاح قطاع إنتاج البالس��تيك، وذلك من خالل مشاركتها ورعايتها 
للدورة الثالثة لمنتدى األبحاث واالبتكار الذي نظمه االتحاد الخليجي 

للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( في دبي.
ووف��ر المنتدى فرصة مميزة لتس��ليط الضوء عل��ى مدى التزام 
الش��ركة بتعزيز منه��ج االبتكار والبحث الذي يتجس��د واضحاً في 
المجموعة الواسعة والمتنوعة من الحلول البالستيكية المبتكرة التي 
توفرها الش��ركة لعمالئها، فضالً عن مركزها المتقدم لالبتكار في 

أبوظبي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو ونجاح الشركة.

برنامج “تاجر” التعليمي

“منتدى المرأة العالمي” في دبي

أطل��ق بنك )الخليجي(، بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون في 
قطر، ورشة عمل “تاجر” التي تهدف إلى تعريف طالب المدارس 
الثانوية باألس��واق المالية. وتعمل هذه الورشة من خالل تدريباتها 
المكثف��ة عل��ى تقديم آلي��ة تمكن الحض��ور من اكتس��اب المعرفة 

والمعلومات حول األنظمة التجارية في جميع أنحاء العالم.
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة بين بنك الخليجي 
وجامع��ة كارنيجي ميلون لتمكين الطلب��ة وتزويدهم بما يحتاجون 
إليه من معلومات ومهارات لتس��هيل انتقالهم من الحياة األكاديمية 

إلى الحياة المهنية.

فعاليات  ضم��ن 
“منت��دى الم����رأة 
ف���ي  العال�م����ي” 
دب��ي والذي يحمل 
“المواه�ب  عنوان 
الواع��دة”، س���لط 
بن��ك الخليج األول 
ال�ض���وء ع�ل����ى 
ش��خصيات نسائية 
عربي��ة، وذلك من 
خ���الل التركي����ز 

على إنجازات وقصص النجاح المميزة لسبعة من هذه الشخصيات 
تحت سن ال�40، الالتي أظهرن مهارات فريدة.

يش��ار إلى انه خالل الجلسة النقاش��ية، تحدثت رئيسة مجموعة 
الخدمات المصرفية لألفراد في بنك الخليج األول هناء الرستماني 
ع��ن الدور الذي تقوم به دولة اإلمارات في دعم المرأة في مجالي 
التعلي��م والعمل، فضالً عن منحها الفرص��ة لتولي مناصب قيادية 

حكومية.

الجمعية العمومية للناقلين البحريين

عق��د االتحاد العربي للناقلين البحريين اجتماع الجمعية العمومية 
ال��دورة 9 ومجل��س اإلدارة الدورة 13 برئاس��ة الل��واء بحري أ.ح 
محمد أحمد إبراهيم يوسف، وبحضور األمين العام محمد مصطفى 
عيتاني، وأعضاء االتحاد، وذلك بتاريخ 12 آذار/مارس 2016 في 
اإلس��كندرية في مصر. وتم خالل االجتماع التصديق على محضر 
اجتماع الجمعية العمومية الدورة )8( تاريخ 21/4/2015 ومجلس 
اإلدارة الدورة )13( تاريخ 14/11/2015، وعرض تقرير أنشطة 
االتحاد والموافقة على النظام األساس��ي الموحد لالتحادات العربية 
النوعي��ة المتخصصة الصادر بش��كله النهائي ع��ن مجلس الوحدة 

االقتصادية العربية.
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مقر “البركة” رائد في العمارة الخضراءرعايات من “سورية الدولي اإلسالمي”
ي����ة  عا بر
م���ن ب�ن����ك 
س������وري��ة 
ل�����ي  و ل��د ا
اإلس����المي 
ق�ي�م�������ت  أ
ل�ي�����ات  فع�ا
ت�م���ر  ل�م�ؤ ا

العلمي الدوري األول لعام 2016 لنقابة أطباء سورية تحت عنوان: 
“إن قدر سورية أن تصيبها الملمات ... ولكن قدرها أيضا أن تكون 
عزي��زة قوية مقاومة ومنتصرة” بحض��ور رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور وائل الحلقي، وذلك في مشفى االسد الجامعي. والبنك حفل 
تخريج طالب وطالبات كلية الش��ريعة في دمشق، حيث شهد الحفل 
توزي��ع جوائز عل��ى الطالب المتفوقين ومبارك��ة الرئيس التنفيذي 

للبنك عبد القادر الدويك.
على صعيد آخر، وبمناسبة عيد األم، أقام البنك والجمعية الوطنية 
االجتماعية “سورية بتجمعنا” حفالً تكريمياً على مدرج مكتبة األسد 

الوطنية برعاية وزيرة الشؤون االجتماعية ريمه قادري.

بنك  أق��ام 
ال�ب�رك����ة - 
سورية حفالً 
س�����ب�ة  بمنا
توقي�ع عق���د 
ء  كس��������ا إ
مبنى اإلدارة 
الدائم  العامة 

له في مش��روع البواب��ة الثامنة بيعفور. وقد وقع عن البنك رئيس��ه 
التنفي��ذي محمد حلبي وعن الش��ركة العربية للهندس��ة والمقاوالت 
الش��ريك والمدي��ر المالي ولي��د دياب. وصرح حلب��ي على هامش 
التوقي��ع: تم بفضل من هللا تعالى إنج��از المرحلة األولى من المبنى 
المؤلف من تس��عة طوابق بمس��احة طابقيه تقدر بعشرة آالف متر 

مربع وذلك خالل فترة زمنية وجيزة.
يذك��ر أنه من المزايا المهمة لهذا البناء توفر مس��احات خضراء 
داخل المبنى من خالل الحدائق المعلقة، كما يحتوي على نظام إلعادة 
تكرير المياه، ونظام لالستفادة من مياه األمطار، إلى جانب استخدام 

الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتوفير استخدام الطاقة الكهربائية.

الشام يفتتح 3 فروع جديدةتطور الصيرفة اإلسالمية في سورية

أكد نائب رئيس الهيئة االستش��ارية الش��رعية بمصرف س��ورية 
المركزي عبد الستار أبوغدة أن العقود الثالثة األخيرة شهدت تطور 
قطاع الصيرفة اإلسالمية واالهتمام بصناديق االستثمار اإلسالمية.

واس��تعرض ف��ي محاضرته “المصرفية اإلس��المية بي��ن النظرية 
والتطبيق واآلمال” المنتجات التي تقدمها المصارف اإلسالمية. ودعا 
عضو هيئة الرقابة الش��رعية لبنك سورية الدولي اإلسالمي يوسف 
شنار لتسليط الضوء على المنتجات المصرفية االسالمية، فيما دعا 
مدقق الرقابة الشرعية في بنك البركة االسالمي عبد الرحمن الشماع 
إلى نشر الوعي بالصيرفة اإلسالمية. وأشار رئيس الهيئة الشرعية 
في بنك الش��ام اإلس��المي أحمد حس��ن إلى االهتمام الذي اصبحت 

تحوزه المؤسسات المصرفية اإلسالمية  من الجهات التعليمية .

افتتح بنك الشام 
ف��روع جدي��دة   3
ل���ه ف��ي الم����زة 
والحريقة بدمش��ق 
وش����ارع المين���ا 
بطرطوس، وذل�ك 
به��دف ترس����ي�خ 
حض��وره ضم��ن 
ال�ب�ن����وك  قائم��ة 
اإلس����المي�ة ف��ي 

سورية. وباشرت الفروع الثالث استقبال العمالء وتقديم الخدمات 
له��م، كما يمكنه��م التعامل في حس��اباتهم لدى أي ف��رع للبنك في 
س��ورية، وذلك عبر تعميم نظام الرابط اإللكتروني بين كل فروع 
المص��رف ، إلى جانب إمكانية س��حب األم��وال من خالل أجهزة 

.)ATM( الص��ّراف اآلل��ي
وعن خطواته القادمة من حيث التوس��ع واالنتش��ار، رّكز المدير 
العام أحمد اللحام سعي المصرف الفتتاح فروعٍ جديدة في سورية، 

وإعادة افتتاح فرع محافظة حمص وفرع صحنايا بريف دمشق.
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معونات من “بيمو السعودي الفرنسي”

افتتح بنك بيمو السعودي الفرنسي، في مقره بشارع العابد - ساحة 
السبع بحرات، مكتب الدعم لتقديم جميع التسهيالت من خالل فريق 
عمل مدّرب، مس��تهدفاً الش��ركات غير الربحي��ة، بحضور رئيس 
مجلس اإلدارة رياض عبجي، نائب الرئيس التنفيذي عمر الغراوي 
والعديد من أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية، باالضافة إلى  
المدراء التنفيذيين للمنظمات. وأوضحت إدارة البنك، أنها حريصة 
عل��ى وضع اس��تراتيجيات، تتضّم��ن خطط عمل مدروس��ة لتقديم 
الخدمات والمنتجات المصرفي��ة بأمثل الطرق ومواكبة التطورات 
الحاصل��ة في القطاع المصرفي، وذل��ك لنترجم أهدافنا وطموحاتنا 

بأفعال تقنية تتضمن استقطاب مختلف شرائح المجتمع السوري.

بنك مسقط يدعم المؤسسات الصغيرة

وقع بنك مس��قط العماني مذكرة تفاهم مع مؤسس��ة الزبير بهدف  
تعزي��ز التعاون المش��ترك في مج��ال دعم رواد االعم��ال و تنمية 
وتطوي��ر المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة وتب��ادل المعلومات 
والخب��رات بين الجانبين وتقديم التس��هيالت التمويلي��ة، حيث وقع 
المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للبنك وليد بن خميس الحش��ار، بينما 
وقعها عن مؤسس��ة الزبير س��ي آس بي بدرينات الرئيس التنفيذي، 
وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبيين. وستساهم المذكرة في 
تعزي��ز التعاون في المج��االت التدريبية واالستش��ارية وفي تنظيم 
الن��دوات وحلق��ات العمل وغيرها م��ن الجوانب الت��ي تخدم قطاع 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

MEU مؤتمر النفط والغاز في

استضافت جامعة الشرق االوسط MEU بالتعاون مع كلية ادارة 
االعمال وش��ركة JHC لالستشارات مؤتمر النفط والغاز الذي يعد 
االضخم م��ن نوعه في لبنان والذي جمع خبراء رفيعي المس��توى 
ف��ي القطاع النفط��ي اللبناني. رعى االحتفال وزي��ر الطاقة والمياه 
اللبنان��ي آرتور نظريان ممثالً برئيس هيئة قطاع البترول في لبنان 
وسام الذهبي وحضور اعضاء في الهيئة ووزراء وسفراء وقناصل 
وبعثات دبلوماس��ية وتجارية. وعرض الذهبي لواقع القطاع مسلطا 
الضوء على استعدادات الهيئة لبدء عملية التنقيب بعد تقديم الشركات 
المؤهلة عروضها للمزايدة. وبحث المؤتمر والتحديات التي تواجه 

القطاع النفطي وفرص العمل التي يمكن ان يوفرها.

الشوا استقبل السفير الياباني
اس�����ت�ق�ب�ل 
محافظ س��لطة 
النقد الفلسطينية 
ع�زام الش���وا، 
الس�فير الياباني 
تاكيشي أوكوبو 
وال�رئ�ي������س 
التنفيذي للهيئ�ة 
للم�دن  العام��ة 
الصن�اع�ي�����ة 

والمناطق الصناعية الحرة الدكتور علي شعث. وأطلع أوكوبو على 
أهم مش��روع تمول��ه الحكومة اليابانية وتدعمه وه��و منطقة أريحا 
الصناعية والزراعية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة، بهدف دعم 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر العمود الفقري لالقتصاد 
الوطن��ي. وتط��رق إلى تطور العمل في المش��روع وال��ذي بدأ في 
2006 حيث تم االنتهاء من البنية التحتية وبعض األعمال اإلنشائية.
وق��ال أوكوبو: نحن هدفن��ا واحد وهو تحقيق التنمية المس��تدامة 

لتعزيز االقتصاد الوطني الفلسطيني والوصول إلى دولة مستقلة.
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ندوة تدريبية التحاد الغرف العربية

نّظ��م اتحاد الغ��رف العربي��ة دورة تدريبية متخصص��ة بعنوان 
“مس��تجدات مكافح��ة تبييض األموال وتموي��ل اإلرهاب والتهّرب 
الضريب��ي وإجراءات نقل األم��وال عبر الحدود في قطاعات المال 
واألعم��ال”، ولك في مقّره بمبنى عدنان القّصار لالقتصاد العربي 
وتحت رعاية بنك البركة، بمشاركة وحضور رئيس غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة في طرابلس والش��مال توفيق دبّوس��ي، أمين 
عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، 
أمي��ن عام جمعية مصارف لبن��ان الدكتور مكرم صادر وأمين عام 
اتحاد الغرف العربيّة الدكتور عماد ش��هاب، إضافة إلى حوالي 64 
متحدّثاً ومش��اركاً من المصرفيين والحقوقيي��ن وأصحاب األعمال 

وأهل االختصاص.

مبادرة “مصر لبنان” لألسواق األفريقية

شهر الفرنكوفونية ونشاطاته

ش��هدت العاصم��ة اللبنانية بيروت “إطالق مب��ادرة مصر لبنان 
م��ن أجل أفريقيا” للتعاون بين المصدرين والمس��توردين اللبنانيين 
في السوق األفريقية. وتم توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء شركة مصرية 
لبناني��ة مقره��ا بيروت تخت��ص بالتس��ويق والتصدي��ر للمنتجات 
المصرية من مواد البناء والتش��ييد والصناعات الهندس��ية لكل من 
نيجيريا، انغوال، زائير، الكونغو، تنزانيا، زامبيا ساحل العاج وغانا 
مع امكانية إضافة بلدان أخرى. وقام بالتوقيع عن الجانب المصري 
رئي��س غرفة م��واد البناء باتح��اد الصناعات المهن��دس أحمد عبد 
الحميد، وماجد المنشاوي، ومن الجانب اللبناني طالل ناصر الدين.

للس��نة السادسة على التوالي شارك بنك سوسيته جنرال في لبنان 
 Le“ :برعاي��ة ش���ه�ر الفرنكوفوني��ة للعام 2016 تح��ت عنوان
francais en musique” ال��ذي انطلق في المعهد الفرنس��ي في 
بيروت بحضور سفير فرنس��ا ايمانويل بون ووزير الثقافة ريمون 
عريجي، وس��فراء الدول الفرانكوفونية. ومع قراءة موسيقية لنص 
لمي��اء زي��ادة )O nuit, O mes yeux( افتتح��ت الممثلة كلوتيلد 
ك��ورو االحتفاالت يرافقها على الع��ود العازف زياد االحمدية على 
خشبة مسرح مونتين.وقال المدير العام المنتدب في SGBL فيليب 
دوبوا: إن البنك كشريك لسفارة فرنسا وللمؤسسات الفرنسية وضمن 
خياراته برعاية الفعاليات الثقافية يعمل على تشجيع المبادرات الفنية 

باللغة الفرنسية تأكيداً على التزامه في تعزيز الحوار بين الثقافات.

“فيراري” في شوارع وسط بيروت

نّظمت شركة س��كوديريا ليبانون الوكيل الحصري لفيراري في 
لبنان، حدث خاص في وس��ط بيروت تم خالله استضافة مجموعة 
 )California T( م��ن المدعوين لتجربة قي��ادة خاصة لس��يارتي
و)FF(. وت��م اس��تضافة المدعوين في مطع��م )Metropole( من 
قبل فريق عمل الش��ركة، ثم بدأت تجربتهم وراء مقودَي السيارتين 
ليجوبوا بهما ش��وارع وس��ط بيروت الراقية، وذلك بمرافقة مدربا 
قي��ادة متخصص��ان حضروا م��ن إيطاليا إلى لبن��ان خّصيصاً لهذا 
الحدث، حيث رافقا المدعّوين خالل تجربتهم مقدّمين إليهم النصائح، 
التدريبات والمعايير الصحيحة لقيادة ممتعة واس��تثنائية تس��مح لهم 

باختبار أسلوب فيراري المميّز.
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المنتجات األكثر ابتكاراً للعام 2016

أعلن منتج العام عن أسماء العالمات التجارية الرابحة في نسخة 
2016 م��ن جائ��زة “منتج العام”  خالل حفل عش��اء  اقيم في فندق 
فينيس��يا في العاصم��ة اللبنانية بيروت ف��ي 15 آذار/مارس 2016 
حيث تم تكريم المنتجات االس��تهالكية األكثر ابتكاراً. وقد ش��هدت 
مس��ابقة منتج العام 2016، المعروف��ة باحتضانها االبتكار عالمياً، 
على مجموعة متنّوعة من الفئات التي تضّمنت المشروبات الساخنة، 
الحبوب، غسول اليدين وغيرها. وتأّهل 28 منتج استهالكي محلي 
وعالم��ي ليحصد لقب “منتج الع��ام”، ُمطبّقاً االبت��كار في نماذجه 

وُمثبتاً ريادته في قطاع السلع االستهالكية.
انتََخب المس��تهلك اللبناني المنتجات التي تقدّمت إلى المش��اركة 
في المسابقة منذ 12 شهراً، من خالل استقصاء استهالكي مستقّل، 
ت  نّظمته ش��ركة إيبس��وس للدراسات. وفي هذا االس��تقصاء، صوَّ
المستهلكون استناداً إلى درجة ابتكار المنتج، استخدامه، نسبة اكتفاء 
المستهلك والهدف من شرائه. وأظهرت المشاركة الكثيفة هذا العام 
م��ت المنتجات إلى لجنة  درج��ة عالية جداً من المنافس��ة، بحيث قُدِّ
تحكيم متخصصة، ُمحدث��ةً فرقاً كبيراً على صعيد كل فئة. وبهدف 
تعزيز االبتكار، االمتياز واالعتراف المرموق في الس��وق، أثبتت 
العالم��ات التجارية المتنافس��ة تطّورها حيال اس��تيعاب احتياجات 

المستهلك وفهمها، إلى جانب سلوكهم على صعيد عملية الشراء.
وتعليقاً على إعالن الرابحين، هنأ المدير التنفيذي لمنتج العام في 
الش��رق األوسط وشمال إفريقيا، دوري كفوري، العالمات الرابحة  
مش��يراً إلى انه “على الرغم من التحديات والركود االقتصادي هذا 
العام، نجح منتج العام في تعزيز الحركة المحلية والدولية التي تؤّكد 

مجدداً التزامنا تجاه ابتكار المنتج وامتيازه”.
من جهتها، أش��ارت مديرة منطقة المشرق في منتج العام الشرق 
األوس��ط وش��مال إفريقيا، زينة إس��طواني، إلى أن “االبتكار شّكل 
العنوان العريض خالل األعوام الس��تّة لمس��ابقة منتج العام، محقّقةً 
اعترافاً محلياً وإقليمياً متنامياً، مع 67 % من التوعية على ش��عار 
المسابقة فقط. شّكلت 2016، سنةً ناجحة ومميزة، شارك فيها عدد 

كبير من العالمات الرائدة االبتكارية”.

BBAC في المنتدى القبرصي-اللبناني
مثّ��ل رئي����س مجل����س 
إدارة ومدي���ر ع���ام بن���ك 
العربي��ة  والب��الد  بي��روت 
)BBAC( غس�ان ع�س�اف 
ف��ي  اللبناني���ة  المص��ارف 
المنتدى القبرصي - اللبناني 
ال��ذي انعق��د في  لألعم��ال 
مدينة ليماس��ول القبرصية، 
والذي يهدف لتوس��يع أطر 
التعاون بي��ن لبنان وقبرص 

وإيج��اد الف��رص لتحفيز االس��تثمار وخل��ق فرص عم��ل جديدة 
مشتركة بين البلدين.

واش��ار عس��اف إلى العالقة المتينة التي ترب��ط لبنان بقبرص، 
قائ��الً: إن مصائ��ر بلدين��ا تترابط ف��ي المصاعب وف��ي النجاح، 
وعلى مدى عقود قام ش��عبّي قبرص ولبنان ببناء جس��ور التعاون 
باس��تمرار، األمر الذي أدى إل��ى خلق رواب��ط اقتصادية وثقافية 
واجتماعي��ة. وأضاف: نحن في BBAC  فخورين بأن نكون بناة 

لواحد من تلك الجسور.

محاضرة لـ“اللبناني الفرنسي”

نّظم البنك اللبناني الفرنسي بالتعاون مع مركز دراسة االقتصاد 
واألس��واق المالية التابع لجامعة البلمند اللبنانية، الذي يديره األب 
بول الدويه��ي، محاضرة حول “الوضع االقتص��ادي العالمي في 
الوالي��ات المتح��دة األميركية ومنطق��ة اليورو والمملك��ة المتحدة 

واليابان واألسواق الناشئة”.
وألق��ى المس��ؤول عن المحفظة وع��ن وحدة إدارة الس��ندات في 
البن��ك جميل قودم  كلمة عن الوضع االقتصادي الس��ائد في البالد، 
ثم رّكز الدويهي في مداخلته على الوضع االقتصادي العالمي مبيّناً 
“حالة الغموض الكبير السائدة على المستويات االقتصادية والمالية، 

وغياب اإلشارات الحقيقية النتعاش االقتصاد العالمي”.
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كانتون 119 يعزز التجارة اللبنانية الصينية

تستضيف قوانغتشو الصينية بالتعاون مع وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية 
والحكومة الش��عبية لمقاطع��ة قوانغدونغ، ال��دورة ال�119 من المعرض الصيني لس��لع 
ال��واردات والصادرات )معرض كانتون( في الفترة الممتدة من 15 أبريل/نيس��ان حتى 
5 مايو/أيار 2016، حس��بما أعلن المركز الصيني للتجارة الخارجية، الجهة الرس��مية 
المنظمة للمعرض، خالل مؤتمر الفيديو الصحفي في فندق Le Gray في بيروت حيث 

حضره عدد من رجال األعمال اللبنانيين، وأصحاب المشاريع، ووسائل اإلعالم.
وقال المس��ؤول التنفي��ذي عن الخدمة الدولية الهامة لمع��رض كانتون هاكل وين: إن 
طريق الحرير ربط بين الصين ومنطقة البحر األبيض المتوسط عبر التجارة منذ آالف 
الس��نين، وإن لبنان تمتع بعالقات اقتصادية وتجارية سليمة سريعة النمو مع الصين منذ 
إقامة العالقات الدبلوماسية في عام 1971، مشيراً إلى أن لبنان احتل المرتبة الرابعة من 

حيث التواجد الكبير بين جميع الدول العربية في معرض كانتون ال�118.
وكشف المؤتمر الصحفي عن األنشطة والخدمات التي سوف تكون معروضة ومتاحة 
للمشاركين الذين سيحضرون المعرض ورّحب بالشركات اللبنانية المشاركة في الجناح 
الدول��ي في معرض كانتون لعرض منتجاتهم المحلي��ة اللبنانية والتمتع بفرص األعمال 

العالمية المتاحة.
وأش��ار وي��ن إلى ان “معرض كانت��ون يقدم مجموعة متنوعة من الس��لع الفريدة إلى 
السوق اللبنانية ونحن متفائلون بأن هذا يفتح األبواب أمام منتجات لبنانية استثنائية لدخول 
السوق الصينية الضخمة”، مضيفاً “نحن نعتقد أن هذه هي منصة فريدة من نوعها على 

طريق الحرير الجديد، والتي توفر آفاق اقتصادية عظمى لكل من لبنان والصين”.
يذك��ر أن ع��دد الزوار اللبنانيين ف��ي الدورة ال�118 من المع��رض بلغ 1250 زائر 
أبدوا اهتماماً  بمجال االلكترونيات واألجهزة الكهربائية المنزلية والديكورات المنزلية 

والسلع االستهالكية.
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قدم نائبان لبنانيان أخيراً اقتراح قانون إللغاء الش��هادة المتوسطة )البريفيه(، لكن األسباب 
الموجب��ة في المش��روع لم تحمل عناوين اصالحية، وإن كانت تس��تند الى وجود فس��اد في 
إعداد االمتحانات وإجرائها. يفصل االقتراح الش��هادة المتوسطة عن الشهادة الثانوية، وكأن 
الفس��اد يكتس��ح األولى، فيما الثانية تتحلى بالنزاهة، والجميع يعرف أن منظومة االمتحانات 
ومؤسسات تربوية وإدارات وأجهزة يستشري فيها الفساد وال أحد يطرح الغاءها، بل نسمع 
أصواتاً لمكافحة الفساد وإصالح المؤسسات من دون طرح معالجة المنظومة كلها. هذا يعني 
أن هناك تس��ّرعاً في تناول قضية خطيرة، يرفعها البعض الى المس��توى الوطني، باقتراح 
الغائها، قبل قياس الجدوى ومناقشتها كمسألة وطنية، تحتاج الى معالجة االمتحانات الرسمية 
وإص��الح المنظومة التعليمية كاملة ووضع نظم تقويم دقيقة تجعل عملية االنتقال من التعليم 
األساسي الى الثانوي غنية بالتحصيل العلمي والثقافة، بدالً من التركيز على أسئلة االمتحانات 

لمجرد النجاح في الشهادة.
لي��س الغاء ش��هادة البريفي��ه أو حتى اعادة النظر بالش��هادة الثانوية اليوم ي��درج في خانة 
االص��الح التعليمي. فاقتراح القانون ال ينطلق م��ن وجهة متكاملة لإلصالح التعليمي، وكل 
م��ا يحصل أيضاً في ملف االمتحانات الرس��مية في وزارة التربية ال ي��درج أيضاً في خانة 
االصالح، النه ينطلق من خلفية تنظر الى جزء من المشكلة التي تعانيها االمتحانات، وهي 
تحمل في ذاتها أس��ئلة تتعلق مثالً بالمس��تفيد من الغاء شهادة “البريفيه”، من مدارس خاصة 
تجارية أو مؤسس��ات “دكاكين” ال يفيدها وجود نظام تقويم يقيس الجدوى والمعلومات لدى 
التلميذ وينظم طرق التعليم بالتوازي مع ورشة اصالحية شاملة تجعل من التعليم، األساس، 
قب��ل طرح موضوع االمتحانات وطريقة اجرائها وفلس��فتها وكل ما يتعلق بموادها النظرية 
والتطبيقية، علماً أن مدارس كثيرة قد ال تلتزم بمواد يفرضها المنهاج اللبناني في األساس  اذا 

ما ألغيت الشهادة المتوسطة.
وقد يس��أل البعض عن جدوى اقتراح الغاء الش��هادة المتوس��طة على أبواب االمتحانات، 
خصوص��اً وأننا نش��هد اليوم ورش عمل دعا اليها وزير التربي��ة إلعادة النظر باالمتحانات 
وبوضع األسئلة وبطرق التصحيح، لكن من زوايا إدارية ضيقة يتعلق بعضها بخفض أعداد 
المتقدمي��ن لالمتحان��ات في المراكز لضبط المراقبة والتدقيق، م��ن دون نقاش جدارة النظام 
التعليمي ونقد هيكل االمتحانات الرس��مية، ومواجهة المشكالت في وزارة التربية. لذا يجب 
تعيي��ن المش��كلة، وتحديد التوجه لحلها، وذلك عن طريق إص��الح المنظومة التربوية، التي 

تشمل االمتحانات والشهادة، وتحدد من خالله خريطة طريق للحل؟

الغاء شهادة “البريفيه” ... أي جدوى!

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 1062016
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العدد 184 - نيسان/ابريل 2016

املهاجرون ينعشون قطاع األعمال األوروبياملهاجرون ينعشون قطاع األعمال األوروبي

تنوع يف صناعة اإلعالم يف الشرق األوسطتنوع يف صناعة اإلعالم يف الشرق األوسط


