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ال شيء يوحي بأن جديداً إيجابياً قد يطرأ على وضع االقتصاد اللبناني مع استمرار 
األزم��ة السياس��ية في البلد. ولنعت��رف أن اإلهتمام باالقتصاد من جانب السياس��يين 
ليس أولوية في حس��اباتهم، ونعني باالقتصاد، كل ما يرتبط فيه من حركة وقرارات 
وإج��راءات ودورة وغيره��ا، الى جانب القضايا المعيش��ية وكذل��ك المالية، فال نجد 
أي تحفي��ز عل��ى النمو وال قرارات تس��اعد في ع��ودة العجل��ة االقتصادية وانتعاش 
القطاعات، فيما يس��تمر الفراغ في مؤسس��ات رئيسية كرئاسة الجمهورية وال يتمكن 

مجلس الوزراء من اتخاذ القرارات وال مجلس النواب من التشريع.

ويدرك الجميع أن التس��وية السياس��ية الداخلية، عندما تنجز باكتمال المؤسس��ات، 
يصب��ح البلد أكثر تماس��كاً، حت��ى لو كانت األزم��ة اللبنانية الخليجية مثالً في اس��وأ 
مراحلها، وكذلك تدفق المهاجرين الذين يضغطون على البنية اللبنانية وطاقاتها. فإذا 
استمر العزف على وتر الفراغ السياسي، واستمرت األزمات البيئية والحياتية، ومن 
بينها ملف النفايات الذي لم ينجز حله كامالً يبقى االقتصاد اللبناني في وضع صعب، 

ويزداد تباطؤاً وأزمات مستقبلية.

المشهد الذي نراه، خصوصاً االقتصادي، ليس مطمئناً وينذر بمضاعفات خطيرة، 
خصوص��اً مضاعف��ات بيئي��ة واجتماعية، في وق��ت كلما تأخرت التس��ويات ومعها 
الحل��ول، كلما باتت األمور أكث��ر صعوبة إلخراج البلد الى بر األمان. وكلنا يعلم أن 
هن��اك دوالً تعم��ل وتقرر وتتخذ اجراءات على رغ��م االضطرابات والحروب التي 
تعانيها، فيما بلدنا يئن تحت وقع األزمات واألعباء، جراء الخالفات والمصالح التي 
يريدها البعض مس��تمرة وتحصد ما تبقى م��ن رصيد البلد، فمن الذي يبادر أوالً الى 

انقاذ البلد؟

من يبادر الى انقاذ البلد؟

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2016
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أنه��ى المص��رف التج��اري الس��وري وض��ع دفتر 
الش��روط الفنية لصيانة نقاط البي��ع )p.o.s( الموجودة 
لديه، حتى يص��ار إلى إصالحها ووضعها في الخدمة، 
كون الحاجة ماس��ة لالس��تفادة من خدماتها في السحب 
النقدي من فروع المصرف، أو في عمليات الشراء من 
قبل التجار ومجتمع األعمال. وفيما يتعلق بالمجال التقني 
والمصرفي، أش��ار “التجاري الس��وري” إلى االنتهاء 
م��ن عمليات االختب��ار على عينات مح����دودة لخدم��ة 
دفع الفواتي��ر عن طري��ق الهاتف الجوال، حيث س��يتم 
إطالق هذه الخدمة بش��كل ش��امل وكام��ل حال تجهيز 
البني��ة التحتية الالزم��ة لها، لجه����ة تأمي�ن مخدم��ات 
للبرمجي����ات الملحق��ة بمنظوم��ة الدف��ع االلكتروني، 
بالت��وازي مع دراس��ة إضافة خدمات جدي��دة على قناة 
الدف��ع عبر الهاتف الجوال مثل عمليات االس��تعالم عن 
الرصيد وكشف الحس��اب المختصر وتحويل األموال، 
إضافة الى إنجاز األعمال التطويرية للموقع االلكتروني 
الجديد للمصرف وإطالق النس��خة األولية منه باعتماد 

تقنيات ومعايير عالمية في عرض الخدمات. 

“التجاري” ينّسق مع شركات الفوترة

“البركة” يوزّع أرباحًا وأسهمًا مجانية

وافقت الهيئة العامة 
لبن��ك البركة س��ورية 
عل��ى توصي��ة مجلس 
أرباح  بتوزيع  اإلدارة 
للمس���اهمي��ن تع��ادل 
25 % م���ن القيم����ة 
اإلس���مية لألسهم التي 

يحملونه��ا، وذلك في خطوة هي األولى من نوعها خ��الل األزمة التي دخلت عامها 
الس��ادس، ليكون أول بن��ك يوزع أرباحاً نقدية، وأول ش��ركة مدرج��ة في بورصة 
دمش��ق توزع أس��هم منحة مجانية، حيث أوصى مجلس اإلدارة خالل اجتماع الهيئة 
العام��ة غي��ر العادية المنعقد مؤخ��راً بتوزيع أرباح بما اليتج��اوز 1.25 مليار ليرة 
سورية )بحدود 2.78 مليون دوالر أميركي(، حيث سيتم توزيع أرباح نقدية تساوي 
نس��بة 5 % من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به، باإلضافة إلى توزيع أس��هم 
منح��ة )مجانية( بنس��بة التزيد عن 20 % من رأس مال البن��ك المصرح والمكتتب 
به، ويعتبر رأس مال البنك معدالً حكماً بزيادت��ه حس����ب القيمة االس���مية لألس��هم 

الموزعة أصوالً.
وفي هذه المناس��بة، ص��ّرح رئيس مجلس إدارة البنك عدنان أحمد يوس��ف قائالً: 
إنه على الرغم من كل هذه األحداث وتداعياتها وتحدياتها كان لبنك البركة س��ورية 
نصيبه المتميز من اإلنجازات، إذ تمكن بعون لّا من تحقيق نتائج جيدة على مختلف 
األصعدة، ال س��يما تلك المتعلقة بزيادة معدالت الربحية، وتحس��ين رضا المتعاملين 
والمس��اهمين، وتنفيذ عدد من برامج المس��ؤولية االجتماعية، وعدد من المش��اريع 
الخاصة، اس��تطاع من خاللها تأكيد وجوده في الس��وق المصرفية السورية وتعزيز 

موقعه الريادي فيها.

وسائل دفع أكثر أمانًا من عوده

أطل��ق بن��ك عوده، تح��ت رعاية 
كّل من شركتَي ماستركارد وفيزا ، 
تقنيّات وسائل أمان خاّصة بالتجارة 
اإللكترونيّة والتجارة عبر الموبايل، 
Online Pay�  وذلك تحت ش��عار

 ment Security … A Way
.Forward

وقالت رئيسة مجموعة حلول الدفع اإللكترونيّة وخدمة البطاقات في بنك عوده رندة 
بدير: إن البنك  يسعى منذ العام 2013 إلى بلوغ هدف واضح ومحدّد هو بناء مجتمع 
خاٍل من النقود، وذلك من خالل إطالق مبادرات عدّة .األولى كانت اس��تحداث حلول 
ابتكاريّة مثل خدمات Tap2Pay، أّما المبادرة الثانية، فهي إطالق وسائل جديدة توفّر 
س��بل األمان وتساعد على تش��جيع التعامل بالتجارة اإللكترونيّة، واليوم نقدّم خدمتين 

.3D Secure & Tokenization جديدتين تنطويان على مستويات أمان إضافيّة

أعلن بنك االس��تثمار 
الدول��ي ع��ن تخارج��ه 
ف��ي  اس��تثماراته  م��ن 
ش��ركة آرتيس التونسية 
س��وق  ف��ي  المدرج��ة 
والم��وزع  األس��هم 
الحصري لمجموعة من 
أشهر ماركات السيارات 
ب��اع  حي��ث  العالمي��ة، 

البنك حصته في الشركة مقابل 7.1 دينار تونسي )3.5 
دوالر( للسهم الواحد، وذلك من خالل عملية بيع كبرى 
في بورصة تونس. وقال الرئيس التنفيذي للبنك صبحي 
بن خضراء: كانت ش��ركة آرتيس هي أولى استثماراتنا 
ف��ي تونس وفي قطاع الس��يارات كذل��ك، وعلى الرغم 
م��ن مكانتها المتميزة كش��ركة ناجح��ة، إال أننا قد رأينا 
أن الوق��ت المناس��ب قد حان للتخارج م��ن هذه الصفقة 

االستثمارية، وذلك توافقاً مع سياسة البنك الجديدة.

“االستثمار الدولي” يبيع حصته
في “آرتيس”

صبحي بن خضراء
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“كيو إنفست” يستحوذ على “إرغو بورتفوي”

أعلنت “كيو إنفست” المجموعة االستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات 
الخدم��ات المالي��ة اإلس��المية على مس��توى العالم، عن اس��تحواذها عل��ى “إرغو 
بورتفوي” إحدى أضخم شركات إدارة األصول اإلسالمية وأسرعها نمواً في تركيا. 
ولدى إتمام عملية االستحواذ فإن قيمة األصول تحت اإلدارة لدى وحدة إدارة األصول 

في “كيو إنفست” القطري، ستصل إلى حوالي المليار دوالر أميركي.

أعلن بنك س��ورية الدولي اإلسالمي عن نتائج أعماله 
ف��ي الع��ام 2015 حيث حقق أرباح��اً مميزة بلغت نحو 
5.8 مليارات ليرة س��ورية )بحدود 13 مليون دوالر(. 
واس��تطاع البنك خالل ه��ذه الفترة تحقيق نمو مميز في 
إجمال��ي ودائعه إذ ارتفعت بنس��بة 42 % كما ارتفعت 
حقوق المساهمين بنسبة 62 % . واستطاع البنك الحفاظ 
عل��ى عدد مس��اهميه الذي بل��غ في نهاية الع��ام 2015 
حوالى 12,133 مس��اهماً، وكان حصوله على ش��هادة 
اآلي��زو العالمي��ة في الج��ودة 2008 / 9001 من أبرز 
انج��ازات البنك النوعي��ة خالل الع��ام 2015. أما فيما 
يتعلق بأداء س��هم بنك سورية الدولي اإلسالمي فهو من 
أكثر األس��هم نش��اطاً وتداوالً في سوق دمشق لألوراق 
المالية ويعد س��هماً قيادياً حيث اس��تحوذ على مانس��بته 
حوالي��ى 26 % من أحجام الت��داول منذ افتتاح بورصة 

دمشق في العام 2009 وحتى نهاية العام.

SIIB يعلن نتائج أعماله
في 2015

وقع مجل��س اإلنماء واإلعمار التاب��ع للدولة اللبنانية 
مع البنك اإلس��المي للتنمية 5 اتفاقي��ات تمويلية جديدة 
تتعلق بقطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي بقيمةً 
67.372 ملي��ون دوالر أميركي. ووقع على االتفاقيات 
كل من رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي، 
ورئي��س المجلس المهندس نبيل الجس��ر. ومن بين هذه 
المش��روعات مساهمة جزئية في مشروع تزويد منطقة 
بيروت بمياه الش��رب “س��د بس��ري” والذي تبلغ قيمته 
االجمالي��ة 128 مليون دوالر. ويهدف المش��روع إلى 
زيادة كمية المي��اه المتاحة لبيروت الكبرى وجبل لبنان 
عن طريق بناء سد بس��ري متعدد األغراض، ومحطة 
تولي��د كهرومائي��ة بطاقة 12 ميغاوات/س��اعة ومحطة 
معالجة مياه بطاقة 25 ألف متر مكعب يومياً وش��بكات 

مياه وشبكات صرف صحي للمنطقة المحيطة بالسد.

5 اتفاقيات بين لبنان والبنك اإلسالمي

تسهيالت قرض ألجل ثنائي الشريحة

أعلنت “سي اف سي ستانبك 
بنك ليمتد” كينيا، إحدى ش�ركات 
مجموعة س��تاندرد بن��ك ليميتد 
في جن��وب أفريقيا، ع��ن إبرام 
اتفاقية تمويل قرض ألجل ثنائي 

الش��ريحة بمبلغ 135 مليون دوالر في دبي. وقد كانت اإلمارات دبي الوطني كابيتال 
ليميتد وبنك المشرق المرتبين الرئيسيين المفوضين ومديري اإلكتتاب لهذه التسهيالت.

مصرف لبنان يدعم األعمال الفنية

في إطار سياس��ته الهادفة إل��ى دعم مختلف القطاع��ات اإلنتاجية، أصدر مصرف 
لبن��ان التعميم الوس��يط رقم 416 الذي ينّص على منح ق��روض مدعومة لقطاع إنتاج 
األعمال الفنية في لبنان، وذلك في س��ياق س��عيه الى تحريك عجلة النمو االقتصادي. 
ويس��مح  التعميم لمنتجي األفالم الس��ينمائية أو التلفزيونية روائية أو وثائقية أو تثقيفية 
أو أعمال مسرحية، باإلفادة من قروض مدعومة بفائدة متدنية تبلغ 1.075 % )أي ما 

يعادل 3.75 % ناقص 50 % من مردود سندات 
الخزينة اللبنانية لمدة س��نة(. ويمكن لهذا القرض 
أن يمتد على 16 عاماً بما فيها فترة سماح تصل 
الى سنتين على أال تتجاوز قيمته 4.5 مليار ليرة 
لبنانية )3 ماليين دوالر أميركي(، وأن يتم تنفيذ 

ما ال يقل عن 90 % من العمل في لبنان.

قروض انمائية من بنك بريكس

واف��ق مجلس ادارة بنك التنمية الجديد التابع لدول مجموعة البريكس، على إصدار 
مجموعة أولى من القروض بقيمة 811 مليون دوالر لدعم 4 مشاريع للطاقة المتجددة  
بقدرة 2.37 ميغاوط. والمش��اريع الجديدة، ومنها 300 ملي��ون دوالر للبرازيل و81 
مليون للصين 250 مليون للهند و180 مليون دوالر لجنوب إفريقيا، ستساهم في خفض 
كمية االنبعاثات الضارة بنسبة 4 ماليين طن سنوياً. ويهدف البنك البالغ رأسماله 100 

مليار دوالر إلى منافسة صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهيمن عليهما واشنطن.
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بع��د أن خفض����ت 
وك��االت ال�ت�ص�ن�ي�ف 
العالمي�ة ال�ت�ص�ن�ي��ف 
االئتماني لعدد من دول 
وشركات الخليج بحجة 
تراجع أس���عار النف�ط،  
كثف���ت المص�����ارف 
مس����اعيه�ا  الخليجية 

لتأس��يس وكالة للتصنيف االئتماني للمؤسس��ات المالية 
والسندات والصكوك السيادية لدول المنطقة.

وف��ي ه��ذا االطار، كش��ف رئيس اتح��اد المصارف 
العربية الس��ابق عدنان يوس��ف، أن موضوع تأس��يس 
وكالة تصنيف ائتماني خليجية تم طرحه منذ 25 س��نة، 
وهو ضروري وهام لدول الخليج، موضحاً أن تأس��يس 
الش��ركة س��يكون لتتعرف على اقتصاد ال��دول العربية 
والمعايير الخاصة بنا، الفتاً إلى أن ش��ركات التصنيف 
األوروبية واألميركية لديها معايير وطريقة الحتس��اب 

التصنيف مختلفة تماماً عن ما لدينا في الدول العربية.

مساع لتأسيس
وكالة تصنيف خليجية

عدنان يوسف

ثبت��ت وكال��ة ف�ي�ت����ش 
للتصنيف االئتماني تصنيف 
الدولي اإلسالمي عند درجة 
A+ مع نظرة مس����تقبلية 
مس��تقرة، مشيرة إلى جودة 
المحفظ��ة االئتماني��ة للبنك 
وتن��وع مص��ادر التموي��ل 
لدي��ه بالمقارنة م��ع البنوك 
األخرى واحتفاظه بنس��ب 

كفاءة تشغيلية ونسب ائتمانية قوية. وقال الرئيس التنفيذي 
للبنك عبد الباسط أحمد الشيبي: إن النقطة األساسية التي 
تجعل من البنك قوة مالية راسخة هو تركيزه على انشطته 
المحلية، وذلك استناداً إلى استراتيجية بعيدة المدى ترى 
في الس��وق المحلية  أفضل الف��رص وكل العوامل التي 
تحفز النمو، إضافة الى رغبتنا بأن نكون جزءاً فاعالً في 
نهضة االقتصاد القطري. باإلضافة إلى تأسيس شراكات 

في الخارج وفق دراسات جدوى ومخاطر وافية.

“الدولي اإلسالمي”
يحافظ على تصنيفه

عبد الباسط أحمد الشيبي

تونس تقر قانون استقالل البنك المركزي

صادق البرلمان التونسي على قانون جديد بشأن 
البنك المرك��زي، تقول الحكومة إنه س��يمنح البنك 
مزيدا من االستقاللية لتعزيز أدائه والنأي به عن أي 
تجاذبات سياسية محتملة، في حين يقول معارضوه 

إنه يكرس التبعية لصندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية التونس��ي س��ليم شاكر إنه ال 
مب��رر للتخ��وف من القان��ون الذي ج��رى إعداده 
بالتع��اون مع صندوق النقد الدول��ي، إذ إنه يهدف 

إلى تطوير النظام المصرفي وتحديثه لكي يتالءم مع المنظومة العالمية.
ووفقاً للقانون الجديد، لن يكون مسموحا للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي، 
لكن سيكون من حق رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتدقيق في حال وجود شبهات فساد. 
وس��يكون للبنك المركزي السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف 

والتحكم في االحتياطي والتصرف في الذهب.

سليم شاكر

إيطاليا: 5 مليارات يورو لمساعدة البنوك

اتفقت المؤسسات المالية االيطالية على إقامة صندوق بخمسة مليارات يورو )5.7 
مليار دوالر( لمساعدة البنوك الضعيفة، وذلك في خطة تنسقها الدولة لتفادي األزمات 
داخل القطاع المصرفي في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وتحرص روما على أن 
تبدو الخطة كمبادرة للقطاع نفسه كي ال تنتهك القواعد األوروبية التي تحظر المساعدة 
الحكومية غير العادلة وقد تركت اإلعالن عن الصندوق لشركة خاصة هي كوايستيو 
كابيتال مانجمنت. ومن المقرر أن يساعد الصندوق الجديد )أتالنتي( في شراء األسهم 

باإلص��دارات القادم��ة للبن��وك الت��ي تمر 
بأزمات وسيشتري القروض المتعثرة.

يذكر أن القروض الرديئة في ايطاليا تبلغ 
360 مليار يورو، وهي تعادل ثلث إجمالي 

منطقة اليورو.

533 مليون دوالر سندات لـ“الخليج الدولي” 

أصدر بنك الخليج الدولي س��ندات بسعر فائدة متغيرة قيمتها ملياري ري�ال سعودي 
)533 ملي��ون دوالر( ومدته��ا 5 س��نوات. وتضمن االصدار س��عر فائ��دة بلغ 140 
نقطة اس��اس فوق متوس��ط س��عر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية والمعروف 
بال�“سيبور” لثالثة أشهر. وقال  الرئيس التنفيذي للبنك عبد العزيز الحليسي: إن الطلب 
الكبير على س��ندات البنك من مجموعة متنوعة من المؤسس��ات المعروفة يعكس ثقة 
المس��تثمرين بالقوة المالية التي يتمتع بها البن��ك ووضعه الرائد في القطاع المصرفي 
الخليج��ي، موضحاً أن “هذا االصدار يؤكد ح��رص البنك على تنويع مصادر تمويله 

من خالل هياكل تمويل مختلفة تمكنه من الحصول على التمويل بالتكلفة المناسبة”.
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ف��رض مص��رف انكلت��را المرك��زي، غرامة على 
الوح��دة التابع��ة لمصرف قطر اإلس��المي ف��ي البالد 
)المصرف - المملكة المتحدة( بسبب عدم إبالغه البنك 
المركزي بم��وارده المالية في عامي 2011 و2012. 
وق��ال بنك انكلت��را: إن هيئة التنظي��م التحوطية بالبنك 
فرضت غرامة قدرها 1.385 مليون جنيه اس��ترليني 
)1.95 ملي��ون دوالر( بس��بب ع��دم تقيي��م المصرف 
القط��ري لرأس��ماله كم��ا كان مطلوب��اً من��ه بموجب 

متطلبات الهيئة التنظيمية.
وقال الرئيس التنفيذي للجنة أندرو بيلي: إن مصرف 
قطر اإلسالمي لم يحقق بعض أبسط المعايير التنظيمية 

بعدم تقييمه وإعالنه عن موارده المالية ألكثر من عام.

“الكويت الوطني” يزيد رأسماله 6.5 %

تغريم “قطر اإلسالمي” في انكلترا

وافق مجلس إدارة بنك “الكويت الوطني” على زيادة رأس��مال البنك بنسبة 6.5 %، 
وذلك بإصدار 343.96 مليون س��هم جديد بقيمة 400 فلس للسهم الواحد. وتمثل القيمة 
اإلس��مية 100 فلس للس��هم الواحد مضافاً إليها عالوة إصدار بقيمة 300 فلس للس��هم 
الواحد. وبعد هذه الزيادة س��يبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع نحو 563.57 مليون 
دين��ار كويتي )1.86 ملي��ار دوالر( موزعاً على 5.635.66 مليون س��هم. وتأتي هذه 
الخطوة في إطار حرص البنك على أن يكون في طليعة البنوك المحلية في تدعيم رأسماله 

وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية 
رأس الم��ال )ب��ازل3(، واالحتفاظ بمس��تويات 
رسملة  كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية نظراً 
لكونه أكبر مؤسس��ة مالية ف��ي الكويت ولدوره 

الرئيسي في تمويل المشاريع الكبرى.

حصل��ت مجموعة بيت التموي��ل الخليجي “جي إف 
إتش” المالية على جزء من المبالغ المحكوم بها بالحكم 
النهائ��ي الصادر ضد اثنين من رؤس��اء مجلس اإلدارة 
الس��ابقين. وقال��ت المجموعة في بي��ان انها تمكنت من 
إبرام تسوية شاملة مع أحد الرؤساء السابقين للمجموعة 
المحكوم عليهما بموجب الحكم المذكور أعاله حصلت 
بمقتضاه��ا على 4 ماليي��ن دوالر تقريباً عبارة عن نقد 
وأس��هم وعقارات م��ن أصل مبل��غ 8.7 ماليين دوالر 
تقريب��اً المحكوم بها عليه بموج��ب الحكم باإلضافة إلى 

تنازل منه عن القضايا التي رفعها على المجموعة.
وس��بق للمجموعة أن اقامت ه��ذه القضية ضد اثنين 
من رؤس��اء مجلس إدارة الشركة الس��ابقين فيما يتعلق 
بمكاف��آت حصال عليه��ا بطريقة غي��ر قانونية من عام 
2005 إل��ى 2008، وم��ا تزال اج��راءات تنفيذ الحكم 

الصادر فيها قائمة ضد المحكوم عليه اآلخر.

“جي إف إتش” تحصل
على 4 ماليين دوالر من تسوية

اإلماراتيون يعانون من الديون الصارمة

حذّرت مجموعة نيكزس لوساطة التأمين من أن سكان 
اإلم��ارات يحصلون على ق��روض مبال��غ فيها لدرجة 
العجز عن الس��داد والتعرض للمخاطر المتنامية للديون 
طويلة األمد. وقال خبير الخدمات المصرفية الشخصية 
ل��دى المجموعة أس أس راجو: يجب أال تتجاوز دفعات 
سداد الديون في أقصى حاالتها ال�30 % من قيمة الدخل 
الشخصي، حيث يجب توجيه 70 % من الدخل المتبقي 
لالدخ��ار والنفق��ات األخ��رى. ومع ذلك نج��د في وقتنا 
الراه��ن أن الكثيرين ينفقون الج��زء األكبر من رواتبهم 

على دفعات س��داد الديون المترتبة عليهم، مش��يراً إلى أن االستخدام المفرط للبطاقات 
االئتمانية والقروض الش��خصية يعد “الجان��ي األعظم” في هذه المعضلة. واعتبر أن 
الخط��ر األكبر يأت��ي من جهة المقرضين في القطاع الخ��اص، الذين يقرضون المال 

بنسب فائدة مرتفعة جداً.

أس أس راجو

الصباح رئيسًا التحاد المصارف العربية

اخ�ت�ار مج�لس إدارة ات�حاد المصارف العربي�ة  
ممثل المص��ارف الكويتية الش��يخ محمد الج�راح 
الصب��اح لتولي منصب رئي��س االتحاد لمدة ثالث 
س��نوات خلف��اً لمحمد كم��ال الدين ب��ركات ممثل 

المصارف المصرية.
وج��اء انتخ��اب الصب��اح، ال��ذي يش��غل أيضاً 
منصب رئيس بنك الكوي��ت الدولي، بإجماع آراء 

الشيخ محمد الج�راح الصب��احأعضاء مجلس اإلدارة.
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قال الرئيس األميركي 
باراك أوباما: إن الواليات 
ت����درس  ال  المتح����دة 
السماح باستخدام نظامها 
المال��ي ف��ي المعامالت 
الدوالرية مع إيران وإن 
بوسع الشركات األجنبية 
العم��ل من خالل البنوك 

األوروبية.
يذك��ر أن العقوب��ات الدولية ضد إي��ران بما في ذلك 
القيود المصرفية انتهت ف��ي يناير/كانون الثاني 2016 
بمقتضى اتف��اق مع القوى العالمي��ة وافقت فيه طهران 
عل��ى كبح برنامجها الن��ووي، لكن رغم ذل��ك ال تزال 
واش��نطن تحظ��ر على البن��وك األميركي��ة التعامل مع 

النظام المصرفي االيراني.

قطيعة بين ايران والمصارف االميركية

باراك أوباما

المصارف الروسية تحقق أرباحًا ملحوظة

كش��فت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا 
نابيولينا أن المصارف الروسية قد حققت في الربع 
األول م��ن 2016 أرباح��اً بلغ��ت 107 مليارات 
روبل )1.57 مليار دوالر(، مشيرةً إلى أن نتائج 
بداي��ة العام الجاري تظه��ر أن النظام المصرفي 
الروس��ي قد عوض خسائره وحصل على بعض 
األرب��اح، متوقعة اس��تمرار األرباح في 2016. 
وقالت نابيولينا: إن الوضع في القطاع المصرفي 

طبيعي ومناسب بشكل عام على خلفية ما يشهده االقتصاد عموماً. إن البنوك تضطلع 
بمهمتها بنجاح كبير في الحفاظ على النمو االقتصادي، وتمويله.

يذكر ان االقتصاد الروسي يعاني جملة من الصعوبات على خلفية انخفاض أسعار 
النفط، والعقوبات المفروضة على روسيا، ونمو سعر صرف الدوالر مقابل الروبل.

إلفيرا نابيولينا

المصارف البريطانية تخفض شبكات فروعها

ذك��رت وكالة رويترز نق��الً عن مصادر مطلعة أن 3 من أكب��ر البنوك البريطانية 
تخطط إلغالق 400 فرع بس��بب انخفاض عدد الزبائن الزائرين مع تفضيلهم إجراء 
التعامالت المصرفية عبر االنترنت أو الهاتف المحمول، مشيرة إلى أن بنك )إتش إس 

بي س��ي( قد يغلق العدد االكبر مع توقع إغالق 200 فرع، 
ويمثل ذل��ك ُخمس عدد فروعه في المملكة المتحدة وزيادة 

بنسبة الثلث عن عدد الفروع التي أغلقها في عام 2015.
وأضافت المصادر أن مصرفي رويال بنك أوف سكوتالند 

وباركليز يخططان أيضا إلغالق 100 فرع لكل منهما.

كش��ف موقع مجلة فورتش��ن أن بنك غولدمان ساكس 
أقر أخيراً بخداع المستثمرين لشراء استثمارات مشبوهة 
في األزمة المالية )بين عامي 2007 و2009(، مش��يراً 
الى ان مجموعة غولدمان س��اكس وافقت ضمن تس��وية 
مع وزارة الع��دل األميركية على حقائق منها االعتراف 
بتضليل البنك للمستثمرين في أمور تتعلق بسندات رهن 
عقاري. وبموجب التس��وية وافق البنك على دفع غرامة 
ب���2.4 مليار دوالر، ودفع 875 مليون دوالر لعش��رات 
المستثمرين المتضررين لتعويضهم جزئياً عن الخسائر 
التي لحقتهم، وتخصيص 1.8 مليار دوالر لتعويض آالف 
المس��تهلكين في الواليات المتحدة المتضررين من أزمة 
القروض. وإلى جانب ذلك قبل البنك بتمويل أشغال تأهيل 
وتجديد عش��رات المس��اكن ومس��اعدة أصحاب مساكن 
آخرين عل��ى إعادة جدولة ديونه��م وتوفير الدعم المالي 
للبرامج الهادفة إلى تقليص مصادرة البيوت المرهونة.

“غولدمان ساكس” يعترف
بخداع المستثمرين

اليابان مقبلة على ثورة مالية

تتجه اليابان إلى تخفيف قيود االستثمار بما 
قد يساعد في زيادة تحرير التدفقات الرأسمالية 
في اقتصاد تقدر حجم الودائع النقدية لألفراد 
في��ه ب�9 تريليون دوالر. وتعاني التكنولوجيا 
المالية بس��بب اللوائ��ح الصارمة وس��هولة 
الحصول على االئتمان في ظل أسعار الفائدة 

بالغة التدني والطلب الضعيف من سكان يتحاشون المخاطرة ويفضلون استخدام األوراق 
النقدي��ة على بطاقات االئتمان. وتأمل الهيئة المنظمة للقط��اع المالي في اليابان أن يقر 
البرلمان قواعد مخففة لالستثمار في المشاريع المالية ونظاماً جديداً لتقنين مبادالت العملة 
االفتراضية في خطوة أولى صوب إطالق ثورة التكنولوجيا المالية بثالث أكبر اقتصاد في 
العالم. وستسمح التغييرات للبنوك بشراء حصص تصل إلى 100 % في الشركات غير 
المالية والدخول في عالقات شراكة مع مشاريع التكنولوجيا المالية المطورة لخدمات 

مثل االستشارات االستثمارية الروبوتية وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الالمركزية.
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أعل��ن تحال��ف م��ن المؤسس��ات المالي��ة الرائ��دة 
والمس��تثمرين عن ش��راكة جدي��دة في إط��ار مبادرة 
التموي��ل التحفي��زي )كاتاليتي��ك فاينانس إنيش��ياتيف( 
لتخصي��ص التزامات تص��ل قيمته��ا اإلجمالية إلى 8 
مليارات دوالر أميركي من أجل اس��تثمارات مستدامة 

عالية التأثير.
وتتضمن قائمة الشركاء المنضمين إلى مبادرة “سي 
إف آي”: “أالينس بيرنس��تاين” )إيه بي(، “بابس��ون 
الم��ال  المح��دودة إلدارة رأس  كابيت��ال مانجمن��ت” 
وهي فرع من ش��ركة ماساتشوستس ميوتشوال اليف 
إنش��ورانس )ماس ميوتش��وال(، “كري��دي أجريكول 
س��ي آي بي”، بنك االستثمار األوروبي )إي آي بي(، 
مجموعة “إتش إس بي سي”، مؤسسة التمويل الدولية 
)آي إف س��ي( العض��و ف��ي مجموعة البن��ك الدولي، 
و“ميروف��ا” وهي ش��ركة تابعة لمجموعة ناتيكس��يس 
والتي تعهدت جميعاً بتقديم رأس المال والخبرة لتطوير 
هياكل تمويل مبتكرة لالس��تثمارات في الطاقة النظيفة 

ومشاريع أخرى تركز على االستدامة.
كم��ا س��تتعاون “أالين��د إنترميدياري” الت��ي تمثل 
مجموع��ة من المس��تثمرين المؤسس��يين عل��ى األمد 
الطويل بش��أن فرص اس��تثمارية مح��ددة مع أعضاء 

الشراكة.
ويأت��ي هذا اإلعالن على إثر اتفاق المناخ التاريخي 
ف��ي باريس وه��و يهدف إلى الترويج أله��داف التنمية 
المس��تدامة ويش��مل ذلك العم��ل على التغيّ��ر المناخي 

وتطوير الوصول إلى طاقة ومياه نظيفة.
تج��در اإلش��ارة، إل��ى أن “بنك أوف أمي��ركا” هو 
ال��ذي أطل��ق مبادرة “س��ي إف آي” في ع��ام 2014 
من خ��الل تعهد بقيمة 1 ملي��ار دوالر أميركي، وذلك 
بهدف تحفيز استثمار جديد ال تقل قيمته عن 10 مليار 
دوالر أميركي في مش��اريع طاق��ة نظيفة عالية التأثير 
من خالل ش��راكات جديدة. وقد توسعت المبادرة اليوم 
لتشمل عدة منظمات مالية رائدة مع التزامات رأسمالية 

خاصة بكل منها.
وس��تقوم ه��ذه المجموع��ة الرائدة من المؤسس��ات 
المالي��ة والمس��تثمرين م��ن أنح��اء العال��م بالعمل معاً 
من أج��ل توحيد جهودها بغية زيادة التمويل وتس��ريع 
االنتقال إلى حلول الطاقة النظيفة بش��كل كبير وتطوير 

أهداف التنمية المستدامة.

مبادرة التمويل التحفيزي
تجمع 8 مليار دوالر أميركي

خطة مثيرة للجدل النعاش اقتصاد أوروبا

ق��ال بنك نورديا: إن البن��ك المركزي األوروبي قد 
يمنح كل ش��خص بمنطقة الي��ورو 1300 يورو إذا لم 
يج��د طريقة أخرى إلنعاش التضخ��م. لكن المركزي  
األوروبي نأى بنفس��ه عن تلك الفكرة بعد أن قال كبير 

الخبراء االقتصاديين به إنها خيار مطروح نظرياً.
م��ن جهته، اس��تبعد عضو المكت��ب التنفيذي للبنك 

المركزي بنوا كور نجاح هذه الفكرة من دون نوع من مشاركة المخاطر مع الحكومات 
وهي مشكلة عملية وقانونية بحسب تعبيره.

ف��ي المقابل، اعتبر كبير محلل��ي أدوات الدخل الثابت في نورديا جان فون جيرتش 
انه “قبل عامين كان التيس��ير الكمي بش��راء الس��ندات الحكومية يبدو مستحيالً للبنك 
المرك��زي األوروبي. لكنن��ا اآلن في بيئة تزداد فيها ضرورة تجربة البنوك المركزية 

طرقاً جديدة”.

بنوا كور

UBP يستكمل استحواذه على “كوتس”

أت��م بنك يونيون بانكير بريفي )UBP( تحويل جميع أنش��طة “كوتس الدولية” في 
سنغافورة وهونغ كونغ وهي آخر مرحلة في عملية االستحواذ على وحدة إدارة الثروات 
الدولية التابعة لبنك رويال االسكتلندي والتي كانت تدار تحت اسم “كوتس”. وأصبحت 
 )UBP( جميع شخصياتها االعتبارية في سويسرا وموناكو والشرق األوسط جزءاً من
 )UBP( اعتباراً من تشرين االول/أكتوبر 2015. وإلتمام تلك المرحلة األخيرة حصل

عل��ى رخصتين لفرعه ف��ي هونغ كونغ، 
رخصة من س��لطة النقد وأخرى من هيئة 
األوراق المالي��ة والعق��ود اآلجلة. وهاتان 
الرخصتان ستُمّكنان )UBP( من عرض 
مجموعة خدماته الخاصة بإدارة الثروات 
على جمي��ع عمالئه في آس��يا إضافة إلى 

أنشطته الخاصة بإدارة األصول.

“الخليجي” يصدر أدوات رأسمالية دائمة

أعل��ن بنك الخليج التج��اري )الخليجي( عن 
قيام��ه بإص��دار أدوات رأس��مالية دائمة وغير 
تراكمي��ة مؤهلة ل��إدراج ضم��ن رأس المال 
اإلضاف��ي بقيم��ة مليار لاير قط��ري )274.3 
مليون دوالر( بتاري��خ 30 آذار/مارس 2016 
من أجل دعم وتمويل النمو المستقبلي في أنشطة 
البنك. ولقد تم إصدار تلك األدوات وفقاً لمعايير 
ومتطلبات بازل 3، ومصرف قطر المركزي.
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وأوضح أن “اإلطار العام الذي وضعناه، يحفّز على تعاٍط أكبر مع المصارف”، 
مؤك��داً أن “لدينا طاقات مهني��ة مهمة في القطاع المصرف��ي اللبناني، ولقد وضعنا 
ش��روطا خاصة للمتعاملين مع المس��تهلك حيث يش��ترط بأن يك��ون للمتعاطين مع 

المستهلك شهادات معينة ومتخصصة”.
وأوضح س��المه أن “رفع رؤوس األموال ونس��ب المالءة بالنسبة لمعايير بازل3 
هو بمثابة دعم يؤكد على سالمة وأمان األموال المودعة بالقطاع المصرفي. في لبنان 
اليوم فائض في الس��يولة وعند المصارف قدرات للتس��ليف. الطلب اصبح اقل، كما 
تبين في احصاءات الس��نة الماضية، ولكن ذلك يعود الى األوضاع االقتصادية التي 
هي متأثرة بالوضع العصيب في المنطقة”. وقال: إنه ال يزال لدينا في لبنان قدرات 
مهمة ومناعة كافية لحماية االستقرار بالرغم من ظروفنا الصعبة، ولهذه المؤشرات 
أن تش��جع اللبنانيين لتعاط أكبر مع القطاع المصرفي، الفتاً  الى انه “لم يخس��ر أي 
مودع أمواله في القطاع المصرفي. لقد تدخلنا مراراً عدة لجعل التعاطي مع القطاع 
المصرفي متمتعا بالمرونة الالزمة كما جاء اخيرا في التعميم الذي اصدرناه والذي 
المؤسسات مثل مؤسسة كفاالت”.س��مح بإع��ادة جدولة الديون وايض��ا بالدعم الذي منحناه لبع��ض القروض ولبعض 

ً سالمه متحدثا

سالمه: لدينا قدرات مهمة ومناعة كافية لحماية االستقرار

االنخراط بالقطاع المصرفي يعزز االستثمار ويوفر فرص عمل
اعتبر حاك���م مصرف لبنان رياض س���المه، في كلمة 
القاها ف���ي “اليوم العربي للش���مول المالي” الذي نظمه 
مصرف لبن���ان ، أن “تجميع إمكاني���ات أي بلد بقطاعه 
المصرفي ل���ه مردود ايجابي ليس فق���ط على االقتصاد، 
بل على االس���تثمار، االستهالك، وأيضاً على خلق فرص 
عمل، وعلى االس���تفادة من التطوير بهندسات وتقديمات 

مالية مهمة”.
وعبّر سالمه عن اعتقاده بأنه “يوجد في لبنان نسبة أعلى 
م��ن االندماج بالقطاع المصرفي من تلك التي تش��ير اليها 
اإلحصائيات”، مش��يراً إلى أن انتش��ار الفروع، وانتش��ار 
ماكين��ات الصراف اآللي ATMs وادخ��ال التقنيات حتما 
تس��مح بأن يكون هنالك انخ��راط اكبر للمجتمع مع القطاع 

المصرفي.
حماية االستقرار وتحفيز التسليفات

وعن  قدرة لبنان على حماية اس��تقراره، ش��دد س��المه 
عل��ى أن “ما يهم مصرف لبنان هو االس��تقرار التس��ليفي 
وه��ذا مؤمن. ال نقدر بأن نس��مح ألي مصرف بأن يفلس، 
وقان��ون الدم��ج موجود لح��ل هكذا حاالت، وه��ذا يطمئن 
المودع ويطمئن كل م��ن يتعاطى مع القطاع المصرفي”، 
مؤكداً أن “مصرف لبنان اهتّم بتطوير انظمة الدفع وتوطين 
المعاشات ال سيما في القطاع العام، مما أتاح لشريحة كبيرة 
من المواطنين بأن يصبح لديها حسابات مصرفية تتمتع بدقة 

وسرعة في تنفيذ العمليات”.
ورأى س��المة أن “استقرار سعر صرف الليرة الذي هو 
مستمر يعطي ايضاً سمعة طيبة للقطاع النقدي”، مشيراً في 
الوقت نفس��ه إلى أن “انخفاض الفوائد الذي تم عبر السنين 

ساعد على تحفيز التسليفات”.

تعميم من “المركزي” حول بطاقات االئتمان
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض س��المه تعميماً وسيطاً إلى المصارف 
والمؤسسات المالية والمؤسس��ات والشركات المرخص لها إصدار بطاقات 
إيف��اء أو دف��ع أو ائتمان، يتعلق بتعديل القرار األساس��ي الرقم 7299 تاريخ 
10 / 6 / 1999 المتعلق بالصراف اآللي وبطاقات اإلئتمان والوفاء. وجاء 
في التعميم: إن حاكم مصرف لبنان، بناًء على قانون النقد والتسليف ال سيما 
المادتي��ن 70، و174 من��ه، وبناء على القانون رق��م 133 تاريخ 26 / 10 / 
1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان، وبناًء على القرار األساسي رقم 7299 
تاريخ 10 / 6 / 1999 وتعديالته المتعلق بالصراف اآللي وبطاقات االئتمان 
والوفاء ال سيما المادة الثانية مكرر منه، وتوضيحاً لما ورد في المادة الثانية 
مكرر المشار اليه أعاله، وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان 

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 4 / 2016، يقرر ما يأتي:

الم��ادة األولى: يضاف إلى المادة الثانية مكرر من القرار األساس��ي رقم 
7299 تاري��خ 10 / 6 / 1999 الن��ص اآلت��ي: ال تعتبر بمفه��وم هذه المادة 
من البطاقات مس��بقة الدفع المحظر إصدارها: - البطاقات المرتبطة بحساب 
مصرفي والمصدّرة باسم شخص معين )كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل 
والمصدرة باس��مه أو بإسم أحد أفراد عائلته والبطاقات المصدّرة، بناًء على 
طلب رّب العمل إن كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً لدفع رواتب أو مخصصات 
العاملين لديه(، - البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الش��رعية 
والمخصصة للمس��اعدات اإلنس��انية واالجتماعية المحلية، شرط الحصول 

على موافقة مصرف لبنان
المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
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للدفع وط��رح قواني��ن وتش��ريعات للترويج 
للتج��ارة الرقمية وتعزيز االبت��كار والحماية 

من الغش عبر شبكة االنترنت.
وق��ال المدي��ر ف��ي “ب��وز أل��ن هاملتون” 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمشارك في 
وضع التقرير، ش��ارل هب��اك: إنه في الوقت 
الذي يش��هد في��ه االقتص��اد تراجع��اً ونقصاً 
في الس��يولة، تس��تطيع مؤسس��ات الخدمات 
المالي��ة تحفيز نمو ق��وي وعضوي من خالل 
تبني مقاربة اس��تباقية في واقع الدفع العالمي 

الجدي��د، عل��ى أن ترّكز ه��ذه المنهجية على 
حل��ول متقدم��ة تتضم��ن نم��اذج دف��ع مرنة 
مصممة وفق الطلب والحاجة وتتسم بامكانية 

التطبيق والقياس في المنطقة.
وتضم��ن التقري��ر ع��دداً م��ن التوصيات 
األساس��ية لقط��اع المص��ارف الذي يش��مل 
المصارف المركزية والتجارية وهي إصدار 
تش��ريعات متعلق��ة بالدف��ع الرقم��ي، تعزيز 
عملي��ات الدفع في قط��اع التجزئ��ة أو إعادة 
بنائها، التعاون المشترك لتصميم وتنفيذ البنية 
التحتية، بناء نماذج حوكمة تعمل على تعزيز 
المش��اركة بين مختلف مكون��ات بيئة القطاع 
وتعزيز المنهج العملي ضمن القطاع المالي.

توصيات للمصارف المركزية
1. إصدار تشريعات متعلقة بالدفع الرقمي: 
يتوج��ب عل��ى الجه��ات التش��ريعية إصدار 
تنظيم��ات وضواب��ط جدي��دة لقط��اع الدف��ع 
الرقمي، بهدف دفع االبتكار وتعزيز التنافسية 
ف��ي ه��ذا القطاع. وتع��د هذه الخطوة مس��ألة 
أساسية لتسريع النمو وتقديم مستوى أعلى من 
الحماية للمستهلك، مع ضمان التوازن الفاعل 
بين استيعاب السوق لقنوات الدفع الجديدة من 
جهة، واالس��تقرار اإلجمال��ي في قطاع الدفع 

 لطفي زخور

االقتصاد الرقمي يتطلب سياسات مواكبة من المصارف المركزية

المصارف مطالبة بتطوير خدماتها لمواكبة المتطلبات المتغيرة 
أش���ار تقري���ر جدي���د صادر عن ش���ركة 
ب���وز ألن هاملت���ون العالمية لالستش���ارات 
والخدم���ات التقنية، إل���ى أن البنية التحتية 
الحديثة ف���ي مج���ال الدفع الرقم���ي تتمتع 
باإلمكانيات الالزمة  لبناء مس���ارات جديدة 

إليرادات مستدامة للمصارف التجارية.
يوصي تقرير “بوز ألن هاملتون” الصادر 
بعن��وان: “مضاعفة المدفوع��ات الرقمية في 
الش��رق األوسط وشمال أفريقيا”، إنه في ظل 
حالة التباطؤ االقتصادي التي يشهدها العالم، 
ينبغي على المصارف المركزية في المنطقة 
تبن��ي منهجية اس��تراتيجية ف��ي مجال وضع 
السياس��ات التنظيمية به��دف تحقيق الطاقات 
القصوى لالقتصاد الرقمي في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
وتتلخص الرسالة الموّجهة الى المصارف 
في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا 
بمواكب��ة التركي��ز الرقمي على س��لوك الدفع 
ل��دى المس��تهلك عل��ى المس��توى العالمي أو  

مواجهة التحديات بتقليص دورها.
وق��ال نائ��ب الرئيس األول ف��ي “بوز ألن 
هاملتون” الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا 
والمش��ارك في وضع التقرير، لطفي زخور: 
إن تخفيض نس��بة االعتماد على الدفع النقدي 
ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالدفع 
في قطاع التجزئة هي عناصر  أساسية ينبغي 
إدراجها ف��ي أعلى قائمة األولويات بالنس��بة 
للمص��ارف المركزية والتجاري��ة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في حال كانت 
تسعى لالس��تفادة من نتائج استحداث اقتصاد 

رقمي متكامل.
وتجدر اإلشارة الى أن نسبة عمليات الدفع 
الجارية رقمياً ف��ي قطاع التجزئة وفق القيمة 
ف��ي قطر من خ��الل القن��وات الرقمي��ة تبلغ 
19 % فق��ط، مقارنةً م��ع 72 % في المملكة 
المتحدة، و90 % في الس��ويد، ويمكن لبلدان 
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا تعزيز عملية 
تبني الدف��ع الرقمي بمع��دّل ضعفين أو ثالثة 
أضعاف من خالل استحداث بنية تحتية جديدة 

 شارل هباك

حلول متقدمة
تتضمن نماذج دفع مرنة

مصممة وفق الطلب والحاجة
وتتسم بامكانية

التطبيق والقياس
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المركزية في منطقة الش��رق األوسط وشمال 
إفريقي��ا العم��ل بش��كل وثيق م��ع المصارف 
التجاري��ة وغيره��ا م��ن المؤسس��ات المالية 
به��دف إع��ادة تقيي��م القطاع��ات الت��ي تملك 
إمكاني��ات هامة ف��ي مجال العملي��ات المالية 
الرقمي��ة، وذل��ك كخطوة أولى م��ن أجل بناء 
حلول مناس��بة وفعالة من حي��ث التكلفة تلبي 

حاجاتها في هذا المجال.
توصيات للمصارف التجارية

1. العمل المشترك مع المصارف المركزية 
به��دف إنش��اء بنية تحتي��ة مركزي��ة حديثة: 
يتوج��ب عل��ى المص��ارف التجاري��ة العمل 
بشكل استباقي فاعل مع المصارف المركزية 
المعنية، أو من خالل الش��راكات، بهدف بناء 
وتطبيق بنية تحتية مركزية حديثة، ومنصات 
دفع رقمي جديدة. كما ينبغي على المصارف 
التجارية السعي للعمل المشترك مع الشركات 
الفاعل��ة ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا، ومزودي 
خدمات االتصاالت، والشركات المتخصصة 
في تجميع الدفع��ات، و الجهات المتخصصة 
في إدارة الهوية الوطنية، بهدف االستفادة من 
التق��دم التقني الحاص��ل وتعزيز قنوات الريع 

وتقديم عروض أكثر مالءمة للسوق.
2. بن��اء ت��وازن حقيق��ي م��ا بي��ن العم��ل 
المش��ترك من جهة والتنافس بين المصارف 
من جه��ة أخ��رى: يتوجب عل��ى المصارف 
التجارية في المنطقة االلتزام بنماذج الحوكمة 
الت��ي تحق��ق الت��وازن الصعب بي��ن التعاون 
والتنافس��ية الصحي��ة في المص��ارف والتي 

تشكل دافعاً رئيسياً لإلبتكار.

من جهة أخرى.
2. تعزي��ز عمليات الدفع في قطاع التجزئة 
أو إع��ادة بنائه��ا: تحت��اج عملي��ات الدفع في 
قطاع التجزئة في جميع المصارف المركزية 
عبر منطقة الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا 
إلى العمل على دفع االبتكار وتعزيز الجودة. 
ويمك��ن تحس��ين فعالية هذه العمليات بش��كل 
كبير من خالل برام��ج تعزيز األداء. ويمكن 
تحقيق ذلك ايضاً من خالل إنش��اء مؤسسات 
مملوك��ة بالكامل أو قائمة على الش��راكة بين 

القطاعين العام والخاص.
3. التعاون المش��ترك لتصميم وتنفيذ البنية 
التحتية: يعد العمل المش��ترك عنصراً رئيسياً 
في بناء البنية التحتي��ة الجديدة لعمليات الدفع 
ف��ي قط��اع التجزئ��ة، وال يقتص��ر ذلك على 
العالقة مع المصارف األخرى وحس��ب، بل 
يتعداها إل��ى العالقة مع باقي الجهات المعنية 
في بيئة الدفع. من جانب آخر، ال بد أن تتولى 
تصمي��م البنية التحتية مؤسس��ات متخصصة 
تركز بش��كل كبي��ر على تقديم خدم��ات آمنة 

ومالئمة للمستخدم.
4. بن��اء نماذج حوكمة تعم��ل على تعزيز 
المش��اركة بين مختلف مكونات بيئة القطاع: 
يتوج��ب عل��ى المص��ارف المركزي��ة ف��ي 
منطقة الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا بناء 
نماذج حوكمة تتيح مش��اركة الجهات المعنية 
األعم��ال  ورواد  كالمص��ارف  المختلف��ة، 
والش��ركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب 
الالعبين الرئيسيين في المجال التقني وغيرها 
من المؤسس��ات الفاعلة في هذا المجال، مثل 
الش��ركات الكب��رى، بهدف ضم��ان التطور 
المس��تمر للحلول المقدمة وتحقي��ق النمو في 

النظام البيئي.
5. تعزي��ز المنه��ج العملي ضم��ن القطاع 
المال��ي: م��ع التط��ورات الجدي��دة الهامة في 
القط��اع المال��ي، مث��ل تطبيق أنظم��ة حماية 
األجور، تنش��أ ف��رص جديدة هامة لتوس��يع 
القط��اع وبناء خدمات جدي��دة تتخطى مجرد 
تغطي��ة حاجات المحاس��بة العادي��ة ورواتب 
الموظفي��ن. ويمثل الخروج م��ن إطار تجنب 
المخاطر والمتطلب��ات التجارية والعمل على 
تحقيق أقل التكالي��ف خطوة أولى نحو عملية 
الش��مول المال��ي. يتوج��ب عل��ى المصارف 

3. تطوي��ر منتجات وخدم��ات جديدة تلبّي 
متطلّبات المستهلك: يتوجب على المصارف 
التجاري��ة تصمي��م وط��رح حل��ول وخدمات 
مبتك��رة على ال��دوام، بهدف تعزي��ز قدرتها 
التنافس��ية م��ع المؤسس��ات التكنولوجي��ة في 
المنطق��ة والعال��م، وتقدي��م ما يلب��ي تطلعات 
وطموح��ات المس��تهلك ويتجاوزه��ا. وتع��د 
والس��رعة  المش��ترك  والعم��ل  الحوكم��ة 
والتحدي��ث وق��وة روابط المؤسس��ة مكونات 

رئيسية في إطالق منتجات وخدمات جديدة.
4. بن��اء ش��راكات متينة وصحي��ة لتعزيز 
التنافسية وقوة السوق: ال بد من االستفادة من 
قدرات وكفاءات الجه��ات المعنية من خارج 
القط��اع المصرفي  ف��ي قطاعات متخصصة 
م��ن المنتج��ات والخدم��ات المصرفي��ة. كما 
يمكن للمؤسسات التكنولوجية أن تؤدي دوراً 
ف��ي توس��يع البني��ة التحتية، في حين يس��اهم 
م��زودو خدمات االتصاالت ف��ي تعزيز أمن 
االتصال، وترويج��ه وتوزيعه. ومن جانبها، 
يمك��ن أن تس��اهم المؤسس��ات المتخصص��ة 
بتجمي��ع الدفع��ات ف��ي تقديم منص��ات الدفع 
اإللكترون��ي والتج��ارة اإللكترونية المتكاملة 
للش��ركات الصغي��رة والمتوس��طة، في حين 
تق��دم هيئ��ات الهوية خدم��ات التصديق على 
بيانات المس��تخدمين لتعزيز القيمة اإلجمالية 

لما يقدمه المصرف.
5. الشراكة مع الشركات الناشئة في مجال 
التكنولوجي��ا المالي��ة ودعمه��ا: يتوجب على 
المص��ارف تعزي��ز قدراتها في مج��ال تبني 
االبتكارات التكنولوجية ضمن هيكليتها، وذلك 
من أجل ضمان تقدمه��ا التكنولوجي. ويمكن 
تحقي��ق ذلك من خ��الل العمل مع الش��ركات 
الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، سواء من 
خالل الش��راكات أو اإلحتضان والرعاية أو 
المشاركة، وهو ما يتيح للمصارف الحصول 
على خدمات وحلول تنافس��ية وبتكاليف أقل. 
يمك��ن لهذا الن��وع من التع��اون إن تم تطبيقه 
بالشكل الصحيح أن يساهم في تحقيق التكامل 
بين النماذج المعتمدة في المصارف من جهة، 
وبين ري��ادة األعم��ال وروح االبت��كار التي 
تتمتع بها الش��ركات الناشئة من جهة أخرى، 
جديدة لإليرادات.ما يس��اهم في بناء حل��ول متقدمة تتيح قنوات 

يمكن للمؤسسات التكنولوجية
أن تؤدي دوراً

في توسيع البنية التحتية
في حين يساهم مزودو

خدمات االتصاالت
في تعزيز أمن االتصال
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ثالثاً: تراجعـت أســعار النفــط بشـــكل حــاد في مطلع العام مع تضاؤل الرغبــة 
فــي تحمل المخاطر في األســــواق الماليـة. وعلى الرغم مــن أنه يفترض لتراجع 
أســـعار النفــط أن يدعم المســــتوردين بقـدر ما يضر بالمصدريــن الدوليين، لكن 
يبـــدو أن هناك علة في هذه المقاربــة. وقد يكون الســبب في ذلك هو اختالف مدة 
االســتجابة لهــذه الصدمات. فبينما يــؤدي تراجع دخل الدول المصــدرة للنفط إلى 
تخفيض مباشــر لإلنفــاق، يبدو أن عملية جني المكاســب تتحقق ببــطء في الدول 

المستوردة للنفط.
رابعــاً: هنــاك عدد مــن العوامل غيــر االقتصادية التي كان لها تأثيرات ســلبية 
على االقتصاد العالمي. ومن بينها عوامل سياســية كحالة عدم اليقين بشــأن نتيجة 
االنتخابات الرئاســية في الواليــات المتحدة واحتمال خــروج المملكة المتحدة من 
االتحــاد األوروبي. كما هناك مخاوف أمنية بشــأن الهجمات االرهابية  والحروب 
األهليــة اإلقليمية. إضافة إلى ذلك، فإن الفيضانات القوية والجفاف اللذين تســببت 

فيهما ظاهرة النينو قد أثرا سلباً على االقتصاد في العديد من المناطق.
مخاطر اإلرتباك

فهل التقديرات الجديدة لصندوق النقد الدولي بنسبة 3.2 % للنمو العالمي واقعية؟
بشــكل عام، يبدو ذلك واقعياً بالرغم من وجود أســباب للتشــاؤم وأيضاً للتفاؤل. 
في الجانب الســلبي، هناك مخاطر زيادة حالة االرتباك في األســواق المالية بسبب 
الرفع المبكر ألسعار الفائدة في الواليات المتحدة، خصوصاً في ظل االعتقاد السائد 
بعــدم قدرة البنــوك المركزية في بقيــة العالم على فعل الكثير. كمــا هناك مخاطر 
باحتمال تسبب التحول الجاري في الصين من االستثمار إلى االستهالك في بعض 
النكســات في االقتصاد العالمي بالنظر إلى حجم الصين ودورها في النمو العالمي 
وتأثيرهــا على التجارة العالمية وأهميتها ألســواق الســلع. عــالوة على ذلك، فإن 
الواليات المتحدة وارتفاع ديون األسواق الناشئة بالعملة األجنبية.مخاطر هروب رؤوس األموال تظل مرتفعة مع احتمال تشديد السياسة النقدية في 

فقدان الزخم دولياً وعجز في السياسات النقدية

صندوق النقد يخفض توقعات نمو االقتصاد العالمي
أصدر صن���دوق النقد الدولي  أخي���راً، تقريره نصف 
الس���نوي حول االقتصاد العالمي. وكما جرت العادة في 
الس���نوات األخيرة، فقد تم تعديل توقعات النمو العالمي 

إلى أسفل.
ويتوق���ع صندوق النقد اآلن أن ينمو االقتصاد العالمي 
بنسبة 3.2 % في عام 2016، بانخفاض عن التوقعات 

التي كانت نسبتها 3.4 % في كانون الثاني/يناير.
واشار صندوق النقد الدولي إلى أن فقدان زخم النمو في 
االقتصادات المتقدمة، واالعتقاد الســائد بعجز السياسات 
النقديــة، واالضطرابــات في االســواق الماليــة، وبعض 
القوى السياسية والطبيعية، كانت من ضمن األسباب التي 
أدت إلــى تخفيض تقديرات النمو. وإذا كان العالم ســينمو 
فعليــاً بنســبة 3.2 % هذا العام، فلن يمثل ذلك إال تحســناً 
طفيفــاً على معدل النمو الضعيف 3.1 % المســجل العام 

الماضي.
عوامل التخفيض

ويمثل هذا التخفيض في التوقعات من قبل صندوق النقد 
الدولي لتقديرات نمو االقتصاد العالمي في 2016، للســنة 
الرابعــة توالياً. فمنذ عــام 2013، اصطدم التفاؤل المبكر 

لصندوق النقد الدولي بحقائق الواقع.
فما الذي دفع صندوق النقد إلى تخفيض توقعاته بنســبة 

0.2 % في األشهر الثالثة األخيرة؟
هنــاك أربعة عوامل وراء هــذا التخفيض الذي تم على 

نطاق واسع، حيث شمل اقتصادات متقدمة وناشئة.
أوالً: يبــدو أن زخم النمو في االقتصــادات المتقدمة قد 
تراجع. وينطبق ذلك تحديداً على الواليات المتحدة، حيث 
تراجــع النمو في الربع الرابع من 2015 إلى 1.4 % بعد 
أن كان قــد بلغ 3.0 % في المتوســط فــي الربعين اللذين 
ســبقا ذلــك. ويبدو أن النمــو البطيء قد اســتمر في الربع 
األول من العام الحالي، حيث تبلغ التوقعات المجمع عليها 

للنمو 1.2 % بحسب بلومبيرغ.
ثانيــاً: هناك اعتقاد بأنه لم تعد لدى صناع القرار حلوالً 
كثيــرة لتحفيز االقتصاد. وخير مثــال لذلك منطقة اليورو 
واليابان، فقد أدى تخفيض السياسة النقدية بحدة في هاتين 
المنطقتين، بما في ذلك اعتماد أسعار فائدة سلبية، إلى رفع 
قيمــة العملة بدالً من تخفيضها. ويشــير هذا التطور غير 
المتوقع إلى أن األســواق المالية ربما تكون قد فقدت الثقة 
فــي قدرة البنوك المركزية علــى تحفيز االقتصاد في ظل 

صدمات معدالت النمو السلبية. 
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المصارف على مشارف “بازل 4”

عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

بينم��ا ال تزال لوائح “بازل 3” قيد التنفيذ من قبل الكثير من الدول 
في العالم، إذ لن يفرض التنفيذ الكامل لالتفاق إال بعد 3 سنوات أخرى، 
فقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في 14 كانون الثاني/يناير 
2016 تقريرها الخاص بحاجات رأس المال المنقحة ألخطار السوق. 
ويعرف المعيار أيض��اً بالمراجعة الجوهرية لَمحافظ المتاجرة. وهنا 
ش��به اتفاق في اللقاءات على أن هذه المراجعات قد تؤدي إلى ما بات 
يعرف ب�“بازل4”. وأخطار السوق )Market Risk( هي تلك التي 
تنشأ من االتجاهات الصعودية والنزولية التي تطرأ على سوق رأس 
المال نتيجة الكثير من األسباب التي تؤثر في التدفقات النقدية المتوقعة 
ومعدل العائد المطلوب على االستثمار، سواء كانت األسباب المؤثرة 
ف��ي الدول��ة ذاتها أو في دول أخرى تربطه��ا بالدولة المعنية عالقات 
وثيقة. وتنشأ أخطار السوق من الخسائر الناجمة عن المواقع الواردة 
داخل الموازنة أو خارجها، والناش��ئة عن التحركات في سعر السوق 
الخ��اص باألص��ول. وبالتالي فإن أخطار الس��وق هي تل��ك المتعلقة 
بالتغي��رات في قيمة الس��ندات أو المعامالت نتيج��ة إلدراج عمليات 
االنكش��اف على األسواق في الس��جالت التجارية والمصرفية للبنك. 
كما تنشأ أيضاً من التحركات في أسعار الفائدة، أو الصرف األجنبي، 
أو األس��هم، أو أسواق البضائع. وقد تتعرض معاملة واحدة، أو منتج 
مالي واحد للكثير من األخطار مثل أخطار أسعار الفائدة، والصرف 
األجنبي، واألسهم وأخطار البضائع، وغيرها. وتعتمد فلسفة إدارتها 
ف��ي البنك على تحديد مختلف مس��توياتها ومتابعته��ا وإدارتها بهدف 
حماية قيم األصول وتدفقات الدخل، بما يحمي مصالح مودعي البنك 
والمس��اهمين، مع العمل على توس��يع عائدات المساهمين. ويحرص 
البنك على تعزيز عائدات المساهمين مع توفير الحماية من التعرض 
لألخطار ف��ي إطار معايير يضعها البنك. وبالنس��بة لمتطلبات رأس 
الم��ال التنظيمي له��ذه المخاوف في الس��وق، تس��تخدم البنوك عادة 
أسلوب النموذج الداخلي على أساس نموذج القيمة المعرضة للخطر، 

المعتمد من قبل البنوك المركزية.
وم��ن الواض��ح إن الهدف من ه��ذه المراجعة الجدي��دة هو ضبط 
معاملة المخاوف في الس��وق وتوحيدها في مختلف البلدان والواليات 
القضائية في العالم، من خالل جعل نموذج احتس��ابها أكثر حساس��ية 
لألخطار الفعلية المتضمنة في محافظ المتاجرة. كما تهدف التعديالت 
إلى الفصل في ش��كل أكبر بين أعم��ال التمويل وأعمال المتاجرة في 

األوراق المالي��ة والعق��ارات وغيره��ا. وبالتالي عدم تش��جيع بنوك 
االس��تثمار على المخاطرة بإفراط ف��ي دفاترها الخاصة والتي تتعلق 
بمحافظ تجارية لحسابها الخاص. ويرى خبراء إن التعديالت الجديدة 
تستهدف إجبار البنوك وبالذات االستثمارية منها على وضع حاجات 

كافية من رأس المال في مقابل هذه التهديدات في السوق.
ووفق��اً لتقديرات لجنة ب��ازل للرقابة المصرفية، س��ينجم عن هذه 
التعدي��الت ف��رض زي��ادات كبيرة في حاج��ات رأس الم��ال. وفي 
المتوس��ط، تعتقد اللجنة أنه ستكون هناك حاجة لزيادة التمويل بنسبة 
22 %. ودع��ت اللجنة البنوك للعمل عل��ى التقليل من هذه الحاجات 
م��ن خالل إع��ادة النظر في محاف��ظ المتاجرة لديه��ا. وقد تجبر هذه 
المراجعات على زيادة رأس المال الموجه لتهديدات الس��وق بنس��بة 
41 % ولكن بالنس��بة لبع��ض المصارف فإن الزي��ادة قد تصل إلى 

.% 800
وم��ن دون الدخول في الجوانب التقني��ة للمقترحات الجديدة، فإنها 
في ش��كل عام تركز على 3 قضايا رئيسية. القضية األولى هي زيادة 
رأس المال لمقابلة محافظ المتاجرة في س��جالت البنك. وهذا سيجعل 
قيام البنوك بالمتاجرة لحس��ابها الخاص في األوراق المالية والس��لع 
والعق��ارات وغيره��ا أكثر كلف��ة. والقضية الثانية ه��ي توحيد كيفية 
احتس��اب األص��ول المرجحة باألخط��ار )RWA-s( والقضاء على 
الخالف��ات القائم��ة. وهناك الكثير من الذين يعتق��دون أن هذا التوحيد 
س��يكون له أثر س��لبي عل��ى إدارة األخط��ار، حيث إن هناك أس��باباً 
مشروعة لالختالفات في احتساب األصول المرجحة بها في مختلف 
البلدان. أما القضية الثالثة فهي إدخال تنقيحات في احتساب المخاوف 

التشغيلية ورأس المال المخصص لذلك.
إن ه��ذه المقترح��ات ال تزال في وقت مبكر من المناقش��ة، وهناك 
الكثير من الش��كوك بين البنوك الدولية الرئيسية في شأن تبني المزيد 
من اللوائح والتي تتطلب مزيداً من رأس المال فوق الزيادات الهائلة 
في��ه والتي ت��م تنفيذها بموجب لوائح “بازل 3” على مدى الس��نوات 
الماضي��ة. لكن نعتقد في الوقت ذاته إن مثل هذه التعديالت ضروري 
عل��ى الم��دى البعي��د، وعلى البن��وك العربي��ة االس��تعداد لمزيد من 
التشريعات الرقابية العالمية التي تحاول حماية النظام المالي العالمي. 
أن عمل هذه المصارف في مجال محافظ المتاجرة قليل جداً.والثقة كبيرة بأن أكثرية البنوك العربية لن تتأثر بهذه السياسات، حيث 
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م��ع  انس�����ج��اماً 
تطبي��ق هيئ��ة صحة 
التأمين  لبرنامج  دبي 
الصحي االلزامي في 
االمارة، توفر شركة 
اإلم���ارات  ت�كاف���ل 
المتوافقة م��ع أحكام 
الش��ريعة اإلس�المية 

التأمي��ن الصح��ي االلزام��ي لغاي��ات إص��دار وتجديد 
االقامات في دب��ي، والمعد خصيصاً لألفراد ولألزواج 

والعمال المحليين والمعالين المقيمين في دبي.
وفي هذا الس��ياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة وائل 
الش��ريف: إن تطبيق برنامج التأمين الصحي االلزامي 
سوف يمكن دبي من بناء نظام صحي قوي مرن ومتزن 
مالياً وس��يعمل على تعزيز االستثمار في مجال الرعاية 
الطبي��ة وإف��ادة المرض��ى وتعزيز الس��ياحة العالجية/ 

الطبية.

“تكافل االمارات”
توفر التأمين االلزامي

وائل الشريف

كش��ف رئي��س الهيئة 
العامة للرقابة المالية في 
مصر شريف سامي عن 
ارتفاع  إجمالي األقساط 
في الع��ام المالي األخير 
 2015  -  2014
إل����ى 16.2 مليار جنيه 
دوالر(  ملي��ار   1.82(

مقارن�����ة ب���14.4 ملي��ار جني��ه )1.62 ملي��ار دوالر 
أميرك��ي( بنم��و 12.9 %، كما ان النمو ف��ي تأمينات 
األشخاص ارتفع 16.8 % فيما ارتفعت أقساط تأمينات 
الممتلكات والمس��ؤوليات ب�9 %. وذكر ان استثمارات 
ش��ركات التأمين بلغت 52.4 مليار جنيه )5.91 مليار 
دوالر( مقارنة ب�48.6 مليار جنيه )5.48 مليار دوالر(  
في العام الس��ابق بنمو 8 %، كم��ا ارتفع صافي الدخل 
من االس��تثمارات الى 4.8 مليارات جنيه )654 مليون 
دوالر( مقارن��ة ب���4.7 ملي��ارات جني��ه )530 مليون 

دوالر( في العام السابق بنمو 2.1 %.

8 % نمو استثمارات التأمين بمصر 

شريف سامي

37 مليار دوالر خسائر شركات التأمين

أظهر تقرير صادر عن ش��ركة س��ويس ري السويسرية إلعادة التأمين أن خسائر 
ش��ركات إعادة التأمين العالمية جّراء الكوارث )الطبيعية والتي تس��بب بها اإلنسان( 
بلغت 37 مليار دوالر في عام 2015 وهو رقم أقل بكثير من المتوسط السنوي خالل 
ال�10 أعوام الماضية والبالغ 62 مليار دوالر، وأن أضرار الكوارث بلغت في العام 

الماضي نحو 92 مليار دوالر  مقابل 113 مليار دوالر سجلتها في عام 2014.
وبحس��ب التقرير فإن أكبر الخسائر المالية خالل العام الماضي نجمت عن كارثة 
االنفجارات التي وقعت في مس��تودع مواد كيماوية بميناء “تيانجين” ش��مال ش��رق 
الصين في ش��هر أغس��طس/آب 2015، والتي تراوحت خس��ائرها بين 2.5 - 3.5 
ملي��ار دوالر، وج��اءت في المرتب��ة الثانية العاصفة الثلجية الت��ي ضربت الواليات 

المتحدة ف��ي فبراير/ش��باط 2015 
والتي تس��ببت بخس��ائر بلغت 2.1 

مليار دوالر أميركي.
وتاب��ع التقري��ر أن 353 كارث��ة 
وقع��ت ف��ي الع��ام الماض��ي، منها 
198 كارثة طبيعية، ليس��جل أعلى 

معدل سنوي على اإلطالق.

تحديات تواجه شركات التأمين

اع�ت�ب���ر رئ�ي�����س 
الفرنس��ي�ة  الفدرالي���ة 
التأم�ي�ن  لش������ركات 
أن  س����بيتز،  ب�رن��ار 
ال�وض����ع العال�م����ي 
واالضطرابات تط�رح 
التحدي�ات  م��ن  العديد 
على ش��ركات التأمين 
العال�م، مش�����ي�راً  في 

خالل مش��اركته ف��ي ملتقى الدار البيض��اء للتأمين إلى “اننا نعي��ش في عالم خطير 
وفاقد للبوصلة”.

وشدد سبيتز على كون ثالثة مشاكل باتت الشغل الشاغل لشركات التأمين، ويتعلق 
األمر باإلرهاب، والجرائم اإللكترونية، ثم التغيرات المناخية.

وبلغة يغلب عليها التش��اؤم، أكد المسؤول الفرنس��ي أن “األوضاع العالمية باتت 
عصي��ة عل��ى الفهم. ففي وق��ت اعتقد الجميع أن تراجع أس��عار النفط س��يفيد الدول 
المستوردة، لم يتحقق هذا األمر، وفي وقت ظن األوروبيون أن إضعاف قيمة اليورو 

سيؤدي إلى زيادة صادرات أوروبا، ظهر أن األمر غير صحيح”.
وش��دد س��بيتز على أن التطور الرقمي فرض على شركات التأمين منافسين جدد، 

كما أنه وضعهم أمام تحدي ضمان خصوصية األشخاص المستفيدين من التأمين.
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أفادت صحيفة وول س��تريت جورنال أن شركة ديلي 
ميل آند أمبير جنرال ترس��ت البريطانية، تعتزم ش��راء 
أصول عائدة لعمالق اإلنترنت األميركي “ياهو”، وأن 
الشركة البريطانية تجري محادثات مع عدد من صناديق 

االستثمارات الخاصة لدعمها في عملية الشراء.
يشار إلى انه في الربع األخير من عام 2015 خسرت 
“ياهو” 4.43 مليار دوالر، بسبب انخفاض سعر أسهمها 
بنس��بة تجاوزت 30 %، بما فيها 1 مليار دوالر كانت 
حصلت عليه في عام 2013، كما تراجعت عائداتها بين 
ش��هري أكتوبر/تشرين األول وديس��مبر/كانون األول، 
لتصل إلى 1.25 مليار دوالر بعد أن كانت 1.27 مليار 

دوالر في الفترة نفسها من العام 2014.

“ديلي ميل” مهتمة بأصول “ياهو”

“الطيار” تستحوذ على “زاخر”

أعلنت مجموعة الطيار للسفر القابضة 
عن االنته��اء م��ن اإلج��راءات النظامية 
الالزمة الس��تكمال صفقة االستحواذ على 
نس��بة 30 % من ش��ركة ذاخر لالستثمار 
والتطوي��ر العق��اري. وأوضح��ت أنه تم 
اس��تكمال نقل ملكية 30 % ش��ركة ذاخر 
لصالح المجموعة بتوقيع اتفاقية الشركاء 

وتم تعديل الس��جل التجاري ليعكس الزيادة في رأس مال المجموعة ليصبح 2096.5 
مليون لاير )558.8 مليون دوالر(، كما تم ايداع األس��هم الجديدة البالغة 9.65 مليون 
سهم في المحافظ االستثمارية لكل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار 

“ماسك” وشركة عبدهللا حمد المشعل وأوالده القابضة “المشعل” وبالتساوي.

نوكيا تلغي آالف الوظائف

تنوي نوكيا لصناعة معدات ش��بكات االتصاالت االستغناء عن آالف الوظائف في 
أنح��اء العال��م منها 1400 في ألمانيا و1300 في س��وقها المحلية ف��ي فنلندا في إطار 
برنامج لخفض التكاليف بعد اس��تحواذها على منافس��تها الفرنسية األميركية ألكاتيل-
لوسنت في صفقة قيمتها 15.6 مليار يورو )17.7 مليار دوالر(، وتتطلع الشركة التي 
أصبحت تركز على معدات ش��بكات االتصاالت إلى خفض تكاليف التش��غيل بمقدار 
900 مليون يورو )1.03 مليار دوالر( بحلول 2018. ويهدف االستحواذ إلى مساعدة 
نوكيا على منافسة إريكسون السويدية وهواوي الصينية في سوق تشهد ضغوطا على 
األسعار وسط نمو محدود ومنافسة محتدمة. وقال رئيس نقابة المهن الهندسية في فنلندا 

بيرت��ي بوروكاري: إن االس��تغناء عن 
1300 موظف “رقم مفزع، لدينا وضع 
صعب من البداية على صعيد التوظيف 
ف��ي القطاع، يب��دو أن العمال الفنلنديين 

خسروا هذه المباراة ضد الفرنسيين”.

فشل صفقة اندماج بـ160 مليار دوالر

أعلنت ش��ركة فايزر األميركية لصناعة األدوية و“أليرجان” ومقرها إيرلندا رسمياً 
فس��خ اتفاق اندماجهما البالغة قيمته 160 مليار دوالر بما يمثل انتصاراً كبيراً للرئيس 
األميرك��ي باراك أوباما الذي يحث على الحد من الصفقات الرامية لتقليص الضرائب 
عن طريق نقل القواعد الضريبية للشركات. وجاء إعالن الشركتين عقب كشف وزارة 
الخزان��ة األميركي��ة عن قواعد جديدة تهدف إلى وضع ح��د لمثل هذه الصفقات. وكان 
االندماج سيس��مح لش��ركة فايزر ومقرها نيويورك بتقليص ضرائبها عن طريق نقل 
تس��جيل مقرها إلى إيرلندا التي تنخفض فيها معدالت الضرائب. وتعتزم “فايزر” دفع 

150 مليون دوالر لشركة أليرجان تعويضاً لها عن النفقات المرتبطة بالصفقة.

كشف رئيس الجانب 
الس��عودي ف��ي مجلس 
المص��ري  األعم��ال 
الشيخ صالح  السعودي 
كام��ل، أن زيارة الملك 
عبدالعزيز  بن  س��لمان 
إل��ى القاهرة تع��د دليالً 

دامغاً عل��ى عمق العالقات بين البلدي��ن الممتدة لعقود 
طويلة.

وق��ال كام��ل: إن إجمالي عدد الش��ركات المصرية 
المس��تثمرة ف��ي الس��عودية يبلغ 1300، كم��ا أن عدد 
الش��ركات السعودية في مصر تزيد عن 3 آالف، تمنح 
فرص تش��غيل 2 مليون وظيف��ة للمصريين، موضحاً 
أن الحكومة المصري��ة منذ 30 حزيران/يونيو 2015 
وحت��ى اآلن اس��تطاعت ح��ل مش��اكل االس��تثمارات 

السعودية في البالد.

1300 شركة مصرية تستثمر
في السعودية

الشيخ صالح كامل
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استثمار لـ(إل جي) في األلواح الشمسية

أعلنت ش��ركة إل جي إلكترونيكس مؤخراً عن نيتها تعزيز حلول الطاقة الشمس��ية 
لديه��ا باس��تثمار بماليين ال��دوالرات، وذلك به��دف رفع قدرتها ف��ي تصنيع األلواح 
الشمسية في كوريا الجنوبية. وكانت الشركة قد أبرمت مذكرة تفاهم مع مدينة جومي 
الكورية الس��تثمار مبلغ 435 مليون دوالر لتوسعة منشآت إنتاج الخاليا الشمسية في 
المدينة. هذا وتنوي الشركة إضافة ستة خطوط إنتاج إلى الخطوط الثمانية الحالية، مما 
سيسهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية لأللواح الشمسية من 1 جيغا واط إلى 1.8 جيغا واط 
بحلول عام 2018، وإلى 3 جيغا واط )ما يعادل استهالك الكهرباء في مليون منزل( 

بحلول عام 2020.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مركز أعمال 
الطاقة لدى الشركة ومسؤول إدارة قطاع 
األعمال لي سانغ بونغ: بفضل استثماراتنا 
الجديدة، ستتعزز أعمالنا في مجال الطاقة 
الشمس��ية وستصبح أقوى لتكون محركنا 

الديناميكي للنمو في المستقبل.

قامت شركتي “كيا موتورز كوربوريشنو” و“توتال 
للزيوت” مؤخراً بتجديد اتفاقية الش��راكة االستراتيجية 
بينهما. فلمدة 5 س��نوات إضافية، ستظل “توتال” مورد 
زيوت التش��حيم المفضل لسيارات كيا. وستتم التوصية 
باس��تخدام زي��وت التش��حيم “توتال” بش��كل حصري 
وتوفيرها للزبائن بش��بكة خدمات “كي��ا” المتكونة من 
5500 موزع في أكثر من 180 بلد، بما في ذلك أسواق 
أوروبا الغربي��ة انطالقاً من كانون الثاني/يناير 2017. 
ووقع على عقد الشراكة الشاملة كل من نائب رئيس قسم 
الخدمة في الخارج في “كيا” ستيفن يون، والمدير العام 

لقسم صناعة السيارات في “توتال” بيير دهو.

تجديد الشراكة
بين “توتال” و“كيا”

بيير دهو وستيفن يون

إيران تتطلع لالستثمار في البتروكيماويات

أوضح��ت نائبة وزي��ر النفط اإليران��ي مرضية 
شاهدائي، أن إيران تحتاج إلى استثمارات بقيمة 55 
مليار دوالر في قطاع البتروكيماويات في السنوات 
العشر القادمة. وقالت: إن إيران لن تنضم إلى أعضاء 
في منظمة أوبك ومنتجين آخرين في مناقش��ة خطة 

مرضية شاهدائيفي الدوحة لتجميد اإلنتاج بهدف دعم أسعار النفط.

وقّعت “جنرال إلكتريك” مؤخ��راً اتفاقية تعاون مع 
الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وبموجب هذه االتفاقية 
سوف توفر “جنرال إلكتريك” أربع محطات محوالت 
بقيمة تصل لحوالى 250 مليون دوالر أميركي لتعزيز 
الش��بكة القومي��ة المصري��ة للكهرباء، حيث ستس��اهم 
محطات المح��والت في توصيل أكثر م��ن6.5 مليون 

منزل في مصر إلى شبكة الكهرباء.

شراكة بين “جنرال إلكتريك”
و“المصرية لنقل الكهرباء”

مباحثات سورّية صينّية لالستثمار

عق��د ف��ي مق��ر هيئ��ة االس��تثمار 
الس��ورية مؤخراً اجتم��اع حول واقع 
االس��تثمار الس��وري الصيني وس��بل 

تعزيز التعاون بين الجانبين.
ض��م االجتم��اع نائ��ب مدي��ر هيئة 
االس��تثمار الس��ورية إيناس األموي، 
والس��فير الصين��ي بدمش��ق وان ك��ي 

جيان، والوفد المرافق له، ورئيس مجلس األعمال السوري الصيني محمد حمشو.
وأكد السفير بأن هناك خططاً إلنشاء مصافي ومشاريع كثيرة موضحاً بأنه قد تمت 
مناقشة سبل تنشيط التعاون االقتصادي بين البلدين لمرات عديدة مع مجلس االعمال 
السوري الصيني المشترك ولدى الصينيين قناعة بأن آفاق التعاون بين البلدين مشجعة 

لعدة أسباب أهمها الناحية السياسية والعالقات الجيدة بين البلدين.
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عرضت ش��ركة تاتا س��تيل الهندية كبرى ش��ركات 
صناعة الصلب في بريطانيا جميع أعمالها في بريطانيا 
للبي��ع لتعوي��ض خس��ائر فادح��ة بس��بب األداء المالي 
الضعيف لفرعها  البريطاني مع ارتفاع تكاليف التصنيع 
وضعف السوق المحلية وزيادة الواردات إلى أوروبا من 
دول مثل الصين. ونتيجة لذلك قالت الشركة في بيان: إن 
فرعها األوروبي سيستكشف كافة خيارات إعادة هيكلة 
محفظة استثماراتها بما في ذلك احتماالت بيع تاتا ستيل 
البريطانية ككل أو على أجزاء، مشيرة إلى أنها ال تزال 
تجري محادثات مع الحكومة البريطانية التي أعربت عن 
قلقها بش��أن فقد مئات الوظائف في القطاع. وبالرغم من 
خسائرها، لم تشهد الش��ركة تغيراً في المركز التنافسي 
لعملياته��ا في بريطاني��ا التي توظف 15 ألف ش��خص 

البحرين تحصل على تسهيل مرابحةوتشمل بورت تالبوت أكبر مصانع الصلب البريطانية.

“تاتا ستيل”
تبيع اعمالها ببريطانيا

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز 
)ال��ذراع المال��ي واالس��تثماري للهيئ��ة الوطنية للنفط 
والغاز بمملكة البحرين( الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة، عن إبرام الش��ركة عقد تس��هيل مرابحة من 
عدة بن��وك بقيمة 570 مليون دوالر مدته 5 س��نوات، 
وذل��ك من أجل دعم اس��تثماراتها ف��ي تمويل عدد من 
مش��اريع النفط والغاز الحيوية ف��ي البحرين. ويعد هذا 
العق��د الموافق ألحكام الش��ريعة اإلس��المية األول من 

نوعه الذي تدخل فيه الشركة إلى أسواق االئتمان المشتركة، وبدايةً النطالق العديد من 
مشاريع التنمية الطموحة والهامة استراتيجياً للشركة وقطاع النفط والغاز البحريني.

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
“مص��در” أحمد بالهول، أن ش��ركة الطاق��ة المتجددة 
ستستثمر 300 مليون دوالر في مشروع للطاقة الشمسية 
باألردن وإنها تخطط لمزيد من االستثمارات في الشرق 
األوسط وش��مال أفريقيا. وقال: إن “مصدر” المملوكة 
بالكامل لمبادلة للتنمية ذراع االستثمار لحكومة أبوظبي 
تخط��ط لبن��اء محطة كهرب��اء تعمل بالطاقة الشمس��ية 
قدرتها 200 ميغاوات في األردن وهو ما س��يكون ثاني 

مشروع لها في مجال الطاقة المتجددة هناك.

“مصدر” تستثمر
في الطاقة الشمسية باألردن

استثمار بقطاع الصناعات الزراعية المصري

أعل��ن البنك األوروب��ي إلعادة اإلعمار والتنمية، عن مس��اعدة قط��اع الصناعات 
الزراعية في مصر باس��تثمار في األسهم بقيمة 100 مليون دوالر أميركي في إحدى 
شركات تكرير السكر في مصر. وأوضح البنك أن الشركة المتحدة للسكر هي شركة 
تابعة لمجموعة صافوال، إحدى أكبر مجموعات تصنيع األغذية في الش��رق األوسط 

وش��مال أفريقيا. وق��ال البنك الذي 
يتخذ من لندن مقراً له، يحول البنك 
قرضاً قائما بقيمة 50 مليون دوالر 
للش��ركة إلى أس��هم ويقدم تمويالً 
إضافياً بقيمة 50 مليون دوالر في 

شكل مساهمة في رأس المال.

“أديبتيو” تقترض 1.5 مليار دوالر

ذكرت وكالة بلومبرغ نقالً عن مصادر مصرفية أن 
ش��ركة Adeptio حصلت عل��ى قرض من مجموعة 
من البن��وك بقيمة 1.5 مليار دوالر ألجل 18 ش��هراً، 
وذلك لتمويل صفقة ش��رائها حصة 69 % في ش��ركة 
أمريكانا، مشيرة إلى أن قائمة المصارف تشمل كريديه 
 ،Standard Charteredو  Citigroupو س��ويس 
إضافة إلى بنك اإلم��ارات دبي الوطني وبنك أبوظبي 

الوطن��ي وبن��ك الخليج األول والبن��ك األهلي المتحد، وأن إع��ادة تمويل جزء من هذا 
القرض قد تتم بقرض آخر أو بإصدار من السندات بفترة استحقاق أطول.

وكان��ت ش��ركة Adeptio، التي تضم مجموعة من المس��تثمرين الخليجيين بقيادة 
محم��د العب��ار، قد وقعت مذكرة تفاهم لش��راء حصة ش��ركة الخير الوطنية لألس��هم 

والعقارات المملوكة لمجموعة الخرافي في “أمريكانا”.

محمد العبار
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مشاريع جديدة لـ“ايفا”

أعلنت ش��ركة ايف��ا لالس��تثمارات الفندقية، ذراع 
“ايف��ا للفن��ادق والمنتجع��ات إلدارة االصول”، عن 
تحالفها مع ش��ركة بيسبوك للفنادق الدولية في الشرق 
االوس��ط، حيث تقوم “بيسبوك” بموجبه بالتعاون مع 
“ايف��ا لالس��تثمارات الفندقية” بتقديم خدم��ات ادارة 
الفنادق بأس��لوب جديد ومبتك��ر، باإلضافة الى طرح 
العدي��د من العالمات الفندقية في دول مجلس التعاون 

الخليجي، وخطط للتوسع خارج المنطقة.
وق��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة إيفا لالس��تثمارات 
الفندقية جو س��يتا: إننا س��عداء بتعاوننا مع بيس��بوك 

للفنادق الدولية النش��اء بيس��بوك الش��رق االوس��ط وأفريقيا، ونحن نواصل توس��يع 
وتنويع محفظتنا الدولية.

من جهة ثانية، أطلقت كل من “ايفا” ومجموعة ماموت مش��روع “دوماس لسكن 
العاملي��ن”، بهدف تقديم الحلول الس��كنية والمتخصصة لس��كن الموظفين والعاملين 
في المنطقة. ومع ارتفاع المعايير وازدياد الطلب على س��كن العاملين عالي الجودة 
واالدارة، يعتبر المش��روع مثالياً لتقديم نموذج مبتكر في هذا القطاع. ويوفر نموذجاً 

للوحدات السكنية المفروشة والمدارة.

جو سيتا

استثمارات خليجية في الزراعة

ق����ال وكي���ل وزارة 
ل�ل�ت�ع��اون  ال�زراع����ة 
الس�����ع�ودي  الخارجي 
س��عد بن عبد هللا خليل: 
إن اج�ت�م������اع وزراء 
الزراع��ة ف��ي مجل��س 
التع���اون الخليج�ي أك�د 
عل��ى أهمية االس��تثمار 

الخارج��ي ل��دول الخليج في مج��االت الزراعة كخي��ار اس��تراتيجي لتحقيق األمن 
الغذائي، مش��يراً إلى أن دول الخليج أمامها خيارات متعددة لعقد شراكات واتفاقيات 
م��ع دول خارجي��ة تتوافر فيها مقوم��ات الزراعة مثل وفرة المي��اه واأليدي العاملة 
الرخيص��ة، لضم��ان توافر المواد الغذائي��ة، بالتعاون مع القط��اع الخاص في دول 

الخليج والدول األخرى.
وأقر االجتماع مقترحاً بتأسيس مركز لدراسات األمن الغذائي مقره سلطنة عمان، 
كم��ا اتف��ق المجتمعون على توحيد الجهود فيما يتعل��ق بتوفير األمن الغذائي المتمثل 
ف��ي الحب��وب واألعالف واللحوم، بالتنس��يق بين الوزارات جميعها واالس��تفادة من 
التج��ارب اإلقليمي��ة والمحلية في ظل التحديات التي تواج��ه المنطقة من خالل ندرة 

المياه وصعوبة الزراعة واتساع فجوة األمن الغذائي.

فازت شركة دريك آند سكل 
للسكك الحديدية )DSR( بعقد 
قيمته 340 مليون لاير قطري 
)93.45 مليون دوالر( لتسليم 
المرحلة األولى من مش��روع 
مستودعات مترو الدوحة. وتم 
منح هذا العقد من قبل ش��ركة 
فوجيتا التي تتولى أعمال بناء 
الخطوط الحمراء والخضراء 

ضمن المرحلة األولى من مستودعات “مترو الدوحة”. 
وبموجب أحكام العقد، تتعهد “دريك آند س��كل” بالقيام 
بكاف��ة أعمال التوري��د والتركيب واإلختب��ار والتكليف 
لجميع خدمات األعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية 
للمستودع ومسارات السكك الحديدية للخطوط الحمراء 
والخضراء والمراففق ذات الصلة، وذلك ضمن جدول 

زمني محدّد على أن يتم التسليم في العام 2019.
وقال مدير العمليات التش��غيلية في “دريك آند س��كل 
للس��كك الحديدية” دارك��و ماكورا إن الش��ركة  نتطلّع 
للدخول في مزيد من المشاريع في المنطقة في ظل الدعم 
الكبير الذي تحظى به من مجموعة شركات “دريك آند 

سكل إنترناشيونال”.

“دريك آند سكل” تفوز بعقد قطري

داركو ماكورا

اس��تثمرت فورد في جنوب أفريقي��ا 2.5 مليار راند 
)170 ملي��ون دوالر أميرك��ي( في انتاج س��يارة فورد 
إيفرس��ت الرياضية المتعدّدة االستعماالت بسبعة مقاعد 
لتوس��يع إنتاج بيك أب رنجر الجديد. وستش��تمل سيارة 
إيفرست الجديدة على المحّركات سعة 2.2 و3.2 ليتر، 
وس��يبدأ اإلنتاج في مصنع سيلفرتون لتجميع السيارات 

في بريتوريا في الفصل الثالث من 2016.

“فورد” تستثمر
في تصنيع سيارة “إيفرست”
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اس��تثمرت اإلم��ارات بالش��راكة م��ع المس��تثمرين 
التنزانيي��ن إجمال��ي مبلغ 43 مليار ش��يلنغ )20 مليون 
دوالر( بأس��عار الصرف الس��ائدة إلنش��اء فندق رامادا 
أنكور في منطقة مدينة األعمال االستثمارية المركزية.

وأش��ار مدي��ر إدارة الفندق أبدول إس��ماعيل، إلى أن 
األموال اس��تثمرت في األنش��طة المتعلقة بالمشتريات 
وخدم��ات البن��اء المختلفة واألثاث والنفقات التش��غيلية 
األخ��رى كأماك��ن االس��تضافة واإلقام��ة عل��ى طراز 
عالمي. ويوفر المشروع فرص عمل لنحو 180 شخصاً 
في 116 غرف��ة، ويهدف إلى التخفي��ف من حدة نقص 
الغرف الفندقية بدار الس��الم في ظل نمو اقتصاد البالد 

وتوافد المستثمرين وازدياد األنشطة التجارية.

استثمار إماراتي
في مجال السياحة بتنزانيا

صّرح س��فير جمهورية البرتغال لدى االمارات جايم 
اليت��او، أن ب��الده تمنح الفي��زا الذهبية لإلقام��ة الدائمة 
ألي مس��تثمر تنطبق عليه ش��روط الحكومة البرتغالية. 
وقال اليتاو: إنه يحق ألي مس��تثمر من كافة الجنسيات 
الحص��ول على تأش��يرة االقامة في البرتغال ش��ريطة 

استثمار 500 ألف يورو في عقار أو أراضي.
وأض��اف: أما إذا رغب المس��تثمر في ش��راء عقار 
وترميمه فإن الحكومة تشترط استثمار مبلغ بقيمة 350 
ألف يورو. وأوض��ح ان الفيزا الذهبية تمنح الحاصلين 
عليها التجول في كافة دول اإلتحاد األوروبي “شنغن” 
ومن ثم حق التقدم للحصول على الجنسية البرتغالية بعد 

مرور 5 سنوات مباشرة.

الفيزا الذهبية من البرتغال

الصين تستثمر في نيجيريا

أك��د حاكم والية كروس ريفر النيجيرية بن ايادي، إبرام اتفاقيات مع مقاطعة خنان 
ش��رق الصين، إلنشاء مشروع بتكلفة 10 مليارات دوالر وإنشاء مدينة صينية جديدة 
ف��ي والية ك��روس ريفر. وقال ايادي: إن واليته ستش��هد وصول 100 مس��تثمر من 

خنان، إلقامة مختلف الش��ركات والصناعات مع التركيز 
على المش��اريع الرئيس��ية، كاالس��تثمارات الزراعية 
الضخمة، الطاقة المتجددة، مصنع للمالبس ومشاريع 
للطاق��ة المائي��ة والمين��اء. وأوض��ح أنه س��يتم إقامة 
مركز لوجيس��تي لعموم أفريقيا، س��يركز على قطاع 
الصناع��ات التحويلية التي س��يتم تأسيس��ها في الدولة 
بميزانية تج��اوزت 350 مليار ني��را نيجيرية )1.74 

مليار دوالر( للعام المالي 2016.

شراكة بين gfh ومجموعة أبوظبي المالية

وقعت مجموعة gfh المالية اتفاقية 
مع ش��ركة المتكاملة كابيت��ال، التابعة 
لمجموع��ة أبوظب��ي المالي��ة، والت��ي 
تزاول أنش��طة االس��تثمارات البديلة. 
وبموجب هذه االتفاقية س��تقوم ش��ركة 
المتكامل��ة كابيت��ال باالس��تحواذ على 
حص��ة تبلغ 10 % في ش��ركة الصقر 

.gfh لإلسمنت من مجموعة
قام بتوقيع االتفاقية كل من الرئيس التنفيذي ل�gfh هشام الريس، والرئيس التنفيذي 
لمجموع��ة أبوظب��ي المالية جاس��م الصديقي، وذل��ك في المقر الرئيس��ي لمجموعة 

أبوظبي المالية في االمارات.

شراكة بين “أرقام كابيتال” و“فورسيزونز”

عقد بنك االستثمار “أرقام كابيتال” شراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز، 
إلدارة وتشغيل منتجع فاخر متعدد االستخدامات يتم تطويره حالياً في جزيرة هفار في 
كرواتيا. ويطل منتجع “فورس��يزونز هفار”، المقرر افتتاحه خالل عام 2019، على 
الواجهة البحرية لخليج بريزينكا على امتداد س��احل دالماس��يا. وس��يضم 120 غرفة 

فندقية، ومجمعاً سكنياً فاخراً يتألف 
من 61 وحدة س��كنية خاصة تتولى 
إدارتها “فورسيزونز” وتتنوع بين 
شقق مكونة من غرفة نوم واحدة أو 
اثنتين، وفيالت فاخرة مكونة من 3 

إلى 5 غرف نوم.
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AA تصنيف ضمان االستثمار عند

أكدت وكالة س��تاندرد آند ب��ورز إحدى أهم وكاالت 
التصنيف االئتماني العالمية، تصنيفها للمؤسسة العربية 
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” بدرجة 
)AA( مع تغيير نظرتها المس��تقبلية ألداء المؤسس��ة 
من س��لبية  إلى مس��تقرة. وأفاد التقرير الذي أصدرته 
الوكالة بأن تثبيت التصنيف وتحسين النظرة المستقبلية 
من سلبي الى مستقر يعكس توقعات الوكالة بأن تحافظ 
“ضم��ان” على س��جل عمليات قوي ج��داً وأداء مالي 
ق��وي وخصوصاً عل��ى صعيد رأس الم��ال واألرباح 

الجي��دة ه��ذا إلى جانب الدعم القوي الذي تحظى به من الدول األعضاء والمؤسس��ات 
المالية المشتركة األربع الحريصة على استمرار المساهمة في زيادة رأسمالها.

وعبّر المدير العام للمؤسس��ة فهد راش��د االبراهيم، عن سعادته لنجاح المؤسسة في 
المحافظة وللعام التاس��ع على التوالي على تصنيفها االئتماني مع تغيير نظرة الوكالة 

العالمية المستقبلية ألداء المؤسسة من سلبية إلى مستقرة.

فهد راشد االبراهيم

وافقت شركة جلينكور المتخصصة في التنقيب وتجارة 
الس����لع األولية على بي��ع 40 % من وحدتها الزراعية 
لصن��دوق معاش��ات التقاع��د الحكومي في كن��دا مقابل 
2.5 ملي��ار دوالر في أحدث خطوة تقدم عليها الش��ركة 
لتقليص ديونها وتهدئة مخاوف المس��تثمرين بشأن أثر 
تدني أسعار الس��لع األولية. وتحدد الصفقة قيمة الوحدة 
الزراعية بالكامل بما يقارب ال�10 مليارات دوالر التي 
كان��ت متوقعة في البداية بم��ا في ذلك 0.6 مليار دوالر 
ديون��ا باإلضافة إلى مخزونات بقيمة 2.5 مليار دوالر. 
وتأتي الصفقة بعد أن قالت “جلينكور” إنها تعزز خطتها 
الرامية إلى تقليص حجم الديون من خالل التخلص من 
المزيد من األصول. وقال رئيس االس��تثمارات الدولية 
الخاصة بالصندوق الكن��دي مارك جينكينز: إن الوحدة 
الزراعي��ة ل�“جلينك��ور” تكم��ل محفظتن��ا الحالية من 

األصول الزراعية وتحقق االنكشاف العالمي والتنوع.

جلينكور تبيع أصول
بـ2.5 مليار دوالر

اتفاقية بين “راك” و“كونا جريل”

أعلنت مجموع��ة راك للضيافة القابضة التي تمتلك 
وتدير محفظة متنوعة من الفنادق والمنشأت الترفيهية 
المملوكة من قبل حكومة رأس الخيمة، عن قيام شركتها 
التابع��ة حكاي��ا كوليكش��ن “حكايا” بتوقي��ع اتفاقية مع 
شركة كونا جريل إنك األميركية المتخصصة بتشغيل 
المطاعم الس��ريعة الفاخرة، الفتتاح 6 مطاعم كونا في 

اإلمارات خالل السنوات السبع المقبلة.
يانّي��س  للمجموع��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ال 
أناجنوس��تاكيس: نأم��ل أن نضيف عالم��ات تجارية 
جدي��دة إلى قط��اع الضيافة وتج��ارة التجزئة وتجارة 

األطعمة والمش��روبات في االمارات تس��تقطب إعجاب الناس وزياراتهم المتكررة 
إلى منشآتها.

يانّيس أناجنوستاكيس

اس��تحوذت “آركابيتا” على مجمع إمداد لوجس��تي 
ف��ي دبي في صفقة بلغ��ت قيمته��ا 100 مليون دوالر 
أميركي. ويتألف المجمع من 9 أراض ذات ملكية حرة 
بلغت مس��احتها اإلجمالية حوالى 630 ألف قدم مربع 
تق��ع ف��ي منطقة الق��وز الصناعية وتط��ل على طريق 

الخيل أحد أكثر الطرق السريعة استخداماً في دبي.
ومن المقرر أن يكتمل إنشاء 10 مستودعات في هذا 
المجم��ع بحلول الربع الثالث من عام 2016، إذ س��يتم 
تأجيره��ا بالكامل لمجموعة تجاري��ة إماراتية بموجب 
عقد إيجار رئيس��ي طويل األمد. وس��وف يس��تفيد هذا 
االس��تثمار بش��كل كبير من س��وق اإلمداد اللوجس��تي 
المتنامي في دبي، وسيوفر مس��تودعات عالية الجودة 
للمستأجرين في إحدى أهم المناطق الصناعية وأكثرها 

استقطاباً في اإلمارة.

“آركابيتا” تستحوذ
على “إمداد لوجستي” بدبي

BSocial تستحوذ على SOCIALEYEZ

وقع��ت SOCIALEYEZ الش��ركة اإلماراتي��ة للخدمات الرقمي��ة، على صفقة 
اس��تحوذت من خاللها على 100 % من ش��ركة BSocial المصرية، وذلك بقيمة 

10 ماليين جنيه مصري )مليون دوالر أميركي(.
وتأت��ي هذه الخطوة متوافقة مع التوجهات اإلماراتية لتعزيز االس��تثمارات ودعم 
االقتص��اد المصري، باإلضاف��ة إلى نتائج األعم��ال المتميزة التي حققتها ش����ركة 

BSocial الزدهار للسوق المحلي.

25
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“الملك سلمان” عليه.
وش��رح وزير الصناعة والتجارة الخارجي��ة المصري طارق قابيل 
المنافع االقتصادية للجسر، وقال في كلمة ألقاها خالل الجلسة االفتتاحية 
لمنتدى فرص األعمال المصري السعودي تحت عنوان، “نحو شراكة 
اس��تراتيجية مس��تدامة”، إن “مدّ جسر الملك س��لمان الذي يعد من أهم 
الجس��ور البرية التي س��تربط الس��عودية بمصر عبر البح��ر األحمر، 
سيس��اهم في دعم تدفق وانس��ياب حرك��ة التجارة واالس��تثمارات بين 
البلدين”، مؤكداً أن مدّ الجس��ر س��وف يساهم في تيس��ير الوصول إلى 
أسواق أخرى عبر البلدين، وهو األمر الذي سينعكس إيجاباً على تنمية 

التجارة بين مختلف الدول العربية واألجنبية.
االسواق لم تستجب

على الرغم من االتفاقيات الضخمة وحزمة االس��تثمارات الس��عودية 
التي قد ترتفع إلى أكثر من س��تين مليار دوالر، حس��بما توقعت وزيرة 
االس��تثمار المصرية داليا خورش��يد، تراجعت البورصة المصرية بعد 
مغادرة الملك س��لمان القاهرة بس��بب مبيعات المصريين والعرب، في 
حين واصل سعر الدوالر ارتفاعه في السوق الموازية، األمر الذي فسره  
البعض بأن المتعاملين بالسوق يدركون أن المبلغ الحقيقي مجرد قروض 
بفوائد، وال تتعدى دفعته األولى 450 مليون دوالر، كما أن المشروعات 
السعودية المعلنة استثمارية غير قابلة للتنفيذ في وقت قريب، باإلضافة 
إلى أنها استثمارات مباشرة ويمكن أن تتمثل في معدات وخطوط إنتاج 

وعمالة مدربة وخبراء.
يذكر أن مصر تبذل قصارى جهدها إلنعاش اقتصادها منذ االنتفاضة 
الشعبية التي انطلقت عام 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية، أدت 
األجنبية التي تحتاجها الستيراد المواد الخام.إلى عزوف المس��تثمرين والس��ياح بما حرم البالد من تدفقات العمالت 

عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز

25 مليار دوالر قيمة االتفاقيات ومعظمها لتنمية سيناء

السعودية ومصر تعززان شراكة إستراتيجية تطرح تساؤالت
وقعت  السعودية ومصر اتفاقيات عديدة شملت التعاون في المجاالت 
كافة، بينها التعليم والثقافة واإلسكان والزراعة، إضافة التفاقية ترسيم 
الحدود البحرية، وذلك خالل زيارة رس���مية قام بها العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في الفترة من 7 الى 12 نيسان/

ابريل 2016 التقى خاللها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
االتفاقي��ات التي وقع��ت خالل الزيارة والتي بلغ��ت قيمتها االجمالية 
25 مليار دوالر، حس��بما أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر 
نصر في بيان، كان قد سبقها اتفاق بين هيئة البترول المصرية وأرامكو 
السعودية لتوفير احتياجات مصر من البترول السعودي لخمس سنوات 
مقاب��ل 23 ملي��ار دوالر، مما يرفع إجمالي قيم��ة االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم بين البلدين إلى 45.65 مليار دوالر خالل نيسان/ ابريل الماضي.

أربع وعشرون اتفاقية
وش��مل ما تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسعودية خالل زيارة 
المل��ك س��لمان، 24 اتفاقية و9 مذكرات تفاه��م و3 برامج للتعاون، الى 
جانب اإلعالن عن تأس��يس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق 

اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات.
ومن أبرز االتفاقيات ومذكرات التفاهم االقتصادية التي جرى توقيعها 
خالل الزيارة، اتفاق إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار لاير 
س��عودي )16 مليار دوالر( وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات 

إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها.
ورك��زت معظم االتفاقيات ومذكرات التفاهم على تنمية س��يناء التي 
يشهد شمالها مواجهات عنيفة مع جماعات مسلحة منذ أن عزل الجيش 

الرئيس المصري محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وش��ملت االتفاقيات ترس��يم الحدود البحرية بين الس��عودية ومصر، 
وهو ما أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه اإلقليمية 
السعودية، األمر الذي أثار العديد من التساؤالت في مصر. لكن مجلس 
الوزراء المصري ذكر في بيان “أن الملك الراحل عبد العزيز آل سعود 
كان ق��د طلب من مصر ف��ي كانون الثاني/يناير 1950 أن تتولى مصر 
توفي��ر الحماية للجزيرتين وهو ما اس��تجابت له وقامت بتوفير الحماية 

للجزر منذ ذلك التاريخ”.
الربط بين آسيا وأفريقيا

وأعلن العاهل الس��عودي، الذي قلده السيس��ي قالدة النيل وهي أرفع 
وسام مصري، عن إنشاء جسر بري يربط البلدين عبر البحر األحمر 
ليك��ون منفذاً دولياً للمش��اريع بي��ن البلدين، واصفاً اي��اه بأنه “خطوة 
تاريخي��ة للربط البري بين آس��يا وإفريقيا، س��ترتقي بالتبادل التجاري 
بين البلدين إلى مس��توى غير مسبوق، وستدعم صادرات البلدين، كما 
س��يمثل الجسر معبراً أساس��ياً للمس��افرين بين البلدين، وسيخلق عدداً 

هائالً من فرص العمل”.
م��ن جهته، رحب السيس��ي بفكرة مدّ الجس��ر واقترح إطالق اس��م 
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فقد احتلت دبي المرتبة التاس��عة وفق المؤشر العام والمرتبة الرابعة من حيث تسليم 
الخدمات والمرتبة الخامسة من حيث الخصوصية واألمن، وتناولت الدراسة العديد 
من المدن العربية منها عمان والقاهرة ومس��قط والكوي��ت وتونس العاصمة والدار 

البيضاء.
المنظومة التعليمية

وذكر التقرير أهم االنجازات األكاديمية في العالم العربي والتي تمثلت في اختيار 
5 جامعات عربية ضمن تصنيف “ شنغهاي للجامعات العالمية ARWU” الصادر 
في شهر يوليو/حزيران 2015، من بينها 4 جامعات سعودية احتلت المراكز األولى 

على مستوى العالم العربي.
وحافظت جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز على ترتيبها ضمن قائمة 
أفض��ل 151 - 200 جامعة عالمية في 2015، وحققت جامعة الملك عبد هللا للعلوم 
والتقنية تقدماً ملحوظاً في فئة أفضل 500-401 جامعة عالمية إلى فئة أفضل 301 
- 400 جامعة في العالم. في حين حافظت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على 

تصنيفها ضمن أفضل 401 - 500 جامعة عالمية.
براءات االختراع

وس��لّط التقري��ر الضوء على موضوع براءات االخت��راع والحاجة الملحة لزيادة 
التركي��ز عل��ى دعم مج��االت البحث والتطوير وترس��يخ ثقافة اإلب��داع واالبتكار، 
إذ تش��ير اإلحصائيات إلى أن “مكت��ب براءات االختراع والعالم��ات التجارية في 
الوالي��ات المتحدة األميركية )USPTO(” قد أصدر 2,339 براءة اختراع فقط في 
العالم العربي منذ تأسيس��ه ولغاية نهاية العام 2014، وذلك بالمقارنة مع 300,678 
براءة اختراع في العالم في العام 2014 وحده. وتصدّرت المملكة العربية السعودية 
سباق براءات االختراع في العالم العربي، حيث سجلت 294 براءة اختراع في العام 
2014 وحده وإجمالي 1,152 براءة اختراع خالل السنوات الموثّقة، وحلت الكويت 
المرتبة الثالثة ب�45 براءة اختراع في العام 2014 بإجمالي 257 براءة اختراع.في المرتبة الثانية ب 98 براءة اختراع في العام 2014 بإجمالي 370، ثم مصر في 

دول الخليج العربي في طليعة التطور المعرفي

اقتصاد المعرفة العربي: خطوات واعدة واستراتيجيات ناجحة
أشار تقرير صادر عن مجموعة أورينت بالنيت لألبحاث 
إلى أن الدول العربية وال سيما الخليجية منها حققت تقدماً 
ملحوظاً في مجال المعرفة العربية. وش���مل التقرير الذي 
ج���اء بعنوان “ اقتصاد المعرفة العربي 2015 - 2016” 
البنية التحتية لتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت والبحث 
والتطوير باإلضافة إلى احصاءات حول مختلف المجاالت 

الحيوية ذات الصلة باقتصاد المعرفة في العالم العربي.
وفي هذا السياق، قال مدير عام مجموعة أورينت بالنيت، 
نضال أبو زكي: إن وتيرة التطور االقتصادي تتسارع حالياً 
في العالم العربي بالتزامن مع التغيّرات الحاصلة في أسعار 
النفط العالمية. وشّكلت المعطيات الراهنة دفعة قوية لمسيرة 
التحول نح��و اقتصاد متنوع يتس��م بالمرونة م��ع التركيز 
بالدرج��ة األولى على بناء اقتص��ادات متكاملة قائمة على 

المعرفة واالبتكار.
تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت

ووفقاً للتقرير فقد تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي 
التصنيف العام في مؤشر تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت 
في العالم العربي لعام 2015، ويتناول المؤش��ر 4 أقس��ام 
رئيس��ية للدول ال�18 في الشرق األوس��ط وشمال افريقيا، 
وهي مؤشر “مشتركي الهواتف النقالة”، مؤشر “مشتركي 
الهواتف الثابتة”، مؤش��ر “مس��تخدمي ش��بكة اإلنترنت” 
ومؤش��ر “عدد أجه��زة الكمبيوتر المثبت��ة”، وجاءت دولة 
البحرين في المرتبة األولى في معدالت مس��تخدمي شبكة 
االنترنت بنس��بة 74.15 % فيما حققت الكويت أعلى نسبة 

في انتشار الهواتف النقالة ب�194.92 %.
وتوقع التقرير أن يصل عدد مس��تخدمي شبكة االنترنت 
ف��ي العالم العربي إل��ى 226 مليون مس��تخدم بحلول عام 
2018، كما توقع ارتفاع معدل انتشار االنترنت في المنطقة 
م��ن 37.5 % في عام 2014 إلى أكثر من 55 % في عام 
2018، بزي��ادة 7 % عن المعدل العالمي البالغ 3.6 مليار 

مستخدم.
المدن الرقمية

وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على تجربة دبي من 
مج��ال “الحوكمة الرقمية”، حيث جاءت ضمن أفضل 10 
م��دن على مس��توى العالم في 2014، متفوق��ة على العديد 
م��ن العواصم العالمية مثل فيينا وس��توكهولم ولندن. ووفقا 
لدراسة أعدتها جامعة روتجرز في والية نيوجيرسي تحت 
عنوان “ الحوكمة الرقمية في البلديات حول العالم” شملت 
المواقع االلكترونية الرس��مية ل�100 مدينة في 100 دولة، 
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بنس��بة 20 % ف��ي عام 2015 مقارنة مع ع��ام 2014، ويمثل هذا االنخفاض واحداً من 
أكبر معدالت هبوط االستثمارات في القطاع منذ فترة طويلة، وأضاف: على الرغم من 
ذلك، نتوقع أن تواصل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعزيز استثماراتها، إذ تقوم 
الدول المصدرة للنفط والغاز ببرامج لتوسعة وتطوير القطاع وتقوية موقعها في األسواق 

العالمية.
عوائق وتحديات

وش��كل انخفاض أس��عار النفط عائقاً كبيراً أمام خطط ال��دول الموضوعة في مجال 
الطاق��ة، إذ يرتبط حجم االس��تثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بش��كل وثيق مع 
أسعار النفط، وعلى الرغم من استمرار بعض الدول في عمليات االستثمار كالسعودية 
واالم��ارات وإي��ران، إال أن هن��اك دوالً أخ��رى تعان��ي من قل��ة االحتياط��ات المالية 
والضغوط على ايراداتها والسيما العراق، ولكن من المتوقع أن تعيد النظر في خططها 

لزيادة االنتاج.
ونوه تقرير)ابيكورب( إلى حالة االضطراب وعدم االستقرار التي تعاني منها عدد من 
دول المنطقة، كالصراع في س��ورية والعراق وليبيا واليمن، كل هذا أسهم بإعادة تشكيل 
المش��هد الجيوسياسي في المنطقة، مما قد ينعكس سلباً على حجم االستثمارات في األمد 
القريب خاصة في الدول المجاورة. كذلك تراجعت الجدارة االئتمانية لدول منطقة الشرق 
 BBB األوسط خالل األشهر الستة الماضية، حيث يقف متوسط التصنيفات السيادية عند

وذلك وفقاً لما ذكرته “ستاندر آند بورز” للتصنيف االئتماني.
ومع ارتفاع وتيرة هذه المش��كالت التي تمر بها المنطقة، قال بس��ام فتوح: ش��هد العام 
2015 تغيرات مهمة في ظل تباطؤ النمو االقتصادي العالمي وانخفاض أس��عار النفط. 
وأعلن��ت حكوم��ات دول مجل��س التعاون الخليج��ي إجراءات للحد من عج��ز الميزانية 
والنفقات الحكومية. على الرغم من ذلك، فإن الحكومات س��تمنح األولوية لالستثمارات 

الحيوية في قطاع الطاقة.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت مؤخراً لجذب االستثمارات األجنبية، والتي شهدت 
مشوبة بالحذر.بعض النجاح، فإن المخاوف السياسية واالقتصادية تعني أن قرارات المستثمرين ستبقى 

انخفاض أسعار النفط والحروب أبرز التحديات

استثمارات ضخمة تنتظر قطاع الطاقة في المنطقة العربية
كشف تقرير صادر عن الشركة العربية لالستثمارات 
البترولية )ابيكورب( تحت عنوان “خطط طموحة في 
عصر مضطرب” أن دول الش���رط األوس���ط وشمال 
افريقيا خصصت ما يقارب 900 مليار دوالر أميركي 
لالس���تثمار في قطاع الطاقة خالل السنوات الخمس 
المقبل���ة، باإلضافة إلى 289 مليار دوالر لمش���اريع 
قيد التنفيذ حاليا، كما قامت بوضع دراس���ات وخطط 

لمشاريع أخرى تقدر بقيمة 611 مليار دوالر.
وأش��ار تقرير )ابيكورب( المملوك��ة من قبل الدول 
العشر األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة 
للبت��رول )أوابك(، إلى وج��ود معوقات وصعوبات قد 
تواجه دول المنطقة بشأن خططها االستثمارية والسيما 

انخفاض أسعار النفط.
استثمارات

ففي منطقة الشرق األوسط، تتصدر المملكة العربية 
الس��عودية قائمة الدول التي تس��تثمر ف��ي كافة جوانب 
قط��اع الطاقة تليها دولة االم��ارات العربية المتحدة ثم 
الكويت، في حين تس��عى إي��ران والعراق لتقديم خطط 

طموحة لتعزيز استثماراتها.
وفي تعليقه على الموض��وع، أكد الخبير في قطاع 
الطاقة ومستش��ار “ابيكورب” بس��ام فت��وح على أن 
دول مجل��س التعاون الخليج��ي تمتلك برامج طموحة 
في مختل��ف مجاالت الطاقة، وتس��عى دائم��ا للحفاظ 
على مكانتها كمورد رئيس��ي للطاقة في العالم. كذلك، 
س��تحاول إيران والعراق بذل مزيد من الجهود ألجل 
استعادة حصتهم من هذه السوق بالرجوع إلى معدالت 
اإلنتاج المثالية، حيث تبدأ االستثمارات بالتدفق مجدداً 

إلى إيران بعد سنوات من العقوبات الدولية.
أما في دول ش��مال افريقيا، فمن المرجح أن تشارك 
مصر في عمليات االستثمار خاصة بعد اكتشاف حقول 
غ��از جدي��دة، والتي م��ن المتوقع أن تس��اهم في تنمية 
الطل��ب المتزايد على الطاقة، كما قامت الجزائر بضخ 
ملي��ارات الدوالرات في مجال التنقيب وزيادة االنتاج. 
ونوه التقرير إلى وجود مشاريع للطاقة المتجددة في كل 
من المغرب وتونس واألردن لتلبية الحاجة على الطاقة 

الكهربائية.
وفي ض��وء هذه الخطط، قال نائب الرئيس التنفيذي 
والمدير الع��ام في “ابيكورب” رائد بن ناصر الريس: 
انخفضت االستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز 
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وولف بأن الواليات المتحدة تمّكنت مسبقاً من تقويض مبدأ سرية الودائع 
في سويسرا، إذ باتت اليوم ملزمة بتقديم كل ما تطلبه السلطات األميركية 

من معطيات عن المواطنين األميركيين، كما حصل مع دول أخرى.
ب��دوره، اته��م موقع “ويكيليكس” اإلدارة األميركي��ة بالوقوف وراء 
الفضيحة، كاش��فاً أن  تس��ريب الوثائق جاء بتمويل مباشر من الحكومة 

األميركية والملياردير األميركي جورج سوروس.
وعن عدم ورود أس��ماء أي من الزعماء األميركيين في هذه الوثائق، 
نق��ل موق��ع fusion عن األس��تاذة ف��ي كلي��ة القانون ف��ي جامعة يوتا 
األميركية ش��يما باراداران قولها، إن األميركيين قادرون على تس��جيل 
ش��ركات وهمية في والية وايومنغ، أو والية ديالوي��ر، أو والية نيفادا 
األميركية، بما يس��تثني الحاجة للذهاب إلى بنما من أجل تدوين ش��ركة 
وهمية الس��تغاللها هناك في أنشطة ال مش��روعة. ويتفق مع بومان في 
هذا الرأي كبير المستش��ارين لدى شبكة العدالة الضريبية TJN جيمس 
هنري، حيث يش��ير إلى أن األميركيين يستخدمون “األوفشور” في كل 

األوقات، وهم من الرواد الذين لجأوا إلى تلك األساليب.
يشار إلى ان منظمة Oxfam العالمية غير الحكومية، كانت قد كشفت 
أن الشركات األميركية قامت بتحويل ما يزيد على 1.4 تريليون دوالر 
من الضرائب.إلى خارج البالد عن طريق شركات ال�“األوفشور” وذلك بغية التهرب 

جورج سوروس

شملت رؤساء وشخصيات عالمية واستثنت المسؤولين األميركيين

الواليات المتحدة تستفيد من “وثائق بنما” لمالذ ضريبي جديد
تلقت المؤسس���ات العابرة للحدود في العالم، ضربة موجعة بعد أن 
نش���ر االتحاد الدولي للصحافيين االس���تقصائيين تحقيقاً موسعاً في 
تعامالت مالية خارجية لعدد من األثرياء والمش���اهير والش���خصيات 
بت من شركة  النافذة حول العالم، اس���تناداً إلى 11.5 مليون وثيقة ُسّرِ
موساك فونسيكا للمحاماة في بنما واحتوت على بيانات مالية ألكثر من 

214 ألف شركة في أكثر من مئتي دولة ومنطقة.
وباتت الوثائق المس��ربة تعرف ب�“وثائ��ق بنما” وتغطي مدة تتجاوز 
40 عام��اً، م��ن 1977 حتى كان��ون األول/ديس��مبر 2016، وتبين أن 
بعض الشركات التي توجد مقراتها الرسمية في مالذات ضريبية تُستغل 
في ما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال وصفقات سالح ومخدرات إلى 

جانب التهرب الضريبي.
غياب الشركات الكبرى

وفيما كش��فت التحقيقات أن ش��خصيات عالمية، من بينها 12 رئيس 
دولة و143 سياس��ياً، اس��تخدمت شركات “أوفش��ور” للتهّرب من دفع 
الضرائب وإخفاء الثروات، غابت تماماً الشركات الكبرى والمصارف 
وأس��ماء أصحاب األعمال الكبار عن ه��ذه التحقيقات، األمر الذي اثار 
ش��كوكاً حول الهدف الحقيقي وراء الكشف عن هذه الوثائق، خصوصاً 
وأن المصدر الذي زود صحيفة تس��ود دويتش��ه تسايتونغ األلمانية أوالً 
بالوثائق بقي مجهوالً ولم يطلب أتعاباً مقابل هذه الخدمة. وما أثار الريبة 
أيضاً أن يكون مبلغ 2 مليار دوالر )ألصدقاء الرئيس الروسي فالديمير 
بوتي��ن( هو أكبر رقم تظهره التحقيقات، بينم��ا تقدر المبالغ المخبأة في 
“قطاع األوفشور” بما بين 7.8 تريليونات دوالر و13 تريليون دوالر.

ويقدّر االقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان أن 8 % على األقل من 
الثروة المالية في العالم موجودة في المالذات الضريبية، حيث تُؤس��س 
شركات ال�“أوفشور” )مصطلح يعني: خارج األراضي/خارج الحدود 
القانونية لدولة ما(. وكانت دراسة أعدّتها “شبكة العدالة الضريبية” عام 
2010، ش��ملت 139 دولة، قد أظهرت أن  ثروات النخب الرأس��مالية 
العالمي��ة المخبأة في المالذات الضريبي��ة تراوح ما بين 7.3 تريليونات 
و9 تريليونات دوالر، مشيرة إلى أن هذه الثروات  يمكنها سد الديون في 

تلك الدول، وإيجاد فائض بحوالى 2 تريليون دوالر.
أميركا الرابح األكبر

وتوقع االقتصادي األلماني أرنست وولف، أن تجني الواليات المتحدة 
تريليون��ات ال��دوالرات، بع��د فضيحة بنم��ا، من خالل عملي��ة “إعادة 
توجيه التدفقات المالية” إلى واليات أميركية تس��عى اآلن إلى أن تصبح 
“م��الذاً ضريبياً جدي��داً”. ورأى وولف أن فضيحة بنما لن تنهي وجود 
مناط��ق جذابة ل�“أألوفش��ور”، بل س��تعيد توجيه التدفق��ات المالية إلى 
مناطق أخرى، قد تش��ّكل بعض الواليات األميركية التي تطبّق السرية 
المصرفية مراكز أساس��ية لها، مش��يراً إل��ى أن “الفضيحة لم تمّس أي 
ش��ركة أميركية، ولذلك قد تكون جزءاً من استراتيجية أميركية”. وذّكر 
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في بع��ض آثار حمص وإدلب واآلثار الن��ادرة في حلب التي تعرضت 
أيضاً الى أضرار، علماً أنه يوجد في حلب هيكل “آلهة العاصفة” الذي 
يعود تاريخه إلى األلف الثاني أو الثالث قبل الميالد، ويعد واحدا من أقدم 
اإلنش��اءات بالعالم التي اكتشفت حديثا ولم تُفتح بعد ليشاهدها الجمهور. 
ومن بين هذه اآلثار النادرة أيضاً طرق المدينة التي تشبه المتاهة وتجسد 
تاريخاً مصغراً للبش��رية. ففي أسفل الحصن توجد بقايا أفاريز العصر 
البرون��زي والحص��ون الروماني��ة، والمدينة القديمة المس��ورة بأكملها 
بمس��جدها الكبير ال��ذي يعود للقرن ال���12 المي��الدي، وآالف المنازل 
ذات الفناءات الواس��عة التي تميزها األلوان الفاتحة للعصور الوسطى. 
واألس��واق العربية والم��دارس الحجرية البنيان والت��ي يرجع تاريخها 

للقرن ال�17، والقصور والحمامات العثمانية.
حماية اآلثار ووقف تهريبها

كان��ت منظمة األونيس��كو قد أص��درت تقارير عدة خ��الل العامين 
الماضيي��ن، أك��دت فيها أن عملي��ات تنقيب عن اآلث��ار “غير قانونية 
وش��ديدة الخطورة” تجري في أنحاء متفرقة من س��ورية، وفي مواقع 
أثري��ة مهم��ة مثل مدينة ماري الس��ومرية القديمة وم��دن إيبال وتدمر 
الصحراوية وأفاميا الت��ي “دمرت تماما”، وأن بعض المواقع األثرية 
دُّمرت أو نهبت بالكامل. وتصف عمليات التنقيب هذه باألمر “الخطير 
والمدم��ر للغاية”. وذكرت أن االتجار بالقطع األثرية والتراث الثقافي 
الس��وري يتم عبر منظمات غي��ر قانونية في بل��دان ومناطق أخرى، 
وأنه��ا تلقت مبل��غ 3.4 ماليين دوالر أميركي م��ن االتحاد األوروبي 
لتنفي��ذ برنامج مدته ثالث س��نوات لتحس��ين مس��توى المعلومات عن 
حالة التراث الثقافي الس��وري ومحاربة االتجار فيه، ورفع الوعي في 
المجتم��ع الدولي بش��أن نهبه. ث��م قدمت في ع��ام 2014 خطة لحماية 
اآلثار الس��ورية بتموي��ل من االتحاد األوروبي لثالث س��نوات، وأنها 
وضع��ت آلية لتس��هيل تب��ادل المعلومات بش��أن تهريب المس��روقات 

جهود سورية لحمايتها واستعادة القطع التاريخية

اآلثار السورية عرضة للسرقة والتهريب والتدمير
قبل أن يتمكن الجيش الس���وري وحلفاؤه م���ن تحرير تدمر، دمر 
تنظيم “داع���ش” اإلرهابي الكثير من اآلث���ارات التاريخية في قلعة 
تدمر وغيرها، باإلضافة الى س���رقته آالف القطع وبيعها في أسواق 
خارجية. وبعد تحريرها تبين أن إعادة موقع تدمر االثري الى وضعه 
السابق بعد االضرار التي تعرض لها، يحتاج الى سنوات عدة، وهو 
ما أعلنته هيئة اآلثار الس���ورية التي أكدت أنها تمتلك كوادر مؤهلة 
وخبرة اثرية بالموقع للقيام بعملية التاهيل واالس���ترجاع، الفتة الى 

ان 80 % من الصخور المحطمة بحالة جيدة.
يذك��ر ان تدمر مصنف��ة كواحدة من المعال��م الحضارية والتاريخية 

العالمية.
نهب اآلثار وتدميرها

تعرض��ت الكن��وز األثرية الس��ورية طوال 5 س��نوات م��ن األزمة 
والحرب لعمليات نهب وتدمير واسعة النطاق، وهي شملت وفق تقارير 
لألمم المتحدة مئات المواقع األثرية السورية، خصوصاً المدينة األثرية 
في تدمر وسط سورية التي تعد أحد أهم المواقع األثرية العالمية، واآلثار 
اليوناني��ة والرومانية في مناطق أخرى. وتضم س��ورية عدداً كبيراً من 
المواقع األثرية لحضارات متعاقبة على مدى أكثر من خمسة آالف سنة، 
وكانت الحكومة السورية قد شيدت 25 متحفاً ثقافياً في أنحاء البالد قبل 
عشرة أعوام من الحرب بغية تشجيع السياحة وحفظ النفائس فيها، وهي 
اضط��رت خالل الحرب الى نقل ألوف القطع من المتاحف لحفظها في 

أماكن آمنة، خوفاً من تدميرها وسرقتها.
وأدرجت منظمة األونيس��كو س��تة مواقع أثرية س��ورية على الئحة 
التراث العالمي، وهي أحياء دمشق القديمة، وحلب القديمة التي تُعتبر 
أقدم مستوطنة بشرية موجودة حالياً في العالم وواحدة من أكبر المراكز 
الديني��ة بالعالم القديم، وقلعة المضيق، وقلعة الحصن، ومدينة بصرى 
القديم��ة، ومدينة تدمر، والقرى األثرية ش��مالي وش��مال غربي البالد 
حي��ث المناطق الواقعة ش��مال الهضبة الكلس��ية، وتضم مئات األديرة 

والكنائس القديمة.
وألن في سورية أماكن أثرية كثيرة، كانت عرضة للخطر على أيدي 
اإلرهاب، إضافة إلى لصوص اآلثار الذين يستهدفون المتاحف ومواقع 
الحفريات للبحث عن اآلثار ونهبها، مس��تفيدين م��ن حالة الحرب التي 
تشن على س��ورية، حيث تهّرب القطع األثرية المسروقة عبر عدد من 
الدول، ال سيما عبر تركيا لتباع في السوق السوداء العالمية. وقد تعرض 
الكثير من هذه األماكن الى النهب والى التخريب أيضاً من المجموعات 
اإلرهابي��ة في مختلف المحافظات الس��ورية، وهو ما دعا منظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )األونيسكو( إلى المناشدة لحماية التراث 
الثقافي الغني في س��ورية، وضمان عدم تعرضه للسرقة والتهريب من 

البالد، إذ إن اإلضرار بتراث بلد هو إضرار بروح الشعب وهويته.
لكن بعض آثار تدمر خربته ونهبته التنظيمات اإلرهابية، كما حصل 
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األق��ل، وتبين المادة رقم 30 من المرس��وم التش��ريعي رقم 222 الذي 
اعتمدته س��ورية في 26 من شهر تشرين األول/نوفمبر لعام 1963 أن 
“الدولة تمتلك اآلثار المنقولة وال يجوز بيعها أو منحها كهدايا بل يجب 
أن تك��ون في متاحف الدولة”. ووفقاً لذلك يتوجب على أي جهة س��واء 
متحف أو جامعة خارج سورية أن تقدم وثائق مصدقة تثبت مصدر هذه 
القط��ع األثرية وكيفية حصولها عليها وإال فإنه يتوجب قانونياً إرجاعها 

للدولة السورية.
وكان��ت الهيئ��ة العامة لآلث��ار والمتاحف في س��ورية، اتهمت تركيا 
برفض إعادة تحف فنية ُس��رقت من مواقع أثرية في س��ورية، أو تقديم 
معلومات عنها. وتحدثت الهيئة عن أن أكثر من ألفي قطعة أثرية سرقت 
من المواقع األثرية الس��ورية وضبطت في تركي��ا، التي ترفض، على 
خالف دول الجوار األخرى، التعاون مع الس��لطات السورية في مجال 

توثيق تلك اآلثار وإعادتها.
وكش��فت الهيئة أن ع��دد القطع التي صودرت ف��ي تركيا يبلغ ألفي 
قطعة، مقابل 6500 قطعة اس��تعادتها السلطات السورية من مهّربين، 
و300 صادرتها السلطات األردنية و90 عادت لسورية من لبنان منذ 

بداية الحرب.
وكان ممثل روس��يا الدائم لدى األمم المتحدة، فيتالي تش��وركين، قد 
ق��ال في رس��الة الى مجلس األم��ن الدولي في وقت س��ابق: إن تنظيم 
“داعش” في س��ورية والعراق يس��يطر على حوالى 100 ألف موقع 
ثقاف��ي ذات أهمية عالمية. وأن اإلس��الميين يجنون أرباحاً من التجارة 
غير المش��روعة في القطع األثرية تقدر ب���150 - 200 مليون دوالر 
سنوياً، ويقوم المتطرفون بتهريب التحف األثرية من سورية والعراق 
بش��كل رئيس��ي عبر األراض��ي التركي��ة. وأن أكبر مرك��ز لتهريب 
قط��ع التراث الثقافي ه��و مدينة غازي عنتاب التركي��ة، حيث يتم بيع 
الممتلكات المسروقة في المزادات غير الشرعية، من خالل شبكة من 

المحالت التجارية للتحف، والسوق المحلية بكردجيالر تشارشيسي.
يبق��ى أن الحكومة الس��ورية اتخذت اجراءات عاجل��ة لحماية اآلثار 
وتجري اتصاالت للحفاظ على التراث السوري العالمي.ومنع سرقتها وتهريبها. وتتحرك لهذه الغاية الهيئة العامة لآلثار السورية 

ومساعدة الشرطة في مصادرتها.
وأوضح��ت المنظم��ة أن هناك ترابط��اً بين تدمير تنظي��م “داعش” 
االرهابي بعض المعالم األثرية في سورية والعراق واستهدافه األقليات 
الدينية، مش��يرة إلى وجود “إس��تراتيجية تطهير ثقافي مدروسة بعناية 
وش��ديدة العنف”، بعدما دمر عناصر التنظيم مواقع إسالمية ومسيحية، 
ونس��فوا أضرحة ودور عبادة يعود تاريخ بناء بعضها ألكثر من عشرة 

قرون. مقدرة قيمة التحف األثرية المنهوبة بالبلدين ب�15 مليار دوالر.
يذك��ر أن التنظيم االرهابي فج��ر مواقع أثرية تاريخية في تدمر وفي 
مناط��ق أخرى في س��ورية، باإلضافة الى تدميره معبد “بعل ش��مين” 
و“معبد بل” الش��هيرين اللذين يقعان على مقربة من المدرج الروماني 
بمدينة تدمر األثرية، بزرع كميات كبيرة من المتفجرات أدت إلى تناثر 
أجزائهم��ا، وتفجير “أقواس النصر” األثرية ف��ي مدينة تدمر التي تعد 

جوهرة في مجموعة آثارها التاريخية، بينما أبقى على أعمدتها.
وأش��ارت تقارير الى ان نهب اآلثار في العراق وس��ورية وبيعها في 
الس��وق الس��وداء أصبح مصدر تمويل ل�“داعش”، وان هناك مخاوف 
متزايدة من أن تلك القطع بدأت تظهر في السوق الغربية، خصوصا في 

السوق التركية.
وانتعشت خالل السنوات الماضية تجارة اآلثار واتسع عدد المشتغلين 
بها، وتكررت حوادث عدة كشفت من خاللها عمليات سرقة لقطع أثرية 
سورية، تهرب لخارج الحدود لتصل إلى الدول المجاورة ثم توزع على 

متاحف وجامعات الدول الغربية.
وكانت الس��لطات في لبنان قد عثرت في وقت سابق على مسروقات 
أثرية س��ورية تعود للفترة الروماني��ة وأخرى للفترة البيزنطية، ليتضح 
بفعل نتائج التحقيق أن تلك المسروقات قادمة من مدافن تدمرية وأخرى 
من كنائس في مدينة حمص. وبدورها السلطات اإليطالية صادرت قطعاً 
أثرية س��ورية المص��در بعد مجموعة تحريات أجرته��ا بهدف مكافحة 
االتجار غير المشروع ومنع وصول أو استيراد قطع أثرية إلى إيطاليا.

ً وقف سرقة القطع عالميا
وتفي��د قاع��دة بيانات األونيس��كو الخاص��ة بقوانين الت��راث الثقافي 
الوطني، بأن س��ورية تمتلك قانوناً للتراث الوطني منذ عام 1963 على 
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عالمياً وأمام أعين العالم كله وداعميها ومموليها بتجارة االثار بعد سرقتها.
كم يبلغ حجم األضرار التي أصابت القطع والمواقع األثرية السورية؟

هن��اك مواقع تضررت بعد ان تحصنت فيها المجموعات االرهابية المس��لحة مثل حلب 
على س��بيل المثال، وبعضها تعرض للدمار نتيجة عوام��ل ايديولوجيا ظالمية ك�“داعش” 
مث��الً في تدم�ر والت��ي نجم عنها تدمير معبدين وقوس النص��ر واالكتاف البرجية وكان��وا 
ف��ي مناطق اخ��رى قد قاموا بتدمي��ر االضرحة االس��المية والكنائس واالدي��رة، وبالتالي 
عندم��ا نطلع عل��ى االحصاءات النهائية حول االثار الس�����ورية المتضررة من أص�ل 10 
آالف موق��ع اثري نج����د ان هناك 300 موقع تض�ررت بثالثة اش����كال: أولها، بس����بب 
االش�����تباكات في حمص وحلب وهي أخطرها، وثانيه��ا التدمير االيديولوجي كما حصل 
ف��ي تدم��ر، وثالثها التنقيب الهمجي البربري غير الش��رعي كما حص��ل في ماري ودورا 
أوروبوس على ضفاف نهر الفرات في دير الزور أو في ش��مال س���ورية والمواقع االثرية 
ف��ي درع��ا ومحيط بصرى، وبالتالي هن��اك 300 موقع اثري تضررت بنس��ب مختلفة قد 
تكون ثقيلة أو متوس��طة أو عادية، إضافة الى حوالى 450 مبنى. وعندما نقول 300 موقع 
يجب ان نعلم ان حلب كلها موقع واحد ولكن ال ننسى ان حلب لوحدها فيها اكثر من 150 
مبنى اثرياً متضرراً ومئات من المحال في االسواق القديمة، اضافة الى المئات من البيوت 

التقليدية المتضررة.
كي���ف كان تحرك أجهزة الحكومة لمواجهة ه���ذه الهجمة البربرية اتي تطال الحضارة 

والتاريخ السوري؟
لق��د كان هناك انق��اذ ووقف تدمير ومن��ع المافيات من العمل في مئ��ات المواقع االثرية 
األخ��رى في مناطق س��يطرة الحكوم��ة، فهناك الش��رطة والقضاء والس��لطات المختصة 
وس��واها من اجهزة الدولة، واالمور س��المة. وفي شمال ش��رق سورية هناك تعاون ممتاز 
مع المجتمع المحلي، فاكثر من 1000 موقع بخير نتيجة محاربة آفة تهريب االثار التي تتم 
بالتعاون مع تركيا. وتبذل جهود من قبل المجتمع المحلي في القامش��لي والمالكية والحسكة 
عل��ى امتداد الش��ريط الحدودي، ولذلك فالوض��ع هناك مطمئن، وف��ي مناطق اخرى مثل 

 د. مأمون عبد الكريم

المدير العام لآلثار والمتاحف مأمون عبد الكريم للبنك والمستثمر:

أنقذنا 300 ألف قطعة أثرية والتعاون كامل مع لبنان
قال المدير العام لآلثار والمتاحف في سورية 
الدكتور مأمون عبد الكري���م: إن الفترة الحالية 
تش���هد إقباالً دولياً لمؤازرة المديرية في الحفاظ 
على المواقع االثرية الس���ورية، ال س���يما منها 
تدمر، الفتاً ال���ى ان مديرة منظمة االمم المتحدة 
بوكوفا  إيرينا  والعل���وم “األونيس���كو”  للثقافة 
اتصلت مهنئ���ة بتحرير تدمر في الي���وم التالي 

لتحريرها.
وأضاف: أن التكام���ل الذي حصل بين اجهزة 
الدولة والمواطنين السوريين بمختلف مكوناتهم 
أدى الى الحف��اظ على نس��بة تص��ل الى 99 % 
من االثار الس���ورية ومواق���ع التنقيب، ومؤكداً 
مافيات التنقيب غير الش���رعي والتهريب دخلت 
سورية عبر الحدود التركية وبدعم من الحكومة 

التركية.
وأش��ار عب��د الكريم ف��ي حديث لمجل��ة البنك 
والمستثمر الى أن بعض المواقع األثرية تعرضت 
ف��ي جوانب منه��ا لتخريب ناجم ع��ن إيديولوجيا 
ظالمية تكفيرية ترفض قبول الحضارة كما حدث 
في موقع تدمر، الذي تعرض بعض مبانيه للتدمير 
على أيدي إرهابيي داعش، مؤكدا في هذا السياق 
ان 80 % م��ن موقع تدمر األثري بكل ما يضمه 
بخير ومن المتوقع أن يعود إلى سابق عهده خالل 

فترة ليست طويلة.
وفي ما يلي نص الحديث:

ما ه���و تقييمكم لحالة االثار الس���ورية بعدما 
طالها اإلرهاب خالل نيّف وخمس سنوات؟

إن التراث الثقافي السوري بما اصابه من دمار 
جزء من قطاعات الدولة الس��ورية التي تعرضت 
للتخري��ب والتدمي��ر ف��ي البنى التحتي��ة والم��دن 
وحي��اة المواطنين وكذل��ك القطاع��ات الخدمي��ة، 
ال س��يما وان سورية عبارة عن متحف في الهواء 
الطل��ق يض��م اكثر م��ن 10 االف موق��ع اثري. 
وعندم��ا غاب��ت المؤسس��ات الحكومية في بعض 
المناطق نتيجة وجود اإلرهابيين فيها تحولت هذه 
المناطق الى مكان عاثت فيه المافيات وعصابات 
تهريب اآلثار فس��اداً وتنقيباً غير ش��رعيين بدعم 
من المجموعات اإلرهابية المس��لحة ك�“داعش” 
و“النص��رة” و“احرار الش��ام” والت��ي تورطت 
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نس��تطع حتى االن اس��تعادة هذه القطع، اضافة الى وجود اضرار اخرى. وعندما س��يطر 
االرهابيون على مدينة دير عطية في ريف دمش��ق )القلمون( س��رقوا من قاعة االس��لحة 
1000 قطع��ة متحفي��ة من االس��لحة التي تعود للحربي��ن العالميتين األول��ى والثانية كانت 

موجودة في قاعات المتحف.
وفي المقابل هناك مئات االف القطع االثرية التي نجت من الس��رقة والتخريب والتدمير 
بنس��بة تصل الى 99 % من اجمالي االثار السورية، وكل ما لحق باآلثار السورية والقطع 
المتحفية ال تتجاوز نس��بته 1 % من االثار الس��ورية، وهي قليلة كنسبة ولكنها غير بسيطة 
كعدد، ورغم كل ما انقذناه واس��تعدناه اال اننا لم نصل بعد لمرحلة إنقاذ واس��تعادة كامل ما 

تشكله نسبة ال�1 % من العدد.
إذا تواكبون تقدم الجيش العربي السوري على مختلف الجبهات؟

تمام��اً، وكل هذه الجهود ناجمة عن تفاني واص��رار العاملين في المديرية العامة لآلثار 
والمتاح��ف الذي��ن قدموا الغالي والنفيس وبقوا على راس عمله��م إلنقاذ الذاكرة الحضارية 
لس��ورية، وم��ا زلنا بالمقاب��ل ندفع روات��ب 2500 موظف يعملون ف��ي المديرية حتى في 
المناط��ق الت��ي تقع تحت س��يطرة االرهابيين ليس��تمروا بعملهم، ألن االث��ار والتراث هو 
الهوية والذاكرة المشتركة لكل السوريين، وألن االختالف يقوم حول االفكار السياسية وما 
نجتمع به اكبر بكثير واكثر بمراحل مما يفرقنا او يدب الخالف بيننا ممثالً بسورية الوطن 
والذاك��رة والحضارة والتاريخ، فمس��الة الدفاع ع��ن هذا التراث الثقافي بالنس��بة لموظفي 

المديرية هو دفاع عن شرف االمهات واألخوات والزوجات.
ونعم��ل في الفع��ل كرديف للجيش العربي الس��وري، فالجيش يح��ارب اإلرهاب ونحن 
نحارب الظالم واالفكار التكفيرية التي تهدد تراثنا وحضارتنا وتاريخنا، واعتقد اننا سجلنا 
تجربة غير مس��بوقة عالميا باعتراف األونيس��كو واالنترب��ول ومنظمة إيكوموس واخرى 
غيره��ا بجه��ود المديرية العامة لآلث��ار والمتاحف كجه��ة حرفية مهنية اس��تطاعت القيام 

بمهمات مستحيلة في ظروف استثنائية.
هل من مواقع اخرى شهيرة تعرضت للتخريب الممنهج كما تدمر؟

ال ش��ك ف��ي ان ما حصل في حلب هو أوض��ح االمثلة على البربري��ة والهمجية، فهناك 
مجموعة من المباني المتضررة ونحن قادرون بخبراتنا المحلية على ترميمها واعادتها الى 
س��ابق عهدها، ولكن حلب التي عاث فيها االرهاب فس��اداً تشكل نزيفا في التراث والتاريخ 
الس��وريين مثل س��وقها القديمة، ويمكن تصنيفها ككارثة عالمية وتاريخية كما هي وطنية، 
أما من ناحية التنقيب غير الش��رعي الممنهج واس��تقدام الحفارات والبلدوزرات في رعاية 
وتنفي��ذ المافي��ات التركية فيبرز لدينا مواقع م��اري ودورا أوروبوس على نهر الفرات، إذ 
أن هناك ش��بكات مافيا اآلثار التي دخلت س��ورية عبر الحدود التركية ونحن اليوم نس��عى 
من خالل عالقاتنا الدولية واستناداً الى القرار 2199 الذي جرم تخريب االثار في العراق 
وسورية، ان نستعيد القطع األثرية المنهوبة، وال بد من شكر لبنان في هذا المجال باعتباره 
تمي��ز كدولة في التعاون مع الحكومة الس��ورية في اس��تعادة قطعها االثري��ة المنهوبة كما 
يتعاون لبنان معنا في كل المجاالت، ونأمل من الدول االخرى ان تحذو حذو لبنان في ذلك، 

وس��ط س��ورية االمور بخير، وكذل��ك في بعض 
المدن، هناك تعاون مجتمعي مع االهالي حتى في 
المناط��ق الواقعة خارج س��يطرة الحكومة، حيث 
تفاع��ل المجتم��ع المحلي معنا وق��ام بواجباته في 
منع لصوص االث��ار من ابناء المنطقة من العودة 
الى قراهم وإعاثة الفس��اد في المواقع االثرية فيها 
رغ��م وجود بع��ض االضرار في تل��ك المناطق، 
ولك��ن تعاون المجتمع المحل��ي فيها افرز تخفيف 
االضرار على المواقع االثرية، وهذا كله بالنسبة 

لما يخص العمارة األثرية.
ماذا ع���ن المتاحف وفيها مئ���ات اآلالف من 

القطع التي ال تقدر بثمن؟
بالنس��بة للمتاح��ف الس��ورية فقد اكدن��ا ونؤكد 
مج��ددا عب��ر “البنك والمس��تثمر” ان 99 % من 
المقتنيات المتحفية الس��ورية بخير، وقد قمنا بنقل 
القط��ع ضمن االج��راءات االحترازية الس��ريعة 
الفعال��ة العلمي��ة منذ نهاية صي��ف 2012، عندما 
استش��عرنا تفاق��م الهجم��ة البربري��ة العنيفة ضد 
س��ورية وثقافتها وتاريخها وحضاراتها، ولم يكن 
ف��ي خيالن��ا “داعش” و“النصرة” وس��واهما من 
ادوات الظ��الم ب��ل كان في خيالن��ا متحف بغداد 
)2003(، وم��ن حرصنا على القطع االثرية قمنا 
بنقله��ا الى اماكن آمن��ة فأغلقن��ا المتاحف وأولها 
متحف دمشق الوطني وتم إخالء القاعات احترازاً 
من غدر ارهابي أو قذائف الهاون، فقمنا بنقل نحو 
300 ال��ف قطعة اثرية ووضعها في اماكن امنة، 
وهي اس��تراتيجية طبقت في عموم سورية، وهو 
م��ا فعلناه أيضاً في تدمر عندم��ا قمنا بنقل المئات 
م��ن التماثيل والقطع االثرية ال��ى اماكن امنة في 

سورية قبل سقوط المدينة، وبالتالي أنقذناها.
وم��ع ذلك ال ننك��ر ان هناك اضراراً في مباني 
المتاحف، فعندما سقطت الرقة في براثن االرهاب 
في عام 2013 قامت مجموعات اسالمية متطرفة 
من احرار الش��ام بس��رقة 527 قطع��ة اثرية من 
الرق��ة، ورغم قيامنا بكل االج��راءات الالزمة لم 
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وعالقاتنا م��ع المنظمات العالمي��ة والتخصصية 
الدولية في أوروبا وكذلك الجامعات والشخصيات 
ممتازة ولمسنا من خاللها الحرص الدولي الكبير 

على اآلثار السورية منذ عام 2014.
س���ّجلت مؤخراً إيجابية ملحوظة من الجهات 
الدولي���ة المعني���ة باآلثار تجاه س���ورية.. كيف 

ينعكس ذلك؟
مم��ا ال ش��ك في��ه أن المديري��ة العام��ة لآلثار 
والمتاحف هي الجهة الش��رعية الوحيدة في العالم 
المعني��ة بحماي��ة الت��راث الثقافي الس��وري وكل 
الط��رق تنته��ي لديها، وه��ذا م��ا نالحظه خالل 
اجتماعاتن��ا ولقاءاتن��ا الدولي��ة المس��تمرة. وبعد 
تحري��ر تدمر س��ّجل بالفعل تهاف��ت عالمي كبير 
باتج��اه تدمر وهي ناحي��ة ايجابي��ة، وقد اتصلت 
مديرة األونيسكو ايرينا بوكوفا مهنئة في اول يوم 
تلى تحري��ر تدمر، ومؤك��دة ان تدمر على راس 
اولويات المنظمة في المرحلة المقبلة وهناك ايضا 
تحرك دول��ي كبير عبر المؤسس��ات والجامعات 
والمنظم��ات في س��بيل دع��م ومؤازرة س��ورية 
لتأهي��ل موقع تدمر األثري في المباني المتضررة 
وبع��ض البُنى االخرى، واؤكد من خالل زيارتي 
ال��ى تدمر وبناء عل��ى مش��اهدات وآراء كل من 
س��بقني في ذل��ك، ان اكثر م��ن 80 % من موقع 
تدم��ر االثري بخير، وهذا بفض��ل المهنية العالية 
لوحدات الجيش العربي السوري وما قامت به من 
حماية االثار والحفاظ عليها خالل معركة تحرير 
تدمر م��ن براثن اإلرهاب الظالم��ي الحاقد على 

الحضارة والتاريخ.
تناقل��ت بع��ض وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
ص��ورة قال��ت انها لتمثال تدمري ب��ات االن لدى 

الكيان الصهيوني..!!
ليس��ت مس��ألة الس��رقات من المواق��ع االثرية 
ومنها تدمر مس��ألة جديدة بل تع��ود لمئات وربما 
آالف السنين على مر التاريخ وفي كل دول العالم 
وتحدث بش��كل دائم ف��ي االردن والعراق ولبنان 

وكل دول الش��رق االوس��ط وكذلك أوروبا وشرق المتوس��ط، وهي ظاهرة ليست مرتبطة 
باألزمة السورية بل هي ناحية تم استغاللها سياسياً ان كانت قد حدثت فعالً، مع االنتباه الى 
ان غياب المؤسسات الحكومية عن بعض المناطق نتيجة االرهاب فاقم المسألة بشكل كبير، 

ولكننا نفعل كل ما بوسعنا لوقف هذه الظاهرة والحد منها.
وقد اثمرت جهود الجهات المختصة في س��ورية باس��تعادة 7000 قطعة اثرية مسروقة 
كما كان هناك جهد هائل من هذه الجهات في كش��ف كنز في ريف حمص الش��رقي عبارة 
عن 1600 مس��كوكة موّش��اة بالفضة تعود الى زمن زنوبيا تم حفظها وتس��ليمها للمديرية، 
وهو جهد يتقاطع بين الجهات المختصة والش��رطة والجيش لمنع س��رقة االثار وتهريبها، 
ولم نكن لنس��تطيع نق��ل القطع االثرية لمناطق امنة من دون حماي��ة هذه الجهات، ما يعني 
ان مؤسس��اتنا ال تزال قوية ومتماس��كة وتقوم بواجبها رغم س��نوات خم��س من االرهاب 
والتخريب وس��يذكر التاريخ ان مؤسس��ات الدولة الس��ورية في هذه المرحلة حمت تراث 

شعبها وابقته لألجيال القادمة.
وماذا عن قلعة حلب التي قيل ان تفجيرا ارهابيا اطاح بدرج مدخلها؟

الص��ور االخيرة التي وصلتنا من حلب تؤكد ان درج القلعة موجود واالضرار محدودة 
واالمور تحت السيطرة، وقد بادر الجيش العربي السوي الى وضع وح��دة كاملة لحمايته��ا، 
وف��ي هذا الس��ياق نأمل ف��ي ان تنتهي الحرب لنتخل��ص من اقذارها ولتبق��ى آثاراتنا بخير 

وتراثنا وانس��اننا السوري.
بعد انحس���ار االزمة هل تفك���رون بأنظمة متحفية جديدة بخ���الف القائم الن الظروف 

اختلفت؟
بعد عودة الحياة الى طبيعتها ويعود السالم واالمان لسورية سيكون هناك رؤية متكاملة 
للمتاحف الس��ورية بطريقة بعيدة من االس��لوب القديم في تكرار العرض بحيث يُعطى لكل 
منطقة ألقها المحلي، أي س��يكون المتحف مس��تمد من البيئة المحلية ومتكامل مع المتحف 
االخ��ر بحيث تكون متاحف تدمر والالذقية والحس��كة ودرعا متكاملة مع متحف دمش��ق. 
وبالفعل كان ثمة خطوات تم البدء بها في هذا المشروع قبل االزمة ولكن قيامها حال دون 
اتمامه وأؤكد للجميع ان الس��ياحة الس��ورية ان كانت تصل الى نسبة معينة قبل األزمة فإن 

هذه النسبة ستتضاعف عشرات المرات بعدها وفقاً للمشروع الذي نعمل عليه.
كي���ف كان تفاعل القيادة الس���ورية م���ع المعنيين باآلثار من مديري���ة وباحثين خالل 

السنوات الخمس من عمر االزمة؟
القيادة تؤمن بالمؤسس��ات وتكام��ل عملها ونحن مديرية عامة تتبع ل��وزارة الثقافة التي 
تشكل جزء من الحكومة المشّكلة بمرسوم من رئيس الجمهورية، أي ان كامل جسم الدولة 
م��ن رأس الهرم الى آخر موظف فيه معني باآلثار الس��ورية، اضافة الى المجتمع المحلي 
والمنظم��ات غير الحكومية بالتوازي مع النخب الثقافية والش��رفاء من الس��وريين في كل 
مكان، كونها مسؤولية جماعية، ورغم ظروف األزمة إال انني اعتبر نفسي محظوظاً ألنني 
السورية وفئات المجتمع ومكوناته ومنظماته.مدي��ر االثار والمتاحف في هذه الفترة لما لمس��ته من الدعم الالفت من كل قطاعات الدولة 
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فرضت امارة دبي ضريبة بقيمة 9,5  دوالرات على 
كل مسافر يستخدم مطاراتها، وذلك بهدف تمويل توسيع 
المطارات. وس��تطبق الضريبة بعد 30 حزيران/يونيو  
2016 عل��ى جميع الركاب وحت��ى ركاب الترانزيت، 
حس��ب ما جاء في اعالن لحكومة دبي. وسافر اكثر من 
78 مليون شخص في عام 2015 من مطار دبي الدولي 
الذي اصبح االول في العالم لناحية المسافرين االجانب 
بعد ان تخطى عدد المس��افرين م��ن مطار لندن-هيثرو 
ع��ام 2014. وش��هد المط��ار المتواجد عل��ى الخطوط 
الجوي��ة الكبرى خصوص��اً بين آس��يا واوروبا، عملية 
توسيع كبيرة خالل السنوات االخيرة. وتستعمل حوالى 

مئة شركة طيران مطار دبي الدولي.

دبي تفرض ضريبة على كل مسافر

توقع تزايد صدمات األسواق العالمية

توقع صندوق النقد الدول��ي تزايد تداعيات الصدمات االقتصادية في الصين على 
األس��واق العالمية في األعوام القادمة مع تنامي النفوذ المالي الصيني والتوس��ع في 
اس��تخدام اليوان كعملة تمويل، كاش��فاً أن التطورات في األس��واق الناشئة أصبحت 
تش��كل م��ا بين الثل��ث و40 % من االختالف بين عائدات أس��واق األس��هم وتقلبات 
س��عر الصرف ف��ي أنحاء العال��م. وقال الصن��دوق: إنه مع تنام��ي دور الصين في 
النظ��ام المالي العالمي فإن الوضوح واختيار الوقت المناس��ب لقراراتها االقتصادية 
والش��فافية المتعلقة بأهداف سياستها وتنفيذ استراتيجياتها ستكون مهمة بشكل متزايد 

لتفادي حدوث تقلبات في السوق تكون 
لها أصداء واسعة. وس��تتأثر األسواق 
بش��كل متزاي��د بحجم اقتص��اد الصين 
وزي��ادة الرواب��ط المالية مث��ل إدراج 
الش��ركات الصينية في أسواق األسهم 
العالمي��ة وتزاي��د اس��تخدام اليوان في 

المعامالت الدولية.

أبوظبي: رسوم سنوية على المستأجرين

أصدر ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرار 
رقم 13 لعام 2016 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل 
عقود اإليجار في اإلمارة، والتي تنص على فرض 
رس��م بلدية س��نوي قدره 3 % على المستأجر، أي 
بحد أدنى 450 درهم )122.4 دوالر( مقابل رسوم 
توثيق وتسجيل العقود اإليجارية. ووفقاً للقرار تقوم 
هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتحصيل الرس��م، على 
أن يقسم على 12 شهراً أو على عدد األشهر المتفق 

عليها في العقد ويضاف إلى الفاتورة الش��هرية للماء والكهرباء ويُعفى مواطنو الدولة 
من سداد الرسم المذكور على عقود اإليجار السكنية المستأجرة من قبلهم.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقع��ت دولة اإلمارات ممثلة ب��وزارة المالية، اتفاقية 
تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب 
المفروضة على الدخل مع المملكة األردنية الهاش��مية، 
حيث تعزز هذه االتفاقية من أطر التعاون المشترك في 
المجالي��ن االقتصادي والضريبي، كما تش��جع النش��اط 

االستثماري والتبادل التجاري بين البلدين.
ووق��ع االتفاقية عن الجانب اإلمارات��ي وزير الدولة 
للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، وعن الجانب األردني 

وزير المالية عمر زهير عبد الفتاح ملحس.

اتفاقية  بين االمارات واألردن

السعودية توقع اتفاق مساعدات للمغرب

قالت وزارة المالية المغربية، أن الس��عودية والمغرب وقعا اتفاق مساعدات بقيمة 
230 ملي��ون دوالر في إط��ار حزمة للدعم المالي مدتها 5 س��نوات مقدمة من دول 
خليجي��ة غنية. وكان��ت 4 دول خليجية هي قطر، الس��عودية، الكويت واإلمارات قد 
اتفق��ت في 2012 على تقديم مس��اعدات قيمتها اإلجمالية 5 مليارات دوالر للمغرب 
في الفترة من 2012 إلى 2017 لمساعدته في تجاوز احتجاجات “الربيع العربي”. 
وتعهدت كل من الدول االربع بتقديم 1.25 مليار دوالر للمغرب على مدى السنوات 

الخمس في مسعى لتقوية اقتصاده ودعم قطاع السياحة.
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ال�رئ�ي����س  ص���ّرح 
أرامكو  لشركة  التنفيذي 
السعودية أمين الناصر، 
الش��ركة س��تواصل  أن 
االس��تثمار في قطاعات 
متوقعاً  والمصب  المنبع 
النف��ط  أس��عار  ت��وازن 
صعوداً اعتباراً من نهاية 
2016. وق��ال الناص��ر 

خالل منتدى التنمية الصيني في بكين: إن عمالق قطاع 
النفط في السعودية تتطلع للتوسع في االستثمار في قطاع 
المصب في الصين وماليزيا والهند وفيتنام واندونيسيا، 
مضيفاً أن الفجوة بين العرض والطلب آخذة في التقلص، 
متوقعاً أن يبدأ س��عر الخام ف��ي التوازن صعوداً بحلول 
نهاية عام 2016، وأن تصل األس��عار إلى المس��تويات 

المرتفعة التي كانت عليها في عامي 2013 و2014.

أرامكو: مواصلة االستثمار
في قطاعات المنبع والمصب

 أمين الناصر

أطلق��ت “غ��از اإلم��ارات” التابعة لش��ركة بترول 
اإلم��ارات الوطني��ة “اين��وك”، محطة فرعي��ة لتزويد 
 )CNG( مركب��ات النقل بالغ��از الطبيعي المضغ��وط
ضم��ن مركز األهلي لتعليم قيادة الس��يارات في منطقة 
القوز في دبي، لتكون بذلك ثالث محطة لتزويد المركبات 
بالغ��از الطبيع��ي المضغوط تطلقها في أقل من ش��هر، 
والثانية من نوع الحجم الصغير، وذلك ضمن المشروع 
الجديد الذي أعلنت عنه “اينوك” مؤّخراً، والذي تعتزم 
المجموعة تنفيذه على مراحل في مناطق متفرقّة في دبي 
والدولة.  وتمَّ إنش��اء المحطة الجديدة بسعة 1500 متر 
مكعب، لتتمكن من تزويد 150 إلى 200 مركبة عاملة 
بالغاز الطبيعي المضغوط يومياً من النوعين المخصص 

لنقل الركاب، والتجارية المخصصة لنقل البضائع.

محطة جديدة من “غاز اإلمارات”

مرافق الستيراد الغاز بالكويت

كش��ف الرئيس التنفيذي لش��ركة البت��رول الوطنية 
الكويتي��ة محمد غ��ازي المطيري، أن تكلفة مش��روع 
إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة 

الزور في دولة الكويت 2.9  مليار دوالر أميركي.
واش��ار المطيري إلى أن التكلفة اإلجمالية للمشروع 
تتضمن 142 مليون دوالر للمرحلة الهندس��ية و965  
ملي��ون دوالر للتوري��د و1.67 ملي��ار دوالر لمرحلة 
اإلنش��اء. الفتاً إلى أن المش��روع يش��مل إنشاء مرافق 

دائمة واس��عة النطاق تس��مح بتوريد 3 آالف مليار وحدة حرارية بريطانية يومياً من 
الغاز الطبيعي لتصل عبر الشبكة الوطنية السعودية إلى مختلف المستهلكين وذلك لتلبية 

الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.

محمد غازي المطيري

الكويت توقع 3 عقود الستيراد الغاز

أعلن العضو المنتدب للتس��ويق العالمي في مؤسس��ة 
البترول الكويتية نبيل بورس��لي، أن المؤسس��ة وقعت 3 
عق��ود مع كل م��ن “بريتش بترليوم” و”ش��ل” و”قطر 
غ��از”، الس��تيراد 2.5 ملي��ون طن س��نوياً م��ن الغاز 
الطبيعي المسال ولمدة 4 سنوات. وأوضح بورسلي، أن 
مدة العقود بدأت من ش��هر آذار/مارس 2016 وتس��تمر 
حتى عام 2020 يتم خاللها اس��تيراد نحو 2 مليون طن 
س��نوياً مناصفة بين كل من “بريتش بترليوم” و“ش��ل” 

فيما يتم اس��تيراد نحو نصف مليون طن من “قطر غاز”، مضيفاً أن خطة المؤسس��ة 
تس��تهدف توقيع عقود طويلة األمد بعد انتهاء هذه الفترة تبلغ نحو 15 عاماً وتس��تمر 
من 2021 حتى عام 2035 وسيبلغ حجمها اإلجمالي بين 6 إلى 7 ماليين طن سنوياً.

نبيل بورسلي

اتفاق نفطي بين السعودية والكويت

توصلت الكويت وش��ركة ارامكو ال��ى اتفاق على 
اس��تئناف االنتاج من حقل الخفجي البحري المشترك 
الذي يقع في المنطقة المحايدة بين البلدين، بحس��ب ما 
افاد وزي��ر النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح. وقال 
الصال��ح، وه��و ايضاً وزي��ر الم��ال: إن البلدين اتفقا 
على اس��تئناف االنتاج في الحقل “بكميات صغيرة”، 
موضحاً أن الكميات س��تزيد الحقاً بعد معالجة قضايا 

بيئية في الحقل البحري كانت سبباً لوقف االنتاج.
وكان العمل في حقل الخفجي الذي كان ينتج اكثر من 300 الف برميل يومياً، توقف 

في تشرين االول/اكتوبر 2014. وعللت السعودية وقف االنتاج بمخاوف بيئية.

انس الصالح
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كش��ف مدي��ر قرية 
الس��ورية  الصادرات 
لروس��يا خلدون أحمد 
ب��أن القرية ق��د وقعت 
عق��داً لمدّة س��نتين مع 
مجل��س إدارة ش��ركة 
 C M A - C G M
الفرنسية للنقل البحري 

ممثل��ة برئيس��ها جاك س��عادة، وذلك لتس��يير س��فينة 
بخط مباش��ر من مرفأ الالذقية إلى مرفأ نوفوروس��يك 
الروس��ي بمعدل رحلة كل 15 يوم��اً لنقل 180 حاوية 

خضار وفواكه.
وق��ال خلدون أحمد: إنه يمك��ن ألي ُمصدّر أو تاجر 

سوري أن يشحن بضاعته لروسيا على متن السفينة.

سورية توقع عقداً
مع شركة فرنسّية

جاك سعادة

ق��ال صن��دوق النقد الدولي إنه توص��ل التفاق أولي 
لمس��اعدة تون��س ببرنام��ج قرض مدته أربع س��نوات 
بقيم��ة 2.8 مليار دوالر أميرك��ي، مرتبط بإصالحات 

اقتصادية.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى تونس أمين ماتي: إن 
القرض سيدعم أهداف الحكومة التونسية لتعزيز النمو 
وخلق الوظائ��ف ومعالجة مواطن الضعف. وأضاف: 
أن البرنام��ج الذي يدعمه الصندوق يركز على تعزيز 
االس��تثمارات العام��ة وجع��ل النظ��ام الضريبي أكثر 
إنصافاً وعدالً وتحس��ين حصول الش��ركات الصغيرة 
عل��ى التمويل. وتواج��ه تونس صعوبات م��ع تراجع 
إيراداتها من السياحة بعد ثالثة هجمات نفذها مسلحون 
في عام 2015 واحتجاجات بسبب البطالة والتنمية في 

بداية العام 2016 الحالي.

قرض بـ2.8 مليار دوالر أميركي
لتونس

خط لنقل الغاز اإليراني إلى أوروبا

وقع��ت ش��ركتان ايرانيتان للطاق��ة اتفاقاً مع الع��راق لبناء خط أنابي��ب لنقل الغاز 
الطبيعي، من حقل بارس الجنوبي عبر األراضي العراقية والتركية، يعمل على تزويد 
أوروبا بالغاز الطبيعي اإليراني، يبلغ طوله نحو 1.3 ألف كلم وبتكلفة تصل إلى 2.3 

مليار دوالر، حسبما أفادت قناة برس تي في اإليرانية. 
وتم توقيع العقد من جانب ش��ركة IGEDC اإليرانية لبناء وتطوير صناعة الغاز، 
وش��ركة باس��ارغاد اإليرانية للطاق��ة، لبناء الخط الجدي��د لنقل الغاز “إيج��ات - 6”، 

حي��ث س��تمول IGEDC نس��بة 25 % من 
المش��روع، فيما س��يتولى الصندوق الوطني 
الحكومي لتطوير إي��ران، تمويل ما تبقى من 
هذا المشروع. وقالت، إنه سيتم الحصول على 
رؤوس األموال هذه، عن طريق تصدير الغاز 
إلى العراق، وإقليم كردستان العراق، وتركيا.

توتال: األولوية لقطاع الغاز االيراني

كشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية 
توتال باتريك بويان، أن أولوية الشركة في العودة لقطاع 
الطاقة اإليراني س��تكون الغ��از والبتروكيماويات، الفتاً 

الى أن الشركة لم توقع أي اتفاقيات في إيران.
يشار إلى أن تلفزيون “برس تي.في” كان قد نقل عن 
وزير النفط االيراني بيجن زنغنه قوله: إن “توتال” وقّع 

بيجن زنغنهاتفاقاً سرياً مع طهران لتطوير حقل آزادكان االيراني.

صفقات ضخمة بين إيران وإيطاليا

 أبرم��ت إيطالي��ا وإي��ران صفقات 
ضخم��ة أثن��اء الزي��ارة التي ق��ام بها 
رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينتسي 
لطه��ران برفق��ة وفد م��ن 60 رئيس 
شركة في قطاعات منها الطاقة والسكك 
الحديدية والدفاع. وقال رينتس��ي وهو 
يق��ف بجانب الرئيس اإليراني حس��ن 

روحان��ي: إن إنه��اء العقوبات خطوة تاريخية للمنطقة، ونحن ملتزمون بضمان اقتران 
جهود المجتمع الدولي بالثقة المتبادلة واالس��تئناف الفوري للعالقات االقتصادية. ووقع 
رينتسي وروحاني 7 اتفاقيات من ضمنها تفاهم بين “إينل” وشركة تصدير الغاز الوطنية 
اإليراني��ة. وقالت وكالة ائتمان الص��ادرات اإليطالية: إن صن��دوق الودائع والقروض 
اإليطالي سيفتح خطوط إئتمان ب�4 مليارات يورو للشركات التي تعمل في البنية التحتية 

للنفط والغاز بينما ستقدم الوكالة ضمانات قروض وتمويالً ب�4.8 مليار يورو.
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النفط الصخري يهدد حياة األميركيين

تواجه واليات أميركية خطر حدوث زالزل بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز 
الت��ي تقضي بضخ كميات كبيرة من المياه في جوف األرض، حس��بما ذكرت “س��ي 
ان ان “ األميركي��ة. ويش��ير علماء باحث��ون في مجال الجيولوجيا إل��ى أن نحو 7.9 
مليون نس��مة موزعين على واليات أوكالهوما وكنس��اس وكولورادو ونيو مكس��يكو 
وتكساس وأركنساس في دائرة الخطر، الفتين إلى أن خطر الزالزل من شأنه أن يمس 

بالبني��ة التحتي��ة أيضاً. وتعتبر ط��رق التنقيب التي 
تش��مل التكسير وحقن الس��وائل في جوف األرض 
مثي��رة للجدل، رغم أنها تعد من الوس��ائل المعتمدة 
في استخراج موارد الطاقة من الصخر النفطي في 
أميركا. وتقدر احتياطات الواليات المتحدة من النفط 
الصخ��ري الممكن اس��تخراجها بأكثر من تريليون 
برميل، وللمقارنة فإن الس��عودية تملك احتياطيات 

مؤكدة من النفط تقدر بنحو 268 مليار برميل.

الحمضيات السورية في روسيا

كشف مدير الزراعة في محافظة الالذقية السورية منذر خيربك أن صادرات بالده 
الزراعي��ة إلى روس��يا وصلت إلى 9 آالف طن منذ بداية موس��مها ف��ي عام 2016، 
بموج��ب اتفاق مبرم بين البلدين، موضحاً أن حجم ص��ادرات الخضار والحمضيات 
وصل إلى 8445 طناً، بينما بلغت صادرات الطماطم “البندورة” والرمان والقرنبيط 
482 طناً. وتوقع بعض الخبراء أن تحجز الحمضيات الس��ورية لها حصة في السوق 

الروسية قد تصل إلى 10 % حتى نهاية العام الحالي.
من جهته، قال المدير العام لش��ركة ديلو بورتس الروس��ية للش��حن والتفريغ إيغور 

ياكوفينك��و: إن��ه م��ن الممك��ن أن تتراوح 
ش��حنات المحاصي��ل الزراعي��ة الس��ورية 
المص��درة إل��ى روس��يا بي��ن 150 و200 
ألف طن س��نوياً، معتبراً أن ه��ذا رقم كبير 
لبلد دخل حديثاً إلى الس��وق الروسية التي لم 

تعرف المنتجات الزراعية السورية سابقاً.

ق��در تقرير صادر ع��ن البنك الدولي خس��ائر قطاع 
الهوات��ف المحمول��ة ف��ي األراضي الفلس��طينية خالل 
األع��وام الثالثة الماضية بأكثر من مليار دوالر بس��بب 
القيود اإلس��رائيلية، موضحاً أن خس��ائر المالية العامة 
للس��لطة الفلس��طينية في الفترة ذاتها بلغت 184 مليون 
دوالر، باحتس��اب ضريبة القيم��ة المضافة فقط التي لم 
تحّصل. وتعطل قطاع االتصاالت بس��بب س��نوات من 
التأخي��ر في مد ش��بكات الجيل الثال��ث )3G(، وتواجد 
شركات إس��رائيلية تعمل من دون ترخيص في السوق 
الفلسطينية، والقيود التي تفرضها إسرائيل على استيراد 

المعدات.
وق��ال مدير مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك 
الدولي س��تين الو يورجنسن في التقرير: إنه لدى قطاع 
االتصاالت الفلسطيني القدرة على دعم االقتصاد وخلق 
الوظائ��ف، ولك��ي يحدث ذل��ك ينبغي على الش��ركات 
الفلس��طينية أن تتمكن من الحص��ول على نفس الموارد 
التي تحصل عليها جاراتها، في إش��ارة إلى الش��ركات 

اإلسرائيلية.

“االتصاالت الفلسطينية”
تتكبد مليار دوالر خسائر

مصر تنفي منع استيراد البضائع السورية

نف��ى وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة المصرية المستش��ار س��عيد عبد هللا منع 
إس��تيراد المنتج��ات الس��ورية إلى مصر، وذل��ك في تصريح لتجمع رج��ال األعمال 
السوري بمصر. وأشار إلى أن ما اتخذته مصر من إجراءات تهدف منع االستيراد كان 
يستهدف 25 مادة فقط معظمها من الصناعات اإللكترونية والتي ال تورد من سورية، 
موضحاً أن األلبسة كانت المادة الوحيدة التي تأثرت بها المنتجات السورية من تطبيق 

هذه القرارات، إال أن ذلك ال يعني المنع، وإنما تنظيم دخول هذه المواد إلى مصر.

وافق��ت هيئ��ة االس��تثمار الس��ورية مؤخ��راً عل��ى 
تشميل مش��روع لصناعة وتجميع السيارات بأنواعها، 

وإطارات السيارات بقوانين االستثمار.
وبحس��ب ق��رار ص��ادر ع��ن الهيئ��ة، ف��إن الطاقة 
اإلنتاجية الس��نوية للمش��روع تتضمن إنت��اج 12 ألف 
س��يارة س��ياحية، و8 آالف س��يارة بي��ك آب و4 آالف 
س��يارة بي��ك آب دبل كبين، و4 آالف س��يارة ش��احنة 

وألفي ميكروباص و50 ألف طن من اإلطارات.
يش��ار إلى ان المش��روع س��يقام ف��ي محافظة ريف 

دمشق، وقد حدّدت مدة تنفيذه بثالثة أعوام.

مشروع لصناعة وتجميع السّيارات
بريف دمشق
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الصين تنقل مصانعها إلى روسيا

أعرب��ت الصين ع��ن اس��تعدادها لنق��ل بعض 
أحواض بناء السفن ومصانع الكيماويات والصلب 
إلى روسيا، بدورها أكدت موسكو اهتمامها بذلك، 
مش��ددة على وجوب امتثال هذه المنشآت للقوانين 
البيئية المحلية. االقتراح الصيني جاء خالل زيارة 
ق��ام بها وزي��ر تنمية الش��رق األقصى الروس��ي 
ألكسندر غالوشكا، إلى بكين، حيث تم توقيع مذكرة 
تفاهم بهذا الشأن. وعرض الكرملين على الشركات 

الصينية فرصة لنقل إنتاجها إلى الش��رق األقصى، حيث تمنح هذه الش��ركات “مزايا 
ضريبية كبيرة وتفضيالت اإلدارية”. وأعرب المس��ؤولون الصينيون عن استعدادهم 

إلشراك الشركات الخاصة والمملوكة للدولة في مشاريع بالشرق األقصى الروسي.

ألكسندر غالوشكا

الصين أكبر مستورد للنفط في العالم

توق��ع نائب رئيس “يونيبك” الذراع التجارية ل�“س��ينوبك” الصينية للنفط تش��ونغ 
ف��و ليانغ أن تصبح الصين أكبر مس��تورد للنفط في العال��م خالل عام 2016 لتتخطى 
الواليات المتحدة، كاشفاً أن واردات بالده من  النفط الخام ارتفعت في الشهرين األولين 
م��ن 2016 إلى أكثر من 8 ماليين برميل يومياً. وقال فو ليانغ: إن واردات الصين من 
النفط سوف تستمر في الزيادة، وسط تباطؤ معين في النمو قياساً بالسنوات الماضية. 

ووفقاً لتوقعات الش��ركة، م��ن المنتظر أن 
تس��جل واردات الصين الس��نوية من النفط 
زيادة قدرها 5.5 % خالل الخطة الخماسية 
ال�13 بي��ن عام��ي 2016 و2020 ليصل 

استيراد الخام إلى 9 ماليين برميل يومياً.

أظهرت دراسة قادتها كلية لندن لالقتصاد أن أصوال 
مالي��ة غير مصرفية تقدر قيمتها بتريليونات الدوالرات 
ف��ي أنح��اء العال��م قد تتأث��ر س��لبا بظاه��رة االحتباس 
الحراري مش��يرة إلى أن اتخاذ إجراءات أش��د صرامة 
للحد من االنبعاثات المس��ببة لهذه الظاهرة يبدو منطقيا 
للمس��تثمرين. وأوضخ��ت الدراس��ة أن ارتفاع درجات 
الحرارة والتداعيات الس��لبية المترتبة على ما يصاحبه 
م��ن جف��اف وفيضان��ات وموج��ات حر س��يؤدي إلى 
تباطؤ النمو االقتصادي العالمي وتقويض أداء األس��هم 
والسندات. ويشير الس��يناريو الرئيسي في الدراسة إلى 
أنه إذا لم يتج��اوز االرتفاع في درجة الحرارة درجتين 
مئويتين بحلول 2100 فإن إجمالي قيمة األصول المالية 
الحالي��ة التي قد يلحق بها الضرر س��يبلغ 1.7 تريليون 
دوالر. لك��ن إذا ارتفعت درجة الح��رارة نصف درجة 
مئوي��ة إضافية بحل��ول نهاية القرن فإن م��ا قيمته 2.5 

تريليون دوالر من األصول ستتعرض للخطر.

المناخ يهدد أصواًل
بتريليونات الدوالرات

إيران تقتحم أوروبا بنفطها

كشف  المدير التنفيذي للشؤون الدولية لشركة النفط 
الوطني��ة اإليراني��ة محس��ن قمصري أن ب��الده وقعت 
عق��وداً جدي��دة لتوريد النف��ط إلى أوروبا م��ع عدد من 
ش��ركات النفط األوروبية، على غ��رار العقود القديمة 
الموقعة، ما يعني أنها س��تبيع نفطها إلى عمالء الجدد. 
وأكد أن التعاون مستمر مع شركة توتال الفرنسية، كما 
يجري تصدير النفط والغاز إلى أوروبا من خالل شركة 

هيلين��ك بتروليوم اليونانية، التي تعتبر أكبر ش��ركة لتكرير النف��ط في اليونان، فضالً 
عن ش��ركة لوك أويل الروسية، وشركة سيبس��ا اإلسبانية، مشيراً إلى أن توريد النفط 
اإليراني إلى جنوب إفريقيا لم يبدأ بعد. وتوقع أن تستأنف شركة شل للبترول استيرادها 

للنفط اإليراني، ال سيما بعد سدادها جميع ديونها عن شحنات نفط سابقة استلمتها.

محسن قمصري

توق��ع تقري��ر اقتصادي ص��ادر عن مرك��ز الكويت 
المالي )المرك��ز( أن تقترض دول الخليج ما يصل إلى 
390 مليار دوالر بحلول عام 2020 لتمويل العجز في 
موازناته��ا في ظل االنخفاض الحاد في أس��عار النفط، 
المصدر الرئيس��ي إليراداتها، الفتاً إلى أن الدول الست 
في مجلس التعاون الخليجي ستس��جل عجزا يقدر بنحو 

318 مليار دوالر في 2015 و2016.
وقال التقرير: إن دول الخليج س��تواجه العجز المالي 
إم��ا عن طري��ق االقت��راض أو من خ��الل اللجوء إلى 
احتياطاتها المالي��ة الضخمة. وكان المركز قد توقع في 
تقرير سابق أن يزيد الدين العام الخليجي إلى 59 % من 
الناتج المحلي في خمس س��نوات، علما أن نسبته نهاية 

عام 2015 كانت 30 % من الناتج فقط.

دول الخليج قد تقترض
390 مليار دوالر
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أعلن��ت دائرة الرقاب��ة التموينية الروس��ية أن قائمة 
بأس��ماء 13 ش��ركة من مجمع الصناع��ات الزراعية 
الروس��ي أصب��ح بإمكانه��ا القي��ام بتوري��د منتجاته��ا 
الزراعية إلى س��ورية، مش��يرة إلى أن هذه الشركات 
اجت��ازت بنجاح اختبارات التفتيش البيطري والصحي 

والتطابق مع المواصفات المطلوبة في سورية.
وق��ال مصدر في الدائ��رة: إن االختبارات تمت من 
قب��ل المختصين ف��ي اإلدارات اإلقليمي��ة للدائرة، وأن 
منتجات هذه الشركات وفقاً لهم تلبي متطلبات سورية، 
ولكن م��ع ذلك يطلب وفقاً للقواع��د الدولية المزيد من 
عملي��ات التفتيش م��ن قبل المختصين الس��وريين قبل 
ب��دء عملي��ات التس��ليم. وأض��اف: تندرج الش��ركات 
بين المص��دّرة لألس��ماك المعلّبة والدواج��ن واأللبان 

والحبوب واألعالف.

ارتفاع حّصة المنتجات السورية في روسيا

شركات روسية جاهزة للتوريد لسورية

توقع خبراء روس أن تحجز المنتجات السورية المتنوعة حصة كبيرة لها في السوق 
الروس��ي، بنس��بة تصل إلى 10 % قبل نهاية العام 2016. وقال المدير العام لش��ركة 
ديلو بورتس الروسية إيغور ياكوفينكو: إن ما يعزز نجاح المنتجات السورية بالدخول 
إلى الس��وق الروس��ي هو أس��عارها المنخفضة، إضافة إلى قلة اس��تخدام المزارعين 
الس��وريين إلى المواد الكيمياوية واألس��مدة. وأكد أن هناك صعوبات تقف عائقاً أمام 
دخول المنتجات الزراعية السورية إلى السوق الروسي، كتغليف المحاصيل الزراعية 
س��ريعة التلف، مش��يراً إلى أنه يجب تس��ويتها لتتمكن الخضروات والفواكه السورية 
من أخذ دورها في روس��يا متوقعاً أن تتراوح كمي��ة المنتجات والمحاصيل الزراعية 

السورية المصدرة إلى روسيا بين 150 و200 ألف طن سنوياً.

منتجو الصلب يواجهون اإلفالس

تواج��ه الصين ضغوطاً دولية متزايدة لحل مش��كلة 
اإلفراط في إنتاج الصلب الذي أغرق األسواق العالمية 
وجع��ل منتج��ي الصلب ف��ي الخارج يواجهون ش��بح 
اإلف��الس. لك��ن ال يب��دو أن بكين س��ترضخ للضغوط 
الدولية، إذ يش��عر الحزب الش��يوعي الحاكم بالقلق من 
توت��رات قد تنجم عن تس��ريح ماليين العمال في قطاع 
الصلب الصيني الذي ينتج أكثر قليال من 1.1 مليار طن 
سنوياً )نصف انتاج الصلب العالمي(. وفي أوروبا، قال 

رئي��س المفوضية األوروبية ج��ان كلود يونكر: إن االتحاد األوروبي مس��تعد التخاذ 
المزي��د من الخطوات عند الضرورة لمواجهة إغراق الصلب الصيني. ومن ناحيتها، 
ألقت شركة تاتا الهندية للصلب باللوم على إغراق االسواق االوروبية واردات الصلب 

الرخيص بما في ذلك الصينية، في اتخاذها قرار التخارج من اعمالها في بريطانيا.

جان كلود يونكر

المنتجات الزراعية الروسية تتفوق على األسلحة

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف: إن 
حجم صادرات روس��يا من المنتج��ات الزراعية بلغ 
20 ملي��ار دوالر في ع��ام 2015، أي أكثر من حجم 
الصادرات العس��كرية البالغ 15 مليار دوالر، مشدداً 
عل��ى أن موضوع تصدير المنتجات الزراعية يعتبر 

من االتجاهات األولوية في عمل الحكومة الروسية.
يذك��ر أن خب��راء األكاديمي��ة الروس��ية لالقتصاد 

الوطني والخدمة الحكومية أعدوا تقريراً تحليلياً حول االس��تعاضة عن االس��تيراد في 
القط��اع الزراعي، جاء فيه أن من بين المش��كالت التي تواجه هذا القطاع انعدام دعم 
الدولة وس��يطرة الوسطاء على الس��وق. ودعا الخبراء في تقريرهم الدولة إلى التخلي 

عن دعم المنافسة لمصلحة سياسة حماية المنتج الوطني.

دميتري مدفيديف

وقع كل من وزير الطاقة الروس��ي ألكس��ندر نوفاك، 
ووزي��ر الطاقة والم��وارد الطبيعية ف��ي أرمينيا ليفون 
إيولي��ان، ووزير الطاق��ة اإليراني حمي��د جيت جيان، 
ونائب وزي��ر الطاقة الجورجي إيليا إيلوش��فيلي، على 
“خارطة طريق” ومذكرة تفاهم للتعاون المش��ترك بين 

الدول األربع في مجال الطاقة.
الجدي��ر بالذك��ر، أن أرميني��ا وجورجي��ا وإي��ران 
وروس��يا، وقع��ت جميعاً  في ع��ام 2015 أيضاً، على 
مذكرة تفاهم رباعية لتحس��ين عملي��ات إدارة الطاقة، 
ولرف��ع مس��توى أمن نظ��م الطاقة. وت��م التخطيط في 
إط��ار المذكرة لعدد من األنش��طة الت��ي تهدف إلقامة 
ممر لخطوط الكهرباء بين الشمال والجنوب، من شأنه 
أن يعط��ي فرصة لوص��ل أنظمة الطاقة بي��ن االتحاد 

األوراسي واالتحاد األوروبي.

تعاون في مجال الطاقة
بين 4 دول
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طرح صندوق ملكية الدولة األوكرانية 34 مؤسس��ة 
حكومي��ة للبيع بحس��م 60 %، و9 مؤسس��ات حكومية 
أخ��رى للبيع بحس��م 50 %، و3 مؤسس��ات للبيع عبر 
مزاد بس��عر مخفض، وذل��ك بعد أن فش��لت كييف في 
العث��ور على مش��ترين أجانب لهذه األص��ول المملوكة 
للدولة. ومن بين الشركات المعروضة للبيع شركة لبناء 
السفن في منطقة البحر األسود، بحصة 9.6 % وشركة 
Lviv للفحم بحصة 37.6 % إضافة إلى محطة راديو 
“تش��رنيغوف”. ويخطط الصن��دوق لخصخصة 450 
ش��ركة مملوكة للدولة، منها 20 من الشركات الكبيرة، 
و50 ش��ركة متوس��طة الحج��م، و380 من الش��ركات 
الصغيرة. وقالت محافظة البن��ك الوطني في أوكرانيا، 
فاليريا غونتاريفا: إن بيع األصول المملوكة للدولة يمكن 

أن يحقق ألوكرانيا ربحا يصل إلى مليار دوالر.

تطوير الطاقة الشمسية في تركيا أوكرانيا تبيع أصولها
بأسعار زهيدة

وقع��ت ش��ركة قط��ر لتقنيات 
ف��ي  عض��و  الشمس��ية  الطاق��ة 
مؤسس��ة قطر، مذك��رة تفاهم مع 
الش��ركة التركية لتوليد الكهرباء، 
بهدف تعزيز التعاون المتبادل في 
المجاالت ذات االهتمام المشترك 
من أج��ل تطوي��ر قط��اع الطاقة 

الشمسية في تركيا. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لش��ركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية خالد بن كليفيخ الهاجري، ونائب وزير 

الطاقة والموارد الطبيعية التركي علي رضا اآلبوين.
وتعك��س المذكرة حرص تركي��ا على تنويع مصادر الطاقة من خ��الل زيادة إنتاج 
الطاقة الشمسية، حيث يصب ذلك في تحقيق رؤيتها الساعية إلى الوصول إلنتاج أكثر 

من 3 جيغاواط من محطات الطاقة الشمسية.

قال��ت وزارة المالي��ة األرجنتيني��ة: إن األرجنتي��ن 
ضمن��ت تموي��الً جديداً حجم��ه 3.5 ملي��ار دوالر من 
البنك الدولي خالل العامين المقبلين للمساعدة في تمويل 
مشروعات مياه وصحة وإسكان، باإلضافة إلى برنامج 
لرعاي��ة الطفل. ويعد هذا التمويل بالعملة الصعبة محل 
ترحيب من حكومة ماوريس��يو ماكري التي تمثل يمين 
الوس��ط والتي يتعين عليها إعادة بناء احتياطيات البالد 

المنخفضة من العملة األجنبية.

األرجنتين تحصل
على 3.5 مليارات دوالر

المهاجرون يكبدون اليونان 600 مليون يورو

أك��د محاف��ظ البن��ك المرك��زي اليونان��ي ياني��س 
س��تورناراس، أن تكلف��ة إدارة أزم��ة المهاجرين في 
بالده س��تتجاوز تقديراً س��ابقاً يبلغ 600 مليون يورو 
)670 ملي��ون دوالر( م��ع اضط��رار ع��دد أكبر من 
الالجئين للبقاء في اليونان  ، مشيراً في حديث لصحيفة 
إيل س��ول 24 أور اإليطالية إلى أن هذا التقدير اعتمد 
عل��ى افت��راض أن اليونان دولة عب��ور فقط ولكن إذا 
كان علينا اآلن استضافة عدد كبير من الالجئين فال بد 

م��ن تعديل هذا التقدير. وأدى إغالق الحدود عبر منطقة البلقان إلى إحباط خطط أكثر 
من 41 ألف الجئ ومهاجر في اليونان للس��فر إلى شمال أوروبا. وتحتاج اليونان إلى 
مساعدة لمواجهة الضغط الذي يشكله المهاجرون على اقتصادها حسبما أكدت منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية.

يانيس ستورناراس

3.2 ماليين عاطل عن العمل بتركيا
أدى تراجع االس��تثمار في تركيا وانخفاض عدد الس��ياح وضع��ف االقتصاد الذي 
ي��رزح تح��ت وطأة االضطرابات السياس��ية إلى تفاقم أزمة البطال��ة في البالد، حيث 
أظه��رت بيانات صادرة عن معهد اإلحص��اء التركي أن عدد العاطلين عن العمل في 
تركيا بلغ  3.2 مليون شخص. وقال المعهد إن معدل البطالة في البالد ارتفع في شهر 
كانون األول/ ديسمبر 2015 إلى 10.8 % وهو أعلى مستوى وصل له خالل العشرة 
أشهر األخيرة. وذكرت وكالة بلومبرغ العالمية نقالً عن خبراء أنه من المتوقع أن تزيد 

نسبة البطالة في تركيا إلى 11 %.

فاليريا غونتاريفا
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وضع البنية التحتية وأساسات مشروع التنمية 
اإلداري��ة للمرحلة المقبلة لجهة أننا اس��تطعنا 
الوصول إلى لغة جامعة مع الحكومة السورية 
ككل ح��ول الخط��ة الوطنية للتنمي��ة اإلدارية 
وحققن��ا التفاعل من خالل مش��اريع الجدارة 
القيادية، حيث بدأنا تنفيذ العديد من المش��اريع 
الرائدة في العديد من المؤسس��ات، منها مرفأ 
طرطوس ف��ي وزارة النقل وجامعة تش��رين 
في وزارة التعليم العالي والشركات اإلنشائية 

الس��تة ف��ي وزارة األش��غال العام��ة وكذلك 
وزارات الشؤون االجتماعية والنفط والثروة 
وكذل��ك  والكهرب��اء،  والصناع��ة  المعدني��ة 
الزراع��ي  واإلص��الح  الزراع��ة  وزارات 
والتج��ارة الداخلي��ة وحماية المس��تهلك، كما 
بدأنا التع��اون مع وزارة العمل ونعمل ضمن 
اإلطار نفسه على اس��تصدار تشريعات ذات 
صل��ة بالعاملين ف��ي القطاع الع��ام كالقانون 
األساس��ي رقم 50 وقانون المراتب الوظيفية 
الذي سنعمل عليه عندما يصبح الوقت مناسبا 
لطرح��ه بش��كله الكامل على اعتب��ار أن هذا 

القانون هو جوهر التنمية اإلدارية.
وزارتكم حديثة وتعلنون عن مشاريع على 

مستوى الدولة وبنيتها اإلدارية؟
بالفع��ل، فقد أتى كل ه��ذا العمل خالل عام 
ونص��ف من عم����ل وزارة التنمية اإلدارية، 
م��ع التأكي��د أن توجيه��ات الرئي��س الدكتور 
بش����ار األس����د كان له��ا التأثي��ر الكبير في 
إنج��اح مش��اريع التنمية اإلداري��ة  والرئيس 
يم��ارس دور القائ���د الع��ام للتنمي�ة اإلداري�ة 
ف��ي س����ورية وه��و موض���وع مه��م، كم��ا 

وزير التنمية اإلدارية السوري حسان النوري لـ“البنك والمستثمر”:

اإلصالح االقتصادي والتنمية اإلدارية يسيران معًا لبناء سورية
قال وزير التنمية اإلدارية السوري الدكتور 
حســـان النوري: إن قناعة الرئيس بشـــار 
األســـد بأهمية التنميـــة اإلدارية واإلصالح 
اإلداري وتبنيه لهذا المشـــروع ساهم كثيراً 
في إنجـــاح العمل وفتح أبواب المؤسســـات 
واإلدارات العامة أمام عملية التنمية اإلدارية 
التي ستؤتي ثمارها من خالل نتائج تنعكس 
على المؤسسات اإلدارية واالقتصادية، الفتاً 
إلى أن النتائـــج بدأت بالظهور في مجموعة 
من الوزارات ال ســـيما منهـــا وزارتي النقل 

والكهرباء.
وأكد في حوار مع مجلة البنك والمس��تثمر 
أن العم��ل عل��ى تحدي��د الهوي��ة االقتصادية 
السورية وتحديث الواقع االقتصادي السوري 
قائم ومستمر ويسير بوتيرة جيدة، حيث تعمل 
ال��وزارة على جمل��ة من المش��اريع النوعية 

وضعت قيد التنفيذ.
وفي ما يلي نص الحوار:

قياساً للظروف الراهنة هل ترون الوضع 
العام مناســـب لمشـــاريع اإلصالح والتنمية 

اإلدارية؟
اإلصالح والتنمية اإلدارية ملفان ال عالقة 
لهم��ا بظرف م��ا أو زمن م��ا أو واقع ما، بل 
يج��ب أن يبقيا جزءاً أساس��ياً من عمل الدولة 
اإلداري��ة  التنمي��ة  فمش��اريع  ومؤسس��اتها، 
مس��توى  م��ن  ترف��ع  اإلداري  واإلص��الح 
اإلدارة العامة الموجود حاليا إلى القدرة على 
المس��اهمة في عملية اإلعمار وبناء س��ورية 
الجدي��دة والمتجددة، وبالتال��ي ال يمكن القول 
أن ه��ذا الموض��وع يتوق��ف عل��ى زم��ن أو 
مرتب��ط بأزمة بل كان يج��ب المضي فيه منذ 
زمن وبشكل مستمر، وحتى في لحظات القوة 
يجب أن يوجد مش��روع تأهيل إداري مستمر 
مبني على تحديث اإلطار المؤسساتي. ونحن 
بحاج��ة لمواكب��ة المتغيرات الت��ي تؤثر على 

مؤسساتنا الوطنية.
هـــل اســـتطعتم تحقيق اختـــراق في هذه 

الناحية؟
بالطب��ع حققن��ا اختراقاً كبيراً في مش��روع 

تنفيذ مشاريع
تنمية رائدة
في العديد

من المؤسسات
السورية

د. حسان النوري
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لنق��ل المعرف��ة ولكنن��ا نعينه��م ونس��اعدهم 
وتأتي وزارة التنمي��ة اإلدارية لتضع التراكم 

المعرفي لهم.
يالحظ أن اهتمامكم انصب على مشـــروع 
التنمية اإلدارية في مرفأ طرطوس أكثر من 

غيره، ما السبب في ذلك؟
لق��د كن��ا محظوظين ف��ي أن وزي��ر النقل 
الدكت��ور غ��زوان رفعت خيرب��ك كان مديراً 
عام��اً لمرفأ طرطوس، فكان��ت الغيرية التي 
تملكت الوزير باتجاه المرفأ استثنائية وكانت 
حاف��زاً، ولذلك عملن��ا على المش��روع رغم 
أنني س��معت كالما كثيرا عن كون المشروع 
ف��ي المرفأ معقّد ومرّك��ب وليس من مصلحة 
ال��وزارة أن تبدأ مش��اريعها ب�“عق��دة”، لكن 
وج��ود إدارة متميزة في المرفأ ووجود وزير 
مّطل��ع على نش��اط المرفأ س��اعدنا كثيراً في 
إنج��اح هذا المش��روع، ونأمل قريب��اً في أن 
نطل��ق بانوراما مش��روع التنمية اإلدارية في 

المرفأ.
وال يقتصر نش��اطنا في مج��ال النقل على 
المرفأ لوحده بل العمل جاٍر على قدم وس��اق 
إلقامة ورش��ة عمل كبيرة في قطاع الطيران 
ضم��ن وزارة النقل تش��مل المؤسس��ة العامة 
للطي��ران المدني وش��ركة الطي��ران العربية 
الس��ورية، حي��ث نحّض��ر لإلطار الع��ام لها 
م��ع كوادر النقل لتنفيذ المش��روع بالنظر إلى 
أن قط��اع الطيران اليوم ه��و جزء من هوية 
سورية وواجهتها وصورتها ويجب أن يكون 

على أعلى مستوى.
ورغ��م معرفتن��ا بالصعوبات الت��ي تعاني 
منها ش��ركة الطيران السورية إال أننا قادرين 

اهت��م بمس��اعدة مش����اري�ع التنمي��ة اإلدارية 
واإلصالح اإلداري لتأخ��ذ تموضعه��ا ضمن 

مؤسساتنا الوطنية.
ألم تواجهـــوا صعوبة في تغييـــر العقلية 

السائدة؟
ال ش��ك ف��ي أن كل جدي��د صع��ب وغي��ر 
فالمعرف��ة  األول��ى،  المرحل��ة  ف��ي  مقب��ول 
اإلداري��ة أو اإلصالحية، خاصة في المجالين 
اإلداري واالقتص��ادي، هي معرف��ة مرّكبة، 
لذلك هي صعبة وليس��ت س��هلة، لكن تعاون 
الدولة والمؤسسات والمجتمع األهلي إلنجاح 
مشروع التنمية اإلدارية كان واضحاً وظاهراً. 
صحيح أننا نعاني محدودية اإلمكانيات وعدم 
مواءمة الوقت لمشاريع التنمية اإلدارية كلها 
بالنظر إلى أن أحد أسس مشاريعنا هو تحسين 
واق��ع الرواتب واألجور ل��دى عاملي الدولة 
وهو موضوع مهم جداً، ولكن بسبب ظروف 
األزمة وقناعة المجتمع اإلداري في سورية، 
وخاصة عامل��ي القطاع الع��ام تولّد الحماس 
والدافع للمساهمة في مشاريع التنمية اإلدارية 
بشكلها الكامل، مع األخذ بعين االعتبار أننا ال 
نعمل من فراغ بل نعمل على مش��اريع عميقة 
ومهمة ومثالها األبرز المنّظمة المعرفية وهو 
مش��روع رائد، كما نعمل عل��ى تأهيل كوادر 
تدريبي��ة معرفي��ة ف��ي كل وزارة ومؤسس��ة 
بحي��ث إذا أّهلن��ا 50 كادراً تنموي��اً ف��ي كل 
وزارة )يس��مون مولّ��دي معرفة( س��يكونون 
بمثابة النواة ونعطيهم الدعم ليصبحوا مولّدي 
معرف��ة بش��كل حقيق��ي ويدربون مؤسس��ات 
ال��وزارة التي يوج��دون فيها وهن��ا نكون قد 
وصلنا إلى منظومة معرفية موضوعة ضمن 

إطار صحي.
ماذا تعني المنظمة المعرفية؟

نح��ن بحاجة لتوليد المعرفة اإلدارية وتفهم 
مش��روع التنمية اإلدارية، فهناك خطأ ش��ائع 
يتك��رر أن وزارة التنمي��ة اإلدارية تدخل إلى 
ال��وزارات والمؤسس��ات وتنفذ مش��اريعها، 
وه��ذا غير صحيح البتة، فالوزارة عبارة عن 
وعاء ناظم وضابط لهذا المشروع في حين أن 
الوزارات المس��تهدفة هي التي تنفذ المشاريع 
ضمن مؤسس��اتها وبالتالي عندما نعمل على 
واقع المنظمة المعرف��ة فنحن بحاجة لمولّدي 
معرفة وق��د ال يكون هؤالء بالكف��اءة الكاملة 

على القيام بتأهيل كامل لمؤسسات هذا القطاع 
لتكون س��لطة الطيران المدني نموذجاً ويمكن 
الق��ول أننا بدأن��ا نلم����س تفاع��الً حقيقياً في 
كل ال��وزارات، وال س��يما وزارة الكهرباء، 
وبالتال��ي نتح��دث هنا ع��ن بني��ة متكاملة في 

القطاع العام.
متـــى نســـتطيع الحصول علـــى الصورة 

المتكاملة لمشروع التنمية اإلدارية؟
يمك��ن الق��ول أن ه��ذه الص��ورة س��تكون 
متكامل��ة خالل س��نوات خمس وم��ن ضمنها 
العام الحالي )2016( باعتباره عام مش��اريع 
الج��دارة القيادية الذي ينفذ مع كل مؤسس��ات 
الدولة من خالل جلس��ات حوار لكل معاوني 
والمديري��ن  العامي��ن  والمديري��ن  ال��وزراء 
المركزيي��ن والذي��ن يصل عدده��م حالياً إلى 
900 )فقط في دمشق والمناطق القريبة منها( 

لتأهيلهم.
وق��د ثب��ت لن��ا أن دخولن��ا من غي��ر بوابة 
القيادات العليا في كل مؤسسة ووزارة سيخلق 
صعوب��ات كبيرة، لذلك أتينا به��م إلى وزارة 
التنمية اإلدارية لبحث مواضيع ذات ش��فافية 
عالية بخص��وص الممارس��ات القيادية على 

اعتبار هذه القيادات تمثل مستقبل سورية.
اتهمتم في مرحلة من المراحل باعتمادكم 

على قيادات غير شابة، ما تعليقكم؟
يج��ب البح��ث ع��ن الخب��رة، فه��ؤالء هم 
الحاضن��ة األس��اس����ية للص��ف الثان��ي من 
القي��ادات اإلداري��ة وال ب��د م��ن خل��ق ثقافة 
واحت��رام  الوطني��ة  لمؤسس��اتنا  مؤسس��اتية 
ه��ذه الخب��رات المتراكمة في ك��وادر قيادية 
حافظ��ت على انتمائها الوطني طيلة س��نوات 
األزمة وعملت على صون المؤسس��ات حتى 
بالش��هادة وتقديم الدماء، ولكن عليهم امتالك 
تأهيل قيادي جديد ليواكبوا مرحلة بناء الوطن 
ف��ي فترة ما بعد األزم��ة والتي أصبحت على 
األبواب ولم نعد نستطيع انتظار انتهاء األزمة 
بكلّيته��ا ليتس��نى لن��ا العمل عل��ى تأهيل هذه 

القيادات اإلدارية.
هل تقصـــدون أن القيادات الحالية بحاجة 
لتطوير مهاراتها بما يواكب الحداثة لتتمكن 

من إعمار سورية؟
برأيي يجب أن يواكبوا التحديات التي تمر 
بها س��ورية م��ن عوامل سياس��ية واقتصادية 

تعاون الدولة
والمؤسسات

والمجتمع األهلي
إلنجاح مشروع
التنمية اإلدارية
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مؤسس��ات الدول��ة، كما نعمل على مش��روع 
تحلي��ل معلوم��ات إدارة موارد المؤسس��ات 
للوصول إلى إدارة ناجع��ة أكثر كفاية وأكثر 
فاعلية، ولذلك وضعنا للبرنامج محوراً محدداً 
واستقطبنا أهم خبرات سورية في هذا المجال 

وكلفناها قيادة هذا المحور وإدارته.
كيف ستنعكس مشـــاريعكم على المردود 

في المؤسسات واإلدارات االقتصادية؟
ال ش����ك أن مش����اريع التنمي��ة اإلداري��ة 
ف��ي وزارات الصناعة والزراع��ة والتجارة 
المس��تهلك عل��ى أعل��ى  الداخلي��ة وحماي��ة 
مس��توى ولدينا اليوم نحو 150 مرش��حاً من 
الك��وادر القيادي�ة العلي�ا ف��ي وزارة المالي��ة، 
وكذل��ك أش��ركنا وزارة االقتص��اد والتجارة 
الخارجي��ة ف��ي مش��روع الج��دارة القيادي��ة 
على مس��توى معاون الوزي����ر م��ع األخ��ذ 
باالعتب����ار أن دورن����ا ال يتج��اوز التأهي��ل 
المؤسس��اتي والتأهيل االداري والبشري وال 
تقوم الرغبة لدينا في التدخل س��واء من خالل 
جلس��ات مجلس ال��وزراء أو بقية القنوات في 
الرؤي���ة الفني���ة والتنفيذي�ة ل��كل وزارة نيابة 
ع��ن وزراء الحكوم���ة، فكله��م يعم��ل بج��د 
واجته��اد م��ع التأكي��د أن العمل عل��ى تحديد 
الهوية االقتصادية الس��ورية وتحديث الواقع 
االقتص��ادي الس��وري يس��ير بش��كل منطقي 
ومعق��ول، ويج��ب أن يواك��ب كل ذلك وعاء 
إداري ومؤس��س���ات�ي ق�ادر على تحم��ل هذه 
المش��اريع، فكل الوزارات ال تس��ير بالوتيرة 
نفسها وال يتس��اوى جميع الوزراء في وتيرة 
االندفاع رغم اتفاق الجميع على أهمية التنمية 
اإلدارية، ولكن التسارع يختلف، وقد وضعنا 

وإدارية واجتماعية وتقانية شاملة، وكلها أدت 
إلى قيام تحٍد جديد للمهارات القيادية المطلوبة 
ف��ي المرحل��ة المقبل��ة، فالي��وم ال نبحث عن 
أخري��ن فهذه هي الك��وادر الوطنية الموجودة 

وتحتاج إلعادة تموضع وتأهيل. 
وتأسيس��اً على ذلك علينا أن نضع البرنامج 
الوطن��ي الذي يتناس��ب مع ه��ؤالء. وعندما 
كن��ا نتح��دث بذلك قبل س��نة لم يك��ن البعض 
يأخ��ذ ه��ذا ال��كالم على محم��ل الج��د ولكننا 
اليوم بدأنا به في دمش��ق وس��نبدأ به قريباً في 
الالذقية وطرطوس بمش��اركة 100 شخصية 
قيادية ف��ي القطاع العام، ونعم��ل أيضاً على 
ك��وادر قيادية في حل��ب ونزودهم بالمهارات 
القيادي��ة المطلوب��ة، ال س��يما منه��ا مهارات 
فض النزاع��ات التي ولّدتها األزمة وصناعة 
القرار القيادي وإدارة األزمة وآليات وأس��س 
تطوي��ر اإلدارة العام��ة والتحديث والتخطيط 
االس��تراتيجي للمرحلة المقبل��ة للوصول إلى 
مش��روع نوعي يطبّق على مس��احة س��ورية 
ومؤسس��اتها وهو مشروع نظام إدارة األداء، 
وللوص��ول إلي��ه يج��ب التركيز عل��ى تغيير 
الهيكل التنظيمي للمؤسسات فكثير من مهامها 
غي��ر واضح للمرحلة المقبل��ة وكل مهمة لها 
متطلب عم��ل والمتطلب يولّد نوعية يحتاجها 
م��ن الم��وارد البش��رية وكل م��ورد نضع��ه 
ضم��ن كود وظيفي أو تصنيف وظيفي، وكل 
تصني��ف يجب أن ينته��ي بتوصيف وظيفي، 
والتوصي��ف يجب أن يك��ون ضمن منظومة 
إدارة األداء عل��ى أعل��ى مس��توى لتخطي��ط 
وتشخيص وتقييم األداء ومن ثم تطويره، فمن 
غي��ر الممكن االنتقال من مرحل��ة األداء إلى 
التقييم بل يجب السير بتسلسل منطقي للعملية 
اإلداري��ة والتنموية في س��ورية بالتوازي مع 
تغيي��ر المنظومة الس��لوكية باعتبارها واجب 

وضرورة للمرحلة المقبلة.
تحدثتم عن دعم الرئيس لمشروعكم، هل 

اقتصر الدعم على تنفيذ التنمية االدارية؟
كافأ الرئيس وزارة التنمية اإلدارية بمكرمة 
وهو برنامج إدارة الموارد المؤسساتية وكلف 
الوزارة تطبيق هذ المش��روع على مس��توى 
مؤسسات الدولة وهو ما نعمل عليه من خالل 
فري��ق وطني يمث��ل كل ال��وزارات بقيادييها 
لي��س للتنفي��ذ ف��ي وزاراتهم فقط ب��ل في كل 

اآلليات التي تضمن تحقيق انضباط السرعات 
الكب��رى في بع��ض الوزارات للتنس��يق، في 
حي���ن نح��اول تس����ري�ع الوتائ��ر المتباطئ�ة 
ف��ي بعض الوزارات، ومثال ذلك ما وضعناه 
في مش��روع المنظمة المعرفية من س��رعات 

ثالث تناسب أداء كل المؤسسات.
هـــل لكونكـــم مرشـــح ســـابق لرئاســـة 
الجمهورية دور في فتح ابوب الوزارات أمام 
مشاريعكم أم أن التفاعل حقيقي ألن اإلصالح 

اإلداري بات ضرورة؟
بصراح��ة ... االثني��ن مع��اً وحت��ى أكون 
واقعي��اً أق��ول، تع��ّرف المواطنون بنس����بة 
كبيرة على حس��ان النوري كمرشح رئاسي، 
ولذل��ك أصبح��ت قريباً م��ن المؤس��س����ات 
والن��اس، وال��كل يع��رف كي����ف يقرؤون��ي 
بش���كل صحي��ح، كما تش����رفت بمنافس�����ة 
ش����خ�ص الدكتور بش��ار األس��د مع االنتباه 
إلى أن المنافس���ة لم تكن مع ش����خص عادي 
بل م�ع رمز س���وري وش��خص استثنائي في 
هذا الوطن يتمتع بش��عبية جارفة في الشارع 
الس��وري واس��تطعت تحقي��ق الكثي��ر م��ن 
المكاسب من خالل هذه االنتخابات، أولها أنني 
قدمت رؤي��ة اإلصالح االقتصادي واإلداري 
للرئي��س، وق��د تبن��ى مش����روع اإلص���الح 
اإلداري وأصب��ح ق�ائ���داً له وش����رفني بأن 
كلفن��ي ش����خصياً بقي��ادة أول حقيب��ة للتنمية 
اإلداري��ة في س��ورية رغ�م تجرب�ة س���ابق�ة 
ل��ي ولكنها كان��ت في وزارة الدولة لش��ؤون 
التنمية اإلدارية )وزارة دون حقيبة( وأعترف 
أنها كانت تجربة غير ناضجة بالشكل الكامل 
ربما بس����بب صغر س��نّي آنذاك أو بس���بب 
حداث��ة عهد الدولة بالتنمية اإلدارية، أما اليوم 
فالموضوع مختلف، إذ تحولت س����ورية إلى 
ورش�����ة عم��ل في مج��ال التنمي��ة اإلدارية 
واإلص��الح اإلداري مع التأكيد أن الترش��يح 
الرئاس��ي وكون���ي وزي�ر التنمي���ة اإلداري�ة 
لي��س هما م�ن يق��ف م�ع ه��ذا المش�روع ب�ل 
القائد الع��ام للتنمية اإلداري��ة الدكتور بش��ار 
األس��د الذي فت��ح أبواب التنمي��ة اإلدارية في 
كل المؤسس��ات ناهيك باقتن��اع الحكومة بهذا 
المش��روع ودع��م الرئيس له ما س��اعد كثيراً 
أولويات الدولة السورية.على انصهار مش��روع التنمي��ة اإلدارية في 

تحديث
الواقع االقتصادي

السوري
يسير

بشكل منطقي
ومدروس

44



45

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2016

جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب 
28 % ع��ن تخوفهم من أن يؤدي تطبيق تلك 
الضريبة إلى ارتفاع تكلفة ممارس��ة األعمال 

في تلك الدول.
ثاني��اً: أك��د 63 % أن ف��رص التوظي��ف 
المتاح��ة لممتهن��ي الخدم��ات المالية في دول 
مجل��س التعاون س��وف تواص��ل االنخفاض 
خالل 2016، وذلك مع استمرار تردي وضع 
سوق العمل الخاص بممتهني الخدمات المالية 
وإعالن البنوك وسائر المؤسسات المالية عن 

صرف أعداد من موظفيها.
ثالثاً: أش��ار 32 % من المشاركين إلى أن 

أحوال السوق سوف تدفع بالمؤسسات المالية 
إل��ى توحي��د أنش��طتها، حيث توق��ع بعضهم 
حدوث دورة من التباطؤ االقتصادي، بالرغم 
م��ن أن 23 % ال يزال��ون يتوقع��ون إمكانية 

حدوث نمو اقتصادي.
المش��اركين  م��ن   %  23 توق��ع  رابع��اً: 
اس��تمرار تراجع معدالت النم��و االقتصادي 
نتيج��ة انخف��اض أس��عار النف��ط واس��تمرار 
التقلب��ات السياس��ية. واعتبر المش��اركون أن 
اس��تمرار الجه��ود المبذولة لتنوي��ع مصادر 
الدخل وتخفيض االعتماد على عائدات النفط 
من أه��م القضاي��ا التي تواج��ه دول المجلس 

خالل عام 2016.
خامس��اً: توق��ع 54 % م��ن المش��اركين 
االئتمان��ي  التصني��ف  انخف��اض  اس��تمرار 
الس��يادي ل��دول مجل��س التع��اون الخليجي، 
وتوق��ع 82 % أيض��اً ارتفاع نس��بة أنش��طة 

االقتراض في أسواق دول المجلس.
سادس��اً: يتوق��ع 64 % أن تك��ون أس��واق 
األسهم البحرينية والسعودية األكثر تأثراً من 
بين أس��واق أس��هم دول المجلس. في حين أن 
أسواق دبي سوف تكون األكثر إيجابية، حيث 
أع��رب 35 % منهم عن ثقتهم بتحقيقها ألداء 

قوي.
س����ابعاً: يعتقد جميع المش����اركين تقريباً 
)91 %( أن��ه م��ن الض��روري أن يحص��ل 
مواطن��و دول مجلس التع��اون الخليجي على 
مؤه��الت مهني��ة، ألن امتالكه��م لمؤه��الت 
معت��رف بها دولي��اً ال يمتلكونه��ا حالياً يعتبر 

أمراً حيوياً القتصادات تلك الدول.
ثامن��اً: أكد 84 % أن آفاق أس��عار صرف 
اليورو األوروبي سوف تظل سلبية طوال عام 
2016، وأش��اروا إلى أن األزمة االقتصادية 
لمنطقة اليورو وأزمة الالجئين تشكالن سبب 
ضع��ف أداء أس��عار صرف عمل��ة دول تلك 
المنطقة، وتوقع 42 % أن ينطبق نفس الشيء 
على أداء أس��عار صرف الجنيه اإلسترليني، 
األوروبي.نظراً لتفكير بريطانيا باالنسحاب من االتحاد 

انخفاض اإليرادات النفطية يطرح تحديات

زيادة المخاوف االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي
أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، 
الجمعية العالمية لممتهني االس���تثمار التي 
تضع معي���ار التفّوق واالعت���راف المهني، 
عن نتائج اس���تبيان “آراء فعاليات أسواق 
الس���نوي السادس”، حيث  الشرق األوسط 
أكد 71 % من المشاركين في االستبيان أن 
أس���عار النفط المنخفضة، و44 % منهم أن 
عدم االس���تقرار الجيوسياسي، و54 % أن 
انخفاض االنفاق الحكومي تش���كل أهم ثالث 
قضاي���ا اقتصادية تعاني منه���ا المنطقة عام 

.2016
وتوقع المشاركون أن تكون األسهم السعودية 
والبحريني��ة األكث��ر تأث��راً بي��ن دول مجلس 
التعاون الخليجي، كما أكدوا أن اس��تراتيجيات 
تنويع الموارد االقتصادية س��وف تلعب أيضاً 

دوراً مهماً في أداء أسواق المنطقة.
ويوف��ر االس��تبيان لمح��ة وافية ع��ن آراء 
محللي��ن ماليين وأعضاء من حملة ش��هادات 
معه��د المحللين الماليي��ن المعتمدين العاملين 

في سائر أنحاء منطقة الشرق األوسط.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار، ق��ال رئي��س جمعية 
المحللين الماليين المعتمدين في الكويت رفيق 
حاف��ظ: “ربما يك��ون خبراء االس��تثمار في 
منطقة الش��رق األوسط وشمال إفريقيا )مينا( 
أق��ل تف��اؤالً م��ن نظرائهم في أماك��ن أخرى 
حول العالم، حيث تش��هد دول مجلس التعاون 
الخليجي تحديات متزايدة انعكس��ت في نتائج 

االستبيان”.
وأض��اف: “نحن ندخ��ل حقب��ة جديدة في 
ال��دورة االقتصادي��ة لدول مجل��س التعاون، 
حيث س��ينخفض االعتماد على إيرادات النفط 
وينخفض اإلنفاق الحكومي وبالتالي نتوقع أن 
نشهد اس��تراتيجيات موضوعية جديدة تعمل 

على إنشاء مصادر إيرادات أكثر تنوعاً”.
وخلص االس��تبيان إلى عدة نتائج أساس��ية 

توزعت على النحو التالي:
أوالً: أك��د 33 % م��ن المش��اركين ف��ي 
االس��تبيان أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
سوف يؤدي إلى ارتفاع معدالت التضخم في 

رفيق حافظ

استراتيجيات
موضوعية جديدة
تعمل على إنشاء
مصادر إيرادات

أكثر تنوعاً
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فقط من ميزانية الدفاع األميركية.
بالرغ��م من ذل��ك، ال تزال الصين تحتفظ بالمرك��ز الثاني عالمياً في 
االنفاق على التس��لح خلف الواليات المتحدة، وتتفوق بفارق كبير على 
الس��عودية في المركز الثالث )87.2 مليار دوالر( وروسيا في المركز 
الراب��ع ب�66.4 ملي��ار دوالر وبريطانيا )55.5 مليار دوالر( بحس��ب 
المعهد الس��ويدي. وتعت��زم بكين زيادة انفاقها على التس��لح رغم تباطؤ 
نموه��ا االقتص��ادي إلى 6.9 % وهو أدنى مس��توى ف��ي  25 عاماً، إذ 
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في آذار/مارس 
الماضي أن بالده زادت ميزانية الدفاع بنسبة 7 % - 8 % لعام 2016، 
مشيراً إلى أن “هذه الزيادة تأتي من حقيقة أن اإلنفاق الدفاعي يجب أن 
يكون معقوالً، حيث أن الميزانية العسكرية تتفق مع النمو االقتصادي”.

لك��ن لي أكد ف��ي المقابل ان ب��الده حريصة على إبق��اء حجم نفقاتها 
الدفاعية تحت الس��يطرة، معتبراً أن ميزانية الدفاع الصينية “متواضعة 

نسبياً” بالمقارنة مع باقي دول العالم.
وأش��ار لي، الذي تبوأ في الس��ابق منصب وزي��ر الخارجية، إلى أن 
ميزانية الدفاع تمثل 6 % من مجمل الميزانية الوطنية الصينية، منّوها 
ب��أن “هذا ال يش��كل أي تهديد ألي بلد، مش��ددا على أن سياس��ة الدفاع 

الصينية دفاعية في طبيعتها”.
تصريح��ات لي جاءت منس��جمة مع مواقف صينية س��ابقة تؤكد أن 
التكنولوجيا العس��كرية الصينية متأخرة 20 - 30 عاماً عن األميركية، 
وأن عملي��ة تحديث الجي��ش الصيني هدفها الوحيد ه��و “الدفاع”. لكن 
الوقائع تناقض مواقف بكين بش��كل متزاي��د، إذ يرى بعض الخبراء أن 
الصي��ن بتزودها بمعدات عس��كرية متط��ورة وبقيامه��ا ببناء حامالت 
طائرات تهدد تفوق الواليات المتحدة في المحيط الهادئ وتثير مخاوف 
جيرانها، خصوصاً اليابان، التي زادت انفاقها العسكري بشكل كبير في 
العام الماضي الى 40.9 مليار دوالر لتحتل بذلك المركز الثامن عالمياً 

في حجم االنفاق وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم.

الصين تنافس أميركا وتقود سباق تسلح في آسيا

نمو اإلنفاق العالمي على التسلح رغم التباطؤ االقتصادي
ال يبدو أن تباطؤ نمو االقتصادات الناش���ئة س���ينعكس س���لباً على 
اإلنفاق العالمي على التسلح في عام 2016، إذ تشير التوقعات إلى أن 
ميزانيات الدفاع  لمعظم الدول ستواصل نموها على الرغم من تراجع 
النفقات العس���كرية في الواليات المتحدة وروس���يا، الدولتان االقوى 

عسكرياً في العالم.
ويش��كل التفوق الكبير للجيش األميرك��ي على بقية جيوش العالم من 
الناحي��ة التكنولوجية دافعاً قوياً للدول الكبرى لزيادة نفقاتها العس��كرية 
عل��ى الم��دى البعيد، إال أن زي��ادة حدة  التوترات بين روس��يا والغرب 
على خلفية األزمة األوكرانية والخالفات الحدودية بين الصين واليابان 
والص��راع في الش��رق األوس��ط والتجارب النووية المتكررة في ش��به 
الجزي��رة الكورية كان لها الدور االكبر في زيادة حجم االتفاق الدفاعي 
العالمي في العامين الماضيين وأججت المخاوف من عودة سباق التسلح 
بين الدول الكبرى في المستقبل القريب، خصوصاً بعد أن أظهر تقرير 
لمعه��د “جينز” أن النفقات العالمية الدفاعية س��ترتفع إلى 1680 مليار 
دوالر في العام 2016 مدعومة بش��كل أساس��ي من زي��ادة االنفاق في 
منطق��ة آس��يا والمحيط الهادئ التي س��تكون المحرك لنم��و الميزانيات 

الدفاعية في العالم خالل السنوات الخمس المقبلة.
أميركا في الصدارة

ش��هد االنف��اق العس��كري األميركي تراجع��اً ملحوظاً في الس��نوات 
الماضية التي تلت األزمة المالي��ة العالمية، حيث رّكزت إدارة الرئيس 
باراك أوباما على تعزيز النمو االقتصادي األميركي وتقليص مستويات 
البطالة بالتزامن مع تقليص الحضور العسكري األميركي في المناطق 
التي تشهد صراعات وحروب كمنطقة الشرق األوسط. لكن على الرغم 
م��ن ذلك ال ت��زال الميزانية الدفاعية األميركية تحتف��ظ  بالمركز األول 
عالمي��اً )596 ملي��ار دوالر  في عام 2015 بحس��ب معهد س��توكهولم 
ألبحاث الس��الم SIPRI( وتش��كل 35.6 % من حجم االنفاق العالمي 
على التس��لح البالغ 1676 مليار دوالر، ومن المتوقع أن تتراجع بشكل 
طفيف في العام الحالي )0.2 %( وتبلغ  595 مليار دوالر بحسب معهد 
جينز، األمر الذي يشير إلى أن الواليات المتحدة ستواصل انفاقها السخي 
على التسلح  في السنوات المقبلة لمواجهة القوة الصينية الصاعدة  والحدّ 

من تمدد النفوذ الروسي في أوروبا والشرق االوسط.
الصين محرك النمو

بعد أن فرضت نفسها العباً رئيسياً على الساحة االقتصادية العالمية، 
تسعى الصين اليوم الى تعزيز مكانتها كقوة عظمى عبر تحديث وتوسيع 

جيشها الذي يعد االضخم من حيث العدد على مستوى العالم.
وعل��ى الرغم م��ن كون الصين ثان��ي اكبر اقتصاد ف��ي العالم خلف 
الواليات المتحدة االميركية ويق��در ناتجها االجمالي ب�11.38 تريليون 
دوالر بحس��ب صندوق النق��د الدولي، غير أن ميزانيته��ا الدفاعية لعام 
2015 والبالغة 215 مليار دوالر )وفقاً لمعهد ستوكهولم( تشكل 36 % 
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التقليديين واكتساب زبائن جدد واختراق أسواق هيمنت عليها الشركات 
الغربية لفترة طويلة كالسعودية واالمارات.

في هذا االطار، كش��فت صحيفة “كوميرسانت” الروسية أن موسكو 
س��تغطي نفقات الحملة العسكرية التي ش��نتها ضد اإلرهاب في سورية 
والبالغ��ة نح��و 500 ملي��ون دوالر)0.75 % م��ن النفقات العس��كرية 
الروس��ية( م��ن صفقات بيع األس��لحة، مش��يرة إلى أن روس��يا بصدد 
توقيع عقود أس��لحة جدي��دة مع دول عديدة بقيمة تت��راوح ما بين 6 و7 
ملي��ار دوالر. ونقلت الصحيف��ة عن مصدر مقرب من هيئة الصادرات 
العس��كرية الروسية  قوله: “في س��ورية، حققنا هدفين، األول أننا أثبتنا 
تمتعن��ا بقدرات قتالية عالية وامتالكنا لتكنولوجيا عس��كرية متطورة ما 
جذب المشترين. أما الهدف الثاني الذي حققناه فهو أننا اختبرنا أكثر من 

نصف أسطولنا العسكري في ظروف قتالية صعبة”.
مدي��ر مصن��ع “ش��كالوف  ع��ن  نق��الً  وتابع��ت “كوميرس��انت” 
نوفوسيبيرسك” الروسي للطائرات الحربية سيرغي سميرنوف، أنه بعد 
بدء الحملة العسكرية الروسية في سورية، طلبت الجزائر من روسيا 12 
قاذفة من طراز “سو 32” في ديسمبر/كانون األول 2015 ، مضيفا أن 
المفاوضات كانت تجري ببطء ش��ديد في السنوات الثماني الماضية إال 
أن العملية العسكرية شجعت الجزائر على اتخاذ قرارها وأعطت زخما 

إيجابيا للصفقة”.
وفي م��وازاة هذه المفاوض��ات طلبت الجزائر من روس��يا تزويدها 
ب�“سو - 355 أس”، وأبدت اهتماماً بشراء 10 مقاتالت منها على األقل 
بم��ا بين 850 و900 مليون دوالر.كما أبدت كل من إندونيس��يا وفيتنام 
وباكستان اهتمامها بشراء القاذفة الروسية “سو- 35”، السيما وأن لديها 

خبرة في تشغيل الطائرات السوفيتية.
وعلى صعيد الش��رق األوس��ط، وقعت مصر مع روسيا عقدا لشراء 
46 مروحي��ة من ط��راز “كا - 52”، وأثار ظهور منظومة الصواريخ 

روسيا تخفض االنفاق وتزيد الصادرات
فاجأت روسيا الكثير من المحللين الغربيين بقدرتها على مواصلة دعم 
حلفائها في اوروبا وتمويل عمليتها العس��كرية في س��ورية على الرغم 
من انكماش اقتصادها بنس��بة 3.7 % في عام 2015 وتراجع ايراداتها 
النقدي��ة بأكثر من 60 % منذ منتص��ف 2014 نتيجة االنخفاض الكبير 
في أس��عار النفط، األمر الذي دفعها إل��ى خفض موازنتها الدفاعية لعام 

2016 بنسبة 5 %.
خفض الموازنة العسكرية الروسية كان بمثابة انتكاسة لخطة وضعها 
الرئيس فالديمير بوتين عام 2011، حينما كان رئيس��اً للوزراء، تهدف  
لتنشيط الجيش الروس��ي وتحديث تسليحه من خالل إنفاق 23 تريليون 
روب��ل )حوال��ى 345 مليار دوالر( بحل��ول 2020، واس��تعادة المجد 

العسكري لروسيا الذي حققته في زمن االتحاد السوفيتي.
بالرغم من ذلك، تعتبر الميزانية العس��كرية الروس��ية األضخم بين 
ميزاني��ات الدول العظمى بالمقارنة مع حج��م الناتج المحلي، إذ بلغت 
66.4 ملي��ار دوالر ف��ي 2015 )بحس��ب معهد س��توكهولم(، أي انها 
تش��كل 5.4 % من اقتصاد روسيا )الذي يقدر حجمه ب�1.23 تريليون 
دوالر وفقاً لصندوق النقد(، في حين تشكل النفقات العسكرية الصينية 
1.9 %  فق��ط م��ن حجم اقتص��اد الصين )11.38 تريلي��ون دوالر(، 
وتش��كل هذه النس��بة 3.3 % بالنس��بة لالقتصاد األميركي الذي يقدر 
حجمه ب�17.96 تريليون دوالر، و1.94 % بالنسبة القتصاد بريطانيا 
)2.86 تريليون دوالر( و2.1 % بالنس��بة لالقتصاد الفرنسي )2.42 
تريليون دوالر(، و1.17 % بالنس��بة أللماني��ا التي أنفقت نحو 39.4 
مليار على التسلح في عام 2015 في حين يقدر حجم اقتصادها ب�3.37 

تريليون دوالر أميركي.
وش��كلت الحرب في س��ورية فرصة لموسكو الس��تعراض قدراتها 
العس��كرية وتجربة أسلحتها واثبات جدارتها بهدف الحفاظ على زبائنها 

أكبر مصّدري األسلحة في العالم أكبر مستوردي األسلحة في العالم

الدول المصدرة، نسبة مئوية الدول المستوردة، نسبة مئوية

10 دول تسيطر على 89.5 %
من السوق العالمية

الشرق األوسط  يستحوذ على نسبة 32 %
من الصادرات األميركية

والهند أكبر مستورد لألسلحة الروسية

SIPRI :المصدرSIPRI :المصدر
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الروس��ية في سورية “S-400” اهتمام المملكة العربية السعودية، التي 
تس��عى إلى تزويد جيش��ها بهذا الس��الح النوعي، كما تس��عى منذ العام 
2015 لش��راء منظومة “إس��كندر-إي” للصواريخ الهجومية التكتيكية 

التي ظهرت في قاعدة “حميميم” السورية.
وكان��ت المقاتل��ة القاذف��ة “س��و- 34”  الراب��ح األكب��ر م��ن الحملة 
الروس��ية ضد االرهاب، اذ كش��ف نائب رئيس شركة “روس أبورون 
إيكسبورت”، سيرغي غوريسالفسكي، أن عدة دول في الشرق األوسط 

تجري محادثات لشراء هذه الطائرة.
سالح سري

نش��رت صحيف��ة The Daily Beast األميركية مق��االً جاء فيه أن  
قوات الجيش الس��وري التي حررت تدمر م��ن تنظيم داعش االرهابي  
تلق�ت دعم�اً ملموس����اً من مروحية روس����ية متط����ورة من ط��راز 
“مي - 28”، األمر الذي مثل أول عرض قتالي لهذه المروحية المجهزة 
بالمدافع والصواريخ والتي تعتبر الرد الروس��ي على مروحية أباتش��ي 
األميركي��ة. وتمتلك مروحية “مي - 28” كاميرا عاملة باألش��عة تحت 
الحمراء وأخرى للرؤية البصرية، وهي مزودة بمدفع رشاش من عيار 
30 مل��م، وقادرة على حمل ما ال يق��ل عن 8 صواريخ موجهة مضادة 
للدبابات تتصف بدقة عالية، فضال عن 10 صواريخ  ش��ديدة االنفجار، 

فيما تستطيع التحليق بس��رعة 200 ميل في الساعة. وبعد النجاح الذي 
حققته المروحية في س��ورية، أبدت باكس��تان اهتمامها بالحصول على 

النسخة “مي - 28 ان اي” الستخدامها في عمليات مكافحة االرهاب.
عودة النمو الى أوروبا

بعد تراجع نفقاتها العس��كرية بنس��بة 1.3 % س��نوياً منذ عام 2010 
بس��بب األزمة االقتصادية، بدأت بوادر االس��تقرار تظهر في أوروبا، 
حي��ث دفعت األزم��ة األوكرانية دول أوروبا الغربي��ة إلى زيادة انفاقها 
العس��كري لمواجهة التمدد الروسي في الشرق، وهو أمر تؤكده المحللة 
ل��دى “آي إت��ش إس” فيني��ال ماغيرتي  الت��ي تتوقع أن تدخ��ل أوروبا 
“مرحل��ة نمو” بعد أن ش��هدت النفقات المرتبطة بالدفاع اس��تقراراً في 
العام الماضي. وكانت بولندا قد رفعت انفاقها العس��كري بنسبة 22 % 
في 2015، وليتوانيا بنس���بة 33 % ، وس��لوفاكيا بنس��بة 17 % ، ما 
أدى إلى زيادة إجمالية بنس��بة 13 % في دول وس��ط أوروبا، في ظل 
تراجع بنس��بة 1.3 % في دول غرب أوروبا، حسبما كشف المشرف 

على تقرير معهد ستوكهولم، سام بيرلو.
الشرق األوسط وسباق التسلح

عل��ى الرغ��م من العجز الكبير ف��ي موازنات الدول النفطية الش��رق 
االوس��طية  نتيجة تراجع أس��عار النفط، من المتوقع أن يواصل االنفاق 
العس��كري ف��ي  المنطقة نم��وه في الس��نوات المقبلة بس��بب تزايد حدة 

الصراع بين الدول الخليجية وايران.
في هذا الس��ياق، قالت صحيفة صنداي تلغراف البريطانية في آذار/
مارس 2016 إن ثمة خطرا حقيقيا اآلن يتمثل في أن السعودية وحلفاءها 
سينخرطون في مواجهة عسكرية وصفتها بالخطيرة مع إيران، مشيرة 
إلى أن االتفاق النووي االيراني أطلق العنان لسباق تسلح جديد بالمنطقة 
خصوص��اً وأنه يتيح لطهران مواصل��ة العمل على تطوير صواريخها 
الباليس��تية. وذك��رت الصحيفة أن  الدول العربي��ة المتحالفة مع الغرب 
تتخوف من أن تشرع ايران في تعزيز وتطوير قدراتها العسكرية اعتمادا 
عل��ى مبلغ ال�150 مليار دوالر التي حصل��ت عليها بعد رفع العقوبات 
للصواريخ الباليستية خاص بها.عنها، الفتةً إلى ان هذه الدول ستنفق المليارات على تطوير درع مضاد 
داني حريز

S-400

مي - 28سو- 34
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الزدهار قطاع االس��تهالك، خاصة في الصين وبقية اقتصادات آس��يا الناش��ئة. وفي جانب 
الع��رض، نتوقع أن يتم خفض اإلنتاج في الواليات المتحدة. وبالفعل، تظهر بيانات اإلنتاج 
في الواليات المتحدة أن اإلنتاج ظل ينخفض منذ نيسان/ابريل 2015. لكن في مقابل ذلك، 

نتوقع أن تقوم إيران بزيادة اإلنتاج بعد رفع العقوبات.
وأخي��راً، نتوق��ع أن تزيد بقية دول أوبك المعروض، كما فعلت في العام 2015 الماضي 
بالمحافظة على معدالت إنتاج النفط الخام عند المستويات المرتفعة الحالية. ومن المفترض 
أن يؤدي التخفيض الكلي لفائض معروض النفط إلى بلوغ متوسط أسعار النفط 41 دوالراً 

أميركياً للبرميل في 2016.
انخفاض فائض المعروض

وف��ي ع��ام 2017، يُفترض أن ينخفض فائض المعروض أكث��ر إلى 0.4 مليون برميل 
في اليوم، مع استمرار عملية إعادة التوازن في األسواق، كما يُتوقع أن يستمر نمو الطلب 

بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم.
أما في جانب العرض، فمن المتوقع أن يعوض اإلنتاج اإلضافي من دول األوبك، خاصة 
من إيران والعراق، جزئياً عن انخفاض اإلنتاج في الواليات المتحدة. ومن ش��أن استمرار 

عملية إعادة التوازن أن يدفع األسعار إلى متوسط 51 دوالراً للبرميل.
وفي المدى المتوس��ط، سيتم تحديد أسعار النفط حسب تكلفة المنتج الثانوي، أي شركات 

النفط الصخري األميركية في هذه الحالة.
ويق��در المحللون في مجال النفط حالياً هذه التكلف��ة بواقع 60 دوالراً للبرميل. وبالتالي، 
نتوقع أن تقترب أسعار النفط لهذا المستوى بشكل تدريجي، مما سيقود األسعار إلى متوسط 

56 دوالراً للبرميل في عام 2018.
وكما توضح البيانات األخيرة، فإن عملية التكيف هذه جارية حالياً. في المدى المتوسط، 
س��يتم تحديد السعر حسب تكلفة ش��ركات النفط الصخري األميركية. فإذا ارتفعت األسعار 
أعلى من تكلفة ش��ركات النفط الصخري، فبإمكان هذه األخيرة أن تس��تجيب بسرعة وتزيد 
م��ن إنتاجه��ا، وبالتالي تتراجع أس��عار النفط مرة أخرى. وهذا يعني أن أس��عار النفط التي 
دوالراً للبرميل قد يكون أكثر واقعية في المدى المتوسط.كانت تصل إلى 100 دوالر للبرميل، ربما قد أصبحت جزءاً من الماضي، لكن س��عر 60 

عملية إعادة توازن تنعش السوق

تعافي أسعار النفط مع نمو الطلب
ش���هدت أسعار النفط انتعاش���اً خالل األسابيع 
األخيرة، حيث ارتفعت م���ن 28 دوالراً أميركياً 
للبرميل ف���ي منتصف كان���ون الثاني/يناير إلى 

حوالى 40 دوالراً في الوقت الحاضر.
وفي حي���ن أن التوقعات بإمكان تجميد اإلنتاج 
من قبل بعض الدول المنتجة للنفط قد س���اهمت 
في هذا االنتعاش، إال أن هناك أيضاً مؤش���رات 
على أن السوق يشهد عملية إعادة توازن. فنمو 
الطلب يمضي بقوة، كما يق���وم المنتجون للنفط 
الصخري عال���ي التكلفة في الوالي���ات المتحدة 

بخفض إنتاجهم.
ويُتوقع اس��تمرار عملي��ة إعادة الت��وازن وأن 
تش��هد أس��عار النفط مزيداً من التعاف��ي وأن تبلغ 
في المتوس��ط 41 دوالراً أميركياً في عام 2016، 
و51 دوالراً ف��ي ع��ام 2017، و56 دوالراً ف��ي 

عام 2018.
نمو الطلب

وفق��اً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، ش��هدت 
أس��واق النفط فائضاً في المعروض بلغ نحو 1.8 
ملي��ون برمي��ل في الي��وم في ع��ام 2015. ومن 
المحتمل ألربعة أس��ئلة أن تحدد الكيفية التي سيتم 
بها التخلص من ه��ذا المعروض الزائد، وبالتالي 

تشكيل وضع أسواق النفط في المدى القصير.
أوالً، ه��ل يس��تمر هذا النمو الق��وي في الطلب 
)ال��ذي وصل الى 1.8 مليون برميل في اليوم في 
عام 2015، أعلى مستوياته في خمس سنوات(؟

ثاني��اً، كي��ف س��يكون رد فعل المنتجي��ن للنفط 
الصخري عالي التكلفة في الواليات المتحدة تجاه 
انخفاض األسعار، والذي يجعل بعض مشاريعهم 

غير مجدية؟
ثالثاً، ما حجم االنتاج الذي سوف تضيفه إيران 

بعد رفع العقوبات؟
رابع��اً، كيف س��يكون رد فعل بقي��ة دول أوبك 

على انخفاض األسعار؟ 
وفي ما يلي سندرس كيف يمكن لإلجابات على 
ه��ذه األس��ئلة أن تتطور خ��الل العامين 2016 - 

.2017
م��ن المرج��ح أن تظل األس��واق الناش��ئة هي 
المص��در الرئيس��ي لنم��و الطلب، وذل��ك بالنظر 
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أعلنت ش��ركة فنادق ومنتجعات موڤنبيك عن خطتها 
الفتتاح أول منش��أة تضم فندقاً وشققاً فندقية في جدة في 

عام 2017 لتلبية حاجة اإلقامة الطويلة األمد.
يذكر أن المنش��أة الجديدة المصّمم��ة وفق متطلبات 
ال��زوار، ه��ي ج��زء م��ن مش��روع تطوي��ري متعدد 
االس��تعماالت، وتتضم��ن ش��قق فندقية ومطعم��اً يقدم 
الوجب��ات الث��اث، ومطعم��اً هندياً وصال��ة لأللعاب 
الرياضية مع غرفتي عاج، و4 قاعات لاجتماعات.

مشروع جديد لـ“موڤنبيك”

“ستاي ول” تدخل السوق السعودية

علّ��ق رئيس “س��تاي ول” أكبر مجموع��ة إدارة فنادق 
في أوس��تراليا سايمون وان، على توقيع عقد إدارة الفتتاح 
وتش��غيل أول فندقي��ن لها في مكة، قائاً: م��ن المتوقع أن 
يفتت��ح الفندقان ف��ي الربع الثاني من 2018، وس��يضمان 
286 و344 غرف��ة على التوال��ي )بإجمالي 630 غرفة(. 
وس��يكون المش��روع الفندقي )بارك رجي��س( واحداً من 

أحدث المشروعات التي تفتتحها الشركة.
يذك��ر ان “س��تاي ول” تمتل��ك فن��ادق في أوس��تراليا، 

سايمون وانسنغافورة، اإلمارات، الهند، المملكة المتحدة وإندونيسيا.

شهدت مدينة مصدر انطاق عمليات اإلنشاء رسمياً 
في مش��روع “ليوناردو ريزيدنس” الس��كني، بحضور 
ممثل��ي اإلدارة العليا ف��ي “مصدر”، مب��ادرة أبوظبي 
متع��ددة األوجه للطاق��ة المتجددة، وش��ركة ريبورتاج 
للعقارات المس��ؤولة عن تطوير المش��روع والتي تتخذ 

من أبوظبي مقراً لها.
وسيش��كل المش��روع المؤلف من 170 وحدة سكنية 
والج��اري العم��ل على بنائ��ه حالياً ف��ي المدينة إضافة 
ممي��زة للمجتمع المزدهر ال��ذي تتمتع به المدينة والذي 
يش��هد تطوراً مستمراً في أحد أكثر المشاريع العمرانية 
استدامةً في العالم. وسيحقق متطلبات تصنيف “3 آللئ” 
كحد أدنى بموجب إطار عمل معايير المباني الخضراء 
“اس��تدامة” الت��ي حدده��ا مجل��س أبوظب��ي للتخطيط 

العمراني.

بدء إنشاء “ليوناردو ريزيدنس”
في مدينة مصدر

لبنان: اطالق الخدمات العقارية االلكترونية

أطل��ق وزي��ر الم��ال اللبنان��ي علي حس��ن خليل، 
الخدمات األساسية اإللكترونية للمديرية العامة للشؤون 
العقارية، وهي تشمل ثاث خدمات عقارية إلكترونية.

الخطة اإلصاحية التي أُطلقت تتمحور حول مسائل 
كثيرة، أهمها تطوير السجل العقاري بواسطة المساحة 
م��ن خ��ال تحري��ر كل المناط��ق المتبقية ف��ي لبنان 
وتحديده��ا، واعتماد خرائط نظ��م معلومات جغرافية 

وتعزي��ز القدرة على تحديث الخرائط باس��تمرار، لتعكس الواق��ع على األرض وبناء 
قدرات الموظفين. أما الموقع اإللكتروني التفاعلي الخاص بالمديرية تكمن أهميته في 

تقديم خدمات عقارية إلكترونية تهدف إلى تحسين التواصل المباشر مع المواطنين.

علي حسن خليل

“كيان” تستعد إلطالق مشروع سمايا

تس��تعد مجموعة كيان المتخصصة في مجال 
التطوير العقاري في الش��رق األوس��ط إلطاق 
مشروع “سمايا” في منطقة عرقة الراقية شمال 
غرب��ي مدينة الرياض. ويعتبر المش��روع الذي 
تبل��غ تكلفته ملي��ار لاير )266.5 مليون دوالر( 
وجه��ة س��كنية مثالية تضم خدم��ات متكاملة في 
أحد المواقع األكثر جاذبية في وادي حنيفة، على 
مس��احة تصل إلى مليون مت��ر مربع. وحصلت 

المجموع��ة على كافة التراخيص الرس��مية المطلوبة للبدء بتنفيذ المش��روع وأبرزها 
ترخي��ص البيع على الخارطة م��ن وزارة التجارة والصناعة، وب��دأ حجز األراضي 
السكنية على الخارطة لعماء المجموعة المميزين كمرحلة أولى. وقال رئيس مجلس 
إدارة المجموعة أحمد الحاطي: يلبي المش��روع حاجة الس��وق إلى مجّمعات س��كنية 

فاخرة توفر مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تستجيب لتطلعات سكان الرياض.

أحمد الحاطي
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ش��ركة  أعلن��ت 
كابيت��ال غ����روب 
ي�ت�ي����ز  ب�ي�ر و ب�ر
للتطوي��ر العق��اري 
اإلم�ارات�ي���ة ع��ن 
باكورة مشروعاتها 
وه��و  مص��ر  ف�ي 
الب��روج  مش��روع 

العمراني لتش��ييد 30 ألف وحدة س��كنية شرقي القاهرة 
بتكلف��ة اس��تثمارية إجمالي��ة تبلغ نح��و 40 مليار جنيه 

)4.50 مليار دوالر(.
وقال عضو مجلس إدارة الشركة جاسم الصديقي: أن 
الشركة تثق في جاذبية السوق العقارية المصرية، والتي 
تش��هد تطورات إيجابي��ة على المس��تويات االقتصادية 
والسياس��ية، إضافة إلى سعي الحكومة الدائم إلزالة كل 
المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين واالجانب، 

ما يدفع المجموعة لتعزيز تواجدها.

مشروع البروج من “كابيتال غروب”

جاسم الصديقي

كش��فت ش��ركة الحمرا للتطوي��ر العق��اري المطور 
العقاري االكب��ر في رأس الخيمة، ع��ن تفاصيل اتفاق 
شراكة جديد مع بنك ابوظبي التجاري الذي يعتبر االول 
للش��ركة والذي ينص على توفير تس��هيات القروض 
العقارية لمحفظتها المتنامية من المش��روعات. وينص 
االتف��اق الذي ت��م التوقيع عليه مؤخراً عل��ى قيام البنك 
بتقدي��م القروض العقارية لمش��روع “بيت��ي” الريادي 
إضافة الى جميع الفيات والشقق القائمة في هذا المجمع 
الراقي المسور حيث سيتم تقديم باقات قروض متنوعة 
للعماء المؤهلين الباحثين عن شراء منزل أو االستثمار 

في االمارات الشمالية.

اتفاقية “الحمرا” و“أبوظبي التجاري”

صفقة ضخمة لـ“جي إف إتش” ببريطانيا

وقع��ت مجموعة ج��ي إف إتش المالي��ة اتفاقية بقيمة 100 
ملي��ون جني��ه إس��ترليني )141 ملي��ون دوالر( مع ش��ركة 
العق��ارات “ب��االس ريفايف للتطوي��ر العق��اري المحدودة” 
فيما يتعلق بمش��روع “ون باالس س��تريت” في وس��ط مدينة 
لندن، التابع لش��ركة نورثاك��ر البريطانية. وبموجب االتفاقية 
ستمتلك  المجموعة أكثر من 30 % من اجمالي الوحدات في 

المشروع، والذي يقع مقابل قصر باكينغهام في لندن.
وقال الرئيس التنفيذي ل�“جي إف إتش” هش��ام الريس: إن 

المشروع سيكون بمثابة البطاقة الرابحة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي 
ممن يتطلعون إلى تنويع محافظهم االس��تثمارية العالمية. وبناء على دراستنا وتقييمنا 
لمختلف المعايير المتعلقة باس��تراتيجية االس��تثمار، وجدنا أن االس��تثمار في السوق 
العقاري في لندن يعتبر استثمارا جاذبا ويحظى بمعدالت طلب عالية من المستثمرين 

اإلقليميين والعالميين.

هشام الريس

ضاحية إميسا السكنية في حمص

أصدرت رئاس��ة مجلس الوزراء في س��ورية قراراً بإحداث منطقة تطوير عقاري 
في محافظة حمص - دير بعلبة، تحت اسم ضاحية إميسا السكنية النموذجية. وبحسب 
القرار، تصل االس��تثمارات التقديرية لتنفيذ المش��روع إلى 5 مليارات ليرة سورية ، 
وم��دة التنفي��ذ 5 أعوام على مرحلتي��ن عامين ونصف لكل مرحلة، والمس��احة الكلية 
للمنطقة 7.49 هكتار بإجمالي عدد سكان مقترح 2600 نسمة، حيث ستكون المساحة 
الطابقية لألبنية الس��كنية نح��و 85 ألف متر مربع، وعدد الوحدات الس��كنية المقترح 
520 وحدة، كما أن عامل االس��تثمار الس��كني 1.13 من مس��احة كامل األرض. كما 
حدّد القرار نس��بة السكن من مساحة المشروع ب�42 %، ونسبة الحدائق والمسّطحات 
الخضراء 10 %، المدارس 10 % والخدمات الس��ياحية 7 % والتجارية 2 %، وتم 

تحديد نوعية السكن سكن اجتماعي 65 % و سكن عالي ومتوسط الدخل 35 %.

شركة تابانليوغلو تفوز بجائزة

استطاعت ش��ركة تابانليوغلو المتخصصة في مجال التصميم المعماري والحائزة 
العدي��د م��ن الجوائز المرموقة، أن تحصد جائزة مجلة أركيتكتش��ورال ريفيو عن فئة 
“المش��اريع الحضرية الضخمة” عن محطة القطار الضخمة في أستانا، كازاخستان. 

وتُع��دّ جوائز “ميبيم للمش��اريع 
العقارية المستقبلية” التي تنظمها 
“أركيتكتش��ورال ريفيو”  مجلة 
المس��ابقة الوحي��دة الت��ي تحتفل 
حصرياً بالمشاريع التي ال تزال 

قيد اإلنشاء.
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يس��تعد الفندق الجديد “العن��وان بوليفارد دبي”، من 
العام��ة التجارية “العن��وان للفن��ادق والمنتجعات”، 

الستقبال أول ضيوفه خال العام الحالي.
وتعم��ل الش��ركة المحلية مجموعة إعم��ار للضيافة 
على توسعة محفظة عامتها الفاخرة “العنوان للفنادق 
والمنتجعات” عبر الكش��ف عن الفندق الجديد المؤلف 
من 72 طابقاً، الذي ينفرد بموقعه االستثنائي في وسط 

مدينة دبي قلب العالم الحاضر.

“العنوان بوليفارد دبي”

“أمنيات” تعّين مقاواًل رئيسيًا لمشروعها

عيّنت مجموعة أمنيات للتطوير العقاري، شركة روكفيلد ملتيبليكس كمقاول رئيسي 
لمش��روع “وان بالم” الواقع في جزيرة نخلة الجميرا في دبي. وقالت المجموعة بأن 
مدة تسليم هذا المشروع الحائز على تصنيف “فضي” وفقاً لمعايير نظام الريادة ستأخذ 
سنتين. وسيتألف البرج من 23 طابقاً وهو يقع على مساحة بناء اجمالية تقدر ب�107.795 
متر مربع. وس��تقدم تراسات البرج المبس��تنة إطالة بانورامية على مدينة دبي وبرج 

العرب والخليج العربي.
كما سيتضمن مشروع 
“وان بال��م” 3 حمام��ات 
خ��اص  ون��اد  للس��باحة 
لليخوت، وس���با، وصالة 
رياضية، ومكتبة، وسينما 
خ�اص�ة، ومس�����اح��ات 

خضراء واسعة.

كشف رئيس مجلس 
إعم��ار  ش��ركة  إدارة 
العقاري��ة محمد العبار 
أن الش��ركة تعتزم بناء 
ب��رج جديد ف��ي إمارة 
دب��ي عل��ى أن يتجاوز 
طوله برج خليفة أطول 

مبنى في العالم حالياً.
ويأت��ي اإلعان عن 

المش��روع الجدي��د فيم��ا يواصل المط��ورون في دبي 
اإلعان ع��ن مش��روعات جديدة رغ��م تراجع قطاع 
العقارات. وم��ن المتوقع أن يصبح البرج الجديد تحت 
اإلنش��اء حالياً في السعودية أعلى من برج خليفة الذي 

شيدته الشركة.
وقال العبار: إن البرج الجديد سيكون أطول “قلياً” 
م��ن برج خليفة الذي يصل ارتفاعه إلى أكثر من 828 
مت��راً. ويتخذ الب��رج الجديد تصميماً مس��تقبلياً حديثاً، 
وتدعمه ش��بكة من الكابات وس��يكون محور مشروع 

إعادة تطوير خور دبي قلب دبي القديمة.

بناء برج أعلى من برج خليفة

محمد العبار

“ياس ايكرز” من “الدار العقارية”

أطلقت ش��ركة ال��دار العقاري��ة المتخصصة في مج��ال تطوير واس��تثمار وإدارة 
العقارات في أبوظبي، “ياس ايكرز” أحدث وأكبر مش��روع سكني لها والذي يقع في 
الطرف الش��مالي من جزيرة ياس، وذلك خال مش��اركتها في معرض سيتي سكيب 
أبوظبي. ويأتي إطاق “ياس ايكرز” كأول مش��روع سكني يتيح فرصة تملك فلل في 
الجزيرة لجميع الجنس��يات تلبيةً للطلب القوي والمتنامي على الوحدات العقارية التي 

تتميز بجودة عالية. وتبلغ قيمته 
6 ملي��ارات دره��م )1.6 مليار 
دوالر(، ويتكون من 7 مجمعات 

تضم 1315 فيا.

تسهيالت بنكية لـ“دبي باركس آند ريزورتس”

 ف��ي تصريح ل��ه، قال الرئي��س التنفيذي لش��ركة دبي 
بارك��س آند ريزورتس رائد كاجور النعيمي: إن الش��ركة 
حصل��ت عل��ى مبل��غ 993 ملي��ون دره��م )270 مليون 
دوالر( كتسهيات بنكية من بنك أبوظبي التجاري و“دبي 
اإلس��امي” و“الش��ارقة اإلس��امي”، لتمويل مش��روع 
إضافة العامة التجارية “سيكس فاجز” لمحفظة الشركة.

وكان��ت الش��ركة قد أعلن��ت مؤخراً عن س��عيها لرفع 
رأس��مالها بما قيمته 2.67 مليار دره��م )726.7 مليون 
دوالر( لتمويل مش��روع إنش��اء منتزه “س��يكس فاجز 

دبي” عبر خطط تمويلية تشمل التسهيات البنكية وطرح األسهم الجديدة لاكتتاب.
رائد كاجور النعيمي
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أمثلة واقعية
وكش��ف التقرير عن أمثلة نموذجية اتبعتها 
بعض شركات القطاع الخاص لجذب المواهب 

ومنها:
أوالً: خط��ة مجموع��ة طي��ران اإلم��ارات 
للتوطي��ن “رحلت��ي”: وهي مؤلف��ة من ثالث 
مراحل تتضمن تقديم فرص مناسبة للمواهب 
المواطنة التي تنضم للمجموعة، باإلضافة إلى 

تقديم فرص التدريب والتطوير المالئمة.
ثانياً: تجربة بنك “أتش أس بي سي”: الذي 
اعتم��د تقدي��م برنامج لتدري��ب الخريجين في 
اإلم��ارات العربية المتحدة، والذي يركز على 

القيادية والمؤه��الت التخصصية  المه��ارات 
والمسارات المهنية والجوائز التحفيزية.

المنهجية المقدمة
وقدمت الش��ركة في تقريرها مجموعة من 

المالمح المنهجية لتعزيز خطط التوطين:
1. اس��تراتيجية الم��وارد البش��رية: ضمان 
تركيز رؤية واستراتيجية الموارد البشرية على 
جذب المواطني��ن وتوظيفهم، وبن��اء عالقات 

شراكة مع المؤسسات التعليمية لتدريبهم.
2. ثقافة المؤسس��ية للموارد البش��رية: بناء 
وتطبيق نموذج تنفيذي فعال للموارد البش��رية 
به��دف توظيف المواطنين، وتحويلهم إلى قوة 

عمل أكثر كفاءة وفعالية.
3. برام��ج الموارد البش��رية: بن��اء قدرات 
اس��تراتيجية في مج��ال إدارة المواهب بحيث 
ترك��ز على جذب المواطني��ن واالحتفاظ بهم، 
وبن��اء برامج تدري��ب وتأهي��ل مخصصة أو 

فرص عمل بدوام جزئي.
4. أنظمة الموارد البشرية وبرامج التمكين 
الرقمية: وتقوم على تقديم تقنيات مناسبة ألقسام 
الموارد البشرية التي تتيح توظيف المواطنين، 
واالس��تفادة م��ن األدوات التي تقدمها وس��ائل 

التواصل االجتماعي.
5. القياس: تمكين أقسام الموارد البشرية من 
قائمة على الحقائق لتعزيز مستوى التوطين.قياس المسائل الهامة واستخالص نظرة معمقة 

رشيد الطيب

“بوز ألن هاملتون” تدعو دول الخليج لزيادة التوطين في القطاع الخاص

توفير 600 ألف فرصة عمل بحلول 2019
أش��ار تقري��ر صادر عن ش��ركة ب��وز ألن 
هاملت��ون إلى احتمالي��ة أن تعاني دول مجلس 
التعاون الخليجي من ارتفاع نس��بة البطالة بين 
الس��كان المواطنين، ما لم يتبع القطاع الخاص 
سياسات ومنهجيات جديدة في مجال التوظيف 
والتطوي��ر والرعاي��ة واالحتف��اظ بالمواه��ب 

المواطنة، بما يتيح لهم العمل في هذا القطاع.
ووفق��اً للتقري��ر فق��د توق��ع صن��دوق النقد 
الدولي أن يس��اهم القط��اع الخاص في منطقة 
الخلي��ج بتوفير 600 أل��ف فرصة عمل جديدة 
للمواطني��ن بحلول 2019، أي ما يمثل حوالي 
نصف العدد الذي س��يدخل سوق العمل بحلول 

هذا العام، والذي يقدّر ب�1.2 مليون شخص.
توصيات

ودعا التقرير مؤسسات القطاع الخاص في 
منطقة الخليج إلى وضع حد لتجاهل التوصيات 
الحكومية في ما يتعلق بنس��ب المواطنين بين 
الموظفين، والتي تعود بالفائدة على إنتاجية هذه 
المؤسسات وربحيتها. باإلضافة لتبني منهجية 
عمل ش��املة تهدف إلى زيادة نسب التوطين، 

واالستفادة من قوة العمل المحلية.
وف��ي تعليق��ه عل��ى الموضوع، ق��ال نائب 
الرئيس لش��ؤون الموارد البش��رية والخدمات 
المؤسس��ية في “بوز ألن هاملت��ون” فؤاد عبد 
اله��ادي: إن إع��ادة النظر في االس��تراتيجيات 
الهادفة لجذب المواهب المواطنة واالحتفاظ بها.

وأشار التقرير إلى قيام بعض الشركات في 
القط��اع الخاص بالتعامل مع العمالة المواطنة 
المش��ار إليها في قوانين العمل على أنها نفقات 
إضافية بدالً من التعامل معها على أنها فرصة 

حقيقية لتعزيز األعمال وتطويرها.
وقال نائب الرئيس لشؤون القطاع العام في 
“بوز أل��ن هاملتون” رش��يد الطيب: ال يمكن 
تحقي��ق توطين فعلي م��ن دون احداث توازن 
بين االحتياجات االس��تراتيجية للمؤسس��ات، 
وبين المنافع التي يأتي بها التكامل مع المجتمع 
المحلي على المدى البعيد. وقد بدأت الشركات 
التي طبقت هذه االس��تراتيجية بش��كل مس��بق 

بجني ثمارها.

فؤاد عبد الهادي
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شملتهم الدراسة قالوا إن المدخرات الشخصية تشكل المصدر الرئيسي 
لتمويل دراستهم، وتأتي المنح الدراسية لتغطي تكلفة التعليم لـ15 %، 
فيمــا تقوم جهة العمل بتمويــل 7 %، وأخيرا فإن 3 % يعتمدون على 

عائالتهم في نفقات الدراسة.
التعليم االلكتروني

ونظراً لالنتشــار الكبير الذي تشهده البرامج الدراسية عبر االنترنت، 
ومع تزايد عدد البرامج الدراســية االلكترونية المعترف بها، فقد أصبح 
الحاجز أمام الرغبة في اســتكمال الدراســة منعدماً. وأظهرت النتائج أن 
65 % من الموظفين يفضلون البرامج الدراسية الهجينة التي تجمع بين 
التعليم االلكتروني والواقعي، في حين يفضل 18 % البرامج االلكترونية 
فقــط، بينما قــال 17 % أنهم يفضلون المحاضرات الواقعية. ومن حيث 
قيمة التعليم ما بعد الجامعي، فقد قال بعض مديري الشركات أن الدراسات 
العليــا ال تعد عامل جذب لتوظيف المتقدمين للعمل، ألن الخبرة العملية 
هي المعيار األول للتوظيف. وتســعى العديد من الشــركات إلى توظيف 
أشــخاص يحملون مؤهالت ما بعد التخرج لشــغل مناصب معينة. كما 

يدعم الكثير من أصحاب العمل موظفيهم للحصول على دراسات عليا.
وتستند نتائج الدراسة إلى مسح إلكتروني عبر اإلنترنت شمل 8000 
والبحرين ومصر ولبنان واألردن.موظــف في كل مــن االمــارات والســعودية وقطر والكويــت وعمان 

أزمات اقتصادية تعانيها المنطقة وتطرح تحديات

الدراسات العليا تشهد اقبااًل كبيراً في الشرق األوسط
من المتوقع أن تشهد األعوام القليلة القادمة اقباالً كبيراً على الدراسات 
العليا في منطقة الشرق األوسط، فمع الوضع االقتصادي المتدهور الذي 
تعيشه المنطقة نتيجة لألزمات المتتالية، وجد الكثير من الموظفين في 
الدراسات العليا واقعاً محتمالً بهدف تحسين مستقبلهم المهني، وذلك 
وفقاً لما أعلنته دراس���ة أجرتها غلف تالنت )الشركة الرائدة في مجال 

التوظيف عبر اإلنترنت في منطقة الخليج والشرق األوسط(.
وأشــارت الدراســة إلــى أن واحداً مــن بين 4 موظفين فــي المنطقة 
يخططون لاللتحاق بالتعليم ما بعد الجامعي خالل العامين المقبلين، حيث 
أن 16 % من الموظفين يســعون لاللتحاق بالدراســات العليا رغبةً في 
تحســين فرص الترقية في العمل، في حين يخطط 17 % إلى اســتخدام 
شــهادة ما بعد التعليم الجامعي للحصــول على وظيفة أفضل، بينما قال 
10 % أن الدراسات العليا تُعد تمهيداً مالئماً لخوض مجال عمل جديد. 
وبحســب جلف تالنت فإن أبرز أســباب االلتحاق بالدراسات العليا يعود 
الــى التراجع في أســعار النفط، حيث أشــارت بعــض الجامعات التي 
خضعت للدراســة إلى ارتفاع معدل التقديم لاللتحاق بهذه الدراسات من 

قبل الموظفين في قطاع النفط والغاز، وهو القطاع األكثر تضرراً.
نوعية الدراسة

وأظهــرت النتائج أن 32 % يفضلون االلتحاق بقســم ادارة األعمال 
حيث تعد المجال األكثر اســتقطاباً للموظفين، وتشكل شهادة الماجستير 
فــي ادارة األعمــال )MBA( المؤهل األكاديمي األكثر شــيوعاً حيث 
يفضل 10 % من الموظفين االلتحاق بها. كما تعد دراسة الهندسة ضمن 
دائــرة االهتمامات حيث تســتقطب 10 % من الموظفيــن، جاء بعدها 

العلوم المالية بنسبة 7 %، ثم مجال التعليم في المرتبة الرابعة.
شكل ومكان الدراسة

ويســعى معظم المســتطلعين لاللتحــاق بالنظام الدراســي ذي الدوام 
الجزئي ليتمكنوا من مواصلة العمل، فيما يفضل 18 % االلتحاق بالنظام 
ذي الدوام الكلي. وعلى صعيد مكان الدراســة، فتفضل الغالبية العظمى 
من الموظفين الدراســة خارج بلدانهــم، حيث جاءت أميركا في المرتبة 
األولى تلتها كندا ثم المملكة المتحدة ثم أســتراليا. وحلت دولة اإلمارات 
في المرتبة الخامســة وهي البلد الوحيد في الشــرق األوســط الذي جاء 
ضمن قائمة العشرة األوائل للدول الجاذبة للدراسة، وبحسب المشاركين 
فإن توفر المؤسسات التعليمية الدولية ونمط الحياة المالئم وفرص العمل 

المتاحة بعد التخرج تعد عامل جذب أساسي لإلمارات وخاصة دبي.
الوقت والتكلفة

وأشارت الدراسة إلى أن عاملي الوقت والتكلفة يشكالن عقبة اساسية 
أمام الموظفين المتطلعين الستكمال الدراسة ما بعد الجامعية، حيث أفاد 
38 % ممن ال يخططون لاللتحاق بالدراسات العليا أن السبب الرئيسي 
يرجــع إلى ضيق الوقت فــي المرتبة األولى، فيما قال 19 % أنهم غير 
قادريــن على تحمل تكلفة الدراســة. وأظهــرت النتائج أن 68 % ممن 
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ه��ؤالء الموظفي��ن الذين س��يتجهون نحو 
الشركات المنافسة.

ووف��ق الدراس��ة، يحقق أرب��اب العمل 
الذين يقوم��ون بالتوظيف نجاحاً أكبر في 
الحصول عل��ى أفضل الكف��اءات مقارنة 
بالسنوات السابقة، وأن بعضهم يستفيدون 
م��ن هذه الفترة كفرصة لتطوير مس��توى 
الكوادر البش��رية لديهم. كما يقول البعض 
أن شركاتهم حققت نجاحاً أكبر في اجتذاب 
المواطنين بفض��ل تباطؤ وتيرة التوظيف 

في القطاع العام.
تخفيض أعداد الوظائف

ارتفع عدد الشركات التي تخفض أعداد 
موظفيه��ا، ال س��يما ف��ي قطاع��ي الطاقة 
والبناء. وبش��كل عام، كشفت 14 % من 
الشركات في السعودية عن خطط لخفض 
ع��دد موظفيها ف��ي ع��ام 2016، مقارنة 
ب���9 % في دول��ة اإلم��ارات. وأفاد عدد 
من المس��ؤولين التنفيذيين أنه على الرغم 
م��ن عمله��م بأقل م��ن الطاق��ة القصوى، 
فه��م يحافظون عل��ى كوادرهم البش��رية 
المتخصص��ة، أم��اً في تعافي وتحس��ن 
أحوال السوق في وقت الحق من 2016. 
أما إذا ما اس��تمر الوض��ع الحالي على ما 
ه��و عليه، فلن يك��ون بمقدورهم مواصلة 
هذا التوج��ه وس��يضطرون إلى تخفيض 

عدد الوظائف. 
وأش��ارت الدراس��ة أيضاً إلى أنه على 
الرغ��م م��ن التباط��ؤ الملح��وظ، ال يزال 
الوض��ع ف��ي دول الخلي��ج العرب��ي أكثر 
اس��تقراراً على نحو الفت مقارنة بمعظم 
االقتصادات األخرى المعتمدة على النفط. 
ووفق وحدة تقصي المعلومات االقتصادية 
“ايكونوميس��ت انتيليجانس يونيت”، من 
المتوقع أن تتمتع كل دول الخليج بعمات 
مس��تقرة وأن تس��جل نم��واً اقتصادياً في 
الع��ام الحالي، حيث تس��تخدم الحكومات 
االستثمارات المهمة.احتياطياته��ا للحفاظ على االس��تمرار في 

حي��ث يكون أرب��اب العمل أكث��ر حذراً في زي��ادة أعداد 
العاملي��ن لديهم. ويتركز جزء كبير من أنش��طة التوظيف 
حالياً على استبدال موظفين حاليين بموظفين جدد. وتشمل 
القطاع��ات التي تأث��رت بالوضع الحالي، النف��ط والغاز 
والبن��اء، والت��ي تعتمد بش��كل كبي��ر على االس��تثمارات 

الحكومية.
من ناحية أخ��رى، تأثر قطاع مبيعات التجزئة بش��كل 
محدود، بينما يزدهر قطاع الرعاية الصحية بفضل النمو 
السكاني والتشريعات التنظيمية التي جعلت تقديم خدمات 
الرعاية الصحية إلزامية بالنسبة الى أرباب العمل، وقالت 
نس��بة 68 % من ش��ركات الرعاية الصحية التي شملتها 

الدراسة أنها زادت أعداد موظفيها خال عام 2015.
وكشفت الدراسة أنه مع قلة الوظائف في السوق وبحث 
األش��خاص عن االس��تقرار، انخفضت تنقات الموظفين 
في معظم القطاعات. لكن الدراس��ة حذرت من أن أرباب 
العم��ل الذي��ن يخفق��ون في تلبي��ة توقعات أج��ور أفضل 
موظفيهم بسبب الضغوط المالية قد يواجهون خطر فقدان 

التوظيف انخفض في قطاعات النفط والغاز والبناء

تباطؤ نمو الرواتب في دول الخليج للمستوى األدنى
توقعت دراس���ة أجرتها ش���ركة غلف 
تالنت أن يكون متوسط زيادة الرواتب في 
دول الخليج عام 2016 األدنى بالمقارنة 
مع أي عام آخر خالل الس���نوات العشر 
الماضية، وذلك عل���ى الرغم من ارتفاع 
تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم 
الحكومي، لكنها اشارت في المقابل إلى 
أن القاطنين في الخليج سيستفيدون من 
انخفاض معدالت إيجار الوحدات السكنية 

في أجزاء من المنطقة.
واعتماداً على نتائج اس��تبيان قامت به 
الش��ركة المتخصصة في مجال التوظيف 
عبر االنترنت في منطقة الخليج والشرق 
األوس��ط ، وج��دت الدراس�����ة أن م��ن 
المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج 
بنس��بة 5.2 % في عام 2016، منخفضة 
م��ن نس��بة 5.7 % ف��ي الع��ام الماضي. 
ومن المتوقع أن تتصدر الس��عودية أعلى 
معدالت الزيادة في األجور على مستوى 
المنطقة هذا العام، بنس��بة 5.9 %. ولكن 
مع ارتفاع مع��دالت التضخم الذي يُتوقع 
أن يبل��غ 4.7 % في عام 2016، س��يبلغ 
متوس��ط األجر الحقيق��ي صافي التضخم 
1.2 % فق��ط. وتأت��ي اإلم��ارات العربية 
المتح��دة ف��ي المرتب��ة الثانية ف��ي زيادة 
الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3 %، تليها 
دولة قطر بنسبة 4.7 %، ثم دولة الكويت 

وسلطنة ُعمان.
أما متوسط زيادة الرواتب في البحرين 
فه��و األس��وأ بي��ن دول مجل��س التعاون 
الخليج��ي، حيث من المتوق����ع أن يبل��غ 
3.7 %، م��ا يعني مطابقة هذا المتوس��ط 
لمع��دل التضخ��م المتوقع تمام��اً، ويترك 
العاملين م��ن دون أي زي��ادة صافية في 

قدراتهم الشرائية.
تباطؤ حركة التوظيف

وأشارت الدراسة إلى أنه باإلضافة إلى 
إنخف��اض معدالت الزيادة ف��ي الرواتب، 
تنخف��ض حركة التوظيف بش��كل ملحوظ 
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52 % من الموظفين يشعرون بالرضى عن رواتبهم

الرضا الوظيفي يبلغ ذروته في المنطقة العربية
المجيبي��ن راضون عن الرواتب الت��ي يتلقونها )52.4 %(، 
منهم )15.1 %( “راضون تمام��اً” و)37.3 %( “راضون 

إلى حد ما”.
ف��ي ضوء هذه النتائج، ق��ال نائب الرئيس لحلول التوظيف 
ف��ي “بيت. كوم” س��هيل المصري: يس��ّرنا معرفة أن غالبية 
المش��اركين في هذا االستبيان راضون عن وظائفهم الحالية، 
األم��ر الذي يوفر نظرة إيجابية عموماً حول الرضا الوظيفي 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف: من الضروري جداً أن ندرك أن رضا الموظفين 
هو عامل مهم في تعزيز سمعة وأداء المؤسسة. ويتعين على 
أصح��اب العم��ل التركيز عل��ى نقل انطباع��ات وتصورات 
موظفيهم اإليجابية هذه إلى خارج ش��ركتهم، بهدف استقطاب 

أفضل المرشحين، حاضراً ومستقبالً.
التوازن بين العمل والحياة

وأظه��رت النتائ��ج أن )70 %( م��ن المجيبي��ن قالوا أنهم 
راضون عن مس��توى التوازن بين العم��ل والحياة، في حين 
أن الثل��ث “راضون تماماً”، بينما ق��ال)9.1 %( أنهم “غير 

راضين على اإلطالق.
وق��ال نحو ثالثة أرباع المجيبين )74.7 %( أنهم راضون 

ع��ن س��اعات عمله��م، ف��ي حي��ن أن 
)15.8 %( منه��م “غير راضين على 

اإلطالق”.
وعل��ى صعي��د ضغ��ط العم��ل، قال 
)37.4 %( أنه��م “راضون تماماً” عن 
كمي��ة الجهد في العم��ل، و)31.4 %( 
قالوا انهم “راضون إلى حد ما”. أما من 
ناحية حجم العمل، فإن الغالبية العظمى 
)72 %( راض��ون ع��ن حج��م العمل 
المطل��وب منهم، وق��ال )9.1 %( فقط 

أنهم “غير راضين على اإلطالق”.
بيئة العمل

ووفقاً لالستبيان، فإن )82.5 %( من 
المهنيين في الش����رق األوسط وشمال 
أفريقي���ا راض����ون ع���ن عالقاته��م 
مع زمالئهم في العم��ل، حيث أج��اب 
)52.6 %( بأنه��م “راض��ون تماماً”، 
و)29.9 %( “راض��ون إلى حد ما”، 
في حي��ن أش��ار )9.8 %( أنهم “غير 
راضي��ن عل��ى اإلط��الق”. كم��ا أفاد 
)42.2 %( من المستطلعة آراؤهم أنهم 
“راضون تماماً” عن مديرهم المباشر، 
وعند س��ؤالهم عن فريق اإلدارة العليا 
للش��ركة، قال أكثر من النصف )50.9 
%( أنه��م “راضون تمام��اً”، في حين 
أن الربع تقريباً “راضون إلى حد ما”. 
وقد أش��ار )38.7 %( أنهم “راضون 
تماماً” عن بيئة العمل في الش��ركة، في 
حي��ن ق��ال )16 %( منه��م أنهم “غير 

راضين على اإلطالق”.
جدي��ر بالذك��ر أن��ه تم جم��ع بيانات 
اس��تبيان “بي��ت. كوم” عب��ر االنترنت 
خالل الفترة ما بي��ن 30 كانون الثاني/

يناير و17 آذار/مارس 2016. وتستند 
النتائج إلى عينة تضم 10.755 مشاركاً، 
يمثلون العديد م��ن البلدان، بما في ذلك 
اإلم��ارات والبحرين والجزائر ومصر 
وعمان وتونس وقطر والسعودية.واألردن والكوي��ت ولبن��ان والمغ��رب 

أشار اس���تبيان جديد أجراه “بيت. 
كوم” أكبر موقع للوظائف في منطقة 
الغالبية  أن  الش���رق األوس���ط، على 
العظمى من المشاركين في االستبيان 
راضون ع���ن وظائفهم الحالية، حيث 
قال 32.4 % أنهم “راضون تماماً”، 
بينما ق���ال 31.2 % أنهم “راضون 
إلى حد ما”. ووفقاً لالس���تبيان الذي 
حمل عن���وان “رض���ا الموظفين في 
الشرق األوسط وشمال افريقيا”، فإن 
الرض���ا المهني قد بل���غ ذروته حيث 
المنطقة  في  الموظفين  يش���عر معظم 

بالسعادة لدى ذهابهم الى عملهم.
وبحس��ب النتائ��ج، فق��د ق��ال معظم 
المجيبي��ن )86.7 %( أنه��م يش��عرون 
“بالس��عادة” للذهاب الى العمل في كل 
صباح، حيث أن 67.6 % منهم سعداء 
“الى ح��د كبير” و)19.1 %( س��عداء 

“الى حد ما”.
 نوع العمل والرضا الوظيفي

وشكلت طبيعة العمل جانباً مهماً من 
آراء المجيبين، حيث أشار )44.1 %( 
أنهم راضون ع��ن العمل الذي يقومون 
ب��ه، وأجاب أكثر من الربع )28.5 %( 
بأنه��م راضون إلى حد ما، في حين قال 
)14.1 %( أنه��م غي��ر راضي��ن على 

اإلطالق.
وأش��ار االستبيان إلى أن )15.1 %( 
م��ن المجيبي��ن “راضون تمام��اً” عن 
الروات��ب الت��ي يتلقونه��ا و)37.3 %( 

“راضون إلى حد ما”.
أما على صعيد الرضا الوظيفي، فقال 
)52.9 %( من المجيبين أنهم “راضون 
تمام��اً” عن فرص الترقية المقدمة لهم؛ 
في حين أجاب )22 %( أنهم “راضون 
ال��ى حد ما”، أما )14.8 %( قالوا إنهم 
“غي��ر راضي��ن على اإلط��الق” عن 

فرص الترقية في شركاتهم.
ووفقاً لالستبيان فإن أكثر من نصف 
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انطالق “سانت ريجيس” في ماليزيا

تعتزم فنادق ومنتجعات س��انت ريجيس التابعة لمجموعة فنادق 
ومنتجعات س��تاروود، إدخ��ال مقاييس جديدة للفخام��ة والخدمات 
الراقي��ة في ماليزي��ا عبر تدش��ين فندقين جديدين في ه��ذه الوجهة 
الجنوب ش��رق أسيوية. وتقع الوجهة األولى لعالمة سانت ريجيس 
ف��ي ماليزيا على جزر “لنكاوي” الش��اعرية، في حين تقع الوجهة 

األخرى وسط مدينة كوااللمبور.

منشأة “ميني ليفينغ” من “ميني”
قدمت ش�ركة 
مين��ي منش����أة 
ليفينغ”،  “ميني 
الش�رك�ة  تظهر 
كي����ف يمك���ن 
له��ذا المب�دأ أن 
يطب����ق ع�ل��ى 
العي��ش  أمكن��ة 

في المناطق الحضرية. وتتركز المنش��أة على ش���قة مساحتها 30 
متراً والتي تش��كل جزءاً من حي حضري صغير يتكون من شقق 

مماثلة، وتتكّون جدران الشقة من وحدات الرفوف القابلة للطي.

تعاون بين “فورسيزونز” و“أيرونغيت”
أطلقت فنادق 
ومنتجع�����ات 
فورس��يزون�ز، 
منتج��ع فاخ��ر 
ت  ا ح�����د و و
س�كنية خاص�ة 

على الساحل الش��رقي لشبه جزيرة باخا، وذلك بالتعاون مع شركة 
أيرونغيت للتطوير العقاري المتخصصة في بناء المنشآت المتكاملة 
الخدمات. ومن المقرر أن يُفتتح منتجع فورس��يزونز لوس كابوس 
في كوستا بالماس في عام 2018، وسيضم شاطئاً خاصاً باألعضاء 

ومرسى ونادي لليخوت.

فندق “دبل تري” العاشر في تركيا
فتتح����ت  ا
م�������ة  ع��ال
“دب��ل ت��ري 
من هيلت�ون” 
ب��ع�����ة  ل�ت�ا ا
لمج�م�وع���ة 
ه�ي�ل�ت������ون 

العالمية، عاشر فنادقها في تركيا. ويضم فندق “دبل تري من هيلتون 
وان” 6 مطاعم، بما في ذلك مطعم “اسبيرانزا” لتقديم الطعام على 
مدار اليوم، و7 غرف اجتماعات مرنة تتس��ع لما تصل إلى 1000 

ضيف، فضالً عن قاعة خالية من األعمدة.

فندق داون تاون روتانا
فتتح����ت  ا
شركة روتانا 
ف�ن���دق داون 
ت�اون روتان�ا 
ذو الخ�م���س 
نج����وم ف��ي 
الب�ح�ري����ن، 

الذي يتميز بموقعه الفريد في المنامة ويبعد مس��افة بسيطة عن أهم 
الش��واهد التاريخي��ة فيها. يتألف الفندق م��ن 26 طابقاً ويضم 249 
غرفة وجناحاً راقياً، باإلضافة إلى مجموعة من المرافق التي تلبي 

احتياجات للمسافرين.

تدريبات لذوي االحتياجات الخاصة
نّظ���م مرك���ز 
أتالنت�س للغوص 
أح��دث إضاف��ات 
أتالنت��س  منتج�ع 
النخل���ة في دبي، 
تدريبي���ة  جلس��ة 
عل���ى الغ���وص 
لذوي االحتياجات 

الخاصة، بغرض جعل تجارب الغوص أكثر س��هولة لهذه الفئة من 
المجتم��ع. وتم تنظيم الحدث بالتعاون مع مؤسس��ة الغواصين ذوي 

.)DDI( االحتياجات الخاصة الدولية
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مجموعة ربيع وصيف من “سالسا”
أطلق��ت “سالس��ا” المتخصص��ة في 
تصمي��م مالب��س الجين��ز، مجموعتها 

الجديدة لربيع وصيف 2016.
وباإلضاف��ة إل��ى قط��ع المجموع��ة 
األساس��ية، هناك تش��كيلة واسعة تضم 
لمعايي��ر  للجين��ز وفق��اً  20 تصميم��اً 
“س��الس����ا” للس����راويل المثالية مثل 
جين��ز Push-Up  للنس���اء، وجين��ز 
Push-In عال��ي الخص���ر، إضاف���ة 
الضي��ق م��ن   Slender إل��ى جين��ز 

األسفل للرجال.

“أول سينتس” في مول 360 بالكويت

أعلن “مول 360” وجهة التس��وق التابعة لشركة تمدين لمراكز 
التس��وق ف��ي الكويت، ع��ن احتض��ان أول متاجر عالم��ة األزياء 
البريطانية “أول س��ينتس”. وتستعرض العالمة في المتجر الجديد 
تشكيالتها النسائية والرجالية الجديدة لموسم ربيع 2016 بما يثري 

محفظة عالمات الموضة العصرية التي يحتضنها المول.

مجموعة أديداس “ستيال سبور”
أطلقت أديداس مجموعة “ستيال 
س��بور” الخاص��ة بفصل��ي ربيع 
وصي��ف 2016. وه��ي مجموعة 
س��احرة تتضمن طاق��ة فريدة من 
نوعه��ا للفتي��ات النش��يطات. كما 
وتجذب هذه المجموعة المستوحاة 
م��ن أس��لوب الس��بعينيّات المريح 
الصيفي��ة  كاليفورني��ا  وأج��واء 
األنظار ألنّها تطفح بالحيوية بفضل 
تش��كيلتها الزاهي��ة والمفاجئة من 
األلبسة واألحذية واألكسسوارات.

بوتيك في ميونيخ لـ“ريتشارد ميل”
ماركة  افتتحت 
ريتشارد  ساعات 
مي��ل أول متج��ر 
بوتيكي مخصص 
له��ا ف��ي ألمانيا، 
ف��ي  يق��ع  ال��ذي 
الطرف الش��رقي 

من ش����ارع ماكس���يميليان ش���ت�راس���ه، أحد األحياء الفخمة في 
ميونيخ.

في أعقاب االفتتاح الناجح للعديد من المتاجر الجديدة في أوروبا، 
يمثل هذا توقيتاً رائعاً لقيام الماركة بافتتاح أحدث متاجرها.

متاجر فاخرة في “مول اإلمارات”
افتتح مول اإلمارات 
أرب��ع متاج���ر جدي��دة 
لنخب��ة من أش��هر دُور 
في  األزياء  وعالم��ات 
اس��تقبل  حيث  العال��م، 
في المرحلة األولى من 
مش��روع تجديد الطابق 
األول كل م��ن “س��ان 
ل��وران”، “م�ارن��ي”، 
ت�ش�������و”  “ج�ي�م���ي 

و“ألكسندر ماكوين” ضمن ركن األزياء واألناقة الحديث واألنيق.

إطالق “سجالت شمال”
القصصية  المجموع��ة  أطلقت 
 The( ”المصورة “سجالت شمال
Chronicles of Shamal( وهي 
مغامرة ملحمية تدور أحداثها في 
البحري��ن. وكانت الكت��ب الثالثة 
التي تش��كل المجموعة قد نشرت 
بش��كل منفص��ل لكنه��ا أطلق��ت 

كمجموعة قصصية واحدة.
و“سجالت ش��مال” من تأليف 

الفنانة والرسامة المقيمة في البحرين آنا ثاكراي، واستغرقها األمر 
39 شهراً إلنهاء هذه المجموعة.
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Manero Peripheral ساعة
تمثل س��اعة ماني��رو من 
كارل أف بوش��رر األصالة 
في صناعة الس��اعات، فهي 
تس��تخدم آلية الحركة كاليبر 
 CFB A2050 الجدي��دة 
الت��ي ت��ّم تطويره��ا ضمن 
مصانعه��ا، وتجم��ع س��اعة 
مانيرو الجديدة ما بين الذوق 
الرفيع والهندسة الحديثة إلى 
الكالس��يكية  األصالة  جانب 

لفن صناعة الساعات.

Slim’d Hermès ساعة
تق���دم تش���كيلة 
دار الس������اع��ات 
هيرميس طرازات 
جديدة تكريماً لف�ن 
التطعي��م بالمين��اء 
بطريق���ة “غران�د 
ف�و” به�دف إع�ادة 

إحيائه.
وتنعك��س خبرات الدار ف��ي البراعة التي س��اعدت على صنع 
قرص الساعة والعلبة والعيار الرفيع جداً. وتبرز الخطوط الناعمة 

والفريدة من نوعها من خالل رقة العلبة.

“سيماستر أكواتيرا 150” النسائية
طرحت دار الساعات “أوميغا” 
تشكيلة ساعات سيماستر أكوا تيرا 
150M الجديدة التي تقدم تصاميم 
متع��ددة للمرأة الت��ي تهوى الرقي 

وتنتقي خياراتها بدقة.
تأت��ي الس��اعة بالقي��اس الكبير 
مصنوعة من الذهب األحمر عيار 
18 قيراط والس��تينلس ستيل، أما 
القي��اس األصغر فيأت��ي مصنوعاً 
من ذهب س��يدنا عي��ار 18 قيراط 
والذهب األصفر والستينلس ستيل.

سلسة “كاربون” من جفوري
ط���رح�������ت 
“ج�ف�������وري” 
الش�����������رك���ة 
ل�م�ت�خ�ص�ص��ة  ا
بترصيع وتزيي�ن 
الهوات��ف الذكية، 
سلسلة “كاربون” 

الخاصة بجهاز سامسونغ غالكسي إس7 إيدج. وتزين هذه المجموعة 
المتميزة الجهاز الجديد بجلد التمساح األميركي الفاخر، حيث تغطى 
خلفية الجهاز بجلد تمس��اح الميسيس��يبي العالي الجودة، المش��هور 

عالمياً باسم “رولز رويس الجلود الفاخرة”.

تشكيلة جديدة من “جويل كورنر”
“ج�وي���ل  طرح���ت 
كورن���ر” تش�����كيل���ة 
جدي�����دة  مجوه���رات 
تخاطب بها الذواقة من 
العمالء عش��اق ال�ذوق 
الرفيع. وتمزج التش�كيلة 
الجدي���دة بي���ن احج�ار 
الم��اس والمجوه���رات 

الثمين��ة، حيث تتكون م��ن مجموعة راقية من الق��الدات، الخواتم، 
واألقراط مصاغة من التوب��از األزرق، واحجار الماس، والذهب. 
وتتفرد بتصاميمها المبتكرة والعصرية تالئم نسبة كبيرة من العمالء.

مجموعة “I AM” الجديدة
أطلق��ت “I AM” عالمة 
االك�س��س��وارات الرائع���ة، 
مجموعتها الجديدة لموسمي 

الربيع والصيف 2016.
المجموع��ة  هذه  وتُضفي 
الم�وض��ة  عل��ى مح�ب���ات 
المزي�د م���ن معال�م األنوث�ة 
الجرأة والخيال، كما تش��كل 
تعبي��راً فريداً ع��ن الجمال. 

كما تتضمن لهذا الموسم كل ما تحتاجه المرأة من اكسسوارات من 
القالئد الساحرة إلى األقراط غير المتطابقة.
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تحفة نادرة من لويس موانيه
كش�����ف��ت دار الس����اع��ات 
السويس��رية الفاخ��رة “لوي��س 
مواني��ه” ع��ن س���اعة “وبار” 

والتي تعد تحفة فريدة.
يذك��ر ان الس����اع��ة تعم���ل 
بالتوربيل��ون وتتمي����ز بمين��اء 
تحتوي على جزء يدوي الصن�ع 
نادر للغاية من نيزك وبار الذي 
ُعث��ر عليه في صح��راء الربع 
الخال��ي ف��ي الس���عودية ع��ام 

.1863

إصدار “سيتيزن إل أمبيلونا”
س��يتيزن  ش��ركة  أطلق��ت 
النس��ائي  اإلصدار  الياباني��ة، 
الفاخر “س��يتيزن إل أمبليونا” 
الس��اعات  مع��رض  خ��الل 
السويس��ري  والمجوه��رات 

“بازل وورلد 2016”.
يحوي االصدار على موديل 
س��وار معدني فري��د. ويتميز 
ب�“قط��رة أوروش��ي”، وه��و 

عنصر فري��د من م��واد الورنيش 
اليابانية التقليدية المصنع يدوياً.

رفاهية الساعات المصنوعة يدويًا
ق��دم صان��ع الس������اع�ات 
البوتيك��ي األلمان��ي جري���ب 
ان�د بينزين�ج����ر، س������اع��ة 
 Polaris Al Arab Imperial
مخصص���ة لمنطق�ة لش����رق 
األوس��ط بميناء يدوي الصنع 
ذهب��ي  م��ن جزأي��ن  مك��ون 
وأسود، وتمثل عمالً فنياً يبرز 
خب��رة المصن��ع ف��ي صياغة 
يدوي��ة لس��اعات اليد ش��ديدة 

الخصوصية.

إصدار “برج إيفل” للرجل األنيق
أطلق��ت دار الس��اعات 
الفاخرة “سانت أونوريه” 
اإلصدار المطور لس��اعة 
“برج إيفل” الفاخر لهواة 
جمع الساعات الثمينة. وقد 
تم تصنيع الساعة الجديدة 
من القطع المعدنية والمواد 
المكون��ة لب��رج إيفل، وتم 
تصميمه��ا لتتناس��ب م��ع 

شخصية الرجل األنيق.
يذكر أن اإلصدار مؤلف من 1885 قطعة فقط.

Rado من ”HyperChrome 1616“
أطلق��ت ش��ركة Rado لصناعة 
س���اعة  السويس��ري�ة  الس����اعات 
HyperChrome 1616، وه��ي 
س��اعة رجالية كبي��رة الحجم تحمل 

الطابع االستكشافي.
 HyperChrome وتعتبر ساعة
1616 إحي��اًء لمجموعة س��اعات 
Cape Horn الفخم��ة التي س��بق 
أن أنتجتها Rado، وقد تم تصنيعها 
احتفاالً بالذكرى األربعمائة الكتشاف 

أميركا الجنوبية.

إصدار خاص من “أوريس”
أطلقت دار الساعات الفاخرة 
المحدود  “أوري�س” اإلص��دار 
م��ن س���اعة “كارل براش��ير” 
وه��ي س������اع��ت�ه���ا األول��ى 
البرون����ز،  م���ن  المصنع�����ة 
ذك��رى  به�����ا  تحي��ي  والت��ي 
المس����ي�رة االس��تثنائية وغي��ر 
العادية ل��كارل براش���ير، أول 
غ��واص أميرك��ي م��ن أصول 
أفرو أميركية في تاريخ البحرية 

األميركية.
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Domino’s آلية توصيل جديدة من
أع��ل��ن���ت 
سلسلة مطاعم 
 Domino’s
 P i z z a
ة  لش����ه�ي��ر ا
الب��دء بعملي�ة 
ر  خ�ت�ب������ا إ
آللي�ة توصيل 
 DRU جديدة
راً  خ�ت�ص���ا ا

“Domino’s Robotic Unit”، وه��و أول روب��وت مخت��ص 
بخدمة التوصيل التجاري في العالم، يتميز بشكله األنيق وشخصيتة 
الودية ، DRU الذي يس��ير على 4 عجالت وال يزيد إرتفاعه عن 
متر واحد تم تزويده بأدوات إستشعار لتخطي العقبات التي تعترض 
مس��اره مع نظام GPS موصول بخريط��ة لبرمجته عند كل مهمة 
ضمن نطاق ال يتعدى ال�20 ميل، ويحتوي على مقصورات خاصة 
بعل��ب البيتزا والمش��روبات، والتي يتم اس��تالمها عبر إدخال كلمة 

مرور أو رمز ألخذ الطلبية المخصصة.

البصمة في عمليات الدفع المالي
م��ن المتوق��ع أن تبدأ 
اختبار  الياب��ان  حكومة 
برنامج يتيح للس��ائحين 
إج��راء عملي��ات الدف�ع 
المالي باستخدام البصمة 
به���دف تقليص مع��دل 
وطمأنته��م  الجريم����ة 
ألموال�ه������م النق�دي����ة 
وبطاقاته���م اإلئتمان�ي��ة 
على أن يق��وم الس��ائح 
بتس����ج�ي�ل البص�م����ة 
الخاص به عند وصول�ه 

إضاف��ة لمعلوماته الش��خصية وبيان��ات بطاقات��ه اإلئتمانية بمركز 
مخصص ف��ي المطار، لتخّزن ويتم اس��تخدامها الحقاً عند زيارته 
للفندق أو المتجر، حيث يمكنه الشراء والخضوع إلجراءات اإلعفاء 
الضريب��ي والتحقق من هويته عبر قراءة بصمة أصابعه، البرنامج 
ق��د يبدأ مرحلت��ه األولية هذا الصيف ف��ي 300 نقطة ما بين متجر 

وفندق ومطعم ليتم توسعته إلى باقي اليابان في ربيع 2017.

King Of The Roads من “برغر كينغ”
رفع��ت ش��ركة 
كينغ ف��ود الوكي�ل 
لبرغ�ر  الحصري 
لبنان،  ف��ي  كين��غ 
 King الستار ع�ن
 Of The Roads
المتنقّلة  الش��احنة 

التي تق��دّم كافّة محتويات الئحة طعام برغر كينغ، بحيث تتيح لكل 
منطقة في لبنان فرصة الحصول على فرع جديد.

وأطلقت الشاحنة خالل حفل ضخم نُّظم على سطح مبنى شركة 
كالسي غروب في ضبيه.

احتفال مطعم البيرغوال الفاخر
يحتف���ل 
مطع���م ال 
بيرغ��وال، 
ال�واق�����ع 
ف��ي فن�دق 
وال�دورف 
أس���ت�وريا 

روما كافاليري، بمرور 10 أعوام على تتويجه بثالث نجوم ميشالن 
والذي يعد أرقى تصنيف في الدليل.  ونادراً ما يقدم الدليل 3 نجمات 
للمطاعم التابعة للفنادق، األمر الذي يجعل من فندق روما كافاليري 

وجهة فاخرة بين نظرائه.

النكهات الهندية بالطابع العصري
يجتذب مطعم 
م�ي�ن���ت لي���ف 
أوف لن��دن دبي 
أعداداً كبيرة من 

الزوار سنوياً.
يعب�ّر تصميم 
ع��ن  المطع���م 

المعن��ى الحقيقي للفخامة على الطريقة الهندية وبأس��لوب بس��يط، 
حيث تغلب عليه لمس��ات من الخشب الداكن تلمع تحت المصابيح 
الذهبية وتبزر عليها فنون الحنة المنقوشة لتشعر الزائر وكأنه في 

قلب الهند.
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أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب

وافق��ت إدارة األغذي��ة والعقاقير األميركي��ة FDA على أصغر 
  ،Micra TPS وأحدث جهاز لتنظيم ضربات القلب المعروف باسم
وهو من تصنيع الش��ركة األميركية “ميدترونيك” المتخصصة في 
التقني��ات والتجهيزات الطبية، ويع��د األصغر في العالم، حيث يبلغ 
حجمه ُعش��ر حجم األجهزة األخرى ويساوي حجم كبسولة فيتامين 
كبيرة. وهو يعمل عبر إدخال المنظم بقلب المريض بطريقة القسطرة 
عبر ش��ريان محيطي  وزرعه هناك ليس��تقر في األنسجة وإيصال 
النبضات من دون أن يحتاج كغيره من األجهزة ألشرطة مصاحبة 
أو توصيالت، وأجرت الشركة تجارب ناجحة ومستقرة على العديد 

من المرضى وأعلنت أنه قادر على العمل ألكثر من 12 عاماً.

أجهزة مشي للمصابين بالشللارتفاع عمليات معالجة البدانة باإلمارات
كش����ف الدكت���ور روهي���ت 
كومار، أحد أبرز جراحي السمنة 
بالمنظ��ار، أن ع����دد عملي��ات 
معالج��ة البدان��ة ف��ي اإلمارات 
تضاعف 3 مرات في الس��نوات 
الثالث األخيرة م��ع تزايد وعي 
الن��اس ح��ول الفوائ��د والمزاي��ا 
الجراحي��ة  للعملي��ات  العدي��دة 
لمعالج��ة البدان��ة، حي��ث أظهر 
تقرير صدر مؤخراً عن المؤسسة 
الدولي��ة لمرض الس��كري أن ما 
يزيد عن 803.900 شخص في 

اإلمارات يعانون من الس��كري )19 % من إجمالي عدد الس��كان(. 
ويمك��ن أن تؤدي البدانة إلى اإلصاب��ة بارتفاع ضغط الدم ومرض 
الس��كري واألمراض العظمية وانقطاع التنفس أثناء النوم ومشاكل 

نفسية واجتماعية.
ويق��ول الخبراء أن جراحة تقليص الوزن قد تكون خياراً عالجياً 

آمناً لألشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري.

طّور خبراء هندس��ة الميكانيكا في المعهد االتحادي السويس��ري 
للتكنولوجي��ا أجهزة مس��اعدة تلبس في الس��اق تك��ون بمثابة هيكل 
عظم��ي خارجي يعط��ي طاقة لحركة المفاص��ل. ويطلق الباحثون 
على هذه األجهزة اس��م “اكسوس��كيليتون” ويأملون أن تحسن حياة 
المصابين بالش��لل وتتيح لهم الس��ير بحرية تف��وق التي توفرها لهم 
أجهزة مش��ي مساعدة أخرى، كونها تحاكي حركة الركبة الطبيعية 

ولن تواجه صعوبة في السير على طرق غير ممهدة.
وأشار الباحثون إلى أن االكسوسكيليتون سيمّكن المصابين بالشلل 

أو من يعانون من ضعف في مفاصل الحوض من السير مجدداً.

“الفيمتو سكند” لعالج مرض “الساد”
ق��ال الدكتور 
واالس�ت�ش��اري 
ف����ي ط�������ب 
وجراحة العيون 
ش���ومان،  أيمن 
مخت���ص  وه�و 
المياه  بجراح��ة 
ال�ب�ي�ض��������اء 

وجراحات شبكية العين في المركز اإلسباني في دبي: إن استخدام 
تقنية الفيمتو س��كند، أو ما يعرف بالفيمتو ثانية والتي تستخدم فيها 
تقني��ة اللي��زر لعالج من يعان��ون من مرض الس��اد، أو ما يعرف 
بالمياه البيضاء ال��ذي يصيب العين، أصبحت تحقق جراحة دقيقة 
مثالية وبالتالي نتائج أفضل من استخدام الشفرة الجراحية واعتماد 
الجراحة التقليدية للمريض، االمر الذي يسهل الشفاء والعودة إلى 

الحياة الطبيعية بشكل أسرع.
يذكر ان الساد )أي المياه البيضاء(، هو مرض غالباً ما يصيب 
األش��خاص المتقدمي��ن في الس��ن فيس��بب قتامة في عدس��ة عين 

المريض، وبالتالي تصبح الرؤيا ضبابية.
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النباتات تساهم في شحن هاتفكجمجمة المستخدم هي كلمة المرور

نشر باحثون بمعهد ماكس بالنك وجامعتي شتوتغارت وسارالند 
في ألمانيا دراس��ة لتطوي��ر تقنية تعتمد على جمجمة المس��تخدمين 
ف��ي المصادقة وتوفير كلمة مرور أكثر أماناً، ليتم إيجاد حل لتأمين 
أجهزة الحاسب القابلة لالرتداء في حال سرقتها والوصول لبياناتها 
وملفاتها الخاصة، وتعتمد التقنية إرسال إشارات بأمواج فوق صوتية 
باستخدام مكبّر الصوت بجهاز التوصيل العظمي المدمج في األجهزة 
القابلة لالرتداء، ثم تسجيل اإلشارات المرتدة من الجمجمة بواسطة 

ميكروفون الجهاز نفسه، ويتم اعتماد نتائجها ككلمة سر للمستخدم.
الجدي��ر بالذك��ر أن��ه تم التع��رف بنس��بة 97 % عل��ى عدد من 

المشتركين خالل مرحلة التجارب.

تمكنت شركة Arkune اإلسبانية من ابتكار وعاء نباتات منزلي 
Bioo Lite ق��ادر على ش��حن الهواتف باالعتم��اد على الكهرباء 
المولدة من عملية التركيب الضوئي للنباتات، يضم أحواض صغيرة 
من البكتيريا التي تتفاع��ل مع الماء، وبمجرد أن تبدأ النبتة بتحويل 
أش��عة الش��مس إلى طاقة تبدأ المكونات الناش��ئة في التربة بالتقطر 
بغش��اء نصف نافذ يغطي أواني البكتيريا التي بدورها تتغذى على 
المكون��ات لخلق إلكترونات تتجمع بش��بكة من األس��الك النانونية، 
 USB ن الحقاً في بطارية أس��فل الحوض تتصل مع س��لك ولتُخزَّ
لشحن الهواتف. وتتيح العملية إعادة شحن الهاتف 3 مرات يومياً. 

Google تتبرع بـ20 مليون دوالر
ع���ت  تب�ر
“غ��وغ���ل” 
 20 بمب�ل����غ 
مليون دوالر 
م�ي���رك���ي  أ
ل�29 منظم�ة 
غي��ر هادف��ة 
للرب��ح تعمل 
عل��ى تطوير 

تكنولوجي��ا تهدف لمس��اعدة األش��خاص المعوقي��ن، وللعمل على 
مجموعة من المش��اريع كتطوير األطراف اإلصطناعية المصنعة 
بإستخدام الطابعات الثالثية األبعاد، فضالً عن تطوير طرق جديدة 
منخفضة التكلفة لتحويل الكراس��ي المتحركة العادية إلى كراس��ي 

متحركة مدعومة بالطاقة.
وتم تقس��يم المبلغ بين هذه المنظمات بحسب مهامها التطويرية، 
كما أعلنت “غوغل” أنها تأخذ بعين اإلعتبار إمكانية التوسع أثناء 
تمويل المشاريع وأنها تنظر في السبل التي ستمكن هذه المنظمات 

من وضع إبتكاراتها لمساعدة األشخاص المعوقين.

كوكب يدور حول ثالث شموس
رص�������د 
علم��اء الفلك 
مرك��ز  ف��ي 
“هارف��ارد - 
 ” ن نيا سميثو
ء  ل�ل�ف�ي�زي���ا
الفلك�ي�������ة، 
كوك��ب يتب�ع 
ذا  نظ�ام����اً 

3 ش��موس أطل��ق علي��ه تس��مية “KELT-4Ab”. ويعادل حجم 
الكوك��ب الغازي المكتش��ف حجم كوكب المش��تري. ويدور حول 
نج��م )KELT-A( مكم��الً دورة مداري��ة كامل��ة حول��ه خالل 3 
 )KELT-B( ح��ول نجم��ي )KELT-A( أي��ام. وب��دوره ي��دور
و)KELT-C( ويأخ��ذ الدوران الكام��ل حولهما ما يقارب 4000 
س��نة. ويدور النجمان )KELT-B( و)KELT-C( أحدهما حول 
اآلخر حيث يقدر وقت اكتمال الدورة الكاملة ل�)KELT-B( حول 
)KELT-C( بثالثي��ن س��نة. ويعتق��د العلماء أن الحي��اة على هذا 

الكوكب مستحيلة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
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من اتخاذ تدابير احترازية”.
وعلي��ه ف��إن األمن الس��يبراني يش��مل أمن 
المعلوم��ات على أجهزة وش��بكات الحاس��ب 
اآلل��ي والعمليات واآلليات التي يتم من خاللها 
حماية معدات الحاسب والخدمات من أي تدخل 
غير مقصود أو غير مصرح به أو إتالف من 

الممكن أن يحدث.
هجمات

وش��هد العالم في الس��نوات القليلة الماضية 
العديد م��ن الهجمات اإللكتروني��ة والتي يقف 
خلفه��ا حكوم��ات أو مجموع��ات أو أف��راد، 
وين��درج االس��تهداف من أبس��ط المس��تويات 
إلى أكثرها خط��ورةً وتعقيداً، ففي عام 2009 
قالت كوريا الجنوبية أنها تعرضت لهجوم من 
قراصن��ة كوريين ش��ماليين به��دف الحصول 
على خطط دفاعية ومعرفة التحركات الكورية 
الجنوبية وحليفتها الوالي��ات المتحدة في حال 

قيام حرب في شبه الجزيرة الكورية.
وف��ي عام 2016 أعلن��ت الواليات المتحدة 
أنه��ا بدأت بش��ن هجم��ات إلكترونية شرس��ة 
ضد مواقع تنظيم الدولة اإلس��المية “داعش” 
وذلك بهدف تعطيل قدرة التنظيم على استخدام 
اإلنترن��ت لنش��ر األف��كار المتطرف��ة وتجنيد 
الش��باب لالنضمام إلى صفوفهم. ونقلت وكالة 
“أسوش��يتد برس” عن مصادر مطلعة أن هذه 

الهجمات تعتبر بمثابة حرب حقيقية تهدف لمنع 
وصولهم للشباب من خالل اإلنترنت.

صفات
وقامت “بي أيه إي سيس��تمز” بالكشف عن 
صف��ات 6 م��ن مرتكبي الجرائ��م اإللكترونية 

وهي:
أوالً: الُمه��رب: ش��خصية يدفعه��ا الجش��ع 
أو الكآب��ة. وه��ي الحلقة األخيرة في السلس��لة 

واألكثر عرضة لالعتقال.
ثانياً: المهني: يتخفى وراء وظيفة يومية من 
التاسعة إلى الخامسة للظهور بمظهر قانوني، 

لكن الحقيقة أدهى من ذلك.
لديه��م تصري��ح  الدول��ة:  ثالث��اً: عنص��ر 
ذل��ك  ويس��تغلون  والقرصن��ة،  باالخت��راق 

الستهداف خصومهم.
رابع��اً: الناش��ط: مهما كان��ت القضية التي 
يخدمونها، هم مستعدون لتجاوز الخط األحمر 

من أجل تحقيق أهدافها.
خامساً: المتملص: هم تحت السن القانونية، 
لذا ال يتم إلقاؤهم في السجن حتى عند ضبطهم، 

وعادة ما يتعرضون للتوبيخ فقط.
سادس��اً: المصدر الداخلي: شخص تعرض 
لالبتزاز أو طفح به الكيل، أو يحب المس��اعدة 
وهو يعمل من داخل المنظمة.من دون إدراك األضرار التي قد يتس��بب بها، 

جرائم االنترنت تشكل الهاجس األكبر بالنسبة للشركات

“بي أيه إي سيستمز” تكشف صفات مرتكبي الجرائم الرقمية
كش���ف تقرير صادر عن ش���ركة “بي أيه 
إي سيس���تمز” المتخصصة في مجال الدفاع 
واألم���ن والتكنلوجي���ا عن أب���رز الهجمات 
الرقمي���ة وأكثرها خطورة والتي اس���تهدفت 
الش���ركات حول العالم، وق���دم التقرير قائمة 
بصفات المجرمي���ن اإللكترونيين مع اقتراح 

الطرق السليمة للتصدي لهم.
وقدم خب��راء “بي أيه إي سيس��تمز” قائمة 
“بالمش��تبه به��م” وتناول��ت األس��اليب الت��ي 
يتبعونها للتس��بب بأضرار للشركات. ويستقي 
البحث نتائجه من تحاليل الخبراء الذين عملوا 
عل��ى آالف قضاي��ا الهجم��ات اإللكتروني��ة 
في جمي��ع أنحاء العالم. واله��دف من ذلك هو 
مساعدة الشركات على فهم ما يواجهونه حتى 
يتمكن��وا م��ن االس��تعداد لصد ه��ذه الهجمات 
السيبرانية )مصطلح يستخدم لوصف كل شيء 
متعل��ق بحمالت التخري��ب وتعطيل اإلنترنت 
وصوالً إلى حالة الحرب باس��تخدام الوس��ائل 

اإللكترونية(.
األمن السيبراني

وق��ال التقري��ر: إن هن��اك حاجة لتحس��ين 
هذا الفهم في الش��رق األوس��ط، فوفقاً  لدراسة 
“برايس ووترهاوس كوب��رز”، تعتبر جرائم 
اإلنترنت الجريمة االقتصادية الثانية بحس��ب 
أع��داد التبليغ��ات، وتؤث��ر عل��ى 30 % من 
المنظمات في الشرق األوسط. وذكر التقرير أن 
33 % فقط من الشركات اإلقليمية لديها خطة 
اس��تجابة للحوادث الرقمية، مؤك��داً أن غالبية 
المنظم��ات غير مع��دة بش��كل كاف للتصدي 

للهجمات الرقمية أو حتى فهم مخاطرها.
وفي هذا اإلطار، قال المدير التنفيذي لشركة 
بي أيه إي سيستمز” للمعلومات التطبيقية كيفن 
تايلور: “أصبح األمن الس��يبراني قضية ملحة 
عل��ى طاول��ة مجال��س اإلدارة. ومهمتن��ا هي 
مس��اعدة الشركات في الدفاع عن أنفسهم، وال 
يمكن ألي منظمة أن تفعل ذلك من دون إدراك 
دوافع من يهاجمهم. وقمنا بتصميم هذا البحث 
لفضح المجرمين الرقميين من خالل الكش��ف 
عن دوافعهم وأس��اليبهم حتى تتمكن الشركات 
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“يوتيوب” بتقنية 360 درجة

أعلنت “غوغل” عن الدعم الجديد الخاص بها  لبث الفيديو بشكل 
مباشر بتقنية 360 درجة من خالل اليوتيوب، لتكون الخدمة االولى 
التي توفر البث المباش��ر به��ذه  التقنية ضمن مجال واس��ع ولكافة 
الُمستخدمين، والمستخدم ليس بحاجة كاميرا داعمة للتصوير بتقنية 
360 درجة ليبدأ البث الُمباش��ر التابع لها، حيث بإمكان الُمشاهدين 
ان يتابع��وا البث من خالل هواتفه��م المحمولة عبر تحريك الهاتف 
باتجاه��ات مختلفة، أو من خالل نظارات الواقع االفتراضي أو من 
خالل موقع “يوتيوب” نفس��ه على الكمبيوتر بالضغط على الفيديو 

عبر مؤّشر الفأرة والتحريك من مختلف الزوايا.

750 ألف موقع إلكتروني تم اختراقه

كشفت دراسة أجرتها “غوغل” لمبادرتها تنبيهات التصفح اآلمن 
وبالتع��اون مع جامعة كاليفورنيا أن نحو 761 ألف موقع إلكتروني 

كانت عرضة لخطر االختراق في سنة واحدة فقط.
المبادرة التي تعتمد إعالم مس��ؤولي الشبكة بنشاط االختراقات 
األمني��ة المحتملة وعناوين المواق��ع الضارة على مواقعهم أعطت 
نتائ��ج أن 80 % من اإلداريين تمكن��وا من أصالح الثغرات بينما  
12 % فقط وقّعو ضحية هجوم جديد في 30 يوماً. وأشارت أن ثلث 
المواقع المعرضة لالختراق كانت باإلنكليزية، الصينية، األلمانية، 
اليابانية والروس��ية، وتصدرت منصة WordPress القائمة بأكثر 

المنصات اختراقاً، وهو ما يمثل نصف جميع الهجمات.

مطّور نظام الحماية وحجب المواقع
م�وق����ف م�ح����رج 
تع��رض ل���ه “فان����غ 
بينكس�����ن�غ” الصان��ع 
والمس�ؤول عن تطوير 
الج��دار الن��اري لدولة 
الصين بعدما تم حظره 
من قب��ل النظام نفس��ه 
أثناء تقديمه لعرض في 
أح��د المؤتم��رات عن 

اإلنترنت والحماية.
بينكس��نغ  وكان 

يق��دم عرضه في مؤتمر معه��د “هاربي��ن للتكنولوجيا” عن دولة 
كوريا الجنوبية واس����تخدامها لنظام مشابه لنظامه، وعند محاولته 
الوص��ول إلى أحد المواقع قام ج��دار الصين بحجبه عن الوصول 
 VPN أم��ام الجميع ليضطر عندها لعمل ش��بكة إنترن��ت وهمية
للوصول إلى الموقع المحجوب وش��رح فكرت��ه في المؤتمر، وما 
فعله هو أمر يفعله اآلالف الذين يعانون من أنظمة الحماية وحجب 

المواقع.

Netflix رد “سامسونغ” على طلب

دائماً ما تتع��اون Netflix مع الش��ركات المتخصصة بصناعة 
أجه��زة التلفزيون الذكي��ة لتضمين زر خ��اص بخدمتها في أجهزة 
التحكم عن بعد ينقل المستخدمين مباشرة إلى تطبيقها، وباعتبار أن 
“سامس��ونغ” واحدة من أكبر المصنعي��ن ألجهزة التلفزيون الذكية 
فق��د قررت Netflix محاول��ة التعاون معها، إال أن��ه وفقاً لتقارير 
أخي��رة أن طلب Netflix بتضمي��ن زر خاص بتطبيقها في أجهزة 
تحكم تلفزيونات “سامس��ونغ” الذكي��ة 2016 قوبل بالرفض، وأن 
“سامس��ونغ” ال تريد تغيير تصميم منتجاتها بس��بب الش��راكة مع 
شركة أخرى، كما أنها التريد فرض قائمة المحتويات المختلفة التي 
يتم بثها سواء من خالل الكابل أو شبكة اإلنترنت على المستخدمين.
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أزمة بين حكومة الصين و“علي بابا”

Bitstrips توافق على عرض سناب شات

بوادر 
أزم�����ة 
بي���ن  ما
حكوم��ة 
لصي��ن  ا
وش�ركة 
علي بابا 
ب�����دأت 
عن�دم���ا 

نش��رت إحدى صحف األخيرة مقاالً ض��د الرئيس الصيني متهمة 
إياه بأنه أوتوقراطي، لتتبع بعدها الحكومة الصينية أسلوب تضييق 
الخناق من دون أي بيان رسمي ضد “علي بابا” أو حتى مؤسسها 
“جاك ما” وهو أحد أغن��ى رجال األعمال، حيث عمدت إلطالق 
فيلم وثائقي على محطة CCTV ينتقد معايير جودة المنتجات في 
متج��ر علي بابا وأنه يحتوي على العديد من المنتجات الُمقَْرَصنَة، 
كم��ا حاولت أيضاً التأثير على أرباح الش��ركة بالضغط على نظام 
تس��ليم األغذية Ele.me الخاص ب�“علي بابا” بأنه يس��مح للباعة 

توفير منتجات التحتوي الجودة المناسبة والمطلوبة.

ب��حس������ب 
أخي�رة  تقارير 
ش����ركة  ف��إن 
 B i t st r i p s
ل�ك��������ة  ل�م�ا ا
للتطبيق الشهير 
ق��د   Bitmoji
عل��ى  وافق��ت 
عرض ش�ركة 

س��ناب شات لإلس��تحواذ عليها على أن تكلف الصفقة سناب شات 
حوالى 100 مليون دوالر أميركي وذلك لكافة منتجات الشركة مع 

إنضمام فريق Bitstrips أليها.
ويق��دم تطبيق Bitmoji إمكانية تصمي��م الصورة الخاصة بك 
على ش��كل رم��ز تعبيري كوميدي وق��د يكون أحد األف��كار التي 
رأت بها س��ناب شات دافعاً للمضي في تطوير مكتبتها من الفالتر 
والعدس��ات الخاص��ة، فضالً عن أن هذا االس��تحواذ قد يكون رداً 
على اس��تحوذا فيسبوك األخير على تطبيق MSQRD الذي يقدم 

الصور والفيديو بطريقه كوميدية.

Petya يشفر البيانات ويطلب األموال
ف��ي�������روس 
Petya من ن�وع 
 ransomware
بتش���في�ر  يق��وم 
القرص الصل�ب 
ب���ك  الخ���اص 
ويمنع��ك نهائي��اً 
ال�وص���ول  م�ن 
للملف�ات إال بع��د 
دف��ع األم����وال 

لصاحبه. واس��تطاع مبرمج هذا الفيروس من الوصول لعش��رات 
األجهزة عبر رس��ائل بريدية مفخخة لش��خص يريد التوظيف في 
إح��دى الش��ركات،مع عدم وجود ملفات مرفقة في الرس��الة وإنما 
رابطا مفخخا للس��يرة الذاتية على موقع “DropBox” سيصيب 
الجهازك في حال الضغط عليه، ليبدأ الفيروس بالعمل ويظهر لك 
رس��الة أخرى أنه جار إصالح النظ��ام وأثناء عملية الفحص يقوم 
الفي��روس بتش��فير كاف��ة بياناتك.ثم تظهر  رس��الة أن عليك الدفع 

للوصول لبياناتك.

ال تسوية بين “غوغل” و“أوراكل”
فش���لت “غوغل” 

و“أوراكل” ف���ي 
ل�ت�وّص������ل  ا

إلى تس��وية 
كان م�ن 
الُمتوق�ع 
أن تُنهي 
خالف����اً 
قانوني���اً 

استمر ألكثر من ست سنوات وذلك بعد لقاٍء جمع الُمديرين التنفيذيين 
للش��ركتين. وتُطالب “أوراكل” “غوغل” بمبلغ 9.3 مليار دوالر 
أميرك��ي وتتهمها بانتهاك حقوق النش��ر الخاصة بها باس��تخدامها 
بع��ض أج��زاء لغ��ة جاف��ا ضمن نظام تش����غيل األندرويد، وهي 
التي خس��رت نف��س القضية قبل س��نوات حين رأت المحكمة بأن 
97 % م��ن الواجهات البرمجي��ة من تطوير “غوغ�ل” نفس����ها، 
و3 % فق��ط هي من تطوير “أوراكل”، إال أنها اس��تأنفت مطالبةً 
بحقها مش��اركة “غوغل” بحص��ة من األرباح الت��ي حققها نظام 

أندرويد في السنوات الماضية.
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خدمة مايكروسوفت لعشاق أندرويد وير

أطلقت “مايكروسوفت” تحديثاً جديداً لخدمة البريد اإللكتروني  
Outlook لك��ي تعم��ل على الس��اعات الذكية الخاص��ة بمنصة 
أندرويد وير، ومع هذه الميزة الجديدة بإمكان مس��تخدمي ساعات 
أندروي��د وير الذكية ان يتفقدوا إش��عارات البري��د اإللكتروني مع 

إمكانية الرد عبر استعمال الردود الجاهزة.
وعن هذه الميزة نش��رت “مايكروسوفت”: “ليتوقف المستخدم 
عن اس��تعمال الهاتف، فكل االمور اآلن تحدث من خالل ساعته، 
ليتفق��د إش��عارات Outlook الخاص��ة به، ويقرأ الرس��ائل ويرد 
عليها باس��تعمال الرسائل المعدة سابقاً أو من خالل وسيلة اإلمالء 

الصوتي على معصمه مباشرة”.

“األيفون” بديل عن جوازات السفر

تعت��زم ش��ركة “De La Rue” الت��ي تطب��ع االم��وال النقدية 
في بريطاني��ا وتعد من أكبر صانعي جوازات الس��فر حول العالم 
اعتماد وسائل جديدة الستخدام الهواتف الذكية واالستغناء بها عن 
الجوازات الورقية بحيث تكون طريقة عملها مشابهة لخدمة الدفع 
“آب��ل باي” أو حتى البطاقات المحمول��ة وعلى أن تكون معاينتها 
واس��تخدامها عند الصعود الى الطائرة، ويت��م تخزين المعلومات 
على شكل بيانات رقمية في الهاتف إلى جانب صورة رقمية لمالك 
البطاق��ة، ويتوقع أن يكون لجهاز األيفون االمتياز األكبر بين بقية 
األجه��زة لقدرت��ه على تخزين المعلومات بش��كل آم��ن مع توافر 

.Touch ID�بصمة األصبع وحس��اس ال

“سوني” تتجه أللعاب الهواتف

 ForwardWorks أعلنت “سوني” تأسيس شركة جديدة تدعى
متخصص��ة بتطوير األلع��اب الموجه��ة للهواتف الذكي��ة ومقرها 
طوكيو، مس��تفيدة من كل م��ا تملكه عالمة باليستيش��ن من حقوق 
ملكية فكرية وبراءات اختراع وش��خصيات وحتى أس��ماء األلعاب 
لتطلق بذلك ألعاب كاملة موجهة ألسواق آسيا واليابان بدرجة أولى 
على منصات الهواتف الذكية، اعالن “سوني” جاء من معرفتها أن 
المستخدمين في آسيا يفضلون ألعاب الهواتف الذكية بدالً من قضاء 
س��اعات أمام أجهزة التلفاز والباليستيش��ن، كما أن عائدات ألعاب 
الهواتف الذكية في اليابان بلغت 4.21 مليار دوالر وهي أكثر بكثير 

من عائدات ألعاب منصات الترفيه.

دعم الترجمة عبر الكاميرا
تحديثاً  “مايكروسوفت”  أطلقت 
الترج�م������ة  لتط�ب�ي����ق  جدي��داً 
عل��ى   Microsoft Translator
م��ع  األندروي��د،  نظ��ام  هوات��ف 
إمكاني��ة الترجم����ة م��ن خ���الل 
كامي��را الهاتف ليتمكن المس��تخدم 
م��ن ترجم��ة النص��وص المكتوبة 
بمج��رد توجي��ه كامي��را الهات��ف 
نحوه��ا، كم��ا يمك��ن الترجمة من 
الص��ور المخزن��ة ف��ي الهاتف أو 
صور البري��د اإللكتروني، وتدعم 
المي��زة حالي��اً تميي��ز النص��وص 
والترجم��ة م��ن 21 لغة م��ن بينها 

اإلنكليزية، الفرنس��ية،  األلمانية والروس��ية إلى أكثر من 50 لغة 
يدعمها التطبيق.

يش��ار إلى ان “مايكروس��وفت” أضافت أيض��اً قواميس 34 لغة 
يمكن تنزيلها للترجمة أثناء عدم توفر اإلنترنت ما يرفع عدد لغات 

الترجمة من دون اتصال إلى 43 لغة من بينها العربية.
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Audio Routing من ويندوز 10
تش��ير تقارير ان نسخة ويندوز 10 الجديدة للهواتف والتي تعمل 
 Audio Routing مايكروسوفت على اختبارها قد تأتي بميزة تدعى
س��تفتح المجال امام المس��تخدمين بأن يقوموا بعملية اختيار أي من 
األصوات يريدون خروجها من السماعات الخاصة بالهاتف الذكي  
وأيها س��وف يتم تحويله بش��كل مباشر إلى س��ماعات البلوتوث أو 
س��ماعات الهاتف المكبرة، مع امكاني��ة أن تعطي هذه الميزة أيضاً 
قدرة الهاتف على تحويل الصوت إلى مكبر الس��ماعات مباشرة في 

حال ابعاد الجهاز عن أذن المستخدم.

المزامنة االنتقائية من غوغل درايف
 Google Drive أطلقت غوغل ميزة الُمزامنة االنتقائية لخدمتها
في نظامي ويندوز وماك OSX  لتتيح للمستخدم مزيداً من المرونة 
 Google Drive في اختيار ملفاته التي يرغب بمزامنتها، وبما أن
تتيح تخزين بيانات من رتب��ة التيرابايت، فإن مزامنتها محلياً على 
جهاز الكمبيوتر يعني أن مس��احة القرص قد تنفذ سريعاً، وبالميزة 
الجدي��دة أصبح للُمس��تخدم امكاني��ة اختيار المجل��دات التي يرغب 
بمزامنته��ا، وإلغاء ماال يُريد منها  لتبقى محفوظةً بش��كٍل آمن على 
االنترنت، مع عرض مس��احة كل ُمجلّد لتس��اعده بتحديد المساحة 

الكلية التي يستطيع توفيرها في حال إلغاء المزامنة.

الــEmoji تفضح شعور المتحادثين
كشف استطالع 
جدي���د نش����رت�ه 
صحيفة “ذا صن” 
البري�ط�ان�ي���ة أن 
الرموز التعبيري��ة 
م�ن  المس��تخدم�ة 
قب��ل المراس���لين 
ت�كش�����ف ع����ن 
للش�ريك  المغازلة 
أو  المق�ب�����ل 

ع�ن إبقائه ضمن خانة الصداق��ة، وأن رمز Kisses emoji وهو 
رم��ز تعبيري يرس��ل قبلة يعتبر من ابواب الغ��زل بين المتحادثين 
وتس��تخدمه 43 % م��ن النس��اء وحوالى 37 % م��ن الرجال، كما 
يس��تعمل العاشقون المحتملون الرمز التعبيري الوجه وعيونه على 
ش��كل قلوب بهدف مغازلة الش��ريك المقبل وقد تصل نس��بتهم إلى 

حوالى 19 % بينما 29 % منهم يستعملون تعبير الغمز.
ويأتي تعبير الوجه الُمبتس��م ليوض��ح أّن من تحادثه هو في خانة 

الصداقة ال أكثر ويستعمله 42 % من العازبين.

WIFiتعرفوا على مخاطر شبكة الـ
ال شيء يمنع من 
عدم تش��غيل شبكة  
ال�WIFI في البيت 
عن��د ع��دم الحاجة 
لها وابعاد أش��عتها 
المس���يط�رة، حيث 
توصلت الكثي�ر من 
الدراس��ات العالمية 
األش����ع��ة  أن  الى 
الكهرومغناطيس��ية 
المنبعثة منها تؤدي 

الى العديد من األضرار، كأضرار غير واضحة المعالم في الذاكرة 
والمخ مع حالة التعب المزمن اضافة الضطرابات في النوم وأوجاع 
رأس قوية وقلة تركيز وزيادة في التوتر والقلق، كما تس��بب أيضاً 

ألماً في االذنين.
 Wifi�الجدير ذكره أن اس��تخدام الهات��ف الذكي بحالة اتصاله بال
وحمله في الجيب قد يكون مضراً أكثر بالرجال إذ يسبب ضعفاً في 

الحيوانات المنوية واتالفاً وعجزاً في حركتها.
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LinkedIn تطبيق خاص بالطالب من
أطلق��ت ش��بكة LinkedIn المهني��ة األكب��ر في العال��م تطبيق 

 .iOSالجديد على نظامي أندرويد و  LinkedIn Students
وأشارت الى أن السبب 
الحقيقي إلطالق التطبيق 
الط��الب  مس��اعدة  ه��و 
الذي��ن يوش����كون عل��ى 
التخرج من جامعاتهم في 
الحص��ول على الوظيف�ة 
التي تناسبهم، حيث يقوم 
توصيات  بتقديم  التطبيق 
ش��خصية جدي��دة يومياً، 
ته��دف إلبق��اء الط��الب 
عل��ى تواص��ل مس��تمر 
مع  المتاحة،  بالوظائ��ف 
عرض مختلف الشركات 
الت��ي تربطه��ا عالقة مع 
الجامع��ة الت��ي تخرجوا 

منها.

سعوديات يطلقن تطبيقًا للتوظيف

قام��ت مجموعة فتيات م��ن المملكة العربية الس��عودية ببرمجة 
واطالق تطبي��ق جديد هدفه توفير فرص العمل للش��باب، التطبيق 
ال��ذي أطلق عليه اس��م “س��ناب جوب��ز” يتم تحميله بس��هولة على 
األجهزة الذكية ويعمل على منح واعطاء فرص عمل للشباب ولكل 
باحث عن العمل بعد قيامه برفع السيرة الذاتية الخاصة به من خالل 
مقط��ع فيديو قصير ال يتج��اوز مدته 30 ثاني��ة، وأوضحت إحدى 
المش��اركات في تصميم التطبيق أن البرنامج يمثل حلقة وصل بين 
الباحثين عن العمل ومؤسس��ات وشركات القطاعين العام والخاص 
ويتميز باألمان والخصوصية الكاملة، وأن فكرته جاءت بعد اإلقبال 

الكبير على استخدام تطبيق سناب تشات.

منصة من “آبل” لمساعدة المرضى
ابتك��رت آبل  منصة CareKit األولى والفريدة من نوعها وهي 
وس��يلة جديدة للمرضى واألطباء إلدارة العالج بشكل أفضل وفهم 
الحالة الصحية بش��كل أكث��ر دقة، متضمنة وح��دات برمجية قابلة 
للتطوير، كوحدة Care Cards لتتبع خطط الرعاية وتذكر مواعيد 
 The Symptoms ًاألدوية وتمرين��ات العالج الطبيعي، وأيض��ا
and Measurement Tracker لتسجيل ردود أفعال المستخدمين 
 Connect�ومدى اس��تجابتهم للعالج كالتئام الجروح مثالً،إضافة ل
التي تسمح للمرضى مشاركة بياناتهم ومدى التطور في عالجهم مع 
األطباء،وتتم عمليات المتابعة للوحدات هذه من خالل مستش��عرات 

الساعات وأجهزة اآليفون الخاصة بآبل.

ميزة من “فيسبوك” للمكفوفين
ت�ع�م����ل 
“فيس��بوك” 
على تحسين 
خ�دم�اته����ا 
ف  ل�ض�ع��ا
ال�ب�ص������ر 
والمكفوفين، 
لذل��ك فق����د 

أطلق��ت ميزة جديدة لمس��اعدتهم على رؤية الصور تعرف باس��م 
“الن��ص التلقائي البديل” وتعتمد على الذكاء االصطناعي إلعطاء 
وصف لكل صورة، وعندما يستخدم الشخص قارئ الشاشة سوف 
يكون قادراً على س��ماع وصف الصور بما تحتويه من أش��خاص 

مع حالتهم ووضعياتهم وحتى أماكن تواجدهم.
وصرحت “فيسبوك” قائلة: إن األمر اس��تغرق منها 10 شهور 
تقريب��اً، وأن ه��ذه التقنية قائمة على ش����بك��ة عصبي��ة بمليارات 
المعامالت وُجربت بدراس��ة الماليين من األمثل��ة، وتتوافر حالياً 
عل��ى نظام IOS للغة اإلنكليزي��ة، على أن تتوافر قريباً للمنصات 

األخرى.
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XIaoyi2 شياومي تطلق كاميرتها
أطلقـت شــيـاومي 
جيلها الثاني لكاميـرا 
الذكـيــة  المراقبــــة 
 XIaoyi Small
العديد  Ants 2 مع 
مـن الـتـحســــيـنـات 
 ، ئـــــف ظـا لــو ا و
كالقـدرة على التقـاط 
مقاطـع فيديو عاليــة 
جانب  إلى  الوضوح 

وجــود عدســـــة 130 درجــة وفتحــــة f/2.0 وزودت بتقنيــات 
smartHDR وLDC لتصحيــح الـتـشــــــويـه وأيضــاً بمنفــــذ 
MicroSD لتوســع مساحة تخزينها، وتتميز بقدرة التعرف على 
الصوت البشــري ومعالجته Human Detection مع إصدارها 
صوت منبه عند اكتشاف شخص أو حركة معينة، وأيضاً التعرف 
على اإليماءات البشــرية كرفع قبضة اليد إلرشــادها ألمر معين، 
كما ويمكن للمســتخدم تحديد منطقة تنبيه مخصصة لتحســين دقة 

العدسة عليها.

XA35 وXA30 من “كانون”
أعلنــت “كانون الشــرق 

األوسط” عن إضافة 
فيديو  كاميرتي 
محمـولـتـيــــن 
جديدتيــن إلــى 
 ،X مجموعـــة
 XA35 وهمــا
وقد   .XA30و
تّم تصميم هذين 
لـطـرازيــــن  ا

للمحترفين والهواة على السواء، فهما صغيرتا الحجم وخفيفتا الوزن 
للغايــة وتضمــان مستشــعر HD CMOS Pro عالــي التعريف 
والمطــّور حديثاً ليؤمن حساســية أعلى وأداء محســناً في ظروف 

اإلضاءة المنخفضة.
ويتضمن الطرازان مجاالً دينامياً واســــعاً DR جديداً بنســـبة 
600 % وإعدادات Highlight Priority، مما يجعلهما مناسبين 
لتصويــر كل ما يمكــن تصويره من أخبار إلى األفــام الوثائقية، 

واألعراس، وأفام الشركات.

Rolly Keyboard 2 تطلق LG

 Rolly Keyboard الجيل الثاني من لوحة المفاتيح LG أطلقت
بمحاولة لاستحواذ على حصة أكبر من سوق إكسسوارات األجهزة 
الذكية، لتأتــي Rolly Keyboard 2 بتحســينات أبرزها إمكانية 
طيها على خمسة صفوف إلنشاء عصا سهلة الحمل يمكن وضعها 
بالجيب أو الحقيبة، مع لساٍن أسفل الوحة يسهل عملية فتحها، ويمكن 
لهــا االقتران مع 3 أجهزة في آن واحــد، وتزن 161غ بما في ذلك 

البطارية التي تكفي لمدة ثاثة أشهر.
وتتوافق اللوحة مع أنظمة أندرويد ونظام  Mac OS X وأنظمة 
تشــغيل وينــدوز، كما يتيح مســند اللوحــة الجديد وضــع الهواتف 

والحواسيب اللوحية بوضعية عمودية.

أول كمبيوتر بنظام تبريد سائل
أعـلـنــــت 
Acer عــــن 
إطاق جهـاز 
 Switch 12
 A l p h a
1 ضمــــن  2
مجمــوعــــة 
مــن األجهزة 
الجديــدة التي 
تجمع ما بيـن 

 i5و i3 ويتميــــز بدعمــــه لمعالجــات إنتــل ،Laptopو Tablet
وi7 من الجيل السـادس وبشـاشــة عرض قياس 12 إنش مع مدخل 
 USB 3.0و HDMI باإلضافة إلى منافــذ ،C مــن النــوع USB
 Active Pen كما يدعم  أيضاً جهاز الرســــم ،DisplayPort و
Stylus، ويأتي بذاكرة  8GB كحد أقصى وسعة تخزين تصل الى 
512GB. ويعتبر الجهــاز األول الذي يأتي من دون مراوح تبريد  
العتماده نظام التبريد السائل والذي يؤمن للمستخدمين نظاماً أفضل 

وأكثر استقراراً وبالطبع أقل إصداراً للضجيج.
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عندما يصبح الروبوت محاميًا ...

توصل شاب بريطاني جوشوا برودر 19 عاماً الى ابتكار روبوت 
ذكي يقدم خدمة مجانية تتيح للمستخدمين السؤال عن مسائل قانونية 
في األمور المتعلقة بالمخالفات والتأمين على السيارات والحصول 

على اإلجابات ذات الصلة بالقضية.
المشروع بدأ كموقع إنترنت مجاني للمساعدة فقط وليقرر بعدها 
أن يصمم “مولد نداء آلي” مســتعيناً برســائل سابقة كقالب للموقع 
أعطــاه اســم “DoNotPay” محققاً نجاحاً كبيراً بــه ما دفعه إلى 
تحويله إلى محامي روبوت قادر على إجابة تساؤالت المستخدمين 
وتوليد االســتئناف، وحالياً يقــوم بالتعامل مع الطعــون وغرامات 

إيقاف السيارات ومطالبات بدل األضرار.

جهاز اللتقاط األشباح من “سوني”
أعلنت سوني عن إنجاز 
حقيقي بجهاز فريد مصمم 
اللتقــــاط مكونــــات مــن 
 Proton أبعــاد متوازيــة
القدرة  لديــه   ،PackTM
الحركات  التقــــاط  علــى 
البطيئة جداً كالتي تمتلكها 
كامـيــرات  مجمــوعـــــة 
Cyber-shot RX الممتازة 
مــن ســوني حيث يســمح 
للمســـتـخـدم بالتقـاط 960 
صورة عالية الدقة في ثانية 

واحدة فقط مع مشـاهدة كافة األجزاء الملتقطة في وقتها الحقيقي.
الجهــاز الذي يتميز بمقاومته للماء والوحل يتمتع أيضا بإمكانية 
توصيلــه الســلكيا مــع أجهزة أخرى من ســوني كاجهــزة التلفاز 
BRAVIA والهواتـف الذكيـة XperiaTM لمشـاهدة وإرســال 
ومشــاركة المعطيات مــع تحديد التقاط الصــورة وإظهارها على 

الشاشة.

نظام كيميائي بالطاقة الشمسية
 Checkpoint طرحت شركة

 Pumps and Systems
الكيميائي  الضــخ  نظام 
المتطور للمــرة األولى 
الشــرق األوســط  فــي 
حيــث تتســم المضخــة 
بأنهــا صديقة  الجديــدة 
للبيئــة وأنهــا تســتخدم 
الطاقة الشمسية للحد من 

االنعباثات.
ُصممت سلسلة نظام 
 )FXS( الحقن الشمسي

مــن CheckPoint لتقدم حقنــاً كيمائياً مســتمراً وتحكماً دقيقاً في 
التدفق من دون استخدام مؤقتات، حيث يتسم تصميم النظام المحمول 
بالمتانة وخفة الوزن لسهولة التجميع. وتم توصيل اللوحة والمضخة 
سلكياً مسبقاً لتبسيط التركيب والحد من وقت التثبيت. وتحتوي العلبة 
األمامية على بطارية النظام المرتفعة ما يوفر مساحة بين البطارية 

وهيكل النظام ويضمن وصوالً سهاً للمشغلين الميدانيين.

عصا سيلفي بتقنية الواقع االفتراضي

 Oculus كشفت فيسبوك وبآخر ابتكاراتها مع شركة أوكيولوس
 Virtual Reality المتخصصة بتطوير تقنيات الواقع االفتراضي
عن عصا سيلفي تتيح لألصدقاء المتواجدين في أماكن بعيدة التقاط 
صور الســيلفي معاً في مكاٍن ثالث بعيد عنهم أيضاً على أن يرتدي 
 Oculus Rift الشــخصان كل في مكان نظارة الواقع االفتراضي
ويجتمعان معاً بشــكٍل افتراضي في مكان يتوافر فيه شــخص آخر 
ليقوم بإخراج عصا السيلفي والتقاط صورة لهما وكأنهما يقفان معاً، 
ويتم إســقاط الصورة ضمن صندوق بريــد افتراضي يظهر بعدها 
شــعاع يمتد من الصندوق حتى السماء بداللة أن الصورة تم رفعها 

ومشاركتها على صفحتي الشخصين.
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من ساعد في فك حماية األيفون ؟

انتشــرت فــي اآلونة األخرة شــائعات عن لجــوء الـFBI إلى 
 iPhone 5C وهي شــركة إســرائيلية لفتح هاتــف Cellebrite
الخاص بحادثة ســان برناردينو، اال أنه ووفقاً لتقرير من واشنطن 
بوســت فــإن مكتب التحقيقــات الفدرالي تلقى مســاعدة مقابل دفع 
مادي من بعض قراصنة محترفين تمكنوا من إكتشاف ثغرة أمنية 
في الهاتف وتم إســتخدامها إلنشاء بعض األجهزة التي إستخدمت 
لتجاوز الرقم الســري علــى الجهاز، ومن المؤكــد أن هذه الثغرة 
تؤثــر فقط على هواتف أبل القديمة، وســترغب آبل بطبيعة الحال 
بإصاحها لضمان بقاء بيانات عمائها آمنة، لكن هذا يتوقف على 

ما إذا كان سيتم الكشف عن الثغرة للشركة أم ال.

“أبل” تقترب من المليار !

خال الفترة ما بين عامي 2007 ونهاية 2015 باعت شركة أبل 
مايصــل الى 896 مليون جهــاز آيفون ما يعني أنها بحاجة إلى بيع 

نحو 104 مليون آيفون لتصل إلى مليار هاتف ُمباع.
ـع تقاريــر أن أبل تمكنت من بيع 50 مليــون هاتف خال  وتتوقَـّ
الربع األول من عام 2016 وأنها ســتحقق رقم المليار يوم 20 من 

شهر تموز/يوليو 2016.
جدير بالذكر أن أبل لديها 9 أجيال و13 إصدار من اآليفون وأن 
أحــدث أجهزتها الذي أطلقتــه مؤخراً هو SE 5، وفي حال صدقت 
التوقعــات برقم المليار في الموعد المذكور، فإن الشــركة تكون قد 

باعت ضمنها 500 مليون آيفون ما بين عامي 2015 و2016.

ما هو جديد أبل في أيفون7 ؟

تشير تقارير أخيرة إلى أن “أبل” سوف تفاجئ الجميع بأيفون 7 
نحيف للغاية وأنها قد تتخلى عن منفذ سماعات األذن القياسي إضافة 
الى اســتخدامها تقنية جديدة  تسمى “fan-out” تميز هاتفها الجديد 
بها وتعمل على ضغط كافة مكوناته الداخلية بشكل أنيق من دون أن 
يمس ذلك من أدائه بأي ضرر ومع جعل مســاحة فارغة الستخدام 

.6s بطارية أكبر من بطارية أيفون
كذلك تشير التقارير الى أن أيفون 7Plus سوف يتميز عن مثيله 

األصغر بكاميرته ثنائية العدسة للمرة األولى.

HTC هاتف جديد من
 HTC أطلـقـــت
رسمياً هاتفها الذكي 
والذي   HTC 10
قضــت بـحســـــب 
قولهــا 12 شـــهـراً 
في تصميمه لتدمـج 
ردود الفعـــل التــي 
تلقتها مــن عمائها 
فــي جميــع مراحل 
عمليـــة التطويــــر 
 HTC 10 ويـقــدّم

شاشــة Super LCD 5 مقاســها 5.2 مع طبقــة حماية من زجاج 
غوريــا غاس بحــواف منحنية تندمج مع إطــار الهاتف المعدني 
من األلمنيوم، وبمعالج ســناب دراغون 820 وذاكرة 4GB وسعة 
تخزيــن 32GB قابلة للزيادة، وببطارية ســعة 3.000 ميلي أمبير 
بميزة الشــحن الســريع اضافة لقــارئ بصمات األصابــع، أما دقة 
الكاميرا الخلفية فهي 12MP مع فاش مزدوج وميزة تركيز تلقائي 

بالليزر في حين جاءت األمامية 5MP مع مثبت صورة بصري.
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R9 Plusو R9 أوبو” تبيع 180 الف هاتـف“
بحســب آخــر التقاريـر 
فإن شركة أوبو وهي أحد 
أهــم شـــــركات الصيــن 
الُمصنّعــة للهواتف الذكية 
اســتطاعت أن تبيــع أكثر 
مــن 180 ألف هاتـف من 
 R9 ،R9 Plus هاتفيهــا
محققـــة أرقــــام مبيعــات 
عالية فــي اليوم األول من 
الصيــن،  فــي  إطاقهمــا 
الهاتفين الذين تميزا بحملة 
دعائيــة كبيــرة اختلفــــت 

مواصفاتهمــا ما بين 5.5 و6 انش للشــاشـــة أموليــد، ومعالجين 
ثماني النواة من ميدياتك وكوالكوم في حين اتفقا بذاكرة عشــوائية 
4GB وســعة تخزيــن 64GB قابلة للتوســع مــع كاميراتين لكل 
منهما بدقة 16MB و12MB ونفس نســخة نظام التشــغيل لولي 
بوب 5.1 في حين تميز R9 Plus بســعة بطارية أكبر ومع دعم 

الجهازين لتقنية الشحن السريع.

UNIX من “إكس تاتش”
تـاتــــش”  “إكــــس  أطلقـــت 
)XTOUCH( العامة التجارية 
المتخصصــــة فــي المنتجــــات 
الذكـي  الهاتـــف  اإللكترونيــــة، 
“يونيكـــس” )UNIX( الداعـــم 
 )4G LTE( لتقنية الجيــل التالي
والمزود بتقنية استشــعار بصمة 
الشــرق  منطقــة  فــي  اإلصبــع 
األوســط. ويمتــاز الهاتــف بخفة 
الــوزن، ولقد تــم تصنيعه بهيكل 

معدني كامل.
يعمل هاتف “يونيكس” بنظام 

تشــغيل )Android 5.1 Lollipop( وهــو مدعــوم بشــــريحة 
ومعــالــــج   )MediaTek MT6753 64-bit Octa-core(
)Octa-core( يقــدم أداء متميــز ويوفــر مــن اســتهاك الطاقة. 
 )Dragontail( ويمتاز بشــاشــــــة أمامية من الزجاج المتطور
لحماية شــاشــــتـه المصنعة بتقنية لوحة شــاشــة عالية الوضوح 

.)720p HD IPS(

A9 Pro من “سامسونغ”

كشــفت “سـامسـونغ” وبشــكل رســــمي في الصين عن هاتفها 
Galaxy A9 Pro، الهاتف الذي استحوذ على العديد من العناوين 
أتى بشاشــة أموليد حجم 6 إنش مع معالج كوالكوم ثماني النواة فئة 
ســناب دراغون 652 وذاكرة عشوائية 4GB وسعة ذاكرة تخزين 
 8MP16 خلفية وMP 32، وتم تزويده بكاميراGB قابلة للزيــادة
أمامية مدعوماً بنظام أندرويد مارشــميلو 6.0.1 وببطارية ضخمة  
سعة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع. إضافة لمستشعر 
البصمة ومنفذين لشريحتي اإلتصال كما يدعم كافة تقنيات االتصال 

.LTE المعروفة وشبكات الجيل الرابع

كاميرا عدسة الصقة من “سامسونغ”
تعمـــل 
سامسونغ 
على منتج 
يــــد  جــد
عـبــــارة 
عـــــــــن 
عـدســــة 
الصقــــة 
تـمـتـلـــك 

كاميرا وشاشــة مدمجتين. وبحسب تقارير اخيرة فقد تقدمت بطلب 
جديد لبراءة اختراع لتلك العدســات الاصقة، حيث تحتوي العدسة 
على شاشــة صغيرة من شــأنها أن تبــث الصور ومقاطــع الفيديو 
مباشــرة أمام عين المســتخدم مما يجعلها قادرة على توفير تجربة 

رائعة للواقع االفتراضي أيضاً.
ليــس هــذا فقط، بل ســتتمكن تلك العدســات من التقــاط الصور 
والتحكــم بها عن طريق العيــن والغمز و حركات مختلفة، لكن من 
غير المعلوم حتى اآلن ان كانت العدســة المستوحاة من فيلم المهمة 

المستحيلة هي قيد التطوير أم هي مجرد براءة اختراع حتى اآلن.
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“هواوي” تطلق نظارتها األولى

انضمت “هواوي” لكل من “سامســونغ”، “إل جي” و“إتش تي 
 Huawei VR ســي” وأعلنت عن أول نظارة واقع افتراضــي لها
.Mate8 إضافةً إلى P9 Plusو P9 لتدعم العمل مع هواتفها األخيرة

ووفقــاً للشــركة فــإن نظارتها تتميــز بكونها األولــى التي تدعم 
الصوت المحيطي 360 درجة لتقديم تجربة متكاملة ما بين الصوت 
والصورة، هذا وتمتلك لوحة تحكم لمســية وزراً للعودة إلى الخلف 
ومفاتيــح للتحكم بالصوت مع زٍر لتغييــر البُعد بين الهاتف وعيني 
الُمســتخدم للحصول على أفضل رؤية، وتقدم سرعة استجابة تبلغ 
20 ميلي/ثانية وحقل رؤية بعرض 95 درجة وآليةً تصفية الضوء 

األزرق مايُساعد في حماية عيني الُمستخدم.

Mi TV 3S ... بشاشة منحنية

أعلنت شركة شياومي إطاقها تلفزيونها الذكي Mi TV 3S الذي 
يأتي بشاشــة منحنية مقاسها 65 بوصة وبســماكة ال تتجاوز 5.9 
ميليمتــرات، ويتمتع الجهاز بهيكل معدني وعرضه للمحتوى بدقة 
4K. وأوضحت شــياومي أن شاشة التلفاز الجديد من إنتاج شركة 
سامســونغ الكورية الجنوبية وتمتاز بمعدل تباين يبلغ 4.000:1، 
وزاويــة رؤية تصل إلــى 176 درجة، إضافة إلــى تغطية تدرج 

.NTSC لوني وفق نظام البث التلفزيوني التناظري
ويعمــل التلفاز بنظــام Android TV من غوغــل، مع معالج 
MStar 6A928 بشريحة رباعية النوى Cortex-A17، إضافة 

.Mali-T760MP4 لمعالج رسوميات

Surface Hub من مايكروسوفت

أطلقت مايكروسوفت حاســوبها الجديد Surface Hub المزود 
بشاشــة ذكية عماقــة وبالطبع بنظام تشــغيل وينــدوز 10، ليحل 
بديــاً للوحة البيضاء التقليدية وليكون وســيلة تقديم األفكار وجمع 
المعلومــات. الجهاز الذي يأتي بســعة تخزيــن 128GB و ذاكرة 
وصول 8GB تمتاز شاشته بدعمها اللمس المتعدد إضافة لحساسات 
تتبع حركة المســتخدمين مع كاميرا عالية الدقة، مع خيار نموذجين 
بشــاشــــة 55 انــش مــع معالج Core I5، و84 انــش مع معالج 
Core I7، ويتميــز الجهــاز بامكانية االتصــال باألجهزة القريبة 
للتعديــل على المحتوى أو إضافة محتوى جديد وتشــغيله تطبيقات 

المحادثة أيضاً، إضافة لتزويده بأربعة منافذ USB ومنفذ ايثرنت.

Gorilla Glass الطباعة على زجاج
مـــت  قا
كـة  شـــــر
 Corning
ق  طـــا بإ
مـــــة  خــد
ة  يـــــد جـد
الهنــد  فـي 
تــدعـــــى 
M A S -

TERPIX يمكــن للعمــاء مــن خالها طبع صورهــم الخاصة 
على زجاج من نوع Corning Gorilla Glass بإســتخدام حبر 
األشــعة فوق البنفسجية، وبشكل مقاوم  للخدوش والبقع مع سهولة 
التنظيف وقدرة على الصمود لفترة طويلة من دون تغيير في جودة 

الصورة.
كما يمكن للعماء طبع ســتة أحجــام مختلفة من 4 على 6 إنش 
وصــوالً إلــى 55 إنـش على 48 إنـش، ويمكنهــم أيضاً الحصول 
علــى صــور مصقولة أو غير المعــة، إضافة المكانية إســتخدام 

MASTERPIX إلنشاء بطاقات العمل أيضاً.
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الثاني مع خضوع ما يصل إلى 30 % من أس��اطيل المشاركين بالدراسة لالستبدال 
أو إضافة طائرات مروحية جديدة. وأظهرت الدراسة ان أكثر من 60 % من خطط 
الشراء تستهدف نماذج الطائرات المتوسطة والمتوسطة ذات المحركين، وأن الطلب 
على الطائرات الثقيلة متعددة المحركات يش��هد ضعفاً في النمو بس��بب غياب تدخل 

كبار مشغلي قطاع الغاز والنفط في المنطقة.
وفي أميركا الش��مالية، تراجعت توقعات الشراء بواقع نقطتين مئويتين في دراسة 
هذا العام، إال أنها ال تزال توفر قاعدة طلب قوية على الطائرات الخفيفة ذات المحرك 
الواحد والمتوس��طة أو المتوس��طة ذات المحركين. واقتصرت أكثر من 60 % من 
المشتريات المقررة للمنطقة على نماذج الطائرات الخفيفة ذات المحرك الواحد، في 
حين وصلت نسبة المشتريات الجديدة إلى 25 % تقريباً للنماذج ذات الحجم المتوسطة 
والمتوسطة ذات المحركين   وتعتبر خطط شراء منطقة أميركا الشمالية عنصراً هاماً 
من الدراس��ة االس��تطالعية اإلجمالية لعام 2016 وتس��اهم في دعم توقعات الطلب 

العالمي في القطاع بفضل األسطول الكبير العامل في المنطقة.
انخفاض في أوروبا

وعلى الصعيد األوروبي شهدت خطط الشراء انخفاضاً طفيفاً مع ضعف مستمر 
في خطط الشراء الروسية المعلن عنها. واوضحت الدراسة أن نوايا الشراء األوروبية 
تميل حالياً إلى تفضيل نماذج الطائرات الخفيفة ذات المحركين وذات المحرك الواحد 

بنسبة متساوية تقريباً هذا العام.
أما بالنس��بة لدول البريك )البرازيل، روس��يا، الهند والصين(، فيستمر الطلب في 
المنطق��ة ويراوح بين المد والجزر، مع تس��جيل الهند والبرازي��ل لنتائج أفضل في 

دراسة عام 2016 .
وتتجاوز معدالت خطط ش��راء الطائرات المروحي��ة الجديدة في الهند والبرازيل 
المتوس��ط العالمي بفارق كبير. في حين تراجعت خطط الش��راء الصينية المقررة، 
أي نماذج صينية الصنع اهتماماً يذكر في الشراء ضمن الدراسة.األمر الذي يعكس آفاقاً أبطأ للنمو االقتصادي البطيء على المدى القريب. ولم تتلق 

طلب الدول النامية دعم استقرار سوق المروحيات العالمية

تباطؤ اقتصادي عالمي زاد الطلب على الطائرات الخفيفة
ف���ي ظل بيئة م���ن النمو البطيء لالقتص���اد العالمي، 
وزي���ادة التقلبات في األس���واق ذات الصلة بقطاع الغاز 
والنف���ط، يتحرك قطاع الطائرات المروحية وفق توقعات 
حذرة بخصوص المشتريات الجديدة قريبة األجل، حيث 
يقوم مديرو أساطيل الطائرات بتقييم مشتريات الطائرات 
المروحية الجديدة بدقة كبيرة، حس���بما أكد رئيس قسم 
الدفاع والفضاء لدى ش���ركة هانيويل ايروسبيس كاري 

سميث.
وتتوقع “هانيويل” تسليم ما بين 4300 إلى 4800 طائرة 
مروحي��ة لالس��تخدام المدني بين عام��ي 2016 و2020، 
بانخفاض قدره 400 طائرة قياس��اً بالتوقعات الخمسية لعام 

2015 بسبب األوضاع االقتصادية الحالية.
استقرار خطط الشراء الجديدة

أظهرت دراسة أجرتها “هانيويل” استقراراً في معدالت 
خطط الش��راء الجديدة، ولكن مع إقدام مش��غلي الطائرات 
عل��ى إجراء ع��دد إجمالي أقل من عمليات ش��راء النماذج 
الجديدة خالل فترة الخمس س��نوات القادمة، مشيرة إلى أن 
خيارات نم��اذج طائراتهم الجديدة تأثرت  بالنطاق، وحجم 
المقص��ورة، واألداء، والترقي��ات التكنولوجي��ة، وس��معة 

العالمة التجارية.
كم��ا اظهرت الدراس��ة أن معداّلت اس��تخدام أس��طول 
الطائرات المروحية انخفضت بش��كٍل ع��ام، لكنها توقعت 
تحسناً طفيفاً في معدّل االستخدام خالل ال�12 شهراً المقبلة، 
عل��ى الرغم م��ن تزايد الفج��وة بين مخططات المش��غلين 
والناجم��ة ع��ن التخفي��ض الملح��وظ ف��ي حرك��ة تقليص 

مخططات الشراء في أغلب المناطق.
ً المناطق األكثر نموا

احتل��ت أمي��ركا الالتيني��ة المرتب��ة األول��ى عالمياً في 
معداّلت خطط شراء الطائرات الجديدة بالرغم من الركود 
االقتصادي في البرازيل، كما حققت  ثاني أعلى نس��بة من 
حيث الطل��ب اإلقليمي المتوقع على الطائ��رات المروحية 

الجديدة خلف منطقة أميركا الشمالية.
ويفّضل المشاركون في الدراسة من أميركا الالتينية حالياً 
نماذج الطائرات الخفيفة ذات المحرك الواحد بنس��بة تصل 
إلى النصف تقريباً في خطط الش��راء، متبوعةً بالطائرات 
الخفيف��ة ذات المحركين بنس��بة 35 % تقريباً، وفيما تبقى 
من خطط الش��راء جاءت النس��بة متقاربة بي��ن المنصات 

المتوسطة والمتوسطة ذات المحركين.
وجاءت منطقة الش��رق األوس��ط وأفريقيا ف��ي المركز 
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خطط توسعة مطار آل مكتوم
وقع الش��يخ أحمد بن س��عيد آل مكتوم اتفاقية تعاقد مع مجموعة 
الجابر للهندسة والمقاوالت لتنفيذ مشروع توسعة مبنى المسافرين 

في مطار آل مكتوم الدولي.
وبموجب هذه االتفاقية سيتم بحلول حزيران/يونيو 2017 إتمام 
المرحلة األولى من المش��روع، والتي ستشهد زيادة مساحة مبنى 
المس��افرين من 66,107 إلى 145,926 متر مربع. واستناداً إلى 
خطط التوس��عة، من المتوقع أن يس��توعب المط��ار ما يصل إلى 

26,5 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2025.
تج��در اإلش��ارة إل��ى أن المطار س��يتمتع ف��ي نهاي��ة المطاف 

باستيعاب أكثر من 220 مليون مسافر سنوياً.

“بوينغ” ستلغي 4000 وظيفة
أعلن��ت ش��ركة بوينغ انها س��تلغي نحو 4000 وظيف��ة في فرع 
الطي��ران التجاري خالل النص��ف االول من 2016 في اطار خطة 
لتعزيز التنافس��ية على الم��دى الطويل وتمويل نموها، موضحة أن 
االربعة االف وظيفة س��تلغى على اساس الرحيل االختياري وانها 
تشمل كوادر عليا ومدراء. وكان يعمل في قسم الطيران التجاري في 
“بوينغ” 82310 موظفين حتى نهاية شباط/فبراير 2016 من اصل 
159 ال��ف موظف في المجموعة ككل. وفي نهاي��ة كانون الثاني/

يناي��ر 2015 اعلنت “بوينغ” تراجعاً في تس��ليم الطائرات المدنية 
ألول مرة منذ 2010. ويفترض ان تسلم الشركة ما يصل الى 740  
طائرة في 2016 أي اقل ب�22 طائرة عن 2015 عندما سلمت 762 

طائرة في انجاز قياسي.

الخطوط السعودية تؤسس “أديل”
أع�ل�ن���ت 
لمؤس�س���ة  ا
م������ة  لع�ا ا
للخ�ط����وط 
ال�ج�وي������ة 
الع��رب�ي����ة 
الس�ع��ودي�ة 
تأسي�س  عن 
ش������رك���ة 

طي��ران جدي��دة، لتقدي��م خدمات النق��ل الجوي االقتصادي باس��م 
“طيران أديل”.

وق��ال مدير عام الخطوط الس��عودية المهن��دس صالح بن ناصر 
الجاسر: إن الش��ركة الجديدة ستبدأ التشغيل منتصف العام 2017، 
موضح��اً أن “طيران أديل” هي ش��ركة تابعة للمؤسس��ة وس��وف 
تمارس عملها باستقالٍل عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي 
بإدارتها وإمكاناتها وأهدافها وخططها االستراتيجية وستعمل ضمن 
فئ��ة الطيران منخف��ض التكاليف مع المحافظة عل��ى أعلى معايير 

السالمة ومستوى الخدمات.

انعقاد الهيئة العامة للملكية األردنية

عق��دت الهيئة العامة لش��ركة الخطوط الجوي��ة الملكية األردنية 
اجتماعها السنوي العادي في فندق “كراون بالزا” - عمان برئاسة 
رئيس مجلس اإلدارة سليمان الحافظ.  وجرى خالل االجتماع مناقشة 
تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015 وخطة 
العمل المس��تقبلية لعام 2016 وتقرير مدققي الحس��ابات والميزانية 
العمومية السنوية وحس��اب األرباح والخسائر، حيث وافقت الهيئة 
على جميع هذه البنود. كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للش��ركة، 
تكون من شركة إدارة المساهمات الحكومية ولها 5 مقاعد والمؤسسة 
العام��ة للضمان االجتماعي ولها مقعد واحد ومجموعة ميقاتي ولها 

مقعد واحد، باإلضافة الى ميشيل نزال ومحمد علي بدير.
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إقالع أول طائرة “إيرباص” أميركية
حلّق��ت للمرة األولى في األجواء أول طائرة إيرباص تم تجميعها 
في خطوط إنتاج الشركة في الواليات المتحدة األميركية في مصنع 
موباي��ل. وقامت الطائرة من طراز A321 والتي تم طلبها من قبل 
خطوط جيت بلو الجوية، باإلقالع من مطار موبايل إيروبلكس في 

والية أالباما في رحلة تجريبية وهبطت بسالم.
اس��تغرقت الرحل��ة 3 س��اعات و26 دقيق��ة، تم خالله��ا إجراء 
اختب��ارات عل��ى أداء األنظمة والمحركات والهيكل. وس��تبقى هذه 
الطائ��رة بضعة أس��ابيع أخرى في خط اإلنت��اج النهائي قبل أن يتم 

تسليمها لخطوط جيت بلو الجوية.

عالمة تجارية جديدة من “إيرباص”
أطلق��ت ش��ركة ايرباص عالمته��ا التجارية الجدي��دة لمقصورة 
طائراتها تح��ت مس��مى )Airspace by Airbus(. وتعكس هذه 
الفلسفة الجديدة مدى اهتمام الشركة برفاهية الركاب وكذلك تحسين 
مس��تويات األداء التشغيلي لعمالئها من شركات الطيران. وستمثل 
العالم��ة التجارية أفض��ل ابتكارات المقص��ورة والتصميم المقدمة 
من الش��ركة، وستعمل على مساعدة المش��غلين لالرتقاء بخدماتهم 
ومكان��ة عالماتهم التجارية. وس��تعكس الش��ركة فلس��فتها الجديدة 
لمفهوم المقص��ورة على طائرة الجيل الجدي��د )A330neo( التي 
س��يتم إطالقها في األجواء قريباً والمس��توحاة من مقصورة طائرة 

)A350XWB( التي دخلت الى نطاق الخدمة مؤخراً.

أجنحة الشام تدرس زيادة رحالتها

كش��فت ش��ركة أجنحة الش��ام للطيران عن س��عيها لزي��ادة عدد 
الرحالت من بيروت إلى دمش��ق أو القامشلي بهدف إتاحة الفرصة 

ألكبر عدد من السوريين بالعودة إلى وطنهم.
وأش��ار المدير التجاري للشركة نزار سليمان إلى اإلقبال الكثيف 
من قبل الس��وريين على العودة منذ إعالن الشركة عن قرارها بنقل 
المسافرين السوريين العائدين إلى الوطن والذين غادروا تركيا إلى 
أوروب��ا دون تأش��يرة دخول أو خروج، حيث لفت إلى أن الش��ركة 
قام��ت بمراجعة الس��لطات اللبنانية، وتم االتف��اق معها على دخول 
الس��وريين العائدين إلى وطنهم إلى لبنان حتى في حال عدم وجود 
تأشيرة خروج على جواز سفرهم شرط أن تكون فترة الترانزيت في 

مطار بيروت 12 ساعة فقط.

طائرة من دون طيار مضادة للغواصات

طورت البحرية األميركية طائ��رة من دون طيار، ولكنها خالفاً 
لمعظ��م الطائرات األخرى تس��تطيع اإلق��الع من الم��اء والهبوط 

والغوص أيضاً بكل سهولة.
الطائرة تعرف باسم Aqua-Quad، ويمكنها أن تكون بديالً عن 
أنظمة السونار للبحث عن األهداف المائية وخاصة الغواصات التي 
تك��ون كامنة في أعماق المحيط. وه��ي ال تحتاج الى بطارية حيث 
تعمل بواسطة الخاليا الشمسية وتولد طاقة بعد الوقوف تحت أشعة 
الشمس لفترة قصيرة، ويمكنها البقاء تحت الماء لمدة 23 ساعة في 
اليوم، وهو أقل بكثير مما تستطيعه طائرة CRACUNS المماثلة 

لها، حيث تستطيع األخيرة البقاء في الماء لمدة شهرين.
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شحن األمتعة آليًا في هونغ كونغ

“سوالر إمبالس2” تستأنف رحلتها

دّشنت كل من شركة 
طيران كاثي باس��يفيك 
اير  دراغون  وش��ركة 
للطي��ران خدمة جديدة 
لش���ح�ن األمتع���ة آلياً 
عب��ر أجه��زة الخدم��ة 
الذاتية في مطار هونغ 
كونغ الدول��ي، لتعزيز 
خب��رة المطار في عالم 
الطي����ران وح����رص 
الش��ركتين على خدم�ة 
المس�افرين وتوفير كل 

س�بل الراحة لهم.
وتتيح هذه الخدمة للمسافرين تسجيل أمتعتهم وتسليمها بأنفسهم، 
وتش��مل ه��ذه اإلجراءات طباع��ة بطاقة األمتعة التي تحمل اس��م 
وعنوان صاحبها، ووضع البطاقة الالصقة على األمتعة ثم شحنها. 
وباس��تطاعة المس��افرين الذين اتّموا إجراءات الس��فر أن يقوموا 

بتسليم أمتعتهم لشحنها آلياً عبر مرافق أجهزة الخدمة الذاتية.

استأنفت 
“س����والر 
 ”2 مبلس إ
الطائ����رة 
التي تعم�ل 
ق����ة  لطا با
لشمس�ية،  ا
رحلت�ه����ا 
حول العالم 

الت��ي انطلقت م��ن أبوظبي في ش��هر آذار/م��ارس 2015. وتولّى 
مؤسس ورئيس مشروع سوالر إملبس برتراند بيكارد، قيادة الرحلة 
حيث حلق منفرداً لمدة 62 ساعة من دون توقف عابراً مياه المحيط 
الهادئ من هاواي إلى الساحل الغربي للواليات المتحدة األميركية، 

وهي المحطة التاسعة من الجولة العالمية للطائرة.
وتزامن استئناف الطائرة لرحلتها العالمية مع احتفال بلدان العالم 
بيوم األرض في 22 نيس��ان/أبريل، وهو حدث س��نوي يهدف إلى 
تش��جيع السكان حول العالم على المساهمة في حماية البيئة وصون 

الموارد الطبيعية.

تطبيق لـ”الرحالت” من “االتحاد للطيران”
أطلق��ت “االتحاد للطيران” 
الناقل الوطني لدولة اإلمارات 
العربية المتح��دة، تطبيقاً على 
هات��ف آيفون يتي��ح للضيوف 
تنظيم وإدارة رحالتهم بسهولة 
أكبر، حيث تواصل الش��ركة 
تبن��ي تقني��ة مبتك��رة للس��فر 

بمنظور جديد.
التطبي��ق خصائص  يوف��ر 
شاملة إلدارة الرحلة من خالل 
االس��تفادة الكامل��ة من أحدث 
االبت��كارات في تقنية الهواتف 
للضيوف  ويمك��ن  المتحركة. 

تنظي��م رحلته��م عبر التطبي��ق بما في ذل��ك حجز التذاك��ر وإتمام 
إجراءات السفر ورؤية وضع رحالتهم وحتى معرفة طريقهم حول 
مط��ار أبوظبي الدولي باس��تخدام الخرائ��ط الداخلية للمطار، حيث 
تعاونت الشركة مع شركة مطارات أبوظبي لتوفير تلك الميزة التي 

تعتبر األولى في الشرق األوسط.

Volocopter تعمل بالطاقة الكهربائية

أعلن��ت ش��ركة e-volo األلماني��ة عن أول طائرة هجينة باس��م 
“Volocopter” صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة النظيفة  ال تصدر 
أي انبعاث��ات، الطائ��رة Volocopter تعم��ل بالكهرب��اء ومزودة 
بثماني عش��رة مروح��ة ومقعدين ويمكنها اإلقالع والهبوط بش��كل 
عمودي مثل الهليكوبت��ر. كما تمتلك مقبض تحكم يتيح لها التحرك 
في أي اتجاه مع شاش��ة تعمل باللمس. وتتوقع ش��ركة e-volo أن 
تصبح الطائرة إحدى وسائل المواصالت بدالً من السيارات لتخفيف 
االزدحام المروري، وخالل اختبارها اس��تطاعت الطائرة الطيران 
لعدة أمتار ولدقائق على أن تقوم الشركة باختبار آخر للوصول بها 

الرتفاعات أعلى والتحليق بسرعة 30 ميالً في الساعة.
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طائرات تعمل بالهيدروجين

طّور خبراء بريطانيون في مجال الطاقة الذكية، طائرة من دون 
طيار تتميز باستخدامها لخليتي وقود هيدروجين، وتقتصر نفاياتها 

الوحيدة على الهواء الدافئ والماء.
وقال المدير التنفيذي في قس��م اإللكترونيات االستهالكية للطاقة 
الذكية جوليان هيوز: المش��كلة الرئيس��ية مع تكنولوجيا البطاريات 
الحالي��ة للطائرات م��ن دون طيار هي أن زم��ن الرحلة ال يتجاوز 
15 دقيق��ة وإعادة الش��حن البطارية تس��تغرق لعدة س��اعات، لكن 
بفضل تقنية خلية الوقود يرتفع زمن الرحلة إلى س��اعة أو ساعتين، 
وإذا كانت هناك حاجة إلعادة ش��حن البطارية يمكن  تغيير مصدر 

الوقود، األمر الذي يستغرق حوالي دقيقة واحدة.

“القطرية” تضاعف رحالتها إلى نيويورك
أع�ل�ن��ت 
ش�������رك�ة 
ال�خ�ط���وط 
ال�ج�وي�����ة 
القطرية عن 
مض�اع�ف��ة 
ع�����������دد 

رحالتها المباشرة من مطار حمد الدولي إلى مطار جون اف كينيدي 
ف��ي نيويورك، وذل��ك بإضافة رحلة ثانية على هذا الخط المباش��ر 
باستخدام طائرة ايرباص A350. وتعد الرحلة الجديدة هي العاشرة 

التي تسيرها الشركة بين الدوحة والواليات المتحدة.

4 طائرات للسورية للطيران باالستثمار
ح  ص���������ر
الحكومة  رئيس 
الس��������وري��ة 
وائ��ل  الدكت�ور 
أن���ه  الحلق����ي 
رغ��م العقوبات 

المفروضة على مؤسسة الطيران العربية السورية منذ عام 2005، 
فقد تمكنت المؤسس��ة من اضافة طائرتين في شهر نيسان /ابريل، 
كما تم  شراء 4 محركات لطاترتي إيرباص و4 محركات لتعمير 
طائرتين تي آر، وهكذا فمع نهاية  آب/أغس��طس 2016، ستكون 

الطائرات ال�4 ضمن أسطول السورية الموضوع باالستثمار.

مهمة جديدة للطائرات ... في دبي
تعت��زم إمارة دب��ي وهي 
التي ش��هدت نمواً كبيراً في 
اس��تخدام  المج��االت  كاف��ة 
طائ��رات م��ن دون طي��ار 
للمس��اعدة ف��ي القبض على 
كل من يرمي النفايات، حيث 

أعلنت إدارة النفايات في بلدية دبي عن التحضير لنشر أسطول من 
طائرات من دون طيار للمراقبة والتفتيش من أجل ضبط من يترك 
المخلف��ات في غير مكانها بجانب تصوير المواقع المخصصة لدفن 
النفايات، وس��توفر هذه الطائرات الكثي��ر من الوقت على أن تكون 

قادرة أيضاً للوصول الى أماكن ال يمكن للمفتشين الوصول إليها.

رواندا تستعين بطائرات من دون طيار

تم االتفاق مابين حكومة رواندا  وش��ركة ZipLine األميركية 
الناشئة بهدف الحصول على أسطول من الطائرات من دون طيار، 
وذلك الس��تخدامها في توصيل اإلمدادات الطبية كأكياس الدم، إلى 

21 مستشفى وعيادة يصعب الوصول إليها عبر الطرق البرية.
يذكر أن هذه الطائرات س��تبدأ عملها بدءاً من شهر تموز/يوليو 
 SIM 2016 القادم، حيث ستحلق هذه الطائرات والمزودة ببطاقة
ف��ي داخله��ا، في مس��ار رحلتها بس��رعة 180 ميل في الس��اعة، 

ويمكنها القيام ب�50 إلى 150 رحلة تسليم في اليوم.
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5.9 ماليين دوالر سنوياً لرئيس “بيجو”
أفـــادت 
صحيـفـــة 
يـكـــو  ليـز
أن ممثلــي 
الحكومـــة 
الفرنســيـة 
في مجلـس 
إدارة شركة 
بـيـجــــــو 

ســــــيـتـرويـن لصناعــة الســيـارات يعارضون رفع أجر رئيس 
مجلــس اإلدارة كارلوس تافاريس الــى 5.24 مليون يورو )5.9 
مليــون دوالر أميركي( فــي عام 2015 مــن 2.75 مليون يورو 
)3.12 مليــون دوالر أميركــي( في عام 2014، مشــيرة إلى أن 
الحكومة الفرنسية التي تملك 14 % من “بيجو” توصي الشركات 
التي تملك حصص أقلية فيها بخفض أجور القيادات بنسبة 30 %.
يذكر أن “بيجو ســيتروين” عادت إلى الربحية في عام 2015 

بعد خسائر ألربع سنوات وحققت أهداف األداء قبل موعدها.

“مازيراتي” تستدعي 21 ألف سيارة

استدعت شركة مازيراتي اإليطالية لصناعة السيارات الفاخرة ما 
يقرب من 21 ألف سيارة في الصين بسبب عيوب في تصميم دواسة 
الوقــود وفرش األرضية قد تزيد من خطر حدوث تصادم ،حســبما 

أكدت هيئة مراقبة الجودة في الصين.
وذكرت وســائل إعالم رســمية أن المركبات المتضررة تشــمل 
ســيارات من طــراز كواتروبورتي وجيبلي والتــي صنعت خالل 

الفترة بين آذار/مارس 2013 وكانون األول/ديسمبر2015.
وقــد تراجعت مبيعات الطرازات الفاخرة للســيارات في الصين 
خالل الســنوات األخيرة بسبب تباطؤ االقتصاد والحملة التي تشنها 

الحكومة على الفساد والمظاهر العلنية والواضحة للثراء.

“فولكس فاغن” في مأزق حقيقي
تشــــيــر 
تقاريــر إلى 
شــركة  أن 
فـولـكـــــس 
غــــــن  فـــا
صـانـعـــــة 
الســـيـارات 
األلمانـيــــة  
في ورطـــة 
حقيقية حالياً 

وبغــض النظر أن الحكومات في مختلــف الدول تخطط لمقاضاتها 
بســبب إنبعاثات ثاني أكســيد الكربون الزائدة عن الحدود القانونية، 
فإن هنالك دعوى أميركية قضائية أخرى يتم نســجها وبشكل جدي 
ضدهــا من قبل موزعي الواليات المتحدة الذين نالهم الضرر عقب 
الفضيحة. وال يوجد أي ســبب لتأخير رفع الدعوى سوى أن هؤالء 
الموزعيــن في خضــم المناقشــات والمفاوضات للضغــط عليها، 
منتظرين معرفــة مقدار التعويض الذي ســتقدمه لهم في محاولتها 

تفادي رفع الدعوى.

Tesla 400 آلف طلب مسبق على

يبدو أن الطلبات المســبقة على سيارة Tesla Model 3 الجديدة 
قد كســرت حاجز 400 آلف طلب مســبق، ومن المفترض أن تبدأ 
الســيارة الجديــدة بالوصول إلى العمــالء في أواخر العــام المقبل، 
وبالرغم من أن Tesla Model 3 تعد أرخص سيارة كهربائية من 
شركة Tesla، اال أن حاجز 400 آلف طلب مسبق يعد إنجازاً مؤثراً 
بالفعل. والسيارة القادرة على قطع مسافة 400 كيلومتر بعملية شحن 
واحدة وبلوغ السرعة 60 ميل في الساعة في غضون 6 ثواني فقط، 
وتكلف 35 آلف دوالر أميركي فقط، مع إمكانية  تخفيض السعر إلى 

25 آلف في بعض الواليات بفضل الحوافز الضريبية .
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سيارتان جديدتان من “المبرغيني”

أطلقت “سعد وطراد” الوكيل الحصري لسيارات المبرغيني في 
لبنان، طراَزين جديدين من عالمة المبرغيني للسيارات الرياضية 
في نادي اليخوت - بيروت، وذلك بحضور السفير اإليطالي ماسيمو 
ماروتي، مدير المبيعات للشــرق األوســط فرانشيســكو كريتشــي 
Hura- )والمديــر العام للشــركة ميشــال طــراد. وتتميّز ســيارة 
canSpyder LP 610-4( بالتكنولوجيا المتطّورة، الجودة العالية 
واألداء الرائــع، ويقدّم طراز الســقف المتحّرك إلى الســائق راحةً 
Hura- )وأناقة ممزوجتَين بتصميم ديناميكي وصافي. أما ســيارة 

can LP 580-2( فتتميــز بتصميم ثوري للمقدمة ومصدات خلفية 
جديدة، وأنابيب مبتكرة للعادم، إضافة إلى شــبكات التهوئة الخلفية 
الحديثة، تبرز هوراكان بشكٍل عدواني ورياضي من الدرجة العالية.

ماهو “المالك الحارس” من تويوتا

انتبه ... تجاوزت السرعة القانونية!

جميــع الشــركات العمالقة لصناعة الســيارات تتجه نحو صنع 
الســيارات ذاتية القيادة وتجهيزها لتأخذ مكان الســيارات العادية، 
اال أن تويوتا تسعى أيضاً لتطويٍرآخر ونظام جديد قد يكون نصف 
ذاتي أطلقت عليه اســم “المالك الحــارس” على أن ال يتدخل في 
عملية القيادة نفسها إال لتجنب وقوع الحوادث واألضرار الجسيمة 
حيــث يتحكم بالســيارة ومقــود القيادة في الحــاالت الخطرة فقط، 
وبالفعل فإن تويوتا ستبدأ اختبارات نظامها الجديد قريباً في اليابان 
علــى أن تليها اختبارات في الواليــات المتحدة ليجتاز مايزيد عن 
1 تريليون ميل من االختبارات والُمحاكاة ليتم اعتماده رســمياً في 

الطرقات العامة فيما بعد.

يعتبــر تطبيق Waze هــو أحد أفضل تطبيقــات الهواتف الذكية 
الخاصــة بالمالحــة، نظراً للمزايــا التي يقدمها للســائقين، كالتنبيه 
بأماكن وجود شــرطة المرور على الطريق لتخفيض السرعة عند 
المرور بجوارهم. كما أطلق تحديثاً جديداً يُنبه الســائق عند تجاوزه 
السرعة المسموح بها على الطريق بحيث يظهر له السرعة القانونية 
وســرعته الحالية في الركن األيســر من التطبيق، ويُمكن للســائق 
ضبط التطبيق إلصدار تنبيه صوتي عند تجاوز الســرعة بنسبة 5 

أو 10 % أو 15 %.
يشار إلى ان Waze الذي استحوذت عليه “غوغل” عام 2013 

بـ1.3 مليار دوالر، سيتوفر تحديثه األخير في 18 دولة  بدايةً.

سيارة GT-R الرياضية من “نيسان”

كشــفت شركة نيسان الســتار عن طراز عام 2017 من سيارتها 
السوبر رياضية GT-R في معرض نيويورك الدولي للسيارات.

ونالت الســيارة الجديدة عملية تطوير تصميمية شــملت هيكلها 
ومقصورة ركابها، باإلضافة الى تطوير طاول عدداً من تجهيزاتها 
 V6 ومكوناتهــا الميكانيكية. وينتمــي محركها الى نادي محركات
بســعة 3.8 ليتر مع 24 صماماً رأســياً وتوربو مزدوج، حيث يتم 
صنع كل محرك بواســطة واحد من تقنيي تاكومي، فقد بات قادراً 
على توليد قوة 565 حصاناً يمكن إستخراجها عند مستوى 6800 
دورة فــي الدقيقة مع 467 رطل قــدم )633 نيوتن متر( من عزم 

الدوران.
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مختبر سري آلبل في ألمانيا

أشــار تقرير من موقــع F.A.Z األلماني أن شــركة آبل تمتلك 
مختبراً ســرياً في برليــن يضم حوالي 20 موظــف يعملون على 
تطوير ســيارتها الكهربائية الجديدة، وأن الموظفين كانوا يعملون 
بشــركات ألمانية متخصصــة في صناعة الســيارات وقامت  آبل 

بتوظيفهم للعمل على سيارتها الجديدة.
كذلك يشير التقرير إلى أن سيارة آبل ستكون كهربائية بالكامل، 
وقد ال تأتي مع ميزة القيادة الذاتية عند اإلطالق، وأن آبل تعاقدت 
مع الشــركة النمســاوية Magna Steyr لإلشــراف على عملية 
التصنيع وليحمل المشــروع إسم Project Titan، على أن تصل 

السيارة الجديدة إلى السوق في عام 2020.

“دايملر” تربط شاحناتها باإلنترنت

خرائط ذكية للسيارات في اليابان

قدّمت شــاحنات دايملر نموذجاً مدهشــاً لإلمكانات الواعدة التي 
تتيحها تقنيات االتصال الرقمي للشاحنات، حيث انطلقت 3 شاحنات 
متصلة بشــبكة “واي فاي” تتم قيادتها بشــكل ذاتي من دون تدخل 
السائق على الطريق السريع مع تصريح للسير ضمن حركة المرور 

العامة ضمن ما يُسّمى بأسطول للنقل.
واســتناداً إلى نظام المالحة على الطرقات السريعة من شاحنات 
دايملر الثقيلة التي تتم قيادتها بشكل ذاتي، ارتبطت الشاحنات الثالث 
لتكوين أســطول للنقل بتشكيلة تضمن أفضل أداء للديناميكية وتنقل 
مؤتمــت بشــكل كامل. وتُطلق شــاحنات دايملر على هــذا االبتكار 

المتطّور نظام الربط المالحي على الطرقات السريعة.

بحســب صحيفــة Nikkei االقتصاديــة، فــإن حكومــة اليابان 
ســتُصعد جهودهــا لتطوير خرائــط  ذكية بالتعــاون مع عمالقي 
تصنيع السيارات تويوتا ونيسان بهدف االرتقاء بتكنولوجيا القيادة 
الذاتيــة في اليابان علــى أن يثمر التعاون عن إنتــاج خرائط ذكية 
موحدة تتضمن بيانات القيادة التي سيتم جمعها من هذه الشركات، 
وبحيــث تزود هذه الخرائط  الســيارات ذاتية القيــادة بالمعلومات 
الالزمــة للتحكم بها بما يتضمن حركــة المرور واالزدحام وحالة 
الطــرق وغير ذلك من البيانات التي تعالجها ذاتية الســيارات مع 
توافر مجموعة كبيرة من المستشــعرات الدقيقة بها، ومن المتوقع 

أن يكون المشروع جاهزاً عام 2018.

مركبات ذاتية القيادة

تتوقع شــركة مختبر أبحاث النقل - تي أر آل، لتوفير استشارات 
وبحوث النقل، أن تحدث المركبات ذاتية القيادة ثورة في قطاع النقل 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشــارت الشــركة إلــى التنامي المســتمر في الســوق العالمي 
للمركبــات ذاتية القيادة، وهو ما يعكســه العدد المتزايد للشــركات 
المصنعة التي باتت مهتمة بهذه التكنولوجيا. وتماشياً مع ذلك، أشار 
مختبــر “أبحــاث النقل - تي أر آل” إلى ضرورة اســتعداد المنطقة 
الســتقبال هذه التكنولوجيا عبر تهيئة البنية التحتية للطرق ووضع 

األطر القانونية التي تنظم وتدعم استخدام هذه المركبات.
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VIACOMو OSN اتفاقية بين
وقـعــت 
 O S N
شــــــبـكـة 
التلفـزيـون 
المدفــــوع 
في المنطقة 
اتـفـاقـيـــة 
مع شـــبكة 

)Viacom International Media Networks( إلضافة العالمة 
الكوميدية رقم واحد على مستوى العالم )Comedy Central( إلى 

باقة قنواتها الترفيهية المتميزة.
وســتكون قناة )Comedy Central HD( ثالث عالمة تجارية 
 )MTV( في المنطقــة، إلى جانب كل مــن قناتي )VIMN( مــن
و)Nickelodeon/ Nick Jr(. وتبــث القنــاة الجديــدة مجموعــة 
مخصصة من محتوى قناة )Spike(، وذلك تعزيزاً لمحتوى البرامج 
المتنوعــة والعــروض األولى التي تقدمها. وستشــمل قائمة البرامج 
 ،)Lip Sync Battle( البرنامج العالمي على يوتيوب Spike مــن

.)Catch a Contractor( والبرنامج الشهير

اتفاقية تعاون بين تويتر وسكاي نيوز

3 قنوات جديدة من “فوكس”

وقع كل من تويتر الشرق األوسط وسكاي نيوز عربية في خطوة 
تعــد األولــى من نوعها فــي العالم العربي، اتفاقيــة تعاون إلطالق 
برنامج تفاعلي على منصة تويتر يجمع أبرز الناشــطين المؤثرين 
فــي مجاالتهم على هــذه المنصة االجتماعية ضمن نقاش شــهري 
هادف يطــرح كل مرة قضية مرتبطة بالموضوعات األكثر تداوالً 
أو الموضوعــات المرتبطة باهتمامات رواد هذه المنصة األشــهر 

على مستوى العالم.
ويجســد البرنامج أول شراكة لتويتر مع مؤسسة إخبارية عربية. 
وتتراوح مدة كل حلقة بين 60 إلى 90 دقيقة، ويسلط الضوء في كل 
مرة على موضوعات تالمــس اهتمامات الجمهور على المنصات 

االجتماعية العربية.

مجموعــــة  أطلقت 
شـــبـكات فوكـــس، 3 
قنــوات جديــدة بتقنيـة 
عـالـيــــة الـوضــــوح 
)HD( فــي المنطقــــة 
وهي: “فوكس لألفـالم 
العائليـــة”، “فـوكـــس 
أكشـن” و“أف أكس”، 
التــي ســـوف تكــون 
متوفــرة علــى جميــع 
مـنـصـــات مــــزودي 

الخدمــات التلفزيونية فــي المنطقة. وقال مدير عــام ونائب رئيس 
المجموعة سانجاي راينا: إن تلك القنوات التلفزيونية المختارة بعناية 

تستجيب لسدّ الفراغ الذي تم تحديده من قبل شركائنا المعتمدين.
وحظيت القنوات الثالث بدعم عالي المستوى للمحتوى والمصداقية 
اللتين تشتهر بهما “قنوات فوكس” التلفزيونية المدفوعة، مضيفاً أن 
مع إطالق هذه القنوات أصبح لدينا اآلن أكبر وأكثر محفظة متنوعة 

للقنوات التلفزيونية المدفوعة بين نظرائنا.

شراكة بين ناشيونال جيوغرافيك وماجد
وقعت مؤســـسـة 
للترفيــه”  “ماجـــد 
إحـدى مؤســســات 
لإلعــالم،  أبوظبي 
شــــراكـة  اتفاقيـــة 
مــع قناة ناشــيونال 
جـيـوغـرافــيــــــك 
لألطفــال مــن أجل 
تقديم هذا المحتــوى 
المتميــز للعائــالت 

العربية.
ومن خالل هذه الشــراكة، تبث قناة “ماجــد لألطفال” المحتوى 
الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك لألطفال، لتضيف بذلك مجموعة 
مــن البرامــج ذات المحتوى الغنــي والمتنوع في مجــاالت العلوم 
والطبيعة والحياة البرية إلى برامجها التربوية وشخصياتها المحببة 
مثل ماجد وكسالن. وهذه الشراكة تهدف إلى تقديم البرامج األصلية 
التي تشمل البرامج المصورة والتثقيفية وتناسب األطفال في المنطقة 

ولتحفيز أفراد العائالت على مشاهدة البرامج معاً.
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قناة الجزيرة تسرح 500 من موظفيها

جوائز مهرجان الخليج

أعلنت شــبكة قنوات الجزيرة 
االستغناء عن 500 من موظفيها 
بمختلف أنحــاء العالــم وأغلبهم 
ممــن يعملــون فــي قطــر عبر 
صفحتهــا على موقــع التواصل 
االجتماعي فيسبوك، مبررة ذلك 
أنــه في إطــار إعــادة النظر في 

هيكلتها وضمن مبــادرة لتطوير القوى العاملة فيها وتعزيز قدرتها 
على مواكبة التطور الذي تشهده الساحة اإلعالمية.

وقــال المدير العام للشــبكة بالوكالة مصطفى ســواق: إنه قد بدأ 
العمل بهذا اإلجراء خالل األشهر القليلة الماضية.

ســكاي  حصــدت 
نيوز عربيــة على 3 
جوائز ذهبية من أصل 
تنافســت  أعمــال   4
ضمــن فئــات جوائز 
لمهرجان   14 الدورة 

الخليج لإلذاعة والتلفزيون. ومن بين 300 عمل متنافس على مختلف 
فئات الجائزة، صوتت لجنة تحكيم المهرجان على منح ســكاي نيوز 
عربية ذهبية البرامج التســجيلية عن وثائقــي “الطريق إلى الموت” 
ضمن سلســلة “وثائقيات”. كما حصد برنامج “عالم الطاقة” ذهبية 

البرامج االقتصادية، و“نيران صديقة” ذهبية البرامج الحوارية.

OSN تطبيق استثنائي من
التلفزيــون  شــبكة  أطلقــت 
OSN تطبيق يتيح للمشتركين 
الوصول إلى جهاز االســتقبال 
OSN Plus HD. وتــم إعداد 
التصميم الجديد لتحسين تجربة 
 OSN المشاهدة التلفزيونية على

 OSN حيث تتيح واجهة البرنامج البحث ضمن المحتوى الغني لمكتبة
On Demand وOSN Store، ومتابعة برامج القنوات الجديدة، أو 
البحث عن برامج مسّجلة مسبقاً. وتتيح مزايا التطبيق التحكم عن بعد 
بجهاز االستقبال OSN Plus HD واستخدامه لتفعيل وتنزيل المواد 

المسجلة التي يمكن اختيارها مباشرة باستخدام األجهزة اللوحيّة.

موقع “ماشبل” يجمع 15 مليون دوالر
جــمـــــع 
قـــــع  مـــو
“ماشـــبـل” 
اإلخـبـــاري 
المتخصـص 
فـــــــــــــي 
التكنولوجـيـا 
وثقـافــــــــة 
الـبـــوب 15 

مليون دوالر من المستثمرين، من بينهم مجموعة “ترنر” اإلعالمية 
التابعة للعمالق “تايم وورنر”. وباإلضافة إلى استثمار “ترنر” في 
رأسمال “ماشــبل”، أبرمت المجموعتان شراكة في عدة مجاالت، 
أبرزها إنتاج أشــرطة الفيديو وتقديم حلــول تكنولوجية وإعالنات. 
كما تضمن االتفاق انضمام كيفين رايلي المســؤول في “ترنر” إلى 
مجلس إدارة “ماشبل” التي أطلقت مؤخراً نسخة فرنسية من موقعها 
بالتعاون مع قناة “فرانس 24”. وقد سبق لمجموعة “تايم وورنر” 
أن اســتثمرت فــي الموقــع اإلخباري عبــر فرعها “تايــم وورنر 

إنفاستمنتس” الذي شارك أيضا في عملية حشد األموال هذه.

فيديو عن Deserto Rosso من فيراري

كشــفت شركة فيراري الشرق األوســط وأفريقيا عن مشاهد من 
كواليس فيلــم Deserto Rosso، وســمحت لمشــاهديه بالتعّرف 
أكثر إلى الحدث والموقع اللذين تّم فيهما تصوير الفيديو. وقد جرى 
تصوير الفيلم في إطــار رحلة قيادة عنوانها الرفاهية والترف على 
امتــداد يومين في عمق صحراء الليوا، وحضرته مجموعة مختارة 

بعناية من نخبة أصحاب سيّارات فيراري وخبراء السيّارات.
شــكل هذا الحدث تكريماً لواحــد من أنجح طرازات “فيراري” 
)California T(، ودُعَي عمالء الشركة إلى الغوص في مزاياه 
الفريــدة من نوعها، فيشــّكلون من خالل هذا التمعّن خير تجســيد 

لماهيّة هذا الطراز.
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رئيس لـ“سانوفي” في الخليج
عيّنت شركة الرعاية الصحية 
“س��انوفي” ج��ان بول ش��وير 
رئيس��اً ومدي��راً عام��اً لش��ركة 

سانوفي في منطقة الخليج.
ويأتي تعيين “ش��وير” مكان 
أيم��ن مختار، الرئي��س والمدير 

العام السابق للشركة.
يذك��ر أن “س��انوفي الخليج” 
تش��مل كالً من دول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة، الكويت، قطر، 

البحرين، ُعمان واليمن.

شادي راوح مديراً في “طيران الخليج”
عيّنت “طيران الخليج” 
الناقل��ة الوطني��ة لمملك��ة 
راوح  ش��ادي  البحري��ن، 
والذي لديه خبرة كبيرة في 
كمديرها  الطي��ران  مجال 

الجديد لمحطة تركيا.
ي�ذك�ر ان رواح، وم��ن 
خ��الل خبرت��ه ذات ال�15 
عام��اً في مج��ال الطيران 

وصناعة الس��فر، تقلّد العديد من المناص��ب اإلدارية في “طيران 
الخليج” وغيرها من مؤسسات الصناعة.

PCCIمدير تجاري جديد لـ
عيّنت مجموعة بي س��ي سي 
آي )PCCI( المتخصص��ة ف��ي 
تجربة العمالء وتعهيد العمليات، 
خ��وان بي��زون مدي��راً تجاري��اً 
للمجموعة. وكان بيزون قد شغل 
منصب نائب الرئيس للتس��ويق 
لدى ش��ركة سفير التابعة لشركة 
االتصاالت السعودية. كما عمل 
لمدة 10 س��نوات ل��دى “آي بي 
أم”، و15 عام��اً ل��دى مجموعة 

تليفونيكا االسبانية.

رفيق علي صالح مديراً عاماً لـ“اكساد”
وافق��ت الجمعي��ة العمومية 
للمرك��ز العرب��ي لدراس��ات 
المناط��ق الجاف��ة واالراضي 
القاحلة )اكس��اد(، في دورتها 
الثالث��ة والثالثين التي انعقدت 
ف��ي مص��ر، باإلجم��اع على 
التمدي��د للدكت��ور رفيق علي 
صال��ح لوالية ثالث��ة، كمدير 
عام نظراً لما انجزه في اآلونة 
االخيرة من مشاريع وبحوث 

متميزة في الدول العربية.

حسين السيد ينضم إلى فوركس تايم
ع�ي�ّ�ن��ت 
“فورك���س 
ت��اي��������م” 
ت  م�����ا لخد
ال�ت������داول 
اإللكتروني، 
السيد  حسين 

بمنص��ب كبير اس��تراتيجيي الس��وق للش��ركة في منطق��ة الخليج 
العربي والش��رق األوسط. وسيلعب الس��يد، المحلل المالي، دوراً 
مهماً في تعزيز خبرات فريق الش��ركة الديناميكي، وسيتحول إلى 

وجه العالمة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ميسي سفيراً لـ“هواوي”
ش��ركة  أعلن��ت 
هواوي المتخصصة 
ف��ي توفي��ر حل��ول 
الت  الت���ص�������ا ا
ج�ي�����ا  ل�و ت�ك�ن�و و
المعل�وم��ات ع�ل��ى 
مس���ت�وى الع�ال��م، 

عن اختيار العب كرة القدم ليونيل ميس��ي سفيراً لعالمتها التجارية 
عالمي��اً. وتبرز هذه الش��راكة االس��تراتيجية م��دى ارتباط عالمة 
“هواوي” التجارية بزبائنه��ا، وقدرتها على التأثير في رفع قيمتها 

التجارية.
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أفضل شركة إلدارة االستثمارات
حصدت ش��ركة 
ن�م����و ك�اب�ي�ت���ال 
لالس�����ت�ث�م�ارات 
والصن��ادي��������ق 
االس���تثمارية ف��ي 
الس��عودية ومنطقة 
الش���رق األوس��ط، 
جائزة أفضل شركة 

جديدة إلدارة االستثمارات لعام 2015 من قبل مؤسسة إنترناشيونال 
فاينانس، وذلك خالل حفل توزيع الجوائز الس��نوية لهذه المؤسس��ة 

الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن.

جائزة أفضل بنك لـ“العربي األردني”
غلوبال  مجل��ة  منحت 
المتخصص��ة  فاينان��س 
البنك  المالية،  بالش��ؤون 
جائزة  األردن��ي  العربي 
أفض��ل بنك في الش��رق 

األوسط للعام 2016.
وقال البن��ك: إن فوزه 
به��ذه الجائزة يأت��ي بناء 

عل��ى تقييم للبن��وك العاملة ف��ي المنطقة من قبل مح��رري المجلة 
المتخصصين، واس��تناداً إلى بيانات مس��تقاة من محللين مختصين 

واستشاريين ومدراء تنفيذيين بالقطاع المصرفي.

“القصر عجمان” يفوز بأعلى الجوائز
ف��از الطه��اة 
من فندق القصر 
عجم��ان بأعلى 
الجوائ���ز ف���ي 
صالون الطه��ي 
باإلم�������ارات 
خ��الل معرض 

غالف��وود 2016. ويعك��س ه��ذا النجاح الذي تحقق ف��ي عدة فئات 
مدى تنوع المطابخ التي يقدمها الفندق. وتنافس أكثر من 1300 من 
الطهاة من كبرى فنادق ال�5 نجوم في المنطقة وحصل فريق الفندق 

على 8 ميداليات.

شهادة “آيزو” لـ“المصرف العربي”
إدارة  حص��دت 
الموارد البش���رية 
المص����رف  ف��ي 
لالستثمار  العربي 
والتجارة الخارجية 
)المصرف(، وهو 
المؤّسسات  إحدى 

المصرفية ف��ي دولة اإلمارات، على ش��هادة )آيزو9001:2015( 
)ISO 9001:2015( م��ن قب��ل ش��ركة ABS األميركية، وذلك 
تقديراً لتميّز القسم في التطوير المستمر واإلدارة الكاملة لرأس المال 

البشري بهدف تحقيق األهداف االستراتيجية للمصرف.

QNB ... أفضل بنك لخدمات األفراد
 ،QNB ح�ص�ل���ت
المؤسسة المالية العاملة 
ف��ي منطق�ة الش����رق 
األوسط وأفريقيا، على 
بن��ك  “أفض��ل  جائزة 
للخدم��ات المصرفي��ة 
لألف��راد ف��ي قط��ر”. 
وج���اء ذل���ك خ���الل 

توزي��ع جوائز مجلة “ذي آش��يان بانكر” للتميز الدولي في خدمات 
التجزئة المصرفية لعام 2016. وتأتي هذه الجائزة كاعتراف دولي 

جديد بجودة وتنوع ما تقدمه المؤسسة من خدمات مميزة.

جائزة لـ“طرق دبي”
ت  ز ف������ا
الط�رق  هيئة 
والمواصالت 
دب�����ي  ف���ي 
بجائزة أفضل 
مركز اتصال 
حكوم�ي لع�ام 
الت��ي   2016

 IQPC INTERNATIONAL تمنحها بش��كل س��نوي ش��ركة
حيث تم اس��تالم الجائزة ضم��ن فعاليات مؤتم��ر مراكز االتصال 

الحكومي على مستوى الشرق األوسط في فندق دوست دبي.
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حلول مبتكرة لطاقة نظيفة
رئي����س  نائ��ب  أعل��ن 
المجل���س األعل��ى للطاقة 
بدبي س��عيد محمد الطاير، 
عن إطالق ال��دورة الثالثة 
لجائ��زة اإلم��ارات للطاقة 
2016 / 2017، وال�ت���ي 
نظمه���ا المجل���س تح��ت 
شعار جديد “حلول مبتكرة 

لطاقة نظيفة”.
وق��ال الطاي��ر: إن الجائ��زة ته��دف إل��ى تعزي��ز ثقاف��ة التميز 

واالستدامة واالبتكار في ادارة الطاقة وكفاءتها.

أنشطة هيونداي االعالمية لـ“واليس”
ع�يّ�ن��ت ش����رك�ة 
أف�ريقي�ا  ه�ي�ون���داي 
والش���رق األوس��ط، 
ش������رك�ة وال�ي����س 
لالس�����ت��ش����ارات 
التس��ويقية التي تتخذ 
م��ن اإلم��ارات مقراً 

لها، لتتولى عمليات العالقات العامة ومسؤولية العمليات واألنشطة 
اإلعالمية للش��ركة في أفريقيا والش��رق األوس��ط، بم��ا فيها دول 
مجلس التعاون الخليجي وبلدان المشرق العربي، فضالً عن شمال 

أفريقيا وأجزاء من منطقة جنوب الصحراء الكبرى األفريقية.

جوائز لـ“إنجاز البحرين”
ت  ح�ص��د
م�ؤس���س����ة 
ن��ج��������از  إ
البح�ري������ن 
مج�م��وع���ة 
م�ن الجوائ��ز 
ل�ت�ق�ي�ي�م���ة  ا

والتقديرية خ��الل حفل توزيع الجوائز الذي أقامته مؤسس��ة إنجاز 
العرب في أبوظبي، تقديراً إلنجازاتها المميزة في مجاالت االمتثال 
والج��ودة والتعاون. وش��ملت الجوائز “جائ��زة االمتثال”، “جائزة 

الجودة”، و“جائزة التعاون”.

خدمة “أنغامي بالس” من MTN سورية
 MTN أعلنت ش��ركة
س��ورية ع��ن اإلط��الق 
“أنغامي  لخدمة  الرسمي 
ب��الس” للم��رة األول��ى 
في س��ورية بالتعاون مع 
ش��ركة أنغام��ي، وذل��ك 

كجزء من استراتيجة الشركة لتوفير خدمات عالية الجودة ومتطورة 
تتماش��ى مع التوجه نحو العالم الرقمي الجديد، حيث يُعتبر أنغامي 
التطبي��ق األول م��ن نوعه في العال��م العربي، وال��ذي يضم مكتبة 
موس��يقية عربية وعالمية، إضافة لتغطيته ألهم البرامج الموسيقية 

العالمية والعربية واإلصدارات الحصريّة.

“إل جي” تحصد عدداً من الجوائز
حصلت “إل ج��ي” على 
32 تكريماً في مس��ابقة ريد 
دوت للتميّ��ز ف��ي التصمي��م 
م��ن بينه��ا اثن��ان بتصنيف 
“أفض��ل األفض��ل” اللت��ان 

 )65E6 ط��راز( 4K بدقة )OLED( كانت��ا من نصي��ب التلف��از
GA-B489SADN/GA- والثالجة ذات المجّمد السفلي )طراز
B489TADN(، وذلك الستيفائهما المعيار الذهبي في التصميم.

وقال رئي��س مركز التصميم نوه تش��انغ-هو: إنّنا فخورون بهذه 
الجوائز، حيث تلتزم “إل جي” بالتميّز في التصميم، وهذه الجوائز 

خير دليل على أنّنا نسير على الدرب الصحيح.

تعاون بين “المهندسين” و“االميركية”
ات�ح����اد  وق����ع 
س�����ي�ن  ل�م�ه�ن�د ا
اللبنانيي��ن، ممث��الً 
برئيسه خالد شهاب 
مع  تع���اون  وثيقة 
الجمعية االميركي�ة 
للمهندسين المدنيين 

ممثل��ة بالدكتور بول بولس في مقر نقابة المهندس��ين في بيروت. 
واثنى ش��هاب على أهمي��ة التعاون بين االتح��اد والجمعية لما فيه 
مصلح��ة قط��اع الهندس��ة المدنية لجه��ة تبادل الخب��رات، وتنمية 

القدرات الهندسة في لبنان والعالم العربي.
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الصيانة البسيطة لتوفير الوقت على الزبون، الى جانب تسجيل مواعيد 
للصيانه أو اس��تقبال أي ش��كوى. وتعمل “ال جي” حالياً على الوصول 
لكل المناطق األمنه ضمن مدينة دمشق والمحافظات باإلضافة الى إنشاء 

مراكز صيانة تابعة للوكالء في كل األرياف.
كم عدد صاالت البيع وأماكن تواجدها؟

ل��دى “ال ج��ي” 27 صال��ة متخصصه ببي��ع منتج��ات “ال جي”، 
باالضاف��ة ال��ى الكثير م��ن الصاالت الت��ي تبيع “ال ج��ي” الى جانب 

المنتجات األخرى، موزعة في كل المدن والمحافظات السورية.
انخرطت الش���ركة بأعم���ال نبيلة ومدت يد الع���ون للمهجرين في 

مراكزااليواء، ماذا عن هذا الجانب اإلنساني االجتماعي من عملكم؟
اتجهت “ال جي” منذ عام 2012 بمسؤوليتها االجتماعية الى الوافدين 
الذين اضطروا الى ترك بيوتهم وأشغالهم ومناطقهم بسبب األزمة، تحت 
شعار سورية في قلوبنا، وقدمت المعونات العينية والخدماتية والتعليمية، 
حيث قامت بإنش��اء غ��رف بمراك��ز للوافدين، باالضاف��ة الى مكتبات 
التعليمية في بعض الجمعيات والمراكز، وبرنامج مس��ابقات “ال جي” 
التعليمي )كويز شو( العام الماضي الذي عرض على قناة سما الفضائية  
لدعم طالب المرحلة الثانوي����ة لمتابع��ة تعليمهم الجامعي. وال ت��زال 
“ال ج��ي” تعم��ل على دعم التعليم، باالضافة الى المش��اريع الخدماتية 
لدعم الكهرباء في بعض المراكز المحتاجة وبعض النشاطات األخرى.

تحرصون على البقاء في سورية ضمن ظروف الحرب؟
رغم رحيل معظم الشركات المنافسة كان قرار “ال جي” االستراتيجي 
بالبقاء في سورية، على الرغم من كل التحديات، وهي ستبقى الى جانب 
أن تكون 2016 سنة أفضل على كل األصعدة.الشعب السوري لتلبية كل الحاجات الممكنة في كل الظروف، ونأمل في 

محمد البنا

تلبي الحاجات بمنتجات جديدة وأعمال اجتماعية

شركة ال جي تعزز نشاطاتها في السوق السورية
تستمر شركة ال جي في نشاطها في سورية، حيث أطلقت منتجات 
جديدة مبتكرة، وهي الش���ركة التي ال تزال تمد الس���وق الس���ورية 
بأحدث األجهزة، في الوقت الذي تقوم فيه بنشاطات اجتماعية وتقدم 

مساعدات لبعض المحتاجين.
نائب المدير العام لشركة إل جي إليكترونيكس - سورية محمد البنا، 

تحدث الى “البنك والمستثمر” عن نشاطات الشركة وأعمالها.
تعتبر ش���ركه ال جي رائدة في المنتجات المبتكرة، هل من خدمات 

مميزه لعمالئها أطلقنها مؤخراً في السوق السورية؟
تعم��ل “ال جي” دائماً على ابتكار خدم��ات جديدة ومميزة لعمالئها. 
وقد أطلقت على موقعها األساسي LG.COM خدمة ايجاد صاالت “ال 
جي” األقرب الى العميل في كل المناطق السورية، وحددت المواقع على 
الخريطة مع كل المعلومات الالزمة، باالضافة الى مركز خدمة العمالء 
الذي يعنى بمساعدة المستهلكين. وهي تقوم دائماً بحمالت صيانة مجانية، 

وتعلن حسومات وعروض ترويجية بما يناسب حاجات المستهلكين.
ماذا فعلتم لتحافظ “ال جي” على مكانتها في السوق السورية، وهل 

ال تزال منتجاتكم عالية الجودة والتقنية وتالقي اقباالً ورواجا؟
كج��زء من االس��واق العالمية، اس��تمرت “ال ج��ي” بإطالق احدث 
منتجاتها في الس��وق الس��ورية وحافظت على ج��ودة الخدمات المقدمة 
بمقاييس عالمية وبأسعار تنافسية، واستمرت بالسعي لتلبيه كل حاجات 
المستهلكين بإطالق أجهزه جديدة تتناسب واالحتياجات الحالية )كإطالق 
غساالت الغسل السريع التي توفر الوقت والمياه والكهرباء، كما اطلقت 
تلفزيونات مزودة بجهاز استقبال داخلي والعديد من االجهزه االخرى(.

ما هي المنتجات الجديدة في السوق السورية؟
هنالك أكثر من منتج جديد في السوق السورية، من غساالت، برادات، 
 ”G5 تلفزيون��ات، وخصوصاً جهاز الهاتف الذكي )الموبايل( “ال جي
الذي نتوقع وصوله قريباً الى الس��وق الس��ورية، وه��و حائز على 33 
جائرة من جوائ��ز المؤتمر العالمي لالتص��االت المتنقلة 2016، الذي 
أقيم مؤخراً في مدينة برش�لونة اإلس�بانية، وتضمنت الجوائز الممنوح�ة 
ل�“إل جي” جائزة التمي��ز المتمثلة بأفضل الهواتف الخليوية واألجهزة 
النقالة، التي تعتبر أرفع جائزة تمنح ضمن المؤتمر، محققة بذلك مكانة 
متقدم��ة كونها الش��ركة األكثر تكريم��اً وحصداً للجوائ��ز في المؤتمر. 
وبفض��ل تصميمه المبتك��ر، فإن “إل جي G5” يمك��ن ربطه بعدد من 
األجه��زة المرافقة المعروفة ب�Friends، الت��ي توفر أداًء أفضل وتقدّم 
تجربة تتناسب مع اهتمامات ورغبات المستهلك الشخصية بشكل كبير، 
حيث توفر الفرصة للمستخدمين لعيش تجربة مليئة باإلثارة والتشويق.

في ظل الظروف الراهنة التي تعيش���ها سورية كيف تلبون حاجات 
عمالئكم لخدمات ما بعد البيع؟

لدى “ال جي” مركز خدمات للزبائن يستقبل االتصاالت بشكل يومي 
في س��اعات عمل محددة، وهو يقوم بدور استش��اري لكثير من حاالت 
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“كارافان بيروت” في واشنطن
أّكد منّظمو س��وق كارافان بي��روت )Caravan Beirut( التي 
اقيمت أخيراً في واشنطن، وشارك فيها أكثر من 30 مصمماً لبنانياً، 
أن الس��وق التي تضمن��ت أزياء وأكسس��وارات ومجوهرات وأثاثاً 
منزلياً شهدت إقباالً كبيراً فاق المتَوقَع، حيث بلغ عدد زوارها أكثر 
من 2000. وتع��ّرف الزوار على مجموع��ات المصممين، وعلى 
المطب��خ اللبناني من خالل أطباق أعدّها طه��اة “طاولة”، كما أقيم 

معرض صور لعدد من أبرز المصورين اللبنانيين.
وأقيمت الس��وق في حديقة “جورجتاون بارك” ونّظمتها منصة 
التج��ارة اإللكترونية )Bucolik( وش��ركة ماريانا وهبة للعالقات 
العامة بالتع��اون مع غرفة التج��ارة األميركية اللبناني��ة، وبرعاية 

السفارة اللبنانية في واشنطن.

مسابقة لبناء مقر “اللبناني الفرنسي”
ق��دم مهن�دس����ون 
عالميون مش��اريعهم 
لمس����ابق�ة الهندس��ة 
المعماري��ة الدولي���ة 
لبناء المق�ر الرئيس�ي 
لل�ب�ن����ك الل�ب�ن�ان��ي 
لبنان  في  الفرنس���ي 
أمام لجنة مؤلفة من: 
رئيس مجلس اإلدارة 

والمدي��ر العام في البنك وليد روفاي��ل، وريّا روفايل نحاس )مدير 
ع��ام في البنك(، والمهندس لوكا موليناري، وعميد كلية الهندس��ة 
ف��ي جامعة MIT هاش��م س����ركيس، ورئي��س بلدية نويّي س��ور 
سين الفرنس��ية جان كريس��توف فروماتان، ورئيس تحرير مجلة 

World Architecture لي براين زهانغ.
وش��ارك المهندس��ون وش��ركاؤهم أثناء وجودهم ف��ي بيروت 
ف��ي 18 و19 نيس��ان/ابريل 2016، في عدد من النش��اطات منها 
محاضرة تحت عنوان “مختبر بيروت المدني- مجتمعات وتحّول 

وأسلوب حياة”.

Arcenciel من Water Heroes مشروع
نفّذت جمعية Arcenciel مش��روع )Water Heroes( البيئي 
المس��تدام الريادي، في مدرس��ة األنطونية الداخلي��ة )المتن(، بدعم 

مالي من البنك اللبناني الفرنسي واألمم المتحدة اإلنمائي – لبنان.
 )Earth Card( واختار البنك والبرنامج في إطار مسابقة بطاقة
السنوية، المشروع من بين الرابحين في الدعوة إلى تقديم المشاريع 

للعام 2013 الذي استهدف مشاريع تُعنى بالحفاظ على المياه.
ويه���دف المش��روع إلى تحس���ين الوصول إلى مي�اه الش����رب 

النقية عبر نظام معالجة 
للمياه من خالل مصاٍف 
رملي���ة ومص�اٍف م�ن 
الكرب���ون، والمعالج��ة 
بواس��طة األش��عة م��ا 
كما  البنفس���جي�ة.  فوق 
يرّكز على التخفيف من 
اس��تهالك المياه البلدية 
والنق��ص ف��ي المي���اه 
عب���ر تركي�ب م�راوح 

للصنابر.
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“بنك الدوحة” يكرم قدامى موظفيه

أق��ام بنك الدوحة حفالً خاصاً لتكريم الموظفين الذين مضى على 
خدمته��م في البن��ك أكثر من 10 س��نوات، وذلك تقدي��راً لجهودهم 

وتفانيهم في العمل طوال السنوات الماضية.
وأقي��م حفل توزيع “جوائ��ز الخدمة الطويل��ة 2016” في المقر 
الرئيسي للبنك في منطقة الخليج الغربي، حيث تم تكريم 87 موظفاً 

بينهم 6 موظفين أُحيلوا للتقاعد.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور ر. سيتارامان: يُعد الموظفون 
أهم دعائم القوة التي يتمتع بها البنك وأكثر أصوله قيمة، ال سيما مع 
وجود فريق العمل المتفاني الذي لم يدخر جهداً طوال سنوات عديدة 

لكي يضمن نجاح البنك وتحقيق إنجازاته.
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نشاطات بنك الشام

اختيار الرابح بمسابقة غراند سينماز
نّظم��ت مس��ابقة غراند س��ينماز في لبن��ان على موق��ع التواصل 
 Spot your Favorite Superhero االجتماعي إنستغرام بعنوان
تضّمن��ت التقاط صورة مع البطل المفّض��ل وتحميلها على الموقع 

.)GCSuperhero#( تحت هاشتاغ
وجال باتمان وس��وبرمان طرقات بيروت، البقاع، ضبيه وفاريا 
مزار وغيرها، واختُتمت المسابقة باختيار اسم الرابح عشوائياً خالل 
برنام��ج The Drive With Zayna الذي يُبّث مباش����رةً ع�ب��ر 
إذاع����ة Virgin Radio Lebanon. وربح جورج جوزف خباز 
رحلة كامل��ة المصاريف لزيارة المعرض الثقافي الش��عبي األكبر 

للساحل الشرقي للواليات المتحدة، في تشرين األول/أكتوبر 2016.

 Economic Days أطلق فريق س��ند التنموي أعمال مشروع
بدورته الثالثة تحت قبة جامعة دمشق، برعاية ذهبية من بنك الشام، 
وذلك بهدف تقديم ورشات تخصصية لطالب االقتصاد من مختلف 
الجامعات والمعاهد الس��ورية لتعزيز دراستهم األكاديمية بخبرات 
ومهارات عملية تس��اعدهم على دخول س��وق العمل والتفوق فيه. 
وق��د حضر االفتتاح رئيس جامعة دمش��ق الدكتور محمد حس��ان 
الك��ردي، نائب مدي��ر عام البنك عبد الّرزاق قط��راوي، وممثلين 
عن المؤسس��ات والمجموعات االقتصادية والتعليمية. وتأتي هذه 
المش��اركة ضمن إط��ار المس��ؤولية االجتماعية للمس��اهمة برفع 
كفاءة طالب االقتصاد، ودمجهم بالعمل المصرفي، واالستفادة من 
الطاقات الش��ابة في تقديم دراس��اٍت للمص��رف، فضالً عن تمكين 
القاعدة الش��بابية الواسعة بش��كٍل عام باعتبارها المحرك األساس 

لعملية التنمية في سورية.
عل��ى صعيد آخر، عق��د معهد الش��ام العالي بالتع��اون مع بنك 
الش��ام مؤخراً ندوةً بعنوان “االستثمار باالقتصاد اإلسالمي وأثره 
بالتنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية” بمجمع الش��يخ أحمد كفتارو 
بدمش��ق، بحضور مدير عام بنك الش��ام أحم��د اللحام، مدير معهد 
الش��ام العالي الدكتور محمد شريف الصّواف، إضافة إلى عدد من 
الطاّلب، حيث ش��ملت الندوة محاض��رات عديدة تضّمنت صحوة 
المجتمعات ألهمية البنوك اإلس��المية، إضاف��ة لمحاضرة تفاعليّة 
ُرك��ز فيها عل��ى تعريف االقتصاد واالس��تثمار واإلنتاج، ومفهوم 
الكفاية االقتصادية ومعدالت النمو والتضخم، واآلثار االقتصادية 
لالستثمار بالصيغ اإلس��المية كزيادة اإلنتاج، ومحاربة التضخم، 

وزيادة التشغيل، وخلق فرص عمل، والتوزيع العادل للثروة.

مواصفات دولية للصناعات الغذائية
أج��م��������ع 
المشاركون في 
الوطني  “اليوم 
ع�����ات  للصنا
الغذائية” ال�ذي 
نّظمت��ه نقاب���ة 

أصح��اب الصناعات الغذائية ف��ي لبنان، برعاي��ة وزير الصناعة 
اللبناني حس��ين الحاج حس��ن، عل��ى تمتع القط��اع بمقّومات باتت 
تضاهي المنتج العالمي، وضرورة توس��يع آفاق صادراته. واعتبر 
رئيس النقابة أحمد حطيط، أن المقومات األساسية لديمومة الصناعة 
الغذائية اللبنانية، تعتمد على المواد األولية والخبرات الفنية ومواكبة 
التكنولوجي��ا والتقيّ��د بالمواصفات المحلية والدولي��ة. ولفت رئيس 
جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل، إلى أن أس��واق الواليات 
المتحدة تس��توعب مثالً أكثر من ملي��ار دوالر من صنف واحد من 
الس��لع الغذائية العائدة إلى المطبخ اللبناني. لذا تقع علينا مس��ؤولية 

تأمين كميات كبيرة لتلبية حاجات هذه األسواق في شكل مستدام.
وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية لتشجيع االستثمارات )إيدال( نبيل 
عيتاني عن تمتع هذا القطاع بمقومات جعلته يحقق قفزة نوعية مؤخراً.
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... و“سوا” تشارك بعروض الشباب
ش���ارك م�زود 
خدم�ة االنترن��ت 
سوا في المعرض 
الس������������وري 
للتكن��ول�وج��ي����ا 
والمعلوم�������ات 
واالتص������االت 
Syriatech ال��ذي 

أقيم في دمش��ق مؤخراً، حيث كان المعرض انطالقاً لسيارة الخدمة 
المتنقلة التي س��تجوب ش��وارع العاصمة دمش��ق لتق��دم الخدمات 
لمش��تركي س��وا لتكون أول مركز خدمة انترنت متنقل في سورية. 
كما قامت “س��وا” بإطالق عدد من العروض المتميزة التي تحاكي 
فئة الش��باب والطالب، حيث طرح عرض الطالب الذي يتيح لكل 
الطالب من كل المجاالت االستفادة من تخفيض االشتراك الشهري 
بخدمة ADSL. ودعماً للمش��تركين القدامى تم طرح عرض سوا 
ميكس لدمج سرعتين ضمن 24 ساعة بسعر منافس، كما تم االعالن 
عن عرض جديد يهم محبي السهر ليحصلوا على سرعة 4 ميغابت 

ضمن الفترة الليلية فقط وبسعر مخفض وسرعة عالية.

مشاركة ممّيزة لشركة سيريتل
ش�����اركت 
شركة سيريتل 
ت  ال تص��ا لال
ف��ي  الخلويّ��ة 
سورية برعاية 
ض  م�ع�������ر
ت�ك�ن�ول�وج�ي��ا 
ال�م�ع�ل�وم��ات 

الذي أقيم في دمش��ق مؤخراً، حيث عملت فرق متعددة من الشركة 
عل��ى تقديم الخدمات واإليضاحات الش��املة لل��زّوار، من التعريف 
بثقاف��ة الطاقة البديلة التي تلتزم الش��ركة بها، إلى مس��اعدة الزبائن 
واإلجاب��ة عل��ى استفس��اراتهم، م��روراً بتعريف ال��زّوار ببعض 
التطبيق��ات المحليّة، انتهاءاً بتعريفهم بالش��واغر المتاحة للتوظيف 
وببرنامج الطاّلب الذي تقدمه الش��ركة والذي يتيح للطالب ممن لم 
يتخرجوا بعد أن يتوظفوا فيها. وتحدّث مدير إدارة نظم المعلوماتية 
في الش��ركة مريد أتاس��ي قائالً: سيريتل هي شركة رائدة في مجال 
االتص��االت والتكنولوجيا وهي حريصة دوماً على التواجد في مثل 

هذه الفعاليات للمساهمة في إعادة إعمار سورية من جديد.

“تلسا” تشارك في معرض سيرياتكنشاطات من MTN سورية

أقامت شركة MTN س��ورية مؤخراً حفالً في فندق فورسيزنز 
لتكري��م موظفيها، بحضور المدير العام التنفيذي زياد س��بح. ويأتي 
 ،MTN Shine هذا التكريم مع انتهاء ال��دورة األولى من برنامج
برنامج التقدير الرقمي العصري، الذي يعتمد على تقدير الموظفين 
إلنج��ازات بعضه��م البعض، من خ��الل برنامج مؤتم��ت بالكامل 
ويحاكي منصات التواصل االجتماعي، ويتماش��ى مع اس��تراتيجية 

الشركة في التوجه نحو العالم الرقمي الجديد.
كذل��ك نّظمت MTN احتفالية لمش��اركة طالب جامعة دمش��ق 
بمناس��بة عيد الطالب العربي الس��وري في المقصف المركزي في 
المدينة الجامعية بدمشق، وذلك في إطار توفير التواصل بينها وبين 
الط��الب وإطالعهم على أحدث المنتج��ات والخدمات، وباألخص 

خطوط الطالب التي صممت خصيصاً الحتياجاتهم المتنوعة.

ش��اركت شركة تلس��ا تيليكوم تزامن إلنظمة االتصاالت الحديثة 
الفضائية وأتمتة المباني والمدن الذكية في معرض س��يرياتك الذي 
أقيم في دمش��ق مؤخراً، حيث ألقى مدير قس��م المش��اريع الدكتور 
عمار دللول محاضرة حول تقنية “ملتي ميديا سيس��تيم” التي تعتمد 
على دمج الخدمات الحديثة عن طريق عناوين رقمية لتعمل كخدمة 
تلفزيون أو انترنت وتش��غيل هذه الخدم��ات على بنية تحتية واحدة 
باس��تخدام مشغالت خدمة افتراضية ليتم تش��ارك مقدمي الخدمات 
بهذه البنية بما يؤدي إلى توفير في تكاليف إنش��اء المشاريع الجديدة 
األمر الذي يسهم في خفض األجور التي ستترتب على المشتركين.
وفي كلمة له خالل الحفل، اعتبر مدير عام الش��ركة ماهر االمام 
أن المرحلة التي تمر بها سورية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من 

أجل اإلعداد لمرحلة إعادة اإلعمار.
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سالمة في اجتماع “االستقرار المالي”
ت  ع�ق�������د
ال�م�ج�م�وع����ة 
االس��ت�ش�اري�ة 
اإلق�ل�ي�م�ي������ة 
للش�رق األوسط 
وش��مال افريقيا 
ل��دى مج�ل����س 

االستقرار المالي اجتماعها التاسع في العاصمة السعودية الرياض، 
وقد شارك حاكم مصرف لبنان رياض سالمه على رأس وفد يضم 
نائ��ب الحاكم الدكتور محمد بعاصي��ري ورئيس لجنة الرقابة على 
المصارف س��مير حمود، في هذا االجتماع الذي استضافته مؤسسة 
النقد العربي الس��عودي. وتّم إط��الع أعضاء المجموعة على خطة 
عم��ل المجلس. وترّك��ز النقاش عل��ى قضايا االس��تقرار االقليمي 
والمخاط��ر، حي��ث تم ع��رض آخر المس��تجدات ف��ي التطورات 
االقتصادية والمالية الكلية العالمية. وناقش أعضاء المجموعة آخر 
المبادرات المتعلقة بخدمات البنوك المراس��لة واآلثار المترتبة على 
البن��وك واألنظمة المصرفية في المنطقة م��ن جّراء االنخفاض في 

.)De-Risking( خدمات المراسلة التي تقدّمها البنوك الدولية
كما تّمت مناقشة التحديات في تنفيذ معايير اإلنقاذ بمشاركة داخلية 
Bail-in clauses. وأث��ار س��المه موضوع التقلبات في أس��واق 
الس��ندات وتأثيره��ا على ذوي الدخ��ل المحدود وض��رورة وضع 
إجراءات لحماية مداخيلهم، كما تم تس��ليط الض��وء على الخبرات 
في مجال حماية المس��تهلك والش��مول المالي وأثره على االستقرار 
المالي. كما تّمت أيضاً مناقشة التجارب في مجال استخدام “معّرف 

.)Legal Entity Identifier LEI( ”الكيان القانوني
يذك��ر إن مجلس االس��تقرار المال��ي، وهو الهيئ��ة الدولية التي 
تراقب وتقدم توصيات حول النظام المالي العالمي، قد أنش��ئ عام 
2009 بهدف تعزيز االس��تقرار المالي العالمي من خالل التنسيق 
بين الس��لطات المالية وهيئات وضع المعايير الدولية لجهة تطوير 
السياسات التنظيمية واإلشرافية وغيرها للقطاع المالي. وفي العام 
2010، أنش��أ مجلس االس��تقرار المالي 6 مجموعات استش��ارية 
اقليمية بغية جمع ش��مل الس��لطات االعض��اء وغير االعضاء في 
المجل��س بهدف تبادل اآلراء حول نق��اط الضعف التي تؤثر على 
األنظمة المالية والمبادرات لتعزيز االستقرار المالي. ومن ضمن 
هذه المجموعات تلك الخاصة بمنطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
افريقيا والتي  تش��مل حالياً الس��لطات المالية والرقابية في كل من 
لبنان والجزائ��ر والبحرين ومص��ر واالردن والكويت والمغرب 
وعم��ان وقط��ر والمملك��ة العربي��ة الس��عودية وتون��س وتركي��ا 

واإلمارات العربية المتحدة.

“نظم الدفع” في العالم العربي
ن��ع��ق����د  ا
ت��م�����ر  م��ؤ
“نظ��م الدف�ع 
اإللكترون��ي 
والخل�ي����وي 
ف��ي العال����م 
العرب�ي” في 
عمان، تح�ت 
رعاية رئيس 

الجمعي��ة العلمي��ة الملكية األميرة س����مية بنت الح�س��ن، ويجمع 
المؤتم��ر مدراء تنفيذيي��ن وصناع قرار على المس��توى اإلقليمي 

والعالمي.
وللمناسبة، قالت الحسن: نجتمع في الواقع في مرحلة حيوية في 
تنمية اإلقتصادات الوطني��ة واإلقليمية، والحصول على الخدمات 
وإدراجه��ا في كل م��ن تحول النش��اط اإلقتصادي من األس��اليب 
القديم��ة م��ن الثروة المادي��ة ورأس الم��ال الم��ادي الجانب، إلى 
النظام البيئي الظاهري فيه يجب إعطاء فرص متساوية في الحياة 

االقتصادية والفرص المزدهرة.

استراتيجية جديدة لبنك مسقط

أطلق بنك مس��قط اس��تراتيجية وفلس��فة جديدة ته��دف إلى تقديم 
تسهيالت وخدمات مبتكرة  تساهم في تلبية متطلبات زبائن األعمال 
المصرفي��ة من خالل تقديم مزايا وخدمات جدي��دة تنطلق من اراء 
ومقترح��ات الزبائ��ن وفي نف��س الوقت للتأكيد عل��ى ترجمة رؤية 
البنك “هيا ننجز أكثر”. وأكد نائب المدير العام لألعمال المصرفية 
الممي��زة في البنك عبد الناصر الرئيس��ي انه س��يتم ادخال في عام 
2016 مجموع��ة من الخدمات والتس��هيالت والمزايا الجديدة التي 
سيستفيد منها زبائن االعمال المصرفية المميزة في كافة محافظات 
الس��لطنة كما س��يتم تعزيز التواصل مع الزبائن في كافة محافظات 
ووالي��ات الس��لطنة من خالل لقاءات ش��هرية طوال الع��ام، وذلك 
بهدف االستماع آلرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة وكيفية 

تطويرها ومعرفة احتياجات ورغبات الزبائن.
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ندوة “مخاطر الجرائم اإللكترونية”

نّظ��م اتحاد الغرف العربيّة في مق��ّره في مبنى عدنان القّصار لالقتصاد العربي، ندوة 
تخصصي��ة بعنوان “مخاطر الجرائم اإللكترونية على قطاعات المال واألعمال العربيّة 
واألس��اليب الحديثة لمكافحتها”، وذلك بمش��اركة رئيس لجن��ة الرقابة على المصارف 
ف��ي مصرف لبنان س��مير حّمود، المدير التنفيذي لدائ��رة المعلوماتيّة في مصرف لبنان 
الدكتور علي نحلة، صاحب مكتب جوستيس��يا للمحاماة واالستشارات القانونية الدكتور 
بول مرقص، أمين عام اتحاد الغرف العربيّة الدكتور عماد شهاب، األمين العام المساعد 
ش��اهين علي ش��اهين، رئيس��ة مجموعة حلول الدفع اإللكترونيّة وخدم��ة البطاقات في 
بن��ك ع��وده رندة بدير، إضافة إلى نخبة من اإلختصاصيي��ن والحقوقيين، ومنتدبين عن 

المصارف والشركات.
تحدّث حّمود، فأشار إلى أّن البنوك تبقى الهدف األبرز للسارقين المحترفين، وأّن ترابط 
المؤسس��ات إلكترونياً أضفى على جرائم المعلوماتيّة طابع العولمة بين طرفي الش��بكة 
العنكبوتيّة. واعتبر أّن معظم المؤسس��ات عرضة لهذه المخاطر ولكن بنس��ب متفاوتة، 
كاش��فاً عن وج��ود تحويالت احتيالية بمئ��ات الماليين من الدوالرات ق��ام بها مجرمون 

إلكترونيون بين مصارف عالمية، وانه ال بدّ من تشديد سبل كشف هذه الجرائم باكراً.
وقال: إّن إجراءات كشف واعتراض محاوالت اختراق األنظمة تكمن في إرساء هيكلية 
متكاملة من التدابير التشريعية والقضائية واإلدارية والتقنية والرقابية. أما الحماية داخل 

المؤسسات فتكمن في معالجة نقاط الضعف الداخليّة التي ينفذ منها هؤالء المجرمون.
من ناحيته، أّكد نحلة، أن الخس��ائر التي تتكبّدها المصارف والمؤسس��ات والشركات 
نتيجة ازدياد الجرائم المعلوماتيّة كبيرة، نتيجة للتقدّم التكنولوجي الحاصل، وباتت الحاجة 
ضروريّة إلنشاء دفاعات متينة لحماية المؤسسات عبر وضع نظم حديثة، مشيراً إلى أن 

لبنان يمثل أرضية خصبة لهذه الجرائم، بسبب شبكة اإلنترنت غير الشرعيّة.
ب��دوره قال مرق��ص: إن مصرف لبنان يص��در تعاميم من ش��أنها حماية المصارف 
والمؤسس��ات من مخاطر الجرائم اإللكترونية، إال ان هناك قصور تش��ريعي من الدولة 
اللبنانية لعدم مواكبتها للتطور التكنولوجي، حيث يتجاوز عمر بعض القوانين ال�50 عاماً، 

ما يؤدي إلى مشاكل بنيوية في التشريع، ألن كيمياء القانونيين ال تتفق مع التكنولوجيا. 
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باألمس كانت ذكرى الحرب األهلية. واللبنانيون حين يتذكرونها، كل سنة ينشغلون بحروبهم 
المستديمة، يحملون انقساماتها وتتناسل بأشكال جديدة من دون أن يقف أحدهم مصارحاً وناقداً 
ألس��بابها الحقيقية. نش��هد في الحياة السياس��ية اللبنانية حروباً متعددة وروائح تسمم األجواء 
واله��واء وتفتك بكل ما تبقى من مناعة، فيم��ا تخوض مذاهب معاركها الصغرى والكبرى، 
تس��تنفر عصبياتها وماضيها كس��اح أمضى في اإلصطفافات الطائفية الحالية التي لم نشهد 
مثي��اً على صفائها حت��ى في أيام حدث الحرب األصلي عام 1975. هنا، وفي هذه المرحلة 
من تاريخ البلد والصراعات التي تدور على أرضه، ال يقف، في الذكرى، أحد من المتحاربين 
السابقين، وال من جيل الورثة، يستحضر ناقداً قضايا اإلنقسام الفعلية والحقيقية التي عصفت 
بلبنان وباللبنانيين الذين انتش��روا على مس��احتها، وما الذي جعل اإلنسداد السياسي في البلد 

يطيح بأي تسويات، ليتحول انفجاراً دمر البلد طوال 15 عاماً.

وحين يحيي اللبنانيون ذكرى اندالع الحرب، وال يس��تطيعون اإلجابة عن أسبابها، وحين 
ينخرط ش��باب في االصطفاف��ات القائمة وفي الحروب المذهبية في لبن��ان والمنطقة، تغيّب 
المسؤوليات عن الحرب األصلية وتحال ضد مجهولين. جيل الشباب الذي تأخذه االنقسامات 
ال يع��رف س��يرة الحرب الكاملة، ويجه��ل محطاتها ومجرياتها، لكنه يتلبّس ش��عاراتها بين 
المتاريس الجديدة المرس��ومة بدقة في اإلصطفافات القائمة، لذا ال أحد يدين الماضي القتالي 
وال يقتحم التجربة بنقد سياس��ي وفكري صريح يحدد األسباب، ألن ذلك يجعل قادة الصراع 
الطائفي الحالي، والحاضر المذهبي والطائفي، متهماً بمفاهيمه وشعاراته الماضية والمستمرة، 
فس��يضطر الى رميها وهي ساحه األمضى في المواجهة وفي حماية مصالحه التي تحققت 

خال سنوات حرب ال�15 عاماً والحروب المتناسلة منها.

يصعب على أهل الحرب السابقين أن يعّرضوا أسباب الحرب للنقد. هذا تجاوز ال يسمح به، 
ألنه يعّرض خطابهم الحتماالت خطرة، وسيطرتهم وتعبئتهم لإللغاء. وإذ نشهد في الوضع 
الحالي للبنان انقساماً مذهبياً حاداً، ال يسمح أو يعرض أحداً للمساءلة، يستمر خطاب الحرب 
الطوائفي بأش��كاله المختلفة، يأخذ من رصيد البلد ومن مس��تقبل شبابه الذين يتحولون وقوداً 
له وأس��رى الس��تهدافاته. يصبح العجز هو الكلمة الفصل عن إدانة الحرب وخطابها، وعن 
مواجهة كل ما يصيب لبنان. ثمة ش��يء مفجع يحصل في البلد، هو العجز عن الخروج من 
الحرب، هي ما زالت حدثاً ولم تتحول ذكرى، نستمر في كتابة فصولها وضحاياها المجانيين 
ونعج��ز أيضاً عن حل مش��كاتنا، فيأخذنا الفراغ وتخنقنا النفاي��ات وروائحها الكريهة، وال 

نستطيع مواجهة كل ارتدادات المنطقة علينا!

ذكرى الحرب ... والحروب األهلية المتناسلة
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