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يعتبر انجاز مش�روع الموازنة للس�نة 2017 خطوة إيجابية تكسر الجمود 

االقتص�ادي الذي تعيش�ه البالد، وذلك على رغم ع�دم التفاؤل بإقراره على 

غرار ما حل بمشاريع الموازنات العامة منذ عام 2005. وال شك في أن إحالة 

المشروع الى مجلس الوزراء مع الموازنات الملحقة لدرسه وإقراره وإحالته 

الى مجلس النواب يس�جل ضمن المهل الدستورية، وهو يضع الحكومة 

ووزرائها أمام مس�ؤولياتهم، بالنظر الى تأزم الوضعين االقتصادي والمالي 

في لبنان وتنامي عجز المالية العامة وارتفاع مديونية الدولة.

في الواقع، ال يبدو في ضوء األزمة السياسية التي تعيشها البالد وعدم قدرة 

مجلس النواب على التشريع، واستمرار الشغور في موقع الرئاسة األولى، 

أن الحكومة قادرة حتى على درس ومناقشة مشروع الموازنة، لذا سيكون 

مصيرها كس�ابقاتها، لتس�تمر الدولة في الصرف على أس�اس القاعدة 

اإلثني عش�رية، وفتح االعتمادات واالنفاق الذي يزيد المديونية والعجز في 

المالية، وهو ما يرتب أعباء إضافية على اقتصاد لبنان، خصوصاً مع استمرار 

الهدر وغياب االستثمارات وتقلص المشاريع، والقلق من استمرار النزيف 

االقتصادي وسط األزمات المعيشية واالجتماعية للبنانيين.

ولع�ل أهمي�ة الموازنة تكمن في ضب�ط االنفاق وتحديد الص�رف المالي، 

وتش�كل عاماًل مس�اعداً للنمو، لذا هي ضرورية لالقتصاد وللدولة، انطالقًا 

من زيادة النفقات االس�تثمارية وإطالق المش�اريع، علماً أن وزير المال كان 

أعلن انها تتضمن سلس�لة الرت�ب والرواتب، ومرفقة بإج�راءات ضريبية 

لتغطية نفقاتها، لكن عدم إقرارها سيزيد من نزف الوضع المالي، خصوصًا 

اذا لم تحسم الحكومة خيارها وتعي القوى السياسية المخاطر التي تحط 

البلد من كل حدب وصوب.

إقرار الموازنة الستعادة النمو

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2016
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أطل��ق بنك عوده خّط العمل الجدي��د المتعلّق بالخدمات 
المصرفيّة للش��ركات الصغيرة والمتوّسطة ومجموعة 
المنتجات والخدم��ات التي يضّمها، وذلك خالل مؤتمر 
صحافي ُعقد في مقره الرئيس��ي في ب��اب إدريس. وتّم 
تصميم هذه الحلول لتلبية حاجات العمالء التسليفيّة وغير 
التس��ليفيّة بش��كٍل أفضل، بما فيها العمليّ��ات المصرفيّة 
التجاريّة، حلول التمويل الحتياجات العمل اليوميّة، نمو 
حجم األعمال، والمتطلّبات المتعلّقة بالنفقات الرأسماليّة. 
وتضّم هذه الخدمة برامج العمليّات المصرفيّة لألعمال 
)Transact Packages( التي تتيح للعمالء االستفادة 
م��ن ش��روط تفضيليّة وم��ن برامج مكاف��آت في إطار 
عالق��ة طويل��ة األمد م��ع المصرف. كما تش��تمل على 
برامج تسليفيّة تمّكن العمالء من شراء البضائع، المواد 
األّوليّة، المعدّات، اآلليّات، ومن توس��يع أو ترميم مكان 
عملهم، وشراء حقوق االمتياز أو الرَخص، واالستثمار 
في مش��اريع مستقبليّة. وأوضح المدير العام لبنك عوده 
- لبنان م��ارك عوده، أّن الحاجة إلى خّط العمل المحدّد 
هذا نابعة من أّن “الش��ركات الصغيرة والمتوّسطة هي 
مح��ّرك االقتص��اد اللبنان��ي”. ففي الواقع، تش��ّكل هذه 
الش��ركات أكثر م��ن 90 % من الش��ركات القائمة في 
لبنان وتضّم حوالى 82 % من موّظفي القطاع الخاّص، 

وتسهم بنسبة مهّمة من الناتج المحلّي اإلجمالي.

المصارف اللبنانية قادرة على تمويل االقتصادخّط عمل جديد من بنك عوده

أظه��ر التقري��ر الس��نوي لجمعي��ة مصارف 
لبنان أن نش��اط  القط��اع المصرف��ي اللبناني  
كان مقب��والً ف��ي عام 2015 عل��ى الرغم من 
تباطؤ نمو موجودات المصارف نتيجة تراجع 
التدفق��ات المالي��ة الواف��دة وضع��ف الحركة 

االقتصادية.
المجمع��ة  الميزاني��ة  أن  التقري��ر  وأوض��ح 
للمص��ارف ارتفعت بنس��بة 5.9 % الى 186 
ملي��ار دوالر في نهاية العام الماضي، مش��يراً 
الى أن قاعدة الودائع لدى المصارف، وضمن 
الميزانية، بلغت 155 مليار دوالر )20.6 % 
م��ن ودائع غي��ر المقيمين(، الفت��اً الى أن نمو 

الودائ��ع كان كافي��اً لتمويل احتياجات االقتص��اد وتدعيم احتياط��ات مصرف لبنان 
بالعمالت األجنبية.

وبحسب التقرير، شكلت التسليفات للقطاع الخاص المقيم، والبالغة 48 مليار دوالر، 
حوالي 96 % من الناتج المحلي االجمالي اللبناني. كما استخدمت المصارف جزءاً 
بس��يطاً من النمو في مواردها إلقراض القطاع العام )4.4 % من الزيادة(. وأوضح 
التقرير أن تس��لفيات القطاع الخاص الى جانب تسليفات القطاع العام باتت تشكل ما 

يقارب 170 % من الناتج المحلي.
ف��ي المقابل، أظهر التقرير أن اداء االقتصاد اللبناني كان ضعيفاً في العام الماضي، 
كسائر السنوات األربع السابقة التي تلت بدء األحداث في سورية، بل كان االضعف 
منذ نحو عش��رة أع��وام. إذ تراجع معدل نمو الناتج المحل��ي الحقيقي الى نحو 1 % 

مقابل 2 % في العام 2014 و3 % في العام 2013.
واش��ار التقرير الى أن العجز العام ارتفع  الى نحو 7,8 % من الناتج االجمالي في 
الع��ام 2015 الماضي، لتظل نس��بة العجز العام الى النات��ج المحلي من بين االعلى 
عالمياً. كما استقرت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي االجمالي عند 138.5 % مع 

ازدياد الدين العام بنسبة 5,6 % لتتجاوز نسبة نمو الناتج المحلي االسمي.

غرمت الرقابة المالية األميركية، “دويتشه بنك” األلماني 
12.5 مليون دوالر، إثر اتهامه بنش��ر معلومات سرية. 
وذكرت س��لطة تنظيم الصناع��ة المالية األميركية عبر 
موقعها اإللكتروني، أن س��بب الغرامة الفش��ل الرقابي 
المتعلق بنشر البنك معلومات تتعلق باألبحاث والتداول 
لموظفيه. ورغم التحذيرات المتكررة من نظام االتصال 
المسموع الداخلي للبنك فقد فشل البنك في توفير الرقابة 

المناسبة على السماح بمعرفة البيانات عبر هذا النظام.

تغريم “دويتشه بنك” في أميركا

تشغيل صرافات آلية بالطاقة الشمسية

ب��دأ المص��رف التجاري الس��وري تش��غيل صّرافَين اثني��ن بالطاقة الشمس��ية بهدف 
تجاوز مش��كلة الكهرب��اء وانقطاعاتها على الصرافات اآللي��ة، خصوصاً بعد تخّطي 
مس��ألة التغذية النقدية التي كانت س��بباً بخروج بعض الصرافات من الخدمة  س��ابقاً 

،وبعد تجربة اس��تمرت ألسابيع بقي الصّرافان ضمن 
الخدمة ي��وم كامل من دون أي انقط��اع في طاقتهما، 
ف��ي خطوة يعتبرها التجاري بداية لتعميم التجربة بعد 
تجهيز الصرافات اآللية بمنظومة الطاقة الشمسية وفق 
إمكانيات��ه، بحيث يجه��ز كل مجموعة من الصرافات 
تالياً لمجموعة أخرى إلى ان تس��ود هذه اآللية بش��كل 

كامل. 
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محاف��ظ  نائ��ب  أعل��ن 
البن��ك المركزي جمال 
نج��م، أن مصر أغلقت 
صراف��ة  ش��ركة   53
 2016 بداية ع��ام  منذ 
لتالعبه��ا ف��ي أس��عار 
بيع ال��دوالر باإلضافة 

لمخالفات أخرى.
وأضاف نجم أن “عدد 
ت��م  الت��ي  الش��ركات 

اغالقه��ا منذ مطلع العام 53 ش��ركة منهم 26 ش��ركة 
إغ��الق نهائي والباقي إغالق ما بين 3 - 12 ش��هراً”. 
وعدد ش��ركات الصرافة العاملة بالسوق قبيل قرارات 

اإلغالق بلغ 115 شركة.
ويلق��ي البن��ك المركزي باللوم على الس��وق الس��وداء 
ف��ي زيادة الضغ��ط على العمل��ة المصري��ة التي يجد 
صعوبة في الدفاع عنها في ظل اس��تمرار أزمة نقص 

الدوالراألميركي.
أوديا بنك يتمم زيادة رأسماله

المركزي المصري يغلق
53 شركة صرافة

أتّم “أوديا بنك” بنجاح عمليّة زيادة رأسماله بقيمة مليار ليرة تركية )340.6 مليون 
دوالر( بع��د حصول��ه على الموافق��ات القانونيّة المرعيّة، بما في ذل��ك موافقة هيئة 

.)BRSA( التنظيم المصرفي والرقابة في تركيا
ووفق بيان أصدره البنك فقد ش��اركت مؤّسسة التمويل الدوليّة عضو مجموعة البنك 
 IFC FIG( الدول��ي، وإحدى الش��ركات التابعة لصندوق إنماء المؤّسس��ات الماليّة
Fund(، والبن��ك األوروبي للتنمية والتعمير )EBRD(، باإلضافة إلى مس��تثمرين 
آخرين من القطاع الخاّص، في االكتتاب بزيادة رأس المال هذه التي س��بق اإلعالن 

عنها في 27 حزيران/يونيو 2016.
وبعد زيادة رأس المال، تبقى مجموعة بنك عوده المساهم األكبر في أوديا بنك بحّصة 
تزيد عن 75 %. وتشّكل هذه الصفقة دليالً على ثقة المستثمرين بمصرف أوديا بنك 
كم��ا على مناع��ة االقتصاد التركي. ومن المتوقّع أن يس��تخدم أوديا بنك زيادة رأس 
المال هذه من أجل التوّس��ع في تمويل االقتصاد الحقيقي في تركيا، وتمويل مش��اريع 

البنية التحتيّة الكبرى وزيادة 
فرص المؤّسسات الصغيرة 
والمتوّس��طة للحصول على 
التس��ليف. كما يزم��ع أوديا 
بنك االس��تثمار ف��ي تقنيّات 
ش��بكته  لتعزي��ز  جدي��دة 
المصرفيّة الرقميّة وهيكليّته 

التكنولوجيّة.

جمال نجم

أعل��ن بن��ك بيبلوس ع��ن إضافة سلس��لة م��ن المزايا 
والتحس��ينات الجدي��دة إلى تطبيقه الخ��اص بالخدمات 
المصرفي��ة عل��ى الهات��ف الخليوي، وأهمه��ا “خدمة 

تحويل األموال للمستفيد”.
وتخ��ول هذه الخدمة الجدي��دة المتوفرة حصرياً لزبائن 
البن��ك، القيام بتحوي��الت مالية فورية بين الحس��ابات 
ضمن المصرف بمجرد استعمال تطبيق البنك للخدمات 
المصرفي��ة على الهات��ف الخليوي. وعملي��ة التحويل 

تتطلب اختيار 
المس���تفي�دين 
م���ن خ���الل 
ء  م�������������ل
المعلوم����ات 
به�م  الخاص�ة 
على التطبيق، 
له�ا  وإرس����ا
إل��ى ال�ف���رع 

للموافقة.

“خدمة تحويل األموال للمستفيد”
من “بيبلوس”

الشوا يلتقي وفداً من البنك الدولي

النقد  استقبل محافظ س��لطة 
الفلسطينية عزام الشوا بمقر 
سلطة النقد في رام هللا، وفداً 
م��ن البن��ك الدولي برئاس��ة 
البنك  نائب رئيس مجموعة 
منطق��ة  لش��ؤون  الدول��ي 
وش��مال  األوس��ط  الش��رق 

أفريقيا حافظ غانم. ورحب الش��وا بالوفد الزائر، مش��يراً إلى أهمية الزيارة لما يمثله 
البنك كمؤسس��ة مالية دولية تلعب دوراً حيوياً في دعم اقتصاديات دول العالم. وأكد 
على أن س��لطة النق��د تطبق أحدث معايير الرقابة المصرفي��ة وفقاً لمتطلبات بازل2 

وبازل3.
وقال الش��وا: إن الجهاز المصرفي الفلس��طيني يحافظ على متانته واس��تقراره على 
الرغ��م م��ن األوضاع االقتصادية الراهنة، األمر الذي أدى إلى إش��ادة المؤسس��ات 
المالي��ة الدولية وف��ي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان عدة مرات بأداء س��لطة 
النق��د وخاص��ة في مج��ال مواجهة المخاط��ر واألزمات وتعزيز االش��تمال المالي. 
وأطلع الشوا، الوفد على الخطط المستقبلية التي ستعمل سلطة النقد على تنفيذها مثل 

مشروع المقاصة االلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف.
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نقلت صحيفة مال االقتصادية اإللكترونية، أن مؤسس��ة 
النقد العربي الس��عودي )البنك المركزي( أبلغت البنوك 
بإصدار سندات جديدة بقيمة ال تزيد عن 20 مليار لاير 
)5.3 مليار دوالر(. واستأنفت الحكومة إصدار السندات 
للبنوك في يوليو/تموز للمرة األولى منذ 2007، لتغطية 
عج��ز الميزاني��ة الناج��م عن انخف��اض أس��عار النفط. 
وقالت الصحيفة: إن المؤسسة أبلغت البنوك بتخصيص 
حصصه��ا م��ن اإلصدار ال��ذي يبلغ أجل��ه 5 و7 و10 

سنوات بفائدة ثابتة ومتغيرة.

السعودية تصدر سندات جديدة للبنوك

اتفاقية بين االمارات و“المركزي المصري”

وقع��ت دولة اإلم��ارات اتفاقاً 
مع مصر ين��ص على وضع 
ملي��ار دوالر وديعة في البنك 
المرك��زي المص��ري لمدة 6 
س��نوات، وهي خطوة فسرت 
بأنها تأتي في سياق دعم نظام 
الرئي��س المصري عبد الفتاح 

السيسي.
ويأت��ي هذا االعالن في وقت تعاني فيه مصر من ش��ح ف��ي العملة الصعبة وتراجع 
احتياطاتها منها، ويس��عى فيه السيس��ي إل��ى تهيئة الرأي العام إلج��راءات إصالح 
اقتص��ادي تتضمن تخفيضات إضافية ف��ي الدعم الحكومي. ويتب��ع البنك المركزي 
المصري سياس��ة س��عر الصرف الثابت للجنية المصري أم��ام الدوالر. ووقع على 
االتفاقية كل من مدير عام الصندوق محمد سيف السويدي، ومحافظ البنك المركزي 

المصري طارق حسن عامر.
وقالت وكالة أنباء اإلمارات الرسمية، إن هذا الدعم يأتي من منطلق موقف اإلمارات 

الثابت في دعم مصر وشعبها وتقديراً لدورها المحوري في المنطقة.

ح���ذر األمي��ن الع��ام 
التح���اد المص���ارف 
العربي��ة وس��ام فتوح 
المؤسس��ات  أن  م��ن 
المصرفي���ة العربي��ة 
تطورات  تواجه حالياً 
تقنية خطيرة من جانب 
جماعات اإلرهاب، ما 

يلزمه��ا بتطوير إمكاناتها الرقابية، مش��يراً الى أن هذه 
المؤسسات تواجه ضغوطا أخرى من مؤسسات تنظيمية 
مالية عالمية تتمثل في تعليمات رقابية، ما يزيد من تكلفة 

الحد من المخاطر.
وق��ال فتوح: إن بعض الدول العربية اس��تجابت وقامت 
بعم��ل البني��ة التحتية، في حين أن هن��اك بعض البنوك 
فضل��ت قط��ع العالقات م��ع العم��الء لتجن��ب التكلفة 
المرتفعة لتجنب المخاط��ر، موضحاً أن قطع العالقات 
م��ن جانب بعض المصارف هو اجتهاد منها. كما حذر 
من أن إغالق الحسابات قد يدفع عمالء بنوك إلى االتجاه 
لصيرف��ة الظل أو القنوات غي��ر المنظمة والمراقبة من 

البنك المركزي.

المصارف العربية
تواجه تحديات تقنية

وسام فتوح

فرع لـQNB في الهند

أعلن بنك قطر الوطني QNB أنه حصل على موافقة لفتح فرع في الهند لتقديم خدمات 
مصرفية، مضيفا أن الخطوة ستسهم في تحقيق هدف التوسع االستراتيجي عالميا.

يذكر أن البنك الذي استكمل في يونيو/ حزيران الماضي  االستحواذ على فاينانس بنك 
التركي مقابل 2.7 مليار يورو يعمل في أكثر من 30 دول في أوروبا والشرق األوسط 

وافريقيا وآسيا.

تفعيل دور المصارف العاملة بسوق القطع

أصدر مصرف س��ورية المركزي ق��راراً  بتفعيل دور المصارف العاملة في س��وق 
القطع االجنبي بهدف تحقيق توازن الس��وق وترميم احتياجاته، وأوضح المصرف أن 
القرار جاء بعد أن ثبت للجميع ان المصارف هي القناة األس��لم لتمويل المس��توردات 
من خالل مراكز القطع التشغيلية واستكماال لحزمة االجراءات التي اتخذها المركزي 

مؤخراً بخصوص تفعيل دور المصارف 
العامل��ة في س��وق القط��ع األجنبي، كما 
يهدف الى ضمان العدالة بين المستوردين 
المتقدمي��ن بطلب��ات التموي��ل من خالل 
إلزام المصارف ببيع القطع االجنبي لكل 
مستورد تناسباً مع مجموع القيم المطلوب 

تمويلها.

8



عالم البنوك

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2016

أول صراف آلي للعمالت األجنبية بالسعودية

أطل��ق بنك الرياض صرافاً آلياً مخصصاً لصرف العمالت األجنبية وبمزايا تنافس��ية 
ليمك��ن زبائنه من صرف 4 عم��الت أجنبية هي الدوالر األميرك��ي، اليورو، الجنيه 
اإلس��ترليني والدرهم اإلماراتي. وقال بنك الرياض ثالث أكبر بنك س��عودي من حيث 
األص��ول، أن الص��راف يتميز بتقديم س��عر ص��رف منافس للعم��الت األجنبية، كما 
يتيح إمكانية الصرف الفوري، وفي أي وقت خالل اليوم. وأش��ار البنك إلى أنه س��يتم 

وضع ص��راف الرياض للعمالت في 
مواقع اس��تراتيجية بمختل��ف مناطق 
المملكة، تش��مل المدن الرئيسة ومنها 
ف��ي الرياض من خالل فروع )قرطبة 
والروضة والرابية(، في جدة من خالل 
فروع )صاري والمحمدية والبس��اتين 
والتحلية(، كما يتواجد أيضاً في الدمام، 

الخبر، الهفوف، حائل ورابغ.

السعودية: استمرار ربط الريال بالدوالر

 أكد محافظ مؤسس��ة النقد العربي السعودي “ساما” أحمد 
الخليفي التزام المؤسس��ة باس��تمرار سياسة سعر صرف 
الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدوالر األميركي، مشيراً 
إلى أن المضاربات التي تحدث على الريال بين حين وآخر 
في الس��وق اآلجلة مصدرها تكهن��ات غير دقيقة. ويواجه 
ربط الريال بالدوالر المس��تمر منذ 30 عاماً ضغوطاً في 
أعق��اب انهيار أس��عار النفط، لكن “س��اما” تؤكد أن لديها 
األدوات الكافي��ة لدعم س��عر صرف الريال، وأن سياس��ة 

سعر الصرف الثابت كانت والتزال رافداً مهماً لدعم اقتصاد المملكة.
يذكر أن بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي كان قد توقع انخفاض قيمة الريال السعودي 

بنسبة ال تقل عن 25 % إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية في 2016.

أحمد الخليفي

أعلنت شركة “أنظمة صفر واحد” البحرينية المتخصصة 
في خدم��ات البنوك في المنطقة، “البنك التجاري” أول 
بنك ف��ي قطر والش��رق األوس��ط يبدأ تطبي��ق نظامها 
 Finger( ”لمطابقة المقاييس الحيوية “وري��د األصبع
Vein( ف��ي أجه��زة الصراف اآللي من دون اس��تخدام 
البطاقة للتع��رف على العميل. وه��ي تكنولوجيا جديدة 
يمك��ن للعمالء اس��تخدامها في أجه��زة الصراف اآللي 
التابع��ة للبنك المزّودة بأجهزة ق��ارئ ضوئي لألصبع، 
كما س��يتيح البنك لعمالئه من الش��ركات وكبار العمالء 
الحص��ول على هذه التقنية إلجراء الخدمات المصرفية 

عبر االنترنت، وذلك بتزويدهم بجهاز قارئ ضوئي.
وأعل��ن البنك التج��اري في قطر ع��ن موافقة مصرف 
قطر المركزي على إضافة تكنولوجيا “مطابقة المقاييس 
الحيوي��ة” ف��ي أجه��زة الص��راف اآللي التابع��ة للبنك 
التجاري، لسحب النقود دون حاجة العمالء إلى استخدام 

البطاقة أو رقم التعريف الشخصي.

“وريد األصبع” من البنك التجاري

عملية قرصنة تكبد bitcoin خسائر كبيرة

تمكن قراصنة الكترونيون من اختراق منصة شركة Bitfinex في هونغ كونغ وسرقة 
نحو 65 مليون دوالر من عملة BITCOIN اإللكترونية )حوالى 119.756 بيتكوين( 
ما دفع الش��ركة الى توزيع هذه الخسارة على جميع  المستخدمين واقتطاع 36 % من 
جميع الحسابات واألصول، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”. وتأتي هذه 
الحادثة بعد أن تعرضت عملة ETHER الشبيهة بال�BITCOIN، لعملية اختراق في 

حزيران/يونيو 2016  أدت إلى سرقة 50 مليون دوالر من صندوق تجريبي.
يش��ار الى أن منصة تداول BITCOIN  كانت 
ق��د تعرضت عام 2014 الى أكبر عملية اختراق 
 Mt Gox أدت الى سرقة 480 مليون دوالر من

اليابانية.

أعلن البنك المرك��زي العراقي، أن المصرف التجاري 
اش��ترى خ��الل المزاي��دة العلنية الت��ي أجراه��ا البنك 
المرك��زي لصالح وزارة المالي��ة حواالت خزينة بمبلغ 
400 مليار دينار، مبيناً أن مدة الحوالة تبلغ 364 يوماً. 
وأضاف: أن المصرف التجاري اش��ترى كامل الحوالة 
وبأعلى س��عر، موضحاً أن عدد المش��اركين في المزاد 

كان واحداً فقط.

التجاري العراقي
يشتري حواالت خزينة
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المركزي التركي يخفض االحتياطي اإللزامي

خف��ض البنك المركزي التركي نس��بة االحتياطي اإللزامي للبنوك 50 نقطة أس��اس، 
وذلك في إطار خطوات لتعزيز الس��يولة. وقال البنك: إنها قد توفر ما يصل إلى 1.1 

دوالر(  ملي��ون   370( لي��رة  ملي��ار 
و600 ملي��ون دوالر للقطاع المالي، 
مضيف��اً أن��ه س��يعدل معام��ل خي��ار 
االحتياطي لبعض ش��رائح تسهيالت 
النقد األجنبي والذهب. وارتفعت أسهم 

البنوك التركية 1.6 % بعد اإلعالن.

انضم���ت ت�ومس����ون 
إل�����ى  روي��ت��������رز 
كونس��ورت�ي��وم “آر3” 
المؤل���ف من أكث�ر من 
بن��كا ومؤس��س���ة   55
مالية والذي يهتم بسبل 
اس���ت�غالل تكنولوجي��ا 
قواعد البيانات الموزعة 
ال�ت��ي تس������ت�خ�دمه�ا 
مثل  الرقمية  العم��الت 
األس��واق  في  بتكوي��ن 

المالي��ة العالمية. وتس��مح تلك التكنولوجيا بالمش��اركة 
في البيانات عبر ش��بكة من أجه��زة الكمبيوتر المفردة 
وقد اكتس��بت رواجاً عالمياً بس��بب جدواها في تسجيل 

ورصد األصول عبر شتى القطاعات.
وقال العضو المنتدب للعمالء االستراتيجيين والحلول 
لدى ش��ركة تومس��ون رويت��رز في نيوي��ورك مارك 
رودريغي��ز: إن 50 مؤسس��ة مالية ضمن آر3 هي من 

عمالء الشركة.

“تومسون رويترز”
تطور العمالت الرقمية

مارك رودريغيز

“الدولي اإلسالمي” يصدر صكوكًا

أعل��ن بنك “الدولي اإلس��المي” عن إصدار أدوات مالية رأس��مالية )صكوك( ضمن 
الش��ريحة األولى من رأس��مال البنك بقيمة مليار لاير قطري )274.3 مليون دوالر( 
م��ن خالل إص��دار محلي. ويعتبر ه��ذا اإلص��دار األول الذي يص��دره البنك ضمن 

األدوات الرأس��مالية المتوافق��ة م��ع بازل3 وهو 
األمر الذي يدعم الخطط المرحلية واالستراتيجية 
للدولي اإلس��المي. ويدعم ه��ذا اإلصدار حقوق 
الملكي��ة ومتطلبات ب��ازل3 ويع��زز خطط بنك 
للتوسع والتي كان أعلن عنها سابقاً أو التي تحت 
الدراس��ة حالياً وذلك ضم��ن الضوابط التنظيمية 
واإلش��رافية. ومع اإلصدار الجديد واستناداً إلى 
ميزاني��ة البنك بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2016 

فإن كفاية رأسمال البنك سترتفع إلى 20 %.

قال س��فير بنغالدش 
ف���ي م�ان�ي�����ال: إن 
ال�رئ�ي���س الفلبين��ي 
رودريغ��و دوتيرت�ي 
تع�ه���د بإع���ادة 81 
مليون دوالر سرقها 
قراصن��ة تس������للوا 
إلكترونياً إلى حساب 
بنغالدش  لمص��رف 

في نيويورك وحولوها إلى حس��ابات في مصارف في 
مانيال.

وحاول متسللون إلكترونيون س����رقة نحو مليار دوالر 
من حس��اب مصرف بنغالدش في مجل��س االحتياطي 
االتح��ادي األميركي )البنك المرك��زي( في نيويورك 
في فبراير/شباط 2016 ونجحوا في تحويل 81 مليون 
دوالر إلى 4 حس��ابات في مؤسس��ة ري��زال للخدمات 
المصرفي��ة التجارية في ماني��ال. وقال محققون: إنه تم 

غسل األموال فيما بعد في نواد للقمار بالمدينة.

بنغالدش تستعيد أموالها المسروقة

رودريغو دوتيرتي

اتفاقية بين الملكية األردنية وبنك فلسطين

وقعت بين الملكية 
وبن��ك  األردني��ة 
اتفاقي��ة  فلس��طين 
الجانب��ان  يطل��ق 
بطاق��ة  بموجبه��ا 
كارد”  “ماس��تر 

بالعالمة التجارية المش��تركة تحت عنوان “أميالي”، وذلك س��عياً من الملكية األردنية 
لتعزيز وجودها التجاري في السوق الفلسطيني وجذب المزيد من المسافرين لطائرات 
الملكي��ة األردني��ة وحرص��اً من البنك على تش��جيع العمالء على اس��تخدام البطاقات 
االئتمانية. وبموجب االتفاقية، سيتمكن حاملو بطاقة ماستر كارد “أميالي” من الحصول 
على أميال من خالل برنامج المس��افر الدائ��م )Royal Plus( التابع للملكية األردنية 
عند اس��تخدام بطاقة “أميالي”، وذلك بالحصول على أميال مقابل استخدام البطاقة في 

عمليات الشراء من المتاجر أو عبر االنترنت محلياً أو دولياً.
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الحكوم��ة  قام��ت 
بترقي���ة  الهندي���ة 
نائ��ب محافظ بنك 
االحتياطي الهندي 
)البن��ك المركزي( 
بات���ل  أورجي���ت 
ليصب��ح المحاف��ظ 

القادم للبنك لفترة مدتها 3 س��نوات. وس��يحل باتل محل 
راج��ورام راجان كبي��ر الخبراء االقتصاديين الس��ابق 
بصن��دوق النق��د الدولي الذي فاجأ االس��واق المالية في 
يونيو /حزيران 2016  باإلعالن عن أنه س��يتنحى عن 
رئاسته للبنك المركزي في سبتمبر/أيلول 2016 ويعود 
إلى العمل األكاديمي بعد أن ش��غل المنصب 3 سنوات. 
ورأس بات��ل )52 عاما( لجن��ة أوصت بتغييرات مهمة 
ف��ي السياس��ة النقدية للهند من بينها التح��ول إلى تحديد 

مستويات للتضخم وانشاء لجنة لتحديد أسعار الفائدة.

محافظ جديد للمركزي الهندي

أورجيت باتل

روسيا تغلق مجموعة مصرفية مّولت اإلرهاب

أغلقت  وزارة الداخلية الروس��ية مجموعة مصرفية س��رية بس��بب تبييضها نحو 50 
ملي��ار روب��ل ) 770 مليون دوالر(، أرس��لت جزءا منها لتمويل جماعات إس��المية 
متطرفة، حس��بما ذكرت وكالة “نوفوس��تي” الروس��ية نقالً عن مص��در مقرب  من 
التحقيق. وكشفت التحقيقات أن فروع هذه المجموعة الواقعة في داغستان، والشيشان، 
وروستوف، وموسكو، وضواحيها، مارست عمليات تلقي وتبادل أموال، وتحويلها إلى 

حسابات شركات تابعة لها، وتحويلها إلى عمالت أجنبية، ومن ثم جمعها أو سحبها.
وأشار المصدر إلى أن دخل هذه المنظمة الخارجة عن القانون بلغ نحو 3 مليار روبل 

)46.2 ملي��ون دوالر(، وأنه “توجد 
معلومات بأن قسما من هذه األموال 
قد يك��ون ح��ول لتموي��ل جماعات 
إسالمية غير مشروعة، بما في ذلك، 
المتمركزة على أراضي الجمهورية 

العربية السورية”.

غرامة على “غولدمان ساكس”

ف��رض االحتياطي الفيدرال��ي )البنك 
المرك��زي األميرك��ي( غرام��ة على 
مجموع��ة “غولدمان س��اكس” بقيمة 
36.3 ملي��ون دوالر، وس��ط مزاع��م 
بأن موظفين س��ابقين لدى المجموعة 
م��ن  حصل��وا عل��ى وثائ��ق س��رية 
االحتياط��ي الفيدرالي. ويس��عى البنك 

المرك��زي الى فرض غرامة أخرى بنحو 340 ألف دوالر على المدير العام الس��ابق 
ل��دى المجموع��ة وحرمانه بش��كل دائم من العم��ل كمصرفي، إذ يق��ول المركزي إن 
المدعى عليه، الذي كان يعمل مس��بقاً لدى اللجنة االتحادي��ة للتأمين على الودائع، بدأ 
من��ذ عام 2012 بالحصول على معلومات س��رية غير مصرح بها من قبل المنظمين 
واس��تخدامها في عمليات��ه في المجموعة األميركية. وقد طال��ب االحتياطي الفيدرالي 

“غولدمان ساكس” بتشديد إجراءاته الداخلية وأنظمة االمتثال.

تونس تصدر سندات بـ500 مليون دوالر

أعلن��ت وزارة الخزان��ة األميركية، أن تونس أصدرت س��ندات س��يادية بقيمة 500 
ملي��ون دوالر بضمان كام��ل من الوالي��ات المتحدة. وأضافت ال��وزارة أن ضمان 
الق��رض يدعم تونس م��ع مضيها قدماً في إصالحات اقتصادي��ة مهمة من أجل بناء 
أس��اس لنمو اقتصادي قوي ويعزز في الوقت نفس��ه قدرة الدولة على الوصول إلى 
أس��واق رأس المال العالمي��ة. وقالت الوزارة: إن الوالي��ات المتحدة كانت قد قدمت 
أيضاً ضمانات لسندات تونسية في 2012 و2014. وذكرت الوزارة أن عائد كوبون 

السندات البالغ أجلها 5 سنوات يبلغ 1.416 %.

باتت المص��ارف البريطاني��ة ملزمة اعتب��اراً من عام 
2018 بالكش��ف عن معلومات العم��الء ألطراف ثالثة 
يمكنها أن توضح له��ؤالء العمالء مدى الوفورات التي 
قد يحققوها إذا تعاملوا مع مصارف أخرى، األمر الذي  
س��يعزز قطاع “التكنولوجيا المالية” في البالد و يسّهل 
انتقال العمالء من األفراد والشركات الصغيرة إلى بنوك 
أخرى ،وفقاً لهيئة المنافس��ة واألس��واق ف��ي بريطانيا. 
وبدأت ش��ركات بريطانية بالفعل في إنش��اء برمجيات 
إلدارة العمليات المالية عبر الهاتف أو غيره من األجهزة 
، وذلك في محاولة منها لالستفادة من القواعد التنظيمية 
الجديدة التي تهدف الى قطع الطريق أمام مدن أوروبية 
تسعى الجتذاب قطاع التكنولوجيا المالية من لندن بعدما 

صوتت بريطانيا لصالح الخروج من االتحاد.

التكنولوجيا المالية في بريطانيا

11
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ملكي��ة كل مساهم يملك أكث��ر من 20 في المئة م��ن مجموع اسهم 
المصرف/المؤسس��ة المالية. رسم بياني مفص��ل يحدد نسبة ملكية 
المصرف/المؤسسة المالية في اشخاص معنويين في لبنان والخارج 

مع تبيان هوية االشخاص المذكورين وجنسية كل منهم.

مؤّهالت المهنة
أم��ا القرار الوسيط رقم 12319 فيُعدّل القرار األساسي رقم 9286 
تاري��خ 9 آذار/مارس 2006 المتعلق بالمؤّه��ات العلمية والتقنية 
واألدبي��ة الواج��ب توافره��ا لمزاولة بع��ض المهام ف��ي القطاعين 
المصرفي والمالي، وهو يلغي نص تعريف “المؤسسة” الوارد في 
المادة األولى من القرار األساسي المذكور، ويستبدل بالنص اآلتي: 
على “المؤسسة” أن تحتفظ لديها بملف لكل “شخص مكلف” إحدى 
المه��ام المذكورة ف��ي “الئحة المهام المنظم��ة” بحيث يمكن للجنة 

الرقابة على المصارف االطاع عليه في أي وقت.
كم��ا يُلغى نص البند )2( من المقطع “أوالً” من المادة الخامسة من 
القرار األساسي رقم 9286 ويستبدل بالنص اآلتي: “2 األشخاص 
الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي 
ال تق��ل عدد سنواتها ع��ن 20 سنة من دون انقطاع لغاية تاريخ 16 
آب/أغسطس 2016 عل��ى أن يكون الشخص المكلف قضى عشر 

السنوات األخيرة منها في المهام ذاتها”.
ويُلغى أيضاً نص البند )4( من المقطع “أوالً” من المادة الخامسة من 
القرار األساسي رق��م 9286 ويستبدل بالنص اآلتي: 4 األشخاص 
الحائزون الشه��ادات واالمتحانات المقبولة من مصرف لبنان وفقاً 
المرفقة.لما هو محدد في الماحظ��ات الواردة في “الئحة المهام المنظمة” 

رياض سامه

تعاميم لمصرف لبنان تنظم ُمؤّسسات التسليف

قرار وسيط
قضى الق��رار الوسيط الرقم 12321 بتعدي��ل القرار األساسي رقم 
7776 تاري��خ 21 شباط/فبراي��ر 2001، تداركاً للمخاطر التي من 
الممكن أن تنتج من التعامل مع أشخاص أو مؤسسات قد يمارسون 
بصورة غير شرعية، أعمال الصرافة أو التسليف من دون أن يكون 

مرخصاً لهم أو مراقبين من مصرف لبنان.
وبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته 
المنعقدة ف��ي 10 آب/أغسطس، قرر الحاك��م أن يُضاف إلى المادة 
األول��ى من الق��رار 7776 البند )8( ال��ذي يحظر على المصارف 
والمؤسس��ات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية 
أو مالي��ة أو غير مصرفية أو غير مالي��ة، مسجلة داخل ميزانياتها 
أو خارجه��ا، مع أي من األشخ��اص أو المؤسسات الذين يمارسون 
عملي��ات الصرافة أو عمليات التسليف وفق��اً ألحكام المادتين 183 
و184 م��ن قانون النق��د والتسليف إال إذا كانوا مدرجين على الئحة 

الصرافة أو على الئحة “كونتوارات التسليف”.

دوائر االمتثال
الق��رار الوسيط الرقم 12320، جاء ب��دوره ليعدّل القرار االساسي 
الرق��م 11323 المتعل��ق بإنشاء “دائ��رة امتثال”، ون��ّص على أن 
يُضاف ال��ى المادة العاشرة من الق��رار 11323 البندان )د( و)ه�( 

التالي نصهما:
د - إع��ام وح��دة االمتث��ال ل��دى مصرف لبن��ان بما يأت��ي: االسم 
والسي��رة الذاتية لك��ل من رئيس “دائرة االمتث��ال” ورئيس “وحدة 
االمتث��ال القانوني” ورئي��س “وحدة التحقق”. استقال��ة أو إقالة أي 
م��ن االشخاص المذكورين في البن��د )1( أعاه مع توضيح اسباب 
االستقال��ة أو االقالة. الهيكل التنظيمي المفص��ل ل�“دائرة االمتثال” 
)Organizational Chart( يبيّ��ن ع��دد الموظفي��ن ف��ي كل من 
“وحدة االمتثال القانوني” و“وحدة التحقق” ونظام اإلباغ المعمول 
به )Reporting System( ضم��ن “دائرة االمتثال” وفي عاقة 

هذه األخيرة مع بقية الوحدات االدارية.
ه - تزويد “وحدة االمتث��ال” لدى مصرف لبنان بالمستندات التالية 
المتعلقة بهيكلية رأسمال المصرف/المؤسسة المالية ونسبة الملكية 
في رأسمال مؤسسات اُخرى: رسم بياني مفصل يحدّد هوية ونسبة 

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سالمه في 16 آب/
عمليات  فيها  منع  تعاميم،  ثالثة   2016 أغسطس 
غير  والمؤسسات  األفراد  مع  والتسليف  الصرافة 
مستوى  على  الثغر  بعض  وسّد  لها،  المرّخص 
بمؤّهالت  مرتبط  قرار  على  تعدياًل  وفرض  االمتثال، 

العاملين في بعض الوظائف الحساسة.
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إلى اللبنانيين نبيل غالم ويوسف طعمة، وقد تم اختيارها من أصل 
35 مكتباً زارتها ري��ا روفايل نحاس برفقة المهندس واالستشاري 

اإليطالي البروفيسور لوكا موليناري.

وف��ي نيسان/ابري��ل الماضي، ع��اد ممثّلو هذه المكات��ب إلى لبنان 
لع��رض مشاريعهم أمام لجنة دولية مؤلَّفة م��ن ليد روفايل )رئيس 
مجل��س اإلدارة والمدير العام ف��ي البنك اللبنان��ي الفرنسي(، وريّا 
روفاي��ل نح��اس ولوك��ا مولين��اري، وهاشم سركي��س )عميد كلية 
الهندسة في جامعة MIT(، وجان كريستوف فرومانتان )نائب في 
البرلمان الفرنسي ورئيس بلدية نويّي سور سين( ولي براين زهانغ 
World Architec�  )بروفيسور في بيكين ورئي��س تحرير مجلة

ture(. ونظ��راً لجودة المشاريع المقدّمة، اختارت لجنة المسابقة 3 
الى أن فاز في النهاية مكتب “Snøhetta”.مكات��ب هي: BIG وBarozzi Veiga وSnøhetta لدورة ثانية، 

“Snøhetta” يفوز بعقد بناء مقر “اللبناني الفرنسي”
أعلن البنك اللبناني الفرنسي، فوز مكتب الهندسة النروجي األميركي Snøhetta في مسابقة بناء مقره الرئيسي 
الجديد عند المدخل الشمالي لمدينة بيروت، وذلك بعد 6 أشهر على إطالق مسابقة الهندسة المعمارية الدولية، 
والتي اختتمت عملية اختيار مبدعة وغير مسبوقة، وقالت المديرة العامة في البنك اللبناني الفرنسي السيدة ريا 
روفايل نحاس: لقد أتيحت الفرصة للمصرف وللجنة المسابقة، لالختيار بين عدد من المشاريع الجميلة جداً، التي 

صممها معمارّيون مفتونون ببيروت بكل تناقضاتها. غير أن مشروع The Magic Box تمّيز في النهاية عن سواه.

مميزات المشروع الفائز
بفضل فسحات��ه الداخلية الواسعة والمترابط��ة القادرة على مواكبة 
تطّور المصرف المستقبلي، وعلى تحفيز التكيّف والتناغم بين فرق 
العمل وتعزيز اإلنتاجية وروح االبتكار لدى موارده البشرية الشابّة 
والحيويّة، وكذلك بفضل المقاربة البيئية المندرجة في إطار التنمية 
المستدام��ة والفسحات العام��ة المشّرعة على محي��ط مار مخايل، 
استطاع مشروع “Snøhetta” أن يستجيب تماماً لشروط إرشادات 
التصميم الذي وضعه البنك اللبناني الفرنسي والذي يعكس رغبته، 
ال ف��ي إيجاد “مكان للعمل بق��در أكبر، بل للعمل على نحو أفضل، 
وفق ريا روفايل نحاس. أضافت: كنا نطمح من خالل هذه المنافسة 
إلى إيجاد المهندس المعماري القادر على تجسيد هذه الرغبة وإعادة 
النظ��ر في مقّر عملن��ا، بالخروج عن األنم��اط التقليدية السائدة في 
األبني��ة الخاصة في لبنان به��دف دمج الفسحات العامة ضمن مبنى 
المصرف، مع الحفاظ على أمنه ومع مراعاة تطورات التكنولوجيا 
الرقميّ��ة وطرائ��ق العمل التعاونيّ��ة الجديدة. فك��ان أن أقنعنا فريق 
“Snøhetta” بأفك��اره المبدعة والُمغرية حول الفسحات التعاونية 

وطرائق العمل المؤسساتية.

أما المؤّسس والشريك في مكتب “سنوهيتا” كييتيل تريديل تورسين، 
فقال فور إعالن النتيجة: إن زبوناً مثل البنك اللبناني الفرنسي يُخرج 
من��ا أفضل أفكارنا! مضيف��اً: أن مدينة كبيروت تُح��دث تغييراً في 
تعري��ف التصنيف الُمدُني وفي شتّ��ى التعبيرات المعمارية. كما أن 
موقعاً كموقع مشروع البن��ك اللبناني الفرنسي يكثّف العالقات بين 
مختلف األحياء المحيطة به والبحر والجبل. وقد ترجمنا ذلك كلّه في 
مشروعنا. إنه مشروع قائم على هندسة معمارية رياديّة، يتألّف من 
واجهة حجرية ضخمة، ومن ترابطات عدة مع الخارج، ومقتطعات 
واسع��ة، ومنافذ مشّرعة قابلة للتعديل تُطّل على مناظر ممتدّة على 

360 درجة، أو حتى على نسخة رمزيّة لدرج مار مخايل.

ثمانية مكاتب معمارية
وكان��ت مسابقة الهندسة المعماري��ة للبنك اللبناني الفرنسي انطلقت 
رسمي��اً في كانون الثاني/يناي��ر 2016 بمشاركة 8 مكاتب معروفة 
 ،Barozzi Veiga اإلسبان��ي ،BIG ه��ي: الدنمارك��ي األميركي
 ،Kengo Kuma اليابان��ي ،Farshid Moussavi البريطان��ي
اإليطال��ي Piuarch، والنروجي األميركي Snøhetta، باإلضافة 
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مصادر سياسية ومصادر بالبنك المركزي أن يكون الحوثيون قد تلقوا مزيداً 
م��ن أموال البن��ك المركزي لقواتهم، فمع دخوله��م العاصمة، أضيف آالف 
المسلحي��ن إلى قوائم الجيش، وبالتالي أصبح لهم الحق في تقاضي أجورهم 
م��ن الدولة. كذلك اتهمت الحكومة الحوثيي��ن بإهدار نحو 4 مليارات دوالر 
م��ن االحتياطيات التي يحتفظ به��ا المركزي لإلنفاق على الحرب، في حين 
ق��ال الحوثيون: إن هذه األموال استخدمت لتموي��ل واردات الغذاء والدواء. 
ووفق��اً لوثيق��ة اطلعت عليها رويت��رز، فإن إجمالي االحتياط��ي النقدي بلغ 
2.085 ملي��ار دوالر في 31 ديسمبر/كانون األول 2015، قبل أن ينخفض 
إل��ى 1.318 مليار دوالر بنهاية يونيو/حزيران 2016، بعد قيام البنك بعدة 
مدفوع��ات شملت سلع��اً أساسية، وخدمة ديون خارجي��ة، ودعماً للسفارات 
اليمني��ة والمنح الدراسي��ة. وفي يناير/كان��ون الثان��ي 2016، أرسل البنك 
المرك��زي مذكرة إل��ى رئيس الوزراء وصفت بأنه��ا “عاجلة وهامة للغاية 
وليست للتداول” محذرة من تدهور االحتياطيات. وقالت المذكرة: إن البنك 
إذا واص��ل سياساته الحالي��ة مع استمرار الصراع، فسي��ؤدي ذلك إلى نفاد 

االحتياطي تماماً بحلول سبتمبر/أيلول 2016.
من جانبه، قال المركزي أنه سيتبع بدائل للحد من تدهور االحتياطي النقدي، 
متمثل��ة في وقف دفع خدمة الديون الخارجية مؤقتاً وخفض عدد السلع التي 
يدف��ع ثمنها البن��ك المركزي، باإلضافة إلى وقف دف��ع ثمن السلع األساسية 
والمشتق��ات النفطية. وأشار البنك إلى أنِه سيتبع البديل األول ثم ينتقل للثاني 

عندما تصل االحتياطيات إلى الحد األدنى.
 جدير بالذكر أن اليمن يستورد أكثر من 90 % من احتياجاته الغذائية، بما 
ف��ي ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من األرز. ويحتاج نحو 
المساعدات اإلنسانية.21 مليون��اً من السكان البالغ عددهم 28 ملي��ون نسمة إلى شكل من أشكال 

اليمن: تراجع االحتياطات النقدية وشكوك بـ“المركزي”

ووفق عدد من المسؤولي��ن بالبنك المركزي ودبلوماسيون 
أجانب ومصادر سياسية يمنية فإن البنك هو الحصن األخير 

للنظام المالي للبلد الفقير.

سياسات غير مسؤولة
وبحس��ب وكالة سبأ التي تديره��ا الحكومة الشرعية، أشار 
مس��ؤول ف��ي مكتب رئيس ال��وزراء أحمد ب��ن داغر، إلى 
تلق��ي رئيس الوزراء معلومات مؤك��دة من مصادر محلية 
وخارجية، تتمثل بلجوء قيادة البنك إلى االحتياطات النقدية 
بالعمالت األجنبية والمودعة خارجياً في أميركا وأوروبا، 
بع��د أن استنزفت ما كان تح��ت يدها من العمالت األجنبية 
ف��ي خزائن البنك بصنعاء والحديدة ألجل المجهود الحربي 
وبأم��وال الشعب. وقال: حرصاً م��ن الحكومة على أموال 
وممتلكات الشعب اليمني، فقد تقرر وقف التعامل مع محافظ 
البنك المركزي محم��د عوض بن همام، الذي لم يعد قادراً 
على ممارسة مهامه وصالحياته بحيادية تامة لوقوع البنك 

المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح.
م��ن جانب��ه، نفى بن همام ه��ذه االتهام��ات، ودعا الرئيس 
اليمن��ي عبد ربه منصور هادي إل��ى مطالبة صندوق النقد 
الدولي بتحديد شركة تدقي��ق دولية لمراجعة أنشطة البنك، 
سواء العمليات المتعلقة باالحتياطات الخارجية أو العمليات 
الداخلية. مشيراً إلى أن البنك يباشر مهامه بشفافية وبما يتفق 
مع اإلجراءات المصرفية الدولية. وانتقد مصدر دبلوماسي 
غرب��ي محاولة الحكومة من��ع “المركزي” م��ن استخدام 
األموال في الخارج قائالً: إن محافظ البنك خبير على درجة 
عالية من الكفاءة ويقوم بعمله في ظل ظروف صعبة، لذلك 
فإن هذا ال يبشر بالخير، اليمن أحد أسوأ األوضاع اإلنسانية 
ف��ي العالم ويعاني بالفعل من مستوي��ات مرتفعة من انعدام 

األمن الغذائي ونقص الرعاية الصحية وتدهور االقتصاد.

تراجع االحتياطات
وف��ي ظل أج��واء الحرب الت��ي تعصف باليم��ن، رجحت 

طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، 
المؤسـسـات الماليـة الدوليـة بمنـع البنـك 
المركزي اليمني من استخدام أموال الدولة في 
النقدية  االحتياطات  تراجع  بعد  وذلك  الخارج، 
البالد والشكوك بطبيعة السياسات غير  في 
المســؤولة التي يتبعهـا المركزي، مرجحـًة 

استغالل األموال في ظروف الحرب.
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باس��م  المتح��دث  أك��د 
التأمي��ن  شرك��ات 
السعودية عادل العيسى 
السي��ارات  ع��دد  أن 
ل��دى  عليه��ا  المؤم��ن 
ال  التأمي��ن  شرك��ات 
م��ن   %  50 تتج��اوز 
مجم��وع السيارات في 
المملكة، مشيراً إلى أنه 

حتى اآلن لم يطبق التأمين اإللزامي بشكل كامل، بالرغم 
من إلزامية التأمين على المركبات. وأوضح أن شركات 
التأمين تعاني من وجود تأمين ورقي، وأن بعض وثائق 
التأمي��ن الوهمية تسبب خسائر لشركات التأمين، مؤكداً 
أن ه��ذا النوع من التأمين تسبب ف��ي مشاكل للشركات 
وساه��م في رفع أسعار وثائ��ق التأمين منذ عام 2014. 
وكش��ف العيسى أن 35 شرك��ة تأمين عاملة في السوق 
السعودي��ة تواجه خسائر متواصل��ة في بعض منتجاتها 

مثل التأمين على السيارات والتأمين الصحي.

نصف السيارات السعودية
غير مؤمن عليها

عادل العيسى

الكوارث كبدت شركات التأمين 31 مليار دوالر

كشف��ت شركة  إعادة التأمين السويسرية “سويس ريه” أن  الكوارث الطبيعية أو تلك 
الت��ي من صنع اإلنس��ان تسببت في خسائر اقتصادية تصل إل��ى 71 مليار دوالر في 
النص��ف األول م��ن عام 2016، بزيادة بلغت %38 خ��ال سنة واحدة، لكن صناعة 

التأمين العالمية غطت 31 مليار دوالر من قيمة الخسائر، أو %44 من مجموعها.
وأسفرت الكوارث الطبيعية وحدها عن الجزء األكبر من الخسائر المالية أو ما يُعادل 
68 مليار دوالر مقارنة ب�46 مليار دوالر في النصف األول من العام 2015، بحسب ما 

كشفته الشركة السويسرية. في المقابل، 
انخفض��ت الخسائر المؤم��ن عليها من 
الكوارث التي من صنع اإلنسان بمقدار 
الثل��ث، أو إلى ثاثة ملي��ارات دوالر، 
مقارن��ة بخمس��ة ملي��ارات دوالر ف��ي 

النصف األول من العام الماضي.

شراكة تأمين بين “الموارد” و“أليانز سنا”

أكد بنك الموارد أحد أهم المصارف التجارية في لبنان 
ضم��ن قطاع صيرفة التجزئة، أن “اإلدّخار والحماية 
أصبح��ا من أساسيات الحياة وليس من كمالياتها. لذلك 
فق��د وجد المصرف الحلول المناسبة من خال تعاونه 
مع شركة أليانز سنا للتأمين )Allianz SNA( لتقديم 
برام��ج اإلدخار للتقاعد والتعلي��م”. وتوجه المصرف 
إلى العموم بالقول: أصبح اآلن بإمكانك ضمان تقاعدك 
وتأمي��ن مستقبل أوالدك التعليمي م��ن خال البرامج 
المتوفرة الي��وم في البنك والمقدمة م��ن قبل الشركة، 
معلناً عن “إضاف��ة برامج التأمين المصرفي الى سلة 

منتجاته المصرفية”. وقال رئيس مجلس إدارة البنك الوزير السابق مروان خير الدين 
خ��ال حفل اإلطاق، “لقد ضممن��ا جهودنا إلى جهود الشركة المتخصصة في مجال 
التأمي��ن المصرفي لنؤّمن لعمائنا أفض��ل المنتجات الممكنة. هذه هي الخطوة األولى 
لتطوير التأمين المصرفي لدينا وابتكار برامج فريدة من نوعها لتلبية حاجات عمائنا”.

مروان خير الدين

ذكرت صحيف��ة نيوي��ورك تايمز أن شرك��ات التأمين 
الصح��ي األميركية تواجه صعوبات مالية في ظل عدم 
وجود عدد كاف من األصحاء الذين يسجلون في خطط 
تأمين تعّوض تكالي��ف المرضى الذين يتطلبون عاجاً  
مكلفاً. ويعتمد عمل شركات التأمين الصحي على وجود 
ع��دد كبير من األصح��اء الذين يشاركون ف��ي التأمين 
الصحي وال يكلفون مبالغ مالية كبيرة للعاج، وبالتالي 
يتم توجي��ه مدفوعات األصحاء لعاج األشخاص الذين 
يعان��ون من أم��راض تتطل��ب عاجاً مكلف��اً ويدفعون 
أقل م��ن كلفة عاجهم الحقيق��ي. ويسجل األصحاء في 
أرخ��ص خطط التأمين الصحي الت��ي تقدمها الشركات 
الصغيرة وتوفر شبكة أصغر من األطباء والمستشفيات. 

ولفت��ت إل��ى أن ه��ذا 
الوضع دفع الشركات 
ال��ى دراس���ة امكانية 
الخروج من الس����وق 
الصح��ي، وتجمي�����د 

خططها التوسعية.

صعوبات مالية تواجه
شركات التأمين األميركية

ترخيص APEX لوساطة إعادة التأمين

اعتم��دت الهيئة العامة للرقابة المالية، الترخي��ص النهائي لشركة APEX لوساطة 
إع��ادة التأمين في مصر، لتحل في المرك��ز 65 ضمن قائمة الشركات التي حصلت 
عل��ى الترخيص، منذ السم��اح للشخصيات االعتبارية بمزاول��ة نشاط السمسرة في 
قطاع التأمين عام 2009، والذي كان مقصوراً على الوسطاء األفراد. ويصل رأس 
المال المصدر للشركة إلى 2 مليون جنيه )224.7 ألف دوالر( مدفوعاً منه النصف، 
بم��ا يتوافق مع التعديات التشريعية لقانون اإلشراف والرقابة على التأمين رقم 10 

لسن��ة 1981، وتعديات��ه بالقان��ون 118 لسن��ة 2008.
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مخاطر الصقيع: ضرر واضح على الفاكهة بسبب الصقيع.
المخاطر الناجمة عن الحريق: ضرر واضح على الفاكهة ألسباب ال 
يمكن السيطرة عليها )لبست��ان مؤمن عليه/حقل( شريطة أن تكون 

مجهزة بفواصل منع انتشار النار ومحافظ عليها قبل أن تتضرر.
 

إجراءات
وخ��ال المحاضرة، نوه مهند األصفر إلى وجود قاعدة بيانات لدى 
وزارة الزراع��ة قادرة بشكل تقريب��ي على إطاق مشروع التأمين 
الزراع��ي، وسيكون ذلك من خال توقي��ع مذكرة تفاهم بين وزارة 
الزراع��ة والمؤسسة العام��ة السورية للتأمي��ن، لانطاق بالتأمين 
الزراع��ي بشقي��ه النباتي والحيوان��ي والذي سيبدأ م��ع المصرف 
الزراع��ي بالتأمين على األبق��ار، أما بالنسبة للمنتج��ات الزراعية 
ستكون على مرحلتي��ن، األولى تأمين من داخل المزرعة، والثانية 
من ب��اب المزرعة تباع��اً إلى التسوي��ق والتصدير حت��ى الموانئ 
السوري��ة. وسيكون شأن التأمين الزراعي أن ينظم العمل الزراعي 
كم��ا يساعد على تحسين عمليات الف��رز والتغليف للمنتجات. وفي 
نفس السياق، أشار محفوظ  ظابطية  إلى إجراءات التأمين الزراعي 
وآلي��ة بناء المحفظة التأمينية، باإلضاف��ة  إلى صعوبة اقناع الفاح 
بفك��رة التأمين الزراعي وفائدته بالنسبة له وللتأمين على محاصيله 
الزراع��ي. كذل��ك شدد على أهمية التأمي��ن الزراعي بما يؤمنه من 

مصلحة للفاح.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين 
والحيوانية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمصرف الزراعي.إلطاق بوليصة خاصة بالتأمين الزراعي على المنتجات الزراعية 

 ياسر المشعل

اتجاهات جديدة للتأمين الزراعي في سورية

وتحدث في الندوة مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين ياس���ر 
المشعل، ومدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة مهند األصفر.

آلية التأمين
ونوه ياسر المشعل إلى المتطلب��ات التقنية والمادية والبشرية لعملية 
التأمي��ن الزراع��ي، وإل��ى ض��رورة التع��اون م��ع وزارة الزراعة 
والمص��رف الزراعي بهذا الخص��وص. وسيشمل التأمين الزراعي 
)التأمين على الث��روة الحيوانية والمحاصيل الزراعية( والهدف منه 
ه��و تطوير النشاط االقتصادي، لك��ن يجب مراعاة أن هذا النوع من 
التأمين معقد ألنه بحاجة إلى خبرات، وبالتالي ال بد لشركات التأمين 
من تحقيق مصداقية مع المؤِمنين لديها، بحيث يمكن اقناع الفاحين 
بجدوى التأمين، باإلضافة إلى ضرورة التواصل واالجتماع بهم عند 
وقوع كارثة معين��ة، والطلب منهم التأمين للسنة القادمة بما ينعكس 
بالفائدة عليهم وعلى الحكومة في ذات الوقت، حينها سيتمكن المصرف 
الزراعي من تحصيل أمواله من شركة التأمين عند وقوع أي ضرر 
على الفاح. ومن ناحية الفترة الزمنية الممكنة للتأمين، أشار المشعل 
إل��ى إمكانية ذلك  في أي مرحلة، شريطة أال توجد عامات واضحة 
أو أضرار ناجمة عن أي من األخطار التأمينية، أي عند وقوع خطر 
قبل عملية التأمين والمؤِمن لم يعلن عن الضرر لشركة التأمين، فإنه 

سيفقد حق المطالبة بالضرر الناتج عن تلك األخطار غير المعلنة.

بدالت التأمين
وبحس��ب المشع��ل، فإن ب��دالت التأمين تح��دد على أس��اس حجم 
المخاط��رة، وبالتالي تقتص��ر التغطية على المخاط��ر الموصوفة 

بانتقاء واحدة من خيارات التغطية المطروحة وهي:
مخاط���ر البَرد:  ض��رر واضح عل��ى الفاكهة المؤم��ن عليها بفعل 

ميكانيكي مباشر ناجم عن البرد.
مخاط���ر الرياح: ض��رر واضح عل��ى الفاكهة المؤم��ن عليها بفعل 

ميكانيكي مباشر من الرياح.
مخاط���ر النقل: ض��د خسارة مباش��رة للفاكهة في ح��ال اشتعال نار 

بالسيارة، أو اصطدام وانقاب.

للتأمين محاضرة  السورية  العامة  المؤسسة  أقامت 
حول التأمين الزراعي بعنوان (التأمين الزراعي األهمية 
والتحديات)، قدمها الخبير في التأمين الزراعي ومصدر 
المحاصيل محفوظ ظابطية، تم التعريف من خاللها 
على أهمية التأمين الزراعي، واإلجراءات واألليات المتبعة 
شركة   - (المؤِمن  المعنية  األطراف  حقوق  لضمان 
التأمين) باإلضافة إلى انعكاساته اإليجابية على الفالح 

والقطاع الزراعي واالقتصاد الوطني بشكل عام.
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ق�ام�����ت مجم��وع������ة 
 )GFH( ”جي أف أتش“
المالي����ة ومقره����ا ف��ي 
 45 بس����داد  البحري��ن، 
أمي��ركي  دوالر  ملي��ون 
إلى ائتالف الجهات التي 
قامت بمنح  تس����ه�يالت 
إل��ى المجموعة في وقت 
سابق. وتمثل هذه الدفعة 
التي تم س��دادها أكثر من 

25 % من قيمة التسهيالت المستحقة على المجموعة، 
حيث لم يتبقى من هذه التس��هيالت س��وى 105 ماليين 
دوالر، وذل��ك مقابل إجمالي حق��وق الملكية للمجموعة 
البال��غ قيمتها 700 مليون دوالر. وقال الرئيس التنفيذي 
للمجموعة هش��ام الريس: إن المجموعة أصبحت أكثر 
ق��وة وتتمتع بمعدل كاف من الس��يولة والمالءة المالية، 
وم��ن خالل أنش��طتنا القوية ف��ي الصيرفة االس��المية 

واالستثمار نتطلع إلى مستقبل واعد للمجموعة.

GFH تسدد ديونًا بـ45 مليون دوالر

هشام الريس

“فارنيك” تستحوذ على “سماشينج” في دبي

اس��تحوذت ش��ركة “فارنيك” المتخصصة 
في مجال إدارة المرافق على مس��توى دولة 
اإلمارات، على شركة سماشينج المتخصصة 
في خدمات التنظيف. وس��يتم استخدام مقر 
شركة سماش��ينج في منطقة البرشا في دبي 
كمستودع لتخزين المواد لشركة فارنيك في 
الفترة القادمة، وسينتقل جميع العاملون إلى 
مكت��ب “فارنيك”. وسيش��رف جيمس داي 

الذي كان يش��غل منصب المدير العام لش��ركة سماش��ينج قبل عملية االستحواذ، على 
تطوير “هيتشز أند غليتشز” بمساعدة الرئيس التنفيذي للعمليات في “فارنيك” لوكاس 
إيغنمان. وقال الرئيس التنفيذي ل�“فارنيك” ماركوس اوبرلين: نتوقع أن تساهم صفقة 
االستحواذ هذه في توفير المزيد من اإليرادات والمزايا وتوسيع محفظة الخدمات التي 

نقدمها باإلضافة إلى تسهيل الحصول عليها عبر اإلنترنت.

اتفاقية بين “زين العراق” و“إريكسون”

وقّع��ت “زين” العراق  و“إريكس��ون” اتفاقية جديدة لمدة 3 س��نوات، والتي تأتي في 
إط��ار اس��تكمال االتفاقية المش��تركة التي ترب��ط الطرفين في مجال قطاع الش��بكات 
وتكنلوجيا المعلومات وتطوير الخدمات المدارة. وذكرت “زين” أنه بموجب االتفاقية 
الجديدة ستواصل شركة إريكسون أعمالها على تطوير، ونقل، وإدارة عمليات الشبكة 
وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بشبكة الجيل الثالث لشبكتها في العراق، والتي تغطي 
حالي��اً 4200 موقع ف��ي كافة مناطق الدولة. وأوضحت أن هذا التعاون س��يركز على 
توسيع ش��بكتها وتقديم خدمات مميزة في مجال المكالمات الصوتية وخدمات البيانات 
التي تحظى بطلب كبير، تلبية لمتطلبات قاعدة مشتركيها، خاصة في قطاع الشركات.

باعت ش��ركة فرابورت االلمانية ومستثمر شريك لها، 
حص��ة 24.9 % ف��ي الش��ركة المش��غلة لمطار س��ان 
بطرس��برغ ل�“جهاز قطر لالستثمار”. وتتوقع الشركة 
تحقيق مكاس��ب بي��ن 30 و40 مليون يورو من الصفقة 
لتس��هم في تعويض ضع��ف اإليرادات ف��ي منافذ مثل 
فرانكفورت وانطاليا ما يتيح تأكيد توقعاتها ألرباح عام 
2016. وستخفض الشركة حصتها في “ثاليتا ترايدنغ” 
الش��ركة األم لش��ركة نورذرن كابيتال غيتواي صاحبة 
امتياز تشغيل مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ إلى 25 
% من 35.5 %، كما تبيع ش��ريكتها في الكونسورتيوم 

“كوبلوزوس غروب” أسهمها لجهاز قطر لالستثمار.

قطر تشتري حصة
في “سان بطرسبرغ”

IOSCO لبنان ينضم الى

وافقت المنظمة الدولية لهيئات سوق المال IOSCO على 
انضمام لبنان إلى المنظمة كعضو مش��ارك ممثالً بهيئة 
األسواق المالية، موضحةً أن هذه الخطوة تأتي “بعد تأكيد 
رئيس الهيئة حاكم مصرف لبنان رياض س��المه، على 
المضي في تعزيز التعاون وتوثيقه مع األجهزة الرقابية 
المحلية والدولية واستكمال الجهود كافة تمهيدا النضمام 
الهيئة إلى ال�IOSCO في العام 2016، مما يس��اهم في 
توثيق عالقاتها مع الهيئات الرقابية على الصعيد الدولي 

وتعزيز عامل الثقة ورفع مس��توى االستثمار في األسواق المالية اللبنانية”. واعتبرت 
المنظمة أن هذا القبول هو بمثابة اعتراف دولي باعتماد الهيئة ألفضل المعايير الدولية 
ضمن األطر الرقابية والتنظيمية والتقنية التي أرستها في األسواق المالية اللبنانية، وهو 

يأتي بعد توقيع اتفاقيات تعاون عدة مع دول أعضاء في المنظمة.

رياض سالمه
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وافق مس��اهمو كل  م��ن  دوبون��ت )DuPont(  وداو 
 )The Dow Chemical Company( للكيماوي��ات
عل��ى كاف��ة المقترح��ات باس��تكمال عملية دمج أس��هم 
الشركتين. وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ل���“ داو” أندرو ليفيري��س: إن الموافقة على الدمج هي 
دليل على قوة القيمة المقترحة والقيمة المحس��نة لحقوق 
المس��اهمين والتي تمثلها “داو-دوبونت”. مش��يراً إلى 
أن القرار يش��كل  خطوة هام��ة ومحورية باتجاه الدمج  
وإنجاح عملية “الفصل الالحق المحدد” وصوالً إلى 3 
ش��ركات مستقلة من شأنها إحداث بصمة إيجابية ضمن 
قطاع التكنولوجيا والعلوم القائمة على االبتكار وتحقيق 

عائدات هائلة على المساهمين.
م��ن جانبه، قال الرئيس التنفي��ذي ل�“دوبونت” إد برين 
إن: ه��ذا الدمج يمث��ل دعامة متينة لتحقي��ق قيمة عالية 
ومس��تدامة على الم��دى البعيد للمس��اهمين، فضالً عن 
توفير حلول مبتكرة وخيارات استثنائية لقاعدة العمالء.

الموافقة على اندماج
“داو” و“دوبونت”

اس��تضافت العاصم��ة التنزاني��ة دار الس��الم منت��دى 
االس��تثمار الدولي، ال��ذي انطلقت فعاليات��ه في مركز 
جوليوس نيريري لالجتماعات الدولية. ولقي المنتدى، 
إقباالً كبيراً من المس��تثمرين والش��ركات والصناديق 
االس��تثمارية التي يص��ل حجم رؤوس األم��وال التي 
تديره��ا عالمي��اً إلى نحو 200 ملي��ار دوالر، فيما أكد 
مس��تثمرون أنه��م يعتزم��ون ضخ اس��تثمارات قدرها 

مليار دوالر في مشروعات متنوعة داخل تنزانيا.
واس��تهدف المنتدى ج��ذب رؤوس أموال تقدر بنحو 4 
مليارات دوالر أميركي في صورة استثمارات محتملة 
وتعهدات تمويلية قطعتها بعض المؤسسات على نفسها 

مع شركاء محليين في تنزانيا.

منتدى االستثمار التنزاني

“أوبر” تبيع فرعها في الصين

أعلنت ش��ركة ديدي تشو شينج الصينية 
لخدمات تأجير السيارات، أنها ستشتري 
أنش��طة ش��ركة أوب��ر األميركي��ة ف��ي 
الصي��ن، وتبلغ قيمة الصفق��ة 35 مليار 
دوالر. وذك��رت “دي��دي” أن “أوب��ر” 
ستواصل العمل بشكل مستقل في الصين 
وس��تحصل األنشطة العالمية ألوبر على 

حص��ة نس��بتها 5.89 % في “ديدي” في إطار الصفقة. وبموجب الصفقة ستس��تثمر 
“ديدي” أيضاً مليار دوالر في “أوبر” لتنضم الصفقة الجديدة إلى سلسلة من الصفقات 

والمشروعات المشتركة التي أقامتها ديدي في السنوات األخيرة.
عل��ى صعيد آخر، قررت ش��ركة أوبر لخدمة التوصيل اس��تثمار 500 مليون دوالر 
في مش��روع عالمي طموح لرس��م الخرائط بهدف التخلص من اعتمادها على خرائط 
غوغ��ل، لتمهي��د الطريق أم��ام الس��يارات ذاتية القي��ادة. وترفع الش��ركة اإلنفاق في 
تكنولوجيات جديدة مثل رس��م الخرائط والسيارات ذاتية القيادة بعد استثمارات جديدة 

في الشركة عام 2016.

شركة صينية تشتري جزيرة أوسترالية

اش��ترت ش��ركة China Capital Investment Group الصينية، جزيرة وس��ط 
الحاجز المرجاني الكبير في والية كوينزالند شمال شرق أوستراليا بقيمة 19.1 مليون 
دوالر، تضم 12 هكتاراً من سواحل الشاطئ بما في ذلك شواطئ استجمام  ذات الرمال 
البيض��اء بطول 600 متر، وقطعة أرض مس��احتها 15 هكتارا في وس��ط الجزيرة، 

وتحيط بها حديق��ة وطنية، باإلضافة الى 
منتجع يتألف من 188 غرفة. وهذه ليست 
المرة األولى التي تش��تري فيها الش��ركة 
مواقع س��ياحية، حيث اش��ترت  في عام 
 Daydream Island  2015  منتج��ع

ب�23 مليون دوالر.

”SGI“ هيوليت باكارد” تستحوذ على“

استحوذت مؤسسة هيوليت باكارد، التي انفصلت في عام 2015 عن شركة HP، على 
ش��ركة SGI المتخصصة في صناعة الخوادم وأجهزة وحلول التخزين والبرمجيات 
للحوس��بة عالية األداء، في صفقة بلغت قيمتها 275 مليون دوالر. وأش��ارت ش��ركة 

HPE في بيان لها حول الصفقة إلى أنها تعتقد 
 HPE بأن إمكانية الجمع بين منتجات شركة
وش��ركة SGI وتكاملهم يس��مح لها بالتوجه 
نحو السوق ويكسبها قدرة إضافية على تعزيز 

مكانتها.
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مناجم فنزويال تجذب االستثمارات الدولية

وقعت الحكومة الفنزويلية اتفاقات بماليين الدوالرات 
مع 8 شركات بينها الكندية “كاناديان غولد ريزرف” 
الس��تثمار مناجم تق��ع في منطق��ة “أورينوكو” التي 
تض��م احتياطات كبيرة من الذهب واأللماس والحديد 
والنحاس، على أن تحصل الحكومة على 55 % من 
العائدات إلى جانب الضرائب والرسوم. وقال الرئيس 
الفنزويلي نيكوالس م��ادورو خالل توقيع االتفاقات: 

نوقع عقودا بقيمة 4.5 مليار دوالر تمتد لبقية العام الحالي والمقبل.
م��ن جانب��ه، قال وزير تطوير المناج��م روبرتو ميرابال إن العقد المبرم مع الش��ركة 
الكندية يتعلق باستثمار الذهب والنحاس في إطار مشروع “الس بريزاس” الذي يمتد 

27 عاماً، وتتوقع الدولة أرباحاً منه تبلغ 14 مليار دوالر أميركي.

قال وزير االقتصاد األذربيجاني ش��اهين مصطفاييف، 
على هامش لقائه مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة 
اإليراني محمد رضا نعمت زاده: إن استثمارات إيران 
ف��ي بالده بلغ��ت 2.5 مليار مانات )حوال��ى 1.5 مليار 
دوالر( بم��ا في ذل��ك 150 مليون مان��ات ) 94 مليون 
دوالر( في القطاع غير النفطي، كاش��فاً أن 450 شركة 

تعمل في أذربيجان بمشاركة “الرأسمال اإليراني”.
جاء ذلك خالل مراسم تشييد مصنع لصناعة السيارات 
في أذربيج��ان، الذي من المقرر بناؤه ضمن مش��روع 
مش��ترك م��ع إيران م��ن قبل ش��ركتا “أذ ي��ورو كار” 
األذربيجانية، و“إي��ران خودرو” اإليرانية، وتبلغ قيمة 
المش��روع 15 مليون دوالر، يس��اهم الجانب اإليراني 
ب�25 % منه��ا. ومن المخطط أن تتم صناعة 10 آالف 
س��يارة سنوياً في هذا المصنع، وتصدير حوالى 20 % 

منها.

1.5 مليار دوالر استثمارات ايران
في أذربيجان

“وول مارت” تشتري “جت.كوم”

أعلنت “وول مارت” أنها ستشتري “جيت.كوم” للتجزئة اإللكترونية مقابل 3 مليارات 
دوالر في أكبر صفقة على اإلطالق لش��ركة تجارة إلكترونية ناش��ئة، وذلك في إطار 
س��عيها إلنعاش أنشطتها المتعثرة عبر اإلنترنت ومنافس��ة أمازون.كوم رائدة السوق. 
وستكون صفقة “جت” هي األكبر ل�“وول مارت” في خطة استحواذ مدتها 5 سنوات 
في مجال التجارة اإللكترونية مع س��عي أكبر شركة لمتاجر التجزئة في العالم لتصبح 
العباً مهيمناً على اإلنترنت أيضاً. وأنفقت “وول مارت” المليارات لتدش��ين أنشطتها 

في مجال التجارة اإللكترونية على مدى 
س��نوات. وقالت إنها ستدفع 3 مليارات 
دوالر نقداً مقابل “جت” وسيكون جزء 
من ذلك على مدى فترة زمنية. وستدفع 
أيض��اً 300 ملي��ون دوالر إضافية في 

شكل أسهم على مدى فترة زمنية.

وافقت س��والر س��يتي على قيام الش��ركة الشقيقة تسال 
موتورز باالس��تحواذ عليها في صفقة تقل قيمتها 200 
مليون دوالر عن العرض المبدئي، وسينتج عنها والدة 
ش��ركة جديدة ستبيع األلواح الشمس��ية وأنظمة تخزين 
الطاقة لالس��تخدامات الس��كنية والتجارية والس��يارات 
الكهربائي��ة تحت عالمة تجارية واحدة. وبموجب اتفاق 
االندماج ستملك تسال حصة قدرها 93.5 % في الشركة 

الجديدة بينما تحوز سوالر سيتي 6.5 %.
وقال الرئيس التنفيذي لتس��ال إلون موس��ك إن الشركة 
المصنعة للس��يارات الكهربائية تتوق��ع وفورات كبيرة 
في التكاليف وتحس��ناً ملحوظاً في كفاءة التصنيع نتيجة 
لالستحواذ على سوالر س��يتي المصنعة أللواح الطاقة 
الشمسية، موضحاً أن الش��ركة الجديدة ستملك ميزانية 
قوية لكن من المرجح أن تحتاج زيادة بس��يطة في رأس 

المال المساهم به في عام 2017.

“تسال” تستحوذ
على “سوالر سيتي”

نيكوالس مادورو

”PAC“و ”AAT“ اتفاقية شراكة بين

أبرم��ت جمعي��ة فني��ي المحاس��بة )AAT( إح��دى الجهات 
العالمية المعروفة في مجال المحاسبة والمالية، اتفاقية شراكة 
م��ع “مركز بروفيش��نل آند اكاونتنس��ي” )PAC( في دبي، 
وذل��ك لتوفي��ر دورات تدريبية في مجال المحاس��بة والمالية 
تطرح ألول مرة في اإلمارات. وبموجب ش��روط االتفاقية، 
فإن��ه بإم��كان األفراد الس��اعين إلى االنخراط ف��ي الدورات 
التدريبية ل�“AAT” في مجالي المحاس��بة أو مسك الدفاتر، 
االلتح��اق في هذه الدورات لدى PAC في دبي. وقال رئيس 

قسم تطوير األعمال لدى AAT روب ألدر: نحن تواقون للتعاون مع المركز وتزويده 
بالدعم والتوجيه الالزم الذي يمّكنه من توفير خدمات التدريب التي نقدمها في المنطقة.

روب ألدر
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استحوذت ش��ركة فايزر العالمية لصناعة األدوية على 
شركة إنتاج عالجات السرطان “ميديفيشن” في صفقة 
بقيم��ة 14 مليار دوالر. وأعلنت “فايزر” أنها س��تدفع 
81.5 دوالر للس��هم، عالوة على 21 % من سعر آخر 
اغالق للس��هم ف��ي بورصة التكنولوجيا الحيوية بس��ان 
فرانسيس��كو قبل عقد الصفقة. وتنتج “ميديفيشن”، التي 
تتخذ من والية س��ان فرانسيس��كو األميركية مقراً لها، 
عقار عالج س��رطان البروس��تاتا “إكستاندي”، وعقار 
س��رطان الث��دي “تاالزوبري��ب”. وعل��ى إث��ر إعالن 

الصفقة، ارتفع سعر سهم “ميديفيشن” 19 %.

فايزر  تستحوذ على ميديفيشن

وافقت لجنة االس��تثمار األجنبي ف��ي الواليات المتحدة  
)إس.إف.آي.يو.إس( على استحواذ كيم تشاينا الصينية 
عل��ى س��ينجنتا السويس��رية المتخصص��ة ف��ي البذور 
والمبي��دات الحش��رية بم��ا يع��زز فرص إتم��ام صفقة 
االستحواذ األكبر على اإلطالق من قبل شركة صينية.

ومن ش��أن القرار أن يبدد جو الضبابية المحيط بفرص 
إتمام العملية على أكبر شركة منتجة للمبيدات الحشرية 
ف��ي العالم. وذكر بيان مش��ترك  صادر عن الش��ركتين 
أن��ه باإلضافة إلى موافقة لجنة االس��تثمار األجنبي في 
أميركا يخضع إتمام الصفقة لمراجعات خاصة بمكافحة 

االحتكار من عدد من الجهات التنظيمية حول العالم.

الموافقة على أكبر صفقة
استحواذ صينية

منع بيع شركة أوسترالية لمشترين صينيين

اعتبرت وزارة التجارة الصينية أن قرار أوستراليا 
منع بيع أكبر ش��بكة كهرباء في البالد إلى مشترين 
صينيين مقابل 10 مليارات دوالر أوسترالي )7.7 
مليار دوالر أميرك��ي( يمثل إجراء حماية تجارية 
سيؤثر س��لباً على االستثمار في أوس��تراليا. وأكد 
وزير الخزانة األوس��ترالي سكوت موريسون أن 
صاحبي أفضل عرض، مؤسس��ة ش��بكة الكهرباء 

الصينية وتشونغ كونغ للبنية التحتية القابضة، سيمنعان من شراء شركة شبكة الكهرباء 
أوسجريد بسبب مخاوف متعلقة باألمن القومي لم يحددها. والقرار هو الثاني في عام 
2016 الذي ترفض فيه كانبيرا عروضاً لش��راء أصول أوس��ترالية مهمة من أطراف 
صيني��ة بالرغم م��ن أن الصين تعد أكبر مصدر لالس��تثمارات األجنبية المقترحة في 

أوستراليا وفقاً لتقرير مجلس مراجعة االستثمار األجنبي.

سكوت موريسون

قطر تشتري حصة في “امباير استايت”

استحوذ جهاز قطر لالستثمار على 9.9 % من أسهم شركة امباير استايت العقارية 
بقيم��ة 622 مليون دوالر أميركي. وتعد “امباير اس��تايت” 
للعقارات، صندوق ائتماني لالستثمار العقاري وهي مدرجة 
ف��ي بورصة نيويورك وتملك مجموعة مميزة من العقارات 
التجارية في مدين��ة نيويورك، ومن أهم هذه العقارات برج 
امباير س��تايت الواقع في مدينة مانهاتن في نيويورك. ويقع 
المبن��ى في جزيرة مانهاتن، في مدينة نيويورك. ويأتي هذا 
االس��تثمار بعد زهاء ع��ام من إعالن الس��فير القطري في 
واشنطن محمد الكواري عزم بالده على استثمار 35 مليار 

دوالر في االقتصاد االميركي خالل 5 سنوات.

“دريك آند سكل” تبحث عن مستثمرين

طلب��ت “دريك آند س��كل” المدرجة في دبي 
م��ن مستش��ارين تقدي��م ع��روض لمراجعة 
أنش��طتها وإيجاد مستثمرين اس��تراتيجيين، 
حسبما ذكرت وكالة رويترز نقالً عن رئيس 
الشركة كايالش س��ادانجي. وعيّنت الشركة 
المتخصصة في مجال اإلنشاءات واألعمال 

الهندس��ية مستش��اراً قانونياً إلجراء محادثات مع هيئة األوراق المالية والس��لع الجهة 
التنظيمية المسؤولة عن سوق األسهم في اإلمارات بخصوص إمكانية إشراك مستثمرين 
استراتيجيين والموافقات التنظيمية التي يتطلبها ذلك. وكشف سادانجي أن الشركة اتخذت 
قراراً باالنسحاب تدريجياً من أعمال الهندسة المدنية في السعودية، لكنها ستواصل تلك 

األنشطة في اإلمارات من خالل وحدتها الشركة الخليجية لإلنشاءات الفنية.
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وعل��ى كل الصع��د على أرضية ازدياد األم��ان الذي يؤمنه الجيش 
العربي السوري في رقع��ة تتوسع كل يوم من االراضي السورية، 
ويب��رز من هذه التسهي��ات مسأل��ة االعفاء من فوائ��د وغرامات 
االشتراك��ات المتراكمة والعمل على تشمي��ل الصاغة المرخصين 
بالتأمي��ن الصحي، إضافة الى استص��دار تشريعات جديدة نّشطت 
العمل، ويبرز منها حل مشكلة نقل الذهب بين المحافظات السورية، 
بالنظ��ر إلى ما تمارسه المجموعات اإلرهابية المسلحة من تخريب 
وإج��رام عل��ى الطرق ف��ي بعض األحي��ان، حيث باش��رت النقابة 
إص��دار بطاقات تسهيل مرور للصاغ��ة صالحة لاستعمال ضمن 
دمشق، ومن دمشق إلى بقية المحافظات السورية عبر مطار دمشق 
الدولي، وهي بطاقة ناف��ذة لمدة شهرين، مع صاحيتها لاستعمال 
عب��ر نقاط التفتيش والحواجز التابعة للجيش والقوى األمنية، وذلك 
لمعرف��ة عائدية وقانونية هذا الذه��ب، بالنظر إلى أن بعض كميات 
الذهب المضبوطة تبين أنها مسروقة. ويمكن القول أن عدد الصاغة 
المرخصي��ن ضم��ن النقابة وصل خال آب/اغسط��س الى 4800 

صائغ.

كيف اختلفت مبيعات الذهب بين األزمة وما قبلها؟
ال ننكر أن مبيعات الليرات واألونصات الذهبية كانت شبه معدومة 
قب��ل األزمة الحالي��ة التي تمر بها سورية، بالنظ��ر إلى عدم وجود 
حاف��ز الدخار المال بالذهب قليل األج��رة، كما أن مبيعات الليرات 
الذهبي��ة عل��ى مستوى سورية كلها لم يكن يتج��اوز 40 ليرة ذهبية 
يومي��اً، ألن الطل��ب كل��ه ك��ان موجهاً إل��ى الحل��ي والمصوغات 
والمشغوالت الذهبية، ولك��ن ومع دخول األزمة بدأ االتجاه صوب 
ذه��ب االدخار باعتباره الوعاء االدخ��اري اآلمن الذي يحفظ المال 

غسان جزماتي

الذهب يتصدر في سورية وإقبال على الليرة الذهبية

وقال جزماتي في حديث لمجلة البنك والمستثمر: إن النقطة االبرز 
ه��ي وقف سك الليرة الذهبية الرشادية ذات المدلول التركي باسمها 
ونقوشها واستبدالها بالليرة الذهبية السورية التي بدأ سكها منذ ثاث 
سن��وات للمرة االولى في تاري��خ سورية، إضافة إلى سك االونصة 
الذهبي��ة السورية والسبيك��ة الذهبية للمرة االولى ايض��اً في الفترة 
نفسها، بالتوازي مع نجاح النقابة بإعادة مئات الورش والصيّاغ الى 

العمل بعد اغاقهم محالهم اثر االزمة الحالية.

وفي ما يلي نص الحديث.
الذهب غير المدموغ وااللتفاف على التس���عيرة كانا اول افرازات 

األزمة، كيف تعاملتم مع األمر؟
جمل��ة من الترتيبات الخاصة بإعادة تنظي��م وضبط مهنة الصياغة 
وصنع المجوهرات وحتى تجارة الذهب في االسواق المحلية بدأتها 
النقابة، حيث عممت على كل الصاغة ضرورة تنظيم فواتير اصلية 
تسلم للمواطن، ومتضمنة مواصفات كل قطعة ذهب تُباع من وزن 
وعي��ار وشكل واجرة صياغة وسواه��ا، على ان يتفق على االجرة 
بي��ن البائع والشاري دون الزام او ف��رض من احدهما على االخر. 
وبالفع��ل فقد لمسنا تراجعاً في وجود الذهب غير المدموغ، ال سيما 
ف��ي اسواق دمشق، كما نبهت النقابة بائعي الذهب “الكسر” بتثبيت 
سعر المبي��ع وفقاً للسعر النظامي الصادر ع��ن النقابة مع متابعتها 
لألسع��ار التي يتعامل به��ا الصاغة، ضماناً لع��دم االنجرار خلف 
االسعار الوهمية التي يروجه��ا المتاعبون، بالنظر الى ان الهدف 
من تعدد االسعار هو التاعب باالقتصاد الوطني عن طريق خفض 
القدرة الشرائية للعملة الوطنية، ال سيما وأن االسعار الرسمية تُبنى 
على اساس سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي، 
بالتوازي مع الطلب الى المواطنين التدقيق في دمغات الذهب الذي 
يشترون��ه نظراً لوجود بعض الحلى والمصوغات التي تجتمع فيها 
اجزاء مدموغة واخرى غير مدموغة، مع تنظيم جوالت يومية على 
مح��ال الصاغة للتثبت من عينات عشوائية ومعاقبة صاحب المحل 

الذي وجدت فيه.

استقطبتم الحرفيين والورش من خارج البالد ومن داخلها لمعاودة 
العمل، كيف حصل ذلك؟

ال ش��ك ف��ي أن للتسهيات التي نجحنا باستصداره��ا دوراً في ذلك 

ان  جزماتي  غسان  سورية  في  الصاغة  نقيب  أكد 
متغيرات  معها  حملت  الماضية  االربع  السنوات 
منذ  سورية  تشهدها  لم  الذهب  قطاع  في  كبيرة 
عشرات السنين وفي بعض الحاالت للمرة االولى في 
تاريخها والتي يمكن وصفها بإعادة هيكلة القطاع.



23

عالم االستثمار

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2016

ف��ي الس��وق السورية ك��ان هناك نوعي��ن من ذه��ب االدخار، هما 
اللي��رات بنوعيه��ا الرش��ادي واالنكلي��زي ذو العياري��ن 22 و21 
قيراطاً وكذلك األونصة السويسرية، وفي الوقت الذي تتعرض فيه 
الب��اد لهجمة شرس��ة تطال تاريخها وارثه��ا الحضاري كما تطال 
استقراره��ا، حزمت النقابة امرها وقررت سك ذهب ادخار سوري 
بالرموز واالشكال بالتوازي مع وقف سك أي قطع ذهبية رشادية او 
سواها، كون العنوان الوطني هو االفضل ألي قطعة ذهبية بناء على 
طلب��ات المواطنين وقناعات النقاب��ة، ومع عدم وجود مبرر حقيقي 
لبق��اء القط��ع القديمة التي تحمل نقوشاً ورم��وزاً ال تمت للسوريين 
بصل��ة. وقد القت الليرة الذهبية قبوالً م��ن المواطنين، على الرغم 
من وقف سك الليرات الذهبية الرشادية والتي لم تشكل أي فجوة في 
السوق بل تكفلت الليرة الذهبية السورية بمبيعاتها، مع االشارة الى 
ان اللي��رة الذهبية السورية صالحة للتعامل خارج سورية بعياراتها 
الدقيقة ووزنها الدقيق، من دون الحاجة الى موافقة مسبقة من مجلس 

الذهب العالمي.
أم��ا بالنسب��ة لألونصة الذهبية فق��د أوقفت النقابة دم��غ االونصات 
الذهبي��ة الموج��ودة في السوق في ي��وم محدد، بحي��ث ال تدمغ أي 
اونص��ة ذهبي��ة متداولة قبل اصدار األونص��ة الذهبية السورية مع 
االش��ارة الى ان وقف الدمغة ال يعني بتاتا المس بقيمة او قوة ابراء 
االونصات القديمة بل هي نافذة وذات قيمة وصالحة للتداول الكامل، 
ولك��ن وقف الدمغ يعني عدم سك أي اونص��ات اضافية من طراز 
االونصات التي سبقت اص��دار االونصة السورية، حيث سيقتصر 

االصدار بعد يوم الوقف على األونصة الذهبية السورية. 

ماذا عن مواصفات ومميزات هذه القطع وكمياتها؟
بالنسب��ة الى اللي��رة الذهبية السورية أصدرناها ب��وزن 8 غرامات 
م��ن الذه��ب عيار 21 قيراط��ا )أي ما يع��ادل 875 سهماً حصرا( 
بنقوش وزخارف سورية بحتة حيث يحمل الوجه االول صور قلعة 
دمش��ق وسوق الحميدية الدمشقي، أم��ا الوجه الثاني فيحمل صورة 
قلع��ة حلب، وقد طبعنا منها كميات باآلالف تصل الى نحو 5 االف 
قطعة وتتناسب مع إمكانيات المواطنين. وقد بادرت النقابة تالياً الى 
اص��دار نصف الليرة الذهبية السورية  بوزن 4 غرامات ذهب من 
عيار 21 قيراطاً وهي تحمل النقوش والزخارف نفسها، أما بالنسبة 
لألونص��ة الذهبية السورية فقد أصدرناها ب��وزن 31,10 غرامات 
م��ن الذهب عي��ار 24 قيراطاً ويحمل وجهه��ا االول صورة الملكة 
 Made in“ السوري��ة زنوبيا في حين يحمل وجهها الثاني عبارتي
Syria” وعب��ارة “Fine Gold”، وقد طبعنا منها كميات ضخمة 
بلغ��ت ما يربو عل��ى 100 الف قطع��ة، ولألسب��اب السابقة نفسها 
أصدرنا أونصة مصغرة ب��وزن20 غراماً وبالمواصفات الخاصة 
نفسها باألونصة. وبالتوازي مع ذلك ولضمان البصمة السورية في 
كل ذهب االدخار أصدرت النقابة السبيكة الذهبية السورية بوزن 1 
وجهها خريطة الجمهورية العربية السورية.كيلوغراما )1000 غرام( من الذهب عيار 24 قيراط وتحمل على 

من حاالت طارئة متعددة، إضافة الى ضآلة مبلغ الخسارة لدى بيع 
هذا الن��وع من الذهب لقلة أجرة صياغت��ه، ومع بداية تقلبات سعر 
صرف الدوالر والضربات التي سددها مصرف سورية المركزي 
الى المضاربين وانخف��اض سعر الصرف ازداد الطلب على ذهب 
اإلدخار النعدام الثقة بالدوالر لمن كان يدخر فيه، وهو اتجاه لمسته 
النقابة من كثافة الطلب على الليرات واألونصات الذهبية من خال 

طلب الصاغة كميات جديدة في كل يوم.
هل من دور للذهب في تذبذب سعر صرف الدوالر، ماذا عن ذلك؟

على العكس تماماً، إذ أن الذهب متأثر بهذا السعر وليس مؤثراً فيه 
م��ع عدم جدوى تهري��ب الذهب الى خارج الباد ف��ي الوقت الذي 
يتوازى فيه سعر الذهب في السوق السورية مع اسعار دول الجوار، 
وبالتالي ما من مكاسب تتحقق من تهريبه، كما أن الذهب الموجود في 
الس��وق المحلية السورية ذهب داخلي مستعمل يبيعه شخص لألخر 
ويت��م تذويبه واعادة سكب��ه، باستثناء ما يدخل م��ن الحدود ببيانات 
نظامي��ة بعد السماح بذلك، مع التأكيد على معرفة المجتمع ككل من 
مواطنين وشخصيات تجارية لدور المضاربين والمتاعبين في اذية 
االقتصاد الوطني ومن��ه بطبيعة الحال الذهب عبر المضاربة على 
سعر الصرف، ف��ي حين ينسبون أفعالهم الدنيئة لقطاع الذهب، مع 
التأكي��د أن الذهب هو السلعة الوحيدة الت��ي انخفضت اسعارها بعد 
انخف��اض اسعار صرف ال��دوالر بما ال يدع مجاالً للشك أن الذهب 

يتأثر بالدوالر وال يؤثر فيه.

بعد الس���ماح باس���تيراد المع���ادن الثمينة وتصديره���ا، كم بلغت 
الحصيلة؟

ال يمك��ن تحدي��د كميات دقيقة، بل يمكن الحدي��ث عن نماذج بعينها 
كأمثل��ة، حي��ث دخلت الى سورية في ثاث��ة أشهر كمية من الفضة 
تص��ل الى نحو 55 كيلوغراماً وت��م دمغها كاملة في النقابة حتى ال 
يت��م التاعب بها، م��ع االشارة الى أن هذا الن��وع من المستوردات 
يؤمن اإليرادات للخزينة العامة للدولة من خال الرسوم الجمركية 
ورس��وم الدوائر الضريبية والمالية والرسوم التي تستوفيها النقابة، 
والمثال اآلخر ه��و احد المصدرين الذي استكمل اجراءاته واخرج 
كمية من الذهب من الب��اد تصديراً والتي وصلت الى نحو 6000 
غرام من الذهب عيار 21 قيراطاً، وقد اعتبرت النقابة هذه الشحنة 
نقطة البداي��ة واالنطاقة في عملية تصدير الذهب ضمن الضوابط 
التي اعلنها مصرف سورية المركزي ومديرية الجمارك العامة مع 
االخذ ف��ي االعتبار ان االجراءات كان��ت مرنة وبمنتهى السهولة، 
ما يحفّز الصاغة وباعة الذهب على االستمرار بالتصدير وبكثافة، 
ألن التصدي��ر ذو فائدة جمة لمهنة الذهب، وقد بلغ إجمالي الكميات 
الت��ي أُدخلت إلى سورية استيراداً بموج��ب هذه االشتراطات 100 

كيلوغرام خال سنة واحدة.

للمرة األولى تصدر النقابة ليرة وأونصة وسبيكة ذهبية سورية. 
ما الهدف من ذلك؟
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التجاريي��ن أو لتأمي��ن العمل��ة، كما تستخ��دم احتياطيات الذه��ب في تسوية 
المعامالت الدولية.

وف��ي سياق منفصل شه��دت الفترة نفسه��ا ترتيب البي��ت الداخلي للصاغة 
السوريي��ن من خ��الل مكافحة الذهب المزور والمزي��ف في شكل كامل مع 
تطمي��ن المواطنين بأن هذه الظاهرة لن تتك��رر، وهو عبارة عن حلّي غير 
مدموغ بدمغة النقابة ولم تمر عبرها لتتم مراقبتها ومعرفة مصدرها والتأكد 
م��ن دقة عياراتها ودرجات نقائها، في حين تُب��اع للمواطنين دون تمريرها 
عبر النقابة لضمان جودتها، واألهم ضمان عدم التعرض إلجراءات قانونية 

من قبل أي مواطن يتعرض للغبن.

وأض��اف الصاغ��ة الى اجراءاتهم جدي��داً من شانه أن ينعك��س إيجاباً على 
المواطن وتجنيبه استغالل بعض الصاغة له، ال سيما غير المرخصين، من 
خالل جداول عملت عليها النقابة بالتنسيق مع فرعها في حلب لتحديد أجرة 
واضحة وصريحة لكل قطعة ذهبية وفق عدد الغرامات المكونة لها، مع األخذ 
في االعتبار أن األجرة ستتناسب عكسياً مع عدد الغرامات بحيث تكون أجرة 
القطعة التي تزن عشر غرامات وما دون مبلغاً محدداً من الليرات السورية 
ف��ي حين يقل هذا المبل��غ مع ارتفاع وزن القطعة بما ي��راوح بين 11 و20 
غرام��اً، وهكذا دواليك. كما بدأت النقابة وض��ع الدراسات الالزمة لتشميل 
اعضائه��ا من الحرفيين المرخصين بالتأمين الصحي حيث أجملت مطالبها 
في مقترح واحد إلبرام عقد التامين مع الشركة التي تجد انها قادرة على تقديم 
الخدمة، مع االخذ في االعتبار ما اعلنته نقابة الصاغة من ان رسوم التامين 
الصح��ي لن تشكل عبئاً مادي��اً ضاغطاً على عاتق االعضاء بل ستكون من 
من التأمين الصحي في بداياته نحو 2000 صائغ حرفي مرخص.ضمن الرسوم السنوي��ة التي يسددها الصائغ المرخص، ويتوقع بأن يستفيد 

قطاع الذهب السوري يتطور ويواكب متطلبات المرحلة

مراسيم تصدير
نج��ح قطاع الذهب الس��وري باستص��دار مراسيم السماح 
بتصدير سبائك الذهب، إضافة إلى تصدير الذهب المصنع، 
إن كان لغرض البيع أو المشاركة في المعارض الخارجية 
والبيع خاللها، مع ضرورة أن يعيد من صدّر الذهب كميات 
تعادل في قيمته��ا الذهب المصدر، أما في مجال االستيراد 
فقد سمح للصائ��غ السوري المرخص بمرسوم رئاسي بأن 
يست��ورد الذه��ب من الخ��ارج شرط أن يك��ون على ذهب 
خ��ام مقابل رسم 100 دوالر ع��ن كل كيلوغرام يدخل إلى 
سورية، ويقضي المرسوم بإعفاء مستوردات الذهب الخام 
من الرسوم المترتبة على عملية االستيراد مقابل هذا الرسم، 
وهي ناحي��ة ايجابية، وفقا لنقابة الصاغ��ة، بالنظر إلى أن 
الي��د العاملة في مجال الذهب كانت ق��د عانت في الفترات 
السابقة من البطالة كنتيجة طبيعية إلغالق عدد من الورش 
أبوابه��ا وإيقاف العمل، في حين ب��دأت هذه األيدي الخبيرة 
بمعاودة نشاطها بالذهب المستورد موقتا إلى حين تصنيعه 
وإخراجه، وهي كميات تؤكد نقابة الصاغة أنها قابلة للزيادة 

بمقدار الضعفين الى ثالثة.

إدارة الطلب على القطع األجنبي
الصاغ��ة دخلوا أيض��اً على خ��ط إدارة الطلب على القطع 
األجنب��ي بع��د أن أشركهم مصرف سوري��ة المركزي في 
ه��ذه العملية على خلفية اتجاه بعض المتالعبين الى إخراج 
الذه��ب تهريباً من سورية لتصوي��ر الذهب على أنه عامل 
ضاغط على اللي��رة السورية وسعر صرفها، ال سيما وان 
سع��ر الذهب في السوق المحلية السوري��ة يتراوح ارتفاعاً 
وانخفاض��اً بسبب تذبذب سعر ص��رف الليرة أمام الدوالر 
ف��ي الس��وق الس��وداء، إضافة ال��ى ان مص��رف سورية 
المركزي يحتفظ بالذهب كمستودع للقيمة وضماناً لتخليص 
الوعود لدفع المودعين وحاملي األوراق المالية أو أقرانهم 

نقلة نوعيـة حققها الذهب الســوري خالل 
الســنوات القليلة الماضية، ال ســيما خالل 
االزمة التي تمر بها ســورية، وتمحورت حـول 
تحفيز قطـاع الذهـب وصناعته وتجارتـه بما 
يحفظ حقوق الخزينة العامة للدولة، ويحافظ 
على سـمعة الذهب السـوري التي مكنته من 
الوصول إلى أعلى جهات مسؤولة عن الذهب 
في العالم، خصوصـاً وأن قســماً من أعضـاء 

المجلس العالمي للذهب من السوريين.
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وارتف��ع ع��دد السائحين ف��ي العال��م بنسبة  
4,4 % ال��ى 1.18 ملي��ار سائ��ح خ��ال 
العام الماضي، ليسّج��ل أعلى مستوى على 
اإلطاق، رغم المخاوف في شأن الهجمات 

اإلرهابية.

وتشير االرقام الى أن منطقة الشرق األوسط 
تستحوذ على نح��و 4 % من إجمالي أعداد 
الزوار واإليرادات على المستوى العالمي.

عوامل انعشت السياحة
تأث��رت الس��ياحة العالمي��ة بعوام�ل إيجابية 
مث��ل تراجع أسع��ار النفط ال��ذي قلص من 
تكالي���ف الس��ف�ر، باإلضاف���ة إلى تراج�ع 
سعر صرف  اليورو امام الدوالر األميركي 
وال��ذي جع���ل الس���ف���ر إل��ى دول منطقة 

ارتفاع عدد السياح الى منطقة الشرق األوسط

المنطقة  التي تعيشها  الصعبة  واألمنية  االقتصادية  الظروف  لم تمنع 
قطاع السياحة العربي من مواصلة نموه خالل عام 2015، حيث كشف 
أن  المتحدة  لألمم  التابعة  العالمية  السياحة  منظمة  عن  صادر  تقرير 
أعداد الزوار الدوليين الوافدين إلى منطقة الشـرق األوسط نمت بنسبة 

2 % خالل العام  20115 الماضي لتصل إلى 53 مليون زائر.

ً االمارات االولى عربيا
وأك��دت المنظم��ة ف��ي تقريره��ا استحواذ 
29.5 % م��ن  الس��وق اإلماراتي��ة عل��ى 
إجمال��ي اإلي��رادات السياحي��ة ف��ي منطقة 
الشرق األوسط التي بلغت 54 مليار دوالر؛ 
بينم��ا اقتربت السعودية م��ن تصدّر المشهد 
السياحي بالمنطقة بحلولها في المركز الثاني 
بنسب��ة 18.6 % من إجمالي اإليرادات، في 
حي��ن َحّل لبنان  ف��ي المركز الثالث ومصر 
في والرابع بنسبة 12.6 % و11.2 % على 

التوالي.

دول��ة  زوار  نفق��ات  أن  التقري��ر  وأف��اد 
اإلمارات العربية المتحدة بلغت مقابل السلع 
والخدمات التي قُدّم��ت لهم 16.038 مليار 
دوالر أميرك��ي، ُمسّجل��ة نسب��ة نمو بلغت 
14.8 %، مقارن��ة بالعام الذي سبقه، حيث 
بلغ��ت إيرادات السياحة م��ا قيمته 13.969 

مليار دوالر.

أما على الصعيد العالمي، فقد كشف التقرير 
أن الوالي��ات المتح��دة االميركي��ة احتل��ت  
المرتبة األولى من حي��ث إيرادات السياحة 
المحقق��ة خ��ال ع��ام 2015 مع إي��رادات 
دوالر  ملي��ارات   204,5 بقيم��ة  إجمالي��ة 
بف��ارق يزيد عن 90 ملي��ار دوالر أميركي 
ع��ن الصين التي جاءت في المرتبة الثانية، 
بينم��ا حلّت اسبانيا ف��ي المرتبة الثالثة بنحو 

65,1 مليار دوالر.

وبحسب المنظمة، يشهد قطاع السياحة نمواً 
كبي��راً في األعوام الماضي��ة إذ يعد األعلى 
نم��واً مقارن��ة ببقية القطاع��ات االقتصادية 

األخرى.

اليورو أكثر جذباً.

ومن جهة أخ��رى شهد القطاع تأث��راً سلبياً 
بالتهديدات األمنية، خصوصاً مع الهجمات 
الدموية الت��ي شهدتها مصر، فرنسا، لبنان، 
تونس، مال��ي ودول أخرى والتي حدّت من 

ارتفاع عائدات السياحة الدولية.

وف��ي ه��ذا الصدد، ق��ال أمين ع��ام منظمة 
السياح��ة العالمية طالب الرفاعي: إن الدول 
العريق��ة، مث��ل مصر األقدر عل��ى استعادة 
عافيته��ا سريعاً بعد وقوع هج��وم إرهابي، 
الفت��اً إل��ى أن أي بل��د ف��ي العال��م معّرض 

لحدوث هجمات.

واش��ار الرفاعي الى أن الهجمات االرهابية  
استهدف��ت  بعض ال��دول السياحية  الكبرى 
بالعالم، مثل مصر وفرنسا وتركيا وتونس، 
كم��ا أوضح أن مواجه��ة اإلرهاب ال تكون 
بتحقي��ق غرض��ه بحظ��ر السف��ر، وإنم��ا 
باالقت��داء بموقف روسيا حي��ن قررت رفع 
مطار أتاتورك، بخاف دول أخرى.حظر السفر عن تركي��ا، رغم وقوع هجوم 

 طالب الرفاعي
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مست��وى األقسام الرئيسي��ة للمعرض. وشارك في قس��م العطور أكثر من 
200 عارض في مقدمتهم أبرز دور تصنيع العطور بالعالم مثل جيفاودن، 

مان، روبرتت، CPL أروماس، أبيرشم، لوزي ويوروفراجنس.

وك��ان قسم مستحضرات التجمي��ل والعناية بالبشرة ه��و القسم األكبر في 
المع��رض حيث شارك ب��ه أكثر من 600 عارضاً ف��ي دورة 2016، من 
بينه��م شركة ل��ولاير، التي تع��د واحدة م��ن أكبر شرك��ات مستحضرات 
التجمي��ل في العالم، والتي استعرضت خ��ال المعرض  تشكيلة ماكياجها 

.NYX االحترافي

اطالق منتجات جديدة
وتضم��ن المعرض ال��ذي امتد على مساح��ة 53,000 مت��ر مربع، ثماني 
فعاليات خاصة، وشهد إطاق أكثر من 60 منتجاً جديد إلى جانب قمة أعمال 
التجميل على مدى يومين. كما احتضن المعرض جناح المنتجات العضوية 
والطبيعية الذي استعرض المنتجات صديقة البيئة فقط، فيما تضمنت الفعالية 
 OPI من !Nail Itو ghd ومحطة العطور.العائ��دة للمعرض كا من هي��ر إديوكيشن م��ن

25 مليار دوالر حجم سوق التجميل والرعاية في المنطقة

اهتمام كبير من العالمات الدولية
وتظه��ر األرق��ام الواردة ف��ي التقري��ر االهتم��ام الكبير 
بالمنطق��ة من أب��رز العامات الدولية الت��ي شاركت بقوة 
ف��ي مع��رض التجمي��ل المتخصص بيوتي ورل��د الشرق 
األوسط 2016 الذي جرت فعالياته في مركز دبي الدولي 
للمؤتمرات والمعارض ونظمته شركة ميسي فرانكفورت 

الشرق األوسط.

وف��ي هذا السياق، قال الرئي��س التنفيذي في الشركة أحمد 
باول��س: إن المع��رض حقق نجاحاً كبي��راً حيث استقطب 
ع��دداً قياسياً من الزوار أت��وا إلى المعرض للقاء موردين 
ج��دد، وتجرب��ة منتج��ات جدي��دة واالستلهام م��ن أحدث 
التوجهات واإلبداعات التي تشكل السوق العالمي للتجميل. 
لي��س هناك من مكان آخ��ر بالعالم يتميز بمثل هذه التوليفة 
المتنوع��ة من العارضين والزوار، تحت سقف واحد وفي 
وقت واحد، مشيراً إلى أن انتعاش سوق التجميل والرعاية 

الشخصية في المنطقة ساعد على نمو قطاع األعمال.

مشاركة واسعة في المعرض
وشه��د المعرض مشاركة عدد كبير من العامات العالمية 
واالقليمي��ة ، حيث  ش��ارك 1,530 عارضا من 60 دولة 
وزاره 37,553 زائ��را م��ن 135 دول��ة. وتأك��د الطابع 
الدول��ي للمعرض بمشارك��ة 22 جناحاً دولي��اً، من بينها 
الجن��اح البرازيل��ي الذي شارك��ت فيه 25 شرك��ة تتوقع 
أن تنف��ذ أعم��االً بقيمة أكثر من 13 ملي��ون دوالر كنتيجة 
مباش��رة للمشاركة في المعرض. وقد استغل أكثر من 60 
عارضاً المنصة اإلقليمية الفريدة التي يوفرها بيوتي ورلد 
الشرق األوسط إلط��اق منتجات جديدة في المنطقة على 

الشخصية  والرعاية  التجميل  سوق  تشهد 
نمواً  وأفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  في 
مطرداً على الرغم من األزمات االقتصادية التي 
الكبير في  التراجع  نتيجة  المنطقة  تمر بها 
االقتصادي  النمو  الخام وتباطؤ  النفط  اسعار 
واالضطرابات األمنية والسياسية، حيث كشف 
تقرير صادر عن “يورومونيتور” أن حجم هذه 
السوق بلغ 25.4 مليار دوالر أميركي في عام 
 %  6.4 بنسبة  ينمو  أن  المتوقع  ومن   ،2015
إلى  ليصل  القادمة  الخمسة  السنوات  خالل 

34.7 مليار دوالر بحلول عام 2020.
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مشروع توسعة قناة السويس فحقق مجموعة من السلبيات التمويلية 
م��ن حيث التكلف��ة والعائ��د وسحب السيول��ة من البن��وك والسوق 
المصرية، نظرا العتماد المشروع على مشاركة كبيرة من الشركات 
األجنبي��ة. ووفق بيانات رسمية لهيئة القن��اة، تراجعت إيراداتها في 
نهاية عام 2015 بنحو 290 مليون دوالر مقارنة بإيرادات 2014، 
علماً أنه جرى سحب 60 مليار جنيه )6.7 مليارات دوالر( وضعت 
في توسعة القناة، ما أدى الى عجز في الخزينة المصرية لم تعوض 

حتى اآلن.

ووفق احصاءات اقتصادية في مصر، بلغ الدين العام المحلي لمصر 
في آخر أذار/مارس 2016 حوالى 2.49 تريليون جنيه )280 مليار 
دوالر(، مقارنة ب�1.81 تريليون جنيه )203.8 مليارات دوالر( في 
حزيران/يونيو 2014، و1.52 تريليون في حزيران/يونيو 2013، 
م��ا يعني أن الدين العام المحلي شه��د ارتفاعاً بلغ 680 مليار جنيه 
خ��ال عامي حكم السيسي. أم��ا الدين الخارج��ي لمصر فقفز إلى 
53.4 ملي��ار دوالر في نهاية آذار/م��ارس 2016، مقارنة مع 46 
مليارا في حزيران/يونيو 2014، بزيادة قدرها 7.4 مليارات خال 

العامين الماضيين.

النقد وتراجع العملة المحلية
ل��م يقتصر التراجع االقتصادي في مص��ر على المشاريع الكبرى، 
فق��د بلغ مث��اً احتياطي النقد األجنبي 17.5 ملي��ار دوالر في نهاية 
أيار/ماي��و 2016، بما يع��ادل واردات مصر ألقل من ثاثة أشهر. 
وه��و مبلغ ف��ي معظمه عبارة ع��ن ودائع لدول أخ��رى، وبتراجع 
احتياط النقد األجنبي في مصر، تأثر سعر صرف الجنيه المصري، 
وتراجع الى ما يقارب االنهيار، خصوصاً وأن االقتصاد المصري 

عبد الفتاح السيسي

اقتصاد مصر يتهاوى والدين العام قياسي

وبينما لّوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراءات صعبة 
لوق��ف تدهور االقتصاد، شهد مخ��زون النقد األجنبي تراجعاً كبيراً 
بع��د تراكم الديون، حيث أعلن عن اتف��اق مع صندوق النقد الدولي 
يمن��ح بموجبه مصر حزم��ة قروض بقيمة 12 ملي��ار دوالر على 

ثاث سنوات.

أزمة اقتصادية تقارب اإلنهيار
ليست المشروعات الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي وعد 
المصريي��ن فيه��ا بانتشال الباد من كبوته��ا االقتصادية، هي سبب 
األزمة فحسب، بل هناك عوامل عديدة وضعت مصر كدولة كبرى 
رهينة لديون وشروط سياسية خليجية، راكمت المزيد من المشكات 
االقتصادية والمالية، فضاً ع��ن الوضع األمني المتدهور في عدد 
م��ن المناطق. كانت أولى مشروعات السيس��ي االقتصادية توسعة 
قن��اة السويس، ثم تبع ذل��ك مجموعة من المشروع��ات أعلن عنها 
ف��ي مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي ف��ي آذار/مارس 2015، لتضم 
مش��روع إنجاز ملي��ون وحدة سكنية لمح��دودي الدخل، والعاصمة 
اإلداري��ة الجديدة، ومشروع استصاح 1.5 مليون فدان، ومشروع 
تطوي��ر إقليم قناة السويس وتحويل منطقة القناة إلى مركز لوجستي 

عالمي، وإقامة منطقة اقتصادية حرة على ضفاف القناة.

لكن هذه المشاريع لم تحقق مبتغى وطموح المصريين، فقد تراجعت 
بداية الشركات اإلماراتية التي أُعلن عن تنفيذها لمشروعي المليون 
وح��دة سكنية والعاصم��ة الجديدة بسبب التموي��ل، حيث كانت هذه 
الشركات تخطط للحصول عليه من البنوك المصرية، بينما حكومة 
السيس��ي كانت تأم��ل تدفقا جديدا للتمويل األجنب��ي، وبالتالي خرج 
مشروع��ان كبيران م��ن خارطة الوعود االقتصادي��ة للسيسي. أما 

يعاني االقتصاد المصري صعوبات جّمة، 
تتفاقم  مصر  في  االقتصادية  فاألزمة 
بسبب تراجع إيرادات السياحة، وغياب 
األمني  الوضعين  جراء  االستثمارات 
والسياسي، وتدني تحويالت المصريين 
من الخارج، وارتفاع الدين العام، باإلضافة 
النقل  شركات  من  كثير  عزوف  الى 
السويس  قناة  من  العبور  عن  البحرية 
المصرية، مفّضلة طول الطريق عبر رأس 
األفريقية  القارة  جنوَب  الصالح  الرجاء 
على تكاليف التأمين المرتفعة بسبب 
الوضع األمني المتدهور في محيط قناة 

السويس. 
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الفس��اد، وغياب العدالة االجتماعية. ول��ذا تتفاقم األزمة االقتصادية 
ج��راء تراجع مداخيل الباد من السياحة، ومن تحويات أبنائها في 
الخ��ارج، وعزوف كثير من شركات النقل البحري عن العبور من 

قناة السويس المصرية.

اجراءات غير مسبوقة
كان الرئي��س المصري عبد الفتاح السيسي ل��ّوح بإجراءات صعبة 
لوق��ف تدهور االقتصاد، والتراج��ع الحاد في مخزون النقد األجنبي 
وتراك��م الدي��ون، وقال في خط��اب له أخيراً، خ��ال افتتاح مصنع 
للبتروكيماويات في مدينة اإلسكندرية )شمالي مصر(، إنه لن يتردد 
في اتخاذ تلك اإلجراءات التي قال إن سابقيه من الرؤساء لم يجرؤوا 
على اتخاذها لخشيتهم من اندالع احتجاجات شعبية. وذّكر في سياق 
حديثه ع��ن اإلصاحات االقتصادي��ة بقرار الرئي��س األسبق أنور 
السادات في 1977 برفع سعر الخبز الذي تسبب في انتفاضة شعبية، 

ورأى السيسي أن هذا القرار كان “أول محاولة إصاح حقيقي”.

وف��ي ما يعكس حجم األزمة أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار 
الكهرب��اء بنسب تص��ل إلى 40 %، في وقت تس��ود مخاوف في 
الشارع المصري من إق��دام الحكومة على قرارات مماثلة تكرس 
رف��ع الدعم عن كثير من المواد االستهاكية األساسية والخدماتية. 
وتحدث الرئيس المصري عن تضخم في القطاع العام والشركات 
المملوك��ة للدول��ة، وقال إن هناك فائض��ا بتسعمئة ألف موظف تم 
تعيينهم “تحت الضغ��ط”. كما قال إن هذا التضخم الوظيفي يعني 
زيادة في االقتراض لسداد األجور، ما يزيد حجم الدين العام الذي 
تجاوز 100 % نسبة الى الناتج اإلجمالي لمصر. لذا تعول مصر 
عل��ى حزمة الق��روض التي توصلت إلى اتف��اق مبدئي بشأنها مع 
صن��دوق النق��د الدولي إلنع��اش االقتصاد الذي يواج��ه جملة من 

زاد م��ن االعتماد على الخارج، فانخفض��ت قيمة الجنيه المصري 
ووص��ل سعر صرف الدوالر في الس��وق الموازية 11.20 جنيها، 
بينما بلغ في السوق الرسمية 8.8 جنيهات، فيما تراجعت تحويات 
المصريين العاملين في الخارج، وفق ميزان المدفوعات المصري، 
بنح��و 1.1 مليار دوالر، ف��ي نهاية حزيران/يوني��و 2016 بسبب 
التداعيات االقتصادية السلبية في الخليج، باإلضافة الى ظهور عحز 
في ميزان المدفوعات، حيث بلغ 3.4 مليارات دوالر خال النصف 

األول من عام -2015 2016.

تراجع السياحة وانتاجية القطاعات
تأثرت السياحة إلى مصر بسبب الحوادث األمنية والعنف في شكل 
كبير، وتراجعت بمعدالت تزيد عن 50 % من حيث عدد السائحين. 
وتظهر بيانات ميزان المدفوعات عن النصف األول من عام 2015 
- 2016 وص��ول إيرادات السياحة إل��ى 2.7 مليار دوالر، مقارنة 
بنح��و أربعة ملي��ارات دوالر في الفترة المقابلة م��ن عام 2014 - 
2015. وتف��رض العديد من الدول ووك��االت السياحة حظرا على 
السف��ر إلى مصر حتى نهاية ه��ذا العام 2016. وتجاوزت معدالت 
11.5 % حس��ب األرق��ام الرسمية، بينما يشي��ر الواقع إلى اقتراب 
معدالت التضخم من 20 %، فضا عن قلة فرص العمل، واتساع 
رقعة الفقر، وانتش��ار ظاهرة الهجرة، فيما ارتفعت تكاليف اإلنتاج 
في قطاعي الصناعة والزراعة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وكذلك 

ارتفاع تكلفة التمويل.

وعل��ى رغ��م إعان مص��ر ع��ن رؤيته��ا المستقبلية حت��ى السنة 
2030 ف��إن الواقع يرسم خريط��ة ضبابية، نظراً لتراكم المشكات 
االقتصادية، وشعور المواطن بعدم الثقة، واستمرار تراجع الخدمات 
بشك��ل دائم وبخاصة ف��ي مناطق الصعيد والعشوائي��ات، وانتشار 
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األزمات تشمل معدالت بطالة وفقر عالية عند %40، وعجزا في 
الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد الباد من العملة األجنبية.

ويشم��ل برنام��ج اإلص��اح االقتصادي ال��ذي يفت��رض أن تنفذه 
الحكومة المصرية في مقابل ق��روض صندوق النقد، خفض عجز 
الموازن��ة، وخفض سعر الجنيه المص��ري، وفرض ضريبة القيمة 
المضافة، فيما تثير اإلصاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى 
اإلضرار بالفئات االجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد 

من الضرائب.

اعتماد على القروض
على الرغم من األزمة وانعكاساتها على الشعب المصري، يراهن 
ع��دد من المسؤولين المصريين على نهوض سريع عبر القروض 
والودائع. يعتبر البعض أن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض 
ال���12 مليار دوالر لمصر شهادة دولية تؤكد إمكان تعافي الوضع 
االقتص��ادي المصري في فترة وجيزة، وأن م��ا يشاع عن انهيار 
االقتصاد محض افت��راء وشائعات مغرضة. فتسلم مصر للقرض 
سيعط��ي دفعة كبيرة وثقة لدى المستثمري��ن، للخروج من الكبوة. 
وق��د اعترفت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر أخيراً، 
إن باده��ا وقعت على اتفاقية م��ع السعودية منذ شهرين للحصول 
عل��ى وديعة بقيمة ملي��اري دوالر. وكان��ت حصلت مصر خال 
السنوات الث��اث الماضية على مليارات الدوالرات من السعودية 
واإلم��ارات العربية المتحدة والكويت في صورة مساعدات ومنح 
وودائ��ع. في حين قال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر كريس 
جارفيس لوكالة رويترز إن برنامج مصر سيتطلب تموياً إضافيا 
في العام األول ما بين خمسة مليارات إلى ستة مليارات دوالر من 
الدع��م الثنائي لمصر. وتنتظر مص��ر الحصول على مليار دوالر 

م��ن البن��ك الدولي كشريحة أولى من ق��رض بقيمة ثاثة مليارات 
دوالر بمج��رد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، كما ستحصل 
قبل نهاية هذه السنة على الشريحة الثانية من قرض البنك األفريقي 

للتنمية بقيمة 500 مليون دوالر.

وكان��ت اإلمارات العربية المتحدة قالت ف��ي نيسان/ابريل الماضي 
إنها ستودع ملياري دوالر في المركزي المصري. وقد تم اإلعان 
أواخر آب/أغسطس الماضي عن وصول الوديعة اإلماراتية لمصر.

برنامج االصالح
أك��د رئي��س ال��وزراء المص��ري شري��ف اسماعي��ل إن برنامج 
اإلص��اح االقتص��ادي قد ب��دأ بالفعل، م��ن خال إق��رار قانوني 
“القيم��ة المضاف��ة” و”الخدمة المدنية” وزي��ادة أسعار الكهرباء. 
ووأوض��ح ف��ي تصريح��ات أن برنامج اإلصاح ال��ذي يستهدف 
تخفيض عجز الموازنة والدين العام، يشمل سياسات جديدة لتوفير 
الحماي��ة االجتماعية لمحدودي الدخل. ويتضمن برنامج اإلصاح 
االقتص��ادي إصاح منظومت��ي الضرائب والجم��ارك، وتحرير 
أسع��ار الوقود، ورفع أسع��ار بعض الخدم��ات األخرى، وطرح 
بع��ض أسه��م الشرك��ات المملوكة للدول��ة في البورص��ة. ونقلت 
صحف مصرية أن ايرادات قطاع السياحة في العام المالي 2015 
- 2016 بلغ��ت نح��و أربع��ة مليارات دوالر فق��ط، مقارنة ب� 14 
مليار دوالر قبل ثورة 25 يناير 2011، وفقاً لوزير المالية عمرو 
الجارح��ي. وتعان��ي مصر م��ن “ تزايد معدالت عج��ز الموازنة 
الت��ي سجلت 12 % ف��ي المتوسط خال آخر أرب��ع سنوات، كما 
ارتف��ع الدي��ن العام لنح��و 2.7 تريلي��ون جنيه، م��ن 53.4 مليار 
اإلجمالي”، وفقاً للجارحي.دوالر مديونية خارجية، بما يعادل نسبة 99 % من الناتج المحلي 
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وأف��اد كريس أن االتفاق يتضم��ن اتخاذ البنك المركزي المصري اجراءات 
“ته��دف إلى تعزيز احتياطي النق��د األجنبي وخفض التضخم إلى معدل في 
خانة اآلحاد، والتحول إلى نظام س��عر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية 
لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة”. وستحصل مصر 
على الدفعة األولى من القرض خالل 3 أسابيع، بعد إقرار المجلس التنفيذي 
للصن��دوق االتفاق الجديد، وس��تحصل على 4 ملي��ارات دوالر خالل العام 
األول، بمج��رد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والبدء في تنفيذه، وهو 

القانون الذي أقره البرلمان المصري مؤخراً.

خفض الدعم
ويتضم��ن االتف��اق تخفيض الدعم عل��ى الطاقة، وبدأت الحكوم��ة برنامجاً 
لتحرير أس��عار الكهرباء والمي��اه والغاز المنزلي، وأعل��ن وزير الكهرباء 
والطاقة محمد ش��اكر، زيادة أس��عار الكهرباء بمعدل يتراوح ما بين 17 % 
و40 %، ول��م يس��تثِن من الزي��ادة إال الفئة األدنى، والتي يقدر اس��تهالكها 
50 كيلووات، وتقدر بخمس��ة ماليين مش��ترك. وأثار فرض ضريبة القيمة 
المضافة وزيادة أسعار الكهرباء الكثير من الغضب في أوساط المصريين، 
ال س��يما وأن الرواتب لم ترتفع بالمعدل نفس��ه، لكّن الخب��راء االقتصاديين 

يقولون إنه لم يكن هناك مفر من االقتراض الخارجي.

وانتقدت المعارضة المصرية االتفاق، معتبرة أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار 
وتدهور أحوال الطبقات الفقيرة والمتوس��طة، بينما تؤكد الحكومة ممثلة في 
وزي��ر المال عمرو الجارح��ي، أن صندوق النقد الدولي ركز بش��كل كبير 
على شبكات الحماية االجتماعية، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وقال: عشنا 
15عام��اً في أخطاء ع��دم وصول الدعم إلى مس��تحقيه. أضاف: أن قرض 
صن��دوق النقد هو خطوة ضمن خطوات إع��ادة هيكلة االقتصاد المصري، 
وزيادة معدالت النمو إلى 6 % و7 %، مشيراً إلى أن االتفاق مع الصندوق 
قيمة الدفعة األولى من القرض خالل العام األول له.تم في إطار برنامج مصري، تتس��لم مصر بموجبه 4 مليارات دوالر، هي 

صندوق النقد يقرض مصر ويشترط االصالحات

وستحصل مصر على الشريحة األولى البالغة 2.5 ملياري 
دوالر بحلول أيلول/سبتمبر 2016، وذلك بعد موافقة مجلس 
مدي��ري الصندوق م��ن دون انتظ��ار، إج��راءات إصالح 
محددة، وإن الش��رائح الباقية من القرض س��يجري صرفها 
على أس��اس مراجع��ات دورية إلج��راءات اإلصالح التي 

ستتخذها الحكومة.

وجاءت موافقة الصندوق مبدئياً على منح مصر قرضاً بقيمة 
12 مليار دوالر على 3 س��نوات، لدعم اقتصادها، شريطة 
اجراء الحكومة حزمة من االصالحات لتخفيف حدة العجز 
في الموازنة، منها فرض ضرائب جديدة، خفض الدعم على 
السلع االس��تراتيجية، تحرير سعر الصرف، لتقليل الفجوة 
بين السعر الرسمي للدوالر والسعر في السوق السوداء، ما 
آث��ار قلق المعارضة والمصريين عموماً من تدهور أحوال 

الفقراء ومحدودي الدخل.

برنامج تمويلي
وص��رح جارفيس قائالً: يس��رني اإلعالن عن التوصل إلى 
اتفاق على مستوى المسؤولين بين القاهرة وبعثة الصندوق 
بش��أن برنامج تمويل��ي بقيمة 8.59 مليارات وحدة س��حب 
خاص��ة، ما يعادل 12 مليار دوالر، على مدار 3 س��نوات. 
وأضاف في بيان نش��ر على الموقع الرسمي لصندوق النقد 
الدول��ي: أن اإلتفاق م��ع مصر س��يخضع لموافقة المجلس 
التنفيذي للصندوق. وق��ال: إن البرنامج التمويلي يهدف إلى 
تحس����ين أس����واق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض 
الدي��ن الحكومي، متوقعاً انخفاض عجز الموازنة المصرية 
م��ن 98 % من حجم الناتج المحلي في 2015 - 2016 إلى 

88 % في 2018 - 2019.

النقد  صندوق  وضع  عن  مجدداً  الحديث  عاد 
تنفيذها  مصر  على  يتوجب  شروط  الدولي 
لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دوالر على مدار 
وبالرغم  المنهك.  اقتصادها  لدعم  3 سنوات 
من نفي الحكومة المتكرر لوجود أي شروط 
بعثة  رئيس  قال  مصر،  لدعم  الصندوق  من 
إنه  جارفيس،  كريس  مصر  إلى  الصندوق 
تمويل  على  الحصول  القاهرة  على  يتعين 
إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دوالر من 
من  األولى  السنة  في  ثنائية  اتفاقيات  خالل 
برنامج اإلصالحات، لتتمكن من الحصول على 

عمرو الجارحي وكريس جارفيسالدفعة األولى من قرض الصندوق.
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في مايو/أيار، و10.3 % في أبريل/نيسان، 
وفقاً إلحصاءات الدولة.

وتراجع أيضاً سعر الجنيه أمام الدوالر، ففي 
حي��ن أن السع��ر الرسمي للدولة ه��و ثمانية 
جنيه��ات للدوالر، فإن��ه يصل إلى 13 جنيهاً 
في السوق الس��وداء، وهو ما يعني أن الجنيه 

خسر % 60 من قيمته منذ 2011.

االقتراض والمساعدات
على مدار 18 شهراً تلق��ت مصر مساعدات 
السعودية  منحت  حي��ث  كب��رى،  خليجي��ة 
في  دوالر  مليار   23 والكويت  واإلم��ارات 
صورة مساعدات عقب ع��زل مرسي، وفي 
26 يوليو/تم��وز أعلن��ت مصر أنه��ا بدأت 
بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول 
على ق��رض بقيمة 12 ملي��ار دوالر ضمن 
حزمة تموي��ل بقيمة 21 ملي��ار دوالر، ليتم 
الموافقة عليه من قبل بعثة صندوق النقد في 

11 أغسطس/آب 2016.
وت��رى صحيف��ة “ميدل ايس��ت أي” أن هذا 
الق��رض لن يكفي وحده إلصالح االقتص��اد 

االقتصاد المصري بين الخراب والسلطة

في  مصر،  تعيشها  التي  االقتصادية  الحالة  عن  حاليًا  األحاديث  تكثر 
ظل وضع صعب للبالد، مع تراجع االحتياطات النقدية، وارتفاع مستوى 
إلى  تتوجه  واألنظار  الجنيه،  قيمة  وانخفاض  الديون،  وزيادة  البطالة، 

القيادة السياسية ال سيما الرئيس.

فف��ي مقال بعنوان “خ��راب مصر”، حملت 
مجل��ة “إيكونوميس��ت” البريطانية الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي عواقب تدهور 
االقتصاد واألوضاع السيئة منذ توليه السلطة 

في العام 2013.

أزمات متالحقة
ووفقاً للمجلة، فإن تدفق مليارات الدوالرات 
م��ن الدول الخليجية، لم يمنع عجز الميزانية 
والحساب الجاري من االتساع، إذ بلغ قرابة 
12 % و7 % عل��ى التوال��ي م��ن إجمال��ي 
الناتج المحل��ي، وتجاوز معدل البطالة وسط 
الش��باب 40 %، كما أن القطاع الخاص في 
ظل اقتصاد متصلب وبيد الدولة، ظّل عاجزاً 
عن امتص��اص “جحافل العمال الجدد الذين 
يلتحق��ون بس��وق العمل كل ع��ام” على حد 

وصفها.

وعلى صعيد متص��ل، قالت صحيفة “ميدل 
إيس��ت إي” البريطانية أن االحتياطي النقدي 
للدولة تراجع من 36 مليار دوالر قبل ثورة 
مليار   17.5 إلى  الثان��ي  يناير/كان��ون   25
المركزي  البنك  بحسب  العام  هذا  دوالر 
الصعبة  العملة  مخزون  وتراجع  المصري. 
بعد رد وديعة لقطر بقيمة مليار دوالر، ودفع 
للدائنين.  باريس  لنادي  دوالر  مليون   720
باإلضاف��ة إل��ى تراجع تحويالت المصريين 
السياسي  الغموض  حالة  بسبب  الخارج  في 

واالقتصادي.

الملحوظ  التراجع  أسهم  ذلك،  على  ع��الوة 
في حجم الصادرات واالستثمارات األجنبية 
معدل  زيادة  في  السياحة  عائدات  وتراجع 
يونيو/ شهر  في   %  14.6 إلى  التضخم 

حزيران الماضي، بالمقارنة م��ع 12.3 % 

األسباب  تجاهل  استمر  طالما  المتداعي 
سيؤدي  ذلك،  من  وبدالً  لألزم��ة.  الجذرية 
وبالتالي  التضخمية،  الضغوط  من  لمزيد 
ارتفاع أسعار السلع األساسية بشكل يصعب 
السيطرة عليه، وال��ذي ب��دوره سيؤثر بشكل 
مباشر على 25 مليون مصري يمثلون أكثر 
من 27 % من السك��ان الذين يعيشون تحت 

خط الفقر.

السلطات السياسية
وأرجعت “إيكونوميست” متاعب االقتصاد 
إلى عوامل خ��ارج سيطرة الحكومة، كتدني 
أسعار النفط والح��روب وظاهرة اإلرهاب، 
لكنها ت��رى أن الرئيس يجع��ل األمور أكثر 
س��وءاً. فبحسب قولها، هو يصر على الدفاع 
ع��ن الجنيه لكي ال تتفاقم مع��دالت التضخم 
ويثي��ر مظاهرات انتفاض��ة الخبز. فالرئيس 
يعتقد أن بمقدوره السيطرة على أسعار المواد 
الغذائي��ة التي تستورد ب��الده معظمها وذلك 
عبر دعم الجنيه. وبدالً من كبح جماح الروتين 
الحكوم��ي ليطلق العنان لمواهب شعبه، فإنه 
يغدق أم��وال دافعي الضرائب على مشاريع 
“فخمة” مثل توسعة قناة السويس التي تدنت 

إيراداتها.

نصائح
وبينت “إيكونوميست” أن في نهاية المطاف 
يتحتم على القي��ادة السياسية السماح ب�تعويم 
العمل��ة وتقلي��ص أع��داد العاملي��ن بالخدمة 
المدني��ة والتخل��ص تدريجياً م��ن المشاريع 
المدعوم��ة الباهظة التكلفة، والتي ينخر فيها 
الفساد.كذلك ينبغي على الغرب أن يتوقف عن 
بي��ع األسلحة لمصر، واصفةً إياها ب�“أسلحة 
ال حاج��ة لها” كما أن أي مساعدة اقتصادية، 
يجب أن تقدم بشروط صارمة، وعلى الدول 
الغربي��ة أن تمضي في تلك اإلجراءات شيئا 
فشيئ��اً، ذل��ك أن “مصر دولة هش��ة للغاية، 
على العالج بالصدمة، حسب قولها.والش��رق األوسط منطق��ة متفجرة” ال تقوى 
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أنجزت ش��ركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” أكثر 
من نصف األعمال اإلنشائية ضمن مخطط تطوير شبكة 
محط��ات الطاقة الشمس��ية الجديدة ف��ي موريتانيا، التي 
بدأت عمليات إنش��ائها في كانون األول/ديسمبر 2015. 
وستساهم الشبكة الجديدة، التي تبلغ قدرتها اإلنتاجية 16.6 
ميغاواط، بتعزيز مساهمة اإلمارات في الناتج اإلجمالي 
للطاق��ة النظيفة في موريتانيا لتصل إلى 31.6 ميغاواط. 
وستلبي هذه المحطات 30 % من الطلب على الكهرباء 
في بوتيليمي��ت، أليج، آيون، أكجوجت، أتار، الش��امي، 
بولينور، وبني تشاب التي ال تصلها الشبكة الوطنية حالياً، 
مما سيس��اعد في تقليل االعتماد عل��ى مولدات الكهرباء 
العامل��ة بوق��ود الديزل، وبالتالي خف��ض تكاليف الوقود 

السنوية والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

“مصدر” تنجز 50 %
من مشروعها بموريتانيا

صندوق التنمية يمول 177 مشروعًا في لبنان

أعلن صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية أنه مول  177 مشروعاً خاصاً في لبنان 
بقيم��ة 4.8 ملي��ارات ليرة )3.2 مايين دوالر( خ��ال الفصل الثاني من عام 2016، 
مشيراً الى أن هذه المشاريع ساهمت في توفير 252 فرصة عمل جديدة. وبذلك يُصبح 
عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممّولة من قِبل الصندوق، منذ بدء العمل في عام 
2003 ولغاية حزيران/يونيو 2016، 9,128 مش��روعاً بقيمة إجمالية قدرها 160.6 

مليار ليرة )107 مايين دوالر(، ساهمت في خلق 7,087 فرصة عمل جديدة.
يُذك��ر أّن صن��دوق التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية  أُنش��ئ ضمن إطار الش��راكة 

به��دف  المتوس��طية   - األوروبي��ة 
محاربة الفق��ر والتخفيف من وطأته 
على المجتمعات المحتاجة وذلك من 
خ��ال مكّوني “خلق فرص العمل” 

و“التنمية المحليّة”.

“تصريح” اإللكترونية من “دبي التجارية”

أطلقت “دبي التجارية” الجهة المتخصصة في تيسير التجارة عبر الحدود، بالشراكة 
م��ع “إدارة أم��ن مؤسس��ة الموانئ والجم��ارك والمنطقة الح��رة”، خدمة “تصريح” 
اإللكترونية الذكية للتسهيل على العماء إصدار وإدارة مختلف أنواع تصاريح الدخول 
إلى المنطقة الحرة لجبل علي. وتس��مح الخدمة التي تتوافر على مدى الساعة لكل من 
الش��ركات العاملة في الميناء والمنطقة الحرة لجبل عل��ي، بإصدار تصاريح الدخول 
لزوارها والحصول على الموافقات وتس��ديد رس��ومها عبر بواب��ة الدفع اإللكتروني 
“رس��وم” التابعة ل�“دبي التجارية”. ويعتبر التحول من النمط التقليدي إلى األس��لوب 

اإللكتروني األكث��ر مرونة، أحد األهداف 
الرئيس��ة لمشروع “تصريح”، حيث يتيح 
للمس��تخدم إدارة التصاري��ح بكل س��هولة 
م��ن دون أي عراقيل، ويوفر نظام معتمد 
ومرن قادر على مواكبة النمو المس��تقبلي 
لميناء جبل علي والمنطقة الحرة استعداداً 

الستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.

وقع المدير العام لش��ركة الكهرب��اء األردنية عبدالفتاح 
الدرادك��ة ورئي��س هيئ��ة المديرين في ش��ركة “فجر” 
األردنية - المصرية فؤاد رشاد، اتفاق بيع الغاز المسال 
وش��رائه لتزوي��د الصناعات األردنية ب���70 مليون قدم 
مكعبة من الغاز الطبيع��ي يومياً، وذلك بحضور وزير 
الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف. وبموجب االتفاق 
تبيع ش��ركة “الكهرباء الوطنية” الغاز الطبيعي المسال 
لش��ركة “فجر” من خال ميناء الش��يخ صباح األحمد 
للغاز الطبيعي المسال في العقبة. وقال سيف: إن االتفاق 
مهم خصوصاً أن��ه يمثل المرحل��ة النهائية من برنامج 

إيصال الغاز الطبيعي للصناعات الوطنية.

اتفاقية بين األردن و“فجر”

تونس تستقطب السياح الجزائريين

تش��هد المعابر الحدودية بين تونس والجزائر تدفقاً كبيراً للسياح الجزائريين، إذ تعمل 
الس��لطات التونسية على تسهيل اس��تقبال 1.5 مليون جزائري حتى نهاية عام 2016 
مع غياب الس��ياح األوروبيين بس��بب األوضاع األمنية والسياسية في الباد. ونظمت 
الس��لطات التونس��ية احتفالية عند معبر ملولة الحدودي للترحيب بالسياح الجزائريين 
الذين أخذوا يتوافدون على عدة مدن تونسية من خال هذا المعبر. وتعد مدينة طبرقة 
في ش��مال تونس من أهم الوجهات للسياح الجزائريين، إذ إن قربها من الحدود جعلها 

محطة يعبر منها وإليها نحو 4 آالف سائح جزائري يومياً.
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نف��ى المتح��دث باس��م 
المصري��ة،  الحكوم��ة 
حس��ام قاويش ما تردد 
الحكوم��ة  تق��دم  ع��ن 
بمقت��رح قان��ون يمن��ح 
المصري��ة  الجنس��ية 
أصح��اب  لألجان��ب 
البن��وك  ف��ي  الودائ��ع 
أن   موضحاً  المصرية، 

مدة اإلقامة الممنوحة للمستثمر تقتصر على 5 سنوات، 
وأن��ه يح��ق للمس��تثمر أن يتقدم بطل��ب الحصول على 
الجنس��ية المصرية بعد انتهاء مدة اإلقامة، على أن يُبت 

في الطلب بعد دراسته وفقا لمعايير األمن القومي.
في المقابل، رفض حزب الحزب المصري الديمقراطي 
منح الجنس��ية المصرية مقابل المال، الفتاً الى أن األمر 
يط��رح تس��اؤالت حول أحقي��ة المس��تثمرين في تملك 

األراضي وااللتحاق بمؤسسات الجيش والشرطة.

استمرار تراجع إيرادات السياحة المصرية

مصر لن تمنح الجنسية
للمستثمرين االجانب

قال وزي��ر المالية المصري عم��رو الجارحي: إن 
إيرادات الس��ياحة المتوقعة في عام 2016 لن تزيد 
على 5 مليارات دوالر، وذلك مقارنة مع 6.1 مليار 

دوالر في 2015، و14 ملياراً قبل 5 سنوات.
ويواجه قطاع السياحة وهو دعامة رئيسية لاقتصاد 
المص��ري ومص��در رئيس��ي للعمل��ة الصعب��ة، 
صعوبات بفعل القاقل السياس��ية واالقتصادية منذ 
ثورة 2011. وتلقى القط��اع ضربة قاصمة عقب 
تحطم الطائرة الروس��ية في س��يناء أواخر تشرين 

األول/أكتوبر 2015، فيما زار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح.
عمرو الجارحي

حسام قاويش

دشنت ش��ركة أرامكو الس��عودية أكبر منصة ألعمالها 
البحرية المصنعة في مين��اء الملك عبد العزيز بالدمام، 
وس��تثبت في حقل المرجان المغمور بمياه البحر، حيث 
ستس��تقبل إنتاج 8 منصات بحري��ة أخرى تحتوي على 
آب��ار للزيت المنق��ول عبر األنابيب إل��ى المعمل رقم2 
لفرز الغاز من الزيت في حقل المرجان. وأوضح النائب 
األعل��ى لرئيس الخدم��ات الفنية في الش��ركة المهندس 
أحمد السعدي، أن تدش��ين المنصة البالغ وزنها 3500 
طن يمثل إنجازاً كبيراً الستراتيجية الشركة الرامية إلى 
تطوير موارده��ا النفطية البحرية، ضمن إطار برنامج 
تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية )اكتفاء(، إذ سيس��اعد 

هذا المرفق في بناء ودعم قدرات التصنيع المحلية.

“أرامكو” تدشن أكبر منصة
ألعمالها البحرية

التكنولوجيا الروسية تزيد إنتاج الذهب السوداني

أكد الخبير االقتصادي الس��وداني محمد الناير أن دخول الش��ركات الروس��ية صاحبة 
التكنولوجيا المتطورة للعمل في مجال اس��تثمار المعادن وخاصة الذهب بالس��ودان، 
س��اهم بش��كل واضح في زيادة معدالت إنتاج باده من الذهب. كما لفت الناير إلى أن 
السياسات الجديدة التي وضعها بنك السودان المركزي، ومن بينها قرار شراء الذهب 
من المعدنيين التقليدين من مواقعهم المنتشرة بالسودان، ساهمت ايضاً في زيادة انتاج 
الذهب السوداني. وكشف أن باده تقترب من تحقيق زيادة قدرها 20 % من معدالت 

اإلنتاج الحالية، الفتاً إلى أن انتاج باده من الذهب بلغ 82 طناً في عام 2015.

تعزيز العالقات اللبنانية االيرانية

قام وزير الصناعة اللبناني 
حس��ن  الح��اج  حس��ين 
بزيارة رس��مية الى ايران 
ت��م التركيز خاله��ا على 
ض��رورة االس��تفادة م��ن 
الف��رص المتاح��ة لتطوير 
العاقات بين البلدين بحيث 

يصب��ح لبنان مركزا لتصدير الس��لع والمنتجات االيرانية الى الدول العربية وش��مال 
افريقيا، وتصبح ايران مركزا للبضائع اللبنانية ومنها الى آسيا الوسطى.

وعقد الحاج حس��ن اجتماعا مع محافظ المصرف المركزي االيراني والى هللا س��يف 
بحض��ور وف��د لبناني ضم موظفي��ن عامين ومديرين من مص��رف لبنان وصناعيين 
ورجال اعمال. وجرى في االجتماع التركيز على اهمية تعزيز التعامات المصرفية 
وتطويره��ا وازال��ة العقب��ات امام التحويات م��ن والى ايران كركن أس��اس لتطوير 

العاقات االقتصادية والتجارية بين البلدين وكضمانة تحفيزية للمستثمرين.
يذك��ر ان التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 61.4 مليون دوالر، 50.6 مليوناً واردات 

إيرانية، و10.8 مايين صادرات لبنانية.
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عجز في ميزانية الكويت للمرة األولى

أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 
2015 / 2016، وذل��ك للمرة األول��ى منذ 16 عاماً، 
في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً، بحسب تصريحات 
لوزير المال الكويتي أنس الصالح. وبلغ عجز الميزانية 
العام��ة 4.6 مليارات دين��ار )15.3 مليار دوالر( في 
السنة المالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس. وبحسب 
الصالح، بلغت االيرادات 13.63 مليار دينار )45.5 
مليار دوالر( بانخفاض 45 % عن عام 2015، بينما 

بلغت النفقات 18.24 مليار دينار )60.5 مليار دوالر(، بانخفاض 14.8 %. وأوضح 
الصالح، وهو ايضاً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن االيرادات 
النفطي��ة خال العام المال��ي 2015 / 2016 بلغت 10.075 مليار دينار )40.1 مليار 
دوالر(، بانخفاض 46.3 %. وشكلت االيرادات النفطية 89 % من مجمل االيرادات 

العامة في السنة المالية االخيرة، في مقابل 95 % خال العام الذي سبق.

أنس الصالح

ارتفاع احتياطات الغاز في المغرب

أعلنت الش��ركة البريطانية س��وند إنيرجي، أن نتائج حفر البئر األول في حقل تندرارة 
)شمال شرق المغرب( كانت أعلى من المتوقع، مشيرةً إلى أن معدل تدفق الغاز في البئر 
بلغت نصف مليون متر مكعب في اليوم على عمق 2665 متراً، الشيء الذي اعتبرته 
ذو جدوى تجارية. وتعتزم الش��ركة الش��روع في حفر بئر ثاني على بعد 1.3 كيلومتر 
من البئر األول باستعمال تقنيات الحفر الشبه أفقي بهدف تأكيد نتائج البئر األول، الذي 
ستعلّق أشغال الحفر فيه لغاية تأكيد النتائج في البئر الثاني، عندها ستتقدم بطلب الحصول 
على امتياز االستغال والشروع في هندسة وإنشاء البنية التحتية لحقل الغاز. موضحة 
أن صندوق االستثمار في النفط والغاز، التابع لمجموعة صندوق اإليداع والتدابير المالية 
المغربية، أكد اهتمامه بتمويل البنيات التحتية المزمع إنجازها بهدف استغال حقل الغاز.

أوض��ح وزي��ر المالية الدكت��ور مأمون حم��دان تفاؤله 
بموازن��ة العام القادم 2017 والت��ي أنجز 95 % منها، 
وذل��ك لوجود مؤش��رات ايجابية في العملي��ة اإلنتاجية 
والعم��ل على إعادة هيكلية الضرائ��ب بما يخدم خزينة 
الدول��ة من دون أن أي أعباء أو رس��وم ضريبية جديدة 
على المواطن، وأن االتجاه س��يكون في موازنة 2017 
نح��و اإلنفاق الموج��ه بما يحقق األه��داف الموضوعة 
من الحكومة لدعم المواطن الس��وري وخاصة الطبقات 
الفقيرة، مع إش��ارته أيضاً إل��ى وجود عجز في موازنة 
العام الحالي نتيجة خروج العديد من المنشآت الصناعية 
ع��ن اإلنتاج وتراج��ع المؤش��ر الذي أثر ب��دوره على 

اإليرادات العامة للخزينة.

موازنة 2017 نحو اإلنفاق الموجه

د. مأمون حمدان

وق��ع مدير ع��ام الهيئة 
العامة لاستش��عار عن 
بعد في سورية  الدكتور  
أسامة عمار م�ع رئيس 
الروسية  الفضاء  وكالة 
إيغور كاماروف اتفاقية 
للتع��اون العلم��ي ف��ي 
مج��ال تقان��ات الفضاء 
واالستش��عار عن بعد، 
س��ورية  ترتبط  حي��ث 

مع روسيا بعاقات راسخة في مختلف المجاالت وتقوم 
عل��ى التع��اون بين الدولتي��ن وفق عدد م��ن االتفاقيات 
وبروتوك��والت التعاون التج��اري واالقتصادي والفني 

والعلمي والعسكري.

تعاون بين سورية وروسيا
في مجال الفضاء

د. أسامة عمار

شركة لمراقبة الصادرات السورية

بح��ث وزير االقتص��اد والتجارة الخارجية بس��ورية 
الدكت��ور أديب ميالة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
اتحاد المصدرين الس��وري محاور العمل التصديري 
قطاعياً وجغرافياً وس��بل تعزيز نجاحاته مبيناً أهمية 
تشكيل شركات متخصصة بالتصدير وتكاتف الجهود 
للقيام بمتطلبات العملية التصديرية بما يساعد المنتجين 
تسويق منتجاتهم خارجياً من دون تحمل أعباء كبيرة، 
مع كيفية مساهمة االتحاد بتعزيز الرقابة على عنصر 
الجودة ومطابقة المواصفات وعمليات الفرز والتعبئة 
والتوضي��ب والتغلي��ف م��ن خال تأس��يس ش��ركة 

لمراقبة الصادرات يتوالها االتحاد وتنطلق بالعمل خال ستين يوماً.
د. أديب ميالة
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أول مركز سوري للصادرات في إيران

افتت��ح اتحاد المصدرين الس��وري مرك��زاً للصادرات 
الس��ورية في طه��ران ووضعه في خدم��ة المصدرين 
الس��وريين لمس��اعدتهم عل��ى تس��ويق منتجاته��م في 
األسواق اإليرانية. ويحّضر االتحاد إلطاق سلسلة من 
المع��ارض في عدد من المدن اإليرانية، على أن تكون 
البداية من معرض للمنتجات النسيجية، سيكون من أهم 
وأكبر معارض النسيج السورية التي تقام في الخارج.

وقال رئيس االتحاد محمد السواح: إن الدعم الحكومي 
الكبير للمشروع من شأنه أن يساعد في النهوض بواقع 

الصادرات، ويقفز بأرقامها بس��رعة قياس��ية وخاصة مع وجود إمكانيات حقيقية لدى 
سورية للتصدير في عدد مهم من القطاعات الزراعية والصناعية، مبيناً أن إيران يمكن 
أن تكون سوقاً توازي السوق العراقية في أهميتها واستيعابها للمنتج السوري، بما يعود 

على دمشق بمئات المايين من الدوالرات.

محمد السواح

أعلن��ت وزارة حماية البيئة الصينية، أن الصين تخطط 
إلنفاق 430 مليار يوان )65 مليار دوالر( على حوالى 
4800 مش��روع لتحس��ين جودة إمدادات المياه. وقالت 
الوزارة على موقعها اإللكتروني: إن الحكومة المركزية 
خصص��ت 13 ملي��ار ي��وان )1.9 ملي��ار دوالر( لعام 
2016 سيتم استخدامها بش��كل أساسي في تحسين مياه 
الش��رب في المدن ومكافحة التلوث في األنهار الكبرى 
في الصين. وتنفق الصين بس��خاء على تحس��ين جودة 
إمدادات المياه في محاول��ة إلصاح األضرار الناجمة 
عن تصري��ف الكيماويات ومياه الصرف الصحي غير 
المعالج��ة في األنه��ار واإلفراط في اس��تخدام المبيدات 

الحشرية واألسمدة.

الصين تخطط لتحسين إمدادات المياه

أظه��رت بيانات صادرة عن هيئ��ة اإلحصاء الفدرالية 
الروس��ية أن أداء االقتص��اد الروس��ي س��جل تحس��ناً 
ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2016، حيث تراجع 
الناتج المحلي اإلجمالي للباد بنسبة 0.6 % في الربع 

الثاني، مقارنة بانخفاض 1.2 % في الربع األول.
وأك��د وزي��ر التنمي��ة االقتصادي��ة الروس��ية أليكس��ي 
أوليوكاي��ف أن اقتصاد باده س��يعود إل��ى النمو قريباً، 
حيث أن اإلنتاج الصناعي في روسيا بدأ يظهر ديناميكية 
إيجابية، ما يعني أن الوضع في االقتصاد تحسن. وتوقع 
أوليوكايف أن تس��جل الباد في الربع الثالث من 2016 
مع��دل نمو يبل��غ صفراً، وف��ي الربع الراب��ع 1.2 %. 
وبذلك، سيس��جل االقتصادي الروس��ي على مدى العام 
2016 نمواً عند 0.2 %، في حال اس��تقر متوسط سعر 

برميل النفط خال العام الجاري عند 40 دوالراً.

االقتصاد الروسي يظهر عالمات تحسن

أليكسي أوليوكايف

روسيا: انشاء محطة نووية من الجيل الثالث

أعلنت شركة روس آتوم الروسية للطاقة، انضمام محطة “نوفو فورونيج” الكهروذرية، 
بنجاح إلى شبكة الطاقة في الباد باعتبارها األحدث واألكثر تقدماً لتعتبر بذلك مفاعاً 
نووياً من الجيل الثالث. ويتميز هذا المفاعل، الذي يبنى ألول مرة في العالم باستخدام 

تقنية “م��ا بعد كارثة فوكوش��يما” لمعايير 
الس��امة، بنظ��ام آلي في حال��ة الطوارئ، 
ونظام فري��د إلزال��ة الح��رارة الزائدة من 
المفاعل. وأكدت الش��ركة الروس��ية -أكبر 
مورد في العالم لمحط��ات الطاقة النووية- 
أن المحطة أنتج��ت أول 240 ميغاواط من 

الكهرباء في بداية تجربة إعادتها للخدمة.

السفن السورية تستأنف رحالتها إلى روسيا

أعل��ن وزير النقل الس��وري علي حم��ود عن توجه 
أول س��فينة شحن حكومية س��ورية محملة بالبضائع 
والس��لع من مرف��أ الاذقي��ة إلى روس��يا بعد توقف 
استمر لسنوات، موضحاً أن سفينة الشحن “فينيقيا” 
س��تعود من روس��يا إلى س��ورية محمل��ة بالبضائع 
والسلع الروسية. وقال الوزير السوري: تستعد سفن 
س��ورية أخرى لشحن البضائع والس��لع التصديرية 
إلى عدد من دول العالم، إن انطاق الس��فينة خطوة 
مهمة س��تعزز زيادة أعداد الس��فن مس��تقباً، ودعم 

العاقات واالتفاقات مع الدول الصديقة بما يعود بالفائدة واإليرادات على سورية.
علي حمود
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أعلنت إيران أن النرويج س��تمنحها خ��ط ائتمان بقيمة 
ملي��ار دوالر، وذل��ك عقب لقاء بي��ن وزيري خارجية 
البلدين في طه��ران. ووقع وزي��ر الخارجية اإليراني 
محم��د جواد ظريف ونظي��ره النرويجي بورغ برندي 
3 اتفاقات في هذا الصدد، بهدف تمويل مش��اريع تنمية 

وبنى تحتية.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية عن برندي قوله 
“بع��د رفع العقوبات، ظهرت ف��رص جيدة. والنرويج 
مستعدة الستغال الوضع الذي نشأ بعد االتفاق لتوسيع 

التعاون في مجاالت مختلفة”.

خط ائتمان نروجي
بمليار دوالر إليران

المديرية  ق��ررت 
العام��ة للجوازات 
فرض  الس��عودية 
غرامة على الوافد 
األجنب��ي المتغيب 
عن العم��ل قيمتها 
10 آالف ري�����ال 
)2667 دوالراً( 
والترحي�ل والمن�ع 

من دخول المملكة نهائي��اً. ودع�ت المديرية المواطنين 
والمقيمين إلى التقيد باألنظمة والتعليمات واإلباغ عن 
العمال��ة المخالف��ة لنظامي اإلقامة والعم��ل بما في ذلك 
العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية. كما 
دعتهم إلى عدم إيواء أو تش��غيل ونقل المخالفين حتى ال 
يعرضوا أنفس��هم للعقوبة التي تصل إلى غرامة قدرها 
100 أل��ف لاير )27 ألف دوالراً( والس��جن لمدة تصل 
إلى 6 أش��هر والحرمان من االستقدام لمدة تصل إلى 5 

سنوات والترحيل للوافد المخالف.

السعودية: الترحيل للمتغيب
عن العمل

فلسطين: أول اتفاقية الستغالل النفط

الفلس��طينية  الحكوم��ة  وقعّ��ت 
ممثل��ة بوزيرة االقتص��اد عبير 
ع��ودة، ورئي��س س��لطة الطاقة 
عم��ر كتانة، مع رئيس صندوق 
مصطف��ى،  محم��د  االس��تثمار 
اتفاقي��ة ش��راكة لتطوي��ر حق��ل 
نفط “رنتيس” بالضفة الغربية، 

وذلك في أول محاولة الستغال حقول الغاز والبترول في فلسطين. وأعلن الصندوق 
الفلس��طيني نيته لتشكيل ائتاف من شركات القطاع الخاص الستغال الحقل بحصة 
تصل إلى 70 % للحكومة والباقي لائتاف، ويمتد الحقل بين األراضي المحتلة عام 
1948 والضف��ة الغربية المحتلة، ويقع 60 % منه داخل الضفة، وتحديداً حول بلدة 
رنتي��س. وفي مايو/أيار 2016، اتهم رئيس المجلس االقتصادي الفلس��طيني للتنمية 
واإلعمار )بكدار( محمد اش��تيه إس��رائيل بس��رقة الموارد والثروات الفلسطينية من 
خال اس��تخراج النفط من حقل رنتيس الذي تقدر احتياطاته بنحو 2.5 مليار برميل 

نفط، باإلضافة إلى نحو 600 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

البوسنة تستقطب السياح الخليجيين

ش��هدت الس��ياحة العربي��ة الواف��دة الى 
البوس��نة نمواً كبيراً في الس��نوات القليلة 
الماضي��ة، حي��ث يق��در عدد الس��ائحين 
الع��رب بين 50 و60 ألف��ا، 25 % منهم 
يش��ترون العق��ارات. وأظه��رت بيانات 
الفن��ادق الص��ادرة عن مجلس الس��ياحة 
ف��ي س��راييفو ارتفاع ع��دد الزائرين من 

اإلمارات العربية المتحدة إلى 13 ألفا في األش��هر الس��بعة األولى من 2016 مقابل 7 
آالف و265 زائراً في العام الماضي. في حين كان عدد الزوار من اإلمارات في عام 

2010، 65 شخصاً فقط.
يذكر أن الخليجيون اكتش��فوا جبال البوسنة التي يشكل المسلمون نصف سكانها عقب 
احداث “الربيع العربي” الذي تس��بب في حالة من عدم االستقرار في وجهات تقليدية 
لتمضي��ة العط��ات مثل مصر وتونس. وتزايد االقبال على البوس��نة م��ع زيادة عدد 

الرحات المباشرة وبناء منتجعات جديدة وإلغاء القيود على تأشيرات السفر.

صفقة تاريخية بين فرنسا وأميركا

أبرمت مجموعة النقل الفرنسية ألستوم عقداً تاريخياً بقيمة 1.8 مليار يورو لبيع قطارات 
سريعة من الجيل األخير لشركة سكك الحديد األميركية أمتراك. وقالت المجموعة: إن 
هذه الطلبية ل�28 قطاراً يمكن أن تقل 400 مس��افر. وس��تربط القطارات الجديدة “تي 
جي في” بين بوسطن وواشنطن، مروراً بنيويورك وفيادلفيا لمسافة 730 كيلومترا.
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“ساراس” تبدأ سداد ديونها النفطية إليران

أعلن العضو المنتدب لشركة ساراس اإليطالية لتكرير النفط 
داريو س��كافاردي، أن الش��ركة س��ددت 100 مليون يورو 
من ديونها المس��تحقة إليران نظير ش��حنات من النفط الخام 
اش��ترتها قب��ل فرض العقوب��ات على طهران ف��ي 2012، 
والتي كانت نحو 350 مليون يورو، وقد س��ددت دفعة أولى 
قدرها 50 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2016 و50 
ملي��ون يورو أخرى في تموز/يوليو. وقال س��كافاردي عن 
نتائج الربع الثاني: إننا نتوقع س��داداً سلساً وتدريجياً. وكانت 
“س��اراس” المملوكة جزئياً لشركة النفط الروسية العماقة 

روسنفت تشتري جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الخام من إيران قبل فرض العقوبات.
داريو سكافاردي

ق��درت وزارة التنمي��ة االقتصادية الروس��ية خس��ائر 
االتح��اد األوروبي والواليات المتح��دة وكندا والنرويج 
وأوس��تراليا بس��بب الحظر الغذائي الروسي بنحو 8.6 
مليار دوالر س��نوياً، حيث أظهر تحليل واردات الس��لع 
المحظور اس��تيرادها تراجعاً لإلمدادات من تلك الدول 
في العام 2015 بنسبة 96.5 %، مقارنة بالعام 2013، 
أو بمق��دار 8.6 ملي��ار دوالر. وأوضحت ال��وزارة أن 
مجموع خس��ائر االتحاد األوروب��ي الناجمة عن حرب 
العقوبات مع روسيا تبلغ 40 - 50 مليار يورو سنوياً، أو 
0.4 % م��ن الناتج المحلي اإلجمالي لاتحاد األوروبي 

الذي بلغ 14.6 تريليون يورو في العام 2015.

روسيا تكبد الغرب 8.6 مليارات دوالر

خط أنابيب ايراني يتفادى المرور باالمارات

اتفق��ت س��لطنة عم��ان وإي��ران عل��ى تغيير مس��ار 
وتصمي��م خ��ط أنابيب مزم��ع للغ��از الطبيعي تحت 
البحر ليتف��ادى المرور في مياه تس��يطر عليها دولة 
اإلمارات، حس��بما أكد وزير النف��ط والغاز العماني 
محم��د بن حمد الرمحي. وأوضح الوزير العماني أن 
خط االنابيب سيمر على عمق يقترب من 1000 متر 
تحت سطح البحر وسيكون أقصر قليا من التصميم 
االساسي، الفتاً إلى أن الخط سينقل الغاز االيراني الى 
المس��تهلكين العمانيين وإلى محطات للغاز الطبيعي 

المس��ال في عمان والتي ستقوم بإعادة تصديره. وتوقع الوزير أن يكون خط األنابيب 
جاهزا للتشغيل بعد عامين من إرساء العقود لكنه سلم بأن مستوى أسعار الغاز قد يؤخر 

المشروع، وقال: إن خط االنابيب لن يكون مربحاً في ظل األوضاع الحالية للسوق.

محمد بن حمد الرمحي

التجارة بين روسيا وإيران تقفز 71 %

كش��ف الس��فير الروس��ي ف��ي طه��ران ليفون 
جاغاري��ان أن حج��م التب��ادل التج��اري بي��ن 
روس��يا وإيران قفز بنسبة 70.9 % على اساس 
س��نوي خال األشهر الخمس��ة األولى من عام 
2016 وبل��غ 855.7 ملي��ون دوالر، مؤكدا أن 
مواصل��ة هذا الزخم يعد أح��د اتجاهات التعاون 
ذات األولوي��ة بين البلدي��ن. وأوضح جاغاريان 
أن حج��م الصادرات الروس��ية إلى إيران ارتفع 

بنسبة 91.5 % وبلغ 697.4 مليون دوالر، بالمقابل صعدت صادرات إيران بنسبة 
16 % ووصلت إلى 158.2 مليون دوالر. وأضاف: أن الفترة ما بعد رفع العقوبات 

المفروضة على إيران شهدت زيادة اهتمام الشركات الروسية بالسوق اإليرانية.

ليفون جاغاريان

ذك��رت وكالة أنب��اء الطلبة االيرانية نقاً عن مس��ؤول 
ايراني رفيع المستوى أن طهران ستتوقف عن استيراد 
القمح نظراً للمحصول المحل��ي الكبير وتعتزم تصدير 
كميات منه  بحلول مارس/آذار 2017. وقال المسؤول 
في مؤسس��ة التجارة الحكومية حسن عباسي معروفان: 
حت��ى اآلن اش��ترينا أكثر م��ن 9 مايين ط��ن قمح من 
المزارعين، ونتوقع وصولها إلى 10 مايين، هذا يعني 
أننا لسنا بحاجة الس��تيراد القمح. ونعتزم أيضاً تصدير 

طنين من القمح الصلد بنهاية السنة )اإليرانية( الحالية.
يذك��ر أن إي��ران تعتبر من أكب��ر أس��واق الحبوب في 
العالم وتس��تورد من االتحاد األوروبي وروس��يا وكندا 

والبرازيل واوستراليا.

إيران تكتفي ذاتيًا من القمح
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كش��ف وزير التنمية 
الروسي  االقتصادية 
أليكس��ي أولوكاي��ف 
التج��ارة  وزراء  أن 
لروس��يا  واالقتصاد 
وال��دول  االتحادي��ة 
األعضاء في آسيان، 

قرروا تش��كيل مجموعة لبحث مس��ألة التجارة الحرة، 
موضح��اً أنه تم تحويل فكرة إقامة منطقة للتجارة الحرة 
بين االتحاد االقتصادي األوراس��ي، واتحاد دول جنوب 

شرق آسيا )آسيان(، إلى واقع عملي يجري تطبيقه.
وأش��ار أوليوكاييف إلى أن الحدي��ث يدور حول منطقة 
لإلتج��ار الح��ر بالبضائ��ع. أما فيم��ا يتعل��ق باإلتجار 
بالخدمات واالستثمارات فهذه العمليات تظل تسير على 
المس��توى القومي مضيف��ا أن العمل على إقامة المنطقة 
المنش��ودة يحت��اج تطبيقه إل��ى مدة معينة تت��راوح بين 

عامين إلى ثاثة أعوام.

االتحاد األوراسي وآسيان:
نحو تجارة حرة

أليكسي أولوكايف

اتفاقية بين قبرص ومصر

وق�ع����ت قب��رص اتفاق���اً 
لنق��ل الغ��از الطبيعي عبر 
خ��ط أنابي��ب إل��ى مصر، 
حالما يبدأ اس���تخراجه من 
االحتياطيات التي اكتشفت 
الجزي�رة  س���واحل  قبال��ة 
الواقعة في البحر المتوسط. 

واكتش��فت شركة “نوبل” األميركية للطاقة ما يقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة من 
الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في أواخر 2011. ووقع على االتفاق في العاصمة 
القبرصي��ة نيقوس��يا كل من وزي��ر البترول المص��ري طارق الم��ا، ووزير الطاقة 

القبرصي يورجوس الكوتريبيس.
وفي بيان مش��ترك قال الجانبان أن االتفاق سيسمح بنقل الغاز عبر خط أنابيب مباشر 
تح��ت البح��ر من المنطقة االقتصادي��ة الخالصة في قبرص إل��ى المنطقة االقتصادية 

الخالصة أو البرية في مصر ألغراض االستهاك المحلي أو إعادة التصدير.

أضافت فرنس��ا 3 مناطق سياحية، حيث يستطيع الزائر 
ان يتج��ول ف��ي أروقتها ومراكز تس��وقها الى منتصف 
الليل، وذلك في محاولة إلنعاش اقتصادها بعد األحداث 
األمنية األخيرة التي شهدتها وتعرض قطاعها السياحي 
الى نكس��ة ح��ادة. انضم��ام المناط��ق الث��اث )انتيب 
وديجون وال بول( الى قائمة المناطق السياحية الدولية  
جاء بناء على طلب رؤس��اء بلدياتها وبعد فترة اختبار 
ومحادثات مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال. 
وقال��ت الحكوم��ة: إن المدن الثاث تس��توفي المعايير 
الازمة العتبارها مناطق سياحية، ال سيما أن لبعضها 
س��معة دولية بس��بب التجارة أو الثقاف��ة أو التراث أو 

فرص االستجمام، وجذبها للسياح األجانب.

فرنسا: 3 مناطق سياحية جديدة

أوكرانيا تبني مخزنًا للنفايات النووية

حصل��ت أوكرانيا عل��ى قرض أميرك��ي بقيمة 260 
ملي��ون دوالر لتموي��ل بن��اء مخ��زن ج��اف للنفايات 
النووية في منطقة تشيرنوبل، حسبما أكد وزير الطاقة 
األوكراني إيغور ناس��اليك. لكن الشركات األوروبية 
العاملة في المجال النووي أعربت عن قلقها من خطط 
أوكراني��ا، معتبرين أن المخ��زن الجديد يتعارض مع 

أصول األمان النووي ويسبب خطر وقوع حوادث.
يذك��ر أن ن��وع المخ��زن ف��ي “المنطق��ة المحظورة” 

المحيطة بمحطة تشيرنوبل المنكوبة ال يسمح بحفظ النفايات النووية لفترات طويلة، ما 
يجبر أوكرانيا على معالجتها وحفظها في روسيا مقابل 150 - 200 مليون دوالر سنوياً.

إيغور ناساليك

أكبر إصالح ضريبي في تاريخ الهند

وافق البرلم��ان الهندي على أكب��ر إصاح للضرائب 
غير المباش��رة بعدما صادق مجلس الش��عب -المجلس 
األدنى في البرلمان- على تعديل دستوري وصفه رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي بأنه خطوة كبيرة على طريق 
تس��هيل االستثمار. وسيوحد هذا اإلجراء بين مجموعة 
من الضرائب المركزي��ة وضرائب الواليات ليدمجها 
في ضريبة مبيعات موحدة تطبق على مس��توى الباد 

بما يتمخض عن تأسيس اتحاد جمركي موحد من المتوقع على نطاق واسع أن يقلص 
تكاليف المعامات التجارية مع احتمال تحقيق منافع تتعلق بالنمو في األمد الطويل.

ناريندرا مودي
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روسي��ا إلى تركيا عبر قاع البحر األسود، قال أردوغان: إنه أبلغ  الجانب 
الروس��ي ع��ن عدم وج��ود مشاكل فيما يتعل��ق بالمشروع، كاشف��اً أنه  تم 
التوص��ل إلى اتف��اق أولي مع  روسيا ح��ول تمويل األج��زاء المتبقية من 
المش��روع بالمناصفة. ومن المق��رر أن تستورد تركيا  نحو 16 مليار متر 
مكع��ب من الغاز الروسي سنويا م��ن خالل الخط، على أن ترسل الفائض 
م��ن ه��ذه الكميات إلى أوروبا عب��ر خط “تاناب” )خ��ط أنابيب نقل الغاز 
األذري إل��ى أوروب��ا عبر تركي��ا(، حسبما أكد وزي��ر الخارجية التركي، 
مول��ود جاويش أوغلو. ويعتبر الغاز الروسي عامال حيويا لدعم االقتصاد 
التركي المتنامي. وتعتمد تركيا على روسيا في أكثر من نصف احتياجاتها 

من الغاز الطبيعي المستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء.

استثمارات مشتركة بماليين الدوالرات
وف��ي مؤش��ر اضافي عل��ى تعاف��ي العالقات بي��ن موسكو وانق��رة، اتفق 
صن��دوق االستثمار المباشر الروسي مع شركة رينيسانس هولدنغ التركية 
المتخصص��ة ف��ي اإلنشاء واالستثم��ار على تعزيز التع��اون واستثمار ما 
يصل إلى 400 مليون دوالر في مشروعات مشتركة في مجاالت الرعاية 
الصحي��ة واإلنش��اء والبنية التحتي��ة. وبموجب االتفاق ق��د يستثمر كل من 
الصن��دوق المدعوم من الحكومة الروسي��ة ورينيسانس التي تسيطر على 
شركة رينيسان��س كونستراكشن لإلنشاءات -والتي تركز على روسيا- ما 

يصل إلى 200 مليون دوالر في إطار الشراكة.

وتمثل مشاريع البناء في الخارج أهمية كبرى لتركيا، وتعد روسيا ثاني أكثر 
الدول أهمية، حيث تفوز فيها الشركات التركية بعطاءات ومناقصات كبيرة.

ستستضيفها روسيا، فرصا جديدة لشركات البناء التركية.وم��ن المتوق��ع أن تق��دم بطولة كأس العال��م لكرة القدم لع��ام 2018، التي 

فالديمير بوتين ورجب طيب اردوغان

صفحة جديدة بين روسيا وتركيا ...

زيادة التبادل التجاري لـ100 مليار دوالر
وبع��د لقاء جمع الرئيس الروس��ي فالديمير بوتين بنظيره 
الترك��ي ف��ي مدينة سان��ت بطرسب��رغ، تعه��د الطرفان 
باستعادة العالقات االقتصادية القوية بين البلدين واستئناف 
التع��اون في جميع المجاالت، السيما إعادة إحياء مشاريع 
استراتيجية كمشروع نقل الغ��از “السيل التركي”، وبناء 
محطة “أكوي��و” الكهرونووية. وقال بوتين: إن العقوبات 
التجاري��ة الت��ي فرضته��ا موسك��و على تركي��ا “سترفع 
تدريجي��ا”، موضح��اً أن األولوي��ة تترك��ز عل��ى العودة 

لمستوى التعاون الذي كان قبل األزمة.

من جهته، اقترح  أردوغان على الرئيس الروسي االبتعاد 
عن عملة الدوالر في التجارة بين روسيا وتركيا، واعتماد 
إم��ا اللي��رة التركي��ة أو الروب��ل الروسي ف��ي الحسابات 
التجارية بين البلدين، مؤكداً أن  بالده تسعى لزيادة التبادل 

التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دوالر سنويا.

وك��ان حجم التب��ادل التجاري بي��ن روسي��ا وتركيا يقدر 
بنح��و 30 ملي��ار دوالر سنوياً قبل األزم��ة، لكنه تراجع 
ف��ي عام 2016 إلى ما بي��ن 27 و28 مليار دوالر حسبما 
أكد أردوغان  خ��الل الزيارة. وفقدت الصادرات التركية  
مليار دوالر خالل األشهر السبعة األولى من العام الجاري 
بسبب األزمة مع موسكو، وفقاً لوزير الجمارك والتجارة 
الترك��ي بولن��ت توفنكجي. وتع��د روسيا وجه��ة تصدير 
رئيسي��ة لصناعة الغزل والنسي��ج والفاكهة والخضروات 

التركية.

مشروع السيل التركي
وح��ول استئن��اف العم��ل بمش��روع الغ��از االستراتيجي 
“السي��ل التركي” الذي يقتضي بم��د خط أنابيب الغاز من 

طيب  رجب  التركي  الرئيس  زي��ارة  فتحت 
اردوغان الى روسيا الباب أمام صفحة جديدة 
الروسية  التركية  االقتصادية  العالقات  في 
حادثة  عقب  كبير  بشكل  تدهورت  التي 
إسقاط سالح الجو التركي لقاذفة “سو - 24” 
الروسية في أجواء سورية في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2015 والتي دفعت موسكو الى فرض 
عقوبات انتقامية على أنقرة كبدت االقتصاد 

التركي خسائر كبيرة.
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بين إي��ران وأذربيجان ومن المتوقع أن تنتهي قريباً، كما يتضمن هذا المشروع 
بن��اء خ��ط )رشت - استارا( ال��ذي سيربط خطوط السك��ك الحديدية بين روسيا 
وأذربيجان وإيران، وكذلك تطوير البنية التحتية الجديدة لتسهيل التبادل التجاري 
ونق��ل البضائع بي��ن دول أوروب��ا والخليج العربي وجنوب آسي��ا، ويخطط هذا 
المشروع  ضمن المرحلة األولى لنقل 5 ماليين طن من البضائع سنوياً، على أن 

تبلغ مستقبالً على أساس سنوي حوالى 10 ماليين طن.

األهمية اإلستراتيجية
وت��رى ال��دول الثالث وفي مقدمتهم إي��ران أن المش��روع ذو أهمية إستراتيجية 
كبيرة، حيث يمكن أن تتحكم هذه الدول في حلقة وصل بين شرق آسيا والمحيط 
الهندي والخليج من جهة، والدول في شمال شرق ووسط أوروبا. كما تراه إيران 
بدي��الً للنفط كمصدر أساسي للدخل، ال سيما مع المكانة التي سيحتلها عالمياً في 
تجارة المرور الدولية، ألنه سيقلص الوقت والمسير في نقل البضائع والحاويات 
م��ن أوروبا إلى الخليج وجن��وب آسيا. أما من جانب روسي��ا، فسيمنحها مدخالً 
استراتيجي��اً لمياه المحيط الهندي، وهو ما سيع��زز نفوذها بين الدول التي تعمل 
على تقليل االعتماد على قناة السويس، بسبب موجة الكساد العالمي التي أجبرت 
شركات النقل إلى البحث عن ممرات أوفر. كما تستهدف روسيا أيضاً الوصول 
إلى المي��اه الدولية في المحيطين الهادئ واألطلسي بط��رق أكثر أمناً، لذلك فإن 
الوصول إلى هذه المناطق من خالل المياه الدافئة هو هدف استراتيجي للروس، 
بالرغ��م من استطاعتهم الوصول إليها عبر المياه الب��اردة. وهذا الطريق الجديد 
يمكن��ه حمل البضائع من الهن��د إلى أوروبا، مع توفي��ر 50 % من الزمن الذي 
تحتاجه عبر قناة السويس، لذا سيكون بديالً ومنافساً قوياً كما يتوقع القائمون عليه.

 وعلى الرغم من  أن هذا المشروع بممراته البحرية والبرية مازال قيد الدراسة، 
فقد بلغ حجم مرور البضائع في الممر المائي لوحده 7.3 مليون طن عام 2015، 
الروسية.بزي��ادة قدره��ا 4.1 % عن  ع��ام 2014، وفق��اً لما ذكرته وكال��ة “سبوتنيك” 

ممر مائي جديد يهدد قناة السويس

ويص��ل ط��ول الممر ال��ذي سيربط بي��ن مدينتي سان 
بطرسب��رغ الروسية ومومباي الهندية إلى 7200 كلم، 
ما سيُمكن الدول األوروبية وروسيا من االتصال عبر 
الخلي��ج العربي وخليج عمان بطريقة اقتصادية للغاية. 
ومن المتوق��ع أن يؤثر هذا المش��روع في حال إنشائه 
على قناة السويس، خاصة أن القناة الجديدة توازي قناة 
السويس من حيث الطبيع��ة الجغرافية، لكنها تختصر 
الكثير من الوقت وتقلص النفقات المادية لنقل البضائع، 
كم��ا أن المش��روع ال يقتص��ر على البع��د البحري بل 

يتضمن سككاً حديدية وخطوط نقل برية.

فكرة المشروع
وتعود فكرة المشروع لعام 2000، ليتم انجازه من قبل 
إيران والهند وروسيا، إال أن العقوبات المفروضة على 
طه��ران وموسكو حالت دون إتمام بناء الممر )الشمال 
- الجن��وب(، وخضع��ت هذه الفك��رة لالختبار األولي 
ف��ي عام 2014، وذلك عبر نق��ل بضائع من الهند إلى 
العاصمة األذربيجانية باكو وأستاراخان الروسية عبر 
ميناء بندر عباس في إيران، وأظهر االختبار أن تكاليف 
النقل تقلصت بمقدار 2500 دوالر مقابل كل 15 طن، 
إضافة الستغراق��ه 14 يوماً فقط، مقابل 40 يوماً عبر 
قن��اة السويس. لك��ن  تنفيذ هذا المش��روع يكتنفه كثير 
من الصعوبات، تتمثل ف��ي المسافة الكبيرة، باإلضافة 
إلى التكلفة العالي��ة، والتضاريس الصعبة، حيث ذهب 
البع��ض للقول أن ه��ذا المشروع يع��د “مغامرة بيئية 

خطيرة على إيران”.

التنفيذ
وأصرت موسكو وطه��ران وباكو على التعاون لتنفيذ 
ه��ذا الممر، عب��ر االنتهاء من مشاري��ع لربط خطوط 
السك��ك الحديدية، ضمن خطط تطوي��ر وتحسين أداء 
مم��ر النقل الدولي “الشمال - الجنوب”. فقد تم المضي 
قدماً بإنشاء سكة حديد تمتد على مسافة 165 كلم تربط 

وأذربيجان  وإيران  روسيا  من  كل  تسعى 
أوروب��ا  شمال  يربط  جديد  ممر  إلقامة 
بالهند، والخليج العربي عبر إيران وروسيا 
وأذربيجان، ليصبح أحد أرخص الطرق من 
األهمية  يهدد  قد  لكنه  أوروبا،  إلى  آسيا 

اإلستراتجية لقناة السويس.
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سع��ي دول أخرى في أوبك إلى رفع إنتاجها في إطار التنافس على 
الحص��ص السوقية، كما يتوقع أن يتم تقليص فائض المعروض في 
السوق إلى 0.5 مليون برميل يومياً  بفضل النمو القوي للطلب، ما 

سيؤدي إلى متوسط أسعار يبلغ 44.7 دوالر للبرميل في 2016.

تواصل االنتعاش
ورجح��ت وكالة الطاقة أن يت��م استهالك الفائ��ض البسيط المتبقي 
ف��ي السوق بشك��ل كامل في 2017، بالرغم م��ن ارتفاع معروض 
المنتجي��ن الرئيسيين في العالم، ذلك بفض��ل الطلب اإلضافي الذي 
يتوق��ع أن يبلغ 1.3 مليون برميل يومي��اً، أي قريباً من نطاقه للنمو 
طوي��ل األمد، ما سيك��ون كافياً الستيعاب كل المع��روض المتبقي 
والجديد. ومن شأن اكتمال عملية إعادة التوازن دعم ارتفاع األسعار 
والتي يتوقع أن تبلغ متوسط 55 دوالر أميركي للبرميل في 2017.

  
نظرة مستقبلية

في المدى المتوسط، سيتم تحديد أسعار النفط بناًء على تكلفة المنتجين 
الهامشيين، وهم شركات إنتاج النفط الصخري األميركية، حيث يقدر 
خبراء النفط أن هذه التكلفة تبلغ حالياً 60 دوالراً للبرميل، لذلك يرجح 
أن تتحول األسعار تدريجياً نحو هذا المستوى، وبالتالي متوسط أسعار 
يبل��غ 58 دوالراً للبرميل ف��ي 2018. وكانت ثورة  النفط الصخري 
أحدثت تغيرات كبيرة في مجال النفط، لكنها لم تغير الطبيعة الجوهرية 
ل��ه كسوق. فعندم��ا تكون األس��واق متخمة بالمع��روض وتنخفض 

األسعار، تميل األسواق للتكيف من خالل قناتين.
أوالً: بدء خروج منتجي السلع عالية التكلفة من السوق.

ثانياً: يشجع انخفاض األسعار عل��ى زيادة االستهالك، األمر الذي 
يدعم ارتفاع األسعار.

وتؤثر هذه العوامل على سوق النفط في الوقت الراهن. لكن ذلك ال 
يعني العودة إلى األسعار التي تتجاوز حدود ال�100 دوالر للبرميل 
دوالراً للبرميل في المدى المتوسط.خ��الل عدة سنوات قادم��ة، لكن يرجح أن تص��ل األسعار إلى 60 

توقعات إيجابية ألسواق النفط في 2017

وك��ان الع��ام 2016 شه��د تقلبات كبرى ف��ي أسع��ار النفط، حيت 
انخفض إلى 28 دوالراً للبرميل مع  نهاية يناير/كانون الثاني بسبب 
المخاوف من تباطؤ النمو العالمي ومخاطر انخفاض قيمة العملة في 
الصي��ن. وعلى النقيض من ذلك، عادت السوق إلى التحسن ليصل 
السعر إلى حوالي 50 دوالراً للبرميل بحلول منتصف العام، لتعتدل 
الحقاً إلى متوسط السعر للسنة حتى اآلن والبالغ 42 دوالر للبرميل.

ارتفاع الطلب
وتوقع��ت وكالة الطاقة الدولية نمو الطل��ب العالمي إلى 1.4مليون 
برمي��ل يومياً في عام 2016. ويرجع السبب الرئيسي في هذا النمو 
إل��ى األسواق الناشئة، خاصة الصين وبقي��ة االقتصادات اآلسيوية 
الناشئ��ة. وع��الوة على ذل��ك، يتواصل ارتفاع الطل��ب من أوروبا 
بالرغ��م من حالة الضبابية وعدم اليقين جراء تصويت البريطانيين 
لصالح الخروج من االتحاد األوربي، ومن شأن الطلب اإلضافي أن 

يساعد على التخلص من بعض فائض المعروض في السوق.

المعروض
من جانب المعروض، استمر منتجو النفط عالي التكلفة في الواليات 
المتح��دة بتقلي��ص انتاجهم منذ شهر أبريل/ نيس��ان 2015. وتتوقع 
وكال��ة الطاقة أن ينخفض اإلنتاج في الوالي��ات المتحدة بواقع 0.5 
ملي��ون برميل يومياً ف��ي 2016، لكن استعادة ت��وازن المعروض 
ل��م تكن بسبب تخفي��ض إنتاجها فقط، حيث يتوق��ع أيضاً أن يقلص 
منتج��ون آخ��رون خارج أوبك مثل الصي��ن وكولومبيا من إنتاجهم 
ف��ي 2016. وسيقاب��ل ذلك زيادة اإلنتاج من إي��ران، باإلضافة إلى 

من المتوقع أن تشهد أسواق النفط آفاقًا إيجابية 
خالل العامين المقبلين ال سيما من ناحية األسعار، 
الحالية  التوازن  إعادة  عملية  ظل  في  ذلك  يأتي 
اإلنتاج  لتخفيض  الدول  بعض  واتجاه  السوق  إلى 
بحيث  العالمي،  الطلب  ارتفاع  بشان  والتوقعات 

يكون متوسط السعر 55 دوالراً للبرميل في 2017.
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تُطال��ب بتسدي��د جميع الحصص العائ��دة إليها في شرك��ة “ترانس أزياتيك 
أويل” التي استمرت في العمل بعد عام 1979، والتي يُمكن أن تصل قيمتها 

إلى عدة مليارات من الدوالرات.

وف��ي العام الماضي، صرحت حكومة العدو اإلسرائيلي أنها لن تدفع “سنتاً 
واح��دا إلى بلد عدو”، الذي كان يخضع في الوقت نفسه عقوبات دولية، إال 

أن رفع العقوبات عن إيران قد يُؤدي إلى تغيير في المعطيات.

من حليفين إلى عدوين
تتسم العالقة بين إسرائيل وإيران اليوم بالعداء الشديد، لكن البلدين كانا على 
مدى فترة طويلة نسبياً حليفين سياسيين واقتصاديين وكان لهما دور إقليمي 
مشت��رك،  قبل أن يُصبحا عدوين لدودين ف��ي أعقاب قيام الثورة اإلسالمية 

وسقوط نظام الشاه رضا بهلوي في شباط/فبراير 1979.

وف��ي ع��ام 1968، أبرم البل��دان اتفاق مشارك��ة بشأن نق��ل وتوزيع النفط 
اإليراني. وتبع��اً لالتفاق، أصبح بإمكان إيران أن تبيع فائض إنتاجها الزائد 
عن الحصص المفروضة من طرف منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” 
إضاف��ة إلى تجنب دفع رسوم العبور من قناة السويس عن صادراتها باتجاه 
أوروب��ا. أما بالنسبة للجان��ب اإلسرائيلي، فقد كان األمر يتعلق أوال بالعثور 

على مزود نفط موثوق به.

وأسف��ر االتفاق المبرم بين إسرائيل والشرك��ة الوطنية اإليرانية للنفط على 
تشيي��د أنبوب لنقل النفط يربط بي��ن ميناء إيالت في فلسطين المحتلة المطل 
وميناء عسقالن المطل على البحر األبيض المتوسط.على البحر األحمر – الذي كانت ناقالت النفط اإليرانية تُفرغ فيه حمولتها – 

شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق مناحم بيغن

إسرائيل مدينة بـ1.1 مليار دوالر إليران

جذور الخالف
يتعل��ق الخالف ب�50 شحنة نف��ط ايرانية لعام 1978 لم يتم 
تسدي��د قيمته��ا من ط��رف إسرائيل التي تتهم إي��ران بأنها 
وضعت حدا من جان��ب واحد لالتفاق الُمبرم بين الطرفين 
والذي كان يجب أن يستمر حتى عام 2017 . لكن المحكمة 
العلي��ا السويسرية لم تقتنع بالحج��ج االسرائيلية وأصدرت 

قرارها  لصالح ايران.

وكانت ايران قد قامت بتسليم شحنات من النفط إلى إسرائيل 
ابت��داء من ع��ام 1978، على إثر اتفاق ت��م إبرامه في عام 
1968، لكن الثورة اإلسالمية التي أطاحت بالشاه في بداية 

عام 1979 غيّرت خريطة التحالفات في الشرق األوسط.

فق��د قامت الحكوم��ة اإليرانية الجديدة بقط��ع عالقاتها مع 
إسرائي��ل وتبعاً لذلك توقفت عملي��ات تسليم شحنات النفط. 
ف��ي األثناء، انتقلت ملكية شرك��ة “ترانس آزياتيك أويل”، 
الُمكلف��ة بنقل وبيع النفط اإليراني إل��ى الجانب اإلسرائيلي 

بشكل كامل.

“التحكيم الكبير” 
وانتظ��رت ايران حتى ع��ام 1989 قب��ل أن تقوم بعرض 
القضي��ة على أنظ��ار هيئة تحكيمية. وبع��د ذلك، تم تكليف 
محاك��م تحكيمية في باري��س ثم في زي��ورخ، ثم المحكمة 
الفدرالي��ة ف��ي لوزان أخي��را بالنظر في الن��زاع القائم بين 

الطرفين.

ف��ي المقابل، ال يزال الج��زء األكبر من القضي��ة الُمسّمى 
ب�“التحكيم الكبير” في انتظار إجراء المحاكمة. إذ أن إيران 

على  إليران  ُيسـجل  جديد  قضائي  انتصـار 
الســاحـة الدوليـة بعـد تأكيـد المحكمـة 
الفدراليـة السـويسريـة، أعلى هيئة قضائية 
في البالد، القرار التحكيمي الصادر في شـأن 
خالف قائم بين إسرائيل وإيران منذ أكثر من 
ثالثين عامًا بشأن إمدادات نفطية في نهاية 

سبعينات القرن الماضي.

وبات اآلن يتعين على اسرائيل، طبقاً للحكم، 
تسديد دْينها الذي تبلغ قيمته 1.1 مليار دوالر 

أميركي بحق شركة النفط الوطنية اإليرانية.
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جزئياً”. وتبعاً لذلك، طلب منها المنتدى الدولي إعادة النظر 
في تشريعاتها أو في ممارساتها المتعلقة بكيفية تطبيق “مبدأ 
الني��ة الحسنة” الذي يتعيّن أن يكون الطلب مستجيباً له. فقد 
فّس��رت برن هذا البن��د بطريقة تسمح له��ا بتبرير رفضها 

مجرد التعاطي مع طلبات تستند إلى بيانات مسروقة.

ويقول المنتدى في تقريره: إن سياستها ال تأخذ بعين االعتبار 
الظ��روف التي امتلك فيها البلد المتقدم بالطلب للمعلومات. 
فمن 2012 إلى 2015، تلقت سويسرا 349 طلباً صدرت 
عن ثالثة بلدان. ومن أجل أن تقوم بالردّ عليها، تطلب برن 
تحدي��د ما إذا كانت المعلوم��ات الواردة في الطلب ُمؤسسة 

على عناصر مستقلة.

قانون بحاجة للمراجعة
وطلبت الحكومة الفدرالية  السويسرية مؤخراً من البرلمان 
تحديد أبعاد النية الحسنة المنصوص عليها في القانون، وذلك 
بالرغم من معارضة أحزاب اليمين، ما يعني أن برن قد تقرر 
النظ��ر في الطلب المقدم إليها لك��ن شريطة أن تكون الدولة 
المتقدمة بالطلب قد تحصلت على البيانات عن طريق إجراء 
مساع��دة إدارية وفي ظل غياب تصرف نشط )من جانبها(. 
ومن المفترض مستقبالً أن يتمكن البلد المعني من االستفادة 
أيض��ا من آليّة المساع��دة إذا ما تحصل على المعطيات من 

خالل مصادر متاحة للجمهور مثل وسائل اإلعالم.

أما االنتقاد اآلخر، فيتعلق باألسهم لحامليها )أي األسهم التي 
ال تسمح بتحديد هوية أصحابها الفعليين في كل الحاالت(، 
من يرتكبون هذه النوعية من التجاوزات.حيث ال تُوجد حتى اآلن عقوبات واضحة في سويسرا ضد 

أولي ماورر

سويسرا مطالبة بالتزام معايير الشفافية المالية

وف��ي تقريره األخي��ر، كشف المنت��دى التابع لمنظمة التع��اون االقتصادي 
والتنمي��ة عن النتائج  الت��ي أسفرت عنها المرحلة الثانية م��ن تقييم الساحة 
المالية السويسرية، واعتبر أن اإلجراءات التطبيقية التي اتخذتها برن لتبادل 

المعلومات الضريبية حسب الطلب كافية.

ه��ذا التقييم الذي ُوصف بالجيّ��د من طرف السلط��ات السويسرية يُؤكد أن 
سويسرا تحترم المقاييس الدولية، مثلما أشاد بذلك وزير المالية أولي ماورر، 
مشي��راً إلى أنه تم قط��ع “مرحلة مهمة”، ذلك أن م��ن شأن الحصول على 
تصنيف سيء والعقوبات التي يُمكن أن ترتبط بذلك أن يُشكل خطراً محتمالً 

يتهدد الساحة المالية.

في هذا السياق، يتعيّن على الساحة المالية احترام القواعد الدولية وإال فإنها 
تُخاط��ر بعدم إمكانية القيام مستقبال بأي صفق��ات أو معامالت. ومن وجهة 
نظ��ر الحكومة، فإن ص��ورة سويسرا تحّسنت خالل األشه��ر األخيرة. فقد 
قامت السلطات بإنجاز عمل مكثف داخل اإلدارة، كما تم اإلقرار من طرف 

الشركاء األجانب بتوفر إرادة سويسرا لاللتزام بالمقاييس الدولية.

اختبار جديد
مع ذلك، لم تنته المخاطر بعد. إذ يُنتظر أن تنطلق في عام 2016 دورة جديدة 
من الفحوصات واالختبارات المتعلقة بتبادل المعلومات حسب الطلب، ومن 
المق��رر أن تشمل سويسرا في عام 2018. وسيتم التثبت من عناصر جديدة 
من بينها المطالب الجماعية وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين )من األسهم( 

ومستوى جودة طلبات المساعدة اإلدارية.

وك��ان الترقيم اإلجمالي الذي تم اإلعالن عنه في أواخر تموز/يوليو 2016 
تعلق بكيفية معالجة الطلبات التي تلقتها سويسرا ما بين 1 تموز/يوليو 2012 
و30 حزيران/يوني��و 2015 وج��اء ُمساوياً لما تحصلت عليه ساحات مالية 

أخرى مثل سنغافورة وليختنشتاين أو هونغ كونغ.

بيانات مسروقة
الملفت هنا هو أن سويسرا لم تتحصل في الحالتين إال على عالمة “ُمطابق 

خطت سويسرا خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية المالية 
وتحسين صورة مؤسـسـاتها عالمياً، حيث أكد المنتدى 
العالمي للشــفافية وتبادل المعلومـات لمحاربـة التهرب 
الضريبي أن السـاحة المالية السـويسـرية تطبق بـشكل 
سـليم المقاييـس الدولية الخاصة بالتعاون الجبائي. لكن 
فيما ينتظرها اختبار جديد، ال تزال هناك مسـألتان تثيران 
بعض االنتقادات وتتعلقان بالبيانات المسـروقة واألسـهم 

لحاملها.
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نجحت مدينة نيويورك في انتزاع لقب أكبر المدن العالمية 
جذب��اً لالستثمارات األجنبية ف��ي العقارات التجارية من 
مدين��ة لندن بسبب المخ��اوف من أن يق��وض تصويت 
بريطاني��ا لصالح الخروج من االتحاد األوروبي صورة 
الدول��ة كمركز مالي عالمي. وأظه��رت بيانات صادرة 
عن  جونز الن��ج السال أن نيويورك جذبت استثمارات 
أجنبية بقيمة 10.3 مليار دوالر في الشهور الستة األولى 
م��ن عام 2016 مقارن��ة مع 6.9 ملي��ار دوالر اتجهت 
إل��ى لندن، التي استحوذت عل��ى 12.4 مليار دوالر من 
االستثمارات خالل الفترة نفسها من العام الماضي مقارنة 
مع 11.3 مليار تدفقت على نيويورك. وأوضحت البيانات 
ان االنخف��اض في االستثمارات المتدفقة على نيويورك 
)8.9 %( ينسجم مع التراجع البالغ 10 % الذي شهدته 

المدن الكبرى هذا العام مقارنة مع عام 2015.

نيويورك األولى
في جذب االستثمار العقاري

“تمليك العقارية” وكياًل لـ“جيمستون”

عين��ت شركة جيمست��ون للتطوي��ر العقاري 
ومقرها دب��ي، شركة تملي��ك العقارية وكيالً 
حصرياً للمبيعات ف��ي مشروعها التطويري 
“كمبينسك��ي ريزيدنسز بزنس ب��اي”، الذي 
يتأل��ف من وح��دات سكني��ة فخم��ة متكاملة 
الخدم��ات من فئ��ة الخمس نج��وم في منطقة 

الخلي��ج التجاري، وذلك ف��ي أعقاب توقي��ع اتفاقية شراكة استراتيجي��ة مع مجموعة 
كمبينسك��ي ريزيدنس��ز اس ايه. وم��ن المتوقع أن يكتمل هذا المش��روع بحلول الربع 
األخي��ر م��ن عام 2019، حيث سيض��م مجموعة سكنية، ذات إط��الالت خالبة على 
العدي��د من المعالم األيقونية في دبي. وقد أقيم حفل توقيع االتفاقية، وذلك بحضور كل 
من الرئيس التنفيذي لشركة تمليك العقارية الدكتور برايان اعتماد، والرئيس التنفيذي 

لشركة جيمستون فيديريكو توبر، إلى جانب نخبة من كبار الموظفين في الشركتين.

ستاد رياضي جديد بمعايير دولية

تستعد شرك��ة Parkins+Will لتنفي��ذ مشروع ستاد رياضي ضخ��م سيكون األول 
م��ن نوعه ف��ي اإلمارات، وفقاً لمعايير االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تبلغ مساحته 
حوال��ي 12 أل��ف متر مربع، وتصل طاقته االستيعابية إلى 60 ألف شخص، في حين 
سيبل��غ ارتفاعه حوال��ي 18 متراً، وأوضحت الشرك��ة أن االستاد المنتظر يتكون من 

المعدن المثقوب بنسبة 30 %، إضافة إلى 
أن أعلى االستاد سيكون عبارة عن مظلة 
مكسوة بقشرة شفافة من القماش والزجاج 
المطلي بمادة التفلون والتي تعكس 75 % 
من أشعة الشمس، أما أسفله فسيتم استغالله 
إلنشاء حوض ضخم يضم أشجار النخيل 

التي تخفف من درجات الحرارة.

استح��وذت شركة أرلينغت��ون لالستثمار التي تنشط في 
مجال االستثمار العق��اري في بريطانيا، على 11 مبنى 
جديد لسكن الط��الب، في صفقة تبلغ قيمتهما اإلجمالية 
93 ملي��ون جنيه استرلين��ي )122.8 ملي��ون دوالر(، 
وه��ي واحدة من كبرى الصفق��ات في القطاع بعد قرار 
بريطاني��ا الخروج م��ن االتحاد األوروب��ي، المعروف 
ب�“بريكسيت”. ومن المباني ال�11 التي تشملها الصفقة، 
ثمة 10 في مدينة ليدز وهي مؤجرة لجامعة ليدز، إحدى 
أع��رق الجامع��ات البريطانية، في حين تض��ّم المنشأة 
الحادي��ة عش��رة التي تقع في العاصم��ة لندن 232 شقة 
مكتفية ذاتياً تؤجرها الشركة المستثمرة مباشرة للطالب.

“أرلينغتون” تستحوذ على 11 مبنى

أكبر بحيرة كريستالية في مصر

ف��ازت شركة كريست��ال الغونز العالمية والمتخصصة في مج��ال االبتكار والتقنيات 
المتقدمة وتطوير البحيرات الكريستالية العمالقة، بعقدين لمشروعين جديدين في مصر 
هما البحيرة الكريستالية العمالقة التي تبلغ مساحتها 38 هكتاراً ضمن المرحلة الثانية 
من مشروع “ستيال دي ماري” في منطقة العين السخنة على ساحل البحر األحمر. كما 
أعلنت الشركة ع��ن توقيع اتفاقية أخرى مع مجموعة مصر إيطاليا، إلنشاء بحيرتين 

تبل��غ مساحتهم��ا اإلجمالي��ة 2.7 هكتار 
ضمن مشروع عيون موسى على البحر 
األحم��ر. ويضم ه��ذا المش��روع 2500 
وحدة سكنية باإلضافة إلى 16000 شاليه 

وفندق من فئة الخمس نجوم.
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ال��دار  شرك��ة  أعلن��ت 
العقارية المتخصصة في 
واستثمار  تطوير  مجال 
ف��ي  العق��ارات  وإدارة 
التوصل  أبوظبي، ع��ن 
إل��ى اتفاق مع عدة بنوك 
قروض  تموي��ل  إلعادة 
بقيم��ة 1.8 مليار درهم 
دوالر(  مليون   489.9(

مستحقة بحلول عام 2018. بدورها قامت وكالة ستاندرد 
آند بورز العالمية برفع التصنيف االئتماني طويل األجل 
وقصي��ر األجل للشركة إل��ى “BBB/A-2” مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وتعزز اتفاقية إعادة التمويل من قوة الميزانية العمومية 
للشرك��ة، مع تأجي��ل استحق��اق الديون الحالي��ة إلى 4 
سن��وات. وت��م االتفاق م��ع 3 مصارف محلي��ة ودولية 
إلعادة تمويل ديون مع أجال استحقاق تمتد ألكثر من 5 
و7 و10 سنوات. ويؤكد حصول الشركة على قروض 
مصرفي��ة تستح��ق خالل فت��رة تصل إل��ى 10 سنوات 

بشروط تجارية تنافسية األداء القوي للشركة.
وقال الرئي��س التنفيذي للشركة محم��د خليفة المبارك: 
يؤكد رف��ع التصنيف االئتمان��ي متانة الشرك��ة المالية 
والنجاح��ات الت��ي حققتها ف��ي إطار جهوده��ا لتطوير 

نموذج أعمال مستدام وأكثر نضوجاً.

“الدار العقارية”
تستكمل اتفاقية إعادة تمويل

محمد خليفة المبارك

تراجع أسعار العقارات وإيجاراتها في أبوظبي

أص��درت شركة تشيسترتنس الشرق األوسط المتخصص��ة في القطاع العقاري على 
مست��وى العالم، أحدث تقرير لها لتسليط الضوء عل��ى أبرز اتجاهات سوق العقارات 
السكني��ة في أبوظبي، والذي شهد استقراراً نسبياً خالل النصف األول من عام 2016 
ليحصل المستثمرون على متوسط 5 % لعائدات إيجار العقارات السكنية، فيما وصلت 

أعلى عائدات اإليجار إلى 8 % في بعض مناطق المدينة.
وق��د شه��د قطاع الشقق السكنية انخفاضاً في أسع��ار اإليجار بنسبة 2 % خالل الربع 
الثان��ي من 2016 بالمقارنة مع الربع األول، وبلغ أقل متوسط لإليجار السنوي لشقق 
االستودي��و والشقق بغرفة ن��وم واحدة 40 ألف درهم )10.8 أل��ف دوالر( و52 ألف 
درهم )14.1 ألف دوالر( على التوالي. أما بالنسبة ألسعار بيع العقارات السكنية، فقد 
شه��دت أسعار الشقق والفلل مزيداً من االنخف��اض خالل الربع الثاني من عام 2016 
بنسب��ة 1 %، وبل��غ متوسط سعر البيع للقدم المربع للشقق ف��ي أبوظبي 1340 درهم 
)365 دوالر( ف��ي الرب��ع الثاني، فيما يبلغ متوسط السع��ر بالنسبة للفلل 1088 درهم 

)296 دوالر( للقدم المربع.

ورشة عمل للعقارات في “غرفة دبي”

تجارة  غرف��ة  نظمت 
وصناع��ة دب��ي ف��ي 
عمل  ورشة  مقره��ا، 
ح�����ول الج�وان�����ب 
القانوني��ة األس�اس�ي��ة 
لقط���اع العقارات في 
اإلم���ارات، وذلك في 

إط��ار تعري��ف ممثلي مجتمع األعمال في دبي بالقواني��ن والتشريعات التي تنظم بيئة 
العمل في اإلمارة، وتسهل على الشركات ممارسة األعمال بسهولة ويسر.

وحض��ر ورشة العمل مهتمون م��ن أعضاء غرفة دبي ومحام��ون وممارسو المهنة 
القانوني��ة ومستثمرون ومستشارون وأخصائيو عقود ومطورون ووسطاء عقاريون، 
حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بالبيئة القانونية لقطاع العقارات الذي يشكل 
أح��د القطاعات النامية في اقتصاد دبي، والتعرف على أنواع الملكية العقارية المتاحة 
ف��ي الدولة، باإلضافة إلى فهم اآلث��ار المترتبة لشراء العقارات أو التوقيع على اتفاقية 

بيع وشراء في اإلمارات.
وأدار ورشة العمل محام أول في مكتب “بي اس ايه” أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة 
واالستش��ارات القانوني��ة ج��ون بيكوك، حيث سل��ط الضوء على الجوان��ب القانونية 
األساسي��ة لقطاع العقارات في اإلمارات، والقضاي��ا القانونية التي تحيط بملكية ونقل 

العقارات، باإلضافة إلى كيفية تنظيم وإنشاء الملكية العقارية في الدولة.

أعلن��ت “عزي��زي للتطوير العق��اري” شركة التطوير 
العق��اري في اإلمارات، عن انتهاء استعداداتها إلطالق 
مشروعه��ا مونتريل الخاص ببن��اء 222 وحدة سكنية 
مفروشة بالكامل مع خدمات مرافقة. وسيضم المشروع 
عند اكتماله شققاً مفروشة ضمن مبنى مؤلف من طابق 
أرض��ي إضافة إلى 7 طواب��ق، بما يشمل 168 استديو 
كام��ل التأثيث، و54 شقة من غرفة ن��وم واحدة. وتبلغ 
التكلف��ة اإلجمالي��ة للمشروع حوال��ى 80 مليون دوالر 

أميركي.
 وأك��د الرئي��س التنفي��ذي للشركة فره��اد عزيزي، أن 
المشروع سيصبح متاح��اً للتملك أو اإليجار قبل إكسبو 
2020، وبذل��ك تعتب��ر الشقق عرض��اً استثمارياً جذاباً 

للمستقبل القريب.

“عزيزي” تستعد إلطالق “مونتريل”
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“صقر العقارية” تقدم “الوادي الذكي”

كشفت شركة صق��ر العقارية اللبنانية عن مشروع 
The Smart Valley أو “ال��وادي الذك��ي” الذي 
يقوم على مفهوم فريد من نوعه يُعتمد للمرة األولى 
في لبن��ان ومنطقة الش��رق األوس��ط، وذلك خالل 
احتفال استمر ليومين أقيم على أسطح مجمع أدمير 
Admir، المشروع السكني الذي تعمل على إنجازه 
الشرك��ة والذي سيبدأ تسليمه ابت��داًء من نهاية العام 

2017 ليكون جزًءا من “الوادي الذكي”.
وقال رئيس شركة صقر القابضة صقر صقر: إننا 
نغي��ر مفهوم األبنية السكنية في لبنان بحيث تصبح 

الغاي��ة منها أن يسع��د الناس في مكان إقامة متكامل يؤم��ن لسكانه مختلف الخدمات 
التي تلبي احتياجاتهم اليومية.

أضاف: ان هدفنا األسمى وغايتنا األهم هما أن نرضي طموحات اإلنسان وتطلعاته 
وأن نؤمن له عيشاً هانئاً من خالل مفهوم الحياة الذكية.

صقر صقر

“اإلسكان” السعودية تعتزم عقد اتفاقيات

ذك��رت صحيفة عكاظ، أن وزارة اإلسكان السعودية 
تتجه إلبرام اتفاقيات جديدة مع شركات أوروبية لبناء 
وح��دات سكنية منخفض��ة السعر ال تتج��اوز قيمتها 

300 ألف لاير )79.9 ألف دوالر أميركي(.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن ه��ذه الخط��وة، تأت��ي 
باإلضاف��ة إلى االتفاقيات السابق��ة الموقعة مع تركيا 
ومص��ر وغيره��ا من ال��دول، وذلك به��دف تسهيل 
الدخ��ول للس��وق السعودي��ة وبناء وح��دات بتكاليف 

منخفضة.
وق��ال رئي��س لجن��ة اإلسكان ف��ي غرفة ج��دة خالد 

باشويعر: إن هناك 4 طرق أساسية للبناء االقتصادي من شأنها أن تخفض التكاليف 
الملتهب��ة حالياً بنسبة 30 % على األقل، وم��ن بين تلك الطرق زيادة كفاءة استخدام 

األراضي ببناء وحدات وفق االحتياج الفعلي.

خالد باشويعر

قطعة أرض في السعودية لـ“بروة”

اشترت شركة بروة العقارية أحد أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في قطر، 
قطع��ة أرض فض��اء في العاصمة السعودي��ة الرياض تبلغ مساحته��ا حوالى 2.22 
مليون متر مربع، مقابل 659.28 مليون لاير سعودي )حوالى 175.8 مليون دوالر 

أميركي(.
وقالت الشركة: إن الصفقة تأتي في إطار خطتها الستطالع فرص استثمارية محتملة 

في القطاع العقاري في المملكة وأن المشروع سيتضمن عقارات سكنية وتجارية.

وقع��ت شرك��ة جيمست��ون، ذراع التطوي��ر العق��اري 
لمجموعة الراجحي القابضة، اتفاقية شراكة مع مجموعة 
كمبينسكي ريزيدنسز إس إيه إلدارة وتشغيل مشروعها 
السكني الجديد “كمبينسكي ريزيدنسز بزنس باي” الذي 

يقع في منطقة الخليج التجاري في دبي.
وقع االتفاقي��ة عن جيمستون رئيسها التنفيذي فيديريكو 
توب��ر، وعن مجموعة كمبينسكي رئيس مجلس ادارتها 
ورئيسه��ا التنفيذي ماركوس سيمير. وم��ن المتوقع أن 
يكتم��ل المشروع بحلول الربع األخير من 2019، وهو 

يضم وحدات سكنية مفروشة فاخرة ومتكاملة.

شراكة بين جيمستون وكمبينسكي

الق��ى مشروع فينسيتور باالشيو، إقب��االً كبيراً من قبل 
المستثمري��ن لكونه أول مشروع تطوي��ر عقاري يلبي 
احتياج��ات شريحة واسعة م��ن سكان دبي والتي تبحث 
ع��ن عقارات راقية بأسعار معقولة. وتم بيع 90 % من 
المرحلة األولى للمشروع في أول 60 يوماً على إطالقه. 
ويمتد المشروع البالغة قيمته 135 مليون درهم )36.7 
مليون دوالر( واألول م��ن نوعه ل�“فينسيتور للتطوير 
العق��اري” في دبي، على مساح��ة 200 ألف قدم مربع 
ضم��ن قطعة أرض بمساحة 81.500 متر مربع، وتقع 
في مكان متميز في منطقة أرجان في دبي الند. وأرسى 
المشروع الذي سيكون جاهزاً للتسليم في شهر أيار/مايو 
2017، معايير جديدة ف��ي السوق العقاري في دبي لما 

يتميز به من جودة عالية وتصاميم معمارية أوروبية.

“فينسيتور للتطوير العقاري”
يحظى بإقبال كبير
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نفسه على مست��وى الدول يتمثل في معرفة ما 
إذا كان��ت الهج��رة قادرة عل��ى تعويض تزايد 
أع��داد السكان المسنّين، مشي��راً إلى ان العديد 
م��ن المنظمات الدولي��ة مثل منظم��ة التعاون 
االقتصادي والتنمي��ة )OECD( قد أثبتت أن 
تزايد أعداد السكان المنتجين يعتبر أحد النتائج 
اإليجابي��ة للهج��رة. وقال ويتِّروول��د: إن دول 
مجلس التعاون الخليجي استخدمت أداة الهجرة 
على نطاق واس��ع. إذ إن عدد سكان السعودية 
عل��ى سبيل المثال يبلغ 28 مليون نسمة يشكل 
المهاج��رون أكثر م��ن 30 % منهم. لكنه لفت 
إل��ى أن نسبة اعتماد سائر دول مجلس التعاون 
على العمالة الوافدة أعلى بكثير من نسبتهم في 
المملك��ة، حيث بلغت 42.7 % من عدد سكان 

جميع دول المجلس عام 2010.

معوقات سوق العمل السعودية
وعن عزوف الشباب السعودي عن االنخراط 
في س��وق العمل، قال ويتِّروولد: تتمثل إحدى 
أب��رز المشاكل في هذا السي��اق في حقيقة أن 
القط��اع النفط��ي ال يحت��اج إلى أع��داد كبيرة 
م��ن العمال��ة وأن الكثيري��ن م��ن المواطنين 
السعوديي��ن ال يرغبون بالعم��ل في الوظائف 
الت��ي تشغلها العمال��ة الواف��دة. إال أنه بعد أن 

التركيبة السكانية تحدد مسار النمو في الخليج

مع ارتفاع نسبة السكان غير المنتجين في المجتمع الخليجي نتيجة 
ارتفاع نسبة الشباب العاطلين عن العمل وانخفاض معدل مشاركة المرأة 
في القوى العاملة، من المتوقع أن تلعب التركيبة السكانية لدول مجلس 
التعاون الخليجي دوراً حاسماً في نمو اقتصاد دول المجلس ومستقبل 

المنطقة، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة اندوسويس إلدارة الثروات.

وف��ي سي��اق تعليقه عل��ى التقرير ال��ذي حمل 
عن��وان “تعليقات حول االقتص��اد الكلي”، قال 
كبير المحللين االقتصاديين في اندوسويس بول 
ويتِّروول��د: نستطيع ط��رح بعض المالحظات 
المثيرة لالهتمام بخصوص دول مجلس التعاون 
الخليج��ي حين نربط ما بي��ن التركيبة السكانية 
واألسواق المالية لتلك الدول. ويتيح لنا استبدال 
األفق االستثماري المرتبط بالدورة االقتصادية 
بإط��ار زمن��ي أط��ول ومهيَكل بشك��ل أكبر، 
استخدام متغيرات أخرى أمثال التكنولوجيا التي 
ترتبط بها االنتاجية والطقس والتركيبة السكانية. 
ويتمث��ل األمر الالفت في ه��ذا الصدد في كون 
التركيبة السكانية تتيح لنا التمييز بين المناطق أو 
الدول، باعتبار أن تلك التي تشهد أعلى معدالت 
النمو السكاني منها، مرشح��ة أكثر من غيرها 
لتحقي��ق نمو اقتصادي. ويمكنن��ا القول في هذا 
السياق أن الواليات المتحدة األميركية تعتبر من 
الدول التي تتصدر تراجع معدالت النمو السكاني 
في المستقبل، بينما تتمتع السعودية بمعدل نمو 

سكاني سنوي مرتفع يبلغ نحو 1.3 %.

ارتفاع معدل التبعية المالية
ونبه التقرير الى أنه  يتوجب على الدول مرتفعة 
النمو السكاني أن تتعامل مع ارتفاع معدل التبعية 
المالية للشباب العاطلين عن العمل من سكانها، 
الفتاً الى أن ه��ذا الوضع ينطبق بصفة خاصة 
عل��ى دول مجلس التعاون الخليجي التي يتفاقم 
فيه��ا معدل التبعية المالية بسب��ب ارتفاع أعداد 
سكانه��ا الشباب وما يفرض��ه ذلك من ضغوط 
على السكان المنتجين ف��ي تلك الدول. وتتمثل 
المشكلة التي سوف يتوجب التعامل معها بحلول 
ع��ام 2050 بحدوث انفجار ف��ي أعداد السكان 

الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر.

الهجرة لتعويض النقص بسوق العمل
ولف��ت التقري��ر إل��ى ان السؤال ال��ذي يطرح 

استثم��رت المملك��ة أمواالً طائل��ة في تطوير 
تعليم مواطنيه��ا، يتوجب عليها اآلن أن توفر 
ف��رص العم��ل التي يطم��ح إليه��ا خّريجوها 
الجامعي��ون، وأن تعم��ل بص��ورة عامة على 
تخفي��ف وطأة ظاه��رة عدم تطاب��ق مهارات 
مواطنيه��ا م��ع فرص العم��ل المتاح��ة فيها. 
وهناك حقيقتان بارزتان تعيقان دينامية سوق 
العم��ل السعودية، تتمثل أوالهما في انخفاض 
مع��دل مشارك��ة الم��رأة ف��ي س��وق العم��ل 
واالرتفاع الكبي��ر في معدالت بطالة الشباب.  
وتمث��ل النساء 22 % من الق��وى العاملة في 
المملكة ويعانين م��ن البطالة بمعدل 9 مرات 
أكث��ر م��ن الرج��ال. وتعتبر مع��دالت بطالة 
الشباب )15 – 24 سنة( والتي تبلغ 30.4 % 
أعلى بخمس مرات من تلك المعدالت السائدة 
و64 سنة والتي تبلغ 5.6 %.في أوس��اط الذين تت��راوح أعمارهم بين 25 

اندوسويس بول ويتِّروولد
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وعندم��ا ُسئل شباب جيل األلفية عّم��ن يمكنه معالجة هذه التحديات 
بنجاح في بالدهم وعلى المستوى العالمي، تبين أنهم يثقون بأنفسهم 
أكث��ر في ما يخص ح��ل التحديات المحلية بنسب��ة 26 ٪، تلي ذلك 
الحكومات 20 ٪ والمجتمع المدني 17 ٪. أما في ما يخص مواجهة 
التحدي��ات العالمي��ة، فإن الشباب يثقون بالمنظم��ات الدولية 26 ٪، 
ومجدداً في أنفسهم 20 ٪. ويعدّ الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 
و35 أنفسه��م في معظم األحيان بأنه��م “مواطنون عالميون” وذلك 
بنسبة 36 ٪ بينما يعتبر 22 ٪ منهم أن جنسيتهم هي الصفة التعريفية 

لهم، أما 9 ٪ منهم فيعّرفون أنفسهم من خالل معتقداتهم الدينية.

تفاؤل
يتبنى جيل الشب��اب إمكانيات التكنولوجي��ات الجديدة بشكل كامل، 
ويستخدم��ون التقني��ات الرقمية بشك��ل يومي ف��ي مختلف مناطق 
العالم تقريباً. ويعتقد 86 ٪ أنه على الرغم من أن التكنولوجيا تدمر 
بع��ض الوظائف التقليدية، إال أنها ستكون دافع��اً أساسياً في عملية 
نم��و الوظائف. ويعتق��د أبناء جيل األلفية أن الذك��اء االصطناعي، 
والروبوت��ات، واإلنترن��ت ستك��ون أكب��ر االتجاه��ات ف��ي مجال 
التكنولوجي��ا. ويرى غالبيته��م أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية 

سيستفيدان استفادة قصوى من التكنولوجيا الحديثة.

وفي ما يخّص مناحي حياتهم األكثر تأثراً بالتكنولوجيا، تأتي الحياة 
المهني��ة أوالً بنسبة 65 ٪، ثم التعلي��م بنسبة 55 ٪، ثم التنقل بنسبة 
42 ٪. وعلى الرغم من الدور القوي لالبتكار التكنولوجي في مجال 
التعلي��م، إال أن نسب��ة 48 ٪ يعتق��دون أن شكل الفص��ول الدراسية 
التقليدي��ة ال ي��زال أكث��ر فعالية م��ن التكنولوجيا التي يت��م تطبيقها 
ألغراض التعليم. وتتصدّر الخصوصية وحماية البيانات الشخصية 
أكب��ر مخاوف جي��ل األلفية على نطاق عالم��ي. وينتقد غالبية جيل 
األلفية حكوماتهم في ما يتعلق باعتماد التكنولوجيا، حيث يرى 41 ٪ 
إلى 49 ٪ في الشرق األوسط.منهم أن أداء حكوماتهم بطيء في هذا المجال. وإقليمياً تصل النسب 

جيل األلفية ... المواطنة العالمية والتكنولوجيا أولوياته

وتق��دم النسخ��ة الثانية من الدراس��ة المسحية الت��ي أطلقها المنتدى 
االقتصادي العالمي “المسح السنوي لمشكلي العالم 2016”، رؤى 
غي��ر مسبوقة في مجاالت متعددة، كالتفكير، وأولويات واهتمامات 
جيل الشباب والشابات الذين تراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاماً 
ف��ي مختلف أنحاء العالم اليوم ف��ي التكنولوجيا، والحوكمة، والقيم، 

ودور قطاع األعمال في المجتمع.

فرص
“مشكلو العال��م” هو مجتمع يضم أكثر من 6000 عضو من 171 
بل��داً وإقليماً. وقد أجاب 26000 مشارك م��ن 181 دولة على هذه 
الدراسة المسحية بتسع لغات متعددة. ووفقاً للمسح، يتبنى جيل األلفية 
التكنولوجيات الجديدة، آخذين في االعتبار الحذر على خصوصيتهم 
وبياناتهم الشخصية، ويعتب��ر اإلنترنت شرطاً أساسياً للتمكين. كما 
تشعر الغالبية باإلحباط من الفساد وانعدام فرص العمل في بلدانهم، 
ويبق��ى تغير المناخ متص��دراً قائمة القلق لديه��م، متبوعاً بالحرب 
والفق��ر. ويبدي جيل األلفية أيض��اً، وجهات نظر متباينة إقليمياً في 
مجاالت المس��اواة بين الجنسين والزواج المثلي، ويرى الشباب أن 
الفس��اد وانعدام المساءلة الحكومية هما المشكلتان األكثر إلحاحاً في 
بالدهم. ويعتبر انعدام الفرص االقتصادية، والعجز في نظام التعليم 
والفق��ر بعض المشك��الت الرئيسية األخرى. وف��ي المقابل، وعلى 
الصعيد العالمي، يتصدّر تغير المناخ هموم جيل األلفية للعام الثاني 

على التوالي، باإلضافة إلى الفقر.

تمثل  فيما  حذر،  بتفاؤل  للعالم  األلفية  جيل  ينظر 
المواطنة العالمية أعلى أولوياته، ويرى 70 ٪ من هذا 
 ٪  50 يعتقد  في حين  بالفرص،  مليئاً  العالم  الجيل 
بشكل  المساهمة  إمكانهم  في  أن  بينهم  من 
فّعال في عملية صنع القرار في بالدهم، وذلك على 
رغم مخاوف جدية حول انتشار الفساد والصراعات، 
وآثار تغير المناخ وخسارة الفرص لإلدماج االجتماعي 

واالقتصادي وفق دراسة مسحية.
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بالنسبــة الى غالبية المجيبين في منطقة الشـرق األوســط وشــمال 
أفريقيا؛ ولكن يفضل ثلث المجيبين فصل الربيع بنسبة 30,4 %، 
الخريف األقل تفضيالً، بنسبة 10,4 % فقط.مقابــل 16,7 % فقط ممن يستمتعون بفصل الصيف. وكان فصل 

“الشتاء” أكثر انتاجية وفرص العمل قليلة في الصيف
مع انتظار غالبية األشخاص حول العالم لفصل الصيف بهدف االستمتاع بدرجات الحرارة الدافئة وقضاء عطل 
عائلية ممتعة، يعتبر الشتاء الفصل األكثر شعبية بالنسبة الى غالبية المجيبين في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. وعند سؤالهم عن الفصل المفضل لهم في السنة، أشار 16,7 % من المجيبين في استبيان (الصيف 
في مكان العمل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا)، الذي أجراه بيت.كوم - أكبر موقع للوظائف في المنطقة، 
إلى أنه فصل الصيف، في حين قال 42,6 % بأن الشتاء هو الفصل المفضل لهم. وكشف االستبيان أن نصف 

المجيبين يتفقون على أن إيجاد فرصة عمل خالل أشهر الصيف هو أكثر صعوبة مقارنة مع األشهر األخرى.

مستويات اإلنتاجية
فــي ما يتعلق بمستويات اإلنتاجية، قال 29 % من المجيبين في المنطقة 
أنها تشهد انحفاضاً لديهم خالل أشهر الصيف. في حين قال 42,5 % إن 
إنتاجيتهم تزداد خالل هذا الفصل، مع إشارة 28,6 % إلى أنها تبقى على 
حالها، بغض النظر عن حالة الطقس. ولكن فصل الصيف له تأثير واضح 
علــى عملية البحث عن عمل. وفي حين أن نصف المجيبين أشاروا إلى 
أنهم يواجهون تحديات أكبر في العثور على عمل خالل فصل الصيف، 
قــال أكثر من الربــع )26,4 %( إن صعوبات إيجــاد وظيفة تبقى على 
حالها طوال العام، في حين يوضح 23,7 % أن األمر يصبح أكثر سهولة 
في الصيــف. وقال نصف المجيبين إن ساعــات العمل تبقى على حالها 
خالل الصيف، في حين أشار الثلث )32,8 %( إلى أنهم يعملون لساعات 
أكثر، مقابــل 16,5 % فقط ممن قالوا بإنهم يغادرون العمل في ساعات 
أبكر فــي الصيف. وفي ما يتعلق بمهام العمل خالل أشهر الصيف، قال 
35,2 % إن مهامهــم تزداد، مقابل 20,8 % ممن قالوا إن ضغط العمل 
يصبح أقل، و20,4 % ممن أشاروا إلى أن ضغط العمل يبقى على حاله 
طوال العام. وقال 44,4 % من المجيبين إن حركة المرور تصبح أسوأ 
فــي الصيــف، مقابل 40,5 % ممن قالوا أنها تبقى على حالها. وأشار 4 
مــن أصل 10 مجيبين إلى أن شركاتهــم توفر ساعات عمل مرنة خالل 
أشهر الصيف، في حين قال 23,1 % إنهم يحظون أحياناً بخيار ساعات 
العمــل المرنة. وأوضح ما يزيد عن الثلــث )34,5 %( بأن شركاتهم ال 

تقدم ساعات عمل مرنة خالل الصيف.

بين العمل واإلجازات
وبحســب االستبيــان، يميــل 72,4 % من المهنيين فــي منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا إلى أخذ إجازاتهم في أشهر الصيف. وقال معظم 
المجيبيــن إنهم يأخذون أجازة لمدة أسبوعين أو أقل )60,3 %(، مقابل 
حوالــي واحد مــن أصل 5 مجيبين ممن يأخذون إجــازة لمدة 3 أسابيع 
)18,2 %( أو أكثــر )21,5 %(. وكانــت زيــارة األصدقــاء والعائلة 
)32,4 %(، وارتيــاد الشواطــئ )28,4 %(، الوجهات األكثر شعبية 
بالنسبــة للمجيبين. تلتهــا الرحالت إلى المناطــق الجبلية )10,7 %(، 
ووجهــات التسوق )7,8 %(، وزيارة المــدن )7,4 %(، والمنتجعات 
)2,9 %(. ويمضــي أكثــر من نصــف المجيبيــن )55,9 %( المزيد 
مــن الوقــت خارج المنزل خــالل الصيف، في حيــن يفّضل 44,1 % 
تمضيــة الوقت في المنــزل. ويبدو أن فصل الشتاء هــو األكثر شعبية 
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إلى تباطؤ النمو العالمي في العام الحالي:

 أوالً: تزايد عدم اليقين السياسي على المستوى العالمي. يعد خروج بريطانيا من 
االتحاد االوربي أحد أسباب حالة الغموض هذه لكنه ليس السبب الوحيد. كما أن 
ع��دم اليقين مرتبط أيضا باالنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة التي ستنظم 

في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ثانياً:  تباطؤ النمو في الصين. من شأن التباطؤ طويل األمد للنمو في الصين أن 
يشكل عامل تأثير سلبي على االقتصاد العالمي. ويتوقع صندوق النقد أن يتباطأ 
النمو في الصين من 6.9 % في 2015 إلى 6.6 % في 2016. وبما أن الصين 
تمث��ل ما يقارب حصة 18 % من االقتصاد العالمي، فمن شأن تباطؤ اقتصادها 

بمفرده أن ينقص 5 نقاط أساس من النمو العالمي.

ثالث��اً: تباطؤ اقتصادات الدول المنتج��ة للسلع االساسية، على الرغم من انتعاش 
أسع��ار السل��ع األساسية  مؤخ��راً، ال تزال هناك توقعات بأنه��ا ستكون أقل في 
المتوس��ط هذا الع��ام مقارنة ب�2015. ونتوقع أن يبلغ متوس��ط أسعار النفط 41 
دوالراً للبرمي��ل ف��ي عام 2016، أي أقل من متوسط ع��ام 2015 الذي بلغ 54 
دوالراً للبرميل. ويشكل هذا التراجع ضغطاً على الموارد المالية للدول المنتجة 

للنفط، مما يؤدي إلى خفض اإلنفاق وتباطؤ النمو في تلك الدول.

لك��ن األمر ال��ذي سيعوض جزئياً عن هذه العوام��ل السلبية هو احتمال تخفيف 
السياس��ة النقدية في االقتصادات األكثر تقدماً، حيث يُتوقع أن يقوم كل من البنك 
المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني والبنك المركزي األوروبي بتقديم 
محف��زات نقدية. ويمكن أن يؤدي االنخفاض في سعر الفائدة الناتج عن ذلك إلى 
ضغوط التمويل على هذه االقتصادات الناشئة.ه��روب رؤوس األم��وال إلى األسواق الناشئة بحثاً عن عوائد، وهو ما سيخفف 

عوامل سياسية واقتصادية تهدد النمو العالمي

الظ��روف االقتصادي��ة والسياسية غي��ر المؤاتية  التي 
تشهده��ا الساحة الدولي��ة دفعت صن��دوق النقد الدولي 
مؤخراً الى خفض توقعاته للنمو العالمي في العام 2016 
بنسب��ة 0.1 نقطة مئوية الى 3.1 %، حيث يتوقع حالياً 
أن تنمو االقتصادات المتقدمة 1.8 % واألسواق الناشئة 
4.1 %. غير أن توقع��ات النمو الجديدة التي أصدرها 
الصندوق اعتبرها المحللون االقتصاديون في  بنك قطر 
الوطن��ي QNB “مفرط��ة في التف��اؤل”، متوقعين أن 

تخضع لمزيد من التخفيض في األشهر المقبلة.

الزلزال البريطاني
أشار محللو البنك إلى أن قرار المملكة المتحدة بالخروج 
م��ن االتح��اد األوروبي ك��ان السبب الرئيس��ي وراء 
خفض توقع��ات النمو العالمي، حي��ث يتوقع صندوق 
النق��د أن يؤدي الق��رار البريطاني الى تراجع النمو في 
االقتص��ادات المتقدمة، وبالتال��ي تراجع نمو االقتصاد 
العالم��ي بشكل عام. لكن الصن��دوق ال يتوقع أن يكون 
لخروج بريطانيا من االتحاد األوربي تأثير يذكر على 
االقتصادات الناشئة، وهو ما دعاه لعدم تغيير  توقعاته 

السابقة لنمو بلدان هذه المجموعة.

ولفت المحللون الى أن اإلحصاءات  تشير إلى احتمال 
مراجع��ة توقعات النمو لع��ام 2016 بتخفيضها أكثر، 
مشيرين الى أن  صندوق النقد، ومنذ عام 2011، “ظل 
يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 0.2 نقطة مئوية 
بين تموز/يولي��و وتشرين األول/أكتوب��ر. وإذا استمر 
األم��ر على هذا المن��وال، فإننا نتوق��ع انخفاض النمو 
العالم��ي إل��ى 2.9 % عند نشر المجموع��ة التالية من 

التوقعات في شهر تشرين األول/أكتوبر 2016”.

عوائق تؤدي إلى تباطؤ النمو
أشار محللو QNB الى وجود 3 عوائق كبيرة قد تؤدي 

كبرى  تحديات  العالمي  االقتصاد  يواجه 
لعل  القصير،  المدى  في  نموه  تهدد 
التي  السياسي  اليقين  عدم  حالة  أبرزها 
من  لبريطانيا  المفاجئ  الخروج  خلفها 
في  االقتصادي  والتباطؤ  األوروبي،  االتحاد 
الصين، وتداعيات انخفاض أسعار السلع 

األساسية في االقتصادات الناشئة.
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قطبا الكرة االسبانية
فري��ق العاصمة الملكي لاير مدريد ل��م تكن له صفقات مدوية هذا الصيف 
وذل��ك من مب��دأ اكتفائه بنخبة العبي العالم والتي تقدر قيمتهم بما يزيد عن 
770 ملي��ون جني��ه، مكتفياً  فق��ط بمبلغ 30 مليون جني��ه، في حين زادت 
صفقات جاره أتلتيكو عن 80 مليون جنيه، وغريمه التقليدي برشلونة الذي   
تزي��د قيم��ة العبيه ع��ن 755 مليون جنيه  كانت له صفق��ات هذا الصيف 

بحوالي  125 مليون جنيه أيضاً.

ألمانيا وإيطاليا
في ألمانيا غالباً ما تكون الصفقات األكبر للعمالق بايرن ميونخ، والذي دفع 
هذا الصيف ما يزيد عن 70 مليون جنيه ومعه مطارده بورسيا دورتموند 
بحوالي 110 مليون جنيه ولكن بعدد مقبول من الصفقات، أما قيمة العبي 
ال��دوري األلمان��ي مجتمعة فهي 2.51 مليار جني��ه منهم 582 مليون فقط 

قيمة العبي بايرن ميونخ لوحده.
األم��ر نفسه في تورينو إيطاليا، فريق مدين��ة األزياء والعطور يوفنتوس، 
ط��رف الصفقة القياسية الكبرى هذا الصيف م��ع مانشستر يونايتد، فريق 
عائل��ة أنييللي المالكة للعديد م��ن الشركات ووسائل االعالم ومنها شركتي 
فيراري وفيات، دفع هذا الصيف رقما قياسياً كبير متجاوزاً به حاجز 160 
مليون جني��ه، كان أبرزها 70 مليون جنيه النت��داب األرجنتيني غونزالو 
هيجوي��ن م��ن وصيفه نابولي، وق��ارب ما دفعه الفريقان م��ع فريق مدينة 

ميالنو االنتر مبلغ  300 مليون جنيه.

من أين االموال
توقع��ت شركة ديلي��ون االستشارية أن تصل إي��رادات أندية كرة القدم في 
أوروب��ا لموسم 2016 - 2017 إل��ى 27 مليار يورو، ما يجعلها ال تتفوق 
على مصاريفها فحس��ب بل تبني اقتصاداً ضخماً أيضاً. ويشكل بيع تذاكر 
األندي��ة مصدر دخ��ل لألندية إال أنه تقلي��دي ال يق��ارن بالراعي الرسمي 
للن��ادي، أو الرع��اة الثانويين الثالثة، وال يمكن ألي ن��ادي أن ال يكون له 
راع��ي مث��ل Adidas ،Nike أو حتى طيران اإلم��ارات أو قطر والتي 
ترع��ى أندية مثل أرسنال، سان جيرمان، لاير مدريد، برشلونة وبصفقات 

كرة القدم ... تتحدث لغة المليارات

شهري 7 و8
كافة األنظار تتجه في شهري 7 و8 من كل صيف لمئات 
ماليين العم��الت التي ستدفع و لحركات سير العبي كرة 
القدم  بين األندية، مع تضخم كبير في الصفقات والعقود، 
وكسر أرقام قياسية لم تعد تعبر عن القيمة الفعلية لالعب، 
متج��اوزة ه��ذا الصيف حاجز المئة ملي��ون يورو لالعب 
واحد فقط، وتلع��ب دول إنكلترا، إسباني��ا، فرنسا، ألمانيا 
وحت��ى إيطاليا الدور األكبر في ه��ذه التجارة، وبانتقاالت 

عمالقة وتسابق مستمر فيما بينها.

عمالقة انكلترا
يعود للدوري اإلنكليزي الدور األكبر في الصفقات وغالباً 
ما يكون طرفاً عل��ى األقل في الصفقة القياسية، وتتخطى 
قيمة مجموع العبيه حاج��ز 4.82 مليار جنيه إسترليني، 
وسج��ل فريقه مانشستر يونايتد الصفق��ة األكبر في العالم 
هذا الصيف ب�90 مليون جنيه ما يعرف بالشياطين الحمر 
دفع م��ا يقارب 190 مليون جني��ه كصفقات كانت األكبر 
لالعبه الجديد الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس اإليطالي، 
شأن��ه ش��أن جاره مانشست��ر سيتي المسلح بأم��وال امارة 
ابوظب��ي والذي دفع م��ا يزيد عن 213 ملي��ون جنيه هذا 
الصي��ف على األقل، وشكلت معهم فرق النخبة اإلنكليزية 
فقط متمثلة بتشيلس��ي، أرسنال وليفربول صفقات تخطت 

مجتمعة 720 مليون جنيه.

قطر في باريس
دخلت فرنسا بقوة على خطى الصفقات القياسية كل صيف 
متمثلة بزعيمها فريق العاصمة سان جرمان، والذي اشتراه 
جهاز قطر لالستثمار عام 2011، وبجرأة كبيرة في انتداب 
أفض��ل نج��وم العالم، متج��اوزاً حاج��ز 100 مليون جنيه 
استرليني للموسم الماض��ي  وبأجور عالية لالعبيه، ودفع 
ه��ذا الصيف ما يزيد عن 75 مليون جنيه، باعتبار أن قيمة 
العبي��ه تجاوزت 412 مليون جنيه، بينما بقية العبي فرق 

الدوري الفرنسي ال�20 بحوالى مليار جنيه فقط.

قد تؤكد لنا السنوات المقبلة أن كرة القدم، 
اللعبة الشعبية األولى في العالم، لم تعد بذلك 
واثقة  بخطى  تسير  وهي  والمتعة،  الشغف 
دول  عليها  وتعتمد  ربحاً  التجارات  كأكثر 
وشركات كثيرة في دخلها السنوي، لتنتقل 
من لغة األقدام الى لغة األرقام، أرقام قد تكون 

بأكثر من سبعة أو ثمانية خانات.
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كبي��راً في انتق��االت 2015 - 2016 وتعاقدت مع العبين من طراز رفيع 
م��ن فرق أوروبا متج��اوزة 180 مليون يورو لسبع��ة صفقات فقط كانت 
اكبره��ا 55 ملي��ون يورو لهال��ك البرازيلي العب زين��ت الروسي لفريق 

غوانغزو الصيني وبراتب فلكي وصل الى 20 مليون يورو سنوياً.

مدارس األندية الصغيرة
م��ن الظل��م أن ال نعتبر فريق ليستر سيت��ي اإلنكليزي ال��ذي حقق مفاجأة 
مدوي��ة ببطولة ال��دوري أحد األندية الكبيرة ولو حديث��اً، اال أنه شأنه شأن 
بقي��ة الف��رق ذات االمكانيات الضعيفة يعتمد مب��دأ المراهنات في اكتشاف 
نجومي��ة العبيه، وقف��زت قيمة مجموع العبيه من 30 مليون يورو الى ما 
يق��ارب 200 مليون يورو، وهو األسلوب ال��ذي تتبعه معظم فرق فرنسا، 
ايطاليا، ألمانيا والعديد من أنكلترا في استقطاب العبين أميركيين أو أفارقة 
والمراهن��ة عل��ى تألقهم ومن ثم عرضه��م كصفقات كبي��رة، مع صعوبة 

الحفاظ عليهم.

المشجعين والوفاء
أن يستم��ر العب مع فريق��ه فلسبب واحد فقط أن فريق��ه بإمكانيات مادية 
كبي��رة جداً وقادر على مواجه��ة العروض، لم يبقى لمشجعي وعشاق كرة 
الق��دم في الف��رق المتوسطة االمكاني��ات سوى تشجيع شع��ار النادي، هم 
يدرك��ون أن تألق أي العب في فريقهم سيجعله هدفاً في االنتقاالت القادمة 
ول��ن يكون بذلك الوفاء الذي أصبح نادراً، وفاء جماهير دورتموند وروما 
ونابول��ي لالعبيه��ا يتغير كل عام وهي ترى نجومه��ا ينتقلون مباشرة الى 
وانها تجارة رابحة تجني ثمار صفقاتها خارج المستطيل األخضر.الغريم التقليدي مقابل الماليين، ما يؤك���د أن كرة القدم أصبحت بال شعور 

ضخم��ة أيضاً، وعلى سبيل المث��ال دفعت Nike لوحدها 
470 مليون دوالر على عقد مدته 13 سنة لفريق مانشستر 
يونايت��د م��ع 50 % من بي��ع بعض المنتج��ات مقابل فقط 
تصني��ع المالبس للن��ادي. كما تشكل عائ��دات البث قسماً 
كبي��راً ف��ي اإليرادات ويت��م توزيعها عل��ى األندية حسب 

مراكزها في البطولة.
من جه��ة األرقام، فإن إيرادات الف��رق اإلنكليزية مجتمعة 
هي األكبر بداية من مانشستر يونايتد  بتجاوزه 673 مليون 
دوالر ومعه ج��اره مانشسترسيتي بإيرادات��ه 540 مليون 
دوالر والذي إشترت��ه في صيف 2008 مجموعة أبوظبي 
للتنمي��ة و االستثم��ار في حي��ن كانت اي��رادات تشيلسي، 
أرسن��ال وليفربول ما يزيد ع��ن 500، 460، 577 مليون 
دوالر عل��ى الترتيب، أما لاير مدريد وبرشلونة االسبانيين 
فق��د تج��اوزت ايراداتهما 620 و550 ملي��ون دوالر على 
الترتيب وحقق سان جرمان ايرادات تزيد عن 444 مليون 
دوالر بينما كانت اي��رادات عمالقي ألمانيا وايطاليا بايرن 
ميونخ ويوفنتوس 550 و350 مليون دوالر  على الترتيب.

  
الصين تهدد

وم��ن بعي��د تتع��رض ف��رق أوروب��ا بأرقامه��ا القياسية 
وصفقاتها وايراداتها لهجوم غير متوقع، فشركات الصين 
التي استحوذت مؤخراً على قطبي مدينة ميالنو في إيطاليا 
وأع��رق أنديتها ودفعت 740 مليون يورو لميالن لوحده، 
ل��م تكن أرحم من أندية الصي��ن نفسها التي أحدثت زلزاالً 
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“كاريزما” من “سانت أونوريه”
أطلق��ت سان��ت أونوري��ه 
يناسب  مط��وراً  إص��داراً 
شخصيته��ا الحيوي��ة م��ن 
خالل اصدار كاريزما الذي 
يجمع بين البساطة واألناقة. 
تتوفر الساع��ة الجديدة في 
نسختي��ن، إحداهم��ا تجمع 

بي��ن التشطي��ب المصق��ول 
والساتان��ي بأشع��ة الشم��س، 

واألخرى تتميز باإلغراء البراق 
لعرق اللؤلؤ وبريق األلماس. 

MANERO PERIPHERAL
تمثّ��ل ساع��ة ماني��رو من 
كارل أف بوشرر األصالة 
في صناعة الساعات، فهي 
تستخدم آلية الحركة كاليبر 
 CFB A2050 الجدي��دة 
الت��ي ت��ّم تطويرها ضمن 
وتجمع ساعة  مصانعه��ا، 
ماني��رو الجدي��دة م��ا بين 
والهندسة  الرفي��ع  ال��ذوق 
الحديثة إلى جانب األصالة 

الكالس����يكي�ة لف�ن صناع�ة الس����اع�ات.

إصدار “سيدرالي بالتوربيلون” المزدوج
كشفت دار الساعات السويسرية 
موان�ي��ه”  “لوي����س  الفاخ���رة 
اإلصدار الجديد لساعة سيدرالي 
بالتوربيلون المزدوج المعكوس 
واألكبر حجما للمرة األولى في 

تاريخ الساعات.
وتعم��ل ه��ذه الساع��ة الفريدة 
المزدوج.  التوربيل��ون  بطاق��م 
ويذكر أن لويس موانيه تحرص 
منذ تأسيسها على إضافة تُحف 

فنية لعالم الوقت الثمين. 

ساعة نسائية مميزة من كونكورد
أط�ل�ق���ت دار الس��اع����ات 
كونكورد، ساعة إمبرساريو 
الت��ي تتسم  لي��دي األنيق��ة، 

بتشطيب متميز.
يأتي اإلصدار الفاخر بميناء 
أسود من عرق اللؤلؤ ويتوفر 
في علبة م��ن الفوالذ المقاوم 

للصدأ.
وتحت��وي المين��اء على 48 
ماسة و96 عل��ى السوار ما 

يؤكد على أناقة الساعة.

إصدار فاخر من “ريموند ويل”
كشفت دار الساعات 
السويسري��ة الفاخرة 
“ريمون��د ويل” عن 
الخ��اص  اإلص��دار 
“مايست��رو  الجدي��د 
يتألف  والذي  بيتلز” 
قطع��ة  3آالف  م��ن 

فق��ط، وذلك في إطار الشراكة م��ع فرقة البيتلز الشهيرة وتاريخها 
في عالم الموسيقى.

وتع��د الساع��ة الجدي��دة الموديل األح��دث في سلسل��ة األيقونات 
الموسيقية الشهيرة للعالمة.

مرتبة الشرف لساعة الجيب
م�ؤخ�راً  ح���ازت 
الج�ي�ب  س��اع����ة 
 Pocket األنيق����ة
plein cuir مرتبة 
الش��رف بخبرته��ا 
في صناعة الجل�ود 
وصناعة الساعات 
ال�ت�ي رس���خ�ت�ه�ا 

دار صناع��ة الساع��ات. وتستقر ساع��ة الجيب الجدي��دة والفاخرة 
والمصنوع��ة بدقة في ورش Hermès براح��ة داخل غطاء ملون 

مصنوع من جلد التمساح.
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إصدار الذهب الخاص من لويس موانيه
احتف����االً بم���رور 200 ع����ام 
على اخت��راع “لوي��س موانيه” 
للكرونوغ��راف، تفخ��ر لوي��س 
موانيه بتقديم ساعة “ميموريس” 
بالذهب الوردي الخاص تكريما 

للروح التي أبدعت للعالمة.
يذك��ر أن الساعة تتمي��ز بحزام 
مصن��وع م��ن جل��د التمس���اح 
وباحتياط��ي طاق��ة 48 س�اع���ة 
باإلضاف��ة إل��ى مي��زات عديدة 

أخرى.

Rado True المتنوعة األلوان
اتس�عت أح�دث 
م�ن  تش��كيل��ة 
 Rado ساعات
انضم�ام  م���ع 
ع�����ة  م�ج�م�و
 True س�اعات
إليها،  الجدي��دة 
وه�ي ت��ض����م 

س��اع��ات مصنوع��ة م��ن السيراميك فائ��ق التقنية بألوان��ه الملفتة 
لألنظار. فقد شهدت مجموعة الساعات البنية بلون الشوكوالته الغنية 

إضافة لونين جديدين، هما األزرق البحري واألخضر الداكن.

ساعة Meizu بتصميم تقليدي
اخت��ارت شرك��ة Meizu الع��ودة ال��ى 
التصميم التقلي��دي للساعات، حيث كشفت 
عن ساعته��ا الذكية Mix التي تأتي بحجم 
42 ملم وبوجه ساعة مميز بالعقارب، مع 
 ،LED محرك لالهتزاز والتنبيه بإضاءة
وامكاني��ة اإلتصال بالهوات��ف الذكية عن 

طري��ق البلوتوث، وهي م��زودة ببطاري��ة 270mAh للعمل حتى 
240 ي��وم من االستخدام المتواصل. ويمكن للمستخدم مراجعة كافة 
البيانات التي يتم رصدها مع الساعة عن طريق تطبيق Meizu على 
الهوات��ف الذكية، وتقدمها الشركة بألوان األسود والفضي مع زجاج 
sapphire لحماية وجه الساعة، وهي مقاومة للماء حتى عمق 30م.

كرونوالينر بالكستيل من “بريتلينغ”
الش��رك�ة  أعلن�ت “بريتلين����غ” 
السويسري���ة العريق��ة لتصني��ع 
الس�اع��ات الفاخرة، عن وصول 
م��ن  بالكام��ل  جدي��دة  نس��خ��ة 
طرازها الممي��ز “كرونوالينر” 
إلى أسواق الشرق األوسط وهي 
تجمع بين الق��رص السيراميكي 
عالي التقني��ة واإلطار الفوالذي 
األس��ود، إضافة إلى مينا ورباط 
مطاط��ي متناغمين في التصميم 

واللون.

PATRAVI TRAVELTEC II
ك�ارل  أط�ل��ق�����ت ع�الم���ة 
س������اع��ة  ب��وش������رر  أف 
 ،Patravi TravelTec II
وهي مصنوع�ة من الذه���ب 
ال��وردي والتيت�انيوم األس�ود 
 DLC بط�ب�ق�����ة  ومغل�ف���ة 
فني��ة  تحف��ة  س��وداء، وتع��د 
راقي��ة ملفت��ة لألنظ��ار م��ع 
الكرنوغ��راف الفري��د ال��ذي 
يق��دم ثالث��ة مناط��ق زمني��ة 
تجعلها الرفيق المثالي للسفر. 

“أوميغا” تنضم إلى عالم النظارات
أطلقت عالمة الساعات األيقونية أوميغا أول تشكيلة نظارات فاخرة 
للرجال والنساء بالتعاون مع مجموعة ماركولين في أيطاليا. وقد تم 
صن��ع كل نظارة من أجود المواد والمع��ادن، وتأتي كافة العدسات 
مقاومة للخدش وبمعالجة تجعلها مضادة لإلنعكاس ومع نقش شعار 

أوميغا.
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إنهاء مهمة سوالر امبالس بنجاح
سوالر  أكمل��ت 
امبال���س جولتها 
العال���م  ح���ول 
بنج��اح لتح���ط 
رحال�ه����ا ف��ي 
أبوظب��ي بع����د 
تاريخية  رحل��ة 
نح��و المس�تقبل 

باستخ��دام الطاق��ة الشمسية فقط. وبصفتها الشري��ك الرئيسي تهنئ 
“أوميغ��ا” برتران بيكار وأندريه بورشبيرج وفريق سوالر إمبلس 

بأكمله على النجاح الكبير للرحلة.

اإلصدار الفاخر لمحفظة أستون مارتن
أطلقت صانعة السيارات 
البريطانية الفاخرة أستون 
مارتن ومجموعة هاكيت 
لتج��ارة التجزئة لأللبسة 
مجم�وع���ة  الرجال�ي��ة، 
محفظة حصري�ة لخريف 
وشت��اء 2016. تتضم�ن 
مجموعة أست��ون مارتن 
ف��ي هاكي���ت الفاخ����رة 

المؤلّف��ة من 14 قطع��ة من المالبس الخارجي��ة، األلبسة المحبوكة 
)التريكو(، القمصان، السراويل واإلكسسوارات. 

افتتاح دبل تري من هيلتون في بولندا
افتتحت “دبل 
م���ن  ت���ري 
هيلتون” فندقاً 
ف��ي  جدي����داً 
فروتس��واف 
 ، ا ل�ن�����د بب�و
وذل��ك ضمن 
مجمع “أوف�و 

فروتسواف” ذو التصميم الفريد من 6 طوابق. ويعد المبنى صرحاً 
حضاريا. وبذلك يصبح الفندق أحدث إضافة إلى السلسلة التي تضم 

أكثر من 70 فندقاً حول العالم. 

“أل جي” تدخل “غينيس”
حققت “أل جي” رقماً قياسياً جديداً في سجل غينيس العالمي، وذلك 
بإنش��اء أكبر صورة ُمشّكلة من المصابيح الكهربائية فقط، من أجل 
إظه��ار الكف��اءة االستثنائية ف��ي استهالك الطاقة لب��رادات الشركة 
العاملة بنظ��ام Centum System. وقد استخدم 18072 مصباح 
فلورسن��ت لتكوين صورة أبعادها 12 مت��راً في 9.6 متراً، تصور 

اد LG Centum System مكبراً عدة مرات. برَّ

“ون أند أونلي لو سان جيران”
أعل��ن منتج��ع 
أن��د أونلي  ون 
لو س�ان جيران 
األس��ط���وري 
ع�ل�ى الش�اطئ 
ل���ي  لش����م��ا ا
الش������رق����ي 

لموريشوس، عن خططه ل��والدة جديدة للمنتجع، إذ سيتم إقفاله في 
شباط/فبراي��ر 2017 ليتم تجديده بالكامل، لُع��اد افتتاحه في أواخر 
عام 2017، على أن يحتفظ بالعنصر الذي لطالما أحبه ضيوفه وهو 

الخصوصية االستثنائية كونه يقع على شبه جزيرة خاصة به.

عروض مميزة في “ويندام دبي مارينا”
أطل��ق “ويندام 
دب��ي مارينا”، 
تابع  فندق  أول 
ل�م�ج�م�وع����ة 
وين��دام للفنادق 
والمنتجع���ات 
في اإلم��ارات، 

عروضاً ترويجية مميّزة تشمل إقامة أمسيات ممتعة في مطعمه رينج 
الذي يشتهر بمأكوالته اللذيذة وزخارفه التي تحاكي طراز لويزيانا 
األصيل، وهو يق��ع وسط مرسى دبي، وبمقدور ضيوف فندق دبي 

مارينا التمتع بعدد من العروض الترويجية طوال األسبوع.
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موقع bebe للتجارة اإللكترونية
www. محالت البيع بالتجزئ��ة لألزياء، موقعه�ا ،bebe أطلق��ت

bebearabia.com المخص��ص للتج��ارة اإللكترونية المنطقة، 
حي��ث س��يك��ون باس���تطاع����ة المتسوقين الش����راء بكل سهولة 

وثق����ة م��ن خ���الل 
النق��ر عل��ى الموق�ع 
ال��ذي ت��م تصميم��ه 
ح�دي�ث����اً، ع�����الوة 
ع��ن اس���ت�كش���اف 
المجموعات الجدي�دة 
واألش��كال الممي��زة 

للعالمة التجارية.

“برومناد” تقدم قائمة طعام إيرانية
أجنح��ة وفلل  قام 
ال في��ردا مارين��ا 
دب���ي م�ؤخ����را 
قائم���ة  بإضاف��ة 
طع��ام ايراني�ة ال 
تقاوم في مطعم�ه 
“ب�روم�ن������اد” 
ط���وال  المفتوح 

اليوم. توفر القائمة ف��ي برومناد خليطاً مغرياً وصحياً من األطباق 
اإليرانية التقليدية بأسعار مالئم��ة للغاية. ويرأس المطعم “ابراهيم 

نوروزي” أكبر طاه فارسي في دبي.

تقنيات أوميغا خالل األلعاب األولمبية
بمن�اس���ب���ة ع����ودة 
لعب��ة الغول��ف إل��ى 
األلع��اب األولمبي����ة 
للم��رة األول��ى بع��د 
112 عام��اً، قام���ت 
“أوميغ���ا” ضاب����ط 
الوقت الرسمي لدورة 
األلع��اب األولمبي��ة، 
بتطبي���ق ع���دد م��ن 

التقنيات واألجهزة المتطورة في ضبط الوقت وتوزيعها في أرجاء 
الملعب الجديد حيث تقوم مجتمعة بجمع المعلومات وإبراز النتائج. 

“معًا أفضل” من “الريتز - كارلتون”
يق��دّم فندق الريتز-كارلتون، مركز دب��ي المالي العالمي، للضيوف 
عرض “مع��اً أفضل” الممي��ز والموّجه للمسافري��ن الذين يهوون 
الترف، إذ يتيح لهم اإلقامة مجاناً لليلة واحدة عند حجز ليلتين، وذلك مع 

اقتراب عيد األضحى 
المبارك.

ويستفيد الضيوف عند 
حجزه��م العرض من 
على  كبيرة  حسومات 
العالجات في المنتجع 
بعض  وفي  الصح��ّي 

المطاعم المختارة.

عروض خاصة من “دبليو المالديف”
كشف فندق “دبليو المالديف”، عن عروض العطالت الخاصة بعيد 
األضح��ى والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ومتطلبات الزوار 

دول  م��ن  القادمي��ن 
الخليج العربي. وتتيح 
هذه الحزم��ة للزوار 
من  االستفادة  إمكانية 
إقامة مجانية لمدة ليلة 
واح��دة عن��د حجز 3 
ليال، حي��ث سيستفيد 
ضي��وف الفن��دق من 

حسومات كبيرة.

أول فندق رعب في إمارة دبي!
عال��م  ج��ي”  ام  “أي  كشف��ت 
المغامرات وأكبر وجهة ترفيهية 
داخلي��ة ف��ي العالم ع��ن عزمها 
افتتاح أول فندق على هيئة مدينة 
أشب��اح ف��ي دب��ي ق��رب القرية 
العالمية، لتوفّ��ر للزوار تجارب 

مخيفة تتضم��ن أصوات بكاء وص��راخ وأشكال مرعب��ة. ويتميّز 
الفن��دق ال��ذي تع��ود ملكيته لمجموع��ة إلياس ومصطف��ى كلداري 
بتصميم��ه الداخلي المقتبس من أفالم هولي��وود المخيفة، م�ع قوائم 
طعام للزوار مكونة من لحوم منسقة بطريقة مرعبة وغير مألوفة، 

إضافة لمناشف غير نظيفة وحتى أدنى أنواع الشامبو والمنظفات.
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لصاقات ... لمراقبة وضعك الصحيقميص يغير لونه عند وجود تلوث

طّور مصمم األزياء نيكوالس بينتل مجموعة قمصان إيروكروميكس 
تهدف لتأمين سالمة مرتديها، وذلك بتحذيره من الجسيمات المؤذية 
كأح��ادي أوكسيد الكرب��ون أو أي إشعاعات محيط��ة به، وستوفر 
ه��ذه المالبس أيض��اً قدرة أكبر عل��ى إدارة البنية الجسدية وتأمين 
سالم��ة الهواء ال��ذي يتنفسه مرتديها، حيث يمك��ن للنسيج أن يغير 
لونه بالتدريج من األسود إلى األبيض وفقاً لتزايد الجسيمات المؤذية 
المحيط��ة ب��ه م�ع تغيير النقش المرسوم عليه��ا، ليتكّشف تدريجياً 
بشكل متغير لألل��وان، وكلما كان أكثر وضوحاً، كلما كان مستوى 

التلوث في الهواء أشد خطراً.

ق��دم ج��ون 
روج����رز، 
األخصائ��ي 
ف�ي ع��ل����م 
الم��������واد 
جامع�ة  في 
إي�ل��ين����وي 
باالش��تراك 

مع فريقه البحثي ابتك��اراً طبياً جديداً، وهو لصاقة إلكترونية يمكن 
ارتداؤه��ا تق��وم بب��ث البيانات الصحي��ة لجسم االنس��ان السلكياً، 
مث��ل سرعة النب��ض، نسبة أوكسجين الدم، ح��رارة البشرة وتغير 
لونه��ا، اضافة الى نسبة التعرض لألشعة ف��وق البنفسجية، وذلك 
كل��ه م��ن دون الحاج��ة ألي بطاري��ات، مستمدة طاقته��ا فقط من 
الهوات��ف الذكي��ة واألجهزة اللوحية، ما يجعله��ا أقل سماكة بنسبة 
5 إل��ى 10 م��رات مقارنة م��ع أدوات مشابهة، وه��ي مكونة من 
مجموعة ليدات متكاملة، وحساسات حرارية وأخرى لألشعة فوق 
البنفسجية لتسمح بالتقاط اإلشارات الحيوية للجسم البشري، وبثها 

إلى الجهاز الخارجي.

أوستراليا تحدث موقعها الجغرافي

تسع��ى وكالة الجغرافيا ف��ي أستراليا إلى مراجع��ة خطوط الطول 
والع��رض لمطابقة المواق��ع الجديدة بدقة، وتصوي��ب أخطاء نظم 
المالح��ة العالمي��ة م��ع تعديل في نظ��ام اإلحداثي��ات ومزامنته مع 
السج��الت الدولية، حيث سبب��ت االنزياحات في الصفائح التكتونية 
تحري��ك أوستراليا ما يقارب 7 سم نحو الشم��ال والشرق قليالً كل 
ع��ام، مراكمةً 1.5 مت��راً من االنحرافات منذ ع��ام 1994، ويؤكد 
جغرافي��ون ضرورة التحقق من صحة الخرائ��ط باعتبار أن موقع 
كأوب��را سيدن��ي سيبتعد عن موقع��ه الحالي مترين م��ع حلول عام 
2020، م��ا يجعل التصحي��ح مهماً أيضاً للحفاظ عل��ى دقة بيانات 
األقمار الصنعية وخدمات المواقع الجغرافية  كالسيارات والطيارات 

ذاتية القيادة.

وسادة إلكترونية للقضاء على الشخير

ابتك��رت شركة ريم في��ت األميركية، وس��ادة للتخفيف من الشخير 
الصادر أثن��اء النوم، تعمل بمساعدة تطبي��ق الكتروني يحّمل على 
األجه��زة الذكية على تنظيم تحريك الرأس من دون أن يشعر النائم 
بذلك ليقل شخيره قدر اإلمكان. وذكرت مصادر الشركة أن الوسادة 
التي أطلقت عليها اسم “زيك”، تحتوي على تجاويف متعددة تمتلئ 
وتفرغ من الهواء بمساع��دة تطبيق إلكتروني على السمارت فون، 
وتنظ��م بالتالي عملية تحري��ك رأس الشاخر وهو نائم ومن دون أن 
يح��س بذلك، إلى أفض��ل وضع يقل فيه شخي��ره. ويترافق ذلك مع 
األغان��ي الهادئة المفضلة التي يسجله��ا الشخص بنفسه وتعزف له 

بمساعدة السمارت فون، مثل التنويمات.
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بطارية تتحلل عند تعرضها للمياهأول رحلة سياحية إلى الفضاء

وافق��ت إدارة الطي��ران المدني األميركية عل��ى منح شركة فيرجن 
غاالكتك، أول رخصة إلرسال رحالت سياحية إلى الفضاء.

وبالرغ��م م��ن أن الشركة ل��م تعلن بع��د عن موعد انط��الق أولى 
رحالته��ا المدارية، إال أن المئات من عش��اق الفضاء سارعوا إلى 
حج��ز تذاك��ر على متن تل��ك الرحالت، ودفع ثمنه��ا الذي بلغ نحو 
250 ألف دوالر. وحصلت مركبة VSS UNITY التي تتسع ل�6 
مسافري��ن وطيارين، على أول رخصة تشغيل من نوعها في العالم 
لحم��ل الركاب في رحلة سياحية شبه مداري��ة تأخذهم مسافة 100 

كيلومتر فوق األرض.

ابتك�ر علماء 
ب�ط��اري����ة 
ي�م�ك����ن أن 
تتحلل عندما 
ت�ت�ع����رض 
للح��رارة أو 
الس���وائ��ل، 
ق��وة  وتبل��غ 

البطاري��ة 2.5 فول��ت ويمكنها تشغيل آلة حاسب��ة مكتبية لمدة 15 
دقيق��ة كاملة. وق��د تساعد هذه البطارية ف��ي الحفاظ على األسرار 
العسكري��ة. وعندم��ا تسق��ط البطارية ف��ي الم��اء يتضخم غالف 
البطاري��ة البوليمر وتتفكك األقطاب الكهربائية، وهو ما يؤدي إلى 
تحلله��ا، ومع ذلك فإنها تحتوي عل��ى جسيمات متناهية الصغر ال 

تتحلل، مما يعني أنها ال تتحلل بالكامل.
يش��ار إل��ى ان طول البطارية يبلغ 5 ملليمت��رات ومساحة السطح 
6 ملليمت��رات في حين ال يتج��اوز سمكها ملليمت��ر واحد، وتشبه 
البطاري��ات التجاري��ة من حيث مكوناته��ا وبنيته��ا وردود الفعل 

الكهروكيميائية.

قمر اصطناعي صيني لالتصاالتأول بعثة خاصة إلى الفضاء

حصلت شرك��ة أميركية في والية فلوريدا، عل��ى موافقة الحكومة 
األميركية على إرسال مسبار روبوتي إلى القمر عام 2017، لتكون 
بذل��ك أول بعث��ة خاصة إلى الفضاء. وتحدد موافق��ة إدارة الطيران 
االتحادي��ة على بعثة “مون إكسبرس”، اإلطار القانوني والتنظيمي 
لعدد من الرحالت التجاري��ة األخرى إلى القمر والمريخ باإلضافة 
إل��ى كويكبات. وبن��اء على موافقة مكتب النق��ل الفضائي التجاري 
التاب��ع إلدارة الطيران االتحادية، قالت شرك��ة مون إكسبرس أنها 
تعت��زم إرسال مسبار بحجم حقيبة سفر في رحل��ة ذهاب بال عودة 
إل��ى سطح القمر، حامالً معه رم��اد رفات بشرية. وسيقوم المسبار 

بإرسال صور ولقطات فيديو إلى األرض.

ط��ل��ق�����ت  أ
ال�ص�ي�������ن 
أول أقم�ارها 
الصناع�ي����ة 
لمتخصص�ة  ا
ف��ي خدم�ات 
ات�ص����االت 
اله�وات������ف 

المحمولة. 
ويتي��ح القمر 

الصناع��ي “تيانتون��غ - 01” إنشاء شبكة للهوات��ف المحمولة في 
الصين والشرق األوسط وأفريقيا ومناطق أخرى. وتُدار الخدمات 
األرضي��ة بواسطة شرك��ة تشاينا تيليك��وم التي تملكه��ا الحكومة 
الصيني��ة. ويأتي ه��ذا فيما تستعد الصين لجول��ة ثانية من البعثات 
المأهول��ة إلى الفضاء. ووصل صاروخ��ان إلى مركز إطالق في 
شمال غ��رب الصي��ن. وسيحمل الصاروخ��ان نموذج��اً ثانياً من 
محط��ة فض��اء مزمعة الستب��دال محطة “تيانغون��غ” التي انتهت 

خدمتها ومركبة فضاء مأهولة يُطلق عليها “شينتشو - 11”.
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العالج الصيني باإلبر يرّمم الذاكرةعالج للربو ُيغني عن البخاخات

ط��ّور باحثون بريطاني��ون بالتعاون مع شرك��ة نوفارتس لألدوية 
ومعه��د المملكة المتحدة الوطني للبحوث الصحية، حبة دواء جديدة 
لعالج ح��االت الربو الخفيفة والحادة، تغني عن البخاخات التقليدية 
والستيروي��د. واكتشف العلماء في جامع��ة ليستر البريطانية، الذين 
اختب��روا العقار سريرياً، أنه أسفر عن تخفيف أعراض الربو بحدة 
وتحسي��ن عمل رئة المصاب وتقليل الته��اب الرئتين وساعد أيضاً 
على ترميم بطانة القصبات الهوائية للمرضى. وأشار فريق البحث 
إلى أن الدواء الجديد يطلق عليه اسم )Fevipiprant(، ويؤخذ حبة 

واحدة مرتين يومياً، لعالج المصابين بالربو الحاد أو الخفيف.

ق��ال باحثون في الصين ان الع��الج الصيني باإلبر يحدّ من ضعف 
الذاكرة الذي يسبق اإلصابة بالخرف. وتوصل الباحثون في الصين 
إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات 5 دراسات شملت أكثر من 500 
شخص، فوج��دوا أن العالج باإلبر الذي ينتمي إلى الطب التكميلي 

القديم أسفر عن تحسن األداء في اختبار الذاكرة بنسبة 10 %.
وكان��ت دراسات سابقة ربط��ت ضعف األداء في اختب��ار الذاكرة 
باألع��راض األولى للخ��رف، وبالتالي فإن تحسي��ن القدرة الذهنية 

يمكن أن يردع هذا المرض العصبي التنكسي.

خاليا قادرة على محافحة السرطان

تمك��ن عالم الفيروسات الرئيسي في جامعة بكين البروفسور ليلين، 
م��ن اكتش��اف خاليا خاصة ف��ي جسم االنسان ق��ادرة على القضاء 
على األمراض الفتاكة القاتلة بم��ا فيها السرطان واإليدز. وأوضح 
ليلي��ن أن خاليا “CD8+T” في حالة االصاب��ة بأحد الفيروسات، 
تبدأ في إنت��اج مادة السيتوكين المضادة للفيروس��ات والقادرة على 
القض��اء على مجموعة من األم��راض والفيروسات الفتاكة، إال أن 
إنت��اج الخاليا لمادة السيتوكين غير كافية لمكافحة الجسم لألمراض 
الخطي��رة. وأش��ار الباحث الصيني إل��ى أن العقب��ة الرئيسية التي 
تواجهه��م حالياً ه��ي تصنيع مواد مضادة للفيروس��ات على أساس 
السيتوكي��ن، ستكون قادرة على مكافح��ة السرطان وفيروس نقص 

المناعة البشرية وأمراض أخرى.

زرع نخاع العظم بال عالج كيميائي

أج��رى باحثون دراسة على طريقة جدي��دة لزرع نخاع العظم، من 
دون استخدام العالج الكيميائي. وطور هذه التقنية فريق من الباحثين 
في كلية الطب بجامعة ستانفورد األميركية، حيث كانوا يبحثون عن 
طريقة إلزالة نخاع العظام الخاص بالمريض، إلفساح المجال أمام 
خالي��ا تأتي من متبرعين، م��ن دون االضطرار إلى اللجوء للعالج 
الكيميائ��ي أو اإلشعاعي. لكن اآلثار الجانبي��ة لهذه التقنية قد تشمل 

اإلضرار بالكبد، األعضاء التناسلية، المخ، وغيرها.
ونش��رت نتائ��ج الدراسة، الت��ي أجراها العلماء عل��ى فئران معتلة 

المناعة، في دورية “ساينس ترانسالشنال ميديسين جورنال”.
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.)HCI( ومؤشر رأس المال البشري ،)TII( والالسلكية
ويركز تقييم األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية 2016 على مدى قدرة الدول 
عل��ى توظيف برامج الحكومة اإللكترونية والذكية لخدمة األهداف اإلنمائية 
الت��ي يبل��غ عددها 17 هدفاً ومنه��ا التعليم الجيد، والصحة الجي��دة والرفاه، 
والمس��اواة بين الجنس��ين، والطاقة النظيفة، والعمل الالئق ونمو االقتصاد، 
والصناع��ة واالبت��كار والهياكل األساس��ية، والمدن والمجتمع��ات المحلية 
المس��تدامة، والعم��ل المناخ��ي وغيرها. كما يركز التقيي��م على قياس مدى 
اس��تخدام تكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت في إص��الح وتطوير القطاع 
العام في الدول، عن طريق تعزيز الكفاءة، والفعالية، والشفافية، والمساءلة، 
والوصول إلى الخدمات العامة، ومس��توى مشاركة المواطنين في كل دولة 

من الدول األعضاء في األمم المتحدة في جميع مستويات التنمية.

اهتمام خليجي بالخدمات اإللكترونية
وعلى المستوى الخليجي، حققت اإلمارات المركز األول في مؤشر الخدمات 
اإللكتروني��ة الذكية، تلتها البحرين ثم الس��عودية وقطر ثم الكويت ثم عمان. 
ومن المالحظ أن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، أحرزت معدالت 
أعلى من المعدل العام، مما يدل على اهتمام الحكومات الخليجية كافة بتقديم 
خدماته��ا بصورة إلكترونية ذكي��ة، بهدف الوصول إلى إس��عاد المتعاملين 

وتحقيق الرفاهية.
أم��ا على الصعيد العالم��ي،  جاءت المملكة المتحدة ف��ي المركز األول في 
مؤش��ر الخدم��ات اإللكترونية الذكية، تلتها في الترتيب كّلٍ من، أوس��تراليا 

وسنغافورة وكندا وكوريا الجنوبية.
UN� (يذكر أن تقرير لجنة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية 
الحكومة اإللكترونية.DESA(، ال��ذي يُص��در مرة كل س��نتين، يعتبر مرجع��اً عالمياً في مجال 

اإلمارات األولى عربيًا في مؤشر الخدمات اإللكترونية

كما جاءت اإلمارات في قائمة أفضل 50 دولة في العالم من 
حيث تطبيق المشاركة اإللكترونية، حيث اشتركت ومملكة 
البحري��ن في المرك��ز األول عربياً، وحقق��ت الدولتان معاً 

المركز 32 عالمياً.

تنمية الحكومة اإللكترونية
وم��ن اإلش��ارات المهم��ة ف��ي التقرير األمم��ي أنه وضع 
اإلم��ارات في قائمة الدول الرائدة على مس��توى العالم من 
حيث مستوى التقدم على مسار تنمية الحكومة اإللكترونية، 
اذ حققت الدولة الخليجية الدرجة الكاملة في المستوى الثاني 
للخدم��ات المقدمة م��ن الحكومة، وهو مس��توى الخدمات 
المعززة. أما في المؤشر الكلي لتطور الحكومة اإللكترونية، 
والذي ضم المؤشرات الثالثة، الخدمات اإللكترونية، رأس 
المال البشري، والبنية التحتية لالتصاالت، فحققت اإلمارات 
المرك��ز 29 عالمياً، متقدمة ثالثة مراكز عن العام 2014، 
حي��ث كانت آنذاك ف��ي المرك��ز 32. كما وض��ع التقرير 
اإلمارات والبحرين  ضمن قائمة القادة العالميين في مؤشر 
تط��ور الحكومة اإللكترونية، حيث جاءت المملكة المتحدة 

في المركز األول وتلتها أوستراليا ثم كوريا الجنوبية.
وتعليق��اً عل��ى هذه النتائ��ج الجي��دة، أكد مدير ع��ام الهيئة 
العامة لتنظي��م قطاع االتصاالت في اإلم��ارات حمد عبيد 
المنص��وري عزم بالده على تحقي��ق المركز األول عالمياً 
في عام 2021، مش��يراً إلى أن األمر بالنسبة لبالده “ليس 
مج��رد خيار، ب��ل التزام ال محيد عنه مهم��ا كلف ذلك من 

عناء وسهر”.
وس��لط التقري��ر الض��وء عل��ى تنمي��ة وتط��ور الحكومة 
اإللكتروني��ة ف��ي 193 دولة حول العال��م، من خالل قياس 
 EGDI المؤش��ر الع��ام لتط��ور الحكوم��ة اإللكتروني��ة
الذي يعدّ مؤش��راً مركباً، إذ يقوم على المتوس��ط الحسابي 
لثالثة مؤش��رات فرعية، هي مؤشر الخدمات اإللكترونية 
الذكية )OSI(، ومؤش��ر البنية التحتية لالتصاالت السلكية 

حافظت اإلمارات العربية المتحدة على ريادتها 
اإلقليمية في مؤشــر الخدمـات اإللكترونيـة 
والذكيـة، حيث حققـت المركز األول عربيــًا 
(0.8913 نقطة)، فيما احتلت المركز الثامــن 
عالمياً (مع جمهورية استونيا) والثالث آسيوياً، 
الحكومات  تنمية  اسـتبيان  أظهر  حسـبما 
اإللكترونية EGDI الصادر عن لجنة األمم المتحدة 

.UNDESA للشؤون االقتصادية واالجتماعية
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”iOS“هل تتجسس كندا على مواطنيها؟500 ألف دوالر مقابل ثغرة لـ
 Exodus خصصت شركة

Intelligence األمنية 
مكافآت مالية تصل 

قـيـمـتـهـــا إلــى 
ألــــــف   500
دوالر للهاكــر 
الــذي يزودها 
بمعـلـومــــات 
عـــن نـقــــاط 

الضعف الموجــودة في نظام “iOS” آلبل، متجاوزة بعرضها هذا 
مكافأة شــركة آبل نفسها لمن يعثر على نقاط الضعف في منتجاتها 

وهي300 ألف دوالر.
جدير بالذكر أن Exodus Intelligence المتخصصة في شــراء 
المعلومات عن نقاط ضعف البرامج مـع إعادة بيعها لم تكن شــركة 
آبــل الوحيــدة فــي قائمتها بل خصصــت  150 ألــف دوالر مقابل 
اكتشــاف أي ثغرة في متصفح غوغل كروم، و125 ألف دوالر في 
حال اكتشاف الهاكرز لثغرات في “مايكروسوفت ايدج” و80 ألف 

دوالر مقابل ثغرات متصفح “فايرفوكس”.

ســقطت الســلطات الرقابية الكندية متمثلة بجهاز الشرطة في اتهام 
التجســس على المواطنين ،حيــث نقل موقع نيويــن التقني تأكـــيد 
تقرير نشــره كاتب يُعرف بإسم فالد ديدو وبــه اعتراف من شرطة 
StinG� ”مدينة فانكوفر الكندية باســتخدامها جهاز تجســس كامل 
ray”، الجهاز ذاته الذي تســتخدمه وكالة االمن القومي االميركية، 

غير ان كندا أكدت ان استخدامها لهذا الجهاز كان محدوداً جداً.
ويرى الكثيــرون ان Stingray يعتبر غير قانوني النه يعد عملية 
اعتقال للمســتخدمين دون وجه حق، حيث يقوم بسحب المعلومات 
التعريفية حول المستخدم اضافة الى مضمون االتصاالت والرسائل 

النصية ومكان تواجده من دون تفريق بين مذنب وبريء.

حرب بين انستغرام وسناب تشاتفي عام 2017 ... وداعًا تويتر !

ظهرت مؤخراً العديد من الشــائعات على أن تويتر ســيتم اغالقه 
خــالل عام 2017 ، ويعود ذلك الى الخســائر الكبيرة في عائداته 
مع تباطئ في أعداد المســتخدمين وحتى النشــطين منهم، وانتشار 

العديد من الحسابات االباحية بمحتويات ملغومة.
بدورهــا لــم تنفي الشــركة أو تؤكد  فكرة االغالق بــل رافق ذلك 
 ”Save Twitter“ ظهــور العديــد مــن الوســوم المواليــة مثــل
وشــائعات أخــرى بأن الوليد بن طالل وســتيف بالمــر يخططان 
لزيادة اســتثماراتهما في الشــركة، وذلك من أجل إنقاذها والتأثير 

على أسهمها إيجابياً .

أعلن انستاغرام عن إدخال تعديالت وميزات جديدة على منشورات 
من الصور والفيديو Stories Feature ليسمح لمستخدميه مشاركة 
الصــور والفيديوهــات لمدة ال تتجاوز 24 ســاعة مــع أصدقائهم، 
ولتختفي المنشــورات بعد ذلك، تماماً كما يحصل في سناب تشات، 

إضافة إلى تحميل الصور مع كلمات وملصقات رسوم متحركة.
الخطــوة هذه تعتبــر بمثابة بدايــة الحرب بين انســتاغرام التطبيق 
المملوك لفيسبوك وسناب تشات الذي يحقق حالياً نجاحاً واضحاً في 
جذب انتباه عشاق مواقع التواصل وخاصة الشخصيات المشهورة.

وتأتي المنافســة هذه خصوصاً بعد رفض ايفان شــبيغل سابقاً وهو 
مؤسس سناب تشات بيعه لفيسبوك مقابل 3 مليار دوالر.
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Beam مايكروسوفت تستحوذ على

تركز مايكروســوفت مؤخراً في سياســاتها علــى جلب فرق العمل 
ومنتجاتهــم عوضاً عن بناءها مــن الصفر، حيث قررت هذه المرة 
االستحواذ على منصة Beam للبث المباشر لأللعاب والتي ينتظر 
أن تعمل على ضمها إلى إكس بوكس، ما ســيمكن المستخدمين من 
مشاهدة البث المباشر أللعاب الفيديو عند األصدقاء والتفاعل معهم.

Beam التــي تتميز عن خدمــة يوتيوب لبث األلعــاب أن التأخير 
منخفــض للغايــة ويصــل إلى 200 ميلــي ثانية فقــط ال يكون فيها 
المشــاهد متفرج على ما يلعبه صاحب البث بل يمكن التفاعل معه 
مثل إعطائه أسلحة وتحديات وغيرها من أدوات تؤثر على مجرى 
اللعبة، والمنصة تدعم بالي ستيشن وأجهزة الكمبيوتر، لكن تكاملها 

مع إكس بوكس سيكون بالطبع هو األفضل.

غوغل قد تدفع غرامة ... في روسياDuoSkin ... وشم للتحكم باألجهزة

 MIT كشفت مجموعة الطالب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
بالتعاون مع باحثين من مايكروســوفت عن وشم مؤقت ذكي يحمل 
اسم DuoSkin يمكن تحويله إلى لوحة لمسية يتم من خاللها التحكم 

بالهاتف الذكي الخاص بالمستخدم.
وبحســب الطالب فــإن DuoSkin ليس عصري فحســب، وإنما 
رخيــص بما فيه الكفايــة لتغييره وتبديل مظهره وفــق 3 فئات مع 
ميزات مختلفة كلوحة تتبع أو سحب بيانات أجهزة أوحتى عواطف 
المســتخدم ودرجة حرارته، وتعتمد هذه الوشــوم على ورقة ذهبية 
اللون في إنشائها بشكٍل جميل ومميز، مع إمكانية رسم أشكالها على 

برامج التصميم المختلفة ليتم قّصه وتخصيصه بعد ذلك.

قدم محرك البحث الروسي ياندكس شكوى قضائية لسلطات مكافحة 
اإلحتكار الروســية ضد منافسه غوغل، وذلك بخصوص التطبيقات 
االفتراضيــة التي تأتي مع نظام أندرويد على الهواتف والحواســيب 
اللوحية باعتبارها من تطوير غوغل نفسه، منها محرك البحث وجي 
ميل وأيضاً المتصفح كروم. ومع تزايد مبيعات األندرويد في روسيا 
فإن المحرك األميركي سيزيد من حصته السوقية التي تصل إلى أقل 
من 40 % مقابل 60 % لياندكس، ما جعل األخير يحرك السلطات 
الروســية لتطلــب 6.75 مليون دوالر كتعويض على الخســائر من 
غوغل، الذي يستعد أيضاً لعقوبة لنفس السبب من االتحاد األوروربي 

لكن بغرامة أكبر بكثير من تلك التي سيدفعها في روسيا.

غوغل تحّول تطبيقات IOS ألندرويد
تقارير  تشــير 
ان شركة  الى 
قـد  غـوغــــل 
اســــتـحوذت 
منصــة  علـى 
 A p p o r t
able منذ سنة 
تقريباً  بغرض 
الـتـوظـيــــف 

والحصول على عدد من موظفيها لإلنتقال للعمل في غوغل.
Apportable التي تأسســت عام 2011  تتخصص بتسهيل مهمة 
المطوريــن لتحويل تطبيقــات iOS لتعمل علــى أندرويد من دون 

حاجة إلجراء تعديالت كثيرة في الشيفرة البرمجية.
وتتميــز بوجود منتجات أساســية لها، للشــركات وقطــاع األعمال 
واأللعاب و حتى للمطورين المستقلين. وستؤمن غوغل من الشركة 
أدوات توفر للمطورين حرية أكبر الختيار أي نظام تشغيل يريدون 
لتطوير تطبيقاتهم ما يسهم بعملية تطوير تطبيقات األندرويد وزيادة 

جودتها.
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900 مليون هاتف معرض للخطر

كشفت الشركة األمنية “تشيك بوينت” تفاصيل ثغرة جديدة وخطيرة، 
يتعرض إلصابتها أكثر من 900 مليون جهاز أندرويد، تعرف بإسم 
كوادرووتر Quadrooter وتؤثر مباشرة على معالجات كوالكوم. 
حيث تم إخبار االخيرة بشــأن الثغرة مــع َمنََحتها 90 يوماً للتعامل 
معهــا وإصالحهــا، حيث يمكن للُمختَِرق أن يســتغل الثغرة بتثبيت 
برمجيات خبيثة ال يشتبه النظام بها تمنحه إمكانية الوصول لمستخدم 
الجذر “رووت” وبالتالي بيانات األجهزة ، ويتوقع أن تشمل الثغرة 
أجهزة ون بلس 3، و سلسلة نيكسوس، ال جي 5، وغاالكسي إس7  

وغيرها من الهواتف الشهيرة األخرى.

(بوكيمون غو) ... 200 مليون دوالر

بحسب توقعات منصة Sensor Tower المختصة بمتابعة انتشار 
التطبيقات على الهواتف الذكية فإّن إيرادات اللعبة األشهر حالياً في 
العالــم من نيانتك بوكيمون غو  قد بلغــت 160 مليون دوالر حتى 
اآلن، وترتفع بشــكل هائل لتصل إلى 200 مليون دوالر قريباً وفي 
فترة قصيرة جداً بداية من آب/أغسطس الماضي. ورغم مواجهتها 
لبعــض المشــاكل بداية فقد بقيت متفوقة على فيســبوك والعديد من 
التطبيقــات في متوســط وقت االســتخدام، في هــوس عالمي غير 
مســبوق كالعب الجمبــاز الياباني في اولمبياد ريــو 2016 والذي 
وصلته فاتورة اتصاالت بقيمة 5,000 دوالر بسبب ممارسة اللعبة 

أثناء تواجده في البرازيل.

لينكدإن تعود بأرباح عالية

كشفت لينكدإن نتائجها المالية للربع الثاني للعام الحالي بعائدات فاقت 
توقعــات المحللين إلى 933 مليــون دوالر منها أرباح صافية 153 
مليون دوالر. وســاهم قســم التوظيف بـ597 مليون دوالر مرتفعاً 
سنوياً بمعدل 35 %، فيما ارتفعت عائدات حلول التسويق السنوية 
أيضاً 29 % لتصل إلى 181 مليون دوالر، وحّصلت اإلشتراكات 
المدفوعــة 155 مليون دوالر بزيادة ســنوية 21 % ، لينكدإن التي 
اســتحوذت عليها مايكروســوفت بصفقة 26.2 مليار دوالر وصل 
عدد مســتخدميها 450 مليون مستخدم بزيادة 17 مليون عن الربع 
الماضي، في حين كان عدد  النشطين شهرياً 106 مليون مستخدم .

تطبيق غوغل يتجاوز بوكيمون غو

نجــح تطبيق التراســل المرئي الجديد من غوغــل Duo وبعد نحو 
يومين فقط من إطالقه رســمياً  في تصــدر قائمة التطبيقات األكثر 
تنزيالً لنظام التشــغيل أندرويد على مســتوى العالم، وجاء رابعاً في 
فئة تطبيقات الشبكات االجتماعية لنظام IOS، متفوقاً على تطبيقات 
شــهيرة مثل فيس بوك مســنجر وحتى بوكيمون غو، التطبيق الذي 
 Faceيسمح بمكالمات الفيديو الفردية من المتوقع أن يكون منافساً لـ
Time من آبل، مؤكـدة غوغل تركيزها به على البساطة والجودة في 
مكالمات الفيديو، وهو يســمح بالتبديل بين الشبكات من دون انقطاع 

االتصال، مع ميزة مشاهدة المتصل قبل بدء المكالمة أيضاً.
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فايسبوك تعاني في ألمانيا
رفضت شركة فايسبوك 
اتهـامـــات السُّــــلُطات 
هة لها،  األلمانيــة الُمَوجَّ
حيــث تــرى األخيــرة 
أن الشــركة تتــردد في 
تعاونها مــع التحقيقات 
الجنائية الجارية، وذلك 
بعــد هجمــات تمــوز\

يوليـــو الماضــي فــي 
عــدة مناطق بألمانيا.

وقالت متحدثة باســم وزير العدل: إنها ســتدرس ما إذا كانت هناك 
حاجة لتغيير القوانين أم أن هناك مشكلة معينة في تنفيذها. خصوصاً 
أن  وزراء إقليميين اشــتكوا من أن فيســبوك مترددة في االستجابة 
لطلبــات الحصــول علــى المعلومات، والتــي بدورها نفــت ذلك، 

ت على أنها قدمت المساعدة الكاملة. وأصرَّ
وأضافــت أنه على الرغم من جهودها مع وكاالت إنفاذ القانون في 
ألمانيا ال تزال تتلقى طلبات البيانات بشكل غير سليم أو قانوني من 

المسؤولين.

سرقة البيانات من صوت القرص!
نشـر موقع 
مـعــــة  جـا
كـورنـيـــل 
االلكتروني 
بحثـاً جديـداً 

يــوضــــــح 
إمكانيــة قيـام 

الـقـراصـنـــة 
بسرقة بيانات القرص الصلب الخاص بوسيلة جديدة وغريبة وهي 

االستماع إلى األصوات التي يصدرها.
DiskFiltration طريقــة االختــراق الجديــــدة هــذه تعمل عن 
طريق الســيـطـرة على ذراع القرص الصلب التي تتحـرك ذهابـاً 
وإيابــاً عنــد قــراءة وكتابـــة البيانـات مصــــدرةً أصواتاً مختلفة 
يمكـن لهذه األصوات فــي حــال تمكن القراصنة من تثبيت نــوع 
صحيـــح من البرمجيات الخبيثة أن تســـاعـدهـم فــي نقل البيانات 
إلــى الجهاز المجاور، ويعيب الطريقة بطئ نقل البيانــات بحوالى 
180 بت في الدقيقة الواحدة ما يجعلها مناسبة أكثر لسرقة كلمات 

السر.

الصين تتجاوز 700 مليون مستخدم
كشـف مركز 
معلــومـــات 
شـــــــبــكـــة 
اإلنـتـرنــــت 
 C N N I C
عــــــــدد  أن 
مسـتـخـدمـي 
اإلنـتـرنـــت 
فــــي الصين 

قد ارتفع بنســبة 3.1 % منذ نهايــة 2015، ليصل إلى 710 مليون 
مســتخدم، وهــو أكثر من الضعف خالل 5 ســنوات فقــط، ويمثل 
أيضــاً أكثر من نصف مجموع ســكان الصين،  فــي بلٍد يعاني من 
حظــر الشــبكات االجتماعيــة وخدمــات اإلنترنــت مثــل غوغل، 
ويوتيوب، وتويتر، وفيسبوك، وغيرها، إال أن التجارة اإللكترونية 
أثبتــت حيويتها ونموها، ما يؤكــد وجود نموذج اقتصادي قائم على 
االســتهالك، مع ترويــج الحكومة لمشــروعٍ  “إنترنت بلس” الذي 
يهدف إلى التوسُّعِ في صناعة اإلنترنت كجزٍء من خططها للتركيز 

على قطاع التجارة اإللكترونية.

إصدار جديد لوورد برس 4.6
أطـــلــــــــق 
القائمون على 
مواقع  منّصة 
ر   خـبـــــا أل ا
 W o r d
 P r e s s
باصدارهــــا 
يــــــد  لـجـد ا
4.6 اســـــــم 

 Pepper تكريماً ألســطورة موســيقى الجاز العــازف Pepper
Adams. اإلصــدار الجديد الذي اتــى بمجموعة من الميّزات في 
تحسين طريقة التحديث أو التنصيب أو حذف اإلضافات والقوالب، 
تميز أيضاً بالخطوط المحلية واالســتفادة مــن الخطوط الموجودة 
لدى المســتخدم،اضافة لمدقق للروابط الُمضمنــة، في حال أدخل 
المســتخدم أي رابط خاطئ مع ميزة استعادة المحتوى أيضاً حيث 
تحفظ المنصة المحتوى أثناء الكتابة، الســتعادته بسهولة في حال 
فُقــد االتصال باإلنترنــت، ويأتي اإلصدار الجديــد متوافراً بلغات 

عديدة من ضمنها اللغة العربية.
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إلى 60 %، وفقاً لتقرير فروس��ت أند سوليفان الذي صدر بالتعاون 
مع أس��بوع جيتكس للتقنية الذي يقام في الفترة الواقعة بين 16 و20 

أكتوبر/تشرين األول 2016 في مركز دبي التجاري العالمي.

اقباالً ملحوظاً على الروبوتات بالمنطقة
من جهتها، توقعت الرابطة األوروبية للروبوتات، وهي منظمة غير 
ربحي��ة تهدف إلى دعم صناعة الروبوت��ات وتقويتها وحمايتها في 
جميع أنحاء العالم، أن تش��هد المنطقة إقباالً ملحوظاً على اس��تخدام 
الروبوت��ات م��ن الش��ركات، ال س��يما تل��ك العاملة ف��ي المجاالت 
الصناعية واإلنتاجية. وقال كبير مس��ؤولي المعلوماتية في الرابطة 
سايمون أنديرسن، إن الروبوتات أصبحت تلجأ على نحو متزايد إلى 
الذكاء االصطناعي لتنفيذ مهام تس��تند إلى قرارات تتخذها هي، ما 
يؤدي إلى تعزيز الكفاءة والسالمة. أضاف: “بتنا على حافة انفراجة 
كبيرة في التقدّم التقني الذي يحكم العالقة بين اإلنس��ان واآللة، وقد 
لمس��نا في دول مجلس التعاون الخليجي، وال سيما دولة اإلمارات، 
وج��ود الطموح والعقلية التي تتقبّل التبن��ي المبّكر للجديد والمبتكر 
م��ن أجل أن تأخذ هذه الدول بزمام الريادة في اس��تخدام الروبوتات 

لضمان العمل على إحداث التحّول المنشود في الحياة اليومية”.

ً المجاالت األسرع نموا
تُعتبر الروبوتات والطائرات المس��يّرة عن بُعد والطباعة المجسمة 
ثالثي��ة األبعاد، 3 مجاالت تقنية متداخلة ومترابطة تش��هد انخفاضاً 
س��ريعاً في التكلفة، وزيادة مس��تمرة في مس��توى التط��ّور، ودفعاً 
متس��ارعاً لعجلة االبتكار. وثّمة إقب��ال متزايد من القطاعات يواكب 
التطور الحاصل ف��ي جودة الطباعة ثالثية األبعاد. ومن المتوقع أن 
تنم��و الطباعة ثالثية األبعاد والخدم��ات المرتبطة بها على الصعيد 
العالمي، بأكثر من 6 أضعاف، من مليارين ونصف المليار دوالر في 
أعدته شركة االستشارات العالمية )برايس ووترهاوس كوبرز(.ع��ام 2013 وصوالً إلى 16.2 مليار دوالر في 2018، وفقاً لتقرير 

الروبوتات تعزز اإلنتاجية والسالمة في موقع العمل

في هذا الس��ياق، قال بول كالرك كبير مس��ؤولي التقنية في متجر 
“أوكادو” البريطان��ي، أكبر متجر بقالة عل��ى االنترنت في العالم، 
إن الروبوتات سوف تكون قادرة على اتخاذ القرارات والتكيّف مع 
البيئ��ات المحيطة جّراء التق��دّم الحاصل في مجال الذكاء الصناعي 
والذي أتاح للروبوتات إمكانية التمتع بمس��تويات ذكاء أعلى وقدرة 
أكب��ر عل��ى معرف��ة المزيد عن العال��م الذي حولها عب��ر االتصال 
بإنترنت األشياء واللجوء إلى تقنيات البيانات الكبيرة، مضيفاً أن هذا 

التقدّم سيؤدي إلى إثراء التعاون القائم بين البشر واآلالت.

استكمال األدوار البشرية وخفض التكاليف
ويؤكد كالرك أن “الروبوتات الشبيهة بالبشر والتي تتمتع بمستوى 
متق��دّم من الذكاء االصطناعي باتت مهيّأة لتحقيق قفزة واس��عة إلى 
األمام في استكمال األدوار البشرية وتعزيز الكفاءة في أماكن العمل، 
ال سيما في البيئات ذات المخاطر العالية والتي تتطلب سرعة عالية. 
وتستعد المنطقة، في ضوء الدفع المستمر باتجاه االبتكار فيها، لتكون 
أحد المراكز التي تش��هد قي��ام الروبوتات بإحداث التحّول في أماكن 
العمل. ويمكن توس��يع نطاق الدروس المس��تفادة ف��ي مجال تجارة 
التجزئ��ة إل��ى قطاعات أخرى مث��ل الرعاية الصحي��ة، والضيافة، 
والترفيه، والتش��ييد والبناء”. ومع تزايد األتمت��ة في أماكن العمل، 
ستكون الش��ركات قادرة على االستعاضة عما يصل إلى 10 عّمال 
بروبوت واحد، ما من شأنه دفع التكاليف نحو االنخفاض بنسبة تصل 

توّقع تقرير صادر عن شركة “فروست آند سوليفان” 
في  المتنقلة  الروبوتات  عدد  في  النمو  يساهم  أن 
ورفع  العمل  أماكن  في  والسالمة  اإلنتاجية  تعزيز 
منطقة  في  للسكان  اليومية  المعيشة  مستوى 
الشرق األوسط ومناطق أخرى من العالم، مشيراً إلى 
أن النمو المتوقع في أعداد الروبوتات المصدرة  عالميًا 
ايجابًا  سينعكس   ،2020 عام  في  مليوناً   25.4 إلى 

على قطاع الخدمات اللوجستية.
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إصدار خاص لـ“سامسونغ” في الصين
كشفت شـركة 
 L e E c o
لـصـيـنيـــــة  ا
عـن هاتـفـهـــا 
الـمـرتـقـــــب 
 L e 2 S
بمعالج سـناب 
دراغون 821  

وسعة تخزين 64GB ، وليكون األول في العالم بذاكرة 8GB، وهو 
 Note7 مادفع سامســونغ الى إطالق إصدار خاٍص لهاتفها الجديد

.128GB 6 وسعة تخزينGB في سوق الصين حصراً بذاكرة

رقم قياسي جديد لسامسونغ
حققــت سـامســونغ 
مـــا يــزيــــد عــن 
200.000 طـلـــب 
مسبق خالل يومين 
فقط في سوق كوريا 
الجنوبية وذلك على 
 Note هاتفها الجديد
7، والـــذي يأتــــي 
بالعديد مـن المزايـا 

المحسنة، كماســح قزحية العين لفتح قفل الهاتف، مع شاشة منحنية 
الجانبين، وقلماً إلكترونياً مقاوماً للماء والغبار وبمزايا محسنة.

طابعات MAXIFY الجديدة من “كانون”
طرحــت 
شــــركة 
كانــــون 
الشـــرق 
األوســط 
أربـعــــة 
أجهــــزة 

MAXIFY متعــددة الوظائــف مــع طابعة أخرى ملونــة أحادية 
الوظيفــة، لتحــل هــذه األجهــزة بديــالً عــن اصاداراتها الســابقة 
وبمستويات من الكفاءة والجودة، وتوفيراً للوقت خصوصاً مع ميزة 

Single Pass لمسح جهتي المستند في وقت واحد.

جهازان من Lenovo للواقع االفتراضي“إمباور” تّجهز شاحنات تبريد متنقلة
طلـقــــت  أ
مؤســســة 
اإلمـارات 
نظمــــة  أل
التبـريــــد 
إمـبــــاور  
خــدمـــــة 

شــــاحنات التبريــــد المتنقلـة، والتي تعــد مشــــروعـاً مـبـتـكــراً 
وتطبيقــاً عمليــاً لمفهوم اســتمرارية خدمــات التبريد الــذي تتبناه 
المؤسســة للتأكيد على تدفق الخدمات بنفس الكفاءة وخالل أوقات 

الطوارئ.

كشفت Lenovo عن 
كمبيوتريــن  أحــدث 
 Y710 cube Y910
الواقــع  دعــم  بميــزة 

االفتراضــي 
يأتـــي األول 
بـمـعـالـــــج 

 C o r e  I 7
 XBOX ومتوافقاً مع وحــدة تحكم GTX 1080 وكــرت شاشــة
one، بينما الثاني بشاشــة 27 انش وكاميرا 720 بيكسل ، مدعوماً 

بميزة الترقية لمكوناته بشكل سلس.

جهاز عرض بشاشة 80 انشًا
عن   LG أعلنــت 
تشــكيلتها  توســع 
ميني  أجهــزة  من 
بـيـــم لإلســــقـاط 
الضوئي المحمول 
بطرازين جديديـن 

متطوريــن: PH450U وPH150G، إلنتــاج صــورة بحجم 80 
انــش، مــن دون الحاجة الى تثبيــت في الجزء الخلفــي من الغرفة 
وإنما من مسافة تصل إلى 13 إنش، مزودين ببطارية حتى ساعتين 
ونصف وبمصباح LED بقدرة 450 أو lumens 150، باإلضافة 

.Wi-Fiإلى ميزة اإلتصال بالبلوتوث والـ
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سلسلة Drive Pro من “ترانسيند”
ترانســـيند  أطلقــت 
 T r a n s c e n d
الشركة المتخصصة 
في تطويـر منتجـات 
التخزين والوســائط 
المتعـددة، ســلســلـة 
Drive Pro مــــن 
األجهزة المخصصة 
لتسجيل الفيديو أثناء 

قيادة السيارة.
وتتضمــن السلســلة الجديدة أجهزة “درايف بــرو 50”، “درايف 
برو 100”، “درايف برو 200”، “درايف برو 220” و“درايف 
بــرو 520”. وتقــوم األجهــزة الجديدة بتســجيل الفيديو وتصوير 
الشــارع أثناء قيادة الســيارة ســواء في الليل أو النهــار، مما يتيح 
االعتماد على الفيديو كشــاهد على أي حوادث أو احتكاكات قد تتم 

أثناء القيادة.
وتمتــاز األجهزة بقدرتها على تســجيل الفيديو بالدقة العالية الكاملة 

Full HD 1920×1080 بمعدّل 30 إطاراً في الثانية.

حلول من “غوغل” لذاكرة “آيفون”

طرحت غوغــل إعالناً ترويجياً لخدمتهــا المتخصصة في تخزين 
الصــور Google Photos، مســتهدفةً مســتخدمي هواتف آيفون 
16GB، الذيــن يعانون من امتالء ذاكرة هواتفهم، ويظهر االعالن 
أن المشكلة التي تعوق مستخدمي هواتف آيفون من التقاط اللحظات 
المهمــة أو اللقطــات النادرة قد تم التوصل إلــى حل لها. واقترحت  
غوغل اســتخدام خدمــة Google Photos مــع وظائفها الجديدة، 
بمــا فيها Free up space والتي تتيــح حذف الكميات الكبيرة من 
الصور الموجودة مع حفظها فى مكان آمن من خالل نسخ احتياطي 
لها، وبمساحة “ال نهائية” مجاناً في التخزين السحابي لحفظ الصور 

ومقاطع الفيديو عالية الدقة.

... “ومايكروسوفت” تسخر من “آبل”

  Surface Pro 4 نشرت مايكروســوفت إعالناً جديداً لكمبيوترها
ســخرت به بقوة من جهاز iPad Pro الذي كانت آبل قد نشرت له 

إعالناً تُحاول إقناع متابعيها أن يحل مكان الكمبيوتر الحقيقي.
اعالن مايكروسوفت بدأ بحديث بين كورتانا الخاص بها والمساعد 
الصوتي سيري الخاص بآيباد برو. متناوالً قوة المعالج في سيرفس 
بــرو 4 وهــو إنتل Core i7، مع إمكانية تشــغيل تطبيقات ســطح 
المكتب ووجود لوحة تتبّع وحتى منفذ USB، لتعترف ســيري في 

النهاية أن احتفالها ربما ليس بالفكرة الجيدة.
وما يُبّرر إعالن مايكروسوفت الساخر هذا أنه بالفعل ال يمكن تجاهل 
إجراء األعمال المكتبية على حاسب آيباد برو، لكن من السهل القيام 

بها اعتماد على أي حاسب لوحي آخر أو حتى هاتف ذكي.

Mi VR Play شاومي تكشف عن

 Mi VR كشفت شاومي عن نظارة الواقع االفتراضي الخاصة بها
 Google التي تأتي شبيهة إلى حٍد ما بنظارة غوغل الشهيرة Play
Cardboard مــع بعض التحســينات على مواد التصنيع، حيث تم 
تصنيعهــا من مادة Spandex وهي الياف صناعية مطاطية تتميز 
بليونة وجودة عالية، وتدعم Mi VR Play كافة هواتف االندرويد 
بشاشات من 4.7 حتى 5.7 إنش، مزودة بزر اعلى وفتحتين للتحكم 

بدخول الهاتف وتثبيته.
وتؤكـد شــياومي ان نظارتها هذه ســيتم إطالقها مع محتوى ضخم 
للواقــع االفتراضــي VR بالتعاون مع الكثير مــن صنّاع المحتوى 

البانورامي والــ3D إضافة إلى التطبيقات وااللعاب.
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رقم قياسي لروبوتات الصين الراقصةروبوت لتدريب منتخب بلجيكا
قدمت شركة تكنولوجيا 
بلجيكية اقتراحاً لرابطة 
لكرة  البلجيكي  االتحاد 
القدم بالتعاقد مع مدرب 
روبوت ليكون المدرب 
الوطنــي للفريــق، بعد 
إقالــة مــارك فيلموتس 

المدرب السابق.
وأرســـــلت الشــــركة 

االقتــراح إلــى المديــر الفني لكــرة القدم فــي بلجيــكا باعتبار ان 
الروبــوت يعتبر فريداً من نوعــه ومبنياً على بيانات نوعية تجعله 
مهووســا بكــرة القدم، ومن الممكــن إدراج معلومــات عن اللياقة 

البدنية وحركة الالعبين في برمجته.
كما ســيتم تزويده بأجهزة قياس ضربات القلب وأجهزة استشــعار 
بيومتــري. والمضحــك أن الشــركة ذكــرت أن أهــم المزايا التي 
يتمتــع بها عدم إضاعة الوقت بتســريحة غريبــة أو مالبس فريدة 
مــن نوعها، خصوصاً بعد خروج فريــق بلجيكا مخيباً لآلمال من 

“يورو 2016”.

قامت مجموعة من روبوتات صينية بأداء رقصة على إيقاع روتيني 
متناغم محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً في موسوعة “غينس”.

األداء الراقــص المتناغم تم على خشــبة المســرح ضمــن فعاليات 
مهرجان البيرة في مقاطعة شــاندونغ الصين. وال يتجاوز طول كل 
روبوت 43.8 سنتم، تم التحكم بها عبر الهاتف المحمول، في البداية 
انضم إلى الرقص 1040 روبوت لكن تم استبعاد بعضها من الحلبة 
بسبب سقوطها أو عدم المتابعة، وبالرغم من ذلك أكمل 1007 من 
الروبوتات الرقص ضمن روتين متزامن لمدة دقيقة كاملة، ليكسروا 
الرقم القياسي السابق بمشاركة 540 روبوت راقص والذي سبق أن 

أحِرز في شهر فبراير/شباط من عام 2016 الحالي.

“بيبر” أكثر من مجرد روبوت

أعلنت شــركة اإلتصــاالت واإلنترنت اليابانية “ســوفت بانك” أّن 
روبوتها الشبيه باإلنسان والمسمى بيبر )Pepper( سيكون متوفراً 
فــي تايوان عبــر مجموعة “فوكس كون”، الروبــوت بيبر المزود 
بــذكاء اصطناعي والذي ُعرض ألول مرة في اليابان، يعتبر “أول 
روبوت قادر على التعرف على المشاعر”، وهو الذي قامت سلسلة 
مطاعــم “بيتزا هــات” مؤخراً بتوظيفه، ويتميــز بقدرة عالية على 
التواصل مع البشــر والتعــرف على األصوات والتعلــم منهم أثناء 
إحتكاكه بهم. وأكدت “ســوفت بانك” أنها ستطرح قريباً نماذج من 

بيبر موّجهة خصيصاً للمطورين وحسب الطلب.

حقيبة من HP إلعادة الشحن
عرضــت  HP حقيبــة جديــدة 
تُحمــل علــى الظهــر بامكانهــا 
إعادة شحن بطارية الكومبيوتر 
المحمول بشــكل كامل، الحقيبة 
 HP Powerup“ التي تســمى
Backpack” تضــم  بطاريــة 
بحجم 22.400 ميلي أمبير، مع 
استخدامها إلعادة شحن الهاتف 
الذكي 10 مرات بصورة كاملة، 
متضمنــة العديــد مــن الجيوب 
وفتحات تهوية مخصصة لتوفير 
الهــواء ومنــع ارتفــاع حرارة 

البطارية.
كما تملك أجهزة استشــعار وحساسات حرارة، باالضافة الى أنها 
مقاومــة للطقــس الرطب مع معطف خاص بهــا واقي من المطر.
مــع مجموعة كابــالت “USB” صغيــرة بهدف اســتخدامها في 
شــحن أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”، وكابل 

كومبيوتر محمول واحد
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كاميرا بتركيز تلقائي 61 نقطة

 DSLR للكشف عن إصدارها الجديد من كاميرات Canon تستعد
 dual pixel بمستشــعر EOS 5D Mark IV وهــي كاميــرا
CMOS دقة mp 30.4. وتشير تسريبات أن نظام التركيز التلقائي 
يصل إلى 61 نقطة، وان قدرة ISO في حساســية الضوء قد تصل 
إلى 400 مع التمديد. وتدعم الكاميرا التصوير المتعدد بـ7 إطارات 
في الثانية اللتقاط تفاصيل أي حدث بشكل سريع ودقيق. مع تصوير 
فيديــو 4K أيضاً عند 30 إطار فــي الثانية، وHD عند 120 إطار 
في الثانية، وتتميز الكاميرا أيضاً بشاشة خلفية بحساسية اللمس مع 
تقنية anti-flicker، ومتكاملة مع تحديد الموقع عبر GPS، إضافة 

.WiFi لدعمها االتصال بشبكة

كاميرا ثالثية البعد من كاسيو

أعلنت شــركة كاســيو اليابانية عن كاميرتها ثالثية األبعاد الجديدة 
EX-FR200 بزاويــة 360 درجة وبعدســتين قابلتين للفصل مع 
امكانية التحكم بهما في نفس الوقت، العدســتان تأتيان بقياس 1.35 
ميلليمتر وبتقنية “fish eye”  للتصوير في 4 أوضاع صور نصف 
كرويــة بزاوية 180 درجة أو صور كروية بزاوية 360 درجة أو 
صور عريضة جدًا بزاوية 208 درجة، إضافة إلى الصور الكروية 
“متعددة االتجاهات”، مع ملحق يمكنه حمل عدســتين متعاكســتين 
تلتقطان صوًرا في وقت واحد لتشــكيل فيديو ثالثي األبعاد. وتمتاز 
الكاميــرا أيضاً أنها مقاومة للماء والســقوط، وتدعم تقنية البلوتوث 
.4K وشبكات واي فاي، فضالً عن قدرتها على تسجيل الفيديو بدقة

4K نظام تصوير 360 درجة وبدقة

كشفت شركة I-mmersive األلمانية عن نظامها المتكامل للواقع 
االفتراضي المسمى i-mmersive، والذي يسمح للمبدعين بتسجيل 
وبث فيديوهات الواقــع االفتراضي بتقنية 360 ويتألف من كاميرا 
Veye للواقع االفتراضي بتقنية 360 درجة، ومسند خاص لتثبيت 
 GO الكاميرا، ونظارة واقع افتراضي من الورق المقوى تحمل اسم

viewer يمكن استخدامها مع الهواتف الذكية.
وتســمح الكاميرا للمســتخدم بالبث بشــكل مباشــر لصور ومقاطع 
فيديــو الواقع االفتراضي،متوافقة مع يوتيوب وفيس بوك، ومزودة 
بحســاس استشعار 1/1.8 من ســوني، مع عدستي 220 درجة من 

نوع  fish eye إضافــة الى مايكروفونات داخلية.

منازل للطيور تقدم “واي فاي”

تعاني مدينة أمستردام الهولندية مع تلّوث الهواء، وذلك نتيجة لفشل 
الســلطات في فرض منطقة قليلة االنبعاثات الكربونية فيها، مادفع 
المصمــم الهولندي جوريس الم البتكار سلســلة من بيوت الطيور 
ُتعلــق على األشــجار، وتعرف بـــإســم “Tree Wi-Fi” ترســل 
إشارات إنترنت السلكية في األيام التي تكون فيها مستويات التلّوث 
في الهواء منخفضة، محتوية على حساســات تقيس مستوى التلّوث 
في الهواء الناتج عن احتراق الوقود، وترســله مباشرة إلى السيرفر 
المركــزي في المدينــة، ليتم معالجتها وإعادة إرســال النتائج. وفي 
حال كانت نوعية الهواء سيئة، تصل للهواتف المتّصلة رسائل عن  

مستوى التلوث وكيفية تقليله.
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“آبل” مستمرة بالتراجع

نوكيا تعود الى سوق األجهزة الذكية

أظهر تقريـر 
لشــــــركــة 
تـنــــر  ر غـا
نمو مبيعـات 
شـــــركـات 
الهـواتــــف 
الذكيــة فــي 
الثاني  الربع 
مـــن العـــام 

الحالي بنحو 4.3 %، مع تميز واضح للشــركات الصينية. وبقيت 
سامســونغ متصدرة الســوق بحصــة 22.3 % وباعــت أكثر من 
76 مليــون جهاز، في حين تراجعت حصــة آبل للربع الثالث على 
التوالــي لتصبح 12.9 % بمبيعــات أكثر من 44 مليون جهاز، في 
حين جاءت الشــركات الصينية متمثلة بهواوي وأوبو وشاومي في 
المراكز الثالثة التالية، وشهدت أوبو نمو كبير في مبيعاتها بأكثر من 
الضعف في حين كان نمو هواوي طفيفاً، وبالنسبة ألنظمة التشغيل 
ارتفعــت حصة أندرويد إلــى أكثر من 86 % بينما تراجعت حصة 

أنظمة iOS وويندوز موبايل وبالك بيري.

أكــد الرئيـس 
الـتـنـفـيـــذي 
نوكيا  لشركة 
لفنلـنـديـــــة  ا
أن شــــركتـه 
د  ســـــتــعــو
الى ســــــوق 
تــــف  ا لهـو ا
هــذا  الذكيــة 

العــام وتحديــدا فــي الربع األخير منــه مع عزمها اطــالق 3 او 4 
اصدارات لهواتف اندرويد.

وتشير تســريبات صحفية الى ان األجهزة المتوقع ان تطلقها نوكيا 
Fox-و HMD  سوف تتضممن أجهزة لوحية أيضاً، وأن شركتي
conn تعمالن علــى تصميم اإلصدارات الجديــدة هذه، والتي من 
المتوقــع ان تأتي مع نظــام تشــغيل Android 7.0 بحجمين 5.2 
و5.5 أنــش كشاشــة، وبدقة وضــوح QHD وOLED مع رقاقة 
معالج سناب دراغون 820، وبتصاميم معدنية مقاومة للماء والغبار 

.MP 22.6 إضافة الى كاميرا خلفية بدقة

... وتتدارك تراجعها بساعة جديدة

في محاولة ســريعة لتدراك تراجعها االخير للمبيعات، تســتعد أبل 
لإلعالن عن الجيل الثاني من ســاعتها الذكية والتي ســتحمل مزايا 
جديدة مثل تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS  اضافة الى بطارية 
بســعة، Apple Watch 2 ســتأتي بنفس تصميم الجيل األول لكن 
مع استخدام معالج جديد من صنع TSMC بتقنية 16 نانومتر سيقدم 
أداء أسرع مع تحســينات لمقاومتها المياه. كما أنها ستزود بمقياس 

خاص بالضغط الجوي.
وتشــير أبل ألى أنها ســتطلق ســاعتها الجديدة بالتزامن مع إطالق 

نسخة محدثة Apple Watch 1 أيضاً.

“تسال” باتجاه الطاقة المستدامة

أعلنت شــركة صناعة السيارات تسال انتهائها من عملية الدمج مع 
“ســوالر ســيتي” الخاصة بتركيب أجهزة الطاقة الشمســية، بكلفة 
وصلت إلى حوالى 2.6 مليار دوالر أميركي، على أن توفر الشركة 
الناتجة عــن الدمج الطاقة المتجددة والســعات المختلفة للبطاريات 
لالســتخدامات المنزليــة وحتى للســيارات الكهربائية، تحت اســم 
واحــد، ولتمثل هــذه العملية خطوة نحو هدف إيلون ماســك المدير 
التنفيذي لشــركة تسال في سبيل “تعجيل إمكانية الوصول إلى عالم 
الطاقة المستدامة” خصوصاً وأن شركته تمتلك نسبة 93.5 % من 

الشركتين المدمجتين.
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“ايرالندر 10” يوشك على التحليق

حلّقت بنجاح مركبة “ايرالندر 10” المعروفة في بريطانيا “بالمؤخرة 
الطائرة” لش��كلها الفريد، وارتفعت المركبة التي يقارب طولها 92 
متراً، للمرة األولى من مطار كاردينغتون في بدفوردشاير. وكانت 
شركة “Hybrid Air Vehicles” البريطانية للطيران قد اشترت 
المنطاد الذي تبلغ  كلفته قرابة 25 مليون جنيه استرليني )33 مليون 
دوالر(. وتبل��غ حمول��ة المنطاد 80 طناً وبإمكانه التحليق بس��رعة 
90 ميل بالس��اعة على ارتفاع 16 ألف قدم، وحس��ب ش��ركة اليت 
أكدت أنه قادر على التحليق لمدة أسبوعين. وبإمكان المنطاد االقالع 
والهبوط بش��كل عمودي، من الحق��ول والصحارى والجليد والماء. 

وتهدف الشركة إلنتاج 12 نموذجاً آخر بحلول عام 2018.

“أالفكو” الكويتية تشتري 9 طائرات“ايرباص” تقّلص الفارق مع “بوينغ”
ق�لّ�ص�����ت  
اي�رب���اص 
مع  الف��ارق 
م�ن�افس��ت�ها 
بوين��غ ف��ي 
كتهم��ا  معر
المحتدم����ة 
ع�ل���������ى 
ط�ل�ب�ي���ات 

الطائرات في يوليو/تموز 2016، حيث باعت الش��ركة األوروبية 
323 طائ��رة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز ) بعد التعديل في 
ضوء اإللغاءات( مقابل 333 طائرة لبوينغ االميركية بعد اإللغاءات.
تقليص الفارق بين الشركتين العمالقتين جاء بعد فوز ايرباص بنحو 
نصف المبيعات المؤكدة البالغة 197 طائرة التي كشف عنها خالل 

معرض فارنبورو الجوي في تموز/يوليو الماضي.
يذكر أن الطلبيات اإلجمالية للشركتين تراجعت بنسبة 17 % على 
اس��اس س��نوي تحت وطأة بواعث القلق بش��أن االقتص��اد العالمي 

وأسعار النفط المنخفضة نسبياً.

اش��ترت ش��ركة أالفكو لتمويل ش��راء وتأجير الطائرات الكويتية، 
محفظ��ة مكونة من 9 طائرات إيرباص وبوين��غ مع عقود اإليجار 

الخاصة بها مقابل 122 مليون دينار )404.1 مليون دوالر(.
وقالت أالفكو وهي شركة خاصة: إن الطرف البائع هو شركة “جي 
اي كابيتال” إفييشن سيرفسيز )جيكاس( التي تعتبر الذراع التأجيرية 
للطائرات التجارية لش��ركة جنرال الكتريك. وأوضحت أن الصفقة 
تأت��ي “ضمن خطة أالفكو التنموية من خالل ش��راء الطائرات مع 
عق��ود ايجار قائمة من ش��ركات تأجير أخرى أو من خالل ش��راء 

وإعادة تأجير الطائرات مع شركات الطيران”.

إيران تعتزم شراء 20 طائرة من اليابان

ق��ال نائ��ب وزير الط��رق وبن��اء الم��دن اإليراني أصغ��ر فخرية 
كاش��ان: إن إي��ران تعتزم ش��راء 20 طائ��رة صغي��رة الحجم من 
ش��ركة ميتسوبيش��ي اليابانية. وأكد فخرية أن إيران ستحصل على 
الطائرات من خالل عقد شراء تأجيري وستستخدمها شركة أسمان 
للطيران في الرحالت الداخلية. وأضاف: يرجح إنهاء الصفقة حين 
يزور وفد ياباني طهران في كانون األول/ديس��مبر 2016. وتتسع 
الطائرة الصغيرة وهي أول طائرة تجارية يابانية، لنحو 100 راكب 
وتصنعها شركة ميتسوبيش��ي أيركرافت كوربوريشن. وأتاح رفع 
الحظ��ر الدولي على إيران، إبرامها صفقات مع ش��ركتي “بوينغ” 

و“ايرباص” لشراء نحو 200 طائرة لتحديث أسطولها الجوي.
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طائرة برمائية لإلنقاذ ومكافحة الحرائق

أزاحت ش��ركة AVIC الصينية الحكومية الستار في مدينة زوهاي 
الس��احلية الجنوبي��ة ع��ن أول طائ��رة برمائي��ة أطلقت عليها اس��م 
AG600، تُماثِ��ل في حجمه��ا طائرة بوينغ 737، وتصل مس��افة 
طيرانها القصوى إلى 4500 كلم ، كما تس��تطيع حمل 53.5 طن، 
وتسعى AVIC أن يكون هدف الطائرة األساسي هو عمليات اإلنقاذ 
البحرية ومكافحة الحرائق، خصوصاً وأنها تتس��ع لخمسين راكب 
ويمكنه��ا تجمي��ع 12 طن من المياه في 20 ثانية. وتش��ير وس��ائل 
إعالم صينية أن الصين تجري أيضاً محادثات مع دول مثل ماليزيا 
ونيوزيلن��دا، وغيره��ا ممن يرغب��ون بامتالك مثل ه��ذا النوع من 
الطائرات، وأنها تسلمت الى اآلن طلبات لشراء 17 من هذه الطائرة.

تشغيل A380 إلى عّمان لمرة واحدة
اإلمارات  طيران  أعلنت 
تش����غيل  عزمه��ا  ع��ن 
العمالق����ة  طائرت�ه�����ا 
إي�رب��اص A380 ف���ي 
رحل��ة لمرة واح��دة إلى 

عّم��ان ف��ي 25 أيلول/س��بتمبر 2016، وذلك احتف��االً بمرور 30 
عاماً على بدء عملياتها إلى المملكة األردنية الهاش��مية. وسيش��كل 
وصول الطائرة ذات الطابقين التي تعد جوهرة تاج أسطول طيران 
اإلمارات، وتستوعب أكثر من 500 راكب، حدثاً تاريخياً أول رحلة 
منتظمة لطائرة A380 تصل إلى مطار الملكة علياء الدولي، وأول 
رحلة تجارية لهذا الطراز من الطائرات إلى منطقة المشرق العربي.

ويل سميث في “الجوية البريطانية”
ش��ارك الممث��ل األميركي 
والمنتج والموسيقي الشهير 
وي��ل س��ميث، ف��ي فعالية 
ش��ركة  نظمتها  حصري��ة 
الخطوط الجوية البريطانية 
قبيل إطالق فيلم��ه الجديد 
تصنيف��ات  ارتق��ى  ال��ذي 

شباك التذاكر “سويسايد سكواد”. وتخلل الحدث جلسة أسئلة وأجوبة 
مع س��ميث المرش��ح لنيل جائزة “Academy” والحاصل على 4 
جوائز “Grammy” بالحديث عن دوره في الفيلم وتجربة س��فره 

ومغامراته والعديد من المعلومات.

A330 العربية السعودية” تتسلم“

اس��تلمت الخطوط الجوية العربية السعودية، أول طائرة من طراز 
A330-300، لتكون أول ناقلة تشغّل هذا الطراز من الطائرات في 
العالم. وتنتمي هذه الطائرة الحديثة إلى عائلة طائرات A330 األكثر 
A330- تنوع��اً وريادةً عالمياً، وتعتبر األولى من أصل 20 طائرة
300 “اإلقليمي��ة” التي تم طلبها خالل معرض باريس الجوي عام 
2015، لتنض��م الى أس��طول “العربية الس��عودية” م��ن طائرات 
إيرباص. ويضم األس��طول الحالي 12 طائرة A330-300، و50 
طائ��رة من عائل��ة A320. وقد صممت الطائ��رة لتلبي احتياجات 
الناقالت للوجهات اإلقليمية والمحلية، وستعمل على تعزيز قدرات 

معظم مسارات “العربية السعودية” ذات الطلب المرتفع.

التسوق بالجو من “الملكية األردنية”
ب��دأت ش��ركة الخط��وط 
األردنية،  الملكية  الجوية 
بتوفي��ر خدم��ة التس��وق 
ف�ي الجو لمس����اف�ريه��ا 
من  والمغادرين  القادمين 
خ��الل ع��رض مبيعات 
األسواق الحرة على متن 

طائراتها اعتباراً من 15 آب/أغسطس 2016، حيث أصبح بمقدور 
المسافرين ش��راء المواد التي تُبيعها األسواق الحرة في المطارات 
الدولية أثناء س��فرهم مع الملكية األردنية وبأسعار منافسة واختيار 

احتياجاتهم.

77



جديد طيران

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2016

توصيل جوي من دون طيار ألمازون

منح��ت الهيئة البريطانية للطيران المدني CAA، ش��ركة أمازون 
اإلذن الختب��ار عملي��ات التحليق ما وراء خ��ط األفق، في المناطق 
الريفي��ة والضواح��ي باختبار م��ا يعرف بمركبات الق��درات اآللية 
العالية التي تتيح قيادة عدة طائرات من دون طيار من قبل مش��غّل 
واحد. ما يقّرب أمازون من تحقيق هدفها في توصيل الطرود بأمان 
في المملكة المتحدة وفي أماكن أخرى حول العالم باستخدام طائراتها 
من دون طيار التي تعمل على البطاريات، وتزن كل واحدة 25 كلغ  
يمكنها أن تطير ما وراء خط األفق بعشرة أميال وأيضاً تحت ارتفاع 
400 قدم بس��رعة تفوق 50 ميل في الساعة، وهي مبرمجة التخاذ 

تدابير احتياطية عند حدوث أي أعطال ميكانيكية.

تأجيل مسابقة هايبرلوب

ظهور جديد لـ“T50” الروسية الخارقة

أعلنت ش��ركة س��بيس إكس أنها بصدد تأجيل المرحلة المقبلة من 
مسابقتها الخاصة بتصميم كبس��والت هايبرلوب حتى مطلع العام 
الق��ادم. المس��ابقة الت��ي لبى نداءه��ا 120 فريق م��ن جميع أنحاء 
العالم، واختارت الش��ركة 29 منهم لالنتق��ال للمرحلة النهائية من 
المفترض أن يقوم المتس��ابقون ببن��اء نماذج من تصميمهم، يعادل 
حج��م التصميم ثالث��ة أرباع المقي��اس الحقيقي م��ع اختباره على 
مس��ار هايبرلوب التجريبي من تصميم سبيس إكس، والتي بررت 
التأجي��ل عل��ى مب��دأ أن أغلب الفرق ق��د طلبت مزي��داً من الوقت 

لتحسين تصميماتها.

نش���رت 
ة  ر ا ز و
الدف���اع 
الروسية 
ت  لقط��ا
ف�ي�دي���و 
فري����دة 
ت�ظه���ر 
المقاتل��ة 

الروس��ية من الجيل الخامس “ت��ي - 50” المتطورة أثناء التحليق، 
ألول مرة. ويتضمن ش��ريط الفيديو الذي أطلق عليه “السماء تحت 
سيطرة األقوياء”، لقطات لتحليق مقاتلتي “ميغ- 29 كوب” و“سو 
- 35 إس” وعملية إقالعهما من متن حاملة طائرات، وطائرة قتال 
وتدريب من طراز “ياك - 130”، ومقاتلة “سو- 35 إس” الحديثة، 

وقاذفة استراتيجية “تو- 95”.
يذك��ر أن المقاتل��ة الروس��ية  “تي - 50” تخضع حالي��اً للتجارب، 
ومن المقرر انتهاء االختبارات بحلول نهاية عام 2016، ليبدأ تزويد 

سالح الجو الروسي بهذه الطائرات في عام 2018.

طائرات هليكوبتر من إيرباص للكويت

قالت وزارة الدفاع الفرنس��ية أن القوات المس��لحة الكويتية تعاقدت 
م��ع مجموعة إيرباص على ش��راء 30 طائرة هليكوبتر من طراز 
كاراكال بقيم��ة تفوق مليار ي��ورو. ووقعت الصفقة في إطار عقود 
دفاعي��ة فرنس��ية قيمتها 2.5 مليار يورو أعلن��ت الكويت عنها عام 
2015. وأف��اد بي��ان لل��وزارة بأن مس��ؤولي دف��اع كويتيين وقعوا 
العقد، بحضور وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان. وذكرت 
الوزارة الفرنسية أن الجيش الكويتي والحرس الوطني سيحصلون 
على طائرات هليكوبتر للنقل التكتيكي طراز اتش225ام التي يمكن 
للواح��دة منها حمل 28 جندياً إلى جانب أف��راد الطاقم على أن يبدأ 

التسليم مطلع عام 2019.
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م��ن الخي��ارات المربح��ة للموردي��ن مث��ل 
بورشيه، وكونتيننتال، وش��افلر. وتشق هذه 
الش��ركات طريقها إلى قمة ه��رم الموردين. 
وف��ي نفس الوق��ت، فإن الالعبي��ن الرقميين 
الجدد مثل غوغل، آبل، فيس��بوك، سيسكو، 
ميكروسوفت، وكذلك مصنعي األجهزة مثل 
سامسونغ، س��يمنز، ودوتشي تليكوم يشقون 

طريقهم بثبات في السوق.

السيارات التقليدية
وتوقعت الدراسة أن تتفكك صناعة السيارات 
بش��كلها الحالي، كما س��يقوم مقدمو خدمات 
التصني��ع بالنم��و واالس��تقالل بصناعته��م، 
وبحلول عام 2025 س��تتخطى عائداتهم من 
مجال الترفيه والمعلومات ما يحصلون عليه 
من عوائ��د الصناعة التقليدية. كما ستنقس��م 
س��وق المركبات إلى ثالث ش��رائح مختلفة 
وه��ي: النخبوي��ة، والمنخفض��ة التكالي��ف، 

والطائرات من دون طيار.

وف��ي تعليق��ه عل��ى الموضوع، ق��ال رئيس 

ثورة القيادة الذاتية تنذر صناعة السيارات التقليدية

رجحت دراسة صادرة عن شركة ايه تي كيرني A.T.KEARN تحت عنوان: 
“كيف يمكن لصناع السيارات أن يستمروا في زمن القيادة الذاتية” أن 
يشهد القرن 21 أول موجة نمو في قطاع السيارات ذاتية القيادة، مقابل 

تفكك صناعة السيارات التقليدية.

واس��تخلصت الدراس��ة نتائجه��ا بن��اء على 
مقابالت مع أكثر من 150 من صانعي القرار 
في مجال صناعة السيارات حول العالم. وفي 
هذا السياق، قال الشريك في “ايه تي كيرني” 
س��يلفادور زاراتي: إن االبت��كارات الحديثة 
والتقنيات الثورية س��تجعل من القيادة الذاتية 
واقع��اً ملموس��اً ف��ي المس��تقبل القريب، مع 
إمكانيات وممي��زات رائعة للحركة والكفاءة 
واألم��ان. وأضاف: بدأت بع��ض الدول في 
منطقة الشرق األوسط بالتحرك نحو تأسيس 
المدن الذكية، وتمثل س��يارات القيادة الذاتية 

جزءا كبيراً وهاماً من هذا التطور.

العبون جدد
وأشارت الدراس��ة إلى ظهور مجموعة من 
الالعبي��ن الجدد لصناع��ة الس��يارات ذاتية 
القيادة، تش��مل م��وردي المكونات، ومقدمي 
البرمجيات والبيانات، باإلضافة إلى مقدمي 
ومؤسس��ي البني��ة التحتي��ة. ومعظ��م تل��ك 
الشركات وهؤالء الموردين يعملون حالياً في 
مجاالت مختلفة، لكن يُتوقع أن يعمل ويتنافس 
كل هؤالء في نفس الس��وق مع انطالق ثورة 

القيادة الذاتية.

شراكات إستراتيجية
ووفقاً للدراس��ة، فقد بدأت بعض الش��راكات 
المبدئية بي��ن المصنعين ومقدمي البرمجيات 
بالظه��ور، فمثالً أعلنت “ب��ي ام دبليو” عن 
خططها للتعاون م��ع كل من إنتل وموبايلي، 
وقالت إنها ترغب في إطالق أول سيارة ذاتية 
القيادة في األسواق بحلول 2021، فيما تعاونت 
دايمل��ر مع مجموعة من مقدمي الخدمات في 

نظم الكاميرات وأجهزة االستشعار.

وس��يقدم عص��ر القي��ادة الذاتي��ة مجموع��ة 

األعم��ال الرقمي��ة ف��ي أوروب��ا والش��رق 
األوسط وأفريقيا والشريك المؤسس لمعامل 
“أيه تي كيرني” الرقمي��ة مايكل رومر: إن 
نماذج األعمال في مجال مقدمي الس��يارات 
المتوسطة س��تتعرض لمشكلة، وانه يتوجب 
على صنّاع الس��يارات أن يقيموا ش��راكات 
وتحالف��ات إس��تراتيجية مع ش��ركاؤهم من 
خ��ارج الصناع��ة إذا أرادوا تقدي��م حل��ول 

اتصاالت معلوماتية جذاب.

إيجابيات
وأك��دت الدراس��ة مجموع��ة م��ن الفوائ��د 
االجتماعي��ة للقيادة بمفهومه��ا الجديد والتي 
لم تحظ��ى باهتمام كبير، حي��ث رجحت أن 
تنخفض الحوادث المرورية بنس��بة 70 %، 
في حين أن تخفيف الضغط الميكانيكي يمكن 
أن يخفف من تكاليف الصيانة بنسبة 35 %، 
كذلك فإن اس��تخدام أنظمة قيادة بديلة والسير 
في مواكب عل��ى الطريق يمكن أن يقلل من 

استهالك الوقود بنسبة الثلث تقريباً.

وأخيراً، نوه سيلفادور زاراتي إلى اآللية التي 
تحتاجه��ا المنطقة إلنجاح ه��ذه التقنية قائالً: 
يق��وم المصنعون بواجبه��م، واألمر متروك 
استيعاب هذا المفهوم الجديد في المنطقة.اآلن للحكومات والمس��تهلكين للمساعدة في 

 سيلفادور زاراتي
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بدايات العقد المقبل. ففي قطاع التوزيع الخفيف، أظهرت ش��احنات 
دايملر بالفعل جدارة ال تُضاهى من حيث المواءمة اليومية التي تتسم 
بها الش��احنات الكهربائية بالكامل، وذل��ك عبر تجارب العمالء مع 
ش��احنة “Fuso Canter E-Cell” منذ عام 2014. ويعد تطوير 
الش��احنات الكهربائية ومدى نضوج سلس��لة اإلنت��اج بمثابة أجزاء 
راس��خة ضمن استراتيجية ش��احنات دايملر، معتمدة في ذلك على 
ريادته��ا التكنولوجية. ولهذه الغاية، توّجه ش��عبة الش��احنات جزءاً 
كبيراً من االس��تثمارات المس��تقبلية نحو البح��ث والتطوير بهدف 

االرتقاء أكثر بمفهوم القيادة الكهربائية الكاملة.

تطور القيادة الكهربائية
ويقول المسؤول عن ش��احنات وحافالت دايملر في مجلس اإلدارة 
الدكتور فولفغانغ بيرنهارد: “ش��هدت أنظم��ة القيادة الكهربائية في 
السابق استخدامات محدودة للغاية في فئة الشاحنات. واليوم، تتغ�يّر 
التكاليف ومعدالت األداء وفترات الش��حن بصورة كبيرة وس��رعة 
هائل��ة، بحيث أصبح هناك اآلن اتجاه عكس��ي ف��ي قطاع التوزيع، 
لذا، فإن الوقت مواٍت للشاحنات الكهربائية. وبالحديث عن شاحنات 
التوزيع الخفيفة، فإن شاحنتنا “Fuso Canter E-Cell” خضعت 
بالفع��ل لتجارب مكثّ�ف��ة من قبل العمالء منذ 2014. ومع ش��احنة 
Urban eTruck من مرس��يدس-بنز، فإننا نرتقي بقطاع عمليات 
التوزيع الضخمة بسعة تصل إلى 26 طناً. إننا نعتزم تأسيس مفهوم 
القي��ادة الكهربائية بش��كل منّظم تمام��اً كما فعلنا مع القي��ادة الذاتية 

والمتّصلة”.
وحت��ى وقت قريب جداً، بدا أن اس��تخدام أنظم��ة القيادة الكهربائية 
الكاملة في الش��احنات مس��ألة ال يمكن تصّورها، خصوصاً بسبب 
المقطوعة. لكن التكنولوجيا باتت أكثر نضجاً اآلن.التكاليف الباهظة للبطاريات، وما يرافقها من مدى قصير للمسافات 

شاحنات كهربائية لعمليات التوزيع في المدن

وفي المس��تقبل، س��يكون من الضروري نقل الس��لع والبضائع في 
بيئات المدن لمواكبة الزيادة في أعداد الس��كان - مع أقل قدر ممكن 
م��ن االنبعاثات والضوض��اء. واآلن، هناك مدن كب��رى مثل لندن 
أو باريس تفّكر في منع اس��تخدام مح��ركات االحتراق الداخلي في 
مناطق وس��ط المدينة في المس��تقبل. ويعني ذلك، أنه سيكون هناك 
ش��احنات كهربائية بالكامل تضمن تزويد اإلنس��ان بالغذاء والسلع 

األخرى لتلبية الحاجات اليومية.

شاحنات كهربائية
 Urban ف��ي ه��ذا االطار، عرضت “ش��احنات دايملر”،  ش��احنة
eTruck الكهربائي��ة للمدينة من مرس��يدس- بنز في ش��توتغارت، 
باعتباره��ا الش��احنة األول��ى الكهربائية بالكامل م��ع وزن إجمالي 
مس��موح به ق��دره 26 طناً. ويعني ذلك أنه في المس��تقبل، س��وف 
تش��ارك الشاحنات الثقيلة في عمليات التوزيع داخل المدن من دون 
انبعاثات بتاتاً، وبصوت منخفض جداً بالكاد يُس��مع. ومن المرتقب 
أن يت��م إطالق هذه التكنولوجيا لش��احنات دايملر في األس��واق مع 

أصبح تحسين جودة الهواء، والضوضاء المنخفضة، 
العبارات  من  حالياً،  الدخول  محظورة  والمناطق 
وذلك  العالم،  حول  الكبرى  العواصم  في  الرئيسية 
إلى  األشخاص  من  والمزيد  المزيد  انتقال  بسبب 
هي   2008 وكانت  العالم.  أنحاء  شتى  في  المدن 
في  السكان  عدد  فيها  يتجاوز  التي  األولى  السنة 
المدن نظرائهم الذين يعيشون في المناطق الريفية. 
وال يزال هذا االتجاه السائد متواصاًل، إذ تتوقع منظمة 
األمم المتحدة أن يصل التعداد السكاني العالمي إلى 
9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، مع حوالى 70 % 

منهم يعيشون في المدن.
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LYFT فشلت بمحادثات االستحواذ“اوبر” ذاتية القيادة

كش��فت “أوبر” لخدمة التاكسي رسمياً عن الس��يارات ذاتية القيادة 
التي ستسخدمها لنقل عمالءها وأنها في مراحلها التجريبية، على ان 
تظهر في تطبيق المستخدم خيارات التوصيل العادية إضافة لخيار 
السيارة ذاتية القيادة. “أوبر” التي كانت قد اعلنت ان اولى صفقاتها 
مع ش��ركة فولفو سوف تعتمد س��يارة األخيرة فولفو اكس سي 90 
ف��ي نقل العمالء حصراً في مدينة بيترس��برغ  وذلك كمرحلة اولية 
مجانية تجريبية، على أن تعممها الحقاً في باقي مدن اميركا والعالم 
ايضاً، وتؤكد أوبر بدايةً وجود مشرف من قبلها للحرص على راحة 
الزب��ون والتأكد من عدم انزاعجه اضافة الى تس��جيله لمالحظات 

تستفيد منها الشركة لتطوير الخدمة.

كش��فت جري��دة نيويورك تايم��ز االميركي��ة عن فش��ل العديد من 
المحادثات التي قادتها شركة Lyft المتخصصة لخدمة التاكسي في 

اقناع اي من المستثمرين الذين دعتهم  في االستحواذ عليها.
وي��رى تقرير الجريدة ان اغلب اس��باب فش��ل المحادثات هو طلب 
الشركة قيمة تفوق فعلياً قيمتها السوقية بدفع قرابة 5.5 مليار دوالر 
اميرك��ي، وهو ما لم يقتنع به أي مس��تثمر م��ن ذوي الرأس المال.  
وكانت الش��ركة قد دخلت أيضاً في مفاوضات مع ش��ركات كبرى 
 Didi Chuxing على رأس��ها منافس��ها االبرز اوبر اضافة ال��ى
الصينية، كما اكدت العديد من المصادر أن “غوغل” و“آبل” أبديتا 

اهتمامهما بالصفقة.

سيارات فولكسفاغن قابلة للسرقة

كش��ف خبراء أمنيون أن 100 مليون س��يارة كانت قد باعتها شركة 
فولكس��فاغن األلمانية على مدى العش��رين س��نة الماضية معرضة 
للهج��وم ويمكن اختراقها، اضافة إلى س��يارات أودي وس��كودا التي 
بيعت منذ العام 1995، نظراً لكونها تستخدم نفس نظام الدخول اآللي 
عن بُعد الخاص ب�“فولكسفاغن” الذي تتواجد فيه الثغرة، موضحين 
أن الهجوم يت��م عن طريق “التنصت” على اإلشارة المرسلة عندما 
يضغط الس��ائق على زر المفتاح لفتح س��يارته، وباس��تخدام معدات 
رخيصة، يمكن للهاكر الوصول إلى السيارة وال يحتاج استنساخ إشارة 
المفتاح إال اذا كان على مسافة ال تتجاوز ال�100 متر من المركبة، مع 

تأكي��دهم أن بعض السيارات ال تزال موجودة في السوق.

أول حافلة تسير فوق السيارات

أجرت الصين اختباراً على الطريق، ألول حافلة تس��مح للسيارات 
بالم��رور م��ن تحتها في محاول��ة البتكار طرق جدي��دة تخفف من 
االختن��اق الم��روري في الب��الد. ويبلغ طول الحافل��ة التي ظهرت 
في مدينة تش��ينهوانغداو 22 مت��راً وعرضها 7.8 أمتار، بينما يبلغ 
ارتفاعه��ا 4.8 أمت��ار، ويمكن أن تحمل على متنها 300 ش��خص. 
ويع��د هذا اختب��اراً أولياً للحافل��ة وما زالت بحاج��ة لتجميع بعض 
القطع قب��ل أن تصبح جاهزة. ويمكن للمركب��ة المبتكرة التي لقبت 
ب�“المرتفعة العابرة”، أن تقلل االزدحام المروري في المدن بنس��بة 
تصل إلى 30 %، وبإمكان السيارات أن تمر من تحتها سواء أكانت 

متحركة أم واقفة، كما أنها تسير بالكهرباء.
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SOFC سامسونغ تستثمر بصناعة السياراتأول سيارة تعمل بنظام
كشفت شركة 
“ن�ي�س����ان” 
في البرازي��ل 
عن النم��وذج 
ف�����ي  األول 
العالم لس�يارة 
كه�رب�ائ�ي���ة 
تعم�ل بنظ��ام 

خالي��ا وقود األكس��يد الصل��ب )SOFC( لتوليد الطاقة باس��تخدام 
اإليثانول الحيوي. ويتم تشغيل النموذج األولي المبتكر لهذه السيارة 
التجاري��ة الخفيف��ة والجديدة بالكامل باس��تخدام أن��واع متعددة من 
الوقود بما في ذلك اإليثانول والغاز الطبيعي، وذلك لتوليد الكهرباء 
بكفاءة عالية. ويندرج إطالق النموذج ضمن إطار التزام “نيس��ان” 
المتواص��ل بتطوير مركبات عديمة االنبعاثات ومزودة بتكنولوجيا 
ريادي��ة في عالم الس��يارات. ويعمل النموذج بش��كل حصري على 
اإليثانول لش��حن البطارية البالغة اس��تطاعتها 24 كيلوواط ساعي، 
والتي تتيح للس��يارة السير لمس��افة تتجاوز 600 كيلومتر من دون 

الحاجة للتزود بالوقود.

تواصل سامسونغ اس��تثماراتها في قطاع السيارات الذكية وبحسب 
 ،Magneti Marelli وكالة بلومبي��رغ فإنها تفاوض على ش��راء
وهي ش��ركة تابعة لمجموعة في��ات كرايزلر تتخصص في تطوير 
وتصني��ع مكونات وأجزاء الس��يارات عالية الج��ودة والمواصفات 
الفنية، ومن غير المستبعد أن تستحوذ سامسونغ على كامل الشركة 
وقطاعاته��ا وتخصصاته��ا بصفقة قد تصل قيمتها إل��ى 3 مليارات 
دوالر في أكبر صفقة اس��تحواذ قد تجريها سامس��ونغ خارج كوريا 
الجنوبية. ما يؤكد جديتها في مجال السيارات الذكية لتلحق بمنافستها 
الرئيس��ية آبل خصوصاً وأن لديها مش��اريع سابقة لتطوير سيارات 
ذاتية القيادة متعاونة مع SAP األلمانية وSEAT لتطوير السيارات.

BMW من M4GT4”الجديدة من “أستون مارتن DB11

أطلقت ش��ركة BMW آخر تصاميمه��ا BMW M4GT4، خلَفاً 
البتكاره��ا الفريد BMW M3GT4 ابت��داء من عام 2018. ومن 
المتوقع أن تنهي سيارة الجي تي الرياضية تجاربها القيادية في نهاية 
عام 2016، ليتسنى لمشجعيها فرصة الحصول على سيارة متكاملة 

من الناحية التقنية، في بداية اطالق اصدارات 2018.
وركزت الش��ركة في تطوير تصميم M4GT4 على أعلى معايير 
الجودة والسالمة العالمية، إلى جانب أداء رائع وتكاليف استهالكية 
معقول��ة. أما نظام الدفع وديناميكية القيادة، فاس��توحتها بكاملها من 
 BMW كوبي��ه. ويظه��ر غط��اء مح��رك BMW M4 تصمي��م

M4GTS متجدداً في هذا اإلبتكار.

 ،DB11 رفعت شركة “أستون مارتن” الستار عن سيارتها الجديدة
وذلك في معرض جينيف الدولي للسيارات. وسيارة )DB11( هي 
النتائج األولى للخطة الطموحة للش��ركة “الق��رن الثاني” لإلنتاج، 
وهي صورة جريئة وجديدة لسلس��لة “DB” الش��هيرة وموديالت 

GT الرياضية األصيلة والمتطورة في أرقى إصدارات الشركة.
وتعرض الس��يارة أسلوباً مميزاً في التصميم، وتقنية ديناميكاًهوائية 
متطورة، وتعمل بمحرك V12 بإمكانات جديدة بتصميم داخلي 5.2 
لتر بنظام توربيني مزدوج، وتبلغ قوة المحرك الجديد المصمم داخل 
الش��ركة 600 حص��ان وعزم بق��درة 700 نانومتر، مما يجعل من 

السيارة أكثر موديل قوة في موديالت DB على اإلطالق.
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اختبار Audi Lunar quattroانتاج إنفينيتي Q60 في اليابان

بدأ في اليابان انتاج سيارة إنفينيتي Q60 الكوبيه الرياضية الجديدة 
كلياً بمصنع الش��ركة في مدينة توتشيجي. وقد ُصممت هذه السيارة 
بهندس��ة متفوقة لتحقي��ق أداء متق��دم، وتجمع بين مزاي��ا التصميم 
الج��ريء واألداء المثي��ر والنواح��ي الديناميكي��ة. وينت��ج المصنع 
مركبات إنفينيتي منذ تدشين العالمة التجارية في عام 1989. ويمثل 
إطالق  إنفينيتي Q60 الجديدة بداية لفصل جديد في تاريخ المصنع. 
ومن أجل تلبية متطلبات إنتاج الطراز الجديد، تم تنفيذ مجموعة من 
الترقي��ات في خط اإلنتاج، كما أدخلت الش��ركة عدداً من العمليات 

اإلبداعية في التصنيع.

 ”Audi Lunar Quattro“ تم مؤخراً اختبار مركبة أودي القمرية
ف��ي الصحراء القطرية كجزء من االس��تعدادات لمهمة الس��فر إلى 
 Google( ”س��طح القمر والفوز بجائزة “غوغل لونار اكسبرايز
Lunar XPRIZE( في عام 2017. وينافس المهندس��ون األلمان 
م��ن فريق “علم��اء بدوام جزئي” في التحدي لتش��غيل مركبة غير 
مأهولة على سطح القمر. وتدعم أودي الفريق بخبراتها في مجاالت 
الدف��ع الرباع��ي، تقنية البناء الخفيف ال��وزن، المحرك الكهربائي، 
والقيادة الذاتية. واختار الفريق الصحراء القطرية كموقع الختباراتهم 
لتشابه تضاريسها مع بيئة القمر. ويعتبر هذا االختبار هو األول على 

المركبة القمرية في ظروف مناخية شديدة الحرارة.

مركبات ذاتّية القيادة من فورد“رايث” و“داون” من رولز-رويس

كش��فت “رولز-رويس” عن نس��ختين مميّزتين مصّممتين ضمن 
برنامج بيس��بوك للتصميم حسب الطلب وقد تّمت التوصية عليهما 
لتعكس��ان أجواء بورتو س��يرفو ونب��ض الحياة في تل��ك المنطقة 
التي تُعتبر من أرقى مناطق العالم، وذلك في االس��توديو الصيفي 
للعالمة في س��ردينيا. وتنعكس روحية المرس��ى الذي يش��تهر به 
ساحل كوستا سميرالدا في السيارتين المصّممتين واحدة من طراز 
رايث الس��يارة األكثر قّوة على اإلطالق، وأخرى من طراز داون 
الس��يارة الكوبيه المكش��وفة ذات الطابع األكث��ر اجتماعية التي تّم 
إطالقها حتى اليوم. واحتفاالً بافتتاح االس��توديو ولتس��ليط الضوء 
عل��ى هذا النوع م��ن الفّن، أُطلق عنوان “من الغس��ق إلى الفجر” 

على السيارات المصممة ضمن البرنامج.

تعتزم ش��ركة “فورد” تسليم أعداد كبيرة من المركبات ذاتيّة القيادة 
بالكامل من المس��توى 4 ضمن تصنيف جمعية مهندسي السيارات 
SAE، وذلك لتخصيصها لالستخدام التجارّي ضمن خدمة سيارات 

األجرة وخدمة مشاركة وسائل النقل بحلول سنة 2021.
ولتحقيق غايتها، تتعاون الشركة مع 4 شركات ناشئة أو تستثمر فيها 
من أجل تعزيز تطوير المركبات ذاتيّة القيادة، وضاعفت الش��ركة 
فريق عملها في سيليكون فالي، وازداد حجم فريقها في بالو ألتو أكثر 
من الضعف. وفي هذه السنة، ستزيد الشركة حجم أسطول المركبات 
ذاتيّة القيادة المخّصصة لالختبارات بنسبة 3 أضعاف ليصبح أكبر 

أسطول لالختبارات بين كافة شركات تصنيع السيارات.
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SMART في الصين
عرض موقع صيني ش��هير 
سيارة كهربائية صغيرة من 
ن��وع SD HZ 1 مخصصة 
للم��دن، تش��به ف��ي هيكله��ا 
 Smart وألوانه��ا س����ي�ارة
السويسرية، ومزودة بمحرك 
كهربائي قدرته 1 كيلو وات 

يدف��ع العجلتين الخلفيتي��ن، ويبلغ طولها 2.25 مت��ر ووزنها 350 
كيلوغرام، وهي تسير بسرعة اقتصادية الى قصوى ما بين 35 الى 
50 كلم في الس��اعة، ومزودة ببطارية تؤمن مس��افة 45 كيلومترا، 

وبعدها يضطر السائق لشحنها من 5 الى 10 ساعات.

هيونداي i30 من الجيل الجديد

كشفت ش��ركة هيونداي موتور عن جوانب مهمة من سمات الجيل 
الجديد من س��يارتها i30، وذلك في إطار اس��تعداداتها للكشف عن 
السيارة الجديدة عالمياً في 7 أيلول/سبتمبر 2016، قبيل مشاركتها 
المرتقبة في معرض باريس الدولي للس��يارات في تش��رين األول/

أكتوب��ر. وتُعتبر س��يارة i30 من الجيل الجدي��د، التي تم تصميمها 
وتطويرها واختبارها في أوروبا، إحدى أهم الس��يارات التي تجّسد 
جوهر عالمة هيونداي التجارية. وتواصل الش��ركة تقدّمها بخطى 
وثقة في رس��م مالمح جديدة لسياراتها، مستنيرة بالتحّول الحاصل 
في اهتمامات الناس وس��لوكياتهم نحو الحلول المس��تندة على أرفع 

التقنيات، والرغبة بالتفّرد الشخصي والتمتع بالمرونة.

SVAutobiography Dynamic

عززت ش��ركة الند روفر مجدداً من مكانة س��يارات رينج روفر 
كأفضل س��يارات رباعية الدفع ف��ي العالم من خالل إدخال تقنيات 
قي��ادة ذاتي��ة متطورة، وإط��الق ط��راز جديد من تطوي��ر فريق 
عملي��ات الس��يارات الخاص��ة )SVO(، يحمل اس��م رينج روفر 
SVAutobiography Dynamic. ويرتقي الطراز الجديد بأداء 
سيارات رينج روفر إلى مس��تويات جديدة، بفضل تزويده بمحرك 
V8 سوبرتشارجد بقوة 550 حصان، سعة 5.0 ليتر، وعزم دوران 
يبلغ 680 نيوتن متر، ويمكن لمحرك السيارة أن يحقق تسارعاً من 
0 إلى 100 كيلومتر خالل 5.4 ثانية فقط. وهي مزودة بناقل حركة 

.ZF أتوماتيكي من 8 سرعات من نوع

أول سيارات تاكسي آلية القيادة
ان�ط�ل�ق�������ت أول 
سيارات تاكسي آلية 
القيادة في سنغافورة 
ت�رق����ب  وس�����ط 
لمس��توى  عالم��ي 
الخدم��ة وإلقب����ال 
في  عليه��ا  الن��اس 

إحدى أكثر م��دن العالم ازدحاماً. وس��يتمكن الركاب من الحصول 
على توصيالت مجانية من خالل هواتفهم الذكية في التاكسيات التي 
تشغلها شركة “نوتونومي”. أعلنت الشركة السنغافورية أنها ستكون 

األولى في وضع سيارات النقل العام على الطريق.

انخفاض مبيعات السيارات الفارهة
سجلت مبيعات السيارات الفارهة في السعودية انخفاضاً بنسبة 23 % 
خالل األشهر ال�4 األولى من 2016، إذ تراجعت إلى 7000 سيارة 
فقط، حس��بما أظه��رت بيانات صادرة عن  اللجن��ة الوطنية لوكالء 
السيارات في المملكة. وبشكل عام، تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 

21 %، خالل الفترة ذاتها وبلغت 225 ألف سيارة.
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“Sony” تخسر بعد “صيادو األشباح”

أف��ادت صحيف��ة “The Hollywood Reporter” أن النس��خة 
 ”Sony Pictures“ النس��ائية من فيلم “صيادو األشباح” لش��ركة

ستكبد الشركة خسائر تقدر ب� 70 مليون دوالر. 
وقالت الصحيفة أن الخبراء يشككون في ضرورة تصوير حلقة تالية 
من الفيلم. كما استبعد الخبراء أن تعوض نفقات الفيلم بما أنه سيجني 
في دور السينما العالمية مبلغاً ال يزيد عن 225 مليون دوالر، فيما 
يج��ب أن يجن��ي 300 مليون دوالر ليس��د نفقاته كلها. ولم يس��تبعد 
الخب��راء أن تتخلى الش��ركة عن تصوير حلقات أخ��رى من الفيلم 

وتركز على تصوير أفالم ومسلسالت الكارتون.

شراكة بين “Ooredoo” و“Sony“”MBC” تخسر بعد “صيادو األشباح”

أف��ادت صحيف��ة “The Hollywood Reporter” أن النس��خة 
 ”Sony Pictures“ النس��ائية من فيلم “صيادو األشباح” لش��ركة

ستكبد الشركة خسائر تقدر ب� 70 مليون دوالر. 
وقالت الصحيفة أن الخبراء يشككون في ضرورة تصوير حلقة تالية 
من الفيلم. كما استبعد الخبراء أن تعوض نفقات الفيلم بما أنه سيجني 
في دور السينما العالمية مبلغاً ال يزيد عن 225 مليون دوالر، فيما 
يج��ب أن يجن��ي 300 مليون دوالر ليس��د نفقاته كلها. ولم يس��تبعد 
الخب��راء أن تتخلى الش��ركة عن تصوير حلقات أخ��رى من الفيلم 

وتركز على تصوير أفالم ومسلسالت الكارتون.

أبرمت شركة 
 Ooredoo
م��ع  ش��راكة 
مجم���وع����ة 
MBC مدّتها 
7 س���ن�وات، 
ت�ح�ص�������ل 
ب�م�وج�ب�ه���ا 
األولى ع�ل��ى 

الحقوق الحصرية لبث مجموعة من قنوات MBC في قطر بتقنية 
HD فائق��ة الدق��ة، م�ا يمن��ح عم�الء خدم�ة Ooredoo TV القدرة 
عل��ى االس����تمتاع بمجموع�ة واس�����ع��ة م�ن المحت�وى الدرامي 
الخاص ب�MBC، وأب�رزه مس��لس��ال “باب الحارة”، و“عمر” ... 
 Arab( :إل���ى جان��ب برام�ج الترفي��ه والمواه��ب الرائ��دة، مث��ل
Idol( - )Arabs Got Talent( - )The Voice( وغيرها. ووقع 
على االتفاقية كل من الرئيس التنفيذي ل�Ooredoo قطر وليد محمد 

ابراهيم السيد والرئيس التنفيذي للمجموعة سام بارنيت.
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تكنولوجيا الحرب وعادات المستهلك
أجــرت مـيـمـــاك أوغـلـفـــي 
للعالقــات العامة اســتبياناً في 
العاصمـة دمشـــق على عينــة 
مؤلفة من ألف شخص لمعرفة 
مدى تأثّر التكنولوجيا وعادات 
المســـتهلك خــالل الحـرب ، 
أوضحــت نتائجــه أّن معظــم 

شــركات التكنولوجيا الموجودة بالســوق قد توجهت نحو المنتجات 
الضرورية فقط بالتصنيع والبيع، مع استمرار بعضها بتأمين أحدث 
المنتجــات رغم ظــروف البالد ومنهم شــركة ال جي الكترونيكس 

محافظة على مكانتها واصداراتها ألحدث المنتجات.

جائزة لـ“المصرف”
احتفــى المصــرف العربــي 
لالستثمار والتجارة الخارجية 
)المصرف( إحدى المؤّسسات 
المصرفيــة فــي اإلمــارات، 
الثانية على  للمــرة  بحصوله 
التوالي علــى “جائزة التميّز 
المباشــر”  التنفيــذ اآللي  في 

التي يمنحها “كوميرز بنك أي جي” األلماني على أســاس ســنوي 
تقديراً لإلنجازات والممارسات المتميّزة للمؤّسسات المالية الدولية 
على مستوى تطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية المحدّدة في إدارة 

المعامالت المصرفية والتحويالت المالية عبر اإلنترنت.

ال جي تدعم مركزين طبيين
قامت شركة إل جي الكترونيكس 
بتركيــب ألــواح خاليــا ضوئية 
تعمل علــى توليــد الكهرباء في 
مركزيــن طبييــن فــي دمشــق 
لتشغيل معداتهم الطبية كافة أثناء 
فتــرة انقطــاع الكهربــاء لخدمة 
المرضى 24 ساعة ودون توقف 
ولمساعدتهم بإجراء الفحوصات 

الالزمة في الوقت المناســب حيث تصل طاقة هذه األلواح إلى320 
واط باستخدام تقنية Neon، وهي منتجات عالية الجودة بكفالة لمدة 

12 سنة وبعمر تقريبي يصل إلى 25 سنة.

“العالقات العامة والدعاية” في دمشق
أعلنت “ميمــاك أوغلفي” 
الوكالــة العالمية للعالقات 
العامة واإلعالن والتسويق 
في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا عن رعايتها لمؤتمر 
العالقات العامــة والدعاية 
فــي جامعة دمشــق والذي 

تقوم به شــركة “انتيليكت” بوصفها الشــريك االستراتيجي األول، 
مبيّنةً أّن هذا المؤتمر سيشــمل مزيج مــن الندوات التي تركز على 
توضيح مفهوم العالقات العامة ومدى تأثيرها على عمل الشركات 

واألفراد وكيفيّة استخدامها بالطرق المثلى في عمليات التسويق.

تيرومو تنضم إلى دافزا
رحــبــــت 
لمنطقــــة  ا
الـحــــــرة 
بـمـطــــار 
دبي دافــزا 
بافـتـتـــاح 
الـمـقــــــر 
اإلقليـمـــي 

الجديد لـ تيرومو ميديكال كوربوريشــن الشــركة الرائدة في مجال 
األجهــزة الطبية والتي تعتبــر، اإلضافة األحدث لنخبة الشــركات 

متعددة الجنسيات العاملة ضمن المنطقة الحرة.

“أم.بي.أم” تتولى عمليات “ذي فيو”
التنفيـــذي  الرئـيــــس  أعـلــــن 
لشــــركة “أم. بي. أم العقارية” 
مـجــــال  فـــي  المتخّصصــــة 
االستشارات العقارية والمملوكة 
لـ“مصرف أبوظبي اإلسالمي” 
بــول مايســـفيلد، عــن تعييـــن 
الشركة لتولي العمليات اإلدارية 
وعمليــات تأجيــر الشــقق فــي 
البرج السكني الجديد “ذي فيو” 
المؤلّــف من 23 طابقــاً ضمن 

المشــروع متعدّد االســـتـخـدامات “دانة أبوظبي”.
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أفضل بائع ألجنحة بريدج
منــح فندق 
تالنتـــس  أ
النخلــة في 
دبي جائزة 
أفضل بائع 
جـنـحــة  أل
بــريــــدج 

لــ“الباســل لالستشــارات” الشــركة المرموقــة في مجــال توفير 
الخدمات االستشــارية، وحصلت الشــركة على هذه الجائزة تقديراً 
لمســاهمتها الكبيرة في تحقيق مبيعات قيمتها 75 مليون درهم على 

مدى السنوات الماضية.

جائزة لـ“اريكسون” و“اتصاالت مصر”
فــازت شــركتا “اريكســون” 
بجائزة  مصــر”  و“اتصاالت 
العالمية  االتصــاالت  أعمــال 
)GTB( لالبتكار لعام 2016 
األعمــال  قمــة  مــن  كجــزء 
 )GTP( لالتصــاالت العالمية
لالبتــكار والتكنولوجيــا الذي 
عقــد في لنــدن، وذلك للســنة 
الثانية على التوالي. وحصلت 

كل من الشــركتين على جائزة لجهودهما المشتركة في إطالق حل 
إدارة قيمة لعمالء شركة اتصاالت مصر.

جوائز إبداعية لـ“ووتر مارك”
نجحــت وكالــة ووتــــر 
في  أدفيرتايزنك  مــارك 
جوائــز  ثــالث  اقتناص 
فضيــة وواحدة برونزية 
فـــي قـمـــة الجـوائـــــز 
اإلبداعية، حيث حصلت 
على الجائزة الفضية في 
المبيعات/الصحافة  فئــة 
وفئات ضمانات الترويج 

للصناعـــة، بينما حصلت على الجائـــزة الفضيـة والبرونزيـة في 
فئة البريد المباشر.

مليونير المشرق لـ“سورياناريانان”
بـنـــــك  أعـلــــن 
المشرق قطر عن 
فــوز بوتنفيتيـــل 
سـورياناريانان، 
بالجائـزة الكبـرى 
بقيمة مليـون لاير 
قطــري )274.6 

ألف دوالر( في ســحب مليونير المشــرق. وتسلّم ســورياناريانان 
الجائزة من قِبل رئيس الخدمات المصرفية لألفراد لدى البنك توران 
آصف، ومديرة فرع الطريــق الدائري “C” مريم المهندي، وذلك 

في الحدث الذي أقيم احتفاالً بهذه المناسبة في مقر الفرع.

أفضل سيارة صغيرة لـ“ميني كوبر”
مـنـحــــت 
مجلة أوتـو 
اكسـبـرس 
ســـيـارات 
مــيــنــــي 
ئـــــزة  جـا
فـضـــــل  أ

سيارة صغيرة فاخرة للسنة الثالثة على التوالي محافظة على مكانتها 
في الموقع األمامي ضمن المجموعة التنافســية، كما حصلت ميني 
المكشوفة الجديدة الفارضة لوجودها المتألق على لقب أفضل سيارة 

مكشوفة.

أفضل شركة تمويل إسالمية
بدايــة  شــركة  حصلــت 
علــى  المنــازل  لتمويــل 
شــركة  “أفضــل  جائــزة 
تمويل إســالمي رقمي في 
السعودية 2016” من قبل 
فاينانــس،  غلوبــال  مجلة 
وذلك في دورتها الســابعة 
السـعـوديـة  عشــــر عــن 

بمنطقتي الشـرق األوسط وأفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
مازن بن أحمد الغنيم: تعتبر هذه الجائزة إضافة لفريق العمل لدينا، 

وشركائنا على حد سواء.
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تعيين لـ“تايم للفنادق”
عينت مجموعــة “تايم للفنادق” 
ومقرهــا في اإلمــارات، لوران 
بيرلير في منصب مدير تطوير 
اإليرادات والتوزيع اإللكتروني، 
وذلــك في إطــار اســتراتيجيتها 
الراميــة إلــى مواصلة مســيرة 
النمو والتطور. ويمتلك الفرنسي 
بيرلير خبرة واســعة تمتد ألكثر 
مــن 17 عاماً في قطاع الضيافة 
من خالل عمله لــدى العديد من 

أكبر العالمات الفندقية على مستوى المنطقة والعالم.

تعيين لـ“أرامكو السعودية”
الوطنيــة  النفــط  شــركة  عينــت 
السعودية أرامكو، المدير التنفيذي 
ألكبر صندوق للثروة السيادية في 
المملكة ياســر الرميــان، عضواً 
فــي مجلــس اإلدارة فــي مؤشــر 
علــى أن المؤسســتين تعتزمــان 
التعــاون عن كثب إلعــادة هيكلة 
االقتصــاد في حقبة أســعار النفط 
الشــركة  وحدّثــت  المنخفضــة. 

موقعهــا اإللكتروني ليظهر الرميــان كعضو جديد بمجلس اإلدارة 
لكنها لم تقدّم تفسيراً لهذا التغيير.

“PCI DSS” لـ“بنك الدوحة”

نال بنك الدوحة أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، شهادة االمتثال 
من المســتوى األول لمعايير أمن وحمايــة معلومات بطاقات الدفع 
اإللكترونــي )PCI DSS( مــن مؤسســة SISA المتخصصــة 
فــي مجــال أمن المعلومات. يُشــار إلى أن هذا هــو المعيار الوحيد 
المخصص ألمن وحماية بيانات حاملي البطاقات، ويُصنف كواحد 

من المعايير األمنية األكثر صرامة.

تعيينان لـ“دي.أم.جي. للفعاليات”
عينـــت شــــركـة 
“دي. أم. جــــــي. 
للفعاليات - الشرق 
األوســــط وآســيا 
وأفريقيــا” إحــدى 
الشـــركات الدولية 
المتخصصــة فـي 

مجال تنظيم المعارض، توني كرينيون كمدير لمحفظة أعمال قســم 
التصميم، وراي تينســتون كمديــر لمحفظة أعمال قســم الضيافة، 
بهدف دعم فريق عملها في قســمي التصميــم والضيافة، وذلك في 

إطار سعيها إلى تحقيق مزيد من النمو في هذين المجالين.

 كوستوبولوس تنضم إلى “بي إيه”
قامــت مجموعــة بــي إيه 
لالستشــارات في الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا 
بتعييــن الدكتـــورة ليديـــا 
كوســـتـوبولوس، واحـــدة 
من أمهــر خبــراء األمـن 
اإللكتـرونــــي وأكـثرهــن 
تأثيــراً، لتنضــم إلى فريق 
عمل الشــركة بهدف تقديم 
المزيــد من الدعــم لعمالء 

الشركة والتقليل من المخاطر البشرية على أمن المعلومات لديهم.

جائزة لـ“األنصاري للصرافة”
فازت شــركة األنصاري 
للصرافة المتخصصة في 
توفير خدمات التحويالت 
المالية وصرف العمالت 
األجنبيــة فــي اإلمارات، 
بجائــزة  الثانيــة  للمــرة 
المالية  التحويالت  شركة 

المفضلــة لهذا العــام، وذلك خالل حفل توزيع جوائــز “ذا فيليبينو 
تايمز” 2016، حيث استلم الجائزة مدير التسويق في الشركة حسام 
محمود. وتمنح هذه الجوائز تكريماً للعالمات التجارية األكثر تأثيراً 

وتفضيالً ضمن الجالية الفلبينية.

90



جديد عموميات

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2016

رئيس تنفيذي جديد لـ“باالديون”
أعلنت الشــركة العالمية 
في  الرائـــدة  باالديـــون 
مخاطــر  إدارة  خدمـات 
أمــن المعلومــات، عــن 
تعييــن ســـونيـل غوبتـا 
رئيســاً تنفيذيــاً للعمليات 
في الشـركة، ومـن خالل 
المنصب الجديد ســيكون 
ســـونيل المســـؤول عن 
اســتـراتيجيات األعمـال 

والنتائج في منطقة الشـرق األوسـط وأفريقيا والهند.

(بيركنز أند ويل) تعّين مديراً جديداً
بيركنز  شــركة  أعلنــت 
أند ويل المتخصصة في 
مجال التصميم والهندسة 
المعماريــة عــن تعييــن 
فــراس حنــوش مـديـراً 
جديــداً لقســـم التصميــم 
فــي مكتبهـــا بـمـديـنـــة 
دبـي والـــذي انضـم إلى 
الشـركة لإلشـراف على 
جميع أعمـال الهندســــة 

المعمارية بهدف تعزيز وتطوير محفظة التصميم المعماري.

شافي رئيسًا تنفيذيًا لـ“موفنبيك”
فنــادق  إدارة  مجلــس  عيّــن 
ومنتجعات “موفنبيك” شركة 
العالمية،  السويسرية  الضيافة 
أوليفيــه شــافي فــي منصــب 
الرئيس التنفيذي الجديد، حيث 
يتسلّم مهامه بقيادة الشركة في 
ويتمتع   .2016 أيلول/سبتمبر 
شــافي البالــغ مــن العمر 52 
عاماً، بخبــرة عميقة في عالم 
الضيافة معززة بافتتاح العديد 

من الفنادق في 3 قارات.

السعدي مديراً لهيتاشي داتا سيستمز
شــركة  أعلنت 
داتــا  هيتاشــي 
ســيسـتمز عـن 
تســليم أســــعد 
السـعـدي إدارة 
أعمال الشـركة 
فــي منطـقــــة 
الشرق األوسط 
وبـاكســــتـان، 

وسيتولى السعدي مسؤولية تنفيذ ودفع مسيرة تطوير أعمال شركة 
هيتاشي في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وباكستان.

تعيين لـ“ملينيوم مطار دبي”
عيّن فنــدق “ملينيوم مطار 
دبــي”، بينــو س. فارجيز 
في منصــب مدير المبيعات 
من أجــل تحقيق المزيد من 
التطويــر لقائمــة حســاباته 
العالمية، اإلقليمية والمحلية 

النامية.
خبــرة  فارجيــز  ويحمــل 
واســعة فــي هــذا المجال، 

حيــث قضى آخر 19 عاماً من مســيرته المهنية يعمل مع سلســلة 
فنادق عالمية في اإلمارات، أفريقيا والهند.

مدير عام جديد لسويس ري
عينت شــركة سويس 
ري ثاني أكبر شــركة 
فــي العالـــم إلعــــادة 
تـافـازيـفـــا  التأمـيـــن 
مادزينجــا كمدير عام 
التنفـيـذي  والرئـيـــس 
للســوق ألنشطة إعادة 

التأمين في الشــرق األوســـط وافريقيا.
وقبــل انضمامه الــى ســويس ري كان مادزينجا يشــغل منصب 
الرئيس التنفيذي االقليمي لجنوب وشرق افريقيا في شركة التأمين 

الجنوب افريقية أولد ميوتوال.
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جلسة حوار لـYPO و“ومضة”دكتوراه بالفلسفة لـ“سيتارامان”

منح��ت جامع��ة اآلداب والعل��وم والتكنولوجيا في لبن��ان، الرئيس 
التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان درجة الدكتوراه الفخرية 
في الفلس��فة خالل حفل التخرج السنوي للجامعة، والذي أقيم تحت 
رعاية وبحضور وزير خارجية لبنان جبران باسيل، وذلك في مقر 
الجامعة. وقد تلقى سيتارامان هذه الدكتوراه تقديراً إلسهاماته الكبيرة 
ف��ي مجال العمل المصرف��ي والمالي من رئي��س الجامعة الدكتور 
عدنان حمزة. وأعرب سيتارامان عن شكره وتقديره إلدارة الجامعة 
لمنح��ه هذا اللقب، قائالً: لقد لمس��ت روح اإلب��داع في هذه الجامعة 
التي تمتلك رؤية ترمي إلى النهوض بجودة التعليم، ومن المؤكد أن 

تحقيق هذه الرؤية سيصب في مصلحة الطالب والجامعة.

اس���تضافت 
م�ن�ظ�م�����ة 
ال�رؤس�����اء 
لش����ب���اب  ا
 ) Y P O  (
جلس��ة نقاش 
على صفح�ة 
ال�ت�واص���ل 

االجتماع��ي توتي��ر التابع��ة للمنظمة، حي��ث قام عدد م��ن الخبراء 
العالميين والمحليين بمناقش��ة توجهات المنطقة في ريادة األعمال، 

وذلك بالتنسيق مع “ومضة”.
وطرح��ت كل من “YPO” و“ومضة” عدد من األس��ئلة على كل 
من رئيس مجل��س إدارة بنك الموارد الوزير الس��ابق في الحكومة 
اللبنانية مروان خير الدين، ومؤلف كتاب “س��تارت أب رايسينغ” 
والداعم النش��ط لتطبيق النظام البيئي في المنطقة كريس شرويدير. 
وس��لط النق��اش الضوء على مراك��ز األعمال التي تتصدر س��احة 
المبادرات اإلقليمية في المنطقة، والرؤية العالمية حول كيفية تسريع 

نجاح المشاريع وخلق االبتكارات الثورية.

شراكة بين “فيزا” و“مدكو” في لبنانANB Innovation Unit من “بوخاطر”

أطلقت ش��ركة “أ.ن. بوخاطر” وحدة االبت��كار األولى من نوعها 
“ANB Innovation Unit”. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع 
نمو االبتكار اللبناني الُمعّزز بالتعميم رقم 331 الصادر عن حاكم 
مصرف لبنان رياض س��المه، القائم أساس��اً عل��ى ضخ إمكانات 
400 ملي��ون دوالر لقطاع اقتصاد المعرفة في لبنان، ودعم رأس 
الم��ال البش��ري، خصوصاً النخب��ة المثقفة التي تغ��ادر البالد في 
الوق��ت الراه��ن، من خالل تزويدها بوظائف، فضالً عن تش��جيع 
تطوير نظام ناجح لدعم الش��ركات الناشئة وبذلك يتحّول لبنان الى 

بوابة للتكنولوجيا في الشرق األوسط.

أع�ل�ن����ت 
ك��ة  ش����ر
“ف�ي����زا” 
العالم�ي���ة 
ع����������ن 
ك�ة  ش����را
حص�ري��ة 
لح�ام�ل���ي 

بطاقاته��ا في لبن��ان، تتيح لهم اس��تعادة 3 % من مش��ترياتهم من 
الوقود في محطات “مدكو” و“فينيسيا”.

وأعل��ن 100 % من مصدّري بطاقات فيزا في لبنان مش��اركتهم 
في هذا العرض الذي س��يتاح في كل محطات “مدكو” و“فينيسيا” 
وعدده��ا 200 محطة خدمات ف��ي كل المناطق اللبنانية، والتي تم 

تزيينها بشعار الحملة المشتركة مع الشركة.
وانطالقاً من ش��راكتها الحصرية مع مدكو في لبنان لهذه الحملة، 
ستكون الشركة س��بّاقة في تعزيز االعتماد على الدفع االلكتروني 
في محطات الوقود بهدف التشجيع على استخدام قنوات جديدة من 

قبول بطاقات الدفع للمشتريات اليومية.
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The Lakeside Festival - Zaarour

بترونا بارك جاهز للتسليم

The Lakeside Fes�انطلقت فعاليات المهرجان الصيفي المنتظر 
 Gata Events & Promotions م��ن تنظيم tival � Zaarour
بالتعاون مع نادي زعرور كلوب، وذلك خالل حفل افتتاحٍ رس��مي 
بحضور منّظمة الحدث المديرة التنفيذية للش��ركة ساندرا غّطاس، 
والمديرة التنفيذية للنادي كارول المّر، باإلضافة إلى حش��ٍد من أهل 
 The Lakeside“ السياس��ة والف��ّن والمجتمع واإلعالم. ويس��اهم
Festival – Zaarour” المهرجان الصيفي األّول من نوعه الذي 
يُقام ح��ول بحيرة في لبنان، في إنعاش منطق��ة الزعرور اقتصادياً 
لتتحّول إلى مقصد ووجهة س��ياحية صيفية بارزة تحفل بالنشاطات 

الترفيهية المسليّة لجميع األعمار.

احتفلت ش��ركة صقر العقارية بانتهاء المرحلة األخيرة من مشروع 
بترون��ا بارك Batruna Parc  في البت��رون - لبنان والذي أصبح 
جاهزاً للتس��ليم. تخلل الحفل كلمة لرئيس بلدية البترون مارس��لينو 
الحرك ش��دّد فيها على أهمية االس��تثمار في المدينة، مشيراً إلى أن 
المشروع يأتي ليرّسخ مفهوم مدينة البترون كوجهة جديدة وصاعدة 

لالستثمار العقاري.
م��ن جهت��ه، ق��ال الرئيس التنفي��ذي لش��ركة صقر العقاري��ة فادي 
جريصاتي: إن الشركة قامت بتسليم  الجزء األول من هذا المشروع 
قبل شهرين من موعده، وإنه سيتم تسليم األقسام األربعة الباقية في 

اواخر شهر اب/اغسطس 2016.

Claifornia T HSو Spider 488 فيراري

دعت شركة سكوديريا ليبانون الوكيل الحصري لفيراري في لبنان، 
ممثّلي الصحافة للش��عور بأقصى درج��ات األدرينالين مع مجموعة 
California T Han�و Spider 488  سيارات فيراري المكشوفة،
dling Speciale، ف��ي كفرذبي��ان ف��ي 10 آب/أغس��طس 2016.
وتلّمس المدعّوون السيّارتَين وتصميَميهما الحديثَين والفريدَين، إلى 
جانب قّوة محرّكهما من طراز V8. وقد ذُهل الصحافيون بأداء سيارة 
Spider 488 المتميّزة بقّوة محّرك تبلغ 670 حصان إلى جانب عزم 
دوران يبلغ أقصاه 760 نانومتر بسرعة 3000 دورة في الدقيقة. أما 
California T HS فتتميّز بقّوة محّرك 560 حصان وعزم دوران 

يبلغ أقصاه 755 نانومتر بسرعة 4750 دورة في الدقيقة.

مسابقة البصمة الكربونّية من عوده

 My( ”أعلن بنك عوده عن الفائزين في  مسابقة “البصمة الكربونية
carbon footprint(، وهي مبادرة تم اطالقها بالتعاون مع وزارة 
البيئ��ة وبرنامج االمم المتحدة االنمائي )UNDP(. يعالج مش��روع 
“البصم��ة الكربوني��ة” الذي تم اطالق مرحلت��ه التجريبية بالتعاون 
مع مدرس��تي الحكمة والمقاصد، مشكلة تغيّر المناخ من جهة ويقوم 
بتوعية األوالد والشباب على حسن استعمال مصادر الطاقة وتأثير 
هذا االس��تعمال على البيئ��ة. والفائزون في ه��ذه الجولة االولى من 
المش��روع هم جويا ايوب من مدرس��ة الحكمة مار مارون )الجائزة 
االولى(، س��ارا خض��ري من المقاصد عمر بن الخط��اب )الجائزة 

الثانية(، وفرانشسكا الحلو من الحكمة برازيليا )الجائزة الثالثة(.
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البركة يوّقع اتفاقيتي ِمنح رعايةMTN شريك بالمسابقة البرمجية

برعاي��ة وزي��ر التعليم العالي وتنظيم مش��ترك مع إدارة المس��ابقة 
 MTN في الجمعية العلمية الس��ورية للمعلوماتية ومشاركة شركة
س��ورية كش��ريك اس��تراتيجي إلى جان��ب ش��ركات وطنية أخرى 
اختتمت بدمشق فعاليات النهائي السوري السادس للمسابقة البرمجية 
الجامعية السورية في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، 
حي��ث ش��ارك في المس��ابقة 68 فريقاً م��ن 17 مؤسس��ة أكاديمية، 
انتهت بفوز فريق NCD#1 من جامعة تش��رين بلقب بطل سورية 
في البرمجة، كأس المس��تبقة، والتي تهدف لتنمي��ة مهارات الفرق 
البرمجي��ة والتحليل المنطقي للمس��ائل، إضافة إلى اكتس��اب روح 

التحدي واإلبداع والعمل كفريق تحت الضغط والتنافس الشريف.

وقّ��ع بن��ك البركة – 
م�م�ث��الً  س����وري��ة 
التنفي�ذي  ب�رئ�يس���ه 
محم��د عبد هللا حلبي 
م��ع ممثل��ة جمعي��ة 
الن��دى التنموية نهى 
الع�ي�ط�ة اتفاق�ي�ت���ي 
ت��ش���م�ل  رع�اي���ة 
األول��ى  االتفاق�ي����ة 
تقدي��م منح دراس��ية 

جزئية لعدد من الطالب المسجلين في الجمعية لمدة عام كامل.
كما شملت االتفاقية الثانية رعاية عدد من األيتام من المسجلين في 

الجمعية لمدة عام كامل.
وصّرح الحلبي به��ذه المناس����ب�ة قائالً: إن بنك البركة س���وري�ة 
يؤّك��د م�ن خ���الل برنامج المس����ؤولية االجتماعية ال��ذي يتبن��اه 
التزامه بدعم المبادرات التي تعود بالفائدة على المجتمع الس��وري 
م��ن خ��الل الجمعي��ات الخيريّة المس��ّجلة ل��دى وزارة الش��ؤون 

االجتماعية.

وفد طالبي من “نورث فلوريدا”اتفاقية BBSF مع مبادرة أهل الشام
تح��ت ش���ع�ار ن�ت�ت�ط�ّور 
مع��اً وانطالق��اً من��ا بدعم 
النش�اط�ات والمؤس��س�ات 
االجتماع�ي�ة  اإلنس����ان�ي�ة، 
وقّ��ع بنك بيمو الس��عودي 
الفرنسي “BBSF” ممثالً 
برئيس��ه التنفيذي جوزيف 
رفول ومبادرة أهل الش��ام 
ممثّلةً برئيس مجلس إدارته 

ميساء رسالن اتفاقية تعاون تشمل دعم عدّة مشاريع تدريبية تهدف 
إل��ى تحقيق االكتفاء الذاتي لألس��ر المتضّررة م��ن الحرب والعمل 
عل��ى تنمية قدراتهم المهنية ع��ن طريق تدريبهم على أعمال معينة 
تمّكنه��م من الحص��ول على مهنٍة توفّر الدّخل لهم وألس��رهم تحت 

إشراف المبادرة في ريف دمشق.
وقام البنك باختيار المشاريع التدريبية بعناية بما يتناسب مع متطلبات 
المجتم��ع فقّرر دعم ال��دورات التدريبية عل��ى برامج الكمبيوترات 
والمحاس��بة، وال��دورات المهنية إضاف��ةً ل��دورات تصليح أجهزة 

الكمبيوترات والموبايالت.

استقبلت وزارة االقتصاد االماراتي وفداً من طالب جامعة “نورث 
فلوريدا” من تخصصات مختلفة، ضمن جولة دراس��ية يقومون بها 
داخل الدولة بالتنسيق مع جامعة دبي. وشهد اللقاء استعراض أبرز 
مؤش��رات األداء االقتصادي للدولة، مع إعطاء نبذة عن التوجهات 
المس��تقبلية والقطاعات ذات األولوية خالل المرحلة المقبلة، وذلك 

في ضوء محددات وأهداف األجندة الوطنية 2021.
كذل��ك ش��هد اللق��اء نقاش��اً مفتوحاً ط��رح في��ه الطالب ع��دداً من 
االستفس��ارات بش��أن أهم العوام��ل التي اعتمدت عليه��ا الدولة في 
الوصول إلى ما حققته اليوم من إنجاز ملموس، فضالً عن إشادتهم 

بمستوى التطور العمراني الملحوظ والبنية التحتية المتقدمة.
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بنك مسقط يحتفل بخريجي “الوثبة”توطين رواتب موظفي بنك الشام
ك��ش�����������ف 
ب�ن���ك الش����ام 
ال�م�ص�����رف 
اإلس������الم�ي 
األول ف��������ي 
س����ورية ع�ن 
مذك��رة تفاه��م 
م��ع الش����ركة 
الس�������وري��ة 
لالتص���االت، 

تتضم��ن توطين روات��ب موظفي الش��ركة البالغ عدده��م 1,200 
موظ��ف، وعبّ��ر كل من مدير عام الش��ركة الس��ورية لالتصاالت 
المهن��دس بك��ر بكر والرئيس التنفيذي لبنك الش��ام أحمد اللحام عن 
مدى تقديرهما لتبني هذا المش��روع الذي ُطبق بإتقاٍن كبير وتنسيٍق 
ع��اٍل، وبإمكانية موظفي االتصاالت تس��لّم رواتبه��م عبر بطاقات 
الصّراف اآللي التابع لبنك الشام الموجود في مبنى الشركة السورية 
لالتصاالت، وبعض مناطق دمش��ق والمحافظات السورية، ليكون 

البنك بذلك السبّاق في توطين رواتب مؤسسة تتبع للقطاع العام.

احتف��ل بن�ك 
مس��������ق�ط 
ب�ت�ك�ري�����م 
ف��ع�����ة  ل�د ا
األول�ى م��ن 
خ�ري�ج����ي 
أكاديم�ي����ة 
ال��وث��ب������ة 
للمؤس�س�ات 
لص�غ�ي��رة  ا

والمتوسطة بصاللة، وذلك تحت رعاية مدير عام اإلعالم بمحافظة 
ظفار عوض النجار. وكان البنك قد دّشن األكاديمية في صاللة في 
ش��هر كانون األول/ديسمبر 2015 ضمن مبادرات البنك في مجال 
المس��ؤولية االجتماعية والتنمية المس��تدامة للبن��ك وبهدف تدريب 
وتوعية رواد األعمال في السلطنة ومنحهم شهادة معترف بها دولياً، 
وتساهم األكاديمية في تنمية وتطوير مهاراتهم في مختلف المجاالت 
االدارية والمالية والتس��ويقية وغيرها من المجاالت التي تساهم في 

تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

“سافر إلى ألمانيا” من بنك بيبلوس“City Picnic” في لبنان

 ”City Picnic“ ،2016 ش��هدت بيروت الحدث األكثر ترقّباً لعام
البيك النيك األكبر في لبنان، الذي جمع أكثر من 6 آالف مشاركاً في 
واحدة من المس��احات الخضراء األكبر في العاصمة، ميدان سباق 
 Mindwhiskو Virgin Radio الخيل ف��ي بي��روت. وجمع��ت
الوكالة المتخصصة في تنظيم النشاطات في لبنان، اللبنانيين في قلب 
المدينة، لتخليد الذكريات ومش��اركة الف��رح مع العائلة واألصدقاء. 
ومنذ ساعات الصباح األولى، بدأ المشاركون يتجّمعون في الميدان 
لتحضي��ر الموقع الخاص بهم للبيك ني��ك. ورفعت عروض الفرق 
المحلي��ة وال�DJ الحم��اس في الجّو. واختُتم ه��ذا الحدث األول من 

نوعه في لبنان بتجربة سينمائية في الهواء الطلق.

أطلق بنك بيبلوس 
عرض “س����اف�ر 
ألم��ان�ي��ا”  إل���ى 
بالتعاون  الجدي���د 
م�ع ماس���ت�ركارد 
ك����ة  لش����������ر ا
في  المتخصص��ة 
تكنولوجيا  مج��ال 

المدفوع��ات العالمي��ة. ويتي��ح ه��ذا الع��رض لحامل��ي بطاق��ات 
ماس����ت�ركارد اس����ت�ب�دال 25 أل��ف نقطة/ميل بتذكرة س��فر إلى 

ألمانيا.
وق��ال مدير منتج��ات البطاق��ات المصرفيّة والحس��ابات والتأمين 
المصرف��ي ف��ي مجموع��ة البنك جورج ف��ارس: “من ش��أن هذا 
الع��رض الفريد الذي ين��درج ضمن إطار “أك��رم برنامج” وهو 
برنام��ج مكافآت حاملي البطاقات في بنك بيبلوس أن يتيح لزبائننا 
فرصة االس��تفادة م��ن خدمات حجز التذاكر كاملةً وتأمين الس��فر 
اإلضافي كما واالس��تعانة بمركز خدمة الزبائن على مدار الساعة 

وطوال أيام األسبوع”.
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سباق “بلوم بنك بيروت ماراثون 2016”

أطلقت جمعية بيروت ماراثون وبنك لبنان والمهجر سباق “بلوم بنك بيروت ماراثون 
لع��ام 2016” والمح��دّد تاريخه يوم األحد 13 تش��رين الثاني/أكتوبر 2016 والذي 

سيحمل شعار “منركض لبعيد”.
وفي هذه المناس��بة، ألقى رئيس مجلس ادارة البنك س��عد أزهري كلمة قال فيها: إن 
البنك فخور جداً بأن يكون من جديد الراعي والمساهم األول لهذا السباق مع جمعية 
بيروت ماراثون ومع جميع الفعاليات المش��اركة والداعمة له، مشيراً إلى ان العالقة 
مع الس��باق تعود إلى العام 2004 وقد واكب خاللها البنك تطور الس��باق من حدث 
رياض��ي محلي إلى حدث إقليمي له أبعاده اإلنس��انية والثقافية مع تس��جيل نجاحات 
تّوجت بالتصنيف الفضي الحالي وليكون بالموقع المرموق بين الماراثونات العالمية .
ورأى أزهري أن نجاح الس��باق وبروز لبنان على الخارطة الرياضية والثقافية في 
العالم لم يكن ليحصل لوال جهود جمعية بيروت ماراثون والعاملين فيها وفي مقدمهم 
مي الخليل رئيسة الجمعية. وتوقف عند شعار “سالم / محبة / ركض” الذي يحمل 
في طيّاته العديد من المعاني الطيبة للبنان والمنطقة ويجّس��د في ذلك تمنياتنا للمزيد 
م��ن الوفاق والس��الم في ربوعنا، كم��ا أن الماراثون منصة رئيس��ية لدعم  القضايا 
والنش��اطات الت��ي تهم الوطن والمواطن ف��ي مختلف وجوهها الحياتي��ة ويمثّل آلية 

لتعزيز عمل وإمكانيات المجتمع المدني والمؤسسات غير الهادفة للربح.
وألقت الخليل كلمة قالت فيها إن األحد في 13 تشرين الثاني/أكتوبر 2016 هو موعد 
س��باق بلوم بنك بيروت ماراثون، ومن خالله نكون بلغنا الس��نة ال�14 على انطالقة 
الجمعية، وما زلنا نركض لعناوين كثيرة، وهذا العام اخترنا شعار “منركض لبعيد” 
للسباق، مشيرةً إلى أن بنك لبنان والمهجر هو الراعي القديم - الجديد الرسمي للسباق، 

الذي كان حمل اسم السباق على مدى 8 سنوات من عام 2004 لغاية عام 2012.
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ليس من السهل قراءة واقع المجتمعات اللبنانية اليوم، بعد التغيرات التي حدثت 
خالل الس�نوات الماضية. فال يخفى أن في لبنان مجتمعات مذهبية مغلقة. هي 
مجتمعات صغيرة تعبر بإس�م التربية اإلس�المية وف�ق المذاهب المتناحرة على 
مس�توى العالم العربي. المش�كلة ال بل المأزق أن في بعض هذه المجتمعات ال 
م�كان للتنوع، وكأن التغيير ب�ات ممنوعاً على ما يصيب اإلنس�ان اللبناني أو ما 
ابتاله الدهر بمش�كالت ش�تى، الى أمراض الجمود وعدم المساءلة. والكالم عن 
وجود مجتمعات اسالمية متناحرة، ليس من نسج الخيال، إذ تظهر االصطفافات 
المذهبي�ة عن�د كل منعطف، وتس�تحضر في ه�ذه المجتمعات، عن�د الحاجة، 
التعبئة واستنفار العصبيات بين الشباب، فال يعود هناك مكان لالعتدال، ويلتحق 
كل منه�م بمذهب�ه وطائفته. هنا يس�يطر الموروث التاريخي، م�ن الخالف الى 
الدعوة والتفس�ير والتأويل، وال يعود هناك مكان للتعدد في بلد كلبنان. ويصبح 

التكفيرهو السائد.

في التربية والفلس�فة، يفسر ذلك بتس�لط الغيبيات على الوعي الباطني، فحين 
يحرر الش�اب اإلنس�ان فكره، يتحرر من التربية المذهبية وتقاطعاتها السياسية 
ومصالحها المترامية، ويتحرر أيضاً من اإلنشداد نحو مراكز قوى واستحضار تاريخ 
الخ�الف والقتل، ومن اإلصطفاف المذهبي الذي يتحول متاريس متقابلة. واألهم 
أن ه�ذا التحرر يفت�ح الطريق نحو تعافي العالقات اإلنس�انية المنس�وجة داخل 
المجتمعات وفي خارجها. لكن السؤال األساسي يبقى هل يستطيع التدين في 
األسالم، على نحو ما يمارس اليوم من تطرف، أن ينقلب فعاًل قاباًل لتحرير العقل؟ 
ذلك يطرح تساؤالت في ظل اإلصطفافات القائمة، حيث يحجز الفكر وتقّيد الحرية 
الفردية. وكأن مجتمعاتنا تبتعد عن الش�رعة االنس�انية كمرجعية، فيما نشهد 
عربياً، بعد ظهور التيارات اإلس�المية المتطرفة، عودة الى األصول، والى ممارسات 

القرون الوسطى.

اس�تمرار اإلنشداد الس�ريع نحو المذهب واإلس�تنفار العصبي، والتمترس خلف 
مفاهيم وأس�اطير، يجعل مجتمعاتن�ا أكثر انغالقاً. وهناك أس�اس لذلك يتمثل 
بالتربي�ة الت�ي ينش�أ عليه�ا األوالد ف�ي مراكز ديني�ة، وحتى في م�دارس تابعة 
لجمعيات ومؤسس�ات للمذاهب تحض على التعصب وأيضاً العنف، وتدخل في 
العقول تاريخ الصراع من زاوية ال تترك مجااًل للتفاهم وللتواصل، وعبر فتاوى تجعل 

اآلخر منبوذاً.

مجتمعات مغلقة
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