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نبقى نطرح السؤال ذاته، من ينقذ االقتصاد في بلدنا؟ ومن يعزز مناعة البلد 
في مواجهة األخطار اإلقليمية والدولية؟ هو س�ؤال يشكل هاجساً لغالبية 
اللبنانيين إذا استمر الوضع على حاله، بدءًا من غياب التشريع وشغور موقع 
الرئاسة، وعدم قدرة السلطة التنفيذية على اتخاذ القرارات التي تساهم في 
إنعاش االقتصاد وتحريك العجلة وإطالق المشاريع واستقطاب اإلستثمارات. 
وه�ا نح�ن بعد مرور أكثر من س�نتين على ش�غور موقع الرئاس�ة، ما زلنا 
نتخب�ط بالخالفات وندور حول أنفس�نا، ولم نتقدم خط�وة واحدة في حل 
المش�كالت االقتصادية واالجتماعية والحياتية العالقة، وال في حل الملفات 
الخالفية، فيدفع البلد واقتصاده الثمن ويخس�ر لبنان المزيد من الفرص، ال 

بل يتراجع أمام الذين يبادرون الى اقتناص الفرص وانعاش اقتصاداتهم.

وبينم�ا نعل�م أن اقتصادات العالم تعاني من التباطؤ، وأن منطقتنا تش�هد 
حروباً وتعاني أزمات متتالية، وأن الس�يولة غي�ر متاحة عربياً، فإن ذلك كان 
ينبغي أن يش�كل حافزًا للبنان الس�تغالل نقاط الضع�ف واقتناص الفرص 
وكس�ب المش�اريع وإطالق الحياة في دورتها الطبيعية، فال نشعر بالخطر 
اال عندم�ا تأتينا التهديدات من المجتمع الدولي، فنقر مش�اريع في ش�كل 
س�ريع، وعندما يغض العالم النظر تجاهنا نعود الى المراوحة ذاتها، وهو أمر 
يرتب أخطاراً مستمرة وقد نصل الى مرحلة لن نستطيع فيها معالجة أصغر 

أمورنا.

ولعل نقطة قوتنا تكمن اليوم في الهندس�ات المالية التي قام بها مصرف 
لبنان والتي س�اهمت في تعزيز احتياطاته بالعمالت األجنبية وبلوغها رقمًا 
قياسياً، إضافة الى تدعيم ميزانيات المصارف وتوفير السيولة الالزمة لتمويل 
االقتصاد اللبناني بقطاعيه الخاص والعام. لكن، بقاء الوضع على ما هو عليه 

خطر يستدعي رفع الصوت، من ينقذ اقتصادنا؟

من ينقذ االقتصاد والبلد؟

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2016
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سالمه ثاني أفضل حاكم بنك مركزي عالميًا

ح��ّل حاكم مص��رف لبن��ان رياض 
سالمه في المركز الثاني عالمياً بين 
أفضل رؤس��اء البنوك المركزية في 
العالم بحس��ب مجلة غلوبال فيانانس 

غرايدز.
وصنف��ت المجلة ع��دد م��ن البلدان 
ضم��ن الفئ��ة “A” ومنه��ا لبن��ان، 
الفيليبي��ن،  البي��رو،  الباراغ��واي، 
روس��يا، واس��رائيل بينما حّل حكام 
المص��ارف المركزية ف��ي األردن، 
والمكس��يك، والمغ��رب، والواليات 

.”A- “ المتحدة في فئة
وتعتمد المجلة في وضع القائمة على 
قدرة حكام المصارف المركزية في 
الس��يطرة عل��ى التضخ��م، وتحقيق 
النم��و االقتص��ادي، والحف��اظ على 
استقرار سعر صرف العملة الوطنية 

وإدارة سعر الفائدة.
يذك��ر أن أعلى تصني��ف في القائمة 

ه��و “A” والذي يعني “العمل ممتاز” بينما يعد التصنيف “F” األدنى والذي يعني 
“فشال ذريعا”.

“ قطر الوطني” يدخل السوق الكوبية

يعت��زم بنك قطر الوطن��ي QNB أكبر بنك خليجي افتتاح مكت��ب تمثيل له في كوبا 
بع��د أن حصل على التصاريح المطلوبة من الجهات الرقابية، ليصبح بذلك أول بنك 

عربي خليجي يفعل ذلك.
وتأتي هذه الخطوة في اطار اس��تراتيجية البنك للتوس��ع عالمياً وفي ظل تباطؤ النمو 
االقتصادي في الخليج بس��بب تراجع أس��عار النفط والغاز. وتتريث البنوك األجنبية 
قبل دخول كوبا ألس��باب من بينها خطر انتهاك العقوبات االقتصادية األميركية مما 
قد يؤدي إلى فرض غرامات ثقيلة عليها. ويشير الموقع اإللكتروني للبنك المركزي 

الكوبي إلى عشرة مكاتب تمثيل فقط لبنوك أجنبية في البالد.
 QNB على صعيد آخر، عقد
 HDFC ش��راكة م��ع بن��ك
في الهند وبنك اإلس��كان في 
األردن م��ن أج��ل معالج��ة 
أس��رع للتحوي��الت الدولي��ة 
لكي يتم إيداعها في حس��اب 
المستفيد في نفس اليوم أو في 

يوم العمل التالي.

ص��ّرح محافظ س��لطة النقد 
الفلس��طينية ع��زام الش��وا، 
أنه ت��م اإلش��راف على نقل 
والتزام��ات  حق��وق  كاف��ة 
التج��اري  “البن��ك  ش��ركة 
ش��ركة  إل��ى  الفلس��طيني” 
وذل��ك  فلس��طين”،  “بن��ك 
ف��ي ضوء اتفاقي��ة االندماج 
االختياري بين بنك فلسطين 

والبنك التجاري الفلس��طيني الموافق عليها من س��لطة 
النقد، م��ن خالل تملك ونق��ل المحفظ��ة البنكية وكافة 
الموج��ودات والمطلوب��ات المملوك��ة للبن��ك التجاري 

الفلسطيني إلى بنك فلسطين.
وف��ي هذا اإلطار، فإن س��لطة النقد تود طمأنة جمهور 
المودعين والمتعاملين على سالمة ودائعهم وحقوقهم، 
وبذلك تصبح فروع البنك التجاري الفلس��طيني فروعاً 

لبنك فلسطين اعتباراً من 18 أيلول/سبتمبر 2016.
ويأت��ي هذا االندماج منس��جماً مع سياس��ة س��لطة النقد 
نح��و تعزيز المالءة والمتان��ة المالية للجهاز المصرفي 
الفلس��طيني وتعزيز قدرات��ه على مواجه��ة الصدمات 
والمخاطر التي تحيط ببيئة العمل المصرفي، وبما يكفل 
س��المة أموال الجمه��ور وحقوق كاف��ة المتعاملين مع 

المصارف وبما يساهم في تحقيق االستقرار المالي.

اندماج بنك فلسطين
و“التجاري الفلسطيني”

عزام الشوا

أعلنت “س��ويفت” عن إنجاز هام للخدمات المستضافة 
لالمتث��ال للقواني��ن والتش��ريعات المالية الت��ي تقدمها 
المؤسسة، وهي انضمام المؤسسة المصرفية رقم 500 

لخدمة فرز وفحص العقوبات التي تقدّمها “سويفت”.
يأت��ي هذا اإلنج��از بعد وق��ت قصير من تج��اوز عدد 
  KYC Registry ”أعض��اء ِس��ِجّل “إعرف عميل��ك
من “س��ويفت”، وهو خدمة مس��تضافة أخرى لالمتثال 
للقوانين والتش��ريعات، ال�2500 مؤسس��ة ماليةً خالل 

شهر أيار/مايو 2016.
وهذا اإلقبال السريع على الخدمتين يؤّكد جدوى رؤية 
“س��ويفت” بأنّه يمكن تقديم خدم��ات االمتثال للقوانين 
والتش��ريعات المالي��ة بفعالية وكفاءة أكب��ر من خالل 
نموذج مستضاف يقدّم كخدمة عامة لجميع المؤسسات 

المالية.

خدمة “سويفت” تتخطى الـ500 عميل
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“البركة سورية” يرفع حجم أصوله

أعلن بنك البركة سورية عن تحقيق أرباح صافية في النصف األول من 2016 بقيمة 
7 مليارات ليرة مقارنة ب�4 مليارات في النصف األول من 2015، و75 % نسبة نمو 
في صافي األرباح، وزيادة في إجمالي إصوله خالل النصف األول من 2016 مقارنةً 
بنهاية كانون األول/ديس��مبر 2015، التي ارتفعت الى 256 مليار ليرة، محققاً نس��بة 
نم��و 55 %. ولدى مقارنة بقية بنود الميزانية العمومية في النصف األول من 2016 
م��ع كانون األول/ديس��مبر 2015 حقق البنك نمواً في بند التمويالت واالس��تثمارات 
بنس��بة 53 %، وف��ي بن��د ودائع العمالء 34 % ومجموع الحق��وق الملكية 38 % ما 
يؤكد مواصلة البركة تحقيق النتائج المتميزة وفقاً لالستراتيجيات الناجحة التي ينفذها 
وبرامج األعمال الموضوعة على صعيد طرح المنتجات والخدمات الجديدة وتوس��يع 

قاعدة العمالء.

SIIB يوسع شبكة صرافاته اآللية

قام بنك س��ورية الدولي اإلس��المي بتوس��يع انتش��ار 
أجهزة الصراف اآللي في المراكز التجارية والمناطق 
التي ال تتواج��د فيها فروع للبنك، ومن خالل تركيبها 
بمواصفات عالية وبمزايا أمنية وفق المعايير العالمية 
داخل عدد من مراكز التسوق الكبرى ، ففي دمشق تم 
تركيب صراف جديد لمجمع “آب تاون” في مشروع 
دمر، وآخر لمجمع “قاسيون مول” في مساكن برزة، 

وأيضاً في الماسا بالزا مول بمنطقة المالكي. أما في الالذقية فقد تم تركيب صراف آلي 
في مجمع “أورانج مول” على أوتستراد الشاطئ األزرق ، يأتي ذلك في خطوة تهدف 
لتسهيل قيام عمالء البنك بمعامالتهم المالية من دون حاجة لزيارة أي من فروع البنك.

أوراق نقدية تحمل صورة “تشرشل”

دخل��ت أول ورق��ة نقدية بالس��تيكية من فئ��ة 5 جنيهات إس��ترليني ف��ي التداوالت 
البريطانية ، وهي تحمل صورة رئيس وزراء بريطانيا الس��ابق ونس��تون تشرش��ل 
ومقولته الش��هيرة “ليس لدي ما أقدمه س��وى الدم والتعب والدموع والعرق”. وأكد 
المصرف المركزي البريطاني أن هذه األوراق النقدية الجديدة مقاومة للغسل، وهي 
مطبوع��ة بم��ادة البوليمير وليس بمعجون القطن، وهي أكثر مقاومة وتس��تمر لفترة 
تزي��د بمرتين ونصف المرة على س��ابقاتها ويصعب تزييفه��ا. وقال حاكم المركزي 
البريطاني مارك كارني: في الورقة النقدية الجديدة من فئة خمسة جنيهات تكرم أحد 

أكبر رجاالت الدولة في التاريخ. كان 
ونس��تون تشرشل يقول “الشعب الذي 
ينسى ماضيه ال مستقبل له”. أضاف: 
األوراق النقدية تش��كل ذاكرة جماعية 
لبريطاني��ا. وعلينا أن نتذكر مس��اهمة 

تشرشل الضخمة.

أعلن بن��ك صحار العمان��ي، أنه أغلق بنج��اح إصدار 
سندات من المستوى الثاني بقيمة 35 مليون لاير )90.9 
ملي��ون دوالر(، وأن ه��ذا اإلصدار س��يكون ل��ه “أثر 
ملموس على تحس��ين رأس مال البنك”. وذكر البنك أن 
قائمة المكتتبين شملت بعض صناديق التقاعد وشركات 
عماني��ة كبيرة وأفراداً مس��تقلين، مضيف��اً أن اإلصدار 
س��يتيح للبنك دعم متطلبات االقتصاد الوطني من حيث 

زيادة قدرة البنك على تمويل المشاريع.

“صحار العماني” يكمل إصدار سندات

أبرم��ت “س��تانبك بنك أوغن��دا ليمتد” إحدى ش��ركات 
مجموعة ستاندرد بنك ليميتد )مجموعة ستاندرد بنك(، 
اتفاقية تس��هيالت ق��رض ألجل لمدة عامي��ن بمبلغ 55 
ملي��ون دوالر أميركي بتاريخ 8 أيلول/س��بتمبر 2016 
في دبي. وقد كانت اإلمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد 
المنظم الوحيد ومدير اإلكتتاب لهذه التسهيالت. وشارك 
كل م��ن البنك األهلي الكويتي، بنك بارودا، “أس بي أم 
بانك” )موريش��يوس( ليميتد، والبنك التجاري القطري 
ف��ي المعاملة بصفة منظمين رئيس��يين، وس��يخصص 
التمويل الذي شهد فائضاً في االكتتاب عن المبلغ األولي 
وق��دره 40 ملي��ون دوالر أميركي، ألغ��راض تجارية 
عامة. وتقوم التس��هيالت بدفع هام��ش قدره 275 نقطة 

أساس أعلى من سعر ليبور.

قرض لـ“ستانبك بنك أوغندا ليميتد”
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اتفاقيات مصرفية بين روسيا وايران

وقع��ت روس��يا وإي��ران مجموع��ة م��ن الوثائ��ق 
واالتفاقيات لتسهيل التعامالت بين البنوك بالعملتين 
الوطنيتين )الروبل والريال(، وذلك خالل االجتماع 
الرابع للجن��ة المالية-المصرفية واللجنة الروس��ية 
اإليرانية الدائم��ة للتعاون التج��اري واالقتصادي. 
وذكرت وكالة تاس الروسية أنه تم توقيع وثيقتين بين 
البنك التجاري الروس��ي مع بنك تنمية  الصادرات 
اإليراني��ة، كما ت��م توقيع محضر اجتم��اع الفريق 

العامل. وتسمح تلك االتفاقيات باستخدام العمالت الوطنية في حسابات توريد البضائع 
الروسية و اإليرانية.

وق��ال نائب رئيس البنك المركزي اإليراني للش��ؤون المالية غالم علي كامياب خالل 
االجتماع: بعد إزالة العقوبات عن الجمهورية اإلس��المية اإليرانية، فتحت بين إيران 
وروسيا آفاق واسعة للتعاون في المجال االقتصادي. وهذا التعاون سيساهم بشكل كبير 

في توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمويل العديد من المشاريع المشتركة.

غالم علي كامياب

كشفت وكالة “فيتش” للتصنيف االئتماني أن السلطات 
الروس��ية أنفق��ت نح��و 3.3 تريلي��ون روب��ل )أي م��ا 
يع��ادل 50.8 ملي��ار دوالر( لدع��م القط��اع المصرفي 
وتصحي��ح مس��اره خ��الل األع��وام 2013 – 2015، 
وذلك من دون حس��اب دعم السيولة النقدية. وأوضحت 
الوكال��ة  أن “حوالي نصف هذا المبلغ أنفق على إعادة 
رس��ملة المصارف العاملة، والنصف الثاني على إنقاذ 
المصارف المفلسة ودفع المستحقات ألصحاب الودائع 
فيها”، مش��يرة الى ان المبلغ االجمالي  يشكل 4 % من 

الناتج المحلي اإلجمالي الروسي للعام 2015.

روسيا دعمت مصارفها
بـ50 مليار دوالر

“ولز فلرغو” يكبد بافيت 1.4 مليار دوالر

خس��ر الملياردير األميركي وارن بافي��ت 1.4 مليار 
دوالر م��ن ثروته مع هبوط أس��هم بنك “ولز فارغو” 
األميركي الذي تبين أن بعض موظفيه فتحوا أكثر من 
مليوني حساب مصرفي وهمي لتحقيق أرقام المبيعات 
المستهدفة. وإثر الفضيحة، قرر مكتب الحماية المالية 
للمس��تهلكين في الوالي��ات المتحدة ف��رض غرامات 
ضخمة على البنك الذي فقد مركزه كأكبر بنك في العالم 

من حيث القيمة السوقية لصالح “جيه بي مورغان”.
يذك��ر أن  بافيت ه��و رابع أغنى ش��خص في العالم 
بث��روة تقدر ب���65.8 ملي��ار دوالر، ويملك ش��ركة 

“بركشير هاثاواي” التي تستحوذ على 10 % من “ولز فارغو”.
وارن بافيت

صحي�ف����ة  ذك�����رت 
مونش��ي�ن�ر مي�رك��ور 
األلماني��ة أن 3 بن��وك 
إيراني��ة أبلغت وزيرة 
بافاريا  اقتصاد والي��ة 
فت��ح  تعت��زم  أنه��ا 
فروع له��ا في ميونيخ 
للمس��اعدة ف��ي تعزيز 
مع  التجارية  العالقات 

الشركات األلمانية.
ونقلت الصحيفة عن  وزيرة اقتصاد بافاريا إلسي ايغنر 
قولها: إن بنوك ميدل إيست بنك وبارسيان بنك وسينا بنك 
حصل��ت على موافقة من البنك المركزي اإليراني على 
فت��ح فروع لها في الخارج. وقال��ت ايغنر: إن العالقات 
التجارية بين الش��ركات البافارية وإيران غالبا ما تفشل 
بس��بب العقبات أم��ام عمليات دفع األم��وال .. وهذا هو 
الس��بب في أن وجود فروع للبنوك اإليرانية في ميونيخ 

أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لنشاطنا التجاري.

البنوك اإليرانية تدخل السوق االلمانية

إلسي ايغنر

“العليان” ترفع حصتها في “كريدي سويس”

أعل��ن بن��ك كريدي س��ويس السويس��ري، أن 
مجموعة العليان السعودية رفعت حصتها في 
البنك إلى 10.72 % متضمنة خيارات ش��راء 
أسهم. وقال البنك: إنه في تقرير إفصاح بتاريخ 
14 أيلول/س��بتمبر 2016 تم إخطار مجموعة 
كريدي سويس، بأنه كما في 12 أيلول/سبتمبر 

2016 تح��وز مجموع��ة العليان 10.72 % من حقوق التصويت المقيدة في الس��جل 
التجاري )5.41 % من األسهم و5.31 % حقوق شراء(.
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أكد وزي��ر المالية 
الكندي بيل مورنو 
أن بالده س��تطلب 
إل��ى  االن�ضم���ام 
البن�ك اآلس���ي�وي 
لالس����ت�ث�م�ارات 
في البني��ة التحتية 
الذي تقوده الصين 

لتصبح أحدث حليف للواليات المتحدة يش��ارك في بنك 
التنمية الدولية الجديد. وقال مورنو خالل  زيارة قام بها  
إلى الصين مع رئيس الوزراء الكندي جاس��تن ترودو: 
إننا نعتقد أن البنك يظهر بوضوح أنه س��يكون مؤسسة 

متعددة األطراف عالية الكفاءة.
م��ن جهته، ق��ال رئيس البنك جين لي تش��ون: إن قرار 
الكنديي��ن االنضم��ام إلى ه��ذا البنك س��يقوي إدارة هذه 
المؤسس��ة بدرج��ة كبي��رة. أض��اف: يمكنن��ا أن نلحظ 
عالم��ات على تغير موقف الواليات المتحدة تجاه البنك 
حيث تشجع البنك الدولي على مزيد من التعاون مع بنك 

البنية التحتية.

مقاضاة “باركليز” بتهمة االحتيال كندا ستنضم إلى بنك تقوده الصين

رفعت شركة بي.س��ي.بي كابيتال بارتنرز االستثمارية 
التابعة لس��يدة األعمال أماندا ستافلي دعوى قضائية أمام 
المحكمة العليا ف��ي لندن تتهم فيها بنك باركليز بإقراض 
مس��تثمرين قطريي��ن 3 ملي��ارات دوالر للمس��اعدة في 
تموي��ل زيادة طارئة لرأس��مال البنك ف��ي ذروة األزمة 
المالي��ة العالمية ف��ي 2008. وتقول الدع��وى: إن البنك 
تقاعس في الكش��ف عن القرض الذي اس��تخدم لش��راء 
أسهم باركليز وأنه دفع لقطر 346 مليون جنيه استرليني 

)459 مليون دوالر( كرسوم ومدفوعات إضافية، واصفةً بيع السهم ب�“عملية احتيال 
على مساهميها”. وتزعم ستافلي -التي لعبت دورا بارزا في استثمار الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان في باركليز في ذلك الحين- أنها تلقت وعداً مكتوباً وشفهياً من عاملين في 
باركليز بأن مؤسستها ستحظى بنفس الشروط التي عومل بها المستثمرون القطريون 

بينما في الواقع تلقى القطريون رسوماً إضافية.

أماندا ستافلي
بيل مورنو

أصدرت أوستراليا ورقة مالية جديدة من فئة 5 دوالرات 
مصممة لمس��اعدة م��ن يعانون م��ن فق��دان البصر أو 
ضعفه، لتصبح بذلك الورقة المالية األولى في أوستراليا 
ذات العالمات الملموسة. ومن المتوقع ان تساعد العملة 
الجدي��دة حوالي 360 ألف مواطن أوس��ترالي يعتمدون 
على اآلخرين ويس��تخدمون أدوات قياس مثل تطبيقات 

الهواتف الذكية لمعرفة قيمة العملة.
يشار الى أن بنك انكلترا سيصدر ابتداًء من عام 2017 
أوراقاً مالية من فئة 10 و20 جنيها إس��ترلينياً بعالمات 

ملموسة.

أوستراليا: أوراق مالية لفاقدي البصر

الهجمات االلكترونية على المصارف مستمرة

كش��فت مؤسس��ة س��ويفت لالتصاالت المالية العالمية بين البنوك عن وقوع هجمات 
إلكترونية جديدة على البنوك األعضاء بالمؤسس��ة، وحثتها على االمتثال لإلجراءات 
األمنية ألن التهديد “متواصل ومعقد”. وذكرت سويفت أنه “تم اختراق بيئات األعضاء 
وحدث��ت مح��اوالت الحقة إلرس��ال تعليمات دف��ع احتيالية. التهدي��د متواصل ومعقد 

وسوف يستمر”. وأشارت المؤسسة التي تتخذ من 
بروكسل مقراً لها، إلى أن بعض ضحايا الهجمات 
خسروا أمواالً، لكنها لم تذكر قيمة هذه األموال أو 
عدد الهجمات الناجحة. ولم تكشف عن هوية هذه 
البنوك، لكنها قالت إنها تختلف في الحجم والموقع 

الجغرافي وطرق التعامل عبر سويفت.

ماستركارد قد تدفع تعويضات للبريطانيين

كش��فت وثائق قضائية أن نحو 46 مليون شخص في بريطانيا قد يستفيدون من دعوى 
قضائية ضد ش��ركة ماس��تركارد األميركية لبطاقات االئتمان. وتطالب الدعوى التي 
اقامها محقق س��ابق في الش��كاوى المالية يدعى والتر ميريكس، “ماس��تركارد” بدفع 
تعويضات بقيمة 14 مليار جنيه إس��ترليني )19 مليار دوالر( بس��بب فرضها رسوماً 
مرتفعة عند اس��تخدام المتسوقين بطاقات الحس��م أو بطاقات االئتمان. وتظهر الوثائق 

أن “ماس��تركارد” ظلت تفرض هذه الرس��وم طيلة 
16 عام��اً، منذ 1992 وحتى 2008. وس��يكون أي 
شخص من المقيمين في بريطانيا ممن استخدم بطاقة 
االئتمان وكان فوق س��ن 16 س��نة ف��ي الفترة التي 
تغطيها القضية، تلقائياً ضمن المطالبين بالتعويضات.
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“الصعوبة متأتية من الوضع السياس��ي”، مؤكداً “أننا س��ننفذ كل 
ما نس��تطيع القيام به ضمن القانون ليكون لبنان دوما مقبوال دوليا. 
وأعتق��د أن، من خالل التعاطي مع القط��اع المصرفي الخارجي، 

فإن لبنان في حال ممتازة”.

وفي ما يتعلق بالتزامات لبنان الدولية، أش��ار إلى أن “المسؤولين 
الدوليين الذين زاروا لبنان أخيرا س��معوا من المسؤولين اللبنانيين 
كالما يفيد بأن لبنان سيلتزم القوانين الدولية . وال معلومات رسمية 
لدين��ا عن لوائح”. وكش��ف “أنن��ا اتخذنا قرارات س��تفيد لبنان في 
االجتماعات الدولية التي ستعقد في غياب مجلس النواب، وأقررنا 
أيضا اج��راءات لتطبيق القانون األميرك��ي، وهو أمر يجري في 

شكل منتظم”.
وختم س��المة مطمئناً إلى أن “الليرة اللبنانية مستقرة، واالمكانات 
على استقرارها”.متوف��رة لذلك. وأنا أعتقد أن الليرة س��تلعب دوراً أكبر وس��تحافظ 

3.3 مليارات دوالر “الطلب” على النقد في لبنان

ولفت س��المه ف��ي كلمته التي القاها امام ح��كام مصارف مركزية 
ومتخصصي��ن م��ن 43 دول��ة، ال��ى أن النقد يبقى الم��الذ األخير 
خ��الل األزمات )كأزمة 2008( والح��روب ولدى بلوغ معدالت 
الفائدة نسباً سلبية، وذلك على الرغم من القيود التي تفرضها بلدان 
عدي��دة للحدّ من اس��تخدام النقد من أجل مكافح��ة تبييض األموال 
والته��رب الضريب��ي. وأش��ار الى أن��ه “على غ��رار المصارف 
المركزية األخرى، يش��جع مصرف لبنان أنظمة الدفع البديلة، إال 
أن المصارف المركزية تدرك أهمية النقد بالنس��بة لالقتصاد وأن 
رسوم سك العملة هي مصدر دخل مهم”، الفتاً الى أنه “في جميع 
أنح��اء العالم، يترافق ه��ذا الطلب الكبير على النق��د مع ابتكارات 
جديدة للقطاع المعني بهدف تحسين سمات األمان ونوعية العملة”. 
وأوض��ح أن “مصرف لبنان ال يطبع عملته، بل يتعاقد منذ 1993 
مع الجهة التي تقدم أفضل عرض لتنفيذ هذه المهمة”، الفتاً الى انه  
“في المؤتمرين السابقين حول السك والطباعة، تم اقتراح الحلول 
وإطالق االبتكارات الجديدة لتعزيز سمات األمان ونوعية العملة. 
وهذا العام أيضا سنتش��اور في نتائج الدراس��ات الجديدة بما يخدم 

القطاع المعني برمته”.

الليرة مستقرة
وف��ي مداخلة تلفزيوني��ة على هامش المؤتمر أك��د حاكم مصرف 
لبنان أن الليرة اللبنانية مستقرة، مشيراً إلى أنها ستلعب دوراً أكبر 
في المس��تقبل، ومش��دداً على أن تطبيق القانون األميركي المتعلق 

بالعقوبات على حزب هللا يجري بشكل منتظم.
واعتبر س��المه المصن��ف ثانياً عالمي��اً على الئح��ة أفضل حكام 
المص��ارف المركزي��ة، “أن النظ��رة الدولية إلينا تس��اعد، وهي 
ستس��اعد مع المؤسسات التي تجري تصنيفا للبنان”. ولفت إلى أن 

أكد حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمه في كلمة خالل افتتاح 
مؤتمر ومعرض “طباعة وسك 
نظمه  الذي  الثالث  العمالت” 
على  الطلب  أن  لبنان،  مصرف 
على  العالم  في  يتزايد  النقد 
ألنظمة  التشجيع  من  الرغم 
هذا  أن  كاشفاً  البديلة،  الدفع 
لبنان  في  تضاعف  الطلب 
األخيرة  السبع  السنوات  في 
مليارات   3.3 حوالى  ليبلغ 
آب/ نهاية  في  أميركي  دوالر 

اغسطس 2016.
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وأسعار الصرف العالمية. كذلك سلّط الضوء على تجربة لبنان في مواجهة هذه 
التحديات، فأش��ار إلى الهندسة المالية األخيرة التي قام بها مصرف لبنان والتي 
س��اهمت في تعزيز احتياطات مصرف لبن��ان بالعمالت األجنبية وبلوغها رقماً 
قياس��ياً، إضافة الى تدعيم ميزانيات المصارف وتوفير السيولة الالزمة لتمويل 

االقتصاد اللبناني بقطاعيه الخاص والعام.

بدوره، رأى محافظ س��لطة النقد الفلس��طينية عزام الش��وا، في االجتماع فرصة 
لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، من 
خالل اس��تعراض تجارب بعض المصارف المركزية العربية في موضوعات 

وقضايا ذات صلة بأعمال المصارف المركزية.

استنتاجات وتوصيات
وناقش المش��اركون في االجتماع مس��ودة التقرير االقتص��ادي العربي الموحد 
ال��ذي أعدته المؤسس��ات المالية العربية حول التطورات االقتصادية الس��نوية، 
واس��تعرضوا تقري��ر وتوصي��ات اللجن��ة العربي��ة للرقابة المصرفي��ة وتقرير 
وتوصي��ات اللجن��ة العربية لنظم الدفع والتس��وية. وناقش المجل��س التطورات 
االقتصادية والمالية اإلقليمية والدولية، وانعكاس��اتها على االقتصادات العربية، 
على ضوء العرض المقدم من صندوق النقد العربي بهذا الشأن. وأكد المجتمعون، 
ض��رورة التحضير لتطبي��ق معايير بازل3، وخاصة المعي��ار رقم )9(، وتبني 
الخطط المناسبة بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية، والتأكد من قيام المؤسسات 
المصرفية الخاضعة لرقابة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتبني 
االجراءات المناس��بة التي تضمن التنفيذ الفعال للمعايير الجديدة. وشدد المجلس 
عل��ى الدور المحوري للمص��ارف المركزية في قيادة الجه��ود الوطنية لتعزيز 
الشمول المالي. كما أكد أهمية قيام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية 
ومؤسسات ومكاتب االستعالم االئتماني، للمساهمة في تطوير خدمات المعلومات 
والتصنيف االئتماني الموجهة الحتياجات دعم المنش��آت الصغيرة والمتوسطة، 
عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد الدولي.والعمل على إدخال تطبيقها في الدول العربية. ودعوا الى ضرورة مراعاة تمثيل 

المصارف المركزية العربية: لتحقيق اإلستقرار المالي

افتت��ح االجتم��اع بكلمة للمل��ك محمد الس��ادس ألقاها 
الجواهري، فأكد اهتمام المملكة المغربية بتعزيز العمل 
المشترك وتحديداً في المجاالت االقتصادية. وأشار الى 
جهود الس��لطات المغربية على صعيد اإلصالح لدعم 

فرص التنمية الشاملة وتحقيق االستقرار المالي.

سالمه
من جهته، أعلن س��المه ح��رص البنك المركزي على 
“تطوير الهيكلية الالزمة للمحافظة على سالمة القطاع 
المصرفي وحمايته من مخاطر السمعة، وبالتالي تعزيز 
الثق��ة به من قبل المصارف المراس��لة”، مش��دداً على 
“ض��رورة تكثي��ف التعاون والتواص��ل من قبل جميع 
المص��ارف في المنطقة مع دوائر اإلمتثال لدى البنوك 
المراس��لة، لم��ا لذلك م��ن دور في الحدّ من سياس��ات 
تقليص المخاطر De-Risking وحماية النظام المالي 
والمصرفي في دولنا العربية”. وعرض ألبرز التغيّرات 
التي شهدها العالم والمنطقة عام 2016، والتي أتت في 
معظمها سلبية، وأهمها تراجع النشاط االقتصادي غير 
المتوقع في الواليات المتحدة وأوروبا، والتراجع الحاد 
في أس��عار النفط والمواد األولية، ما خفف من السيولة 
ف��ي الدول العربية وأفريقيا، إضافة إلى أبرز التحديات 
التي تواجه العالم، ومن أهمها قرار بريطانيا اإلنفصال 
ع��ن اإلتحاد األوروبي وع��دم وضوح ما قد يتأتى عن 
ذلك من تداعيات على مس��تويات النمو وأسواق المال 

سالمه  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  شارك 
األربعين  اإلعتيادية  ال��دورة  اجتماع  في 
المركزية  المصارف  محافظي  ل�“مجلس 
ُعقد في  الذي  العربية”  النقد  ومؤسسات 
الرباط في المملكة المغربية في 22 أيلول/
سبتمبر 2016. وتضّمن جدول أعمال الدورة 
المحافظين  بعض  قّدم  حيث  بنداً،   15
المتعلقة  الملّحة  المواضيع  عن  مداخالت 
ال��دورة  رئيس  االجتماع  وت��رأس  بها. 
المركزي  البنك  محافظ  للمجلس  الحالية 
المغربي عبد اللطيف الجواهري، في حضور 
حضر  كما  العربية.  المصارف  محافظي 
اتحاد  مراقب عن كل من  ممثلون بصفة 
التنفيذيين  والمديرين  العربية  المصارف 

العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.
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ف��ي الوقت ذاته أصابت البن��وك األوروبية نوبة جديدة من 
الهل��ع، والتي أثرت على أس��عار األس��هم، فقد خس��ر بنك 
“أوف س��كوتالند” نحو 5 %، مدفوعاً بالمخاوف من تكبد 
غرام��ات مماثلة م��ن وزارة العدل األميركية، فيما خس��ر 
كثير من البنوك األوروبية األخرى بنسب وصلت إلى اثنين 

أو ثالثة في المئة.

في المقابل، أظهرت وكالة التصنيف االئتماني “س��تاندرد 
آند بورز”، أن لديها بصيًصا من األمل، حيث أكدت انها ال 
تخطط لخفض التصني��ف االئتماني، على الرغم من تهديد 
التس��وية المرتفعة للبنك االلمان��ي. وأكدت الوكالة على أن 
التصني��ف االئتماني للبنك ظل عن��د )+BBB( مع نظرة 

مستقبلية سلبية.

يذك��ر أن “دويتش��ه بن��ك” كان ق��د خص��ص نح��و 5.5 
مليار يورو ف��ي 30 يونيو/حزيران 2016، مخصصات 
للتقاضي، إضاف��ة إلى احتياطي طارئ للخصوم القضائية 
يبلغ 1.7 ملي��ار يورو. في حين أف��ادت الحكومة األلمانية 
بأنه��ا تتوقع أن يعام��ل أكبر بنك ألماني “بع��دل” من قبل 
الس��لطات األميركي��ة، وقال المتحدث باس��م وزارة المالية 
األلمانية فريدارايك فون تايزنهوزن: إن عملية التس��وية لم 
المبلغ المقرر، غرامة مالية على البنك.تنته بعد، على الرغم من طلب وزارة العدل األميركية دفع 

غرامة مالية أميركية لـ“دويتشه بنك”

لكن البنك األلماني أكد “إنه ال يعتزم تسوية المطالب المدنية المحتملة بقيمة 
تقارب المبلغ المطلوب”، مش��يراً إل��ى “أن المفاوضات في بدايتها وأنها قد 
ت��ؤدي إل��ى نتائج مماثلة لبنوك أخ��رى دفعت مبالغ أق��ل”. وكانت مبيعات 
س��ندات الرهونات العقارية قد لعبت دوراً بارزاً في األزمة المالية العالمية 
عام 2008. وخضعت بنوك أميركية عدة لتحقيقات حول مزاعم قيامها بمنح 
رهونات عقارية لمقترضين غير مؤهلين ثم تحصيل هذه الديون كاستثمارات 

آمنة وبيع الخطر آلخرين.

ووفق��اً للرقم الحالي، ف��إن الغرامة التي تواجه “ دويتش��ه” واحدة من أكبر 
الجزاءات التي فرضتها الس��لطات األميركية عقب األزمة المالية العالمية. 
وكان��ت وزارة الع��دل قد طالبت بنك س��يتي بدفع 12 ملي��ار دوالر في عام 

2014 لنفس السبب، وانتهى األمر بقيام البنك بدفع 7 مليارات دوالر.

وف��ي عام 2013 طالبت وزارة العدل بنك جي بي مورغان بدفع 13 مليار 
دوالر لمبالغته في نوعية الرهونات العقارية المباعة، وفي العام التالي دفع 
بنك أوف أميركا 16.7 مليار دوالر لتس��وية التحقيقات. ودفع بنك غولدمان 

ساكس 5.1 مليار دوالر للتسوية في يناير/كانون ثاني 2016.

ضربة للمصارف االوروبية
وتأتي هذه الغرامة في وقت صعب لبنك دويتشه حيث كشفت أحدث النتائج 
ع��ن تراجع بنس��بة  20 % ف��ي عائدات الربع الثان��ي، وتراجع 67 % في 
األرباح. وكان بنك االحتياطي الفيدرالي قد وجه انتقادات لبنك دويتش��ه في 
يوليو/تم��وز الماضي “لضعفه في التخطي��ط المالي وعدم تحقيقه تقدما عن 

العام السابق”.

وفي هذا الس��ياق، قال المحلل في “إي تي إكس كابيتال”، نل ويلس��ون، إنه 
بالنظر لحجم مبلغ التس��وية “فإنه لزاماً عليك أن تتس��اءل هل المش��رعين 
المالي��ن ب��دأوا في إلح��اق أذى أكثر من النفع، ذلك أن��ه بالنظر إلى خطورة 

وضع البنك المالي تعتبر هذه خطوة عقابية ال ضرورة لها”.

القضاء  تلقى “دويتشه بنك” صدمة قوية بعد أن طالبه  
دوالر  مليار   14 بقيمة  قياسية  غرامة  بدفع  األميركي 
احتيال  قضايا  بشأن  جارية  تحقيقات  لتسوية  أميركي 
التي  الفترة  في  العقاري  الرهن  سندات  بمبيعات  تتعلق 
الذي يعيد  األمر  العالمية عام 2008،  المالية  األزمة  سبقت 
األميركي  براذرز”  “ليمان  مصرف  انهيار  سيناريو  لألذهان 
بنك”  “دويتشه  وأن  خصوصًا  العالمية،  األزمة  بداية  في 
األموال  وغسيل  المالية  الفضائح  من  كليًا  يتعافى  لم 
والمخالفات القانونية التي كلفته حتى اآلن نحو 13 مليار 

يورو.
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سيناريوهات النمو واالنتعاش االقتصادي
إن التباط��ؤ المنتظ��م لالقتصاد الصيني يقلل م��ن مخاوف حدوث 
هبوط حاد بحس��ب البيانات الرئيس��ية التي تش��ير  إلى نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي ومبيع��ات التجزئة واإلنتاج الصناعي، 
وبحس��ب تقرير صادر ع��ن مجموعة قطر الوطن��ي QNB فإن 
بيانات استقصائية أحدثت انتعاشة في النشاط االقتصادي لقطاعي 
الصناع��ة والخدم��ات والت��ي أرجعه��ا للسياس��ات الت��ي اتخذتها 
الس��لطات الصينية، حيث خفضت أس��عار الفائ��دة 5 مرات خالل 
عام 2015، األمر الذي خفض الفوائد على الودائع آلجل 3 أشهر 
م��ن 2.35 % مطلع 2015 إلى 1.10 % بحلول أكتوبر/تش��رين 
األول 2015، إضافة النتهاج سياسة توسعية عوضاً عن السياسة 

االنكماشية التي أتبعت في السنوات السابقة.

وتعتبر السياس��ات التي اتخذتها الصين ناجحة في دعم النمو على 
الم��دى القصير، لكنها في المقابل قد تتس��بب بمخاطر على المدى 
المتوس��ط، حي��ث أدت  التحفي��زات المالية إلى زي��ادة اإلنفاق في 
مش��اريع البنية التحتية وتس��ريع نم��و االئتمان وتقوية األنش��طة 
العقاري��ة، وه��و م��ا تحاول الصي��ن كبحه في إط��ار خطة إلبعاد 
النموذج االقتصادي عن االس��تثمارات وباتجاه االس��تهالك بفعل 

مخاوف الطاقات اإلنتاجية الفائضة.

إن ما تشهده الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من تباطؤ 
ملحوظ في األنشطة الصناعية والخدمية من جهة، ومعدالت النمو 
م��ن جهة أخرى يضع صانعي الق��رار بموضع حرج، إذ يتوجب 
عليه��م تحفي��ز االقتص��اد لضمان تجن��ب هبوطه الح��اد وتحويل 
ومدن ال يسكنها إال األشباح.النموذج االقتصادي لتجنب تشييد طرقات وعمارات ال فائدة منها 

اليوان الصيني بين تقلبات الهبوط واالنتعاش

تدفقات خارجية وهبوط العملة
إن التخوفات التي شهدها السوق بداية 2016 كانت بفعل التدفقات 
الخارجي��ة الكبي��رة لرؤوس األم��وال في ظل تس��ديد المقترضين 
الصينيي��ن جانباً من ديونهم الخارجية، ذل��ك التحرك كان مدفوعاً 
بتقلي��ص أس��عار الفائ��دة الصينية وتوقع��ات بارتف��اع الفائدة في 
الوالي��ات المتحدة، تزامناً مع احتمال خفض قيمة العملة الصينية. 
وكان من ش��أن هذه العوامل أن تتس��بب ف��ي ارتفاع عبء الديون 

للسكان الذين يقترضون بالعملة األجنبية.

وق��د وضعت هذه التدفقات الكبيرة لرؤوس األموال “اليوان” تحت 
ضغوط الهبوط، األمر الذي دفع السلطات لحماية عملتها باستخدام 
االحتياطي النقدي، إال أن السحب الكبير منه زعزع ثقة المستثمرين 
تخوفاً من تراجع قيمته بش��كل قد يخرج عن السيطرة، حيث تقلص 

بنسبة 20 % بين منتصف  2012 ويناير/كانون الثاني 2016.

انفراج اليوان
مؤخ��راً يب��دو أن األوضاع متجهة نحو االنفراج، الس��يما مع تنبؤ 
صندوق النقد الدولي بانخفاض الضغوط على العملة الصينية نتيجة 
تباطؤ التدفقات الخارجية المرتبطة بس��داد الديون، حيث تم الحفاظ 
عل��ى مس��توى االحتياطات الدولي��ة بحوال��ي 3.2 تريليون دوالر 
أميركي منذ فبراير/ش��باط 2016 مع تقليص الدين الخارجي بنحو 
17 % م��ن الناتج المحل��ي اإلجمالي في 2014 إلى حوالي 12 % 

حالياً.

وي��رى صندوق النق��د أن حجم الديون الحالي أق��ل عرضة للتأثر 
سواء بحركات أسعار الفائدة أو بالتوقعات حول توجهات العمالت 

المستقبلية المرتبطة أساساً بالتجارة.

يتخـوف االقتصـاد الصيني من حـدوث أزمـة حـادة 
التي  التقلبات  “اليوان”، نتيجة  الصينية  العملة  في 
الثاني 2016،  يناير/كانون  األسـواق في  شـهدتها 
والتي سـببت قلقًل من احتمالية حدوث تباطؤ غير 
البالد خالل شهر أغسطس/آب 2016،  منتظم في 
غير أن تحول األنظار نحو قضايا عالمية أخرى، متمثلة 
بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وبنك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي واالقتصاد الياباني، يطـرح عـدة 
تسـاؤالت حول إذ ما كانت األمور قد تحسنت فعال 
في الصين، أو أن األسـواق لـم تعـد قلقة بشـأنها، 
فالمخاوف التي تحيط باالقتصاد الصيني قد تقلصت 
على صعيد العملة من جهة، وصعيد النمو من جهة 

أخرى.
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تعتزم وزارة الصحة الس��عودية إعادة مشروع “بلسم” 
للتأمي��ن الصحي على المواطنين عل��ى أن يكون تحت 
إشراف صندوق الخدمات الصحية إلدارة المستشفيات 
“صندوق التأمين الصحي” الذي س��يتم إنشاؤه. وقالت 
صحيفة االقتصادية الس��عودية: إن المش��روع تم رفعه 
للجهات العليا إلقراره، وأن وزارة الصحة سوف تتولى 
عملية التنظيم واإلشراف والرقابة على القطاع الصحي، 
بينما س��يقوم صندوق التأمين الصحي بتنفيذ المش��روع 
الذي سيغطي جميع الحاالت المرضية دون استثناء بما 
فيها األسنان واألمراض المزمنة. وأضافت: أن التنظيم 
الجديد للتأمين على المواطنين س��يوفر على الدولة نحو 

40 مليار لاير )10.6 مليار دوالر( سنوياً.

إعادة تطبيق “بلسم”
في السعودية

شراكة بين العين األهلية وإيتنا إنترناشيونال

أعلنت كل من ش��ركة العين األهلية للتأمين، إحدى أكبر شركات التأمين في المنطقة، 
وإيتنا غلوبال بينفتس )الشرق األوسط(، عن دخولهما في شراكة استراتيجية من شأنها 
االرتقاء بخدمات التأمين الصحي مع إمكانية االس��تفادة من خدمات الرعاية الصحية 
ح��ول العالم. وكجزء من االتفاقية، س��تتولى “إيتنا” الش��ؤون اإلدارية لخطط التأمين 
في اإلمارات، بينما ستقوم شركة “العين األهلية” بتزويد العمالء، باثنين من منتجات 
الرعاية الصحية العالمية الجديدة: “بايونير دبي SM لألفراد والعائالت” و“سوميت 
دبي SM للمجموعات”. وسيتمكن عمالء شركة العين األهلية من االستفادة من شبكة 
إيتنا الطبي��ة العالمية. وتوفر برام��ج “بايونيرSM” و“س��وميتSM” تغطية كاملة 
لحاالت التنويم، رعاية مرضى السرطان، واإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ كميزة 
أساس��ية. في حين توفر البرامج 5 آالف ذات المس��توى األعلى مزاياً إضافيةً تتضمن 
إدارة الح��االت المزمن��ة، تغطية تكاليف زيارات أفراد العائل��ة في الحاالت الطارئة، 

خدمات الرعاية الصحية لألسنان والعيون، وعالجات العيادات الخارجية المدفوعة.

التأمين الصحي ... الواقع والتحديات

أقام��ت المؤسس��ة العام��ة الس��ورية 
للتأمي��ن وبالتع��اون مع كل م��ن نقابة 
أطب��اء وصيادل��ة س��ورية وش��ركة 
الخدمات المميزة إلدارة نفقات التأمين 
الصحي ندوة بعنوان “التأمين الصحي 
والتحدي��ات”،  س��ورية-الواقع  ف��ي 
أوض��ح خالله��ا مدير عام المؤسس��ة 

الدكتور ياس��ر المش��عل أن مثل هذه الندوات تشكل صلة تواصل مع مختلف الشرائح 
االجتماعية، كما تساعدنا على تقييم مشروع التأمين الصحي الذي انطلق مع بداية عام 
2010 ليشمل العاملين في القطاع اإلداري وما تم إنجازه خالل الفترة الماضية، منوهاً 
بأن التأمين الصحي ونتيجة ظروف األزمة كارتفاع أس��عار الصرف وزيادة أس��عار 
المستهلكات الطبية أصبح داعماً حقيقياً للموظفين المستفيدين منه على الرغم من عدم 
كفاية التغطيات لكن وزارة المالية تقدم كافة الدعم المطلوب لتنفيذ هذا المشروع على 
أكم��ل وجه إلى جانب ما تقوم به المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين كي تحافظ على 

استمرارية التأمين الصحي.
ب��دوره أوض��ح نقي��ب الصيادلة الدكتور محمود الحس��ن، أنه ال بد م��ن زيادة الوعي 
التأميني لدى المجتمع السوري وأن هذا األمر يقع على عاتق المؤسسة العامة السورية 
للتأمين ومعها النقابات حتى يحصل المريض على الخدمة الطبية التي يحتاجها ما هو 
من شأنه أن يحقق للمستفيدين من التأمين الصحي الرضا الوظيفي والحفاظ على صحة 
العامل األمر الذي سيرفع من إنتاجيته، كما يستفيد مقدمو الخدمات من تطبيق التأمين 

الصحي بالحد من استنزاف القطع األجنبي للعالج في الخارج.
وف��ي  الس��ياق ذاته أش��ار نقيب األطباء الدكتور عبد القادر الحس��ن، إل��ى أن التأمين 
الصحي هو عبارة عن مش��روع تكاملي ال بد من أن يس��تفيد منه جميع المؤمن عليهم 
مش��يراً إلى أن بعض مقدمي الخدمات يس��اهمون عن قصد أو غير قصد في إس��اءة 

استخدام التأمين الصحي.

أعلن��ت مجموعة نيكزس 
المالي��ة،  لالس��ت�ش�ارات 
الصغي��رة  الش��ركات  أن 
والمتوس��طة العامل��ة في 
اإلمارات والتي ال تتمت�ع 
بغط��اء تأميني كاٍف تظل 
ُعرضة لمشاكل مالية ذات 

عواقب خطرة.
ولفتت الشركة التي تُعتبر 

كبرى ش��ركات االستش��ارات المالية اإلقليمية، إلى أن 
كثيراً من الش��ركات ف��ي اإلمارات وبل��دان المنطقة ال 
تزال تفتقر إلى الحماية التي سوف تكون في حاجة إليها 
ف��ي حال حدوث طارئ ما. والحظ رئيس قطاع التأمين 
العام في المجموعة فِل أشكوري، أن العديد من الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في اإلمارات والمنطقة “ال تدرك 
أهمية التأمين مع األس��ف، بل إن تركيزها ينصّب على 
م��ا هو مطلوب بدل مما هو موصًى به”، قائالً: إن ذلك 
يمك��ن أن يُعزى إلى عوامل عدي��دة ينحصر أغلبها في 
نقص الوعي وقلّة الفهم للمنافع الجّمة المرتبطة بحماية 
األصول. وأعلنت المجموعة، أنها أضافت منتَج تأميٍن 
متع��دّدَ الجوانب م��ن المجموع��ة الدولي��ة للتأمين إلى 
محفظة منتجاتها، متيحة المجال أمام الشركات الصغيرة 
والمتوسطة لتجميع منتجاتها التأمينية، بدءاً من التغطية 

الخاصة بالعقارات وحتى حقوق الموظفين.

“نيكزس” تؤكد اإلقبال
على تأمين الشركات

فِل أشكوري
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اكثرية المواطني��ن الى القطاع الخاص، حيث اجتمعت الش��ركات 
في عام 2009 وأق��رت اتفاقية تجّم��ع التأمين االلزام��ي الداخلي 
للسيارات السورية المس��جلة في مديريات النقل، وعليه أُسس هذا 
التجمع وحصلت السورية على النس��بة األكبر من السوق لوحدها 
)باالتف��اق معه��ا( والبالغ��ة 25 % م��ن االلزامي الخ��اص غير 
الحكومي باعتبارها األس��اس في س��وق التأمين، بحيث يبدأ عمل 
كل شركة ضمن التجّمع بالنسبة للسيارات غير الحكومية في العقد 
السادس والعشرين والعقود الخمس والعش��رين قبلها تبرم لصالح 
السورية أو تحول إليها، مع ابتعاد الش��ركات عن تأمين كل سيارة 
من القطاع العام، أي أن اإللزامي العام لها كامالً بنس��بة 100 %، 
في حين حصلت كل ش��ركة تأمين من الش��ركات االثنتي عش��رة 

على حصة تعادل 5 % من التأمين  االلزامي الخاص.

ول��دى تأس��يس مراك��ز التأمي��ن بش��بكاتها ومقراته��ا وموظفيها 
ورواتبهم وتعويضاتهم بكل نفقاتها لم تطالب الش��ركات المؤسسة 
بنفقات تعادل حصتها البالغة 25 % بل بما يعادل حصة كل شركة 

والبالغة 5 % فقط.

هل ج���اء المقترح نتيجة توس���ع عمل الش���ركات على حس���اب 
المؤسسة؟

ال شك في أن ش��ركات التأمين تعاني قلة العمل حالياً وال نذيع سراً 
ان قلنا أن حجم اعمالها تدنى كثيراً نتيجة األزمة بعد دخولها السنة 
السادسة، حيث تعمل غالبية الش��ركات في مجال التأمين اإللزامي 

مهند السمان

السمان: شركات التأمين مستمرة رغم األزمة

وفي ما يلي نص الحديث:

الخالف ال���ذي وقع بين اإلتح���اد والس���ورية للتأمين بخصوص 
الحصص السوقية ما هي تفاصيله؟

الخ��الف وقع حول مق��دار الحصص الس��وقية من قط��اع التأمين 
اإللزامي للسيارات الخاصة، بعد مطالبة المؤسسة العامة السورية 
للتأمي��ن اس��تبدال الحص��ص واس��تحواذها عل��ى 75 % من هذ 
القطاع، وهي تس��تحوذ أصالً على 25 % منه ال��ى جانب التامين 
االلزامي لكل ما له صلة بالقطاع العام، وتعود المسألة في أساسها 
إل��ى أن 12 من ش��ركات التأمين تتقاس��م نس��بة 75 % من قطاع 
التأمي��ن االلزامي للس��يارات بمع��دل 5 % لكل ش��ركة، في حين 
تس��تحوذ الس��ورية على 25 % منه اال ان الس��ورية طلبت عكس 

النسب، ما يعني انخفاض نسبة الحصص الى 2 %.

ألم تنظم النصوص التشريعية عمل التأمين الخاص؟
بالع��ودة إلى انطالق��ة القط��اع، فقد فتح المرس��وم رق��م 43 للعام 
2005 س��وق التأمي��ن في س��ورية، فج��اءت الش��ركات الخاصة 
وافتتحت لنفس��ها اعماالً بناًء عليه واعلنت وجوب ايجاد كل انواع 
التامين ومن ضمنها تامين المس��ؤولية المدنية للسيارات المعروفة 
بإس��م التامي��ن االلزامي، كم��ا منع االحت��كار في الس��وق لصالح 
السورية للتامين وسمح للش��ركات مزاولة كل انواع التامين. وفي 
عام 2007 بدأ عمل الشركات يزدهر تبعا للمرونة التي تعمل بها، 
لجهة المحفزات التي تقدمها من حس��ومات وعموالت فكان اتجاه 

قال الرئيس السابق لالتحاد السوري لشركات التأمين 
م��ّرت  الخاصة  التأمين  ش��رك��ات  إن  السمان:  مهند 
بأوضاع صعبة خالل السنوات الخمس الماضية جّراء 
األزمة التي عاشتها البالد، وعلى رغم ذلك لم تغلق 
موظفيها،  من  أيًا  تسرح  ولم  أبوابها  واح��دة  شركة 
اإلتحاد  العامة  خطوطها  وض��ع  استراتيجية  وه��ي 
السوري لشركات التأمين الذي عمد الى افتتاح مراكز 

جديدة خالل األزمة لضمان تقديم الخدمة للمواطن.

أضاف السمان في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن 
الشركات وإن كانت ال تزال تعمل، إال انها حّولت جزءًا 
التأمين االلزامي على السيارات  الى  مهمًا من عملها 
في  رواجًا  التأمين  أنواع  أكثر  أنه  إلى  بالنظر  الخاصة 
السوق السورية تبعًا لكل ما أفرزته األزمة من ظروف 

طالت السيارات.
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المقترحة سيفلس بعض الشركات ألن التأمين االلزامي الخاص يشكل 
نسبة كبيرة بمعدل 60 وحتى 77 % من إجمالي أعمال بعضها بالنظر 
الى عدم وجود أنواع اخرى م��ن التامين، كالتأمين الهندس��ي الخاص 
بالعمران وتأمين النقل بالنظر الى الظروف العامة، إضافة الى خسارة 

التأمين الصحي تبعاً لألسعار الرائجة للعالج.

ألم يضمن المرسوم عمل الشركات لدى قوننة دخولها السوق؟
في الواقع، المرس��وم رقم 43 لم يقل بنس��ب محددة ل��كل جهة، ولكنه 
فت��ح المج��ال للعمل بكف��اءة وتناف��س عادل ش��ريف، وعندم��ا دخلت 
الشركات درس��ت الجدوى االقتصادية بناء على تكافؤ الفرص بين كل 
االطراف، وه��و أمر انعكس ايجاب��اً على صورة القط��اع خارجياً، ال 
سيما وأن س��ورية )ممثلة باالتحاد( فازت للمرة الثانية توالياً بعضوية 
اللجنة العليا لإلتحاد العربي للتأمي��ن، انتخاباً وليس تعييناً، وآخرها في 
العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع والعش��رين من أيار 2016 وذلك 
بعد المؤتمر الس��ابق في شرم الش��يخ في مصر حيث احرزت سورية 
المركز االول، كما طل��ب األردن تجربتنا 
ف��ي التجم��ع التأمين��ي االلزامي لدرس��ها 
واالس��تفادة منها، وكذلك مص��ر، في حين 

ان األمر يتجه حالياً لدينا لإللغاء.

أليس االتحاد مس���تقل كونه م���ن القطاع 
الخاص؟

االتح��اد الس��وري لش��ركات التأمي��ن من 
القطاع الخاص وال يتبع ألحد، والمرس��وم 
43 يقول ان��ه قط��اع مس��تقل، وبالتالي ال 
نعرف لهذا النهج سبباً، في حين ان االتحاد 
يتع��اون مع الهيئ��ة ويزودها ربعي��اً بنتائج 

اعماله عن التأمين االلزامي.

اض��ف الى ذل��ك ان الس��ورية للتأمي��ن ممثلة ف��ي االتح��اد من خالل 
عضوية مديرها العام في مجلس ادارة االتحاد والقرارات تناقش امامه 

ويوقع عليها كلها، ولم يتخذ قراراً واحداً اال باإلجماع وبموافقته.

هل يمكن الق���ول بأن االقت���راح كان مفاجئاً تبعا للتنس���يق القائم مع 
المؤسسة؟

المفاج��أة كان��ت بالفع��ل من موق��ف المؤسس��ة تج��اه االتح��اد كونها 
مطلعة كما الهيئة على عمله ونش��اطه وما يقوم بطرحه وباس��تمرار، 
من منتجات تأميني��ة لم يقدمها قبل��ه احد، وآخرها كان خدمة اس��عاف 
السيارات، فمقابل قس��ط رمزي ال يتجاوز 500 ليرة سورية في السنة 
نقدم للزبون خدمة سحب سيارته وقَطرها من أي مكان في حال عطلها 
المفاجئ في أي نقطة في س��ورية الى مكان اصالحه��ا المعتمد لثالث 
وتؤمن لها إيرادات إضافية نتيجة قلة العمل.مرات في الس��نة الواح��دة، وهي كله��ا منتجات تدعم عمل الش��ركات 

وهي ظاهرة غير صحية ولكن ه��ذا هو الممكن، ورغ��م ذلك لم تعلن 
أي ش��ركة تأمين افالس��ها أو خرجت من الس��وق ولم تس��رح أي من 
موظفيها، كما بقيت تس��دد ضرائبها في الوقت المحدد من دون تأخير 
وهي كلها مصنفة ضمن فئة كبار المكلفين، كما تلتزم تسديد اشتراكات 
موظفيها في التأمينات االجتماعية، بل إن بعض الش��ركات س��دد عن 
العام الماض��ي 2015 ضريبة تصل ال��ى 150 مليون ليرة س��ورية، 

ونالت عنها كما اإلتحاد، شهادات ثناء من الدوائر المالية.

كم يبلغ ما حققه “اإللزامي” خالل الفترة المنصرمة؟
حقق التأمين اإللزامي في كل انحاء س��ورية خ��الل النصف االول من 
العام الجاري 2016 نحو 1,8 مليار ليرة س��ورية، وتحت رقابة هيئة 
اإلش��راف على التأمي��ن. أضف الى ذل��ك ان االتحاد باعتب��اره يتولى 
إدارة التجّمع يش��غّل نحو 400 موظف ويدفع له��م رواتبهم، كما افتتح 
مراكز له ف��ي كل س��ورية، وللمرة االول��ى توقع اتفاقية م��ع محافظة 
دمش��ق لوضع نافذة تأمينية في مركز خدمة المواط��ن للتخفيف عليه، 

اضاف��ة ال��ى إح��داث مراك��ز ف��ي ارياف 
حماه وطرط��وس لضمان مرون��ة الخدمة 
المقدم��ة للمواطني��ن وتأمين ف��رص عمل 
ألبناء تلك المناطق، ولك��ن المفاجأة كانت 
باقت��راح اس��تبدال النس��ب بحي��ث تصبح 
حصة الس��ورية للتأمين 75 % من التأمين 
االلزامي الخاص و25 % لباقي الشركات 
عل��ى كثرته��ا، بحي��ث تك��ون حص��ة كل 
ش��ركة نحو 2 %، فقط ما يعني عدم كفاية 
عائدات عملها لتغطي��ة مصاريفها، إضافة 
الى الحوادث التي تط��رأ وما يترتب عليها 
من نفق��ات. وعلى رغم تحقي��ق 1,8 مليار 
ليرة في النصف الثاني م��ن 2016 إال أنها 

أقساط يقابلها مطالبات ناجمة عن الحوادث والدعاوى القضائية وحتى 
بعض حاالت التالعب التي تحدث في أحي��ان متعددة، وكلها تمول من 

االقساط.

ماذا عن النتائج المباشرة لهذا األمر؟
ال شك في ان النتائج س��لبية للغاية، ولكن االتحاد يأمل من كل الجهات 
الحكومية المش��رفة على الش��ركات التمهل في تطبيق هذه النسب كي 
ال تنعكس سلباً على ش��ركات التأمين بالنظر الى ضخامة الحصة التي 
تقترح المؤسس��ة الحصول عليها والبالغة 75 % من التأمين االلزامي 
الخاص و100 % من التأمي��ن اإللزامي الحكومي، أي ان المؤسس��ة 
تس��تحوذ، والح��ال كذلك، عل��ى 95 % م��ن س��وق التأمي��ن، ناهيك 
بالصورة الس��لبية الناجمة عن إفالس ش��ركات التأمين أم��ام الخارج 
والمس��تثمرين العائدين الى البالد وحتى الخارجي��ن منهم، إضافة الى 
حتمية تسريح الموظفين نتيجة قلة العمل وتدني عائداته. ويمكن القول 
أن مصير الش��ركات س��يتحدد على هذا االس��اس، فإن أقرت النس��ب 

المرسوم رقم 43

لم يحدد نسبًا محددة

لكل جهة

ولكنه فتح المجال

للعمل بكفاءة

وتنافس عادل وشريف
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باعت شركة سامس��ونغ عمالق كوريا الجنوبية بمجال 
التكنولوجيا، حصتها في 4 شركات بهدف توفير تمويل 
“للتركي��ز على أعمالها األساس��ية”. وتمتلك الش��ركة 
أس��هما في 4 ش��ركات أخرى تصل قيمتها إلى 888.9 
ملي��ون دوالر. وتأتي عملية البيع بعد س��حب الش��ركة 
طرازه��ا المميز من الهواتف الذكية غاالكس��ي نوت 7 
بعد تقارير عن اندالع حرائق بس��بب بطاريات معيبة. 
وباع��ت الش��ركة أس��همها ف��ي ش��ركات “رامبوس” 
األميركي��ة لتصني��ع الش��رائح اإللكتروني��ة، وُمصنِع 
األقراص الصلبة “سيغايت”، وشركة أشباه الموصالت 
الهولندية “أيه أس أم أل”، وش��ركة “شارب” اليابانية. 
وأوضح��ت أنها باعت نصف حصتها ف��ي “أيه أس أم 
أل” والتي كانت تبلغ 3 %، باإلضافة إلى كامل حصتها 
في الش��ركات الثالثة األخرى في إطار ما سّمته “إدارة 

كفؤة لألصول”.

“سامسونغ” تبيع حصتها
في 4 شركات

تحالف رينو- نيسان يستحوذ على “سيلفيو”

اس��تحوذ تحالف “رينو - نيس��ان” على شركة سيلفيو الفرنس��ية لتطوير البرمجيات، 
بهدف توس��يع آفاق عمل برامجه الخاصة بالس��يارات المتصل��ة باإلنترنت وخدمات 
التنقل. ويعتزم التحالف إطالق أكثر من 10 طرازات جديدة مزودة بتكنولوجيا القيادة 
الذاتية بحلول عام 2020. كما سيس��هم تبني تكنولوجيا السيارات المتصلة على نطاق 
واس��ع في إثراء تجارب مالكي الس��يارات. وتعدّ عملية االستحواذ أحدث خطوة يقبل 
عليها التحالف ضمن إطار تس��ريع وتيرة هذه المرحل��ة من التطور، ويدعمها بحملة 

توظيف ضخمة لتعيين نحو 300 خبير بمجال التكنولوجيا.

كشفت وزارة التجارة واالستثمار السعودية عن مسودة 
لمش��روع نظام اإلف��الس الجديد، الذي يه��دف لتمكين 
المش��اريع المتعثرة من العمل عل��ى تجاوز الصعوبات 
المالية التي تواجهها، واالستمرار في ممارسة أعمالها، 
أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين 
وغيرهم من أصحاب المصالح. وأش��ارت الوزارة إلى 
أنها قامت بإعداد مشروع نظام اإلفالس بالتعاون مع أحد 
بيوت الخبرة الدولية المتخصصة، بعد رصد احتياجات 
التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية 
التي واجهوها، إلى جانب دراس��ة أفضل الممارس��ات 
الدولي��ة، وتحليل قوانين ثمان��ي دول، من بينها إنكلترا 
وفرنسا والواليات المتحدة وألمانيا. ويراعي المشروع  
وضع المنش��آت الصغيرة والمتوس��طة من خالل إفراد 
أح��كام مبس��طة لها عن��د اضط��راب أحواله��ا المالية 
وذلك لتش��جيعها على المبادرة وخوض غمار األنشطة 

التجارية واالقتصادية.

السعودية: مشروع
نظام اإلفالس الجديد

الهند ترفع حصتها في “فانكور نفط”

أبرمت ش��ركة “روس نفط” الروس��ية عقداً مع شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية 
“أو إن جي س��ي” تس��تحوذ بموجبه األخيرة على 11 % من ش��ركة “فانكور نفط” 
لترفع بذلك حصتها الى 26 %. وقالت “روس نفط” في بيان: إن حصة الش��ركات 
الهندي��ة المملوك��ة للدول��ة قد ترتفع إل��ى 49.9 %  بعد إتمام الصفقة. لكن الش��ركة 
الروسية أوضحت انها  ستحتفظ بالحصة العظمى في رأس المال، وفي مجلس إدارة 
هيئة األوراق المالية، وكذلك مراقبة 100 % لمجموعة البنية التحتية المشتركة )بما 
في ذلك خط أنابيب فانكور-بوبيه( الذي تم تس��ليم مهام إدارته إلى الش��ركة المديرة 
“أر أن فانكور”. وأش��ارت “روس نفط” إلى أن تنفيذ الش��روط الواردة في الوثائق 

التي ت��م توقيعها، س��يتم بموازاة 
تنفي��ذ الصفقة لش��راء 23.9 % 
م��ن أس��هم “فانكور نف��ط”، من 
قب��ل مجموعة من المس��تثمرين، 
تض��م ش��ركات “أوي��ل إيندي��ا” 
و“به��ارات  أوي��ل”  و“إيندي��ان 

بيترو ريسورسيز”.

اتفاق فلسطيني الستثمار السندات الحكومية

وقعت سلطة النقد الفلس�طينية ممثلة بالمحافظ 
عزام الش��وا، والمؤسسة الفلس��طينية لضمان 
الودائ��ع ممثل��ة بالمدير العام زاه��ر الهموز، 
اتفاقية تعاون لتمكين المؤسس��ة من االستثمار 
في الس��ندات الحكومي��ة من خالل الس��لطة، 
وذلك ضمن خطة المؤسس��ة االستثمارية التي 
ته��دف إلى االس��تثمار ف��ي س��ندات حكومية 
قليلة المخاطرة، وتمكين المؤسس��ة من تعزيز 

االحتياطيات المعدة لتأمين ودائع المودعين لدى البنوك المرخصة العاملة في فلسطين. 
وتأتي هذه االتفاقية كتتويج للتعاون الدائم بين السلطة والمؤسسة، بهدف تعزيز ودعم 
االستقرار المصرفي الفلسطيني. ونصت االتفاقية على أن تقوم السلطة بتقديم خدمات 

مالية بصفتها وكيالً مالياً للمؤسسات المالية العاملة في فلسطين.
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أعلن��ت المجموعة المالية “هيرمي��س” المصرية أحد 
أكبر بنوك االس��تثمار في المنطقة العربية، أن ش��ركة 
تابعة لها وقعت عقود ش��راء 78 % من أس��هم شركة 
“إنفس��ت فاينان��س” الباكس��تانية ليمت��د المدرج��ة في 
بورصة كراتش��ي مقابل 15 روبية باكس��تانية )0.14 

دوالر أميركي( للسهم.
وأضافت “هيرميس”، أنها ستقوم بتقديم عرض شراء 
إجباري ألس��هم شركة “إنفس��ت” بعد الحصول على 
الموافق��ات الرقابية الالزمة، طبقاً لقانون االس��تحواذ 

للشركات المدرجة بالبورصة في باكستان.

“هيرميس” تشتري 78 %
من “انفست فاينانس”

“رسملة” تستحوذ على 72 مستودعًا بدبي

أعلن��ت “رس��ملة” المجموع��ة المتخصصة ب��إدارة االس��تثمارات، عن اس��تكمال 
اس��تحواذها على 72 مس��تودعاً في دبي، بمس��احة إجمالية تبلغ 600 ألف قدم مربع 
بقيمة 300 مليون درهم )81.6 مليون دوالر أميركي(، وذلك بالتعاون مع مصرف 

عجمان وعدد من الجهات االستثمارية في منطقة الخليج.
وتقع المس��تودعات في ُمجّمع دبي لالس��تثمار التجّمع الصناعي والتجاري والسكني 
الواق��ع بالقرب م��ن ميناء جبل علي وجه��ة الموانئ البحرية ومراك��ز األعمال في 

المنطقة.
وج��رى االس��تحواذ على المس��تودعات وفق اتفاقي��ة “بيع وإعادة تأجير”، وس��يتم 
تأجيرها للجهة البائعة لس��بع س��نوات قادمة. وهي مؤجرة بشكل فرعي ل�31 شركة 

تعمل في مجال األغذية والمشروبات والتجزئة والتصنيع.

اتفقت “هيوليت باكارد انتربرايز” )أتش.بي انتربرايز( 
على بيع أنشطتها للبرمجيات إلى “مايكرو فوكس”، في 
صفق��ة قيمتها 8.8 ملي��ار دوالر تتمخض عن انكماش 
ش��ركة التكنولوجي��ا األميركي��ة مجدداً وتدفع الش��ركة 
البريطانية التي ال تحظى بش��هرة واس��عة إلى مصاف 

شركات التكنولوجيا األوروبية الكبرى.
وفي إط��ار الصفقة الجديدة تعود ش��ركة “أوتونومي” 
البريطانية إلى الس��يطرة البريطانية وبس��عر يقل كثيراً 
عن سعرها األصلي. وتش��كل هذه الصفقة أحدث حلقة 
في سلسلة تخارجات ش��ركة “أتش.بي انتربرايز” من 
بعض األصول. وسيمتلك مساهمو “أتش.بي انتربرايز” 
50.1 % م��ن الش��ركة الناجمة عن صفقة االندماج مع 
“مايكرو فوكس” بينما س��تعمل الش��ركة الجديدة تحت 

اسم “مايكرو فوكس”.

برمجيات “أتش.بي”
لـ“مايكرو فوكس”

تسوية ديون “الخليج للمالحة”

وق��ع كل م��ن الخلي��ج 
القاب�ض����ة  للمالح����ة 
أمي����ركان  ونوردي��ك 
تانكزر )نات(، اتفاقي��ة 
التسوية الجديدة لتسوية 
الدي��ون القديمة المعلقة 
طويل����ة  ف�ت���رة  م�ن�ذ 
والمتوج��ب دفعه�ا من 

قبل الخليج للمالحة لش��ركة “نات”، حيث تم عمل تس��وية كاملة ونهائية وفقا لبنود 
االتفاقية.

وعمل��ت اإلدارة الجديدة ل�“الخليج للمالحة” بش��كل مكثف للعمل على تس��ديد كافة 
االلتزام��ات المترتبة والمتراكمة منذ تاريخ طويل لتس��تطيع بذلك أن تمنح الش��ركة 
طوق��اً جديداً للحياة لتتمكن من اكتش��اف أف��اق جديدة للعمل ف��ي المجاالت البحرية 
والمالحية على أس��س أكثر إيجابية. وتمثل هذه التس��وية وسداد االلتزامات مع نات 

بداية لنهاية الماضي المضطرب للشركة.
وتقوم الخليج للمالحة في مفاوضات مع الدائنين الرئيسيين اآلخرين حيث تتطلع إلى 
الوصول إلى تس��وية عادلة في القريب العاجل. وقال عضو مجلس اإلدارة والعضو 
المنت��دب والرئيس التنفي��ذي للمجموعة خميس جمعة بوعميم: إن هذه الخطوة تعتبر 
بمثابة عالمة بارزة ومهمة على التزامنا في وقت سابق للوصول إلى تسويات عادلة 

وودية مع جميع الدائنين القدامى.

19



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2016

كش��ف رئي��س الصن��دوق 
الروس����ي لالس����تثمارات 
دميترييف  كيريل  المباشرة 
أن ج��زءا من اس��تثمارات 
مش����ت�رك�ة م�ع صن���دوق 
االس����ت�ث�م�ارات ال�ع�ام���ة 
السعودي سيوجه إلى س�وق 
به��دف  الروس��ية  األس��هم 

االس��تثمار في الش��ركات العامة. وقال: “من دون شك 
نعير اهتماماً كبيراً للتعاون مع السعودية، حيث لدينا عدد 
من الصفقات واالس��تثمارات المشتركة. وسيوجه جزء 
من هذه االس��تثمارات المش��تركة مع السعودية لتمويل 

مشاريع البنية التحتية ومختلف قطاعات الصناعة”.
وكان صندوق االس��تثمار الروسي والسعودي قد  أعلنا 
في يوليو/تموز 2016 عن تأسيس شراكة بينهما، يقوم 
الصندوق الس��عودي في إطارها باستثمار 10 مليارات 
دوالر خ��الل 4 - 5 س��نوات، في مجاالت عدة تش��مل 

الزراعة والطب والنقل والعقارات.

السعودية تستثمر
في األسهم الروسية

كيريل دميترييف

تعتزم ش��ركة فايزر األميركية لألدوية، افتتاح مصنع 
لمنتجاتها الدوائية في الس��عودية في عام 2017، وذلك 
بع��د أن أصدرت الهيئة العامة لالس��تثمار الس��عودية 
ترخيصاً اس��تثمارياً للش��ركة المنتج��ة لعقاري فياجرا 
وليبيت��ور، يتيح له��ا ضخ مزيد من االس��تثمارات في 
قطاع ال��دواء. ويمنح الترخيص الجديد ش��ركة فايزر 
ملكية ألعمالها في المملكة في القطاع التجاري بنس��بة 
100 % بما يس��مح للشركة بممارسة أعمال االستيراد 
والتصدير والتجارة في المنتجات، وأيضاً الس��ماح لها 
بتوريد األدوية المبتكرة واألساسية مباشرة إلى السوق 
المحلي��ة. وقال��ت هيئة االس��تثمار: إن الش��ركة أكدت 
االلتزام المشترك لتطوير الرعاية الصحية في المملكة 
وعزمه��ا على فتح مصنع لها ف��ي مدينة الملك عبدهللا 

االقتصادية ليقوم بتصنيع 16 نوعاً من األدوية.
ويأتي هذا االستثمار 
تتوي�ج���اً للح���راك 
الس����ع��ودي ن�ح�و 
جذب االس�تثمارات 

األجنبية.

رخصة بناء مصنع لـ“فايزر”
في السعودية

“أرامكو” توقع اتفاقيات مع شركات يابانية

وقعت ش��ركة أرامكو الس��عودية 6 اتفاقيات مع مؤسسات 
وبن��وك ياباني��ة، وذلك على هامش زي��ارة ولي ولي العهد 
الس��عودي األمير محمد بن س��لمان والوفد المرافق له إلى 
اليابان. وش��ملت االتفاقي��ات المالية  أكب��ر 3 بنوك يابانية 
وهي: بنك أوف طوكيو، بنك س��وميتومو، وبنك ميزوهو. 
وقال الرئيس التنفيذي ألرامكو أمين الناصر: إن الش��ركة 
الس��عودية وحكومة اليابان على أعتاب االتفاق على زيادة 

السعة التخزينية للخام في أوكيناوا بواقع مليوني برميل.
وباإلضافة لتجديد اتفاقية استئجار صهاريج تخزين النفط الخام في أوكيناوا، أحرزت 
أرامك��و عدة اتفاقيات أخرى، ش��ملت مصن��ع الراتنج الهيدروكربون��ي المهدرج في 
المملكة، ومصنع إلنتاج األنابيب المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل في المملكة، 
وبرنامج غاز البترول المسال “إيواتاني”، وبرنامج تشجيع الشركات اليابانية الصغيرة 

والمتوسطة على االستثمار في المملكة.

أمين الناصر

“هواوي” تحصل على رخصة كاملة بالسعودية

سلّم وزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد القصبي 
الى ش��ركة هواوي الصينية ترخيصاً لالس��تثمار في 
المملكة يمنحها ممارس��ة النش��اط التجاري بنس���بة 
100 % وبي��ع منتجاتها بش��كل مباش��ر في الس��وق 
الس��عودية. جاء ذلك ضمن برنامج زي��ارة ولي ولي 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
للصين التي اس��فرت عن توقيع ع��دد من االتفاقيات. 
ويعتب��ر هذا الترخي��ص التجاري األول ف��ي المملكة 
لشركة تعمل في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، 
كم��ا أنه الترخي��ص التجاري األول لش��ركة صينية. 

وستقوم Huawei بإقامة مركز لكفاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يهدف إلى 
تدريب أربعة آالف و500 شخص، من ضمنهم 900 سعودي خالل السنوات الثالث 

المقبلة، وكذلك بناء صالة عرض لمبيعات التجزئة، إضافة لثالثة مراكز خدمات.

ماجد القصبي

“إنفستكورب” يستحوذ على برج أميركي

أعلن بنك “إنفس��تكورب” لالس��تثم�ارات البديلة ومقره البحرين، عن استحواذ ذراعه 
لالستثمار العقاري في الواليات المتحدة على مبنى “901 فيفث أفينيو” المكتبي المصنف 
من الفئة )أ( والمكون من 41 طابقاً في مدينة س��ياتل بوالية واش��نطن، بقيمة 223.5 
مليون دوالر. وتعد هذه ثاني صفقة اس��تحواذ ل�“إنفس��تكورب” لش��راء عقارات عالية 
الجودة تتمتع بمعدالت إش��غال ممتازة وتوفر تدفقات نقدية مجزية في أسواق الواليات 
المتحدة. وتشكل المكاتب المؤجرة في العقار 90 % من مساحته، ويشغلها 46 مستأجراً 

بمن فيهم العديد من الشركات العاملة في التكنولوجيا والخدمات القانونية والمهنية.
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تراجع عائدات الشركات الخليجية

تراجعت عائدات الش��ركات المدرجة في 
اسواق االسهم الخليجية بنسبة 8 % خالل 
النص��ف االول م��ن س��نة 2016 وبلغت 
32,8 ملي��ون دوالر، جّراء اس��عار النفط 
المنخفضة ونقص السيولة، بحسب تقرير 
اقتصادي صادر عن مركز الكويت المالي 
)المركز(. واوضح التقرير انه “باستثناء 

سلطنة عمان التي سجلت معدل نمو بنسبة 7 %، كانت معدالت النمو سلبية في جميع 
دول مجلس التعاون االخرى”، وهي االمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين، 
مش��يراً الى تفاوت في حجم خسائر الشركات، حيث سجلت الشركات الكبيرة )قيمتها 
الس��وقية اكث��ر من 3 ملي��ارات دوالر( تراجعا بنس��بة 5 % فقط، ف��ي مقابل 38 % 
للش��ركات المتوسطة، و22 % للصغيرة. وكش��ف التقرير: ان الشركات التي حققت 

نمواً ايجابياً كانت في قطاعي االتصاالت والخدمات المالية.

أق��ر البرلمان التونس��ي 
لالستثمار،  جديداً  قانوناً 
االس��تثمارات  لتحفي��ز 
األجنبي��ة التي تراجعت 
بش��كل حاد ف��ي خطوة 
رئيس��ية ضم��ن حزمة 
إصالح��ات يطال��ب بها 
صندوق النقد الدولي بعد 

تأخر استمر سنوات.
ويتضمن القانون الجديد حوافز للمس��تثمرين التونسيين 
واألجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في 
انجاز البنية التحية للمشاريع الكبرى. وينص على إنشاء 
هيئة عليا لالس��تثمار تكون هي الطرف الوحيد المخول 
الس��تقبال المس��تثمرين األجانب وتس��هيل اإلجراءات 
اإلداري��ة في مس��عى للتخلص م��ن البيروقراطية التي 

يعاني منها المستثمرون األجانب.
وق��ال وزي��ر التنمي��ة واالس��تثمار والتع��اون الدولي 
التونس��ي فاضل عب��د الكافي: إن االس��تثمار يجب أن 
يضمن وظائف وأجور وتغطية اجتماعية الئقة. وتأتي 
المصادق��ة على مش��روع القانون بينما تس��تعد تونس 
الس��تضافة أكثر من ألف ش��ركة في 29 و30 تشرين 
الثاني/نوفمب��ر 2016، في مؤتم��ر دولي كبير يهدف 

إلى دفع اقتصاد البلد.

قانون جديد لالستثمار في تونس

فاضل عبد الكافي

“باير” تستحوذ على “مونسانتو” األميركية

استحوذت شركة الصناعات الدوائية والكيماويات الزراعية األلمانية باير على شركة 
مونسانتو األميركية للبذور مقابل 66 مليار دوالر لتنهي شهوراً من الجدل عبر تقديم 
عرض ثالث محس��ن يمثل أكبر صفقة نقدية بالكامل في التاريخ. وبلغ س��عر الس��هم 
ف��ي الصفق��ة 128 دوالراً ارتفاعاً من عرض “باير” الس��ابق البالغة قيمته 127.50 
دوالر للس��هم. وتأتي الصفقة في ظل س��باق اندماجات هز قط��اع األعمال الزراعية 

في الس��نوات األخيرة بسبب تغير أنماط الطقس 
واحت��دام المنافس��ة ف��ي مجال تصدي��ر الحبوب 
وضعف االقتص��اد الزراعي العالمي. وتش��مل 
الصفقة رسوماً تبلغ قيمتها ملياري دوالر تدفعها 
“باير” إلى “مونس��انتو” إذا فشلت في الحصول 

على الموافقات التنظيمية.

تس��تعد شركة “سوق دوت كوم” لبيع حصة تصل الى 
30 % من أس��همها، في عملية ستحدد القيمة اإلجمالية 
للش��ركة بما ال يقل عن 1.2 مليار دوالر، حسبما نقلت 

وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الصفقة.
وذكرت المصادر أن الش��ركة تستعين ببنك االستثمار 
غولدم��ان س��اكس األميرك��ي إليج��اد مش��ترين لهذه 
الحص��ة، وأنها ال تمانع البيع لش��ركة أخرى تعمل في 

المجال نفسه، أو لمستثمر مالي.
ويعمل موقع التس��وق اإللكتروني “س��وق دوت كوم” 
بنموذج األعمال نفس��ه الذي يطبق��ه موقع “أمازون” 
األميركي الشهير. وقد أنشئت “سوق” في عام 2005، 
ويعمل بها نح��و 3000 موظف، وتبيع أكثر من 400 
أل��ف منتج عبر اإلنترنت لعمالء في اإلمارات ومصر 

والكويت والسعودية.

1.2 مليار دوالر قيمة “سوق دوت كوم”

بيع “ملبورن” بـ7.3 مليارات دوالر

فازت ش��ركة كونسورسيوم تراسه االوس��ترالية بعقد ايجار على مدى 50 عاماً لمرفأ 
ملبورن أكبر مرفأ للش��حن في البالد لقاء 9.7 مليار دوالر اوس��ترالي )7.3 مليارات 
دوالر أميركي(. وحصل الكونسورس��يوم الذي يش��مل ش��ركة كوينزالند انفس��تمنت 
كوربوريشن ثاني أكبر شركات إدارة الصناديق في اوستراليا و“غلوبال انفراستراكتشر 
بارتنرز” المتعددة الجنس��يات على العقد لحيازة المرفأ الذي يس��تقبل اكثر من 3 االف 
س��فينة في السنة. وفاق السعر النهائي التوقعات بكثير، إذ كانت الحكومة تعول على 6 
مليار دوالر. وعلقت السلطات بالقول “عقد االيجار يعكس مدى اهتمام المنافسين وقيمة 
المرفأ بأنه األكبر للش��حن والحاويات في البالد”. وس��ينفق قسم كبير من عائدات البيع 

على مشاريع اقليمية وفي البنى التحتية.
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روسيا: توقيع اتفاقيات بـ26 مليار دوالر

أعلن وزير تنمية الشرق األقصى الروسي ألكسندر 
غالوشكا عن توقيع أكثر من 200 اتفاقية بقيمة تزيد 
عن 1.76 تريليون روبل )أكثر من 26 مليار دوالر( 
خالل منتدى الش��رق االقتصادي بفالديفوس��توك، 
الذي ش��ارك فيه أكثر من 3 آالف ش��خص من 60 
دولة في العالم. وكان الوفد الياباني األوس��ع تمثيالً، 
تاله الوفد الصيني ثم وفد كوريا الجنوبية. ومن أبرز 
االتفاقيات: اتفاق حس��ن نية لتنفيذ مش��روع  آمور 

للغاز والكيماويات بين وزارة تنمية الشرق األقصى الروسي و)سيبوروم( بقيمة 500 
مليار روبل )7.76 مليارات  دوالر(، واتفاق لبناء مجمع إلنتاج األس��مدة المعدنية في 
منطقة بريمورس��كي ب�370.5 مليار روبل )5.75 ملي��ارات دوالر(، واتفاق لتطوير 
منجم للذهب باستثمار يبلغ 98.5 مليار روبل )1.5 مليار دوالر(، باإلضافة إلى اتفاقية 

بين الوزارة وشركة آلروسا ب�63 مليار روبل )980 مليون دوالر(.

ألكسندر غالوشكا

كش��ف مف��وض االتح��اد 
األوروب����ي لالقت�ص����اد 
الرقم��ي والمجتمع غونتر 
أوتينغر أن أوروبا بحاجة 
إلى اس���تثمار 800 مليار 
دوالر ف��ي البني��ة التحتية 
الرقمية للح��اق بالواليات 
المتح��دة والصين، محذراً 
م��ن أن��ه “إذا لم تس��تطع 

أوروبا تطوير ش��بكات األلي��اف الضوئية والجيل القادم 
من تطبيقات الجيل الخامس الالس��لكية العالية الس��رعة 
والش��بكات بس��رعة أكبر فإننا سنخس��ر ألن التطبيقات 
التكنولوجية الهامة لن تكون متاحة بعد ذلك في صناعتنا”. 
وقال: يجب أن نحزم قوتنا األوروبية التي نحظى بها في 
الجامعات وفي الصناعة أو سيصبح أعضاؤنا ال�28 غير 
أقوياء بما يكفي للتنافس مع وادى السيليكون والصينيين، 
مش��يراً الى أن ش��ركتي أمازون وغوغل تستفيدان من 
معايير البيانات الواسعة في الواليات المتحدة وبمقدورهما 
جمع بيانات تمنحهما معرفة أوسع باحتياجات عمالئهما 

أكثر من غالبية الشركات األوروبية.

أوروبا بحاجة الى استثمارات

غونتر أوتينغر

تركيا تتكفل بدفع الفوائد للمستثمرين

قال كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع االستثمار التابعة لرئاسة وزراء تركيا مصطفى 
كوكصو: إن بالده تعمل على إضافة بنود وتس��هيالت في قوانين االس��تثمار األجنبي 
أبرزها تكفل الحكومة بالفوائد البنكية للقروض التمويلية للمس��تثمرين األجانب في ما 
يتعلق بالمشاريع التي توفر فرص العمل. وقال المسؤول التركي: إن الحكومة التركية 
قررت بعد محاولة االنقالب الفاش��لة، مراجعة قوانين االس��تثمار األجنبي في البالد، 
وتقديم مزيد من التعديالت واالمتيازات للمستثمرين األجانب الراغبين في لالستثمار 
في تركيا، رغبة منها في إيجاد بيئة جاذبة بشكل أكبر وتعزيز ثقة المستثمرين باألنظمة 

والقوانين التركية التي تحفظ لهم حقوقهم.
وأضاف كوكص��و: أن الحكومة التركية كذلك 
ستتكفل بدفع التأمينات االجتماعية للعمالة الذين 
يعملون لدى المس��تثمرين األجانب، خصوصاً 

للشركات التي لديها عدد كبير من العمالة.

أك��د مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم “فورموال 1” 
والرئيس التنفيذي للمجموعة بيرني إكليستون أن عملية 
بيع الشركة إلى Liberty Media ستتم كما هو مقرر، 
موضحاً أن الشركة ستدفع الدفعة األولى من قيمة الصفقة 
البالغ��ة 4.4 ملي��ار دوالر. وقال: إنه لم يقرر بعد الدور 
 CVC الذي سيلعبه في الشركة بعد عملية البيع. وتمتلك
Capital Partners الحصة األكبر في الشركة، وتبلغ 

35 %، بينما يمتلك  اكليستون حصة 5 %.

“ليبرتي ميديا” تشتري “فورموال1”

بيرني إكليستون

محادثات بين اورانج وشركة ايرانية

قال متحدث باسم أورانج الفرنسية لالتصاالت: إن الشركة تجري مفاوضات مع شركة 
اتصاالت الهاتف المحمول اإليرانية أكبر مشغل للمحمول في البالد “بخصوص عدد 
من مجاالت التعاون المحتمل والمس��ائل التجارية”. وأضاف “نتوقع االنتهاء من تلك 

المناقشات خالل أش��هر قليلة”، مشيراً الى 
أن أورانج  “ش��أنها شأن كثير من شركات 
االتصاالت العالمية األخرى تدرس الفرص 
ف��ي الس��وق اإليراني��ة بعد تطبي��ق االتفاق 

النووي مع القوى العالمية الست”.
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شراكة بين “دافزا” و“حرة نانشا” الصينية

وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار 
دب��ي “داف��زا” مذك��رة تفاهم مع 
منطقة التج��ارة الحرة في نانش��ا 
التابعة ل�“منطقة التجارة الحرة في 
بهدف   ،)GDFTZ( قوانغدونغ” 
تعزيز التع��اون مع الصين، وذلك 
خالل أعمال قمة الشركات متعددة 

الجنسيات التي استضافتها )GDFTZ( تحت شعار “قواعد جديدة، مفاهيم جديدة، فرص 
جديدة: إنشاء منطقة التجارة الحرة في قوانغدونغ وتطور الشركات متعددة الجنسيات”. 
وتم توقيع االتفاقية االستراتيجية من قبل مساعد المدير العام في “دافزا” ناصر المدني، 
ومدير عام مكتب الش��ؤون العامة ل�)GDFTZ( بان يوزهانغ، بحضور مساعد المدير 
العام لقطاع المالية والعمليات التجارية في “دافزا” آمنة لوتاه. وبموجب اإلتفاقية ستتعاون 
“دافزا” و“منطقة التجارة الحرة في نانشا” في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتشجيع 
االستثمارات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز الشراكات االستراتيجية والتعاون المشترك في 
مجال تكنولوجيا المعلومات، التجارة اإللكترونية، الشحن، الخدمات اللوجستية وغيرها.

قال��ت “أنادارك��و بتروليوم” األميركي��ة التي تتخذ من 
تكساس مقراً لها، أنها اتفقت على شراء أصول في المياه 
العميقة بخليج المكس��يك من وحدة النفط والغاز لشركة 
“فريب��ورت مكموران” مقابل ملياري دوالر. وتضيف 
الصفقة نحو 800 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً 

لحجم المبيعات المتوقعة ألناداركو.

“أناداركو” تشتري أصواًل
في خليج المكسيك

إدراج “بيوفارم” في بورصة الجزائر

أعلن صندوق يورومينا، عن إدراج “بيوفارم” إحدى الشركات التابعة له، في بورصة 
الجزائر لألوراق المالية. وتمثل األس��هم المدرجة نسبة 20 % من أسهم الشركة التي 
تبل��غ قيمتها 6.3 مليار دين��ار )60 مليون دوالر(. وتُعتبر “بيوفارم” ثالث ش��ركات 
“يورومينا” التي تنجح في دخول س��وق األوراق المالية، وذلك بعد إدراج “س��نيورة 
للصناعات الغذائية” في بورصة عّمان لألوراق المالية وسوق فلسطين لألوراق المالية 
ف��ي بورصة فلس��طين. وتُعد “بيوفارم” إحدى الش��ركات الجزائرية المتخصصة في 
مجال تصنيع األدوية وتوزيعها، مستحوذة على 15 % من حصة السوق الجزائري.

اس����ت�كمل�ت “دي���ل 
تكنولوجي�ز” عملي��ة 
االس���ت�ح�واذ ع�ل��ى 
ش�ركة “اي ام سي”، 
لتس��ف�ر ع�ن تأس�يس 
كيان ضخم تبلغ قيمته 
74 م�ل�ي���ار دوالر، 
يختص بتوفير البني�ة 
الضروري��ة  التحتي�ة 
ل�دع����م عمل�ي�����ات 

الش��ركات في بناء مس��تقبلها الرقمي، وإحراز التحول 
المنش��ود في مش��هد تكنولوجي��ا المعلوم��ات، وتوفير 

الحماية ألصولها األكثر أهمية وهي المعلومات.
وتق��دم “دي��ل تكنولوجي��ز” خدماته��ا إل��ى 98 % من 
الش��ركات المدرجة على الئحة “فورتش��ن 500” التي 
تضم العديد من الشركات الرائدة في السوق. وقال رئيس 
مجل��س اإلدارة والرئيس التنفي��ذي ل�“ديل تكنولوجيز” 
ماي��كل دي��ل: إننا نش��هد ب��زوغ فجر جديد م��ن الثورة 
الصناعية القادمة. لقد بات عالمنا أكثر ذكاًء وأكثر قدرة 
على التواصل في كل دقيقة، وسنكون في نهاية المطاف 
أكثر اتصاالً وترابطاً وتشابكاً مع إنترنت األشياء، وهو 
األمر الذي يمهد الطريق لعمالئنا لتحقيق إنجازات غير 
مسبوقة، ولهذا السبب أّسسنا شركة “ديل تكنولوجيز”.

“ديل” تستحوذ على “اي ام سي”

مايكل ديل

“جي.اف.اتش” تبيع حصتها في “ليدز يونايتد”

باع��ت “جي.اف.ات��ش كابيتال” التابعة لبنك االس��تثمار اإلس��المي “جي.اف.اتش” 
باق��ي حصتها البالغة 18 % في نادي ليدز يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم  إلى إليونورا 
س��بورت التي يديرها رجل األعمال اإليطالي ماس��يمو سيلينو، لتصبح بذلك إليونورا 
المال��ك الوحيد للنادي االنكليزي. وكانت “جي.اف.اتش” اش��ترت “ليدز يونايتد” في 
ديسمبر/كانون األول 2012 لكنها بدأت في غضون أشهر بالبحث عن استثمار جديد 

ف��ي النادي. وفي 2014 اش��ترى 
س��يلينو حص��ة أغلبية في��ه. ولم 
تكشف عن سعر بيع باقي حصتها 
لكنها قال��ت: إن الصفقة س��تؤثر 
تأثيراً إيجابياً على نتائجها المالية 

والسيولة في 2016.
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وعم��د القان��ون إلى تحديد مجموعة من الوس��ائل الرامية إلى تفادي حاالت 
االفالس وتصفية أموال المدين، ش��املة لعملي��ات إعادة التنظيم المالي التي 
تت��م خارج المحاك��م، والصلح الواقي من االفالس، وإع��ادة الهيكلة المالية، 
باإلضاف��ة إلى توفي��ر إمكانية للحصول على قروض جديدة وفق الش��روط 
التي حددها القانون واإلط��ار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى 
إجراءات إشهار اإلفالس، هذا وسيحد القانون من تحايل بعض المديونين في 
إش��هار إفالسهم للتهرب من مديونياتهم، حيث أورد مجموعة من العقوبات 
التي تش��مل الس��جن لمدد تصل إلى خمسة سنوات، إلى جانب دفع غرامات 

تصل إلى مليون درهم )272 ألف دوالر(.

وأض��اف الوزير: “نتطلع من خ��الل إقرار قانون اإلفالس بصيغته النهائية 
إلى تشجيع أصحاب رؤوس األموال الباحثين عن مناخ آمن لالستثمار، على 
توجيه استثماراتهم إلى الدولة، عبر تعزيز ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية 
لدولة اإلمارات، التي تعمل على تطبيق قواعد قانونية واضحة وشفافة تحفظ 
حقوقه��م، وتحق��ق التوازن بين الدائن والمدين، كم��ا تراعي أولوية الدائنين 

أصحاب الضمانات على أي ديون أخرى”.

واختت��م: “سيس��هم قانون اإلف��الس في رف��د الخطوات النوعي��ة والخطط 
االستراتيجية التي تعتمدها دولة اإلمارات لتطوير بنيتها االقتصادية والمالية 
والتش��ريعية، كما س��يرفع من تنافسيتها في تقارير التنافس��ية العالمية ذات 
العالقة والمحافل الدولية، األمر الذي يدعم بدوره النمو االقتصادي المستدام 

ويرتقي باالقتصاد الوطني على مستوى العالم.” 

يذكر أن غياب قانون اإلفالس في الس��ابق كان سببا رئيسيا في هرب آالف 
إذ كانوا يخشون دخول السجن بسبب عجزهم عن سداد ديونهم.من المقيمين في دبي الذين خس��روا وظائفهم في األزمة المالية عام 2008، 

 عبيد بن حميد الطاير

اإلمارات تقر قانون “اإلفالس”

وكش��ف وزير الدولة للش��ؤون المالي��ة االماراتي عبيد بن 
حميد الطاير أن القانون الجديد يتضمن تش��كيل لجنة دائمة 
تس��مى “لجن��ة إعادة التنظي��م المالي” بموج��ب قرار عن 
مجلس الوزراء، حيث س��يحدد قرار المجلس عدد أعضاء 
اللجن��ة والجهات التي س��يتم تمثيلها فيها، كما س��يقر نظام 

عملها والقواعد التنفيذية واإلجرائية ذات العالقة.

وتش��مل مهام اللجنة اإلش��راف على إدارة إجراءات إعادة 
التنظي��م المال��ي الت��ي تتم خ��ارج إطار المحاك��م، وتعيين 
خبراء في ش��ؤون إع��ادة التنظيم المالي، وإنش��اء وتنظيم 
س��جل الكتروني لألش��خاص الصادرة بحقّهم أحكام تتعلق 
باإلفالس، سواء بفرض أي قيود عليهم تأمر بها المحكمة، أو 
بفقدان أهليتهم وفقاً ألحكام القانون، كما تشمل اختصاصات 
اللجنة تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى 
الوع��ي العام بالقان��ون وفهم أهدافه، ورف��ع تقارير دورية 
حول أعمالها وإنجازاتها، واقتراح تعديل أي حكم من أحكام 
ه��ذا القانون أو القرارات المنفذة له، وتحديد جدول بأتعاب 
الخب��راء وأي تكاليف يتحملونها بس��بب إج��راءات إعادة 
التنظيم المالي، باإلضافة إلى أية اختصاصات أخرى ينص 

عليها القانون أو تناط بها من مجلس الوزراء.

حماية المستثمرين
وأشار الطاير إلى سعي الوزارة على مدى األعوام الماضية 
إلى وضع قانون يستند إلى المبادئ التشريعية واالقتصادية 
الحديث��ة، مع اعتبار التطورات والمتغيرات التي يش��هدها 
القط��اع االقتصادي وقطاع األعم��ال عالمياً، مضيفا: “لقد 
أثبتت التج��ارب في الدول ذات االقتصاد الناضج ضرورة 
وجود قانون إفالس حديث في كل دولة تس��عى إلى تعزيز 
مكانتها االقتصادية، حيث يش��كل قانون اإلفالس، أحد أهم 
الركائ��ز الداعم��ة لالقتصاد المحلي، نظ��راً لما يوفره من 
حماي��ة لكافة األطراف المعنية، فضالً عن دوره المحوري 
في اس��تقطاب رؤوس األموال، التي تتطلع إلى االس��تثمار 
في بيئ��ة اقتصادية جاذبة وآمنة، توفر الحماية التش��ريعية 

والقانونية الالزمة لألعمال”.

أقر مجلس الوزراء اإلماراتي النسخة النهائية 
توفير  إلى  يهدف  الذي  “اإلفللالس”  لقانون 
ورفع  واإلفالس،  المديونية  حاالت  في  حلول 
وتعزيز  المالي  والضمان  االئتمان  مستوى 

البيئة االستثمارية لدولة اإلمارات العربية.
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مؤسسات الترويج تحقق نقلة نوعية لدبي
حققت وكاالت الترويج التجاري وتنمية الصادرات عائدات مستدامة لجهة تنويع الصادرات وأسواق التصدير 
للبلدان، وكذلك على صعيد تعزيز قيمة العالمات التجارية والتنويع االقتصادي، ذلك وفقاً لدراسة صادرة عن 
مركز التجارة الدولية الذي يتبع بصورة مشتركة كل من منظمة التجارة العالمية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

والتنمية (أونكتاد).

الصادرات ف��ي دفع عجلة النمو أصبح أكثر 
أهمية في ضوء مشه�د التجارة العالمي الذي 
يتس��م بالمزيد من الديناميكية والتقلب. وقال: 
إن زيادةً بنسبة 1 % فقط في ميزانية ترويج 
الصادرات ت��ؤدي تلقائياً إلى ارتفاع إجمالي 
قيم��ة الص��ادرات بنس��بة 0.074 %، كم��ا 
ينعكس التأثير غير المباش��ر لهذا االستثمار 
في التصدير على االقتصاد المحلي من خالل 

نمو القطاعات ذات الصلة.

خدمات
وبيّ��ن العوض��ي أن الخدمات الش��املة التي 
قدمته��ا مؤسس��ة دب��ي لتنمية الص��ادرات، 
أثم��رت عن زي��ادة الوعي حول مس��تويات 
الجودة، واعتماد أفضل الممارس��ات الدولية 
بين أوساط الش��ركات الصغيرة والمتوسطة 
والكبيرة عب��ر مختلف القطاعات. وأضاف: 
بدأنا إطالق مجموعة من الخدمات والمنتجات 
الرامية إلى تعزيز قيمة الصادرات في دبي، 
ومن خ��الل إج��راء بحوث الس��وق، ورفع 
مستوى الوعي في أسواق التصدير، وتوفير 
فرص التدريب والمش��اركة ف��ي المعارض 
والحم��الت الترويجية، فإنن��ا نحرص على 

وبحس��ب التقرير فإن كل دوالر أميركي يتم 
إنفاق��ه في مج��ال ترويج الص��ادرات يعزز 
قيمتها بواقع 87 دوالراً ويدعم الناتج المحلي 

اإلجمالي ب�384 دوالراً.

الترويج التجاري في دبي
وفي تعليق��ه على التقرير، أش��ار مدير عام 
دائ��رة التنمي��ة االقتصادي��ة في دبي س��امي 
القمزي، إلى أن اإلمارة تحظى بموقع مثالي 
يؤهلها لالس��تفادة من التركيز المستدام على 
ترويج التجارة وتعزيز الصادرات، وأضاف 
“تمضي دبي قدماً في مس��يرة التطور لتغدو 
مركزاً استراتيجياً للتصنيع والتصدير. وكلم�ا 
زادت القدرات التصديرية للشركات المحلية 
وتمكن��ت دبي من الترويج لمزاياها كس��وق 
مصدرة لمنتجات متنوعة إلى خارج البالد، 
كلم��ا اقتربت اس��تراتيجية النمو المس��تقبلي 
الواع��دة لدب��ي ودولة اإلم��ارات عموماً من 
تحقيق النتائج المنشودة بما فيها إرس�اء دعائم 

ميزان تجاري مالئم”.

دفع عجلة النمو
وأظه��رت الدراس��ة أن مؤسس��ات الترويج 
التج��اري وتنمي��ة الص��ادرات تس��اهم في 
زيادة الناتج المحل��ي اإلجمالي للفرد الواحد 
بنس��بة تت��راوح بي��ن 5 % و%6، وتع��زز 
الصادرات بنس��بة تتراوح بين 7 % و8%، 
ويعود ذلك إلى الخدمات المتنوعة التي تشمل 
تقديم المس��اعدة المالية والمعلومات المتعلقة 
بالس��وق، ودع��م حص��ول المنتج��ات على 
شهادات معتمدة، فضالً عن تقديم التسهيالت 

للمشاركة في فعاليات الترويج التجاري.

م��ن جهت��ه، بيّن المدي��ر التنفيذي لمؤسس��ة 
دبي لتنمية الصادرات س��اعد العوضي، أن 
دور مؤسس��ات التروي��ج التج��اري وتنمية 

تمكين الشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في دبي ودولة اإلمارات عموماً 
م��ن تبوء مكانة تنافس��ية ضم��ن قائمة أبرز 

الالعبين في سلسلة التوريد العالمية.

نتائج إيجابية
وف��ي جانب النتائ��ج اإليجابية الت��ي حققتها 
اإلم��ارة قال العوض��ي: ارتفعت صادرات 
دب�ي ب�نس�����ب�ة 15 % خ�الل ع�ام 2015 
في مقاب��ل تراجع الصادرات العالمية بواقع 
تركيزن��ا  ب��أن  واثق����ون  ونح��ن   .% 14
تعزي��ز  جان��ب  إل��ى  للس��وق،  وتغطيتن��ا 
االس��تثمار في الترويج وترسيخ العالقات، 
من ش��أنه أن يدع��م دبي في بل��وغ أهدافها 
وتحقي��ق التنمية المس��تدامة. وتض��م قائمة 
أفضل 10 أس��واق بالنس��بة ل�“مؤسسة دبي 
لتنمي��ة الص��ادرات” خ��الل ع��ام 2015 
كالً م��ن )الهند، الس��عودية، إيران، عمان، 
س��نغافورة، البحري��ن، الوالي��ات المتحدة، 

تركيا، الكويت والعراق(.
وقال العوضي: إن المؤسسة تركز خالل عام 
دبي إلى 15 بلداً.2016 على تنويع الصادرات بشكل أكبر من 

سامي القمزي   ساعد العوضي
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عامل. وتش��مل منتجات “فروستي” غالبية 
البن��دورة،  م��ن رب  الغذائي��ة،  المنتج��ات 
البقوليات، المرتديال، المكدوس،  المربيات، 
زي��ت الزيت��ون، والحالوة، وتقوم الش��ركة 
بالتحضير إلطالق منتج��ات غذائية جديدة، 
كالس��مون والزيوت النباتي��ة عبر مصنعها 
الجدي��د، ليك��ون لديها تش��كيلة غذائية كاملة 
تلبي احتياجات األس��رة بجودة عالية وسعر 
مناف��س، وه��و ما تح��رص عليه الش��ركة. 
وحرصت الشركة على وصول منتجاتها الى 
المستهلك بأقل س��عر، فاعتمدت على طرح 
منتجاتها عبر مهرجانات التسوق التي تقيمها 
غرف��ة صناع��ة دمش��ق وريفها ش��هرياً في 
دمش��ق والمحافظات الس��ورية، وكان جناح 
الش��ركة يش��هد إقباالً كثيفاً نتيجة لألس��عار 

المميزة.

ه���ل تق���وم ش���ركتكم بالتصدي���ر وما هي 
المعوقات التي تواجهه؟

وضعت فروس��تي منذ انطالقتها، التصدير 
هدفاً رئيس��ياً للشركة، وهي تصدر منتجاتها 
ال��ى العدي��د م��ن دول العال��م وتش��ارك كل 
ع��ام في معرض غولفوود ف��ي دبي، والذي 
يعد من أهم المع��ارض العالمية المتخخصة 
ف��ي مجال الغذاء، إضافة الى المش��اركة في 
مع��رض موس��كو للصناع��ات الغذائية ألن 
الس��وق الروس��ية هي س��وق واعدة ومهمة 
للصناعات الغذائية الس��ورية، كما تش��ارك 
الش��ركة في العديد من المع��ارض األخرى 
داخل سورية وخارجها، وطبعاً هناك مشاكل 

الساعور:  شعارنا “صنع في سورية”

تعتبر مجموعة الساعور للصناعة والتجارة واحدة من أهم المؤسسات 
االقتصادية في سورية، ويشمل نشاطها العديد من الدول، خصوصاً وأن 
مسيرتها مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات بعد انطالقة شركة الساعور 
للصناعة والتجارة “فروستي” والتي كانت تقوم بتجارة وصناعة المواد 
الغذائية لتلبية حاجة السوق المحلية، وقد انتقلت الشركة خالل األزمة 
في شكل كامل لتصنيع كل المنتجات الغذائية باإلعتماد على المنتجات 
السوري من خالل  المستهلك  السورية، ونجحت بكسب ثقة  الزراعية 

جودة المنتج وسعره المنخفض.
المدير العام للمجموعة طارق الساعور تحدث لمجلة البنك والمستثمر عن 

خططها وأعمالها ونشاطاتها.

ما هي المجاالت التي تعمل بها مجموعتكم؟
تأسس��ت “مجموعة الس��اعور” عام 2005 
في س��ورية، وه��ي تضم عالم��ات تجارية 
عدة، مثل “هرت” لصناعة األواني المنزلية 
من الس��تانلس س��تيل في مصنعها الذي يعد 
األكبر في الشرق االوسط و“أكسترا وايت” 
للمنظفات و“سيس��لي” للمفروشات المنزلية 
و“فروس��تي” للمنتجات الغذائية و“خيرات 
الليطاني” و“ساعور كامبوماتيك” لألدوات 
اهتم��ام  وينص��ب  وغيره��ا.  الكهربائي��ة 
المجموع��ة حالياً على دعم ش��عار صنع في 
س��ورية، وذلك من خالل التوس��ع في مجال 
االس��تثمار الصناع��ي، وخاص��ة الغذائ��ي 
عبر “فروس��تي” العالمة التجارية الخاصة 
بالمنتجات الغذائية، والتي بدأت نش��اطها في 
تصنيع وتجارة الم��واد الغذائية، وتوزيعها، 
وله��ا مكاتب ف��ي العديد من ال��دول العربية 

والعالمية، ومنها مكاتب في بيروت ودبي.

ما هي االس���تراتيجية التي تعتمدها شركة 
فروستي حالياً؟

اعتمدت الش��ركة خالل األزمة على تصنيع 
المنتجات الغذائية في سورية، مع التوجهات 
الحكومي��ة بدع��م المنت��ج المحلي وترش��يد 
اإلس��تيراد، لتك��ون النقلة النوعية للش��ركة 
الت��ي باتت الي��وم تصن��ع غالبي��ة منتجاتها 
محلياً، وتس��تعد إلط��الق مصنعه��ا الجديد 
قرب دمش��ق، والذي يت��م العمل عليه ليكون 
م��ن أكبر مصانع الم��واد الغذائية في الوطن 
العربي، وس��يقوم بتش��غيل أكثر من 1000 

تعّوق التصدير حالياً وخاصة للدول العربية 
وتتمث��ل بعدم وج��ود منافذ بري��ة، حيث أن 
عملي��ة التصدير بات��ت تتطلب وقت��اً أطول 
وتكاليف إضافية للنق��ل، وهو ما يعّوقها في 
ظل المنافسة، كما أن تأمين بعض مستلزمات 
اإلنتاج، وخاصة في ظل الحصار االقتصادي 
على س��ورية ليس باألمر الس��هل، ومع ذلك 
فالتصدي��ر مس��تمر، ولكن األه��م هو تأمين 

حاجة السوق المحلية.

تعم���ل مجموعتكم في مج���ال التغليف، ما 
الهدف من ذلك؟

قط��اع التغليف هو في غاي��ة األهمية، ويعد 
جزءاً رئيسياً من عملية التصنيع، وقد تحول 
من أمر لوجستي ضروري لحفظ المنتج إلى 
جزء مكمل من عملية التسويق، ليكون بذلك 
قيمة مضافة تزيد مس��توى اإلنت��اج وتقوي 
تنافسية المنتج وتضاعف فرص تصديره إلى 
األس��واق الخارجية. وفي هذا السياق تواكب 
فروستي الحداثة القادرة على مواكبة األفكار 
في ميدان التغليف لتلبية طموحاتنا في توسيع 

أعمالنا وتصدير منتجاتنا وتسويقها عالمياً. 
وختم الس��اعور حديثه بالتأكيد أن المجموعة 
وضعت هدفاً للتوسع في استثماراتها تمهيداً 
لمرحلة إعادة اإلعمار التي نتمنى أن تبدأ في 
القطاعات.أقرب وقت، والشركة مستمرة بالعمل في كل 

 طارق الساعور
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عمره كصبي توصيل لصانع قمصان في المدينة التي تقع ش��مال إس��بانيا. 
وخالل بضعة أعوام كان قد أنشأ ورشة لصنع ثياب النوم والمالبس الداخلية 
ومالبس األطفال. وافتتح أول فرع لزارا في إس��بانيا عام 1975. ثم أس��س 
مجموعة ش��ركات المالبس “إنديتكس”، وحولها بإصراره من شركة أزياء 

عائلية صغيرة إلى أكبر شركات إسبانيا.

ال يهوى الظهور االعالمي
ال يج��ري أورتيغا مقابالٍت مطلقاً، ون��ادراً ما تُلتقط له الصور. ولم يحضر 
حتى افتتاح سوق تداول األسهم في بورصة مدريد حينما تم تعويم إنديتكس 
في 2001. كما أن الرجل الثمانيني بنى ثروته من دون أن يدفع فلساً واحداً 

مقابل دعاية إعالنية تلفزيونية كانت أم ورقية أو حتى إلكترونية.

وتحمل منتجات زارا وأخواتها من العالمات التجارية “فلس��فة الشباب” في 
عالم المالبس، إذ تنفذ تصميمات مس��توحاة دون إسراف من أفضل خطوط 
الموض��ة الحديثة، ث��م يجري تنفيذها بس��رعة لتنتقل في س��رعة فائقة إلى 
المتاج��ر قبل غيرها م��ن العالمات التجارية. فيما يجري س��حب المنتجات 
ذات المبيعات واإلقبال الضعيف من المتجر بشكٍل أسرع. كما تهتم الشركة 
ومالكها للغاية بردود األفعال والمقترحات التي تردهم من الزبائن والعاملين 

بالشركة.

وتُعد إنديتكس الش��ركة اإلس��بانية الثالثة التي يجري تقدير قيمتها بأكثر من  
اللذين يتأخران جداً عنها في الوقت الحالي.100 مليار يورو، بعد بنك سانتاندير وشركة االتصاالت العمالقة تيليفونيكا، 

 أمانثيو أورتيغا

أورتيغا “ أغنى رجل في العالم”

وكش��فت بيانات صادرة عن “فورب��س” أن ثروة أورتيغا 
ارتفعت الى  79.5 مليار دوالر أميركي، أما ثروة مؤسس 
“مايكروس��وفت” فقدرت ب��� 78.5 مليار دوالر أي بفارق 
مليار واحد، مع العلم أن وكالة “بلومبرغ” سبق أن نشرت 
في شهر آب/أغسطس 2016 بيانات تفيد بأن ثروة الرجل 
حلق��ت بعيداً لتبلغ 90 ملي��ار دوالر، قائلة: إنه أضاف منذ 
بداي��ة العام الجاري فقط 6.2 ملي��ار دوالر لما يملكه. لكن 
عادة ما تخضع هذه األرقام لتغيرات تفرضها تذبذبات القيمة 
السوقية للشركات الرئيسية المملوكة لهؤالء المليارديرات 

مع تحركات األسهم، عند احتساب إجمالي ثرواتهم.

وكان أورتيغا قد سبق له أن أزاح قبل أشهر عمالق بورصة 
نيوي��ورك األميركي وارن بافيت من المركز الثاني ضمن 
أغني��اء العال��م، دافعاً إياه نحو المرك��ز الثالث، بثروة تقدر 
الي��وم بحوالي 67 مليار دوالر، وذلك عندما صعد إجمالي 
ثروة الملياردير اإلس��باني إلى 76.5 مليار دوالر، حس��ب 

“بلومبرغ”.

رجل اعمال عصامي
أس��س أورتيغ��ا  العالم��ة التجاري��ة زارا في ع��ام 1975 
بش��راكة مع زوجته روساليا في إس��بانيا، وحققت الشركة 
نمواً باهراً حتى أصبحت شركة كبرى ثم استحوذت عليها 
إنديتك��س التي يملكه��ا أورتيغ��ا أيضاً، والت��ي تعد إحدى 
كبريات شركات التجزئة على مستوى العالم بما يزيد على 

6600 فرع حول العالم.

وتشير التكهنات إلى أن مارتا، ابنة أورتيغا ذات ال�31 عاماً، 
ستسيطر على إدارة أعماله. إال أن المجموعة لم تؤّكد ذلك.

وألورتيغ��ا قص��ة نجاح كبرى في عالم األعمال، فقد نش��أ 
كابن ألحد عمال الس��كك الحديدي��ة من مدينة الكورونا في 
إس��بانيا، حيث ب��دأ حياته المهني��ة في الرابعة عش��رة من 

أورتيغا،  أمانثيو  االسباني  الملياردير  خطف 
“زارا”،  العالمية  المالبس  شركة  مؤسس 
مؤسس  من  العالم  في  رجل  أغنى  لقب 
الذي  غيتس،  بيل  “مايكروسوفت”  شركة 
حقق هذا اللقب 23 مرة، وذلك بعد أن سجل 
سهم شركة Inditex، المالكة لعالمات “زارا” 
وغيرها،  بير”  آند  و“بول  دوتي”  و“ماسيمو 

ارتفاعًا بنسبة 2.5 %.
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أزمة ثقة ونمو
ال تظهر مؤش��رات عل��ى أن القمة قد أزالت انع��دام الثقة بين عدد 
من الدول الكبرى حول إجراءات أساس��ية لتطوير السياس��ة النقدية 
والضريبي��ة وتحفيز النمو، وكذلك في موضوع المبادالت. وهذا ما 
ظهر في كالم ش��ي جينبينغ، من ان االعتماد على السياس��ة النقدية 
والضريبي��ة لتحفيز النم��و ال يكفي، بل “نحتاج الى اعادة تش��غيل 
محرك النمو من خالل اإلبتكار”، الفتاً الى ان مجموعة العش��رين 
تبن��ت “مبادئ توجيهية” إلدارة سياس��ة النمو وصفه��ا بأنها “أول 
اطار عالمي لقواعد االس��تثمار المش��ترك”من غير أن يخوض في 
التفاصيل. ومن وقف المفاوضات في شأن معاهدات جديدة وتحسين 
توزيع الثروات أو تليين التدابير الحمائية، س��عى زعماء مجموعة 
العش��رين الى حلول لتبديد الريبة المتنامية لمواطنيهم حيال العولمة 

وحرية التجارة.

وحتى لو كان االعالن النهائي لقمة هانغتش��و في شرق الصين أكد 
وح��دة مواقف الزعماء في تنمية التج��ارة الدولية وانعاش النمو، لم 
يسبق لدول مجموعة العشرين ان تبنت هذا الكم من التدابير الجديدة 

قمة العشرين: التعهدات ال تحل مشكالت االقتصاد

جددت المجموع��ة التي تمثل 85 % من الثروات العالمية دعواتها 
الى تنس��يق الجهود على المستوى العالمي في شكل أفضل من أجل 
معالجة “االسباب العميقة ألزمة الالجئين” وتقاسم االعباء المترتبة 
على ذلك. لكن ديبلوماسيين تحدثوا على هامش القمة، أن هذه الدعوة 
تشكل تعهداً غير ملزم، إذ أن “هناك فارقاً بين التعهد وتطبيقه بشكل 

ملموس، لكن ذلك أدرج على االقل” في البيان الختامي”.

وم��ن القرارات التي أعلنها الرئيس الصيني ش��ي جينبينغ في ختام 
القمة، “إن زعماء اكبر اقتصادات متطورة وناشئة في العالم اتفقوا 
عل��ى “التصدي للتدابي��ر الحمائية”. وقال: “اتفقن��ا على دعم نظام 
المبادالت التجارية المتعددة األطراف والتصدي للتدابير الحمائية”، 
علماً أن تحرير المبادالت التجارية يطرح معضلة لزعماء دول عدة 
يواجهون تصاعد الش��عبوية والعداء للعولمة التي يعتقد مواطنوهم 
انها ليست في مصلحة الناس البسطاء. ولم يشر الرئيس الصيني الى 
تدابي��ر محددة اتخذها الزعماء لتحرير التجارة، بينما تتهم الواليات 
المتح��دة واإلتحاد األوروبي الصي��ن بارتكاب مخالفات، من خالل 

وضع عوائق أمام دخول سوقها الهائلة.

الصين،  في  هانغتشو  في  العشرين  مجموعة  قمة  في  رئيساً  عنواناً  والمهاجرين  الالجئين  قضية  شكلت 
فهيمن على النقاشات، ليس بهدف المساعدة في إيجاد حل للمشكلة العالمية، بل لمواجهة انعكاساتها 
على الدول التي تواجه تدفق المهاجرين اليها، خصوصاً الدول األوروبية التي وصلت األزمة الى أبوابها. وكانت 
الفتة دعوة مجموعة العشرين في بيانها الختامي، كل الدول الى “تكثيف مساعداتها” وتنسيق الجهود 
الى  الدعوة  الناجم عن ذلك”. لكن  العبء  الالجئين وكذلك “تقاسم  الدولية على نحو أفضل للتصدي الزمة 
تكثيف المساعدة اإلنسانية لالجئين، ومساهمة الدول وفق امكاناتها الى تكثيف مساعدة المنظمات الدولية 

المختصة والتنسيق الهادف الى “تقاسم االعباء” ال يبدو ملزماً، إذ هناك فارق بين الدعوة والتعهد واإللزام.
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قضايا الالجئين والمهاجرين
جاءت قمة مجموعة العش��رين هذه الس��نة، وكأنها زادت من عمق 
أزمة المهاجرين. فالبعض مش��ارك في الكارثة ويحاول زيادة النار 
في األزمة السورية، والبعض اآلخر متفّرج، أو أنه يعد بالبحث عن 
حلول. فق��د تناقل البعض في القمة أن حلواًل ُطرحت بين الجانبين، 
األميرك��ي والروس��ي، تتضمن بن��ودًا محددة، لكن تبي��ن أن هناك 
خالفات كبيرة بين أطراف عدة على التعامل مع األزمة في سورية، 
حي��ث يتورط بعض دول مجموعة العش��رين في دع��م الجماعات 
االرهابية المس��لحة، ويعلن أن ال حلول، ما يعني أن ال اتفاقاً شامالً 
في مجموعة العش��رين وال بي��ن أطراف دولية مؤث��رة. لكن القمة 
طرحت موضوع تقاس��م أعباء الالجئين، وتوزيعهم بش��كل عادل، 
على رغم أن دوالً استفادت من إمكانات مهاجرين كثر، لكنها اليوم 

تريد رفع األعباء عنها.

وقد قال رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك ، في مؤتمر صحافي 
في الصين: إن “قدرة أوروبا العملية على استضافة موجات جديدة 
من الالجئين، عالوة على المهاجرين ألسباب اقتصادية، توشك أن 
تصل حدها”، وحض المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في هذا 
المجال، فيما اكتفى الرئيس الفرنس��ي فرنسوا هوالند، بالتحذير من 
“مخاطر تدويل النزاع” السوري. أما بالنسبة الى الحضور العربي، 
عربياً، فقد حضر ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كون 
بالده من مجموعة العش��رين، وحضر أيضاً الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيس��ي، ضيفاً على القم��ة، لكن مصر تمثلت بصفتها دولة 
نامية، فكان واضح��اً أن هذا الحضور لم يكن مؤثراً واقتصر على 
لقاءات بروتوكولية، أو على تعهدات بدفع أموال الى مشاريع خارج 

االهتمامات العربية.

نحو اقتصاد عالمي مبتكر
كانت قمة مجموعة العش��رين انعقدت في مدينة هانغتش��و ش��رقي 
الصي��ن يوم��ي 4 و5 أيلول/س��بتمبر 2016، تحت عن��وان “نحو 
اقتصاد عالمي مبتكر ومنتعش ومترابط وشامل”، وبحثت األزمات 

لتقليص مبادالت الس��لع والخدمات منذ س��بع سنوات. فقد تراجعت 
وتي��رة نمو التجارة العالمية الى م��ا دون عتبة الثالثة في المئة منذ 
االزم��ة المالي��ة 2008 - 2009 مقارنة بأكثر من س��بعة في المئة 
خالل العقدين السابقين. ويتهم االتحاد االووربي والواليات المتحدة 
الصين بالتس��بب بخلل في سوق الفوالذ العالمي من طريق اغراقه 
بفائ��ض انتاجها الهائل. ونقل عن مس��ؤول ش��ارك في القمة طلب 
عدم ذكر اسمه، وفق ما نقلت وكاالت األنباء العالمية، إن “زعماء 
العشرين أقروا جميعهم في هانغتشو بوجود أزمة ثقة وبأن الناس لم 

يشعروا بفوائد العولمة”.

خالفات التجارة الدولية
حاول الزعماء المشاركون في القمة، بذل جهود لطمأنة مواطنيهم مع 
اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة، وذلك بعد قرار بريطانيا الخروج 
م��ن اإلتحاد االوروب��ي، خصوصاً في فرنس��ا والمانيا في 2017. 
ولكن التردد ملموس في الواليات المتحدة التي تتحضر لالنتخابات 
الرئاس��ية، حي��ث أع��رب الحزب��ان الجمه��وري والديموقراط��ي 
والمرش��حين الرئاس��يين دونال��د ترام��ب وهي��الري كلينتون عن 
معارضتهما البرام اتفاقات تجارية جديدة على غرار اتفاق “تافتا” 
الجاري التفاوض في ش��أنه مع االتح��اد األوروبي. وعلى رغم ان 
الرئي��س االميركي باراك أوباما حضر الى هانغتش��و للتعجيل في 
اب��رام اتفاق التجارة عبر األطلس��ي مع بروكس��يل قبل رحيله من 
البيت االبيض في كانون الثاني 2017، فقد دعا الرئيس الفرنس��ي 
فرنسوا هوالند الى تجميد المفاوضات. وصرح هوالند بعد وصوله 
الى هانغتش��و بأن “فرنس��ا تؤيد العولمة ولكن شرط ان توضع لها 
ضواب��ط، ان تكون هناك مبادىء وأنظمة، خصوصاً بالنس��بة الى 
البيئة والضمانات االجتماعي��ة”. وتالقى موقف هوالند مع موقف 
حكومته التي ش��ددت موقفها في االيام التي س��بقت قمة العش��رين، 
حي��ث دعا رئيس وزرائه��ا مانويل فالس الى “وق��ف ال لبس فيه” 
للمفاوضات. لكن رئيس المفوضية االوروبية جان - كلود يونكر رد 
في هانغتشو بأن “ال جديد تحت الشمس”، مؤكداً ان المفاوضات لن 

تتوقف وان بروكسيل تحتفظ بصالحياتها للمضي بها.
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االقتصادي��ة العالمية في ظل تراجع النمو العالمي، وارتفاع نس��بة 
دي��ون الدول الى مس��تويات عالي��ة، وتطرقت الى قضي��ة التنمية، 

ووضعتها في صدارة عمل السياسة االقتصادية العالمية.

تص��درت الصين الس��جال في القمة، فكان��ت نجمتها، وهي حددت 
أربع قضايا تمّس االقتص��اد العالمي: زيادة فعالية وإنتاجية اإلدارة 
االقتصادية والمالية، التجارة العالمية واالستثمارات، التنمية الشاملة 
والمترابط��ة، والعوامل األخرى التي تؤثر على االقتصاد العالمي، 
واتفقت الصين وأميركا وهما اللتان تملكان أكبر اقتصادين في العالم 
على دعم العولمة في شكل عام، فدعا الرئيس الصيني شي جينبينغ 
خالل حفل االفتتاح إلى بناء “اقتصاد عالمي مفتوح” وعدم السماح 
بإقامة حواجز تجاري��ة، فيما حّض الرئيس األميركي باراك أوباما 
المجتمعين على: “تحفي��ز النمو االقتصادي وتعزيز التجارة الحرة 

وبناء اقتصاد أكثر عدالً”.

وتُمثّ��ل دول مجموع��ة العش��رين 90 % م��ن اإلجمال��ي العالمي 
)لإلنتاج القومي(، و80 % من نسبة التجارة العالمية، وثلثي سكان 
العالم، وتأّسس��ت عام 1999، وتتألف م�ن وزراء المال ومحافظي 
البنوك المركزية، وتهدف إلى الجمع بين األنظمة االقتصادية للدول 
الناشئة والدول الصناعية الكبرى لمناقشة القضايا الرئيسية الُمتعلّقة 
باالقتص��اد العالمي، وتضم كالً من أميركا وبريطانيا وكندا وألمانيا 
وأوس��تراليا وفرنس��ا وإيطاليا والصي��ن والهند وكوري��ا الجنوبية 
وإندونيس��يا والياب��ان واألرجنتين والبرازيل والمكس��يك وروس��يا 
وتركيا والسعودية وجنوب أفريقيا، باإلضافة إلى االتحاد األوروبي.

وإذ أك��د البيان الختامي للقّمة مجدداً معارضة كل أش��كال الحمائية 
في مجالي التجارة واالستثمار، لم يكن واضحاً في قراراتها تنشيط 
التج��ارة كمح��رك للنمو، وبن��اء اقتصاد عالمي منفتح، فيما أش��ار 
الرئيس الصيني إلى أن المشاركين في المجموعة اتفقوا على تحسين 
الحوكم��ة العالمية وتطبيق اإلصالحات المالية المختلفة للوقاية من 
هذه المخاطر، وأن قادة أكبر االقتصاديات المتقدمة والناهضة اتفقوا 
على التصدي لتدابير الحماية التجارية، ووضعوا أول إطار عالمي 

لقواعد االستثمار المشترك.

دور الصين االستثنائي
وف��ي المقاب��ل، حاولت الصي��ن أْن تلعب دور الس��اعي إل��ى إنقاذ 
االقتصاد العالمي المتداعي، ُمس��تغلّةً تحول أنظار دول العالم إليها 
لمس��اعدتها ف��ي الخروج من األزم��ة المالية التي م��ا زالت آثارها 
تض��رب اقتصاديات غالبية ال��دول الكبرى منذ نش��وب أزمة عام 
2008، وأدرك قادة الصين أّن دولتهم تستحق أن تؤدي دوراً عالمياً 
مهّماً يناس��ب مكانتها كأكبر ثاني قوة اقتصادي��ة في العالم، وظهر 
الرئي��س الصيني ش��ي جينبينغ في القّمة كزعي��م عالمي مؤثّر أمام 
قادة العالم، وأظهر مكانة الصين كدولة قوية وقادرة ومستعدة لتأدية 
دورها في قيادة االقتص��اد العالمي. وبينما أرخى ضعف االقتصاد 

العالمي بظالله على القمة، فقد كش��فت عن وجود مشكلة اقتصادية 
خطيرة يستعصي حلّها، وهي مشكلة الحماية التجارية، حيث تضع 
معظ��م ال��دول القيود الظاه��رة والخفيّة على انس��ياب التجارة عبر 
أس��واقها، وتس��تخدم معظم الدول في مجموعة العشرين التكتالت 
االقتصادية المنضوية بداخلها لعرقلة حرية التجارة بدالً من تسهيلها، 
فيم��ا حاولت دول كبرى األخرى، غير أميركا والصين، التأثير في 
المؤتمر والدفاع ع��ن مواقفها التي تحفظ مصالحها والتي قد تكون 
ُمهدّدة، مثل بريطانيا والتي بسبب خروجها من االتحاد األوروبي قد 
تجد نفس��ها معزولة، لذلك حاولت إظهار نفسها بأنّها قوة اقتصادية 
ال تعتمد على اإلتحاد األوروبي، فأرس��لت عبر المؤتمر إش��ارات 
إلى القوى االقتصادية الكبرى تُشعرها بقوتها التي تجعلها محل ثقة 
العالم بها، واس��تخدمت أوستراليا للترويج لها، فقال رئيس الوزراء 
األوسترالي مالكوم ترنبول: “أنا ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
م��اي ملتزمان التوصل إل��ى اتفاق مبكر للتج��ارة الحرة كي تكون 

األسواق مفتوحة على مصراعيها بين أوستراليا وبريطانيا”.

أّما فرنس��ا وألمانيا وإيطاليا فكان االتحاد األوروبي هو لسان حالها 
ف��ي القّمة، ولم تظهر لها مواقف خاصة بها، وعملت كقوة أوروبية 
اقتصادية ُموّحدة، في حين غلب على روس��يا النشاط السياسي. ولم 
يظهر لدول المجموعة الناش��ئة كالبرازي��ل وجنوب أفريقيا وتركيا 
وإندونيس��يا وكوريا الجنوبية والمكس��يك والسعودية أي دور الفت 

في القّمة.

قضايا ووعود وخالفات
حرصت الصين خالل القمة على تجنب مناقشة مسألة بحر الصين 
الجنوب��ي، ال��ذي أقام��ت عليه ج��زراً صناعية ومراف��ق من بينها 
مدرج��ات طيران. وإذا كان��ت اجتماعات القمة أثم��رت عن قائمة 
طويل��ة من الوعود، اال أن وعود االجتماع العام الماضي في تركيا 
على س��بيل المثال، كان حاضراً، إذ أطلق القادة 113 التزاماً حول 
قضايا من بينها خفض المساعدات المالية للوقود اإلحفوري وزيادة 
المس��اعدات لالجئين. إال أن فش��ل المجموعة ف��ي تحقيق وعودها 
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االتح��اد األوروبي الذي نجم عن اس��تفتاء أجري ف��ي 23 يونيو/
حزي��ران الماض��ي، ف��رض حالة من ع��دم اليقين ح��ول العالقة 
المتش��ابكة بين الطرفي��ن، إضافة إلى تعام��ل المجتمع الدولي في 

الوقت الراهن.

أم��ا في ألمانيا، فأزم��ة الالجئين أصعب مش��كلة تواجه االقتصاد 
األلماني، ويقول محللون إن النمو االقتصادي في ألمانيا س��يعاني 
مزيدًا من االنتكاس، إذا لم تتم معالجة المشكلة بشكل صحيح. وفي 
فرنس��ا، أثرت الح��وادث اإلرهابية على م��دار العامين، الماضي 
والحال��ي، على وض��ع االقتصاد الفرنس��ي في المديي��ن القصير 
والمتوس��ط، وعلى المدى الطويل تحتاج فرنس��ا إلى دفع معدالت 
النم��و. ف��ي حين تش��هد إيطاليا هذا الع��ام، إضافة إلى مش��كالتها 
القديمة، باقة جديدة من المشكالت التي تسبب أزمة حادة لالقتصاد 
اإليطالي، كتباطؤ معدالت الديون وارتفاع معدالت البطالة وأزمة 

القطاع المصرفي.

وتشهد الدول النامية في مجموعة العشرين انخفاضاً في الواردات، 
إضاف��ة إلى تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية نتيجة مباش��رة إلى 
تراج��ع معدالت النمو في االقتص��ادات المتقدمة، وكذلك ضغوط 
خف��ض العمل��ة المتزاي��د أمام ارتف��اع س��عر الفائدة م��ن مجلس 

االحتياطي األميركي.

وس��جلت البرازيل أس��وأ رك��ود اقتصادي على مدى ال�25 س��نة 
الماضي��ة، مما أثر على األرجنتين، الت��ي تواجه بدورها ضغوط 
خفض العملة مع تراجع االحتياطي األجنبي. وتحتاج معظم البلدان 
النامية إلى االس��تثمار والتمويل لتعويض الثغ��رات في تجارتها، 
فعلى الرغم من أن جمي��ع البلدان تعترف بأهمية تعزيز االنتعاش 
الش��امل لالقتص��اد العالمي، فلديهم مصالحه��م الخاصة ووجهات 

زاد من التس��اؤالت حول مصداقية وعودها المستقبلية. ولم يتجاوز 
االلت��زام بالوعود ال�113 التي قطعتها المجموعة في 2015 نس��بة 
63 %، وفق محللين في جامعة تورونتو. وقد سبق القمة في الصين 
توقع��ات جاءت في محلها، إذ ق��ال محللون ومتابعون، ان من غير 
المرج��ح أن تثمر قمة هذا العام بش��كل خاص ع��ن أي نتائج جدية. 
فبدون وجود أزمة حادة تحفز على التغيير، فإن المشاعر المتزايدة 
المعادية للعولمة تجعل من الصعب على العديد من القادة إطالق أية 

التزامات مهمة. وهذا ما حصل بالفعل.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد قد حذرت من 
أن العالم يواجه خليطاً ساماً من النمو البطيء الطويل المدى وتزايد 
انع��دام المس��اواة ما يخلق توجهات سياس��ية إلى الش��عبوية وزيادة 
العوائق التجارية. وفي المقابل يعاني االقتصاد العالمي من الضعف، 
ولم تش��هد معدالت النمو تعافيًا كامالً، وال تزال مس��تويات البطالة 
مرتفعة في كثير من البلدان، مع اس��تمرار مس��تويات الديون عقبة 

خطيرة أمام النظام المالي العالمي.

في المقابل، تعد السياسة النقدية لدول مجموعة العشرين واحدة من 
أبرز التحديات خالل السنوات األخيرة الماضية، خصوًصا في ظل 
الركود االقتصادي وتباطؤ معدالت النمو. فالواليات المتحدة، وهي 
عضو رئيس��ي في مجموعة العش��رين، تحاول التعافي، ولكن هذه 
المح��اوالت ال تعود على جميع األميركيين بالفائدة، حيث أصبحت 
مداخيل الطبقة المتوسطة في الواليات المتحدة آخذة في االنخفاض 

بالتزامن مع اتساع فجوة الثروة في البالد.

السياس��ية واالقتصادي��ة  المش��كالت  أوروب��ا، أصبح��ت  وف��ي 
واالجتماعية الداخلية عقبة رئيسية أمام معدالت النمو االقتصادي، 
إضافة إل��ى المؤثرات العالمي��ة. فقرار بريطاني��ا باالنفصال عن 
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ف��ي حين حددت منظم��ة التجارة العالمية أكث��ر من 1500 قانون 
وإج��راء من التدابي��ر المقيدة للتج��ارة التي وضعته��ا اقتصادات 
مجموع��ة ال�20 من��ذ ع��ام 2008. ومهما كانت المب��ررات لهذه 
الخط��وات الت��ي كان��ت لها أس��باب منطقي��ة بعد ض��رب األزمة 
المالية، فقد أصبح من الجلي أن هذا االتجاه ال يزال مستمراً، بينما 
وجدت منظمة التجارة العالمية أن هناك 21 حاجزاً حمائياً ال تزال 
االقتص��ادات الكبرى تعتمد بعًضا منها في العالم بمعدل ش��هري، 
ويبقى السؤال، هل لعبت قمة العشرين في الصين دوراً رئيسياً في 
وضع االقتصاد العالمي على المس��ار الصحيح. الواقع أنه ال يبدو 
أن االقتصادات الكبرى تقود الطريق في معالجة المش��كالت، بما 
ف��ي ذلك تباطؤ التجارة والنمو. لذا لم تكن قمة العش��رين أكثر من 
لقاء اقتصادي.مجرد فرصة التخاذ خطوات صغيرة في السياس��ة، تحت س��قف 

نظر مختلفة ح��ول آفاق االقتصاد العالم��ي، وأصبح من الصعب 
على نحو متزايد اتخاذ إجراءات مش��تركة، للتنس��يق بين سياسات 

التجارة واالستثمار.

التجارة العالمية
حدد تقرير منظمة التجارة العالمية األخير، أن نمو التجارة العالمية 
على مدى الس��نوات األربع الماضية أقل بكثير من المتوس��ط في 
العق��ود األخي��رة، لجميع الذي��ن يؤمنون بأن التج��ارة هي محرك 

االزدهار.

وفي السياق، تواصل الصين جهودها لعكس “االتجاهات الحمائية” 
التي تلت األزمة المالية، والتي ال تزال تؤثر على وضع االقتصاد 

العالمي بمحركيه االقتصاديين الكبيرين، الصيني واألميركي.

اتفاقية التغير المناخي

جلسات  انعقاد  قبيل  تسجيله  تم  جديد  بيئي  انجاز 

الرئيسان   أعلن  حيث  العشرين،  مجموعة  قمة 

معا   بينغ  جين  شي  والصيني  أوباما،  باراك  األميركي 

على  العالم،  في  ملوثين  أكبر  بلديهما،  مصادقة  عن 

في  إليها  التوصل  تم  التي  للمناخ  باريس  اتفاقية 

باريس  مؤتمر  ختام  في   2015 األول/ديسمبر  كانون 

للمناخ.

المتحدة  العام لألمم  األمين  إلى  الرئيسان معا  وسلم 

الرامية  االتفاقية  على  التصديق  وثائق  مون،  كي  بان 

إلى احتواء االحتباس الحراري العالمي تحت درجتين مئويتين، وإن أمكن درجة ونصف الدرجة بالمقارنة مع ما كانت 

عليه حرارة األرض ما قبل الثورة الصناعية.

إنقاذ  أخيرا  فيها  قررنا  التي  اللحظة  باعتبارها  المقبلة  األجيال  إليها  تنظر  أن  يمكن  االتفاقية  “هذه  أوباما:  وقال 

الكوكب... ورسمت مالمح هذا القرن”.

سريان  لبدء  قوية  دفعة  أعطيتما  “لقد  واألميركي:  الصيني  الرئيسين  لقائه  خالل  مون  كي  بان  ،قال  جهته  من 

االتفاقية... أنا متفائل بشأن تمكننا من تحقيق ذلك قبل نهاية هذه السنة”.

وتكمن أهمية مصادقة البلدين على االتفاقية في  أنهما يصدران معا %40 من االنبعاثات العالمية للغازات الملوثة.

وصادق حتى اآلن 24 من أصل نحو 180 بلدا وقعت خالل مؤتمر باريس للمناخ في نهاية 2015 على االتفاقية التي 

تهدف إلى احتواء أزمة التغير المناخي.

ومن المقرر، أن تحل االتفاقية الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به في عام 2020، والذي كانت 

الواليات المتحدة األميركية تقاطعه بسبب إعفاء الصين منافستها االقتصادية من االلتزام ببنوده.
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12 مشروعًا لوزارة الصناعة السورية

قدم��ت وزارة الصناع��ة الس��ورية  12 
مشروعاً لرئاسة مجلس الوزراء كأساس 
خطة 2017، مقدّرةً االعتمادات المطلوبة 
للمشاريع ب�17.23 مليار ليرة بما يتوافق 
مع س��عر الص��رف الحال��ي. ويأتي ذلك 
بعدما اس��تبعدت وزارة المالية سابقاً هذه 
المقترح��ات أثن��اء مناقش��تها للمش��اريع 

واالعتمادات الخاصة بالوزارة لتعيد الصناعة تقديمها مجدّداً. وتشمل المشاريع إقامة 
معمل أدوية بش��رية تابع للش��ركة الطبية العربية “تاميكو” في المنطقة الصناعية بأم 
الزيتون بينما خّصصت الوزارة نحو 1.3 مليار ليرة، لثالثة مش��اريع تابعة للمؤسسة 
العام��ة للصناعات النس��يجية، كما تتضمن المش��اريع أيضاً إنش��اء محلج في مركز 
بسيرين بحماة، بالتعاون بين المؤسسة العامة للمحالج وتسويق األقطان وهيئة التخطيط 

والتعاون الدولي بقيمة 1.1 مليار ليرة.

1.6 مليار دوالر سوق الدواء في لبنان

business moni�  أظهر تقرير صادر عن “بلوم بنك” يرتكز على تقديرات ش��ركة
tor international، أن حجم مبيعات األدوية في لبنان بلغ نحو مليار و630 مليون 
دوالر في عام 2015، مش��يراً الى انه من المتوقع استمرار نمو المبيعات  لتصل الى 
ملياري��ن و200 مليون دوالر عام 2020. واوض��ح التقرير أن اإلنفاق على الرعاية 
الصحي��ة  يقدر ب�3 مليارات و590 مليون دوالر، وس��يرتفع ليص��ل الى 5 مليارات 
و210 ماليين دوالر عام 2020. وعليه ش��ّكل اإلنفاق على األدوية أكثر من 40 % 
م��ن مجمل اإلنف��اق على الرعاية الصحية، ما يجعل قط��اع الرعاية الصحية مرتبطاً 

بش��كل وثيق بسوق الدواء. وأشار التقرير 
الى أن معدّل إنفاق الفرد على األدوية بلغ  
279 دوالراً في العام الماضي، وسيرتفع 
الى 374 دوالراً عام 2016، الفتاً الى أن 
االنفاق على االدوية سيشكل 3.22 % من 
الناتج المحلي اللبناني  بحلول عام 2022.

المهاجرون يدعمون االقتصاد

أكد صندوق النقد الدولي الفوائد االقتصادية التي تجلبها الهجرة، بالرغم من التحديات 
التي تواجهها البلدان المضيفة. وقال في تقرير إن “الهجرة يمكن أن تتس��بب في توتر 
اجتماعي وردود فعل سياسية معادية في البلدان المضيفة، لكن التجارب السابقة تشير 
إل��ى أنها قد تقدم أيضا فوائد من حيث تحقيق نس��بة نمو وإنتاج أكبر ومعالجة مس��ألة 
الشيخوخة”. وأوضح تقرير الصندوق  أن زيادة نقطة مئوية واحدة لنسبة المهاجرين 
من مجموع السكان البالغين في البلد المضيف قد تعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي 

اإلجمالي بنسبة 2 % على المدى الطويل.

عدّل��ت وكال��ة 
رد  ن�د س������ت�ا
آن����د ب�����ورز 
ت  للتص�ن�ي�ف��ا
االئتم��ان�ي�����ة 
ن�ظ���رت��ه�����ا 
المس���ت�قبل�ي��ة 

للبنان إلى مس��تقرة عازية ذل��ك الى متانة النظام المالي 
وتدفقات اإليداع��ات. وثبتت الوكالة تصنيفها االئتماني 
للبنان عند “B�/B” متوقعةً “آفاقا قليلة لتحسن كبير في 

أساسيات االقتصاد الكلي”.
وأوضحت أن “تعديل النظرة المس��تقبلية يعكس الرأي 
بأن اإليداعات المصرفية في لبنان ستزيد بما يكفي لدعم 
متطلب��ات االقت��راض الحكومي”، متوقعةً في الس��ياق 
عينه “قيودا على الم��دى الطويل في اإليداعات والنمو 
االقتصادي في لبنان، وأن يبقى النمو ضعيفا نس��بيا مع 
استمرار الجمود السياسي المحلي والحرب في سورية”.

تثبيت تصنيف لبنان
مع نظرة مستقرة

وقع وزير المال في لبنان علي حس��ن خليل اتفاقاً بقيمة 
55 ملي��ون دوالر أميرك��ي بي��ن وزارة الم��ال والبنك 
الدولي ومجلس اإلنماء واإلعمار للحد من تلوث بحيرة 
القرعون، عل��ى أن تكون هناك مس��اهمة لبنانية بمبلغ 
مح��دود. وأوض��ح الوزير خليل فائ��دة االتفاق في الحد 
من التلوث وانعكاس ذلك على س��كان المنطقة المحيطة 
والمستفيدين المباش��رين منها والبالغ عددهم 350 ألف 
شخص ما يمثل 7 % من مجمل سكان لبنان و800 ألف 
ش��خص غير المباشرين أي 18 % من مجمل السكان, 
مؤكداً أن المشروع يتصل بالتأكيد بعمل وزارات البيئة 
والطاقة والزراعة وباإلدارات المرتبطة بها في ما بينها 

وما يتعلق بالنقاط الواردة بمكونات المشروع أيضاً.

لبنان يوقع اتفاقًا مع البنك الدولي
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أك��د وزي��ر الصناعة بس��ورية المهندس أحم��د الحمو 
خ��الل لقائه وفد م��ن الخبراء الفنيين في ش��ركة أبولوا 
انترناش��يونال ليميت��د الهندية التي تق��وم بتطوير معمل 
صهر الخ��ردة الحديدي��ة بحماة أن الحكومة الس��ورية 
تحرص على إعادة تأهيل ما خربته الحرب منذ أكثر من 
5 سنوات وخاصة في القطاع الصناعي بهدف انطالق 
دورة اإلنت��اج وتوفير القاعدة األساس��ية لمرحلة إعادة 

االعمار التي انطلقت في سورية.
وت��م الوق��وف على واق��ع التنفيذ ومراح��ل العمل التي 
تم الوص��ول اليها ومناقش��ة المعوق��ات لتذليلها بهدف 
االس��راع باالنجاز ووضع المعم��ل في الخدمة لما لهذا 
المشروع من دور كبير في دعم الصناعات االستراتيجة 

الوطنية  في سورية.

مراحل تطوير
القطاع الصناعي السوري مستمرة

اتخ��ذ المش��اركون في 
اجتماع العم��ل الخاص 
الحمضيات  بتس���وي�ق 
برئ�اس����ة  الس���وري�ة 
رئي���س الحكومة عماد 
خمي��س مجموع��ة من 
الق���رارات الداع�م����ة 

ل�تس����وي�ق الحمضي��ات داخلي��ا وخارجي��ا، أبرزها: 
تش��كيل مجموعات عمل مهمتها مراقبة عمليات الفرز 
والتوضي��ب والتغلي��ف للحمضيات المع��دة للتصدير، 
ومعامل��ة مراك��ز التوضي��ب بتعرفة مبي��ع الكهرباء 
وف��ق التعرفة الزراعية، وإعفاء صادرات الحمضيات 
من جميع العموالت والرس��وم التي تتقاضاها ش��ركة 
التوكيالت المالحية، واإلعفاء من الرسوم والعموالت 
التي تتقاضاها غرفة المالحة البحرية وتخفيض رسوم 
ب��دالت المناولة، ومنح قرض التحاد المصدرين بقيمة 
250 مليون ليرة س����ورية لتمويل ش��راء الحمضيات 
م��ن الفالحي��ن بغ��رض التصدي��ر، وتكلي��ف اتح��اد 
المصدرين بتشكيل لجنة دائمة للتواصل الدولي بهدف 
تذليل عقبات التصدير وتخصيص مليار ليرة س��ورية 
لدع��م نقل الحمضيات من مناط��ق اإلنتاج إلى مناطق 
االس��تهالك، وإعف��اء مواد التش��ميع المس��توردة من 

الرسوم.

إجراءات سورية لتسهيل
تصدير الحمضيات

عماد خميس

استمرار نمو السياحة الداخلية السورية

أكد وزير السياحة الس��وري بشر يازجي أن السياحة 
الداخلية مس��تمرة وفي تصاعد حس��ب بيانات وزارة 
الس��ياحة، عازياً ذلك إلى اتساع رقعة األمان بعد تقدم 
الجيش الس��وري في مناطق عدة، إلى جانب استمرار 
وتزايد مؤشرات السياحة الدينية لمختلف األديان نتيجة 
االرتباط الحتمي بس��ورية “مهد األدي��ان ومنطلقها” 
حس��بما نقلت عنه وكالة “س��بوتنيك” الروسية. وأكد 
يازج��ي، أن الوزارة أنتجت عددا م��ن مقاطع الفيديو 
الترويجية عن مناطق سياحية في البالد لتسليط الضوء 
عل��ى حض��ارة وتاريخ وجمال س��ورية، موضحاً أن 

“هذه المقاطع تظهر إرادة الحياة لدى الشعب السوري والذي يجابه بها كل من يستهدفه 
بسالح أو إرهاب حربي كان أو فكري”. وأضاف: “سياسة وزارتنا بالمجمل تتجه نحو 
س��ياحة العائلة الس��ورية وخاصة الفئات المحدودة الدخل والسياحة الريفية إلى جانب 

استهدافها للمغتربين السوريين”.

بشر يازجي

50 مليار ليرة صادرات صناعة دمشق

أظهرت بيانات غرفة صناعة دمش��ق وريفها أن قيمة الصادرات الصناعية التي تم 
تصديق ش��هاداتها من الغرفة بلغت 49.9 مليار ليرة سورية، منذ بداية العام الحالي 
2016 حتى ش��هر أغس��طس/آب منه. وبيّنت أن قيمة تل��ك الصادرات توّزعت إلى 
13.2 ملي��ار ليرة ص��ادرات كيميائية، و12.5 مليار ليرة ص��ادرات غذائية، و12 

مليار ليرة صادرات نسيجية و12 مليار صادرات هندسية.
وفي س��ياق متصل، أكد رئيس غرفة زراعة دمش��ق أن قيمة ش��هادات المنش��أ التي 
منحته��ا الغرفة لزيت الزيتون المصدّر تزيد على 39 مليون دوالر بوزن يزيد على 

15 ألف طن.

بنك معلومات تجاري في سورية

أكد وزي��ر التجارة الداخلية وحماية المس��تهلك في 
س��ورية عبدهللا الغربي أن الوزارة تس��عى إلطالق 
بنك معلوم��ات وطني تجاري، بمش��اركة وتمويل 
م��ن “اتح��اد غ��رف التج��ارة الس��ورية” بكلفة قد 
تص��ل إلى 200 مليون ليرة، مبيّناً أنه تم التعاقد مع 
هيئة البحوث العلمية لتنفيذ المش��روع خالل الفترة 
القادمة، حيث س��يكون هذا البنك المصدر الرئيسي 
للمعلومات، عن كافة الفعاليات التجارية والصناعية 

في س��ورية، وسيؤتِمت عملية منح الس��جل التجاري وتسجيل الشركات، بكافة غرف 
التجارة ومديريات التجارة الداخلية في المحافظات، على أن يكون التسجيل في غرف 

التجارة شرطاً لمنح السجل التجاري.

عبدهللا الغربي
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أع�ل���ن وزي������ر 
التونس����ي  النق�ل 
أنيس غدي��رة، أن 
ش��ركة الخط��وط 
التونس��ية  الجوية 
المملوك��ة للدول��ة 
تس�����ري�ح  تعتزم 
ألف موظف أو ما 
يزي�د على 12 % 
من قوتها العاملة. 

وأفاد غديرة بأن “تس��ريح الموظفي��ن كان مخططاً له 
منذ أش��هر، في إطار خطة إلصالح الشركة الوطنية، 
وه��و ق��رار ج��اء بعد اتف��اق م��ع النقاب��ات” لخفض 
التكالي��ف وتعزيز التنافس��ية. وأضاف أن “في مرحلة 
أولى سيتم قريباً تسريح 400 موظف اختاروا الخروج 
طوعاً وس��ينالون تعويضات”، مضيفاً أن إجمالي عدد 

الُمسرحين سيبلغ 1000 موظف من الشركة.

“الجوية التونسية” تعتزم
تسريح ألف موظف

أنيس غديرة

مصر: إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة

 أق��ر مجل��س الن��واب المصري 
قان��ون ضريب��ة القيم��ة المضافة 
عند 13 % على أن تزيد النس��بة 
إلى 14 % بداية من السنة المالية 
المقبل��ة 2017 � 2018. وينص 
القانون على معاقبة المتهربين من 
الضريبة “بالسجن مدة ال تقل عن 
ثالث س��نوات وال تتجاوز خمس 

س��نوات وبغرامة ال تقل عن خمس��ة آالف جنيه )564 دوالراً( وال تتجاوز 50 ألف 
جني��ه )5640 دوالراً( أو بإحدى هاتين العقوبتين”. والقيمة المضافة ضريبة مركبة 
تفرض على الفرق بين س��عر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وستحل 
محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وتستهدف الحكومة  المصرية تحصيل نحو 20 مليار جنيه )2.25 مليار دوالر( من 

ضريبة القيمة المضافة في 2016 � 2017.

مصر تفاوض على قرض بـ4 مليارات

أعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر  س��حر نصر 
أن بالدها تتفاوض على قرض بقيمة 4 مليارات دوالر 
من دولة الصين ، وأن المفاوضات قد قطعت ش��وطاً 
كبيراً  للحصول على الق��رض بالقريب العاجل لدعم 
االحتياط��ات األجنبية، على أن ي��وزع بواقع 3 مليار 
لقطاع الطاقة الجدي��دة والمتجددة، ونحو مليار دوالر 
لصالح مش��روعات الصرف الصح��ي، حيث تعاني 
مصر من تراجع االحتياطات النقدية جراء تدني عوائد 

السياحة، وانخفاض تدفقات االستثمار األجنبي، وهبوط تحويالت المصريين بالخارج.
 سحر نصر

دوليون  خب��راء  أكد 
المرأة  ش����ؤون  في 
ن  ل��و و مس��������ؤ و
إدماج  أن  حكوميون 
التنمية  ف��ي  الم��رأة 
ج�ن����وب  ببل����دان 
المتوس��ط يمك��ن أن 
يس��هم كثيرا في تقدم 
ونم��و اقتص��اد تلك 

الدول.
ج��اء ذلك في الن��دوة الت��ي نظمته��ا وزارة الخارجية 
المغربي��ة في الرباط بعنوان )المرأة والس��الم واألمن 
والتنمية( في إطار الذكرى الس��تين النضمام المغرب 
لألم��م المتحدة. وقال��ت النائب الع��ام لالتحاد من أجل 
المتوس��ط دلفين بوري��ون: إن المرأة ف��ي دول جنوب 
المتوس��ط تشتغل في 50 % في القطاع الغير المهيكل 
وتنف��ق  90 % من مدخولها على أس��رتها، مؤكدةً أنه 
لو تبوأت المرأة اليوم مكانة أفضل لقفز الناتج الداخلي 

الخام بين 25 إلى 40 % في هذه الدول.

إدماج المرأة في التنمية
يعزز النمو االقتصادي

دلفين بوريون

اتفاقية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل

وقعت اس��رائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقاً بش��أن الديون الفلسطينية المتعلقة بفاتورة 
الكهرباء. وقال مكتب تنس��يق االنش��طة االس��رائيلية في االراضي الفلسطينية التابع 
ل��وزارة الدف��اع: تم التوقيع على اتفاق من حيث المبدأ على حل ازمة ديون الكهرباء 

المتوجبة على الفلسطينيين.
وأضاف في بيان: أن االتفاق يضمن دفع الديون لشركة الكهرباء االسرائيلية وتنظيم 
قطاع الطاقة الفلس��طيني. وتابع: من أجل تغطية الديون، تدفع الس��لطة الفلس��طينية 
570 مليون ش��يكل )150.9 مليون دوالر( وسيتم تقسيم الباقي على 48 دفعة، على 
أن يشطب جزء من الديون، وخصوصاً الفوائد التي تراكمت على مر السنين. يذكر 
ان شركة الكهرباء االسرائيلية كانت قد خفضت في األشهر األخيرة إمدادات الطاقة 

إلى العديد من المناطق الفلسطينية.

36



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2016

أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد الخدمات االستشارية 
لمحطة الطاقة المركزة بقدرة 200 ميغاوات في مجمع 
محمد بن راش��د آل مكتوم للطاقة الشمس��ية التي س��يتم 
تنفيذه��ا وفق نظام المنتج المس��تقل، إلى االئتالف الذي 
تقوده شركة “كي بي أم جي” الخليج األدنى المحدودة، 
ويجم��ع ش��ركة “م��وت ماكدونالد” للتقنيات وش��ركة 
“أش��ورت” القانونية. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة 
لتعزي��ز مكان��ة إم��ارة دبي في رف��ع الطاق��ة المتجددة 
والنظيفة في مزيج الطاقة، وانسجاماً مع استراتيجية دبي 
للطاقة النظيف��ة 2050، التي أطلقها نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم دبي محمد بن راش��د آل 
مكتوم، لتحويل اإلمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة 
واالقتص��اد األخضر، وتوفي��ر 7 % من طاقة دبي من 
مصادر الطاق��ة النظيفة بحلول ع��ام 2020، و25 % 

بحلول عام 2030، و75 % بحلول عام 2050.

“كهرباء دبي” ترسي عقد
الخدمات االستشارية لـ“الطاقة”

محطات نووية روسية في السعودية

أوضح مس��اعد الرئيس الروس��ي يوري أوش��اكوف أن 
شركة روساتوم الروسية النووية تستعد لبناء 16 محطة 
طاقة نووية في الس��عودية بعقد قيمته 100 مليار دوالر، 
مبيّن��اً أنه يجري حالياً العمل على تأدي��ة اتفاقية التعاون 
الحكومية الموقعة بين روس��اتوم ومدين��ة الملك عبدهللا 
للطاقة الذرية والمتجددة التي س��تنفذ حتى 2030 والتي 
تتضمن تعاون بين روس��اتوم ومدينة الملك عبد العزيز 
للعل��وم. وفي نفس الس��ياق، تس��عى الش��ركة الروس��ية 
الت��ي يعمل تحت مظلته��ا أكثر من 360 ش��ركة نووية 

ومؤسسات أبحاث وتطوير في المجال المدني والعسكري لتنفيذ نحو 30 محطة نووية 
حول العالم في كل من الصين والهند وتركيا وفيتنام باإلضافة الى فنلندا وهنغاريا.

يوري أوشاكوف

اتفاق نفطي بين السعودية وروسيا

وقعت السعودية وروس��يا مذكرة مشتركة حول 
س��وق النفط، تنص على تش��كيل لجنة س��عودية 
المطلوب��ة  الخط��وات  تتول��ى تحدي��د  روس��ية 
الس��تقرار الس��وق، ومجموع��ة عمل مش��تركة 

لتحديد اإلجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك.
وق��ال وزير الطاقة الس��عودي خال��د الفالح في 
مؤتم��ر صحافي مع نظيره الروس��ي ألكس��ندر 
نوفاك، إن هذا هو الوقت المناس��ب التخاذ قرار 

بالتعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن السعودية وروسيا أقرتا بالمشاكل التي تواجهانها 
وأنه يجب عليهما التعاون. في المقابل، أشار الفالح إلى أنه ليس بمقدور دولتين فقط 
إع��ادة التوازن لس��وق النفط، بل ال بد من تضافر جه��ود جميع األطراف، ومن هنا 
تظهر أهمية التعاون لضمان استقرار أسواق النفط على المدى البعيد. فيما قال وزير 
الطاقة الروس��ي إن “لروس��يا والمملكة أكبر ثقل على األس��واق العالمية لذلك فهذا 

التعاون له أهمية كبيرة”.

خالد الفالح وألكسندر نوفاك

أعلن وزير الخارجية 
ب�رون�����و  الك�وب���ي 
رودري��غ أن الحظ��ر 
التج���اري والمال����ي 
األميركي عل�ى كوب�ا 
بخس�ائر  لها  تس���بب 
اقتصادية بلغت 4.68 

ملي��ار دوالر في الفترة من أبريل/نيس��ان 2015 حتى 
مارس/آذار 2016. وأكد رودريغ أن الحظر هو السبب 
الرئيسي للمشاكل التي يواجهها اإلقتصاد وتنميته، حيث 
تكلف��ت الجزيرة حوالي 125.8 ملي��ار دوالر منذ بداية 
هذا الحظر ع��ام 1962 وس��تقوم الحكومة بوضع حل 
جدي��د مقاب��ل هذه اإلج��راءات في 26 اكتوبر/تش��رين 
األول القادم أثناء اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة.

4.5  مليارات دوالر
خسائر كوبا

برونو رودريغ

أول مصنع للبالستيك في البصرة

افتت��ح مصن��ع جديد للبالس��تيك بأعل��ى المواصفات ف��ي مدينة البص��رة في جنوب 
الع��راق. وينتج المصنع الذي بلغت تكلفته أكثر من 15 مليون دوالر، نطاقاً واس��عاً 
من المنتجات من األكياس البالس��تيكية إلى األنابيب ويأمل في خفض احتياج البالد 
لالس��تيراد.ويضم أول خط إنتاج في البصرة للمنتجات المعاد تدويرها والذي يحول 
مخلفات البالس��تيك إل��ى منتجات جديدة. كم��ا يضم المصنع المقام على مس��احة 4 
آالف متر مربع أحدث المعدات وبه 4 خطوط إنتاج. ويمكنه إنتاج 25 ألف طن من 
المنتجات البالس��تيكية المستخدمة في الزراعة وأغراض صناعية أخرى ونحو 10 

آالف طن من أنابيب النفط والصرف الصحي بأحجام مختلفة سنوياً.
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وضع حجر األساس لـ“مسار 2020”

ش��هد ولي عهد دبي الش��يخ حم��دان بن 
محمد بن راش��د آل مكت��وم، حفل وضع 
حجر األس��اس لمشروع “مسار 2020” 
لتمدي��د الخ��ط األحم��ر لمت��رو دبي من 
محط��ة “نخي��ل هارب��ر أند ت��اور” إلى 
موقع معرض إكس��بو 2020 بطول 15 
كيلومت��راً، بحض��ور عدد م��ن الوزراء 
ومدراء دوائر ومؤسس��ات حكومة دبي. 

وشاهد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، 
فيلماً بعنوان “رحلة عبر الزمن” في قاعة متعددة الشاش��ات بتقنية الواقع االفتراضي 
360 درجة واستعرض الفيلم مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي والتطور الكبير الذي 

شهدته في البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل على مدار 80 عاماً.

“إيتون” تطلق مصنعها الجديد في المغرب

دش��نت ش��ركة إيتون األميركي��ة، مصنعه��ا الجديد في 
منطق��ة ميد ب��ارك الصناعية قرب مط��ار النواصر في 
الضاحية الجنوبية لل��دار البيضاء، والذي يصنيع العديد 
من المكون��ات الكهربائية واإللكتروني��ة التي تدخل في 
صناعات الطائرات، القطارات، االتصاالت، تكنولوجيا 
المعلوم��ات والصناع��ات العس��كرية. وأعلنت رئيس��ة 
قط��اع الكهرب��اء ل��دى الش��ركة ريفات��ي أدفايتي، أن 
المنش��أة الجدي��دة في المغرب تس��تعد إلطالق أول خط 
إنتاج للش��ركة في مجال تصنيع خزانات الطاقة، والذي 
س��يتم إطالق��ه بالتزامن م��ع انعقاد مؤتم��ر األطراف 

حول التغيرات المناخية في المغرب في تش��رين الثاني/نوفمبر 2016 في مراكش. 
وأوضحت أن المصنع الجديد للش��ركة في منطقة ميدبارك، والذي كلف إنش��اؤه 12 
مليون دوالر أميركي، يشغل حالياً 300 شخص، ويهدف لبلوغ 500 شخص خالل 
أجل قريب، مش��يرةً إلى أن مصنع الشركة يعتمد حالياَ بنسبة 20 % على المكونات 
المنتجة محلياً في المغرب، ويسعى من أجل توسيع اعتماده على المكونات المحلية.

ريفاتي أدفايتي

وزارة  وكي��ل  أعل��ن 
البيئة والمياه والزراعة 
الس��عودية أحمد العيادة 
أن وزارت���ه تعت����زم، 
القطاع  م��ع  وبالتعاون 
الخاص، إنش��اء شركة 
ل�ل�زراع��ة ال�م�ائ�ي����ة 
مليار   1.2 برأس���م�ال 
ري���ال. موضح����اً أن 
الش��ركة س��تركز على 

األقف��اص العائمة المتخصصة في األس��ماك والمزارع 
والماشية والدواجن مع تطوير األسواق المحلية للوصول 
إل��ى إنتاج يقدر ب�100 ألف طن، الفتاً الى أنه تم تخطي 
60 % من إجراءات إنشاء الشركة الجديدة التي سترى 
النور خالل سنة. وأك�د العيادة أن الوزارة تعمل على أن 
يكون التأمين على مش��اريع االستزراع المائي إجبارياً 

في الفترة المقبلة.

السعودية: إنشاء شركة
للزراعة المائية

أحمد العيادة

وقعت شركتا قطرغاز وس��نتريكا أكبر موردي الغاز 
للمن��ازل في المملك��ة المتحدة، اتفاقي��ة توريد مليوني 
طن من الغاز الطبيعي المس��ال سنوياً إلى “سنتريكا” 
حت��ى عام 2023. وذكرت وكال��ة األنباء القطرية، أن 
مشروع قطرغاز4 المشترك بين شركتي قطر للبترول 
70 % و“شل” ب�30 %. وسيوفر الكمية المطلوبة من 
الغاز الطبيعي المس��ال لتغطية متطلبات االتفاقية فيما 
تصل قدرة “قطرغاز 4” اإلنتاجية 7.8 مليون طن في 
العام. وس��تقوم ناقالت قطرغاز المستأجرة من طراز 
“كيو ماكس” و“كيو فليكس” بتس��ليم الشحنات المتفق 
عليها لمحطة جزيرة غراين الس��تقبال الغاز الطبيعي 

المسال في المملكة المتحدة.

اتفاقية بين “قطر غاز”
و“سنتريكا”

“أوبك” تتفق على خفض انتاج النفط

اتفق��ت منظمة البلدان المصدرة للبت��رول )أوبك( على خف��ض إنتاجها النفطي للمرة 
األولى منذ عام 2008. وقالت مصادر مطلعة: إن المنظمة ستخفض إنتاجها إلى 32.5 
مليون برميل يوميا، من مستواه الحالي البالغ 33.24 مليون برميل يومياً، مشيرة الى 
أن التفاصيل الكاملة لن تعلن قبل االجتماع الرسمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 
وأضافت: أنه سيتم تحديد مستوى اإلنتاج لكل دولة في االجتماع القادم، الذي قد تدعو 

فيه المنظمة المنتجين المستقلين مثل روسيا أيضاً إلى المشاركة في خفض اإلنتاج.
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السعودية األكثر استقطابًا للعمال المصريين

أعل��ن الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء المصري، أن عدد تصاريح العمل الجديدة 
الص��ادرة للعمل بالخارج خ��الل عام 2015 بلغ 617 ألف تصريح، بينما بلغ إجمالي 
التصاري��ح )تجديد( نحو 715 ألف تصري��ح ليصبح اإلجمالي 1.33 مليون تصريح. 
وبحس��ب “النشرة الس��نوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عام 
2015”، ج��اءت الدول العربية في المرتب��ة األولى من حيث تصاريح العمل الجديدة 
بنح��و 600 أل��ف تصري��ح وبنس��بة 97.5 %. واس��تحوذت الس��عودية على 54 % 
م��ن إجمالي التصاريح بنح��و 702.9 ألف تصريح. واحتلت إيطالي��ا المرتبة األولى 
بمجموع��ة الدول األوروبية من حيث عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل 
بها بعدد 20.82 ألف تصريح بنسبة 81.2 % من إجمالي تصاريح العمل بهذه الدول.

تفاهم بين “أبوظبي العالمي” و“جيرنزي”

وقعت س��لطة تنظيم الخدمات المالية 
وهيئ��ة  العالم��ي  أبوظب��ي  لس��وق 
جيرن��زي للخدمات المالي��ة، مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون المشترك حول 
الشؤون التنظيمية وتبادل المعلومات 
وتطبيق أعلى الممارسات التنظيمية 

لدى الجانبين. وتحدد مذكرة التفاهم إطار العمل المتبع بين السلطة والهيئة حول تقديم 
المس��اعدة الثنائية وتبادل المعلومات التنظيمية والتعاون في العمليات اإلشرافية على 
المؤسسات العابرة للحدود، كما تأتي لتؤكد على التزام سوق أبوظبي العالمي كمركز 
مالي دولي بترسيخ وبناء عالقات عمل وثيقة وخلق مجاالت متقاربة للتعاون المشترك 
م��ع أبرز المراك��ز المالية في المنطقة والعالم. ووقع عل��ى المذكرة كل من مدير عام 

الهيئة وليام ماسون، والرئيس التنفيذي للسلطة ريتشارد تنج.

إجراءات التقشف تطال القطريين

النف��ط  أس��عار  انخف��اض  دف��ع 
المس��ؤولين القطريي��ن ال��ى فرض 
إجراءات تقش��ف على العاملين في 
أجه��زة الحكوم��ة مثل الس��فر على 
الدرجة الس��ياحية بدال م��ن الدرجة 
األولى واالشتراك في حجرة مكتب 
واحدة وإلغاء اشتراكات المطبوعات 

الدورية. وتواجه قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، عجزاً في 
الميزانية يبلغ 12.8 مليار دوالر في عام 2016 يمثل أول عجز من نوعه منذ أكثر من 

10 سنوات كما أنها خفضت توقعاتها للنمو االقتصادي إلى النصف.
وتعد قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل، ويبلغ عدد س��كانها 

300 ألف نسمة معظمهم يعملون في أجهزة الدولة.

دش��نت اإلم��ارات أول 
رصي��ف بترول��ي فيها 
وأعم��ق رصيف بالعالم 
النفط  ناق��الت  لتحمي��ل 
 VLCC العمالق��ة فئ��ة
الفجي��رة  إم��ارة  ف��ي 
بتكلف��ة إجمالي��ة بلغ��ت 
650 ملي��ون دره��م أي 
م��ا يع��ادل 176 مليون 
دوالر. وأك���د حاك����م 

الفجيرة الش��يخ حمد الش��رقي خالل تدش��ينه الرصيف 
البح��ري المطل على س��احل المحي��ط الهندي حرص 
اإلمارات عل��ى االهتمام والتركيز على المش��روعات 
الحيوي��ة واالس��تراتيجية حيث يخطط ه��ذا الميناء إلى  
زيادة سعة تخزين المنتجات النفطية بنسبة 55 % لتصل 

إلى 14 مليون متر مكعب بحلول عام 2020.

الفجيرة تدشن أكبر رصيف بحري

الشيخ حمد الشرقي

افتتحت كينيا المرحلة األولى 
من ميناء جديد للحاويات في 
مومباسا من المتوقع أن يزيد 
بنسبة 50 % حجم البضائع 
التي يتعامل معها أكبر ميناء 
بح��ري ف��ي ش��رق أفريقيا. 
وبدأت أعمال تش��ييد الميناء 
في آذار/م��ارس 2012 وتم 
االنته��اء منه��ا في ش��باط/

فبراير 2016، بتكلفة 30 مليار ش��لن كيني )296.74 
ملي��ون دوالر(. وج��رى تمويل المش��روع بقرض من 
الياب��ان من خ��الل المؤسس��ة اليابانية للتع��اون الدولي 
وستسدد كينيا القرض على 40 عاماً. وسيستخدم الميناء 
الواقع على المحيط الهندي وهو منفذ إلى ش��رق ووسط 
أفريقيا، في نقل واردات الوقود والس��لع االس��تهالكية، 
وفي تصدير الش��اي والب��ن من الدول المج��اورة التي 

ليست لها منافذ بحرية مثل أوغندا ورواندا.
وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي افتتح المنشأة: 
إن الميناء يؤذن بمرحلة جديدة تماماً في تطوير موانينا 

وتسهيل التجارة الدولية للمنطقة.

كينيا تدشن ميناًء جديداً للحاويات

الكيني أوهورو كينياتا
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اكتشاف حقل جديد للغاز في مصر

أك��د رئي��س مجل��س اإلدارة والمدير التنفيذي لش��ركة 
ش��ل في مص��ر إيدن ميرفي أن الش��ركة حققت كش��فا 
للغاز الطبيعي في منطقة امتياز ش��مال علم الش��اويش 
في الصح��راء الغربية، موضح��اً أن الكميات المبدئية 
المكتش��فة تقع ف��ي البئر بي.ت��ي.إي - 2 وتقدر بحوالي 
نصف تريليون قدم مكعب��ة من الغاز مع احتمال وجود 
احتياطيات أكبر. وأوضح أن الكشف الجديد قد يسهم بما 
يقرب من 10 إلى 15 % من اإلنتاج الكلي لشركة بدر 
الدين للبترول الشركة المشتركة القائمة بعمليات اإلنتاج 

بالنيابة عن ش��ل والهيئة المصرية العامة للبترول. وتملك شل كامل ترخيص المنطقة 
التي تضم البئر والتي من المتوقع أن تقوم شركة بدر الدين بإدارة العمليات فيها.

إيدن ميرفي

اتفاق مصري قبرصي مبدئي حول الغاز

وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق إلجراء 
مفاوضات مفصلة حول مد خط انابيب تحت البحر 
لتصدير الغاز الطبيعي من الجزيرة المتوس��طية 
الى مصر. ووقع االتفاق وزير الطاقة القبرصي 
جورجيوس الكوتربيس ووزير البترول والثروة 
المعدنية المصري ط��ارق المال. وعقب التوقيع 
على االتفاق ق��ال المال: لقد وقعنا اول اتفاق مهم 
في سلس��لة االجراءات التي سنش��هدها قريباً ... 

واتطلع الى البدء السريع من االن للمناقشات المتعلقة بوضع النقاط الرئيسة وخارطة 
الطريق للخطوات المقبلة.

بدوره، قال الكوتربيس: إن الهدف هو بدء تشغيل خط االنابيب في الفترة بين العامين 
2020 � 2022. اضاف: نامل في ان يس��هم االتفاق في تس��ريع االتفاقيات التجارية 

وخلق اطار عمل استثماري لبيع الغاز الطبيعي من قبرص الى مصر.

بناء 600 مسجد أخضر في المغرب

قررت الحكومة المغربية بناء 600 مسجد جديد في أنحاء متفرقة من البالد خالل شهر 
م��ارس/آذار 2019، وتزويدها بالطاقة المتولدة من الش��مس، وذلك في مبادرة تهدف 
إلى تعزيز المسيرة نحو الطاقة البديلة وغرس الوعي بين السكان في موضوع الطاقة 

النقية والحفاظ على البيئة، مبيّنةً أنه س��يتم تزويد 
100 مسجد بمصابيح وسخانات للطاقة الشمسية 
ونظ��م كهربائي��ة ضوئي��ة نهاية الع��ام 2016. 
وستدفع وزارة األوقاف التي تتولى هذه المبادرة 
بالشراكة مع الحكومة األلمانية  نسبة 70 % من 

تكاليف االستثمار األولية لهذا المخطط.

أفاد تقرير أن شركات سعودية كبرى استعادت أراضيها 
المسحوبة في مصر بعد أن تمكنت الجهات المختصة من 
حل 70 % من قضايا مش��اريع المستثمرين السعوديين 
المتعث��رة ف��ي أكبر ال��دول العربية من حيث الس��كان. 
وقال��ت صحيفة االقتصادية الس��عودية: إنه تم حل كثير 
من المش��كالت لالستثمارات الس��عودية المتعثرة داخل 
األراضي المصرية، وذلك عن طريق اللجنة المش��كلة 
ف��ي وزارة الدف��اع، التي لديها إمكان��ات كبيرة في حل 
مشكالت االستثمارات، نظراً لوجود عناصر قانونية لها 
خبرة في هذا المجال، ومن أبرز المشاكل التي واجهت 
االستثمارات السعودية الكبرى في مصر وساهمت في 
تعثرها هي األراضي. وأضافت: أنه من المقرر أن تعلن 
الحكومة المصرية مخطط االستثمار للعاصمة اإلدارية 
الجدي��دة الت��ي تقع على بع��د 45 كيلو متراً من وس��ط 
القاهرة، أمام المس��تثمرين السعوديين واألجانب بشكل 
عام خالل تش��رين األول/أكتوبر 2016، حيث ستكون 

هناك عشرات الفرص االستثمارية داخل المدينة.

شركات سعودية
تستعيد أراضيها في مصر

فازت “كاد السعودية” بعقد من شركة “أرامكو” لزيادة 
دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المنتج للنفط. وقالت 
الش��ركة إنها ستتولى أعمال الهندسة والتوريد والتشييد 
والتش��غيل لش��بكة خط��وط أنابي��ب لنقل الغ��از طولها 
اإلجمالي 1118 كيلومتراً. ويش��مل العقد مرافق الدعم 
مث��ل محطات الصمام��ات، كابالت األلي��اف البصرية 
وأنظمة القياس. ويتعلق العمل بش��بكة الغاز الرئيسية 2 
ومش��روع الفاضلي للغاز. وذكرت وكالة رويترز، أن 
قيمة العقد حوالي 5 مليارات لاير )1.33 مليار دوالر(. 
وس��تزيد ش��بكة الغاز الرئيسية 2 س��عة المنظومة التي 
تتأل��ف منها خطوط أنابيب الغاز الرئيس��ية للمملكة إلى 
12.5 ملي��ار قدم مكعبة من الغ��از يومياً بحلول 2018 

من 8.4 مليار حالياً.

عقد مشروع خط أنابيب غاز لـ“كاد”
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افتت��ح الرئي��س الروس��ي فالديمير بوتين، مش��روعاً 
للس��كك الحديدية بملياري دوالر في موس��كو قبل أيام 
م��ن إج��راء االنتخاب��ات البرلمانية. وتأخر اس��تكمال 
المش��روع من��ذ ع��ام 2015، ويأتي في وق��ت تكافح 
فيه روس��يا لس��د الثغرات في الميزانية وسط انخفاض 
اإلي��رادات م��ن صادرات النف��ط والعقوب��ات الغربية 

بسبب التدخل في أوكرانيا.
ولم يكتمل تماماً مشروع حلقة وسط موسكو الذي يمتد 
لمس��افة 54 كيلومت��راً وهو خط س��كك حديدية يربط 

ضواحي العاصمة لكنه افتتح أمام الركاب.
واستثمرت الحكومة نحو نصف تكلفة المشروع البالغة 
130 ملي��ار روبل )2.01 مليار دوالر( بهدف تخفيف 
الضغط على مترو موس��كو أحد أكثر قطارات المترو 
ازدحاماً في العالم. وتأتي التكاليف المتبقية من ميزانية 

مدينة موسكو وشركة السكك الحديدية الروسية.

روسيا تكبد أوكرانيا 15 مليار دوالر افتتاح مشروع للسكك الحديد
في موسكو

قدر الرئيس األوكراني بيترو بوروش��ينكو خس��ائر  
بالده جراء فقدانها الس��وق الروسية بنحو 15 مليار 
دوالر م��ا ش��كل تحدياً صعباً لالقتص��اد األوكراني 
وتس��بب بانخفاض مس��تويات المعيش��ة في البالد. 
وكشف بوروشينكو أن صادرات أوكرانيا إلى روسيا 
تراجع��ت في عام 2016 بش��كل ملح��وظ، إذ باتت 
تشكل 9 % فقط من إجمالي الصادرات األوكرانية، 
بعدم��ا كان ثلث الص��ادرات األوكراني��ة تتجه إلى 

الس��وق الروس��ية. وقبل مطلع العام الجاري، كانت البضائ��ع األوكرانية تتمتع بميزة 
تفضيلية في السوق الروسية، وذلك بفضل اتفاقية للتجارة الحرة بين روسيا وأوكرانيا، 
ولكن قيام كييف بتفعيل الش��ق المتعلق بإنش��اء منطقة تجارة حرة من اتفاقية شراكتها 

مع االتحاد األوروبي، دفع روسيا لفرض رسوم جمركية على البضائع األوكرانية.

بيترو بوروشينكو

السودان: اكتشاف كميات ضخمة من الحديد

ق��ال المدي��ر الع��ام للهيئ��ة العامة 
لألبحاث الجيولوجية في الس��ودان 
محم��د أبوفاطم��ة، إن بالده تبحث 
مع روسيا والصين ومصر مسألة 
توطين صناعة الحديد بعد اكتشاف 
كمي��ات ضخم��ة م��ن الحدي��د في 
مناطق متفرقة من الس��ودان  تقدر 

نحو 52 مليار طن. وتنقس��م احتياطيات الحديد إلى نوعين أساس��ين هما رسوبي وهو 
األكثر شيوعاً في السودان حيث يصل احتياطيه إلى 30 مليار طن، ويتواجد في شمالي 
الس��ودان ونهر النيل في مناطق البجراوية وحلفا القديم��ة وأرقين والعقب إضافة إلى 
والية الخرطوم في ش��رقها وغربها. والنوع اآلخر يأتي مصاحباً للصخور البركانية 
والحم��م الحاوية للخامات، وتقدر احتياطاته ب���22 مليار طن ويتواجد في جبال البحر 
األحمر، وفي الواليات الغربية، باإلضافة إلى منطقة صحراء بيوضة بوالية نهر النيل.

الشركات األلمانية ال توظف الالجئين

أظهر مسح أجرته وكالة رويترز أن الشركات األلمانية الكبرى المدرجة على مؤشر 
األس��هم “داكس” وعددها 30 ش��ركة وظفت 63 الجئاً فق��ط منذ وصول نحو مليون 
الجئ إلى البالد عام 2015. وترى شركات ألمانية عديدة أن الالجئين ليسوا جاهزين 
بعد لس��وق العمل ألسباب عدة، منها عدم إتقان اللغة األلمانية، وعجز الجئين كثيرين 
عن إثبات أي مؤهالت، وعدم التيقن بشأن السماح لهؤالء الالجئين بالبقاء داخل البالد. 
وم��ن مجم��وع 63 وظيفة حصل عليها الالجئون كانت 50 وظيفة في ش��ركة البريد 
األلمانية “دويتشه بوست” التي قالت إنها طبقت “منهجا عمليا” واستعانت بالالجئين 

في فرز وتوصيل الخطابات والطرود.

علق��ت روس��يا  اس��تيراد الحمضي��ات المصري��ة بعد 
أن ق��ررت مصر اول زبون للحبوب الروس��ية تش��ديد 
المواصفات الصحية والتوقف عن استيراد القمح الروسي. 
واتهمت موس��كو مصر بالسعي الى “المساومة”، حيث 
قال المس��ؤول ف��ي وزارة الزراعة الروس��ية فالديمير 
فولي��ك: إن مصر غير قادرة عل��ى وقف واردات القمح 
الروس��ي كلياً، انها عملية مس��اومة، يري��دون التفاوض 
لكننا نجهل بأي خصوص. موضحاً ان بالده التي تتوقع 
موسماً قياسياً هذا العام لتعزز موقعها كأول مصدر للقمح 
ف��ي العالم، كانت تبحث عن “اس��واق اخرى” في آس��يا 
وافريقيا. وكانت روسيا قد زادت وارداتها من الحمضيات 
المصرية بشكل كبير بعد أن فرضت موسكو حظراً على 

فاكهة وخضار تركية في عام 2015.

خالف روسي مصري حول القمح

41



42

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2016

دوالر أميركي( خالل نفس الفترة من السنة الماضية.

تقليص اإلنفاق العام
وف��ي جانب اإلج��راءات الحكومية لدع��م االقتص��اد، أعلن رئيس 
الوزراء التونس��ي يوس��ف الش��اهد تخفي��ض المن��ح واالمتيازات 
المخصصة ل��وزراء حكومته، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص 
اإلنف��اق العام في ظل هذه األزمة. ورجحت أوس��اط اقتص�ادي�ة أن 
تمه���د ه��ذه الخط�وة إلع�الن إج�راءات تقش����ف “ق�اس��ي�ة” ك�ان 
الش���اه�د تعهد باتخاذها إذا اس��تمرت مصاعب االقتصاد التونسي. 
وقالت الحكومة في بيان لها إن “رئيس الوزراء يوسف الشاهد قرر 
خفض رواتب كل وزرائه بنسبة 30 %”، مشيرة إلى خفض رواتب 
40 وزي��راً وكاتب دولة )وزير دولة( بحوالي 500 دوالر ش��هرياً، 
كذلك تّم تخفيض  حصة الوقود المس��ندة إلى كافة أعضاء الحكومة 
بنسبة 20 %. ونوهت رئاسة الحكومة إلى أن التخفيض تم في إطار 
االتف��اق مع جميع ال��وزراء وكتاب الدولة في إط��ار التضامن بين 
أعضاء حكومة الوحدة الوطنية مع تونس. ونقلت وكالة رويترز عن 
مسؤول حكومي، لم تسّمه قوله “إن الخطوة المقبلة قد تكون خفضاً 
في منح كبار المسؤولين الحكوميين في إطار خطط رامية إلى إرساء 

حوكمة رشيدة بهدف إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي”.

قانون طوارئ اقتصادي
وكان��ت الحكوم��ة التونس��ية عرض��ت قانون��اً جديداً عل��ى أنظار 
اللج��ان البرلمانية بهدف دفع النمو االقتص��ادي، يقضي بضرورة 
التعجيل بإيجاد حلول لمشكالت االستثمار، وتراجع النمو وضعف 
الصادرات، وتنامي العجز التجاري، في خطوة اعتبرت ضرورية 

يوسف الشاهد

االقتصاد التونسي: التدهور واألسباب

األنظار اليوم تتوجه للحكومة التونسية، وتتعالى الدعوات لضرورة 
اتخ��اذ إجراءات مضادة للتدهور، في ظل توقعات متش��ائمة بزيادة 
عجز الميزانية بنحو 2.9 مليار دينار)1.32 مليار دوالر( هذا العام 
ليصل إلى 6.5 مليار دينار)2.92 مليار دوالر( بنهاية العام الحالي.

القطاع السياحي
وم��ع كون القطاع الس��ياحي في تونس من أهم م��وارد الدولة، فإن 
تراجعه كان س��بباً رئيس��اً في تفاقم الحالة االقتصادية، هذا ما أشار 
إليه الديوان التونس��ي للس��ياحة، حيث بين أن مؤش��رات الس��ياحة 
لألش��هر الثمانية األولى من العالم الحال��ي خالفت جميع التوقعات، 
وذلك  بتس��جيل تراجع بنس��بة 3 %، مقارنة مع الفترة نفس��ها من 
العام الماضي، وبنس��بة 31.7 % مقارن��ة مع 2014. وزار تونس 
)2.915000( س��ائح خالل األش��هر الثمانية من السنة الحالية، في 
حين أن الفترة نفسها من العام الماضي عرفت تدفق ما ال يقل عن 3 
ماليين سائح. ويعود هذا التراجع الكبير إلى تأثير العملية اإلرهابية 
التي عرفها أحد الفنادق السياحية بسوسة نهاية شهر يونيو/حزيران 
2015، ال��ذي خلف نحو 40 قتيال أغلبهم من الرعايا البريطانيين، 
وه��و ما دفع إلى منع توجه البريطانيين إلى تونس. كما تراجع عدد 

السياح الفرنسيين واأللمان.

في المقابل، أكدت وزيرة الس��ياحة سلمى اللومي، أن توافد السياح 
الروس س��اهم بقس��ط وافر في إنقاذ الموسم الس��ياحي، حيث قدر 
عددهم منذ بداية الس��نة الحالية حتى العاش��ر م��ن يونيو/حزيران 
الماضي بنحو 108 آالف س��ائح، ومن المنتظر أن يتجاوز عددهم 
500 ألف خالل هذا الموسم السياحي. وهو ما اعتبره المستثمرون 
في القطاع الس��ياحي متنفس��اً للس��ياحة وليس حال جذريا لألزمة، 
ونوه��ت اللوم��ي إل��ى أن التعاف��ي النهائي يتطلب بع��ض الوقت 
والكثي��ر من الجهد لترويج الوجهة الس��ياحية التونس��ية من جديد. 
وتمكن القطاع الس��ياحي خالل الفترة الممتدة بين األول من يناير/

كان��ون الثاني و31 أغس��طس/آب الماضي، م��ن تحقيق عائدات 
إجمالي��ة مقدرة بنحو 1766 مليون دينار تونس��ي )أكثر من 800 
مليون دوالر( مقابل 1550 مليون دينار تونس��ي )701.8 مليون 

تواجه تونس صعوبات اقتصادية منذ أحداث 2011 
علي، السيما  بن  العابدين  زين  بنظام  أطاحت  التي 
القطاعات  وتأثر  السياحة  إي��رادات  انخفاض  مع 
الحيوية وتراجع إيرادات الضرائب، األزمة االقتصادية 
بالجهات  ودفعت  الدولة  في  الخطر  ناقوس  دقت 
المعنية للبحث عن حلول إليقاف هذا الوضع الذي 

انعكس على أحوال الموطنين.
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المقبلتين، إذا لم تس��ارع الحكومة باتخ��اذ إجراءات عاجلة إلنعاش 
االقتصاد المحلي وضخ دماء جديدة في النسيج االقتصادي. وأكدت 
بوشماوي خالل مؤتمر نظمته نقابة رجال األعمال تحت عنوان “أي 
مس��تقبل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس؟” على أهمية 
ه��ذه النوعية من المؤسس��ات في دعم االقتصاد التونس��ي والحفاظ 
على موارد الش��غل والمس��اهمة الفعالة في التنمية. مش��يرةً إلى أن 
القط��اع الخاص في تونس له دور حيوي في التنمية وهو المس��اهم 
األول في االستثمار بنسبة تقدر ب�62 %. كما يحتل القطاع الخاص 
المكون في معظمه من مؤسسات صغرى ومتوسطة المرتبة األولى 
على مس��توى التشغيل بنس��بة 80 % من عدد المواطنين الناشطين 
في تونس، كما يس��تحوذ على نس��بة 70 % م��ن مجموع عمليات 

الصادرات.

وف��ي نف��س الس��ياق، ق��ال المختص ف��ي ه��ذا المجال ن��ور الدين 
الحاجي: إن الصعوبات التي تواجه المؤسسات التونسية تتمثل على 
وج��ه الخصوص في تده��ور اإلطار العام السياس��ي واالقتصادي 
واالجتماعي، الذي يُعتبر غير مالئم للعمل واإلنتاج وخلق الثروات، 
مما يُشكل صعوبات كثيرة أمام مجموع االستثمارات الموجهة إلى 
االقتص��اد المحلي. وأش��ار الحاجي إلى ظاهرة “الفس��اد” في عدد 
من القطاعات االقتصادية وتفاقم مش��كلة االقتص��اد الموازي الذي 
ب��ات يُمثل نح��و 53 % من إجمالي النش��اط االقتص��ادي، عالوة 
ع��ن األوضاع االجتماعي��ة المؤدية إلى تهمي��ش العمل، مع تعالي 

األصوات المطالبة بزيادة األجور، مع ضعف اإلنتاجية.

جدير بالذك��ر أن مديونية تونس بلغت في العام الجاري 56 مليار 
دين��ار )25.5 مليار دوالر أميركي(، وكانت قبل خمس س��نوات 
ال تتج��اوز 25 ملي��ار دين��ار )11.5 ملي��ار دوالر(. وذهبت تلك 
ضئيلة لالستثمار.القروض لس��داد أجور الموظفين المتزايدة وقروض سابقة وبنسبة 

لتقوية الوضع االقتصادي الهش الذي عرفته تونس خالل الس��نتين 
األخيرتين على وجه الخصوص. وينص القانون الجديد على تمكين 
األشخاص العموميين من إبرام لزمات وعقود شراكة اقتصادية بين 
القط��اع الع��ام والقطاع الخاص عن طريق التفاوض المباش��ر، إذا 
تعلق األمر بإنجاز مش��روعات كبرى أو مش��روعات ذات أهمية، 
دون أن يحدد طبيعة تلك المشروعات. ووصف يوسف الشاهد هذا 
القانون بأنه “قانون الطوارئ االقتصادية”، في إشارة إلى ضرورة 
التعجي��ل بالتصدي��ق عليه بهدف ضخ دماء جديدة إلى المؤسس��ات 

االقتصادية وتوفير أرضية أفضل لالستثمار في تونس.

القان��ون الجديد ال��ذي تّم تمريره الحق��اً في البرلم��ان “بالموافقة” 
القى جدالً كبيراً في األوساط البرلمانية، على الرغم من أهمية هذا 
اإلجراء وضغط الحكومة من أجل التس��ريع بتمريره، وبرزت إثر 
عرضه للمرة األولى نقاط خالفية كثيرة بين مختلف الكتل البرلمانية، 
إضافة إلى مطالبة االتحاد التونسي للصناعة والتجارة )نقابة رجال 
األعم��ال( بض��رورة إجراء تعديالت كثيرة عل��ى قانون دفع النمو 
االقتصادي، ش��رًطا للموافق��ة عليه. كما القى ه��ذا القانون الجديد 
مجموع��ة من االنتقادات على مس��توى اللجان البرلمانية، من بينها 
الطريقة المعتمدة ف��ي تغيير صفة األراضي المرتبة ضمن مناطق 
الصيانة والمناطق الفالحية الضرورية إلقامة المشروعات الكبرى، 
إذ إن القانون الجديد يؤكد على ضرورة اتخاذ قرار التوصيف بشكل 
مشترك بين الوزير المكلف بالفالحة ونظيره المكلف بالتجهيز، بدل 
الرج��وع إلى أم��ر حكومي أو عرض الملف عل��ى البرلمان، وهو 
م��ا اعتب��ر تضارباً في المصال��ح، وظهور التخوفات حول ش��بهة 
التفوي��ت في األمالك العمومية للقطاع الخاص تحت ذريعة الحاجة 

لالستثمارات.

وفي باب الصفقات العمومية، تخش��ى منظمات عدة مهتمة بملفات 
الشفافية والفساد من تضمين شروط )تفصيلية وعلى القياس( لفائدة 
أطراف مستعدة الستغالل الظرف االقتصادي الصعب الذي تمر به 
تونس لتحجيم دور الدولة، خصوصا بعد اشتراط المراقبة اإلدارية 

بعد حصول توافق حول اللزمات والصفقات العمومية.

وف��ي تعليقه على الموضوع، قال عضو لجنة المالية والتخطيط في 
البرلمان التونس��ي فتحي الشامخي، إن قانون دفع النمو االقتصادي 
في الصيغة التي قُدم بها من قبل الحكومة، لن يمثل العالج المناسب 
للوض��ع االقتص��ادي الصعب في تونس، وقد يس��اهم بطريقة غير 
مباشرة في تعميق األزمة االجتماعية المرتبطة بالعوامل االقتصادية.

المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وكنتيجة للحالة االقتصادية أيضاً، أعلنت رئيسة نقابة رجال األعمال 
وداد بوش��ماوي )منظمة مس��تقلة( أن نحو 50 % من المؤسس��ات 
الصغرى والمتوسطة في تونس مهددة باالندثار في غضون السنتين 
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والجهات العامة في الدولة وتقوم على االس��تجابات السريعة لمتطلبات 
األزمة، كالصمود واس��تمرار عمل المؤسسات وإطالق عمليات إعادة 
اإلعم��ار بعد حصر األضرار والعمل على إصالحها قدر اإلمكان، الى 
استمرار توفير الخدمات العامة كالكهرباء والموارد المائية واإلتصاالت 
والصحة والنقل والتربية والتعليم؛ أي باختصار إبقاء المؤسسات فاعلة 

خالل األزمة.

هل نجحت هذه اآللية في تحقيق أهدافها؟
يمك��ن الق��ول، إن الدولة الس��ورية قد حقق��ت نجاحاً ملحوظ��اً في هذا 
المجال، نظراً إلى أن البنى التحتية قد صمدت، واس��تمر عمل كثير من 
المؤسس��ات، س��واء الخدماتية منها أم اإلنتاجية. ولما كان العمل يس��ير 
من دون خطة خمس��ية، فقد أصبحت الهيئ��ة تعمل بطريقة مختلفة عن 
الس��ابق، عندما كان يخطط للمش��اريع ضمن إطار خمس س��نوات، أما 
اليوم فأولويات المشاريع تختلف تبعاً لتوافر الموارد المطلوبة، وأهميتها 
االس��تراتيجية، واإليراد الذي يمكن أن تحققه، والذي يساعد في اإلنفاق 

على أوجه أخرى، بالتنسيق مع وزارة المالية.

أال يستوجب هذا الواقع نظرة مختلفة للمستقبل؟
بالفعل، ففي الس��نة الخامس��ة من األزمة ال بد من النظر إلى المس��تقبل 
بطريق��ة جديدة، من ناحية التخطيط إلع��ادة البناء واآلليات االقتصادية 
المعتم��دة لدى الدولة، وتحديد األدوار، وهي نظرة يتضمنها برنامج بدأ 
العمل عليه في الهيئة منذ أكثر من سنتين، بهدف وضع خطة استراتيجية 
للتحّول إلى س��ورية في مرحلة ما بعد األزمة، وهذه الخطة تختلف في 
طبيعته��ا عن الخطط الخمس��ية من حيث ضرورة كونه��ا أكثر مرونة 
وديناميكية لالستجابة للمتغيرات الطارئة، ومن حيث إنها ليست محددة 

 د. عماد الصابوني

الصابوني: التحّول إلى سورية ما بعد األزمة

وفي ما يلي نص الحديث:

ما الذي اختلف في االستراتيجيات بعد 2011 بين الخطط بعيدة 
المدى واآلنية؟

هيئ��ة التخطيط والتعاون الدول��ي هي ذراع فني تنفيذي أو بيت 
خب��رة لدى مجلس الوزراء، وهي تعمل في هذا اإلطار مع كل 
الجه��ات العامة، وتنس��ق الخطط الفرعية التي س��تضعها هذه 
الجهات. وال ش��ك في أن هن��اك اختالف بين “قبل وبعد” على 
مس��توى الجهات العامة، ومنها الهيئة نفس��ها، ألن الهيئة )التي 
كانت س��ابقاً هيئة تخطيط الدولة قب��ل أن تصبح هيئة التخطيط 
والتع��اون الدولي( كانت معنية بوضع وتنس��يق ومتابعة تنفيذ 
الخطط الخمس��ية في الدولة، وآخرها الخطة الخمسية العاشرة، 
ألن الخطة الحادية عشرة لم تقر رسمياً بسبب دخولنا في األزمة 
الراهن��ة، واليوم يجري العمل، على مس��توى الحكومة كاملة، 
وفق مبدأ التخطيط القصير والمتوسط المدى، ألن التحرك بات 
ضمن ظروف متغيرة بسرعة كبيرة جداً ال تحتمل وضع خطة 
بعي��دة المدى والعمل بموجبها. فالحكومة باتت اليوم تتعامل مع 
األزمة إليجاد الحلول للمشكالت الطارئة، وتضع رؤية قصيرة 
أو متوسطة المدى وتحاول االلتزام بها قدر اإلمكان، مع إمكان 
التغيير المس��تمر بسبب الوس��ط المتغير، أي أننا ال نعمل اليوم 
ضمن خطة خمس��ية بل ضمن خطط سنوية تضعها الوزارات 

الدولي في  والتعاون  التخطيط  رئيس هيئة  قال 
اليوم  العمل  إن  الصابوني:  الدكتور عماد  سورية 
والمتوسط  القصير  التخطيط  لمبدأ  وفقاً  يجري 
متغيرة  ظروف  ضمن  بات  التحرك  ألن  المدى، 
العامة  والجهات  فالوزارات  جداً،  كبيرة  بسرعة 
يجري  التي  السنوية  خططها  تضع  الدولة  في 
تنسيقها في خطة جامعة تتمحور أساساً حول 
االستجابات السريعة لمتطلبات األزمة، كالصمود 

واستمرار عمل المؤسسات وإعادة اإلعمار.
والمستثمر،  البنك  لمجلة  حديث  في  أضاف 
“التحول  مشروع  على  حالياً  تعمل  الهيئة  أن 
وزارات  مع  بالتنسيق  األزمة”  بعد  ما  إلى سورية 
اإلغاثة  تشمل  أربع،  مراحل  عبر  كافة،  الدولة 
التنمية، وذلك  والتعافي واالنتعاش ثم استدامة 
إعادة  أعمال  وإنجاز  السوري  االقتصاد  لتمكين 
اإلعمار اعتماداً على المؤسسات العامة السورية، 
بالخبرات  أيضاً  وباالستعانة  لذلك،  تأهيلها  بعد 
وكذلك  الخاص،  القطاع  من  األم��وال  ورؤوس 

بالدول الصديقة لسورية.
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ومنها الشراكات الطويلة األمد مع جهات القطاع الخاص لتنمية 
األصول الحكومية، مع إعادة تلك األصول إلى ملكية الدولة بعد 
انتهاء الشراكة. ومما ال شك فيه إنه سيكون للدول الصديقة دور 
ملموس في إعادة اإلعمار، وعليه، فإن مصادر التمويل تش��مل 
التموي��ل العام والتمويل من القطاع الخاص والتمويل الخارجي 
الذي سيش��مل ال��دول الصديق��ة الراغبة في المش��اركة بإعادة 

اإلعمار، وذلك في إطار الخطط الحكومية المقرة.

كم يبلغ متوس���ط تكاليف إعادة اإلعمار في ظل تباين أرقامها 
التقديرية؟

م��ن الصعوبة حالياً تقدير األرق��ام على نحو دقيق، حيث يعمل 
عدد من الجهات العامة على حصر األضرار، كوزارة اإلدارة 
المحلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وغيرها. نحن نتحدث 
أوالً ع��ن األضرار المباش��رة، أي تلك الت��ي أدت إلى تخريب 
م��ا كان قائم��اً، وإلى جانب ذلك، هناك كلف��ة المنفعة والفرص 
الضائعة التي تشكل خس��ائر إضافية، وما بين األضرار الكلية 
والجزئي��ة وف��وات المنفعة والف��رص الضائعة تتع��دد األرقام 
وتتف��اوت بي��ن جهة وأخ��رى، وال بد م��ن تدقيق ه��ذه األرقام 
قبل إعالنه��ا، خاصة وأن حصر األضرار مس��تمر الى اآلن، 
بالتوازي مع وجود وس��ائل أخرى لتقرير األضرار اإلجمالية، 
ومنها مثالً تقدير الفجوة بين المسار التنموي الذي كانت سورية 

سائرة به والوضع الراهن اليوم.

ما هو حج���م التمويل الذي تقدمه المنظمات والجهات الدولية 
للخدمات العامة واألساسية؟

المس��اعدات التي تقدَّم عن طريق المنظمات الدولية )أي تحت 
مظل��ة األمم المتحدة( حالي��اً، تندرج عموماً ف��ي إطار اإلغاثة 
اإلنس��انية، لتمكين الجهات الخدماتية من الحفاظ على مستوى 
مقب��ول من الخدمات المقدمة للمواطن ف��ي مجاالت عدة، منها 
الصحة والم��وارد المائية والغذاء والتعلي��م وغيرها. ومنذ مدة 
قريب��ة، بدأت المنظم��ات الدولي��ة بالتوجه مج��دداً إلى برامج 
تندرج في إطار االنتعاش والتنمية، وهي رؤية مشابهة لمراحل 
البرنام��ج الذي نعمل عليه، مع االش��ارة الى ان برامج التعاون 
هذه تنس��ق سياسياً في وزارة الخارجية وفنياً في الهيئة، ونعمل 
اليوم مع منظومة األمم المتحدة على وضع تفاصيل ما يس��مى 
بالبرنام��ج اإلط��اري الجديد للتع��اون مع المنظم��ات الدولية، 
وتش��تمل المنظمات العاملة في س��ورية عل��ى منظمة الصحة 
العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
)اليونيس��يف( ومنظم��ة العمل الدولية وبرنام��ج األمم المتحدة 
اإلنمائ��ي )UNDP( وغيره��ا، ويجري ل��دى الجهات العامة 
تحديد وتنسيق احتياجات القطاعات المختلفة في سورية، وتُناقش 
سبيل تحقيق األهداف المتفق عليها ضمن البرنامج اإلطاري.مع هذه المنظمات لتبنّي مجموعة من المش��اريع المشتركة في 

في إطار زمني معروف سلفاً، ويُحدد هذا البرنامج أربع مراحل، يمكن 
اختصاره��ا، بمراحل اإلغاثة والتعافي واالنتعاش واالس��تدامة، ونحن 
حاليا ما زلنا في مرحلة اإلغاثة، التي تهدف إلى االس��تجابة للمتطلبات 
اإلنس��انية الملّحة، مع االنتقال تدريجاً إلى التعافي، وبعد هذه المرحلة، 
وم��ع انتهاء األزم��ة، تأتي مرحلة االنتعاش االقتصادي التي س��يجري 
فيه��ا تدوي��ر عجلة االقتصاد مجدداً، مع اس��تمرار االهتم��ام بالجوانب 
االجتماعي��ة، وفي النهاي��ة نصل إلى مرحلة اس��تدامة التنمي��ة، والتي 
سيجري فيها إعادة بناء االقتصاد والمجتمع. وهنا ال بد من السؤال عن 
قدرة المؤسسات بوضعها الحالي في االضطالع بهذه المهمة، لجهة إنها 
في الواقع تحتاج إلى إصالحات كبيرة حتى تستطيع القيام بذلك، ال سيما 
منها مؤسس��ات القطاع العام االقتصادي، وال بد من البدء باإلصالحات 
منذ اآلن لتمكين تلك المؤسس��ات من القيام بالمهام التي س��تناط بها. هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى تقوم خطة التحّول إلى سورية في مرحلة ما 
بعد األزمة على تش��كيل مجموعة من اللجان القطاعية وتحديد الجهات 
الممثلة فيها، وستُعطى كل لجنة قطاعية مدة زمنية كافية، لتحدد، ضمن 
أطر وخطوط إرشادية معينة، احتياجاتها وإمكانيات اإلصالح والتنمية 
فيه��ا، والحقاً، ال��دور الذي س��يُناط بها في مرحلة االس��تدامة، وتضع 
البرام��ج والمش��اريع الالزمة. وق��د تمت صياغة وثيق��ة توصيف هذا 
البرنامج، وأقرتها اللجنة االقتصادية الحكومية وس��نبدأ قريبا في تشكيل 
تلك اللجان التي س��تضع الخطط القطاعية، ثم ستقوم الهيئة بتنسيق تلك 
الخطط للخروج بخطة شاملة موحدة لبرنامج التحول إلى سورية ما بعد 

األزمة، ورفعها إلقرارها في مجلس الوزراء.

ما هي األولويات الرئيسية في هذا البرنامج؟
األولويات في البرنامج تختلف بحس��ب المراحل، فلكل مرحلة أولويات 
خاصة بها، ومن المقدر أن تحتاج اللجان القطاعية إلى ستة أشهر تقريباً 
لوضع تفاصيل الخطة وآلياتها التنفيذية، وفي نهاية هذه المدة سنكون أمام 
برنام��ج واضح المعالم. وألن الظ��روف المحيط متغيرة وتتصف حالياً 
بالكثير من عدم اليقين، ستتميز هذه الخطة بإمكانية التعديل المستمر في 
األولوي��ات أثناء التنفيذ، لإلس��تجابة للمتغيرات، وهو ما يجعلها مختلفة 

عن الخطط الخمسية التي كانت تتميز بنوع من الثبات النسبي.

إلى جانب الشركات السورية، هل األولوية في إعادة اإلعمار لألصدقاء 
أم المجال مفتوح للجميع؟

األولوية في التنفيذ ستكون للمؤسسات السورية. وهذا خيار استراتيجي، 
حيث س��يجري توفي��ر جبهات العمل لتلك المؤسس��ات، بع��د تمكينها، 
وإصالح التشريعات الناظمة لعملها وتطوير هياكلها اإلدارية، أو حتى 
دم��ج بعضها ببعض، وتدريب مواردها البش��رية وتغيير آليات عملها، 
لتصل إلى هدفها بس��رعة وكفاءة. إضافة إلى ذلك، هناك بالطبع فرص 
كبيرة للشركاء من القطاع الخاص والشركاء الدوليين، نظراً إلى الحاجة 
في بع��ض المراحل إل��ى الخب��رات ورؤوس األموال، فمس��ألة توفير 
التموي��ل م��ن المكونات المهمة في برنامج التح��ول إلى ما بعد األزمة، 
إذ ال ب��د من التفكي��ر بمصادر التمويل األخرى إلى جانب القطاع العام، 
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رأس النوف والس��درة، وقالت المؤسس��ة الوطنية للنفط في ليبيا، إنها ستبدأ 
العمل فوراً الستئناف صادرات الخام من الموانئ التي تمت السيطرة عليها.

انتقادات
إن الخطط المنشودة لزيادة اإلنتاج من النفط؛ يرجح أن تواجه عقبات سياسية 
وقانونية، حيث أدانت الواليات المتحدة وخمس دول أوروبية سيطرة حفتر 
على الموانئ، قائلةً أنها س��تطبق قراراً لمجلس األمن ضد الصادرات غير 
القانونية خارج س��لطة هذه الحكومة. وانتقد بع��ض أعضاء حكومة الوفاق 
الوطني التي تدعمها األمم المتحدة، سيطرة خليفة حفتر على الموانئ، وأدانت 
قوى غربية تلك الخطوة قائلة إنها مس��تعدة لمنع أي صادرات خارج سلطة 
حكومة الوفاق. وكانت قوات الجيش الوطني الذي يقوده حفتر، استولت على 
الموانئ، وحلوا محل حرس المنشآت النفطية الذي يقوده إبراهيم الجضران 
ال��ذي وقع مؤخراً اتفاقا مع حكومة الوفاق، لرفع الحصار عن موانئ رأس 

النوف والسدرة والزويتينة.

دور التدخل الدولي
وتعرض��ت الحكومتان البريطانية والفرنس��ية النتقادات حادة بس��بب إتباع 
“سياس��ة انتهازية لتغيير النظام” ما أدى إلى انهيار سياس��ي واقتصادي في 
ليبي��ا، وذلك في تقرير برلماني صادر عن إحدى لجان الش��ؤون الخارجية 
البريطانية، وأضاف التقرير أنه “بحلول منتصف عام 2011، تحول التدخل 
المحدود لحماية المدنيين إلى سياسة انتهازية لتغيير النظام، ولم يكن مدعوما 

باستراتيجيه لدعم ورسم شكل ليبيا ما بعد القذافي”.

كذلك أس��فر التدخل عن “انهيار سياس��ي واقتصادي وحرب بين الميليشيات 
وبين القبائل وأزمات إنسانية، وأخرى خاصة بالمهاجرين، وانتهاكات واسعة 
النطاق لحقوق اإلنسان وانتشار األسلحة التي كانت في حوزة نظام القذافي في 
مختلف أنحاء المنطقة، ونمو تنظيم داعش”. وكان رئيس حكومة الوفاق فايز 
اللجوء للسالح، باإلضافة إلى رفضه التدخل الخارجي في ليبيا.السراج دعا جميع األطراف إلى التريث وحل المشكالت العالقة بالحوار دون 

أي مصير للنفط الليبي ؟

وأكد المبعوث األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أن “ما حدث 
من تط��ورات في الهالل النفطي الليبي س��يحرم البالد من 
تصدير النفط،  كما أن االقتصاد الليبي على شفير االنهيار 
بالرغ��م من الث��روات الليبية، وحذر كوبلر من اس��تمرار 
تده��ور األوض��اع االقتصادي��ة ف��ي البالد، وم��ن تدهور 
قيم��ة العملة الليبية بش��كل تدريجي. كما طال��ب بعدم دعم 
المؤسسات الليبية التي ال تنضوي تحت المجلس الرئاسي.

عودة التصدير
لطالم��ا بقي الصراع عل��ى النفط نقطة الخالف الرئيس��ية 
بين الفرقاء الليبيين، وقد يكون شرارة “التوحد” حالياً ضد 
المجتم��ع الدولي الذي يعارض بش��دة أي تح��رك قد يدعم 
اس��تقرار ليبيا. وبعد س��يطرة الجيش الوطني على موانئ 
السدرة ورأس النوف، تسعى حالياً المؤسسة الوطنية للنفط 
لرف��ع حالة الق��وة القاهرة، وبدء اإلنت��اج وعودة التصدير. 
وكان��ت ليبيا تنتج قب��ل فبراير/ش��باط 2011، حوالي 1.6 
ملي��ون برميل يومياً، إال أن اإلنت��اج حالياً ال يتخطى 300 

ألف برميل في اليوم.

وف��ي ه��ذا اإلطار، ق��ال رئيس المؤسس��ة الوطني��ة للنفط 
مصطفى صن��ع هللا، إن إنتاج ليبيا ربما يزيد من نحو290 
أل��ف برميل ف��ي اليوم إلى 600 ألف برميل خالل ش��هر، 
ث��م يرتفع إلى 950 ألف برميل يومي��اً مع نهاية العام. لكن 
ذلك يعتمد على تلقي المؤسسة الوطنية للنفط أمواالً جديدة، 
وعلى إعادة تشغيل خطوط األنابيب في جنوب غربي ليبيا. 
وكان صنع هللا وقع اتفاقاً في يوليو/ تموز لتوحيد المؤسسة 
الوطنية للنفط في طرابلس مع نظيرتها المنافسة في بنغازي 

والموالية لفصائل مؤيدة لحفتر.

من جهته، قال قائد حرس المنش��آت النفطية الموالي لحفتر 
مفتاح المقري��ف، إن صنع هللا أبلغ الموظفين في الزويتينة 
باالس��تعداد لإلنت��اج، وبأنه س��يتجه إلى طرابل��س إلتمام 
خطوات لرف��ع حالة القوة القاهرة ف��ي الميناء. وتضررت 
بشدة أجزاء من البنية التحتية، ومن بينها منشآت في موانئ 

القطاع  في  متسارعة  تطورات  ليبيا  تشهد 
خالل  االقتصادي  وضعها  ترسم  قد  النفطي، 
الفترة المقبلة، وهو ما يهدد مصالح كثير من 
القوى الغربية التي تحاول العبث بأمن واقتصاد 
البالد، هذا ما ظهر جلياً بعد سيطرة الجيش 

الوطني الليبي على موانئ نفطية رئيسية.
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وكان أغل��ب المتظاهري��ن من مزارعي بلجيكا وفرنس��ا وألمانيا، 
الذين أبدوا استياءهم من تراجع أسعار المنتجات الزراعية.

تدهور سوق األلبان
وع��ن إقرار حزمة الدعم ، ق��ال نائب رئيس المفوضية األوروبية  
يوركي كتاينن إن “هذا يوضح كيف تتحمل المفوضية مس��ؤوليتها 
نحو المزارعين”. وتركز اإلجراءات على حزمة مساعدات لدعم 
منتج��ات األلبان، التي تلقت الضرب��ة األقوى عقب حظر تصدير 
المنتج��ات الغذائية لروس��يا، مم��ا أدى إلى حالة م��ن التدهور في 
أوضاع سوق األلبان في أوروبا. وهناك عوامل أخرى أثرت سلباً 
على س��وق المنتج��ات الزراعية األوروبية، م��ن بينها التغيير في 
العادات الغذائية، وتباطؤ الطلب الصيني على تلك المنتجات، مما 
أدى إلى انخفاض أس��عار تلك المنتجات، عالوة على تراجع كبير 
في أس��عار اللحوم. وكان االتحاد األوروبي قد مدد في يوليو/تموز 
م��ن العام الماضي العمل بحزمة مس��اعدات ضخم��ة للمزارعين 
األوروبيي��ن المتضرري��ن من حظر تصدي��ر المنتجات الزراعية 

إلى روسيا.

وقال كتاينن، وهو مفوض االتحاد األوروبي لفرص العمل والنمو، 
إن هذه االستجابة تهدف لتحقيق ثالثة أمور، أولها معالجة الصعوبات 
في التدفق النقدي التي تواجه المزارعين، وثانيها تحقيق االستقرار 

في األسواق، وثالثها معالجة عمل سلسلة التوريد.

م��ن جهته، قال رئيس جمعي��ة المزارعين األوروبي��ة، ألبرت يان 
مات: إن مزارعي االتحاد األوروبي يدفعون ثمن السياسات الدولية، 
مش��يراً إلى أن الحظر الروس��ي أضر بس��وق التصدير الرئيس��ية 

لالتحاد األوروبي.

يش��ار الى أن روس��يا كانت ق��د فرضت حظرا كام��ال على معظم 
عام 2014  وذلك ردا على العقوبات الغربية بحقها.المنتجات الغذائية المس��توردة من دول أوروبية والواليات المتحدة 

مزارعو اوروبا يدفعون ثمن المقاطعة الروسية

وتأت��ي هذه االحتجاجات بع��د مرور نحو عام عل��ى إقرار االتحاد 
االوروبي حزمة مس��اعدات للمزارعي��ن األوروبيين المتضررين 
من حظر تصدير المنتجات الزراعية إلى روسيا بقيمة 500 مليون 
يورو، ما يظهر مدى الضرر الذي لحق بالقطاع الزراعي األوروبي 

نتيجة فقدان السوق الروسية.

فشل السياسة الزراعية األوروبية
اعتبرت رئيسة نقابة المزارعين في بلجيكا سونيا ديبيكر في مقابلة 
م��ع صحيفة زونداخ البلجيكية، أن “ السياس��ة الزراعية األوروبية 
فشلت”، مشيرةً الى أن أوروبا لم تعد قادرة على ضمان دخل عادل 

للمنتجات.

وقالت ديبيكر: إن أوروبا فعلت كل ما يمكن لحماية السوق القديمة، 
ونس��يت أن تق��وم بإنش��اء إط��ار جديد يصحح الس��وق إذا فش��لت 
محاوالت حماية الس��وق، مش��يرة إلى تأثيرات المقاطعة الروس��ية 
للمنتجات الزراعية األوروبية، موضحةً أن “المزارعين في أوروبا 
يدفعون ثمن قرار سياس��ي”. كما أظهرت تأييدها لفرض حظر تام 
على الذبح دون تخدير للحيوانات، ولكنها قالت: إنه ال بد من تنظيم 
األمر على المس��توى األوروبي، وإن األمر لو طبق في منطقة في 
بلجيكا أو في دولة مح��ددة، يمكن نقل الحيوانات إلى منطقة أخرى 
داخ��ل البلد الواحد أو إلى البلد المجاور والتحايل على القوانين التي 

تطبق الحظر.

وكان��ت الس��لطات ف��ي بلجيكا قد ب��دأت في ع��ام 2015، تطبيق 
إج��راءات جديدة خالل عملي��ات الذبح في أيام عيد األضحى على 

خ��الف الس��نوات الماضية، مم��ا دفع كثي��راً من 
المس��اجد الوطنية إلى الدعوة إلى المقاطعة التامة 
له��ذا التقلي��د، والتعويض عن ذل��ك بالتبرع بثمن 
األضحي��ة إلى الجمعيات الخيري��ة أو المحتاجين. 
وفي نفس التوقيت من العام الماضي، أعلن وزراء 
زراعة دول منطقة اليورو عن حزمة مس��اعدات 
للمزارعي��ن األوروبيين بقيم��ة 500 مليون يورو 
)نحو 560 مليون دوالر(، عقب تظاهر بعضهم في 
شوارع بروكسل احتجاجاً على تدهور أوضاعهم. 

نفذ مزارعون غاضبون تظاهرة في بلدة ليبرامونت 
البلجيكية احتجاجًا على استمرار انخفاض أسعار 
السلطات  قبل  من  بدعم  مطالبين  الحليب،  شراء 
اوروبية  تنظيمية  بقواعد  او  االوروبية  الرسمية 

توضع حين تدعو الحاجة.
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والتس��رب من المدارس في الدول التي كانت تعاني بالفعل. والعديد 
م��ن الالجئين عمال مهرة تركوا بلدانهم التي تش��هد صراعات في 
اس��تنزاف كبير للعقول. وعلى النقيض من أوروبا حيث كان لتدفق 
المهاجرين من س��ورية واليمن أثر اقتصادي محدود وبعض اآلثار 
اإليجابي��ة فإن الهجرة كان له��ا أثر أكثر ضررا في الدول المضيفة 

بالشرق األوسط وشمال إفريقيا بحسب الدراسة.

وف��ي لبنان تس��بب تنافس المهاجري��ن على العمالة غير الرس��مية 
ف��ي انخفاض األجور في مختلف قطاعات االقتصاد وهو ما ش��كل 
ضغطا على الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم.
وبحس��ب الدراس��ة تقدر األضرار المادية في البني��ة التحتية حاليا 
بنح��و 137.8 مليار دوالر في س��ورية وأكثر من 20 مليار دوالر 
ف��ي اليمن مما يمثل تحديا طويل األجل لصناع السياس��ات وهو ما 
قلص حجم التجارة واإلنتاج في الدول المجاورة. وقالت الدراس��ة: 
إن األولوي��ة القص��وى للصندوق وغيره من الش��ركاء الخارجيين 
اآلخرين هي توسيع نطاق المساعدات اإلنسانية في مناطق الصراع 
والدول المجاورة التي تستضيف الجئين من خالل المنح والقروض 

الميسرة قدر المستطاع.

وأكد التقرير على أهمي��ة أن تحافظ الدول التي تمزقها الصراعات 
وتل��ك المجاورة لها على كفاءة عمل المؤسس��ات وبخاصة البنوك 
المركزية على أن تس��تخدم تلك المؤسسات بدورها السياسة النقدية 
االقتصادية.والسياس��ات المتعلقة بس��عر الص��رف لتعزيز الثقة ف��ي إمكانياتها 

 كريستين الغارد

النزاعات والحروب تّدمر اقتصادات المنطقة

وأك��دت الغارد خ��الل مدونة لها  ان عل��ى دول المنطقة ان تعمل 
قدر االمكان على الحفاظ على عمل المؤسس��ات االقتصادية ومنح 
االولوية للنفقات المخصصة إليواء الفئات االش��د هشاشة وحمايتها 
والحفاظ على اس��تقرار االقتصاد الكلي من خالل التصدي للتضخم 

واالبقاء على احتياطيات نقدية كافية.

هبوط حاد في الناتج االقتصادي
وفي دراسة حديثة حلل صندوق النقد الصراعات في 179 دولة منذ 
ع��ام 1970 لتحديد التكاليف االقتصادي��ة وخلص إلى أن انخفاض 
النات��ج االقتص��ادي في س��ورية وليبيا واليمن حي��ث تدور حروب 
تجاوز بكثير المتوس��ط العالمي في الس��نوات األخيرة. وبعد خمس 
سنوات من الحرب انخفض الناتج المحلي اإلجمالي في سورية إلى 
أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الصراع 
في عام 2010 بينما فقدت اليمن ما بين 25 و35 في المئة من ناتجها 
المحل��ي اإلجمالي في 2015. وقال: إن الناتج المحلي اإلجمالي في 

ليبيا التي تعتمد على النفط انخفض بنسبة 24 في المئة في 2014.

وبعد ثالث سنوات من الصراع عانت دول الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا التي مزقها القتال من خس��ارة ف��ي ناتجها المحلي اإلجمالي 
تراوحت بين 6 و15 نقطة مئوية في المتوس��ط مقارنة مع متوسط 

عالمي يتراوح بين أربع وتسع نقاط مئوية بحسب الدراسة.

وتعاني الدول المجاورة لمناطق احتدام الصراع من انخفاض الناتج 
المحلي اإلجمالي السنوي بواقع 1.4 نقطة مئوية في المتوسط على 
المس��توى العالم��ي مع انخف��اض أكبر بواقع 1.9 نقط��ة مئوية في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

تداعيات أزمة النزوح
وقال صندوق النقد: إن نزوح أكثر من نصف سكان سورية - 6.6 
مليون في الداخل وأكثر من خمسة ماليين هاجروا إلى دول أخرى- 
أدى إلى تفاقم الخسائر االقتصادية وزاد بشكل حاد من الفقر والبطالة 

الدولي  النقد  لصندوق  العامة  المديرة  اعتبرت 
كريستين الغارد أن اقتصادات دول منطقة الشرق 
األوسط مدمرة بسبب النزاعات والحروب التي أدت 
الى تشريد أكثر من 20 مليون نازح وعشرة ماليين 
مناطق  في  االنتاج  وسائل  معظم  وتدمير  الجئ، 
النزاع، مشيرًة الى ان الخسائر على مستوى الثروات 
المال  رأس  يضعف  حين  في  هائلة  والعائدات 

البشري بسبب نقص العمل والتعليم.
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األوروبي بش��أن طريقة معالجة أزمة ديون اليونان تضر بالبالد. 
وبيّ��ن ف��ي مؤتم��ر صحفي أن م��ا يؤخر اس��تعادة ثقة األس��واق 
والمس��تثمرين هو اس��تمرار النزاع والخالف بي��ن صندوق النقد 
الدولي والمؤسسات األوروبية، وبدوره يمنع هذا الخالف مشاركة 
اليون��ان في برنامج التيس��ير النقدي للبنك المركزي األوروبي في 
الوقت المناسب، وأضاف “إن اليونان التي تنفذ مثل هذا اإلصالح 
القاس��ي ال تس��تطيع أن تنتظر أكثر من ذلك بكثير، حيث تتجاوز 

ديون بالده 170 % من الناتج المحلي اإلجمالي”.

من جانب��ه، قال وزير العمل اليوناني ج��ورج كاترو جالوس، إن 
بالده س��تبلغ دائنيها بأنها ال تس��تطيع االمتثال إلصالحات س��وق 
العم��ل التي يطلبها صندوق النقد الدولي كش��رط  دعم ثالث خطة 
إنقاذ مالي للبالد. وبحسب “رويترز” تعتبر الحكومة اليسارية في 
اليون��ان طلب صندوق النقد بمثابة حظر لحق العمال في التفاوض 
الجماع��ي على األجور وظروف العمل، وإذا فش��لت المفاوضات 
مع صن��دوق النقد بخصوص هذا الموضوع فإن تمويل الصندوق 
لخط��ة اإلنقاذ البالغة قيمتها 86 مليار يورو )96 مليار دوالر( قد 

يتعرض للخطر، وقد يقوض ذلك الثقة باالتفاق عموماً.

أزمة التفاوض الجماعي
وأش��ار كات��رو جالوس قبل س��اعات م��ن محادث��ات أجراها مع 
رؤس��اء بعثة االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن مدى 
تق��دم خطة إنقاذ اليونان، إلى أن أثينا ق��د تحارب من أجل الحفاظ 
عل��ى “حق التفاوض الجماعي”، واصفاً صندوق النقد بأنه العب 
متشدد. وبيّن أن حكومته تريد إعادة نظام التفاوض الجماعي ألنه 
أس��اس النموذج االجتماعي األوروبي، كما أنه وفي برامج اإلنقاذ 
السابقة جرى إضعاف هذا النظام. وأضاف “هناك تدابير رفضها 
بالفع��ل أرب��اب األعمال في اليونان، وقد وصلن��ا إلى نقطة لم يعد 

ألكسيس تسيبراس

اليونان: اعتراض على سياسات التقشف

شروط صارمة للمساعدات
وش��كلت ق��وة تدابير اإلص��الح التي يجب عل��ى أثين��ا اعتمادها 
الس��تكمال أول مرحلة في خطة اإلنقاذ الجديدة خالفاً بين صندوق 
النقد الدول��ي واالتحاد األوروبي، وقال رئي��س البرلمان اليوناني 
نيكوالس فوتسيس، إن برنامج اإلصالحات التي يجري تنفيذها في 
اليونان تستبعد اتخاذ تدابير تقشف جذرية لتفادي تصعيد التوترات 
داخ��ل البالد. وأضاف فوتس��يس على هام��ش المؤتمر األوروبي 
لرؤساء البرلمان في ستراسبورغ  قائالً: “نحن نسير على الطريق 
الصحيح من حيث إصالح مواردنا المالية، وألننا نريد أن تنعكس 
اإلصالحات بشكل إيجابي على الوضع االجتماعي، فيجب أن يتم 

تقليص عبء الظروف الصعبة عن كاهل المواطنين”.

وكان��ت اليونان وافقت على خطة إنق��اذ أوروبية قيمتها 86 مليار 
يورو )94 ملي��ار دوالر( في يوليو/تموز 2015 على مدى ثالث 
س��نوات، وذلك لتفادي الخ��روج من منطقة الي��ورو، لكن جاءت 
الخطة بش��روط صارم��ة. وبموجب هذه الش��روط  يتوجب على 
اليون��ان اتخاذ تدابير إصالح من ش��أنها أن تنتج فائضاً أولياً قدره 

5.3 % من الناتج االقتصادي بحلول عام 2018.

ويترك��ز الخالف على قوة التدابير التي تحتاج إليها أثينا للوصول 
إل��ى تحقي��ق هذا الفائض م��ع إصرار رئي��س ال��وزراء اليوناني 
ألكسيس تسيبراس على أن اليونان ملتزمة بتنفيذ اإلصالحات التي 
س��وف تصل إلى الهدف. لكن يعتقد صندوق النقد الدولي أن كثيراً 
م��ن التدابير المتفق عليها تعد غامضة وال تمكن من الوصول إلى 

الهدف.

خالفات
ويرى تس��يبراس أن الخالفات بين صندوق النقد الدولي واالتحاد 

سياسات  أثينا  حكومة  انتهاج  من  سنوات  بعد 
األوروبي  االتحاد  التزامًا بشروط  القاسية،  التقشف 
الدولي،  النقد  وصندوق  األوروبية  والمفوضية 
الحصول  أجل  من  وذلك  بالـ“الترويكا”  المعروفة 
أزمتها  من  اليونان  إلخراج  مالية  إنقاذ  حزم  على 
االقتصادية بعد بلوغ مستويات العجز في الميزانية 
والدين الحكومي لمستويات قياسية، بدأت الحكومة 
اليونانية ُتبدي اعتراضها بشكل واضح على تبني 
تزيد من مستويات  التي  السياسات  تلك  مزيد من 
البطالة  ارتفاع معدالت  اإلحباط االجتماعي في ظل 

وتدني مستوى معيشة األفراد.
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بنسبة 0.7 % و1.0 % على التوالي. بينما يتوقع االتحاد األوروبي 
تعافي االقتصاد بنسبة 2.7 % في 2017.

أمل في مساعدات جديدة
وم��ن جان��ب الحكومة اليوناني��ة، فيتوجب عليه��ا أن تقدم برنامج 
إصالح��ات جديدة م��ن أجل الحص��ول على ش��ريحة أخرى من 
الق��روض بقيم��ة 2.8 ملي��ار يورو بحل��ول نهاية س��بتمبر/أيلول 
الحالي، على أن تباشر بعدها مفاوضات حول تخفيف أعباء الدين 
عليها. لكن صندوق النقد الدولي أكد أنه لن يش��ارك مالياً في خطة 
المس��اعدة الجديدة التي أقرتها دول منطقة الي��ورو لليونان، ما لم 
يتوص��ل األوروبيون إل��ى اتفاق لخفض عبء الدين بش��كل كبير 

على هذا البلد.

وف��ي نفس الس��ياق، يرى رئي��س مجموع��ة وزراء مالية منطقة 
الي��ورو يورين ديس��لبلويم بأن��ه يتعين على اليونان اإلس��راع في 
تنفي��ذ وتيرة اإلصالحات المطلوبة منها، في إطار ش��روط حزمة 
مساعدات اإلنقاذ المالي التي تحصل عليها أثينا، مشيراً إلى إحراز 

تقدم محدود في هذا الصدد خالل فصل الصيف.

وقال ديس��لبلويم للصحافيين في براتيس��الفا عاصمة سلوفاكيا قبل 
ت��رأس اجتماع غير رس��مي للجن��ة مجموعة الي��ورو التي تضم 
وزراء مالي��ة منطق��ة العملة األوروبية الموح��دة “الجميع بحاجة 
لقس��ط من الراحة، ولك��ن يتعين اآلن تس��ريع الوتيرة”، وأضاف 
“خالل الصيف، لم يتم تنفيذ عمل كبير، واآلن لم يعد هناك عذر، 

فدعونا نستعد ونعود للعمل”.

وخالل االجتماع،  قال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج 
“االتفاقي��ات تبرم م��ن أجل أن تُحترم، ونحن س��وف نوضح ذلك 
ولكن يجب العمل بشكل أسرع”.اليوم” فكانت رس��الة االجتماع لليونان “أثينا ال يزال لديها الوقت 

بإمكاننا فيها التساهل مع تدهور وضع العمال اليونانيين”.

وف��ي الط��رف المقابل، يرى االتح��اد األوروبي وصن��دوق النقد 
الدولي أن القوة العاملة غير المرنة أس��همت في عدم قدرة اليونان 
على المنافس��ة، والذي بدوره ساهم في الضائقة االقتصادية، ولكن 
تش��ير مص��ادر قريبة م��ن الدائنين إل��ى معارضة صن��دوق النقد 
الدولي بصف��ة خاصة ألي محاولة من أثينا إلحياء نظام التفاوض 

الجماعي القديم.

إجراءات قاسية
وبموج��ب خطة حكومي��ة لتلبية مطال��ب اإلنقاذ الثال��ث لليونان، 
س��يواجه “العاملين على حس��ابهم الخاص” في اليونان التزامات 
ضريبية أكثر صعوبة في عامي 2016 و2017، بحيث س��تكون 
هناك حاجة إلى قيام جميع األفراد العاملين على حس��ابهم الخاص 
بدفع 75 % من ضرائبهم في عام 2016 على أساس أرباح العام 
الماض��ي، حتى لو لم يحققوا أي دخل يذكر في العام الحالي، وفي 

عام 2017 سترتفع هذه النسبة إلى 100 %.

واعتراضاً على خطط التقشف التي تريد الترويكا تطبيقها بطريقة 
قاس��ية، شارك نحو 15 ألف محتج في مظاهرات مناوئة للحكومة 
قب��ل زيارة إل��ى اليونان يجريها عدد من مفتش��ي اإلنقاذ، ذلك بعد 
أن قضت اليونان الجانب األكبر من الس��نوات الثماني األخيرة في 
رك��ود اقتصادي، وتم��ر اآلن بثالث جولة من إجراءات التقش��ف 

المرتبطة ببرامج إنقاذ دولية.

توقعات
حق��ق اقتصاد اليونان وتيرة نمو محدودة في الربع الثاني من العام 
الحال��ي، وأظهرت بيانات حديثة أن االقتص��اد البالغ حجمه 176 
مليار يورو ) 196.8 مليار دوالر( نما بنس��بة 0.2 % في الفترة 
الممت��دة بين أبريل /نيس��ان ويونيو/حزي��ران الماضيين، بما يقل 
قلي��الً عن تقديرات س��ابقة بنم��وه 0.3 %، ويعود ذلك باألس��اس 
إلى ضعف إنفاق المستهلكين وصافي الصادرات. وهذه هي المرة 
األول��ى الت��ي ينمو فيها االقتصاد على أس��اس فصل��ي منذ أواخر 

2015 وعقب انكماشه 0.2 % في الربع األول.

وأش��ارت البيانات إلى انكماش االقتصاد اليوناني بنس��بة 0.9 % 
على أس��اس س��نوي في الربع الثان��ي، مقارنة م��ع توقعات أولية 
بانكماش نس��بته 0.7 %، في حين يتوق��ع خبراء االقتصاد ركوداً 
مح��دوداً للعام بأكمله. كذل��ك تتوقع المفوضي��ة األوروبية والبنك 
المرك��زي اليوناني انكماش��اً اقتصادياً نس��بته 0.3 % خالل العام 
الحال��ي، بينما تتوقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية انكماش��اً 
أقل بنس��بة 0.2 %. وكانت وكالتا التصني��ف االئتماني “موديز” 
و“س��تاندرد آند بورز” أكثر تش��اؤماً، إذ توقعتا انكماش االقتصاد 
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طرحت ش��ركة التطوير واالستثمار السياحي، المطّور 
الرئيسي ألبرز المش��اريع الثقافية والسياحية والسكنية 
في أبوظبي، المزيد من وحدات تاون هاوس في منطقة 
لجون��ز الس��عديات. وباإلضاف��ة إلى الوح��دات الحالية 
بغرفت��ي و3 غرف ن��وم والمعروضة للبي��ع، أضافت 
الش��ركة وح��دات ت��اون ه��اوس بأربع غ��رف، تتميز 
جميعه��ا بتصميم عص��ري مريح. وكانت الش��ركة قد 
أطلقت المشروع في نيسان/أبريل 2016، حيث يجري 
العمل على المش��روع وفقاً للمخط��ط تحضيراً لمرحلة 
اإلنش��اءات الرئيس��ية، حيث تجري أعمال األساسات، 

ليتم منح عقد األعمال الرئيسية قبل نهاية 2016.

عرض وحدات تاون هاوس للبيع

أطلقت ش��ركة داماك العقارية مش��روع أكويا كواترو، 
النم��ط الجدي��د كلياً م��ن الفلل في قل��ب مجتمع الغولف 
الدول��ي. وتحت��وي فل��ل أكوي��ا كواترو الت��ي ُصممت 
خصيصاً لتناس��ب جيل األلفية وعائالتهم، من 4 غرف 

فسيحة تحيط بها مساحات خضراء شاسعة.
وكانت الشركة قد أعلنت خالل معرض “سيتي سكيب 
غلوبال 2016”، عن إطالق 4 مش��اريع جديدة أخرى 
تش��مل المرحلة الجديدة من فل��ل “أكويا إيماجين 2.0” 
المكونة من 3 غرف نوم والتي تس��تهدف جيل األلفية، 
الوحدات الس��كنية “ذا ريزيدنس��ز” في أيكون س��يتي، 
فندق أيكون والشقق الفندقية في أيكون سيتي، فضالً عن 

فلل XV المعكوسة في أكويا من داماك.

اطالق مشاريع من “داماك العقارية”

“فارجلوري” تستأنف مشروعها في أبوظبي

استأنفت شركة فارجلوري الند التايوانية العمل في مشروع عقاري بقيمة مليار دوالر 
يجري تنفيذه بجزيرة المارية في أبوظبي متوقعة االنتهاء من تطوير المرحلة األولى 
ف��ي 2018 أي بعد عامين من الموعد الذي تقرر في األصل. وكانت الش��ركة أعلنت 
عن المش��روع الس��كني الفاخر في المنطقة المالية الحرة بأبوظب��ي في 2013 قائلة: 
إن المرحلة األولى س��تكون جاهزة بحلول 2016. لكن األس��عار في قطاع العقارات 
بأبوظبي شهدت تقلبات كبيرة منذ ذلك الحين لتقفز في البداية بشكل حاد قبل أن تتراجع 
مع نزول أس��عار النفط الذي أثر سلباً على اإلنفاق الحكومي ودفع إلى تسريح اآلالف 

في الشركات المملوكة لإلمارة والشركات النفطية.

اإلمارات: 20 مليار دوالر لتطوير مدينة جديدة

ع��ن  القابض��ة”  “دب��ي  أعلن��ت 
مش��روع لتطوي��ر مدين��ة جدي��دة 
بقيم��ة 20 ملي��ار دوالر لتس��ريع 
وتي��رة النم��و بهدف تف��ادي تأثير 
هبوط أس��عار النفط على المنطقة. 
وتعاونت 19 جه��ة حكومية على 
تصميم مدينة “جميرا س��نترال”، 

بقيادة “دبي القابضة”، إذ تمثل نموذجا متكامال لمس��تقبل التطوير العمراني في إمارة 
دبي، ومدن المستقبل عالميا، بمساحة تبلغ 47 مليون قدم مربعة. وتشتمل المدينة على 
ممرات مغطاة بمس��احة مليون قدم مربعة، وشبكة طرق حديثة تصل بين 33 حديقة، 
وأكثر من 37 س��احة عامة الحتفاالت سكانها الذين يبلغون 35 ألف نسمة، وزائريها 
الذين يقدرون ب�100 مليون زائر س��نويا. وقال حاكم دبي محمد بن راش��د آل مكتوم 
خالل االعالن عن المشروع “إن المدينة تمثل نموذجا ومحطة ضمن رحلة ممتدة لبناء 

مدينة المستقبل، التي تحقق السعادة للمجتمعات”.

“بالم 360” من “نخيل”

أطلقت شركة نخيل العقارية “بالم 360” الذي يتكون من برجين فندقيين على جزيرة 
نخلة جميرا، يحتوي على منازل سطحية على مساحات تبلغ 12 ألف قدم مربع ويوفر 
أعل��ى درجات الفخامة. ويقع المش��روع عل��ى الهالل الغربي لنخل��ة جميرا ويتصل 
مباش��رة بالش��اطئ وممش��ى نخلة جميرا. ومن المتوقع االنتهاء منه في منتصف عام 

2020. وتشمل الوحدات السكنية 
252 وحدة مفروش��ة من غرفة 
المن��ازل  وغرفتي��ن. وتحت��وي 
السطحية س��واء كانت من طابق 
أو طابقي��ن، عل��ى مراف��ق مثل 
حوض س��باحة خ��اص وصالة 

العاب رياضية ومسرح منزلي.
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باع��ت “بل��ووم العقاري��ة” إح��دى الش��ركات التابعة 
ل�“بلووم القابضة” والمتخصصة في تطوير المجتمعات 
المتكاملة والمس��تدامة، 75 % من وحدات مش��روعها 
العقاري الجديد متعدد االستخدامات “بلووم هايتس” في 
“قرية جميرا س��يركل” بدبي، وال��ذي تم إطالقه خالل 

أسبوع “سيتي سكيب غلوبال” في دورتها ال�15.
ويمثل إطالق هذا المشروع خطوة مهمة من قبل “بلووم 
القابضة” التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لالستثمار في 
المش��اريع الس��كنية متوس��طة التكلفة في دبي. كما تعد 
“بل��ووم” المطور الرئيس الوحيد الذي دخل في س��وق 
العقارات في دبي بنجاح، وذلك بعد إطالقه مش��روعي 
“س��تيال مارس” و“بلووم هايتس”، ويعود هذا النجاح 
لج��ودة المنتج العقاري الذي تعرضه الش��ركة وقدرتها 

على تقديم أسعار تنافسية وخطط سداد ميسرة.

بيع 75 % من “بلووم هايتس”

ديوكس دبي ينضم لـ“بريفيرد”

وقعت ش��ركة “س��يفن تايدز” المتخصصة في 
تطوي��ر العقارات ومقرها دبي، اتفاقية ش��راكة 
مع مجموع��ة “بريفيرد” للفن��ادق والمنتجعات 
الت��ي تعد أكبر مزود عالم��ي لخدمات المبيعات 
والتس��ويق والتوزيع لعالمات الفن��ادق الفاخرة 
المس��تقلة. وبموجب هذه الش��راكة سيتم إدراج 
فن��دق “ديوكس دبي” ضمن منصة الحجز عبر 
اإلنترن��ت التابع��ة للمجموعة والت��ي تبلغ قيمة 
الحج��وزات من خاللها أكثر من 1 مليار دوالر 
أميركي س��نوياً. ويق��ع الفندق ف��ي نخلة جميرا 

ومن المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام.

مشاريع إسكانية في البحرين

باألعم��ال  القائ��م  ش��ارك 
باإلناب��ة بس����ف�ارة دول��ة 
اإلمارات في المنامة سعيد 
سالم الكتبي، في حفل توقيع 
عقود تنفيذ مشاريع إسكانية 
في مملكة البحرين بتمويل 

إماراتي وكويتي، والذي أقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد 
بن عبد هللا آل خليفة. ومثّل الكتبي صندوق أبوظبي للتنمية في حضور مراس��م توقيع 
3 عقود بين وزارة اإلس��كان يمثلها وزير اإلس��كان البحريني باسم بن يعقوب الحمر، 
وشركات مقاوالت إماراتية قيمتها اإلجمالية تقدر بأكثر من 102 مليون دوالر، إلنجاز 
أعمال البنية التحتية وتصميم الش��قق السكنية واإلشراف على البنية التحتية والجسور 

في الجزر 10 و11و12 بالمدينة الشمالية.

“كيان” تطلق مبيعات “سمايا” بالرياض

أطلق��ت مجموعة كي��ان المتخصصة في مج��ال التطوير 
العقاري في الش��رق األوس��ط، مبيعات مش��روع س��مايا 
الس��كني متعدد االس��تخدامات والبالغة كلفت��ه مليار لاير 
سعودي )266.4 مليون دوالر(، ويحتل مساحة تصل إلى 
مليون مت��ر مربع في منطقة عرقة الراقية ش��مال غربي 
مدين��ة الرياض، وهي منطقة مجاورة للحي الدبلوماس��ي 
المطل عل��ى وادي حنيفه، إحدى أرقى المناطق الس��كنية 
ف��ي الرياض . وقال رئي��س مجلس إدارة المجموعة أحمد 
الحاطي: نحن نؤمن أن مش��روعاً ك� “سمايا” سيحقق نقلة 

أحمد الحاطينوعية في مجال المشاريع السكنية متعددة الخدمات.
كش��فت مجموعة إعمار للضيافة النقاب عن المشروع 
األول م��ن نوع��ه بواجه��ة بحري��ة لعالم��ة “العنوان 
للفنادق والمنتجعات” في دبي، والذي يتكون من فندق 
“العنوان جميرا منتجع وس��با”، “العنوان رزيدنس��ز 
جمي��را منتجع وس��با”، وش��قق “العنوان رزيدنس��ز 
جمي��را دبي” ب��إدارة “العنوان”. وس��تتولى “العنوان 
للفن��ادق والمنتجع��ات” إدارة المش��روع ال��ذي يضم 
182 غرفة إضافة إلى الش��قق الفندقية والسكنية ضمن 

برجين يتجاوز ارتفاعهما 290 متراً .

“العنوان جميرا منتجع وسبا”
من “إعمار”
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وقع��ت ش��ركة ماريوت الدولي��ة األميركي��ة، اتفاقيات 
الفتت��اح 14 فندق��اً خالل ع��ام 2016، به��دف تعزيز 
محفظته��ا الدولية التي تضم 147 فندقاً في 20 دولة في 
الشرق األوسط وأفريقيا. وأكدت الشركة على افتتاح 11 
فندقاً في المنطقة أواخر عام 2016. وأش��ارت إلى أنها 
تشغل حالياً ضمن منطقة الشرق األوسط 40 فندقاً تابعاً 
لثماني عالمات يضاف إليها 5 فنادق جديدة في اإلمارات 
وفندقاً واحداً في كل من مصر، قطر والكويت. وتعتزم 
بحلول عام 2020 إضافة 74 فندقاً جديداً إلى مجموعتها 

القائمة، والتي تبلغ بالمنطقة 221 فندقاً.

14 فندقاً لـ“ماريوت الدولية” في 2016

جسر ثالث فوق مضيق البوسفور

افتتحت تركيا واحداً من أكبر الجسور المعلقة في العالم 
يرب��ط بين قارتي آس��يا وأوروبا وهو أحدث مش��روع 
ضخ��م في حملة إنش��اءات قيمته��ا 200 مليار دوالر. 
والجس��ر المار أعل��ى مضيق البوس��فور الفاصل بين 
القارتين مبني على غرار جسر بروكلين في نيويورك 
وتتمي��ز أعمدته بأنها أكثر ارتفاعاً من برج إيفل. ويبلغ 
طول الجسر 1.4 كيلومتر وعرضه 59 متراً ويضم 8 
حارات للسيارات وخطين حديديين للقطارات السريعة. 
وقبل افتتاح جسر الس��لطان ياووز سليم الذي تكلف 3 

مليارات دوالر على حافة اسطنبول بث التلفزيون إعالناً يحمل شعار “افخري بقوتك 
يا تركيا”. وينس��ب اس��م الجسر للس��لطان العثماني س��ليم األول الذي حكم في القرن 
الس��ادس عش��ر. ويس��عى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الستخدام مثل تلك 
المشاريع لتأكيد مكان له في التاريخ كأهم قائد للبالد منذ تأسيس جمهورية تركيا الحديثة 
على يد مصطفى كمال أتاتورك. ويضاف الجس��ر الجديد إلى جس��رين آخرين يمران 

فوق مضيق البوسفور وتعبرهما 150 مليون مركبة سنوياً.

رجب طيب اردوغان

ش��هدت س��وق العقارات في الم��دن االلماني��ة الكبرى 
ازده��اراً ف��ي اآلونة األخي��رة، ويواجه المس��تأجرون 
والمش��ترون م��ن ميونخ ف��ي الجن��وب وهامبورغ في 
الش��مال زيادات حادة في األسعار، مع بدء انتقال مزيد 
من األش��خاص للمناطق الحضرية. وأظهرت دراس��ة 
أجراها مصرف بوس��ت بنك األلماني أن س��عر الشقق 
ف��ي ميونخ، برلين، هامب��ورغ وفرانكفورت يتكلف ما 
يع��ادل اجمال��ي أرباح م��ا بين 10 إل��ى 15 عاماً، وأن 
تلك األس��عار تواصل االرتفاع. ولفتت الى أن أس��عار 
الش��قق في هامبورغ ارتفعت 70 % بين عامي 2010 
و2015، ويتوقع أن ترتفع 50 % أخرى بحلول 2030. 
ويقدر سعر شقة مكونة من 3 غرف ب�450 ألف دوالر 

في المناطق السكنية القريبة من وسط المدينة.

ازدهار سوق العقارات في المانيا

“تالل العقارية” تطلق “تالل مول”

أطلقت “ت��الل العقارية” الش��ركة 
المتخصص��ة ف��ي مج��ال التطوير 
وتطوي��ر  العق��اري  واالس��تثمار 
المجمعات السكنية ومشاريع التملك 
الحر في إمارة الشارقة، أكبر مركز 
للتسوق التجاري في الشارقة يحمل 
اس��م “تالل مول” والذي سيدش��ن 

على مساحة إجمالية تقدر ب�2 مليون قدم مربع ضمن مشروع مدينة تالل الواقع في منطقة 
جوزيع على ش��ارع اإلمارات. وكش��ف رئيس مجلس إدارة الش��ركة سلطان بن أحمد 
القاس��مي، أن تكلفة المركز س��تصل إلى مليار درهم )272 مليون دوالر(، وأن أعماله 
اإلنشائية ستبدأ خالل النصف الثاني من 2017 على أن يفتتح رسمياً في عام 2019.

إنشاء مدينة مشابهة لـ“وول ستريت” في قطر

تعتزم قطر إنشاء مدينة مالية مشابهة لمنطقة وول ستريت التي باتت مركزاً للشركات 
والمؤسس��ات المالية في مدينة نيويورك، وذلك في سياق تنويع االمارة مصادر دخلها 
وخفض االعتماد على النفط. وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة، 
أن مؤسسات مالية منها “المركز”، ستنتقل الى منطقة مشيرب وسط العاصمة القطرية 
بدءاً من منتصف 2017، وذلك إلنش��اء نس��خة قطرية من وول س��تريت أو كاناري 
وورف، المنطقة المالية في لندن. وأشار إلى أن هذه االنتقاالت تهدف إلى خلق منطقة 
مالي��ة وتجارية ف��ي المنطقة، وأن تأتي ضمن التزامنا لدع��م قطر في جهودها لتنويع 

مصادر الدخل الوطني. وستمتد المنطقة المالية على مساحة 300 الف متر مربع.
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الطلب منذ عدة س��نوات ما زالت قائمة. الفتاً 
إلى أن الطلب على الوحدات السكنية في لبنان 
اليزال يتأثر باالس��تقرار السياس��ي، وتباطؤ 
النمو االقتصادي وتدني مستوى ثقة المستهلك. 
مش��يراً  إلى أن  األس��عار المرتفعة للوحدات 
السكنية وتعارضها مع واقع متوسط دخل الفرد 
المتدني وع��دم االس��تقرار الوظيفي وتراجع 
فرص العمل، س��اهمت في إبقاء نسبة الطلب 

على هذه الوحدات عند مستويات منخفضة.
وأضاف: من المستبعد أن يتغير منحى الركود 
الحال��ي للطل��ب العق��اري م��ن دون صدمة 
سياس��ية إيجابية بحجم تلك التي شكلها اتفاق 
الدوحة في أيار/مايو 2008، إن صدمة كهذه 
من ش��أنها أن تخفّض من مستوى المخاطر 
وترفع ثقة األس��ر وتع��زز النمو االقتصادي 
وتوفر فرص عمل، ما سينتج عنه ارتفاع في 

الطلب على الوحدات السكنية.

تراجع كبير في بيروت
أظهرت نتائج المؤش��ر في الفصل الثاني من 
العام الحالي أن معدل الطلب على المنازل كان 
األعلى من قبل المقيمين في جبل لبنان، تبعه 
مع��دل الطلب من قبل المقيمي��ن في بيروت، 

تراجع الطلب على العقارات في لبنان

يشهد الطلب على العقارات في لبنان تراجعًا مستمراً نتيجة استمرار 
ثقة  وتراجع  االقتصادي  النمو  وتباطؤ  البالد،  في  السياسية  األزمة 
المستهلك، باإلضافة الى اتساع الهوة بين  مستويات الدخل وأسعار 

الوحدات السكنية المعروضة.

وأظهرت نتائج مؤش��ر بن��ك بيبلوس للطلب 
العق��اري ف��ي لبن��ان أن الطل��ب تراجع في  
الفصل الثاني من عام 2016 بنسبة 8.3 % 
من معدل شهري يبلغ 42.5 نقطة في الفصل 
األول م��ن عام 2016 إل��ى 38.9 نقطة في 
الفصل الثاني. وشكلت نتائج المؤشر للفصل 
الثاني من العام الحالي القراءة الفصلية السابعة 
األدنى له خالل 36 فصالً. وأوضحت النتائج 
أن  المعدل الش��هري للفصل الثاني انخفض 
بنس��بة 70,3% مقارن��ةً بالنتيج��ة الفصلية 
األعلى المس��جلة في الفصل الثاني من العام 
2010 والبالغة 131 نقطة، وبنسبة %64,5 
مقارنةً بالنتيجة السنوية األعلى المسجلة في 
العام 2010 والبالغة 109,8 نقطة، في حين 
تدنى بنس��بة 38,6% عن المعدل الش��هري 
البالغ 63,5  نقطة منذ بدء احتس��اب المؤشر 

في تموز/يوليو 2007.

تدني ثقة المستهلكين
ارتك��زت نتائج المؤش��ر الى مس��ح أجري 
مؤخ��راً ش��مل عدداً م��ن اللبنانيي��ن ، حيث 
أش��ار 4,4% م��ن المواطني��ن المقيمين إلى 
أنهم ينوون ش��راء أو بناء منزل في األشهر 
الستة المقبلة، مقارنةً مع 7,2% خالل الفترة 
الممتدة بين تموز/يولي��و 2007 وحزيران/

يوني��و 2016، و14,8% في الفصل الثاني 
م��ن الع��ام 2010، وه��ي النس��بة األعل��ى 

المسجلة منذ بدء احتساب المؤشر.
وف��ي ق��راءة لنتائ��ج المؤش��ر، ق��ال كبي��ر 
البح��وث  مديري��ة  ورئي��س  االقتصاديي��ن 
والتحاليل االقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس 
نسيب غبريل: إن نتائج المؤشر للفصل الثاني 
من 2016 تش��ير إلى استمرار تدني مستوى 
الطل��ب عل��ى الوحدات الس��كنية ف��ي لبنان، 
بحيث أن العوامل ذاتها التي تسببت بانخفاض 

ومن ثم الشمال، فالبقاع والجنوب. وانخفض 
المؤش��ر ب�32% في بيروت، و10,3% في 
الجنوب، بس��بب التراجع في نس��بة المقيمين 
الذين ينوون ش��راء منزل في كال المنطقتين. 
أم��ا ف��ي الش��مال فتراجع ب�22,8% بس��بب 
تراجع نسبة المواطنين الذين يخططون لبناء 
أو ش��راء منزل في هذه المنطقة. في المقابل، 
ارتفع المؤشر ب�13,1% في جبل لبنان بسبب 
ارتفاع نسبة اللبنانيين الذين يخططون لشراء 
منزل في  هذه المنطقة، في حين ارتفع ب�%5,8  
في البقاع بس��بب ارتفاع نسبة اللبنانيين الذين 
يخطط��ون لبناء منزل في المنطقة المذكورة. 
المنتمين إلى جميع فئات الدخل.باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، انخف��ض الطلب عند 

نسيب غبريل 
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2016، ولكنها ال تزال أعلى بنس��بة 64 ٪ بالمقارنة مع األس��عار 
في عام 2011. أما بالنسبة للفلل السكنية فقد كانت المعدالت مستقرة 
على نطاق واس��ع على مدى األش��هر الستة الماضية مع زيادة يبلغ 
متوسطها نحو 0.3 ٪ مع وجود اتجاه واضح نحو المنازل األصغر 
)2 - 4 غ��رف نوم( ف��ي العديد من المناطق مث��ل المرابع العربية 

والينابيع ومدن.

استمرار التراجع العقاري
وعن االتجاهات المس��تقبلية  للسوق ، قال ستيفنز: “نتوقع أن نشهد 
المزيد من االنخفاضات الهامش��ية على مدى األشهر الستة المقبلة، 
ومن المحتمل أن يشهد السوق انخفاضاً بنسبة ٪5 بحلول نهاية عام 
2016. ويمكن أن يش��هد القطاع حال��ة من التوازن نظراً للتوقعات 
بزيادة حركة الش��راء مع مس��اهمة األس��عر المنخفضة في تعزيز 
الطلب من قبل المشترين على األبنية التي اقتربت من انتهاء أعمال 
اإلنش��اء. أما بالنسبة لس��وق اإليجارات، فإنه من المتوقع أن تحافظ 
شقق االستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم على مكانتها 
القوي��ة مع احتمال زيارة األس��عار في بعض المناط��ق مع ارتفاع 

معدالت اإلشغال”.

وس��اهم العرض المحدود من الخيارات الس��كنية في أبوظبي خالل 
األشهر الستة األولى من العام الحالي في الحد من تسجيل انخفاض 
كبير في معدالت اإليجار مع تس��جيل 800 وحدة سكنية جديدة فقط 
بما في ذلك برج ويف تاور في جزيرة الريم، مما أدى إلى تس��جيل 
ولكن بانخفاض قدره ٪1 فقط.انخفاض بنس��بة 3 ٪. وينطبق األمر ذاته في س��وق الفلل الس��كنية 

جون ستيفنز

تباطؤ السوق العقارية في اإلمارات

مشهدان مختلفان في دبي وأبوظبي
أظهر تقرير صادر عن “أس��تيكو” للخدمات العقارية المتكاملة  أن 
دبي قد ش��هدت حالة من التباطؤ في الس��وق العقارية خالل األشهر 
الستة األولى من 2016 ولكن ألسباب مختلفة، وخاصة مع انخفاض 
وتيرة سرعة استكمال المشاريع وتسليمها من قبل المطورين نظراً 
لزي��ادة المعروض من العقارات الس��كنية في الس��وق، األمر الذي 
تس��بب بالتالي في تس��جيل انخفاض طفيف بنسبة 2 ٪ على أسعار 

إيجارات الشقق السكنية و1 ٪ ألسعار تأجير الفلل.

كما س��اهم األثر التراكمي النخفاض أسعار النفط وتخفيض اإلنفاق 
الحكومي على مدى األشهر ال�18 الماضية في تسجيل تباطؤ أيضاً 
ف��ي س��وق أبو ظب��ي، حيث أدى خف��ض الوظائف خالل األش��هر 
الماضي��ة إلى انخفاض متوس��ط اإليجار الس��كني 3 ٪ في النصف 
األول م��ن الع��ام الحال��ي، فيما ش��هدت الوحدات الس��كنية الراقية 

انخفاضاً بنسبة 4 ٪.

وفي هذا الس��ياق، قال المدير التنفيذي لشركة أستيكو جون ستيفنز: 
“إننا نش��هد في الوقت الحالي مشهدين مختلفتين للقطاع السكني في 
إمارات��ي أبوظبي ودبي. وقد الحظنا مؤخراً ظاهرة مثيرة لالهتمام 
ف��ي دبي تتمثل في قرار بع��ض العائالت بعودة بعض أفراد العائلة 
لموطنه��م من أج��ل توفير بعض الم��ال”. وأضاف: كم��ا أننا بدأنا 
بمش��اهدة بوادر هذه الظاهرة في إم��ارة أبوظبي من خالل االنتقال 
من الوحدات الس��كنية الكبيرة والراقية إلى مش��اريع أخرى بأسعار 
أق��ل. وهذا ما س��اهم في ارتف��اع معدالت الوحدات الش��اغرة ما قد 
يؤدي إلى تس��جيل زيادة في أسعار اإليجار للوحدات الصغيرة في 

المباني المرغوبة.

وكان��ت مدينة دبي قد ش��هدت خالل النص��ف األول من هذا العام 
إضافة 2000 وحدة سكنية جديدة من المستوى المتوسط والمقبول 
ونح��و 200 في��ال وت��اون ه��اوس، وذلك فض��الً ع��ن العديد من 
المش��اريع األخرى بأس��عار معقولة. وس��جلت أس��عار الشقق في 
معظم المناطق بدبي انخفاضاً بنسبة 3 ٪ خالل النصف األول عام 

تواجه سـوق العقارات في دولـة اإلمـارات العربيـة 
المتحدة تحديات عدة تؤخر تعافيها أبرزها األسعار 
الحكـومي  االنفـاق  للنفـط وانخفـاض  المتدنيـة 
وارتفاع معدالت الوحدات السـكنية الشاغرة. ومن 
المتوقع استمرار تراجع اسعار العقارات حتى نهاية 
العام الحالي لكنهـا سـتبقى أعلى مـن المعدالت 

المسجلة في عام 2011.
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نمو سوق العقارات
وبحس��ب التقرير فقد انعكس اس��تمرار النم��و االقتصادي 
واس��ع النط��اق على أس��واق العق��ارات المحلي��ة، وظهر 
كأداة مفيدة لتحديد مناطق االس��تثمارات المحتملة، فاحتلت 
إس��طنبول صدارة مس��تويات النمو العقاري السنوي، كما 
بلغت أسعار عقاراتها معدالت عالية وصلت إلى 127.85 
دوالر للق��دم المرب��ع. ومع تزايد الثقة في س��وقها العقاري 
كوجهة اس��تثمارية مثالية؛ تتابع المدين��ة التركية إظهارها 
لعالمات النمو الواعدة وس��ط إمكانات هائلة. وفي المملكة 
المتحدة، بلغت معدالت النمو الس��نوية في سوق العقارات 
اللندنية حاجز 13.6 % في نهاية مايو/أيار 2016، بارتفاع 
تخطى عتب��ة 8.7 % التي حققتها المدين��ة العام الماضي، 
وهو م��ا يظهر حفاظ الطلب على مس��توياته القوية ضمن 

المدينة البريطانية المرموقة.
يذك��ر أن  تقري��ر “غلوبال ليفنج” يق��دم لمحة مفصلة عن 
أداء كل مدين��ة م��ن قائم��ة تضم 35 وجه��ة عقارية خالل 
2016، ويعرض التأثيرات المتنوعة الحاصلة ضمنها، كما 
يتيح التقرير دراس��ة تقارن بين أس��عار العقارات السكنية، 
العوامل األخرى.ومعدالت اإليجار، وتكاليف المعيشة، إلى جانب العديد من 

أداء األسواق العقارية ألبرز مدن العالم

سعر العقار
وأشار التقرير إلى تصدر هونغ كونغ الصينية قائمة المدن التي تحظى بأعلى 
قيم��ة في قطاع العقارات الس��كنية، حيث بلغ معدل س��عر القدم المربع فيها 
1.501 دوالر أميرك��ي. وجاءت س��نغافورا التي عانت من تراجع أس��عار 
العقارات الس��كنية خالل العام الماضي في المرتبة الثانية بمتوس��ط أس��عار 
قارب 919 دوالراً للقدم المربع في مدينة يتمتع فيها  90,8 % من الس��كان 
بملكية عقاراتهم السكنية، ويعود فرق القيمة البالغ 40 % إلى امتالك هونغ 
كونغ لوحدات سكنية أصغر مساحةً في سوق مدعومة بعوامل عرض بالغة 
التقيي��د. كذلك حافظت لندن عل��ى موقعها ضمن قائمة أفض��ل 3 مدن أداًء 
بمعدل أس��عار عقارية بل��غ 734 دوالراً للقدم المرب��ع. بينما حلت دبي في 
المرتبة األولى عربياً والعاش��رة عالمياً بمتوس��ط أس��عار 351 دوالر للقدم 
المربع. وفي هذا السياق، قالت مديرة بحوث العقارات السكنية لدى”سي بي 
ريتشارد إيليس” جينيت سيبريتس: إن القوى العالمية تواصل حراكها لتغيير 
مدنن��ا وتكوين أنماط حياة جديدة، وترخي ه��ذه التغييرات العالمية بظاللها 
المؤثرة عل��ى طبيعة المن��ازل، وتفضيالتنا لتوظيف العق��ارات ألغراض 

السكن أو االستثمار أو الشراء أو اإليجار.

اإليجارات
حافظت سنغافورة على صدارتها لحركة اإليجارات بمتوسط أسعار شهرية 
بلغ 2,960 دوالر، تلتها لندن بمعدل وصل عتبة 2,810 دوالراً في س��وق 
تعتمد بشكل متزايد على قطاع اإليجارات الخاصة، بينما شهدت مدريد أعلى 
نس��بة للنمو السنوي بمقدار 11 % في إشارة عكست انتعاشاً اقتصادياً على 
نطاق واس��ع، في حين جاءت أبوظبي في المركز الثالث بمتوس��ط 2,558 
دوالراً ودبي في المركز الثامن ب�2,160 دوالر في الش��هر. وس��اهم النمو 
االقتصادي المتين ومرونة األس��واق التي أنعش��ت معدالت الطلب العقاري 

بعد أزمة 2007 في تعزيز حركة اإليجار في هذه المدن المختارة.
وأضافت جينيت سيبريتس: باالستفادة من الخبرة العالمية للشركة في المجال 
االستشاري، تقدم تحاليلنا الدقيقة معلومات مدهشة عن األداء العقاري ألبرز 
الم��دن األساس��ية. ووفقاً له��ذه التحاليل أظهرت إس��طنبول وفانكوفر أعلى 
مستويات في نمو أسعار العقارات السكنية بلغ 25 % و22 % على التوالي. 
بينما برز الوافد الجديد بنغالور ضمن قائمة أعلى ثالث مدن في معدل نمو 

اإليجارات.

بي  “سي  العالمية  العقارية  االستشارات  شركة  أصدرت 
ريتشارد إيليس” تقريرها السنوي الثاني الخاص بمستوى 
أعدته  الذي  ليفنج”  “جلوبال  بعنوان  العالمية  المعيشة 
للمقارنة بين أسواق العقارات والنمو في 35 مدينة رئيسية 
الطلب  مستويات  تفوق  النتائج  وأظهرت  العالم،  حول 
والنمو ضمن هذه المدن باعتبارها تقدم مالذاً آمناً للعيش 

برفاهية وسط بيئة سياسية واقتصادية متينة.





تقارير

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2016

إثباتات، مذكراً بأن “التقشف فشل في أزمة 
الكس��اد الكبير، ث��م في آس��يا واألرجنتين، 
واآلن في أوروب��ا أيضاً”. وتابع : “الالفت 
أن صندوق النقد الدولي استخلص العبر من 
ه��ذا الماضي، وهو يقر بأن��ه أخطأ”. وفي 
المقاب��ل، يس��تغرب الخبي��ر االقتصادي أن 
بعض الحكوم��ات األوروبي��ة مثل حكومة 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، ال تزال 
تطالب بسياس��ات تصحيح مالي ال تتماشى 
م��ع اإلصالح��ات التي تحت��اج إليها منطقة 

اليورو.

غياب آليات التصحيح
وتكمن األخطاء برأي س��تيغليتز في جذور 
الي��ورو نفس��ها، وهو ي��رى أن األوروبيين 
وضعوا العربة قب��ل الحصان ببدئهم العمل 

“اليورو” يهدد مستقبل أوروبا

نوبل  جائزة  الحائز  ستيغليتز،  جوزيف  األميركي  االقتصادي  اعتبر 
لالقتصاد عام 2001، أن العملة األوروبية الموحدة “اليورو” هي السبب 
خلف الكثير من المشكالت التي تعانيها منطقة اليورو مثل االنكماش 
االقتصادي وارتفاع البطالة وصعود اليمين المتطرف، موجهًا في الوقت 
قائاًل: “حين  األوروبية  االقتصادية  السياسة  إلى  انتقادات شديدة  ذاته 
إلى تشخيص سيء  تصلون حتمًا  اقتصادية خاطئة،  نماذج  تعتمدون 

وحلول سيئة”.

عملة صممت بشكل سيء
وف��ي مقابلة مع وكال��ة فرانس برس أجراها 
بعد إط��الق كتابه الجديد بعن��وان “اليورو: 
كيف تهدد العملة الموحدة مستقبل أوروبا”، 
قال االقتصادي األميركي والرئيس الس��ابق 
لقس��م االقتصاد في البنك الدولي إنه بعد بدء 
العمل بالي��ورو “كان الخبراء االقتصاديون 
يترقب��ون الصدم��ة األولى من أج��ل اختبار 
العمل��ة. حصلت الصدمة عام 2008 وكانت 
العواقب كارثية”، منتقداً عملة صممت بشكل 
سيء برأيه تحت تأثير “أيديولوجيا الليبرالية 
الجدي��دة”. وندد بالقواعد المعتمدة في منطقة 
الي��ورو وتحدي��داً ف��رض س��قف للعجز في 
الميزانية ق��دره 3 % على البل��دان، معتبراً 
أن هذه النس��بة “جاءت م��ن العدم” وال تقوم 
برأيه على “أي نظرية اقتصادية”. داعياً إلى 

مراجعة قواعد اليورو.

وأب��دى س��تيغليتز اس��تياءه  قائ��الً: إن تلك 
الفكرة بأن التقش��ف يسمح بالعودة إلى النمو 
واالزدهار باتت الي��وم مرفوضة من معظم 
خبراء االقتصاد وم��ن صندوق النقد الدولي 
حتى. لكنها لألس��ف ال تزال الرأي المهيمن 
داخل الحكوم��ة األلمانية وتحديداً في وزارة 
المالية، عارضاً إرس��ال نس��خة ع��ن كتابه 
لوزي��ر المالي��ة األلماني فولفغانغ ش��ويبله. 
وتاب��ع : إنني واثق بأن كتابي لن يقنعه، وهو 
ين��دد فيه بما يصف��ه ب�“أيديولوجيا الليبرالية 

الجديدة” في االتحاد األوروبي.

ومعلق��اً على مفهومه لكلم��ة “أيديولوجيا”، 
ق��ال: إنها معتق��د ال يقوم بالض��رورة على 

بالعمل��ة الموح��دة قبل إنش��اء المؤسس��ات 
الضرورية إلدارتها.

وتابع أن “العملة الموحدة حرمت الدول من 
أهم آليتي تصحيح: أس��عار الصرف ونسب 
الفوائد. الدول مكبلة األيدي وال هامش تحرك 
لديها سوى في الميزانية. واألمر نفسه ينطبق 
عل��ى البن��ك المرك��زي األوروب��ي الذي ال 
يمكنه تركيز عمله إال على التضخم”. ودعا 
إلى التح��رك لتجنيب المش��روع األوروبي 
المخاط��ر. وقال “ق��د يكون اليورو مناس��باً 
لبعضه��م وللمصرفيي��ن، لكن��ه ال يناس��ب 
المواطني��ن العاديين. المجتمع يراوح مكانه، 
ال ينمو، وهذا ما يعطي دفعاً ألحزاب اليمين 

المتطرف”.

حلول للخروج من األزمة
وطرح ستيغليتز في كتابه عدة حلول إلخراج 
أوروب��ا من المأزق، ويعط��ي األفضلية من 
بينها لتجهيز منطقة اليورو بمؤسسات تسمح 
بحس��ن س��ير عملها، مثل بنك مركزي “ال 
يكتف��ي بمكافح��ة التضخم، ب��ل يركز على 
مكافح��ة البطال��ة وعل��ى النم��و”. وإن كان 
المواطنون ال يقبلون بتشديد سلطة المؤسسات 
األوروبية، فهو يقترح عدة وس��ائل لتقليص 
هذه الس��لطة موضحاً أن “األسهل من بينها 
ه��و خ��روج ألمانيا من اليورو، ما س��يجعل 
ال��دول األخرى أكثر تنافس��ية بفضل تراجع 
قيم��ة العملة الموح��دة”. كما أوصى من بين 
الحلول األخرى ب�“طالق ودي” وصوالً إلى 
بانتظار استحداث المؤسسات الضرورية.إقامة منطقتين نقديتين أو حتى 3 مناطق نقدية 

جوزيف ستيغليتز 
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- حت��ى يمكنهم العمل، وإرس��ال أطفالهم إلى الم��دارس، وتتاح لهم 
إمكانية الحصول على الخدمات.

مراحل التشرد القسري
د القسري يمكن للمؤسسات اإلنمائية  د التقرير 3 مراحل للتشرُّ ويُحدِّ

التدخل فيها للمساعدة في تخفيف تكاليف األزمة.
1. الوقاية والتأهُّب:

- مس��اعدة البلدان المضيفة المحتملة على االس��تعداد قبل أن تصل 
أعداد كبيرة من الناس، وذلك بالتخطيط لمواجهة حاالت الطوارئ، 
وابتكار أدوات لنقل الموارد على وجه الس��رعة، وتعزيز القدرات 

لتقديم الخدمات.
- تقوي��ة قدرات من ال يغادرون على مجابهة الصدمات عن طريق 
تمويل االس��تثمار في األجزاء والمناطق المس��تقرة من البلدان غير 

المستقرة.
ل في منتصف األزمة: 2. التدخُّ

- مس��اندة المجتمعات المضيفة في معالجة القضايا اإلنمائية القائمة 
منذ وقت طويل، مثل تحسين مناخ االستثمار، والحد من التفاوتات.

- تقوية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات التعليمية والصحية والحضرية 
والبيئية لمواجهة أعباء الزيادة في أعداد السكان.

ز حرية االنتقال، والحق في العمل  - التشجيع على تبنِّي سياسات تعّزِ
للمشردين والنازحين.

- مس��اعدة المشردين والنازحين على االنتقال إلى أماكن توجد فيها 
فرص، أو إيجاد فرص عمل ووظائف في المناطق المضيفة.

3. إعادة بناء الحياة:
- مس��اندة العودة الناجحة عن طري��ق تهيئة الوظائف والفرص في 

المجتمعات المحلية التي تستقبل العائدين، ومساعدة جهود التعافي.
- مساعدة الُمشّردين والنازحين على االندماج محلياً من خالل تقديم 
قانونياً مناسباً.مس��اندة إنمائية للبلدان التي تكون مس��تعدة لمن��ح الالجئين وضعاً 

التشرد القسري  يقلق الدول النامية

دون قس��راً – نحو  وأوض��ح التقرير ال��ذي صدر بعنوان “الُمش��رَّ
نهج إنمائي يساند الالجئين والُمش��ردين داخليا ومضيفيهم” والذي 
اجري باالش��تراك مع مفوضي��ة األمم المتحدة لش��ؤون الالجئين، 
دين قسرا )والبالغ عددهم  أنه يمكن إرجاع أغلبية الالجئين والُمش��رَّ
65 مليون ش��خص( إلى بضع��ة صراعات في المناط��ق والبلدان 
التالية: أفغانس��تان، والعراق، وس��ورية، وبورون��دي، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، والصومال، والسودان، وكولومبيا، والقوقاز، 

ويوغوسالفيا السابقة.
ونظ��راً ألن الناس يف��رون في الع��ادة إلى بلدان مج��اورة لبلدانهم 
األصلية، فإن مس��ؤولية استضافتهم لم يتم تقاس��مها بالتساوي. فقد 
استضاف نحو 15 بلداً دائماً أغلبية الالجئين. وفي نهاية عام 2015، 
كانت تركيا ولبنان واألردن وهم جيران سورية يستضيفون 27 % 
من كل الالجئين على مستوى العالم، وكانت باكستان وإيران جارتا 
أفغانس��تان تس��تضيفان 16 %، وكانت إثيوبيا وكيني��ا والصومال 

والبلدان المجاورة لجنوب السودان تستضيف 7 %.

حرمان الماليين من فرص التنمية
وتعقيب��اً على التقرير، قال رئي��س مجموعة البنك الدولي جيم يونغ 
د القسري يحرم ماليين الناس من الفرص اإلنمائية،  كيم: إن التش��رُّ
ويخلق عقب��ة أمام الجهود إلنهاء الفقر المدق��ع بحلول عام 2030. 
دين والنازحين  ونحن ملتزمون بالعمل مع ش��ركائنا لمساعدة الُمشرَّ
في اجتياز محنتهم واغتنام الفرص االقتصادية، مع ضمان أن تستفيد 

المجتمعات المضيفة أيضا وأن تواصل السير في طريق تنميتها.
م��ن جانبه، ق��ال فيليبو غراندي المفوض الس��امي لألم��م المتحدة 
لش��ؤون الالجئين: إن البحث عن حل��ول دائمة لالجئين والنازحين 
دين داخلياً وعديمي الجنسية جزء رئيسي من رسالتنا. ومن  والُمشرَّ
الضروري للتغلُّب على هذا التحدِّي توفير حياة كريمة ومنتجة من 

خالل االستثمارات اإلنمائية.
وخالفاً للمهاجرين ألس��باب اقتصادية، فإن المشردين قسرا يفرون 
من الصراع والعنف، ويتعرضون في أغلب األحيان لفقدان الموارد 
والممتل��كات، ويعانون من قلة الحق��وق القانونية، وغياب الفرص، 
سة خصيصا  وقَِصر آفاق التخطيط. وهم يحتاجون إلى مساندة ُمكرَّ
للتغلُّب عل��ى مواطن الضعف هذه، واس��تعادة الثقة في مس��تقبلهم 

كشف تقرير للبنك الدولي أن التشُرّد القسري أزمة 
ز في البلدان النامية التي تستضيف 89 % من  تتركَّ
داخليًا،  والُمشرَّدين  النازحين  من  و99 %  الالجئين، 
مشيراً إلى أن األسباب الجذرية لهذه األزمة تكمن 
في الصراعات العشرة التي أفرزت أغلبية الُمشرَّدين 

قسرا منذ عام 1991.
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إل��ى تحقيق ذل��ك من خالل طرح خدم��ات وحلول مبتكرة 
باس��تمرار تهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين أصحاب 
العم��ل والباحثين عن عمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل 
العمل في المنطقة.األفكار واآلراء التي من ش��أنها المس��اهمة في تطوير بيئة 

التوتر يسيطر على العاملين ويقلل اإلنتاجية

ووفقاً لالستطالع، فإن التوتر يؤثر على العاملين ليس فقط  في عملهم وإنما 
في حياتهم الشخصية واليومية وغيرها.

ضغوطات العمل
وأظه��ر االس��تبيان أن غالبية المجيبين 83 % يش��عرون بنس��بة كبيرة من 
اإلجه��اد والتوتر في العمل، حيث أن 26,2 % منهم يش��عرون بالتوتر في 
العمل بش��كل “دائم”. وق��ال 74,8 % من المش��اركين أن وظائفهم تتطلب 
جهداً أكبر مقارنة مع الوظائف في الشركات األخرى، بينما قال الربع أنهم 

يقضون ساعات العمل المحددة فحسب.

في المقابل، أوضح 2,9 % فقط أن الوقت الذي يقضونه في وظائفهم قصير 
ج��داً. ومن ناحية اإلجهاد في العمل، كانت “أماكن العمل مجهدة” بالنس��بة 
ل�57,4 % من المشاركين. وبيّنت النتائج، أن الضغوطات التي  يعاني منها 
المشاركون ال تؤثر على أدائهم في العمل بشكل رئيسي، وإنما شملت أموراً 

أخرى كعالقاتهم العائلية والصداقة وأداء العمل والصحة.

اإلدارة
وقال��ت غالبي��ة المش��اركين )82,7 %( أنهم يحصلون عل��ى التقدير تجاه 
الجهود التي يبذلونها في العمل، وأوضح حوالى 73,6 % أن إداراتهم تتمتع 
بمسؤولية تجاههم، وتساعدهم في حل المشكالت التي تواجههم والتي يمكن 

أن تشكل عوامل ضغط بالنسبة للموظفين.

وتعليقاً على نتائج االستطالع، قال نائب الرئيس لحلول التوظيف في “بيت.
كوم” سهيل المصري: “هناك العديد من العوامل التي يمكنها أن تساهم في 
زيادة ضغوطات العمل، بما في ذلك سوء تنظيم العمل في الشركة والشروط 
غير المرضية للموظفي��ن، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الرواتب المتدنية 
ونق��ص الدعم المقدم من الزمالء والمدراء. ونح��ن في “بيت.كوم” ال نقدم 
فق��ط مجموعة متنوعة من فرص العمل للباحث عن عمل وحلول التوظيف 
المتميزة لصاحب العمل، إنما نقوم أيضاً بمساعدة كليهما على التعّرف على 
آخر توجهات س��وق العمل والتحديات الموجودة في منطقة الشرق األوسط 
وش��مال أفريقيا”. وأضاف المصري: “تكمن مهمتنا في تزويد األش��خاص 
باألدوات والمعلومات التي يحتاجونها لبناء نمط الحياة المفضل لهم، ونسعى 

للوظائف  موقع  أكبر  “بيت. كوم”  أجراه  استطالع  أشار 
في منطقة الشرق األوسط حول “التوتر في مكان العمل 
العديد  أن  أفريقيا”  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
والضغوط  التوتر  من  يعانون  المنطقة  في  العاملين  من 
خالل عملهم، وجاء االستطالع للتعّرف على العوامل التي 
تسبب هذه ضغوطات والمشاكل التي تعاني منها القوة 

العاملة.
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حملة ترويجية لـ“كارل أف بوشرر”
أطلقت عالمــة 
ت  عــا لســـــا ا
الفاخــرة كارل 
أف بـوشــــرر 
حملة ترويجيـة 
مـع الســــوبـر 
موديل والممثلة 
ليــزا هايــدون 

في منطقة الشــرق األوسط والهند، وتركز الحملة على إبراز جمال 
كل ساعة تقدمها العالمة. كما تحتفل بما قدمته العالمة من تصاميم 

استثنائية في معرض بازل 2016.

إصدار إكزكيوتف سكالتون توربيلون
أطلـقــــت “أوليـــس نـارديــن” 
 Executive Skeleton ساعة
Tourbillon الرائعــة، حيــث 
تتسم هذه الساعة النحيفة الشفافة 
النظير  والقويــة بخفة منقطعــة 

رغم حجمها الكبير.
وتأتي الســاعة بعلبة في منتهى 
الخفة من التيتانيوم والســيراميك 

ويبلغ قطرها 45 مللم.
يذكر أن الساعة مقاومة لتسرب 

المياه حتى عمق 30 متر.

إكسسوارات سانت أونوريه الرجالية
دار  قــدمــــت 
ت  عــا لســـــا ا
واالكسسوارات 
الفاخرة “سـانت 
أونــوريـــــه” 
إكســســوارات 

رجالية فاخرة.
وهــي عبارة عن تـشـــكيلة في غاية األناقــة ومصنوعـة من أفخم 
المواد، وهي تتألف من أدوات الكتابة وأزرار القميص والمنتجات 
الجلدية، باإلضافة إلى ســاعة مونســو التي تتسم باألناقة والكفاءة 

العالية.

ترشيح سيدرالي إيفو لجائزة جنيف
ســاعة  ترشــيح  مؤخــراً  تــم 
سيدرالي إيفو من لويس موانيه 
ضمــن فئــة التوربيلــون فــي 
جائزة جنيف الكبرى للساعات 

الفخمة 2016.
إيفــو هي  وســاعة ســيدرالي 
األول  المــزدوج  التوربيلــون 
والوحيــد الذي تتمثــل وظيفته 
فــي تشــغيل تعقيد الســاعات، 
حيث أنــه أول تطبيق اختراع 

مسجل من نوعه.

كاثرين وينيك سفيرة ريموند ويل
انضمــت لقائمة ســفراء دار 
الساعات السويسرية ريموند 
ويــل الممثلــة الكنديــة ذات 
األصــل األوكراني “كاثرين 
وينيــك”، الــذي لمع اســمها 
الغرثــا  دور  خــالل  مــن 
التاريخــي  المسلســل  فــي 
فايكينغــز وهي نجمة متعددة 
العديد  تألقــت في  المواهب، 
التلفزيونية  المسلســالت  من 

من خالل أدوار مميزة.

معرض صالون الساعات الراقية
ســينطلق معــرض صالــون 
الســاعات الراقيــة 2016 من 
7 ولغاية 10 تشــرين الثاني/

نوفمبر فــي مركز دبي المالي 
العالمي ليشــكل ملتقــى لهواة 

جمع الساعات ومحبيها.
وستشــارك مجموعــة كبيرة 
من الشركات المتخصصة في 
هذا المجال من بينها عالمات 
عريقــة، وصانعــو  تجاريــة 

ساعات مستقلين، ومبتكرون عصريون.
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إصدارات جديدة من “كوروم”
أضافــت دار الســاعات 
إصـدارات  “كـــوروم” 
جديــدة وســاعات ثمينة 
لقائمــة أدميــزال ليجنــد 
لتتناســب  األنيقــة،   42
مــع احتياجــات محبــي 
الســـاعـات ذات الكفاءة 
العالية والتصميم الفريد. 
الجديدة  الموديالت  تتسم 

المصنعــة من الفــوالذ باألناقة الشــديدة وتحلق بأعالمهــا البحرية 
الملونة على خلفيات زرقاء، بيضاء أو سوداء.

ساعة تتكيف وتغير االضاءة والمناخ
أطلقت شركة Rado السويسرية 
لصناعة الساعات أولى إبداعاتها 
من مجموعة Baselworld لعام 
 Rado True Open  2016
Heart المصنوعة من السيراميك 
عالــي التقنيــة باللــون األســود 
أو باللــون األبيــض المصقــول، 

ويتجلى جمال آلية الحركة السويســرية المزخرفة من خالل النوافذ 
التصميمية على ميناء الســاعة المصنــوع من عرق اللؤلؤ الرقيق، 
متميــزاً بألــوان بّراقة تتغيــر مع تباين ظروف اإلضــاءة، ما يمنح 

إحساساً بانعدام الوزن كما لو كنت تطفو عبر الزمن والفضاء.

Tissot 1936 تعود من جديد
 Tissot Heritage ســاعة  تأتــي 
1936 بمثابــة إعــادة ترجمة للقطعة 
التي صدرت ضمن مجموعة تيســو 
عــام 1936، وبالرغم من أن اإللهام 
مستوحى من ساعة يعود تاريخها إلى 
ثورة ساعات اليد عام 1930،  إال أن 
هذا اإلصدار يأتي كإشادة بالمحاوالت 
األولى وليظل الســوار الجلدي جزءاً 
فعلياً مــن اإلصدار األصلــي مزوداً 
بغرز ذات مظهر دقيق يفّصل الجودة 

الرائعة للسوار البني، الذي يمنحها مزيداً من القوة.

تشكيلة نظارات خاصة من توم فورد
أطلــق “تــوم فورد” تشــكيلة 
نظارات خاصة تشمل تصاميم 
النظــارات  مــن  حصريــة 
الطبية  واإلطارات  الشمســية 
الفاخرة، والتي قد تّم تصنيعها 
باســتخدام مــواد فائقة الجودة 
مثــل قــرون الجامــوس لمــا 
يتمتــع بــه مــن نمــط خاص 
الفخامة  يعكس لمســات مــن 
والــدفء بحيــث يجعــل كل 

نظارة متفردة.

أحذية تربط نفسها ذاتيًا
أخيراً  نايــك  أعلنــت 
أنها ستبدأ بيع أحذيتها 
 HyperAdapt 1.0
الربــــاط ذاتــي  ذات 
العقــد بدءاً من تاريخ 
نوفمبر/تشـــرين   28
الثانـــي، والتــي تـــم 

تصميمها بنظام داخلي وأجهزة استشعار بهدف عملية الربط تلقائيا 
عنــد االرتداء، مع أزرار للتحكم بشــدة الربــط وتعديله، ومصابيح 
تضــيء عنــد عملية الربــط أو في حــال ضعفت البطاريــة والتي 

تستغرق 3 ساعات العادة شحنها وتدوم لمدة أسبوعين.

ميولك العاطفية ... بنوع هاتفك
للجمعية  كشــفت دراســة 
النفســية البريطانيــة فــي 
كارديــف، أن اختيار نوع 
الهاتف يمكن أن يعبر عن 
وبينت  اإلنسان،  شخصية 
هواتــف  مســتخدمي  أن 

أندرويد أكثر صدقاً وتواضعاً مع كثير من سمات الرحابة غير أنهم 
أقــل انفتاحاً على مــن حولهم مقارنة بمســتخدمي هواتف اآليفون، 
الذين يعتبرون أن امتالكهم لمنتجات آبل دليل على مكانة اجتماعية 
مرموقة، أما عاطفياً فإن مســتخدمي آيفون يميلون لمواعدة زمالء 
العمل، بينما يلجأ مستخدمو االندرويد للمواعدة على االنترنت بنسبة.
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تشكيلة أزياء جديدة من “أوكسو”
أعلنــت عالمــة الموضــة واألزياء 
“أوكســو”، عــن توفــر تشــكيلتها 

الجديدة لموسم الخريف والشتاء.
الجديــــدة  التشـــكيلة  وتســـتـوحي 
تصاميمهــا مــن أحــدث توجهــات 
الموســــميـة  الموضـــة واألناقــــة 

وعروض األزياء العالمية.
وشــكلت خيارات األزيــاء البارزة 
لهذه الســنة عودة واضحة لصيحات 
الموضة القديمة بمزيج من التصاميم 

البسيطة لفترة التسعينيات.

إبريق شاي بـ3 ماليين دوالر
أغـلـــى  ُعــــرض 
إبريق شـاي بالعالم 
يبلــغ  لـنـــدن  فــي 
ســعره 3 مالييــن 
دوالر. وأبــدع هذا 
اإلبريق المصنـوع 

مــن الذهب والمســمى 
بـــEgoist صاغة يعملون 

في شــركة إيطالية، حيث استخدموا في صناعته أكثر من 1.6 ألف 
قطعة ألماس و388 ياقوتاً أحمر لزخرفته. بينما يتوج ياقوت أحمر 

آخر يزن 20 قيراطاً )نحو 4 غرامات( رأس غطاء اإلبريق.

فئة Athletics الجديدة من “أديداس”
أطلقــت “أديداس” فئــة جديدة وهي 
الخاّصــة   Adidas Athletics
بجميــع الرياضيّيــن مع ُســــــتـرة 
adidas Z.N.E التــي تُشــّكل أول 

منتج من هذه المجموعة الثوريّة.
لتمنــح  التشــكيلة  هــذه  وصممــت 
األلبســة التقليدية التــي يتم ارتداؤها 
قبل المباريات وبعدها لمســة فريدة 
ومميّــزة، وتــم هندســتها إللغاء أي 
عوائــق قــد تشــتت االنتبــاه ورفع 

مستوى التركيز لدى لرياضيّين.

“سيتي اليتس” الرياضية من أويشو
قــدم فريــق الجمبــاز اإليقاعي 

اإلســباني، مجموعة أويشــو 
الجديدة “ســيتي  الرياضية 
المســتوحاة من  اليتــس” 
األضــواء والحركــة فــي 
المــدن الكبــرى. وتذّكــر 
تدرجات األلوان الموجودة 

في التشــكيلة باألشــكال الليلية لمدينة عالمية يعكســها مزيج اللون 
الفضي، البنفسجي، واألسود مع تلميحات النيون الخفيفة. واختارت 
أويشو لمجموعتها الجديدة قصات متنوعة مريحة، تجلت بتصاميم 

تتناسق مع الشكل والذوق األنثوي وتناسب التدريبات الرياضية.

مجموعة جديدة من “بول آند بير”
أطلقــت “بــول آند 
بيــر”، مجمـوعـــة 
لخريـــف  جديــــدة 
وشـــــتـاء 2016 - 
2017 حيــث تعود 
إلى حقبة التسعينات 
التي تبرز واضحــة 

فــي التصاميم النســائية، في حين تبقى تلك الخاصــة بالرجال وفية 
إلى موضة الستريت. وتعكس تصاميم الفتيات إطاللة مريحة وأنيقة 
جّسدها األسلوب المميز للعالمة. وتتألق التصاميم الخاصة بالرجال 

فتتألق باللمسة العصرية والحضرية.

“سالسا” لخريف وشتاء 2016 - 2017
قدمت سالســا عالمة 
البرتغاليــة  الجينـــز 
مجموعتهــا الجديــدة 
لخـريـــف وشــــتـاء 
 2017  -  2016
المستوحاة من أسلوب 
الصنـاعـي  العـالــــم 
والتــي ارتكزت على 

المشــاركة المميزة لعارضين عالميين. تســتمد المجموعة الجديدة 
وحيها من نمط حياة القبائل المتحضرة فتبدو التصاميم غير رسمية، 

عصرية وتتكيف مع حب الحياة بصورة حقيقية.
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“تايم” تفتتح “أوليريز” في دبي
افتتحــت مجموعة “تايم إلدارة الفنــادق” ومقرها االمارات، مطعم 
“أوليريز” في دبي الذي يتســم بطابعه الرياضي األميركي، والذي 
يتميــز بموقعه قبالــة محطة المترو )نور بنك( على طريق الشــيخ 
زايد، ويضم 6 مناطق مختلفة تتســع لجلوس 250 شخص، بما في 

ذلك التراس الخارجي ومنطقة خاصة لمحبي الشيشة.
ويعد هذا المطعم الثاني الذي يحمل عالمة “أوليريز” في اإلمارات 
بعــد افتتــاح الفرع األول في الفجيرة مول بدايــة عام 2016، أولى 
المنتجــات غير الفندقيــة التي تطلقها المجموعــة ضمن محفظتها. 
ويمتد المطعم على مســاحة تبلغ 596 قدمــاً مربعاً، ويتيح لضيوفه 

قائمة طعام متنوعة.

“ماجستي 155” في “كان”
أذهلت شــركة الخليج لصناعة القــوارب “غلف كرافت”، ضيوف 
اليوم األول من مهرجان كان لليخوت، بتحفتها اإلبداعية “ماجستي 
155”، اليخت الســوبر الذي استطاع خطف األضواء وأسر قلوب 
زوار الحدث الدولي المهم بحضوره المتألق على شواطئ الريفييرا 
الفرنســية. ويأتي عرض صانعة اليخوت اإلماراتية العالمية ألكبر 
يخوتها الســوبر، بل أكبر يخت ســوبر معروض فــي المهرجان، 
والبالغ طوله 47 متراً، إيذاناً بإطالقه أوروبياً. كما عرضت اليخت 
الســوبر ماجســتي 110، أحدث تحفة ثالثية األســطح تبدعها بانية 
اليخوت الشــهيرة، والذي يرســو بُخيالء إلى جانب شــقيقه األكبر 
في عائلة اليخوت الســوبر “ماجســتي”، ألول مرة هو اآلخر على 

الصعيد األوروبي.

افتتاح 3 مطاعم في برمانا
عقد احتفال مؤخراً في 
 ”Printania Villa“
في برمانا لبنان إلطالق 
افتتاح المطاعم الثالث 
 Wr a p ’ n ’ R o l l
 J u i c e  B o x

و Spiced & Sliced التابعــة للمجّمــع. وتــّوج هذا الحدث بنجاح 
كبير مع أكثر مــن 100 ضيفاً، حضروا وتمتعوا بتجربة جديدة من 
الـ“street food”، حيث تســنّى للمدعويين اكتشــاف مفهوم جديد 
للوجبــات الســريعة وإلغاء المفهــوم الخاطئ بكونهــا غير صحية، 

واستمتعوا بالطعام اللذيذ والخدمة السريعة.

الفندق األول لهيلتون في إيبيزا
فـتـتـحــــــت  ا
“هـيـلـتـــون” 
العالمية فندقها 
“غران هوتيل 
مونتيســـــول 
يـبــيــــــزا”  إ
ليصـبـــح أول 

فندق لها على جزيرة إيبيزا. ويعتبر مبنى الفندق الذي أنشئ في عـام 
1933 أول فنــدق على الجزيرة، وتعتبره منظمة اليونيســكو معلماً 
ثقافياً، حيــث تم تجديده بالكامل مع الحفاظ على مظهره المميز من 

حقبة االستعمار.

تصاميم كونراد مكة (جبل عمر)
ميمــــه  بتصـا
لهـنـدســــيـة  ا
ة  لـفـريـــــــد ا
التــي تجمـــع 
بيــن الطابـــع 
صــــر  لمعـا ا
وفنون العمارة 

اإلسالمية العريقة، يقدم فندق كونراد مكة )جبل عمر( مستوى فريد 
مــن تجارب اإلقامة الفاخرة لــزوار المدينة المكرمة القادمين ألداء 
الشــعائر الدينية، والراغبين باالســتفادة من أرقى الخدمات الفندقية 

العالمية بنكهة محلية خاصة. 
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عرض “غابات” ضمن “ميني ليفينغ”
عرضــت شــركة 
ضمــن  “مينــي” 
لنــــدن  مهرجــان 
للتصميــم 2016، 
تصميــم آصــــف 
المســــمى  خــان 
“غابــات” ضمـن 
مشــروعها “ميني 

ليفينغ”، والذي يقدم 3 تفسيرات “للمساحات بين المسافات”، حيث 
توفر “األماكن الثالثة”، وهي تلك التي تقع بين العمل والمنزل، نقاط 

اتصال وتواصل هامة في مجتمعنا الحضري الُمدني الحديث.

عالجات الشوسيدو من “أتالنتس”
كشــف منتجــع “أتالنتــس” 
النخلــة، عــن عــرض باقــة 
مـخـتـــارة مـــن عـالجـــات 
الـ“شوســـيـدو” المتميزة من 
خــالل نادي شــويكي للســبا 
واللياقـــة البدنيـــة بالمنتجــع 
فــي دبي، ويســتمر حتى 15 
تشرين األول/أكتوبر 2016.

ويأتــي هذا العرض في إطار سلســلة من العروض التي تســتهدف 
المقيميــن داخل اإلمــارات من أجل تعزيز تجربتهــم من عالجات 

الشوسيدو المميزة داخل المنتجع.

... وافتتاح “فومولي جزر المالديف”
سيتم افتتاح منتجع 
ســـانت ريجيــس 
فومولــي جــــزر 
المالـديــــف فـــي 
 ،2016 - 11 - 1
المنتجـع  ويضـــم 

عزبــة جون جاكوب أســتور، واحــدة من أكبر الفلــل المقامة فوق 
المــاء في جــزر المالديف، وتضــم 3 غرف نوم بمســاحة إجمالية 
تبلغ 1.540 متر مربع، وتتكون من فيال رئيســية بطابقين وفيلتين 
متصلتين بالبحيرة، ويضم العنوان أيضاً أحد أكبر مناطق االستجمام 

المتكاملة في جزر المالديف، “فومولي هاوس”.

 رحلة فاخرة من “إليجانت ريزورتس”

أطلقت “إليجانت ريزورتس” الشركة المتخصصة في تقديم رحالت 
فاخــرة، رحلتها عبر قطــار “بلموند جراند هيبرنيــان” في تجربة 
السكك الحديدية الفاخرة األولى من نوعها في إيرلندا. وتعرض هذه 
الرحلة كافة التفاصيل اآلســرة في األرياف باإلضافة إلى السواحل 

الخالبة والمدن الرائعة.

أفضل العروض من “سانت ريجيس”

أعلن منتجع ســانت ريجيس جزيرة الســعديات أبوظبي عن حزمة 
حصرية خاصة بموســم العودة إلى المــدارس لمنح ضيوفه أفضل 
تجــارب المجــددة للطاقة والحيويــة بعد انقضاء موســم العطالت 
الصيفية. وتســتضيف الوجهة الشــاطئية عدد من الفعاليات تشــمل 

أفضل العالجات الصحية وغيرها.

Aston Martin في لندن
شركة  افتتحت 
 A s t o n
 M a r t i n
محلها التجاري 
قلب  في  األول 
واليــة مايفيــر 
في لندن. ويقــع 

Aston Martin at No. 8 Dover Street في إحدى الشــوارع 
النابضــة بالحياة ويعتبر نقطة تجمع لمنتوجات وخبرات الشــركة. 
وهو يشكل وجهة لعشاق العالمة التجارية وللذين يستمتعون باألناقة 

والحصرية بهدف اكتشاف التوجهات الجديدة في الفن والتصاميم.
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وإنما تش��مل أيضاً الحاويات الفوالذية التي قد تكون بمثابة عوامل النتشار األجناس 
النادرة القادرة على نشر الخراب البيئي والزراعي. فعلى سبيل المثال، أظهر تحليل 
أجري على 116,701 حاوية بحرية فارغة وصلت إلى نيوزلندا على مدى الخمس 
سنوات الماضية أن واحد من كل 10 حاويات كانت ملوثة من الخارج، وهذا ضعف 
نس��بة تلوث الحاويات من الداخل. واش��تملت اآلفات على العثة الغجرية والحلزون 
األفريق��ي العمالق والنمل األرجنتيني والبقة البنية المرقطة. ويهدد كل نوع من هذه 

اآلفات المحاصيل والغابات والبيئات الحضرية.

تأثر االقتصاد العالمي
إن الضرر الذي تحدثه هذه اآلفات يتجاوز قضايا الزراعة وصحة اإلنسان، إذ يمكن 
أن تسبب هذه األنواع الغازية انسداد الممرات المائية وإغالق محطات توليد الكهرباء. 
ووفقاً إلحدى الدراسات فإن الغزو البيولوجي يسبب وقوع خسائر في نشاط االقتصاد 
العالمي تصل إلى 5 % تقريباً أي ما يعادل قيمة الخسائر التي تسببها الكوارث الطبيعية 
خالل عقد من الزمن. وفي تعليقه على الموضوع، قال منّس��ق أمانة االتفاقية الدولية 
لوقاية النباتات في منظمة الفاو كريغ فيدتشوك: إن خسارة المحاصيل وتكاليف المكافحة 
التي س��ببتها اآلفات الغريبة أدت إلى ارتفاع باهظ ف��ي تكاليف إنتاج الغذاء واأللياف 
األعالف. فقد ساهمت ذبابة الفاكهة والخنافس والفطريات وغيرها من اآلفات في تقليل 

إنتاج المحاصيل الزراعية العالمية بنسبة تتراوح بين 20 % و40 %.

خطة عمل للصحة النباتية
وسعياً لوضع حلول لهذه اآلفات، تبنت هيئة تدابير الصحة النباتية في العام الماضي 
توصيةً تش��جع منظمات حماية النبات الوطنية للتعرف على المخاطر التي تش��كلها 
الحاويات البحرية واإلبالغ عنها ودعم تنفيذ النصوص ذات العالقة في ميثاق األمم 
المتحدة الخاص بممارس��ات تعبئة وحدات نقل البضائع. ومن ش��أن هذا أن يس��اعد 
المعنيي��ن على تطبيق نظام يعالج ه��ذه القضايا من دون أن يوق��ف حركة التجارة، 
ممثالً برافعات أوتوماتيكية قادرة على تفريغ وتحميل الحاويات في غضون 20 ثانية 
في ميناء من الحجم المتوسط. وهناك توافق واسع على أن المخاطر كبيرة وتتطلب 
خط��وات لمعالجته��ا، والوضع اآلن هو وضع انتظار وترق��ب ريثما يقوم المعنيون 
الجهود، ستبحث اللجنة إمكانية وضع معيار دولي في المستقبل.باتخ��اذ خطوات طوعية وتنفي��ذ اإلجراءات الحالية بدقة. واعتم��اداً على نجاح هذه 

الحاويات البحرية ودورها في التغير البيولوجي

ولم تكن التس��ربات البيولوجي��ة تحظى بكثير من 
االهتمام العالمي، بالرغم من أنها تشكل تهديداً أكبر 

على المدى البعيد.

تسرب بيولوجي
تط��ول القائمة عن��د الحديث عن تنقل الحش��رات 
والفط��ور واآلفات بي��ن الدول، فف��ي بداية القرن 
العشرين، قضى فطر غريب على مليارات أشجار 
الكستناء األميركية مما أثر بشكل كبير على المشهد 
البيئي. وربما كانت أخطر التس��ربات مع وصول 
كائنات حية دقيقة تش��به الفط��ر تدعى “فيتوفثورا 
إنفس��تنس” أي “مدمر النبات��ات” من األميركيتين 
إلى بلجيكا ثم انتقلت إلى إيرلندا مسببة آفة البطاطا 
التي أدت إلى المجاعة والموت والهجرة الجماعية. 
وفي مدغشقر تفشى مؤخراً حيوان علجوم القصب 
الس��ام، قادماً عن طريق حاوي��ات البضائع، ومع 
تنوع مدغش��قر البيولوج��ي، أصبح الوضع كارثة 
حقيقية بس��بب قدرة اإلناث عل��ى وضع 40,000 
بيضة س��نوياً، ما يهدد حيوانات الليمور والطيور 
المحلية كما تشكل خطراً على موطن طبيعي للعديد 

من الحيوانات والنباتات.

طرق االنتشار
بالرغم من وجود طرق مختلفة تساعد هذه األنواع 
الغازي��ة من الوصول إلى موطنه��ا الجديد، إال أن 
الحاويات البحرية هو أحد الطرق الرئيس��ية لنقلها 
السيما أن90 % تقريباً من التجارة العالمية عن يتم 

نقلها عن طريق البحر.
على المس��توى العالمي، هناك 527 مليون حاوية 
بحرية تقريباً تبحر كل عام. وتتعامل الصين وحدها 
مع أكثر من 133 مليون حاوية س��نوياً. والمشكلة 
ال تقتص��ر على البضائع التي تنقلها الحاويات فقط 

على مدى العقود الماضية، شهد العالم 
البيولوجي  التغير  حاالت  من  العديد 
والفطريات  الحشرات  غزو  السيما 
دمرت محاصيل  للحدود، حيث  العابرة 
النباتات   من  أنواع  على  وقضت  زراعية 
االقتصاد  على  ضررها  على  عللاوة 

العالمي ككل.
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التلوث يكبد االقتصاد العالمي 225 مليار دوالر

125 ألف حالة وفاة بالمنطقة
كش��ف تقرير صادر عن البنك الدولي أن تلوث الهواء يؤثر بش��كل كبير في االقتصاد 
العالمي ويس��بب خس��ائر فادحة، وأنه تم تس��جيل وفاة نحو 125 ألف شخص في بلدان 
الش��رق األوسط وشمال أفريقيا  في عام 2013 بس��بب أمراض مرتبطة بتلوث الهواء 
خارج المنزل وداخله. مشيراً إلى أن التلوث يعد مسؤوالً عن وفاة عشر سكان األرض 

سنوياً، أي ستة أضعاف الوفيات بسبب مرض المالريا.

 وتعتب��ر مص��ر وإيران من بين البلدان األكثر تضرراً، س��واء من حيث أعداد الوفيات 
التقديرية والتكلفة االقتصادية ورغم أن الوفيات الناجمة عن التلوث معظمها من األطفال 

الصغار والمسنين، فإن الوفاة المبكرة تؤدي أيضاً إلى وفاة أشخاص في سن العمل.

وأش��ار التقري��ر، إلى أن خس��ائر عائدات العمل تقدر بنح��و 225 مليار دوالر أي نحو 
200 مليار يورو س��نوياً، كما يؤدي تلوث الهواء إلى خس��ائر ف��ي اقتصادات الرفاهية 
تق��در ب���110 مليارات دوالر، إضافة إل��ى التكاليف األخرى التي لم ترد في حس��ابات 
ه��ذا التقرير مث��ل تكاليف الوفاة وعالج��ات المرضى، إضافة إل��ى انخفاض اإلنتاجية 

الزراعية.

ً الدول النامية األكثر تضررا
تقدر الخس��ائر المرتبطة  بتلوث الهواء في منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا بنحو 
154 ملي��ار دوالر أميركي أي ما يعادل نحو 2.2 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي 

اإلقليمي.

ويتع��رض حوال��ي 90 في المئة من الس��كان في البلدان المنخفضة والمتوس��طة الدخل 
لمستويات خطيرة من تلوث الهواء وفقا لتقرير العبء العالمي لألمراض 2013، وهو 

جهد بحثي دولي يقوده معهد القياسات الصحية.
ويع��د تلوث الهواء مش��كلة كبرى في عالم اليوم، والكثير م��ن الناس في مختلف أنحاء 
العالم يتنفسون الهواء الملوث، من دون حتى التفكير في الضرر الذي يسببه ذلك للرئتين 

ولكوكب األرض بشكل عام.

وكانت دراس��ات حديث��ة أجريت في هذا الصدد قد أثبتت أن ملوث��ات الهواء تؤدي إلى 
ارتف��اع درجات الحرارة بس��بب ظاهرة االحتباس الحراري، م��ا يقود بالتالي إلى تغير 
على سطح الكرة األرضية.طويل األجل في مناخ كوكب األرض، األمر الذي من شأنه في النهاية أن يضر بالحياة 

ال تقتصر اآلثار السلبية لتلوث الهواء على األضرار البيئية، بل تمتد 
لتطال صحة االنسان وتهدد حياته. حيث تبين أن تلوث الهواء يمثل 
عامل الخطر الرئيسي الرابع المسبب للوفيات على مستوى العالم. 
وبالرغم من أن الوفيات الناجمة عن التلوث تقع أساسا بين األطفال 
الصغار وكبار السن، إال أن هذه الوفيات تؤدي الى خسائر اقتصادية 

كبيرة على المستوى العالمي.
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استخدام الروبوت في جراحة العين
جراحون  نجح 
في  بريطانيون 
إج������راء أول 
عملي��ة داخ��ل 
العين باستخدام 
الروبوت، وهو 
ما يفت��ح الباب 
أمام االس��تعانة 
ن  نس������ا إل ب�ا
اآلل��ي، ويمكن 
أن ت�ح�������دث 

انقالب��اً في عالج أم��راض العيون. وأجري��ت العملية لمريض في 
مستش��فى جون راكليف في أكسفورد، فتمكن من استعادة نظره في 
العين المصابة. واستعمل األطباء جهاز ذكياً أداروه عبر أداة تحكم، 

ألجل إزالة غشاء يصل سمكه إلى 1 % من المليمتر.
ويج��د األطب��اء صعوبة ف��ي العادة ل��دى إجراء عملي��ات جراحية 
للعيون، إذ يؤدي لمس يد الطبيب لشبكية العين إلى نوع من النزيف 

فيما يستطيع الروبوت إزالة الغشاء من دون أي ضرر.

“سايبورغ” لعالج مرض السرطان
ابتكر باحثون 
من مدرس���ة 
التكنولوجي���ا 
في مونتريال 
وج�ام�ع�����ة 
م�ون�ت�ري���ال 
وج�ام�ع�����ة 
ماكج�ي��ل في 

كندا، جهازاً متناهي الصغر “س��ايبورغ” قادراً على إيصال الدواء 
إلى أماكن األورام الس��رطانية في جسم المريض. وال�“سايبورغ” 
ه��و كائن نظري أو خيالي يتكون م��ن مزيج من مكونات عضوية 
 ،cybernetic organism وبيو-ميكاترونية. وهو اختصار لتعبير

ويعني “متعٍضّ سيبرناطيقي”.
ويتمي��ز هذا االخت��راع بدقة قدرته على اس��تهداف الخاليا الخبيثة. 
ويأتي هذا الجهاز مرفقاً ببكتيريا ذات س��وط تحوي بداخلها األدوية 
المض��ادة للخالي��ا الس��رطانية. وتم تجهي��ز البكتيريا بسلس��لة من 
الجس��يمات المغناطيسية النانوية، التي تلعب دور البوصلة، فتسمح 

لها بالتحرك على طول الحقل المغناطيسي المطبّق.

حقن نفسه ببكتيريا إلطالة عمره13 ملياراً لصندوق مكافحة األوبئة
أوضح رئيس 
ال�������وزراء 
ي  ل�ك�ن�����د ا
س�����ت��ن  ج�ا
ف��ي  ت��رودو 
ختام المؤتمر 
م�����س  لخ�ا ا
لتجديد تمويل 
الص�ن����دوق 
العالمي لفترة 

2017 - 2019  أن الصن��دوق العالم��ي لمكافح��ة اإليدز والس��ل 
والمالريا حقق هدفه تقريباً المتمثل بجمع 13 مليار دوالر أميركي 
للسنوات الثالث المقبلة على شكل مساهمات معلنة ستكون أساسية 
ف��ي وضع حد لوباء له��ذه األمراض المدمرة بحل��ول العام 2030 
واالنتهاء منها بش��كل نهائ��ي بفضل تمويل الحكومات والش��ركاء 

الخاصين والمجتمع المدني.
ولف��ت ترودو إلى أنه وبفضل جمع هذا المبلغ فقد تمكن الصندوق 

من إنقاذ ثمانية ماليين شخص.

علماء  أحد  قام 
ويدعى  روسيا 
ن��ات��ول������ي  أ
بروش���كوف، 
بحق��ن نفس����ه 
ب�ب�ك�ت�ي��ري����ا 
عم�ره���ا 3.5 
ماليي��ن س��ن�ة 
أم�����ل  ع�ل��ى 

اكتس��اب قدرة ه��ذه البكتيريا على التكيّف والبق��اء على قيد الحياة 
ضم��ن الظروف القاس��ية، موضحاً أنه يش��عر بح��ال أفضل من 
ذي قب��ل وأكثر صحة وحتى أقل إرهاق��اً، كما يدّعي عدم إصابته 

باإلنفلونزا منذ أكثر من عامين!
وت��م الحصول على س��اللة البكتيريا هذه من أح��د المقاطع دائمة 
التجّمد في جبل ماموث بمدينة ياكوتسك في سيبيريا. ووفقاً لدراسة 
براش��كوف فإن لها آلية مح��دّدة تمّكنها من البق��اء على قيد الحياة 
ماليين الس��نين، وبتوقعه إذا ما تم معرفة هذه اآللية فهناك امكانية 

للعثور على أداة إلطالة الحياة.
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بروتين الشعر … للتعرف على الهوية

توصل علماء بيولوجيا أميركيون الى التعرف على هوية اإلنس��ان 
بناًء على البروتين الذي يتضمنه ش��عره، مؤكدين ان األمر س��يزيد 
م��ن دق��ة اختبارات الط��ب الش��رعي، وأن التعرف ل��ن يكون في 
الس��اعات واأليام األولى بعد موت االنسان فحسب، بل وبعد مئات 
األعوام ايضاً، معتمدين حالياً على معالجة 185 طفرة في مكونات 
البروتينات وحل خصٍل من الشعر في محاليل خاصة ال تدمر البنية 
الكيميائي��ة لبروتيناتها، كما تم اختبار فاعلية األس��لوب هذا على 6 
أميركيي��ن بيض وافقوا على اختب��اري الحمض النووي والبروتين 

لشعرهم، واستطاع العلماء التعرف على هوية كل منهم.

دواء لبناني لعالج الـ“سي.ال.ان3”

7 دالئل لألكثر ذكاء

سجلت الجامعة األميركية في 
بي��روت AUB إنجازاً طبياً، 
وذلك من خالل اكتشاف دواء 
كع��الج  غاالكتوسيلس��يراميد 
لمرض “س��ي.ال.ان 3” عند 
األطف��ال الذي قد ي��ؤدي الى 

الموت المبكر.
وأوضحت الجامع��ة في بيان 
أن “ذل��ك جاء نتيج��ة للجهود 
به��ا  قام��ت  الت��ي  المكثف��ة 
صاحب��ة االختصاص في هذا 

المجال، رئيس��ة ف�رع األم�راض العصبية عن�د األطف�ال ومديرة 
برنام��ج علم الوراثة العصبية وعي��ادة األطفال في المركز الطبي 
ف��ي الجامعة األميركية في بي��روت AUB الدكتورة روز ماري 
البس��تاني، على رأس وفد من الباحثين في المختبر التي ترأس����ه 

في الجامعة”.
ودعت بس��تاني الى اقامة ش��راكة مع صناعة األدوية لنقل الدواء 

الى االسواق وجعله في متناول الجمهور.

دراس�����ة  أك���دت 
 400 على  أجريت 
طال��ب وطال�ب�����ة 
ف��ي عل��م النف��س، 
نش�����رت نتائجه��ا 
م�ج��ل������ة  ف�����ي 
 Psychology
Today، وج����ود 
راب��ط بي��ن الذكاء 

والدعابة.
ونش������ر م�وق����ع 

“ه��اف�ن�غ�ت�����ون بوس��ت” نتائج الدراس��ة، مبين��اً أن هناك دالئل 
الختب��ار معدل الذكاء من بينها 7 أهمها، الولد األكبر في األس��رة: 
أظهرت دراسات عدة بأن االبن البكر يتفوق عن األصغر سناً بفارق 
3 نقاط في معدالت الذكاء )IQ(. الطريف: إذا كنت من األشخاص 
الذين لديهم روح الدعابة، لديه قطة: حيث أجرت جامعة كارول في 
ويسكونسن دراسة أن الذين لديهم قطط هم أكثر ذكاء من المتوسط. 

شخص نحيف: ال�IQ مرتبط بمؤشر وزن الجسم.

االستغناء عن النساء قريبًا !
توص����ل 
العلم����اء 
مع���ة  بجا
ث  ب��������ا
األميركيّة 
ب���ع������د 
دراس����ة 
ل�ة  مط��ّو

أجري��ت عل��ى الفئ��ران، أنّه من الممك��ن للرج��ال أن تنجب دون 
الحاجة لبويضات النساء.

وتبين الدراس��ة أّن الحيوان��ات المنوية وخاليا الجل��د أو أي خلية 
أخ��رى غير مرتبطة بالبويضات تس��اعد العلماء في إجراء عملية 
التخصيب وتكوين األجنّة، بعد مالحظتهم إمكانيّة انصهار الخاليا 
مع الحيوانات المنوية. واستطاعوا في التجارب األولية تكوين شبه 
أجنة س��ميّت ب�“parthenogenote” م��ن دون حيوانات منوية 
لكنها ماتت بعد فترة، ما اضطر العلماء لحقنها بالحيوانات المنوية 
وتحويله��ا إلى أجنة س����ليمة صحياً. ونجحت هذه الطريقة بنسبة 

24 % وترتب عنها والدة 30 فأراً.
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مختبر فضائي تجريبي صيني

الوقود الحيوي يضر بالبيئة

طلق��ت  أ
الصي���ن 
ن�����ي  ث�ا
مخت�ب���ر 
ئ��ي  فضا
تجريب��ي 
في إط�ار 
خ�ط����ة 
أوس�����ع 

ته��دف ألن يكون لديها محطة فضائية مأهول��ة ودائمة بحلول عام 
2022. وتعطي بكين أولوية للبرنامج الفضائي الذي قطع أش��واطاً 
مهمة مع دعوة الرئيس ش��ي جين بينغ، ألن ترس��خ الصين أقدامها 
كقوة فضائية. وبعيداً عن طموحاتها المدنية اختبرت بكين صواريخ 
مض��ادة لألقمار الصناعي��ة. وأمضى 3 رواد فض��اء صينيين 15 
يوم��اً في مدار خالل مهمة مأهولة ف��ي 2013، وهبطوا بمركبتهم 
على مختبر الفض��اء التجريبي “تيانقونغ 1”. وتم انطالق المختبر 
“تيانقونغ 2” عن طريق صاروخ “لونج مارش” من موقع إطالق 

في منطقة نائية في جيوتشوان بصحراء جوبي.

دراس������ة  أث�ب�ت��ت 
أميركي��ة ان الوق�ود 
الحي��وي أو الوق�ود 
مث���ل  “األخض�ر” 
اإليثان��ول والدي�زل 
الحيوي أش�د ضرراً 
بالبيئة م�ن البترول، 

موضحةً أن النباتات المس��تخدمة إلنتاج الوقود الحيوي ال تمتص 
إال 37 % م��ن غاز ثاني اوكس��يد الكاربون ال��ذي يُطلق في الجو 
عندما تُحرق النباتات. ويعني هذا ان العملية في الحقيقة تزيد كمية 

الغاز المسؤول عن االحتباس الحراري في الهواء.
ودعت الدراسة التي اجراها فريق من الباحثين في جامعة مشيغان 
بقيادة البروفيس��ور جون ديس��يكو، حكومة الوالي��ات المتحدة الى 
إعادة النظر في  سياس��اتها الكاربونية في ض��وء النتائج الجديدة. 
وقال ديس��يكو: إن األس��س الت��ي تقوم عليها سياس��ات تهدف الى 
ترويج الوقود الحيوي ألسباب تتعلق بالمناخ، ثبت اآلن انها أسس 
غي��ر صحيح��ة علمياً. وعلى صانعي السياس��ة ان يعي��دوا النظر 

بدعمهم الوقود الحيوي.

أجسام لنظام شمسي جديد

 كش��ف علماء فلك في الواليات المتحدة عن أجسام لم تكن معروفة 
من قبل في مناطق خارج النظام الشمسي. وتضم هذه األجسام جسماً 
جليدياً بمدار يأخذه بعيداً عن الشمس على نحو يخضع على األرجح 
لجاذبية نجوم أخرى. وجاء الكش��ف خالل جهود تهدف إلى تحديد 
موقع كوكب تاسع محتمل مستدل من دراسات سابقة على نحو غير 
مباشر. واستعان مشرفا الدراسة، سكوت شيبارد من معهد كارنيغي 
للعلوم في واشنطن، وتش��اد تريغيللو من جامعة تورثرن أريزونا، 
بمراصد فلكية في العالم، مثل تلس��كوب “بالنكو” في تش��يلي الذي 
يصل طوله إلى 4 أمتار وتس��لكوب “س��وبارو” ف��ي هاواي الذي 

يصل طوله إلى 8 أمتار.

تخفيض سرعة الضوء 10 مرات

قام علم��اء الفيزياء من روس��يا واليابان بتغيير اس��تقطاب الضوء 
وتخفيض س��رعته بمقدار 10 مرات. وجاء في مقال نش��رته مجلة 
AppliedPhysical Review، أن هذا األمر سيساعد في تصميم 
جي��ل جديد من أجهزة الكمبيوتر الضوئية والشاش��ات التي تتصف 

بسرعة فائقة، مما سيؤدي إلى ظهور شبكات كمبيوتر جديدة.
وحققت الباحثة الروس��ية دولغوفا وزمالؤها في جامعة “موسكو” 
بالتع��اون مع علم��اء فيزياء من جامعة “توياهاش��ي” التكنولوجية 
نجاحات في هذا المجال بفضل استخدام ما يسمى ب�“بلورات فوتونية 
مغناطيس��ية” تتعامل مع الضوء بطريقة خاصة بحيث تجعله يغير 

االستقطاب والسرعة وبعض المواصفات األخرى.
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االجتماعية والرس��ائل الفورية تتماشى مع المس��تويات العالمية إلى حد ما، 
إال أن المس��تهلكين في لبنان ال يشاركون بنشاط في مجال الذكاء الجماعي، 

بسبب االستخدام المنخفض لخدمات المشاركة مثل ايرينب وأوبر.

وبيّن التقرير أن المستهلكين في لبنان يسبقون نظرائهم العالميين في استهالك 
أنشطة االتصاالت ، ولكن تتراجع النسبة  عندما يتعلق األمر بالحصول على 
خدم��ات الرعاية الصحية على اإلنترنت. وتناول التقرير تحليل س��لوكيات 
االس��تهالك لإلنترنت وتطبيقات االجهزة المحمولة لكل من مواطني الشبكة 
ومتابعين الشبكة ألنشطة االتصاالت والرعاية الصحية، حيث وجد التقرير 
أن 19 في المئة من مواطني اإلنترنت فقط حجزوا مواعيد الرعاية الصحية 
على ش��بكة اإلنترنت، في حين بحث 17 في المئة للحصول على معلومات 
الرعاي��ة الصحية على اإلنترنت في ما ال يقل عن 50 في المئة من المرات 

التي تؤدي إلى األنشطة المتصلة بالرعاية الصحية.

ووج��د التقري��ر أن أكثر من 47 في المئة من بي��ن مواطني اإلنترنت،و31 
في المئة من مستخدمي الشبكة في لبنان ينظرون إلى الخدمات القائمة على 
اإلنترنت على أنها مفيدة. وما يثير الدهشة أن 17 في المئة فقط أعربوا عن 
مخاوفهم من تسجيل بياناتهم الشخصية من دون إذن منهم، مقارنة ب� 34 في 

المئة من المستهلكين العالميين.

ولفت التقرير الى أن أكثر من 29 في المئة من المستهلكين اللبنانيين زادوا 
من استخداماتهم للمكالمات على اإلنترنت بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية 
مقارن��ة مع المس��توى العالمي، وذلك خالل أكثر من ع��ام. كما زاد 27 في 
المئة منهم استخداماتهم للرسائل الفورية خالل الفترة نفسها. وبحسب التقرير 
فإن فجوة اس��تخدام التطبيقات عبر االجهزة المحمولة بين األوائل والتابعين 
عالية للرسائل الفورية لتصبح التيار السائد في المستقبل القريب.انخفض��ت لما يصل إلى 5 - 6 في المئة، األمر الذي يعكس وجود إمكانات 

الرسائل الفورية في لبنان تفوق المتوسط العالمي

أسلوب حياة  قائم على التواصل
ووفقاً للتقرير، يتميز المستهلكون اللبنانيون بالنشاط الفاعل 
عندما يتعلق األمر بالمشاركة والتفاعل على مواقع التواصل 
االجتماعي، وتعتبر ش��بكة اإلنترن��ت وتطبيقات الهواتف 
الذكي��ة العناصر األساس��ية التي تش��كل معالم س��لوكياتهم 
االستهالكية، كما أن ملكية شبكة البرودباند النقال في لبنان 

هي أيضا أعلى من المتوسط العالمي.

واوض��ح التقرير ال��ذي حمل عنوان “الحي��اة القائمة على 
االتصال في لبنان” أن المستهلكين اللبنانيين يتبنون تدريجياً 
أس��لوب الحياة القائمة على التواصل، ولديهم نظرة إيجابية 
التكنولوجي��ا، إذ أن 68 ف��ي المئ��ة م��ن اللبنانيين يملكون 
جهازي��ن على األقل أو أكثر، إال أنه على الرغم من كونهم 
متقدمين على المتوسط العالمي في مجال الملكية والتواصل 
عبر اتصاالت البرودباند المتنقلة، لكن المفاجأة أن الغالبية 
العظمى من المستهلكين )76 في المئة( يستخدمون أقل من 
1 غيغابايت من البيانات المتنقلة شهرياً، وهو ما يفسر سبب 
تركيز المستخدمين على األنشطة األقل اعتماداً على بيانات 

مثل الشبكات االجتماعية والتصفح.

مشاركة خجولة في مجال الذكاء الجماعي
كم��ا يظهر التقرير أن المس��تهلكين اللبنانيين نش��طين في 
مجال المش��اركة واس��تخدام مواقع التواصل االجتماعي، 
منوهاً بأنه عندما يتعلق األمر بالمشاركة في اثنين أو أكثر 
من مجتمعات الرس��ائل الفورية، فه��ي تأتي قبل نظيراتها 
العالمية بنس��بة 8 في المئة. فيم��ا أظهر التقرير أن 42 في 
المئة من المس��تهلكين في لبنان مش��اركين ف��ي اثنين على 
األقل من مجتمعات الش��بكات االجتماعية مقارنة ب�46 في 

المئة على الصعيد العالمي.

وف��ي حي��ن أن المش��اركة االجتماعية من حيث الش��بكات 

أظهر تقريــر صــادر عن وحدة مختبــرات 
أن  إريكسون  شـركة  في  المسـتهلك 
نمـط  يتبنـون  لبنان  في  المســتهلكيـن 
االتصال على غرار نظرائهم  قائـم على  حياة 
ُتحـدد  التوجـه  هـذا  معالـم  وان  العالميين، 
بالتوجهات الثقافية - االجتماعية من جهة، 
والمنتجات التي يستهلكونها والخدمات التي 

يستخدمونها عبر اإلنترنت من جهة أخرى.
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رقم قياسي جديد آلبل

االتحاد االوروبي يغّرم آبل

خدمـة  قــدرت 
البيانات  تحليل 
   Mixpanel
عدد مستخدمي 
أحدث نســـخـة 
مـــن نـظـــــام 
تشغيل األجهزة 
لـــــة    لمحمــو ا
 i O S  1 0
لــــي  بـــحـــوا
14.53 % من 

مجمل مستخدمي النظام عبر مختلف األجهزة، وذلك بعد مرور 24 
ســاعة على توفيره بالنســخة النهائية من قبل شــركة آبل مساء 13 
ســبتمبر/ايلول 2016، عملية التحديث هذه كانت أســرع من العام 
الماضي، حيث تم اعتماد نظام iOS 9، بعد 24 ســاعة من إطالقه 
عام 2015، من قبل حوالي 12 % من مجمل المستخدمين، وتتوقع 
الشــركة وصول مستخدمي النسخة الجديدة  إلى حوالي 50 % في 

أقل من 11 يوماً.

أقدم االتحاد 
األوروبــي 
تغريم  على 
قــــة  عمـال
التكنولوجيا 
األميركيــة 
“آبل” مبلـغ 
14.5 مليار 

دوالر أميركي بحسب ما كشفت مارغريث فيستاغر مسؤولة قطاع 
المنافسة ضمن االتحاد، وذلك بسبب تالعب الشركة بالضرائب في 
ايرلنــدا باعتبار أن األخيرة منحت آبل عــدداً من المزايا الضريبية 
غيــر القانونيــة والتي من شــأنها توفيــر مبلغ 14.5 مليــار دوالر 
أميركي من الضرائب المتأخرة التي لم يتم تسديدها، وهو ما طالب 

االتحاد باسترداده مع احتساب نسبة الفائدة عليه.
وأوضحت فيســتاغر أنــه من غيــر الممكن للــدول المنضوية في 
االتحــاد منح مزايا ضريبية لمن تختاره من الشــركات األمر الذي 
اعتبرتــه إجراًء غير قانوني بموجب ما تفرضه القواعد التي تتعلق 

بالمساعدات الحكومية ضمن االتحاد األوروبي.

باي بال … تتجاهل فلسطين!
مـــــــت  قـــا
مجموعة من 
الشــــركـات 
الفلســـطينيـة 
مـلــــــة  لعـا ا
مـجـــال  فـي 
تكنولوجيــــا 
المعلومـــات 
بـإرســــــال 

خطــاب إلى إدارة باي بال بضرورة عقد لقاء رســمي معهم تمهيدًا 
لتوفير الخدمة في فلســطين، لكن الشــركة األميركيــة للخدمة التي 
أصبحــت الحل األســرع واألكثر ســهولة إلتمــام عمليــات الدفع 
اإللكتروني عبر اإلنترنت قد تجاهلت هذا الطلب تماماً، ليتم تدشين 
هاشتاغ Paypal4Palestine بعدها على تويتر ويشتعل في الكثير 

من المناطق حول العالم.
وبحسب خبراء تُعتبر هذه الممارسة غير قانونية دولياً من قِبل باي 
بــال والتي اكتفت بالتعليق على المســألة دبلوماســياً بعدم اتخاذ أي 

إجراء في الوقت الحالي!.

500 مليون تحميل لـ“بوكيمون”

كشــفت شــركة Niantic التابعة لغوغل في وقت ســابق أن لعبتها 
بوكيمون غو قد حققت 500 مليون تحميل، كما افادت تقارير لشركة 
App Annie لإلحصائيــات والتحليالت المتخصصة بالتطبيقات  
أن اللعبــة وصلت عائداتها إلى أكثر من 500 مليون دوالر في 63 
يــوم فقط ما يجعلها اللعبة األســرع ربحاً فــي تاريخ صناعة ألعاب 
الهواتــف الذكية، وتتوقع بلوغ اللعبة عتبة المليار دوالر نهاية العام 
2016، أي خالل 6 أشهر فقط من إطالقها رسمياً، وذلك رغم عدم 

توافرها في عديد من دول العالم الكبرى.
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أثر الهواتف في انتاجية العملتكلفة االستغناء عن ماير !
بعــد تأكــد صفقــة 
اســتحواذ فيريزون 
مقابــل  ياهـو  على 
4.83 مــلــيــــــار 
دوالر أميركي فـي 
شــهـر يوليو/تموز  
2016، تســــــاءل 
الكثيــرون حــــول 
مســـتقبل الرئيــس 
التنفيــذي للشــركة 

ماريســا ماير، لتعلــن األخيرة وبنفســها إلى إمكانية االســتمرار، 
خصوصــاً انــه في حال قــررت فيريزون االســتغناء عن خدماتها 
فســتحصل على راتبها الســنوي مليــون دوالر ومليونين مكافآت، 
إضافــة إلى شــرط يقضــي بحصولها علــى حصــة 40.9 مليون 

بمغادرتها قبل انتهاء عام على االستحواذ.
مايـر التي تعرضت سياســتها لنقد كبير حاولت بكل جهدها انتشال 
ياهو من أزمتها الطاحنة عبر سلسلة استحواذات أهمها منصة تمبلر 

بمليار دوالر، من دون ان يكون لذلك مساعدة كبيرة.

كشفت دراســة 
يـــــــت  جــر أ
فــي جامـعــــة 
فورتســبـورغ 
ونوتـنـغـهــــام 
تــريــنــــــــت 
أن مســــتــوى 
جـيـــــــة  نـتـا إ

الموظفيــن يرتفع بنســبة 26 % عندما يبتعــد الموظف عن هاتفه 
المحمول خالل العمل.

الدراســة التي شــملت 95 شــخصاً ما بين 19 و56 ســنة ركز بها 
الباحثون على ســلوك المشاركين وأخضعوهم لتجارب واختبارات 
تركيز للعمــل بمكان تواجد الهاتف، وأظهرت النتائج أن مســتوى 
اإلنتاجيــة كان األضعــف لدى من كان هاتفه فــوق المكتب، وكلما 
بعدت المسافة بين المشــاركين وهواتفهم زاد مستوى اإلنتاجية في 
العمل. واشــار االختبار الى ان الرجال لم يشــعروا بالتوتر بســبب 
غيــاب هاتفهم المحمول على عكس المشــاركات من النســاء الذين 

شعرن ببعض القلق بسبب ابتعادهن عن الهاتف.

ميزات جديدة لمايكروسوفت اوتلوكنظام امني جديد من كاسبرسكي

 Kaspersky أعلنت كاسبرسكي الب عن برنامجها األمني الجديد
Endpoint Security Cloud والذي من شأنه أن يحقق للشركات 
الصغيرة والمتوســطة أمناً متعدد الطبقــات لتكنولوجيا المعلومات. 
مع حماية فعالة لمحطات العمل وســيرفرات الملفات واألجهزة من 
خالل لوحة تحكم بسيطة ومدمجة تم تطويرها بتقنيات أمنية متقدمة 
وميزات حماية رائدة، لوحة التحكم المركزية يمكن اســتخدامها في 
أي وقــت ومن أي مكان لتوزيع البرنامــج عن بعد، ورصد وإدارة 
الجوانب األمنية لما يصل إلى ألف مستخدم في الشركة، ما يعني أن 
الشــركات لن تحتاج لشــراء أجهزة أو برامج خوادم إضافية إلدارة 

أمن تكنولوجيا المعلومات.

طــرحــــــت 
مايكروسوفت  
تحديثــاً جديداً 
لنسـخة الويب 
بريدهــا  مــن 
اإللكترونــي 
Outlook.

com، حيــث 
أضـافـــــــت 

ثالث تحسينات رئيســية تخص المشاركة من خالل دعمها لملفات 
Google Drive، ومشــاركة وتبادل صور فيســبوك إضافة إلى 
تســهيل إمكانية العثور على المرفقات الموجــودة ضمن محادثات 

البريد اإللكتروني الطويلة.
وأصبح بإمكان المســتخدم حالياً التعامل مع ملفات مثل مســتندات 
غوغــل Google Doc أو Slide أو Sheet عنــد ورودها ضمن 
بريــد إلكتروني، ومع نفس الخطوات بعد ربط حســاب الفيســبوك 
والوصول إلــى الصور الموجودة ضمن الحســاب الســتعراضها 

واستعمالها بمثابة مرفقات ضمن البريد اإللكتروني.
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يوتيوب ... بدياًل لغوغل بالسمعلومات الواتس آب الى فيسبوك !
بعد عامين من شراءها 
واتس اب  بــ20 مليار 
دوالر تســعى فيسبوك 
وتوافــق  ترابــط  الــى 
أكثر قــوة بينهما، حيث 
استخدام  على  ســتعمل 
اب  واتــس  معلومــات 
بدءاً من أرقام الهواتف 
والزمن الــذي كان فيه 
الشخص يســتخدم هذه 
الخدمة ايضاً، من دون 

اطالعه على محتوى الرســائل النصية او تشاُرك االسم والصورة  
الشــخصية أو الحالة على حســاب المســتخدم على فيسبوك، وانما 
هات  الهدف هو تحســين تخصيص اإلعالنات الدعائية بحسب توجُّ
المســتخِدم، علــى أن يكــون لواتــس اب أيضاً عالقــة اتصال بين 
مستخدميه والشــركات التجارية، تشــمل معلومات شراء البضائع 
ومواعيد التوصيل، والمســتندات المالية الخاصة بذلك، ومعلومات 

عن حاالت رحالت الطيران.

يـبــــدو ان 
يـوتـيـــوب 
تتجه لتكون 
لشــــبـكـة  ا
البـديـلـــــة 
لـغــوغـــل 
بلــس التـي 
لطـالـمـــــا 
حـاولــــت 

النجــاح فــي هذا القطاع مــن دون أي فائدة، حيث اطلقت الشــركة 
YouTube Community لتكــون شــبكة  األميركيــة مؤخــراً 
اجتماعية داخل هذه المنصة، بتبويب من التبويبات التي تظهر على 
صفحة القنوات والملفات الشخصية للمستخدمين ومخصصة لنشر 
اصناف متنوعة ايضاً من المحتوى غير الفيديو كمنشــورات نصية 
أو صور، أو غيرها من روابط المحتويات التي يمكنك نشرها على 
فيسبوك، ويظهر تبويب Community حالياً لعدد من القنوات التي 
يتم اختبار الميزة عليها ويمكن التفاعل مع هذه المحتويات من خالل 

اإلعجاب والتعليق ومع وجود زر عدم االعجاب أيضاً.

منصة وتحالف لوقف األخبار الوهمية
تقرير  أشـار 
جديد نشـرته 
لـــــــة  وكــا
رويـتــــرز 
إلى انضمـام 
ك  فـيســـبــو
وتـويـتـــــر 
إلى شـــبـكـة 

تحتــوي على أكثر من 30 وكالة صحفية وشــركة تكنولوجية، في 
خطوة لمواجهة ومعالجة ووقف األخبار الوهمية والعمل على تحسين 
نوعية المعلومات المتوافرة عبرها، ضمن تحالف موسع مدعوم من 
شركة ألفابت الشركة األم لغوغل يهدف إلى تعزيز المعرفة وزيادة 
القراءة والكتابة بين مســتخدمي وســائل اإلعــالم االجتماعية مـع 
إطالق منصة متخصصة بحلول نهاية شــهر أكتوبر/تشرين األول 
2016، بحيث يمكن لألعضاء التحقق عبرها من األخبار المشكوك 
فيها، وتضم المجموعة على ســبيل المثال صحيفة نيويورك تايمز 
وصحيفة واشنطن بوســت إضافة الى أخبار BuzzFeed ووكالة 

.CNNفرانس برس و

غوغل تحذف 1.75 مليار رابط!
ت  نشــــــــأ أ
غوغل موقعـاً 
مـصـغـــــــراً 
تابـعاً لموقعهـا 
الـرئــيســـــي 
فيــه  توضــح 
مـجـمـــــــوع 
ت  عـمـلـيـــــا
التـي  الحـذف 
بـهــا  قامـــت 
نـتـائـــج  مــن 

محرك بحثهـا واســتجابت به للعديد من  طلباٍت من جهات حكومية 
ومؤسســاتية تم انتهــاك خصوصياتها، ودونت الشــركة ان 1.75 
مليــار رابط تــم حذفه من نتائج البحث وهو مــا يعتبر رقماً ضخماً 
جــداً، مؤكدة ان تلك الروابط قد اتضح فعالً انها تخرق خصوصية 
الشــركات والمســتخدمين ما يشــكل لها ضرراً كليــاً او جزئياً في 
خدماتهــا، والملفــت أن موقع Pirate Bay الخــاص بالتورنت تم 

التبليغ عن روابط تؤدي اليه في 4 ماليين حالة تم حذفها جميعاً.
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ميزة فيسبوك للكمبيوترات المكتبية
أعلنــت فيســبوك انها 
ميزه  بإطالق  ســتقوم 
البث المباشــر لنســخ 
ســطح المكتــب على 
ان تكون في مرحلتها 
التجريبية ولتتوافر في 

وقت الحق لعموم المســتخدمين قبل نهاية 2016، وذلك سعياً منها 
لتوفير المميزات الخاصة بتطبيقها للهواتف الذكية على نسخ سطح 
المكتــب، وهي أيضاً نتيجة حصولها على عــدد كبير من الطلبات 
والرسائل من قبل المستخدمين لتوفير ميزه البث المباشر على نسخ 

سطح المكتب باستخدام الكاميرا العادية الخاصة بكمبيوتراتهم.

غوغل تنافس فايبر وواتس أب
أطلقت غوغل رسمياً تطبيقها 
الخاص بالدردشة والتواصل 
المباشــر Allo، الذي يعتبر 
وماسنجر  لواتســاب  منافساً 
وفايبر، مقدماً جميع الخدمات 
من رسائل مباشرة أو صوتية 

أوحتى محادثات ســرية. وتؤكد غوغل أنه آمن ومشــفر مع وضع 
التخفي أيضاً، اضافة الى تميزه بإمكانيات الذكاء االصطناعي، حيث 
يقدم لك اقتراحات للردود وللرموز التعبيرية،  مع وجود المســاعد 
الصوتــي Google Assistant الــذي يتدخــل فــي أي محادثة اذا 

طلبت منه ذلك ويقدم لك المعلومات وحتى قد يجيب عن األسئلة.

تويتر تعزز خدماتها من جديد
اعلنت شــركة تويتــر انها 
ســتقوم بتفعيل ميزة جديدة 
المغردين،  آالف  انتظرهــا 
تتمحور حول اضافة صور 
ومقاطع الفيديو الى الروابط 

في التغريدة ومن دون خسارة احرف، كما أن المغرد سيستفيد معهم 
مــن 140 حرفــا كاملة وحتى في حال الرد علــى احد اصدقائه من 
دون خسارة أي منها. وتأتي هذه الميزة كمحاولة من تويتر لتدارك 
شــعبيتها وخصوصاً بعــد الجدل الكبير حول زيــادة عدد االحرف 
والذي ازعج المغردين ما دفع الرئيس التنفيذي لتويتر جال دورسي 

على ابقاء 140 حرفا للتغريدة الواحدة.

مايكروسوفت تمنع تنصيب لينكس
كشفت هيئة الحقوق الرقمية 
أجهــزة  مــن  العديــد  أن 
لينوفو الصينيــة المصنعة 
للكمبيوترات قــد تم حذف 
البيوس فيها منعاً لتنزيل أي 
نظام تشغيل آخر وتنصيبه 

عليها، في محاولة من مايكروسوفت لمنع المستخدمين تنزيل لينكس 
وتوزيعاتــه على هذه األجهزة أو حتى ازالة ويندوز 10 التي تعمل 
به، ووجهت لينوفو المســؤولية بذلك على شــريكتها مايكروسوفت 
التي تفرض عليها اصدار أجهزة ويندوز 10 غير قابلة لإلزالة سعياً 

لمنع المستخدم من العودة إلى االصدارات السابقة.

ياهو تتعرض لالختراق
كشــفت ياهو عــن عمليــة اختراق 
ضخمة تعرضــت لهــا وأن بيانات  
500 مليون مســتخدم لموقعها تمت 
قرصنتهــا عــام 2014، بمــا فيهــا 

اسماؤهم وعناوين بريدهم وكلمات السر وأسئلة “األمان” الخاصة 
بهم، ناصحة مستخِدميها مراجعة حساباتهم الكتشاف أي نشاٍط مثير 
للشــبهة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه فيريزون لالتصاالت 
لالســتحواذ عليها مقابل 4.8 مليارات دوالر، دون أن يُعَرف ما إذا 
كانت عملية القرصنة ســتؤثر في ســعر البيع، اال أن خبراء األمن 
اإللكتروني يرون أن العواقب التي ســيخلفها االختراق الضخم هذا 

يتخطى بأبعاده خدمات ياهو نفسها.

الهند تتخلى عن رخصة القيادة
أنها  أعلنت الهند رســمياً 
ستسمح لمواطنيها بتحميل 
القيــادة وبطاقة  رخصــة 
تســـجيل الســـيارة عبــر 
 DigiLocker خدمـــة 
لتحريرهم من عبء حمل 

الوثائــق معهم في كل مكان، من خالل توافر التطبيق على هواتفهم 
الذكية، وســبق للهند أن أطلقــت DigiLocker في العام الماضي 
للســماح بتحميــل الوثائق الرســمية عبر خدمة التخزين الســحابي 
وبمساحة 1GB لتخزين الشهادات العلمية وبطاقات الهوية وغيرها 

من الوثائق الهامة.
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جهاز عرض جديد من سوني

VPL-  أطلقت سوني أحدث أجهزة العرض الضوئي الخاصة بها
VW675ES بدق��ة HDR 4K بدع��م لتقني��ة التصوي��ر بالمدى 
الديناميك��ي العالي HDR ونس��بة تباين تصل إل��ى 350,000:1 
وبس��طوع 1800 ش��معة، اضاف��ة لتقنية حماية المحت��وى الرقمي 
HDCP 2.2 الموضوعة من قبل ش��ركة إنتل بحيث ال يمكن نسخ 
محتوى 4K بش��كل غير قانوني، كما يمتلك الجهاز لمبة تعمل لمدة 
6 آالف س��اعة عرض م��ع ميزة بث محتوى الفيديو المباش��ر من 
ع��دد من الخدمات كأمازون ونتفليكس، ويتميز عن نماذج منتجات 
شركتي JVC وEpson الخاصة بتقنية 4K كونها تمتلك 2 مليون 

بيكسل، بينما يقدم جهاز سوني 8 مليون بيكسل.

HP وتقدم مكونات التصنيعسامسونغ تبيع قطاعها إلى ...

أعلنت شركة سامسونغ بيع قطاع الطابعات الخاص بها إلى شركة 
HP األميركي��ة بصفقة بلغت قيمتها 1.05 مليار دوالر، وهي أكبر 
صفقة اس��تحواذات متعلق��ة بالطابعات أجرتها HP ف��ي تاريخها، 
وستفصل بذلك سامس��ونغ قطاع الطابعات مع 6 آالف موظف بما 
فيهم 1500 مهندس يعمل فيه كش��ركة منفصل��ة لتباع بالكامل إلى 
HP، عل��ى ان تواصل بي��ع طابعاتها تحت عالمته��ا التجارية في 
كوريا لكنها س��تكون بصناعة HP، هذا وتحصل HP على معظم 
أرباحها من بي��ع أحبار الطابعات وماكين��ات التصوير اآللي وتعد 

رائدة على مستوى العالم في سوق حجمه 55 مليار دوالر.

ان  ي��ب�������دو 
ن�غ  مس����و س���ا
ل���م ت��ك��ت����ف 
بطرحها س�لسلة 
نظاراتها للواق�ع 
االف�ت�راض����ي  
 ،Gear  VR
ب��ل تتج�ه أيضاً 
ن�ح���و ت�ق�دي���م 

الش��رائح والرقائ��ق الداعم��ة للواق��ع االفتراضي الى الش��ركات 
المصنع��ة لنظ��ارات الواق��ع االفتراض��ي، ومنها ش��ركة ألكاتيل 
بنظارته��ا المس��ماة Alcatel Vision وتعتمد به��ا األخيرة على 
معال��ج سامس��ونغ  Exynos 7420 ثمان��ي النواة، مع ش��ريحة 
 3GB وت��م تزوي��د النظ��ارة  بذاكرة ،Mali-T760 رس��وميات
مع س��عة تخزين 32GB وشاش��تين أموليد 3.8 إن��ش وببطارية 
3000 ميل��ي أمبي��ر، ولم تكن ألكاتيل الوحيدة فقد اس��تعانت قبلها 
ش��ركة DeePoon بمعالج  Exynos 7420 في نظارتها للواقع 

.M2 االفتراضي المتكاملة

هاتف يعمل بنظامين في آن واحد

كش��فت مصادر عن براءة اختراع جديدة لسامسونغ لتطوير جهاز 
هاتف ذكي يعمل بنظامي التش��غيل أندروي��د وويندوز موبايل معاً، 
وامكاني��ة تش��غيل تطبيق��ات النظامين مع بعض وبش��كل متزامن، 
وتقس��يم الشاشة إلى نصفين لتشغيل تطبيق من كل نظام في نصف 
منها، وحتى مش��اركة مجل��دات النظامين مع بعضهما بحيث يمكن 
من كل نظام الدخول إلى مجلدات وملفات اآلخر، حصول سامسونغ 
على براءة االختراع هذه ال يضمن أنها س��تطبقها، قد تكون لحماية 
الفكرة خصوصاً بتراجع حصة ويندوز الس��وقية ألدنى مستوياتها 

لكنه سيكون األول من نوعه في حال قامت بتصنيعه.
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MacBook بإمكانية اتصال محمول100 مليون آيفون قبل نهاية 2016

بعدما كش��فت آبل عن هاتفها الجديد بإصداري��ه ايفون 7 وايفون 7 
بالس في الس��ابع من س��بتمبر/ايلول 2016، اعلنت تقارير ان آبل 
تنوي بيع 100 مليون هاتف منه قبل نهاية العام 2016 لتتفوق على 
توقعات سابقة بوصول المبيعات من 80 الى 85 مليون خالل الفترة 
نفسها، خصوصاً وان الطلبات الُمسبقة قد تجاوزت جميع التوقعات 
ولتع��ود آبل وتعلن بتاريخ 14 من الش��هر نفس��ه أن جميع هواتف 
آيفون 7 بالس بيعت حول العالم حتى قبل طرحها رسمياً باألسواق 
ما اضطرها لزيادة طلباتها على معالجات A10 المستخدمة ب��ه مع 

بعض مكونات التصنيع األخرى له.

كش���ف�ت 
تقاري���ر 
ان شركة 
آبل كانت 
قد تقدمت 
بب����راءة 
اخ�ت��راع 
جدي����دة  
ب�داي�����ة 

عام 2015 تخص كمبيوترها المحمول MacBook، تبدي رغبتها  
واهتمامها بإمكانية توفير اتصال انترنت دائم محمول وعالي السرعة 
عليه، بشكل يشابه اجهزة اآليباد واآليفون مع إمكانية استخدام اتصال 
شبكات الجيل الرابع LTE أثناء التنقل من دون حاجة ألجهزة إضافية، 
من خ��الل تزويده بدارة اتصاالت الس��لكية رئيس��ية تحتوي دوائر 
إرسال واستقبال ترددات السلكية محلية للتعامل مع ترددات2.5 و5 
GHZ الخاصة بشبكات ال�WiFi والبلوتوث، وتزويده بتقنيات تشغيل 
تطبيق��ات تصفح اإلنترنت والمكالمات الهاتفي��ة والبريد اإللكتروني 

وحتى تطبيقات VOIP ايضاً.

هواوي تتصدر أفضل الهواتف الذكية!
ه�����واوي  نال����ت 
 P9و P9 بهاتفيه���ا
Plus مركزاً متقدماً 
في مج��ال صناعة 
الهوات��ف الذكي���ة، 
الهات���ف الم����زود 
بكامي���را تح�ت��وي 
ع��دس����تين  ع�ل�ى 
صنّع��ت بالتع��اون 
مع الشركة األلمانية 
Leica ت��م اعتباره 

معي��ارا في مجال التصوير عبر الهوات��ف الذكية، ومحققاً مبيعات 
قوية تج��اوزت عدد ش��حناتها العالمية للهاتفي��ن 4.5 مليون وحدة 
م��ن ش��هر يوليو/تموز 2016. كما تربع عل��ى عرش قائمة أفضل 
هاتف ذكي للمس��تهلك األوروبي لموسم 2016 – 2017 من خالل 
 ،)EISA( جائزة منحتها إياه الجمعية األوروبية للصوت والصورة
ما يؤكد ريادة ه��واوي والتزامها الوصول إلى أفضل جودة ممكنة  

اضافة الى التصميم المتميز.

HTC تصمم آيفون خاص بها
كش��فت ش��ركة 
HTC التايوانية 
ع��ن هات�ف�ه����ا 
الج�دي��د  ال�ذكي 
 O n e  A 9 S
ي�ع���د  وال����ذي 
نسخة مخففة من 
الهاتف الس��اب�ق 
 O n e  A 9
وبتصميم يش��به 
اآليفون الى ح��د 

كبير مع جس��م معدني وشاش��ة 5 انش عالية الدقة 720P من نوع 
LCD ومعال��ج Helio P10 م��ن ميدياتك ثمان��ي النواة، اضافة 
الى معالج رس��وميات Mali T860MP2 وذاكرة عشوائية 2 او 
GB 3 م��ع س��عة تخزي��ن أيضا ما بي��ن 16 أو GB 32 في حين 
تأت��ي الكاميرتان بدقة 13 وMP 5 م��زوداً ببطارية 2300 ميلي 
أمبي��ر. ويتوافر الهاتف الجديد بأربعة ألوان هي األس��ود والرملي 

واألزرق واألبيض.
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OLED من LG إلكترونكس
أت��اح�����ت “إل ج�����ي 
إلكترونك����س” ل��زوار 
جناحه��ا ف��ي مع��رض 
IFA 2016 ف��ي برلين 
االطالع على قدرة تقنية 
المدى الديناميكي العالي 
HDR من خالل منحهم 
محتوى  مشاهدة  فرصة 

س��ن بتقنية HDR بصيغتيه دولبي فيجن وHDR10 باإلضافة  محَّ
إل��ى صيغة منحن��ى غاما اللوغاريتمي الهجي��ن HLG وذلك على 

أجهزة تلفاز إل جي OLED ذات المرونة التقنية غير المسبوقة.

غو برو تكشف عن كاميرتها الرياضية

Sony A99 اإلصدار األحدث من

ش��ركة  كش��فت 
GoPro ع�����ن 
 Hero5 Black
أحدث طراز من 
كاميراتها  سلسلة 

الرياضية، وبشاشة LCD تعمل بقياس 2 انش، مع قدرة على التقاط 
الص��ور بدقة MP 12 إضافة إلى تصوير الفيديو بالمدى الديناميكي 
الواس��ع WDR، ه��ذا بخالف دعمها لنظام تحدي��د المواقع العالمي 
GPS بشكل مدمج، والتصوير بدقة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، 
وبمقاومتها للماء على عمق 10 أمتار من دون غطاء، كما تمتلك مكبر 

صوت ستيريو مع خاصية التحكم الصوتي وتدعم 7 لغات عالمية.

كش��فت س��وني ف��ي معرض 
صناعة التصوير الفوتوغرافي 
Photokina 2016، ع����ن 
 A99 الرقمي����ة  كاميرته����ا 
II للمصوري���ن الرياضيي���ن 
والمهتمين بالحياة البرية أيضاً  

مزودة بعدسة قابلة للتبديل وحساس CMOS بدقة MP 42.4، مع 
نظ��ام هجين جديد للضبط التلقائي للص��ورة في الضوء المنخفض 
وقدر أكبر من الدقة، وبحساسية ISO تترواح بين 50 و102400، 
اضافة لنظام تثبيت الصورة خماس��ي المحاور، مع إمكانية تسجيل 

مقاطع الفيديو بدقة 4K أيضاً .

Mi 5S شاومي تكشف عن

نظام إتصاالت جديد من باناسونيك

كش��ف�ت ش����ركة 
ش��اومي الصيني�ة 
عن احدث هواتفها 
  Mi 5S الراقي����ة
بش��اش����ة بحج��م 
5.15 ومع�ال�����ج 
 Snapdragon

821. مدعوماً بميزه قوه اللمس Force Touch، وبذاكرة متنوعة 
م��ن 4 الى GB 6 وس��عات تخزي��ن 64 و128 وGB 256، م�ع 
كامي��را خلفية بدق��ة MP 16 خلفية وامامي��ة  MP 8، اضافة الى 

بطارية 3490 ميلي امبير.

ح�����ت  ط��ر
س���ونيك  نا با
م  ن���ظ�������ا
االتص��االت 
المرئية عالية 

الدق��ة KX- VC1000 ف��ي س��وق تكنولوجيا المعدات الس��معية 
والمرئيّة. ويوفر النظام الجديد استطاعة مزدوجة لشبكة االتصال، 
ووحدة تحكم لالتصال متعدد المواقع، مع تحسين التفاعل بين خدمات 
األجهزة المحمولة وصور الكاميرا الثانوية، كما يتيح قابلية التشغيل 
المشترك مع األنظمة القديمة واألنظمة السمعية والمرئية ألطراف 

ثالثة، وتوسيع خيارات التشغيل لدعم شاشات العرض المزدوجة.

”HTC“ هاتفان جديدان من
الشركة   HTC كش��فت 
العالمية المتخصصة في 
تقني��ات الهواتف الذكي�ة 
اإلفتراض�ي،  والواق���ع 
رس���مي�اً ع���ن هاتفيه��ا 

)HTC Desire™ 10 pro( و)Desire 10 lifestyle( الجديدين 
كلي��اً. وتم تزوي��د هاتف )HTC Desire™ 10 pro( بش��اش����ة 
 Desire 10( إنش وبدقة 1080 بكسل، بينما يقدم هاتف HD 5.5
lifestyle( شاشة HD 5.5 إنش وبدقة 720 بكسل، وكال الهاتفين 
يظهران بهيئة متباينة الفتة للنظر تتجسد باللون، األسود الحجري، 

األبيض القطبي، األزرق الملكي واألزرق المائي.
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جهاز واقع افتراضي بال كمبيوتر
كش��فت كوالكوم مؤخراً عن 
نموذج لجهاز واقع افتراضي 
 Snapdragon جدي��د 
إل��ى  يحت��اج  ال   VR820
االرتباط بالكمبيوتر، ويعمل 
بمعالج  بشكل مستقل مزوداً 

Snapdragon 820 م��ع رقاق��ة رس��وميات أدرين��و 530 ودقة 
1440×1440 بكس��ل لكل عين وبمع��دل تحديث 70 هرتز، وهو 
يعمل من دون أس��الك بفضل تقنيتي “بلوت��وث” و“واي فاي” مع 
بطارية محتوية على تقنية حفظ الطاقة. وتتوافر فيه كاميرتان لتتبع 

الحركة وإشارات اليد الستخدامها في تطبيقات الواقع الُمعزز.

V20 الهاتف المنتظر من أل جي
كشفت إل جي عن هاتفها V20، بأعلى مستوى 
للوس��ائط المتعددة في جهاز محمول مستخدمة 
بتصميم��ه األلمني��وم خفيف ال��وزن والصلب 
م��ع معي��ار MIL-STD-810 للحماي��ة م��ن 
الصدمات، وبشاشتين رئيسية وثانوية 5.7 إنش 
 ،Snapdragon 820 ومعال��ج IPS من نوع

مع ذاكرة وصول 4GB، وGB 64 س��عة تخزين، مزوداً بكاميرا 
 F1.8 مع فتحة عدس��ة MP 16 وخلفي��ة مزدوجة MP 5 أمامي��ة
وأخ��رى MP 8 مع فتحة عدس��ة F2.4، ويعتب��ر أول هاتف يقدم 
ميزة استقرار الفيديو وحتى تحليل الصورة DIS، ويعمل بإصدار 
7 نوغا، مع بطارية قابلة للتبديل بسعة 3200 وبمستشعر للبصمة.

أنحف البتوب في العالم
مع��رض  ف��ي  آيس��ر  كش��فت 
 Swift عن  جهازها  IFA2016
7  وهو اول البتوب بس��ماكة أقل 
من 1 س��م متفوقاً على العديد من 
األجه��زة الش��هيرة بنحافتها مثل 
Spectre 13 م��ن HP وم��اك 

 Core بوك من آبل، مزوداً بأحدث معالجات إنتل من الجيل السابع
i5 وشاش��ة Full HD 13.3 من نوع IPS، مع بطارية تدوم حتى 
9 س��اعات متواصلة، كما يحتوي ذاكرة عش��وائية GB 8 مع سعة 
تخزين GB 256 من نوع SSD، ويأتي بجسم معدني من األلمنيوم  
وال يحتاج إلى مراوح تبريد بفضل استخدام معالجات إنتل الجديدة.

تعاون مشترك بين غوغل وهواوي
اش������ارت ب��ع������ض 
التس��ريبات ان غوغ��ل 
وبالتع��اون مع ش��ركة 
ه���واوي تعم����ل على 
تطوي��ر حاس��ب لوحي 
بش�اش���ة 7 ان���ش، مع 

ذاكرة وصول عشوائي 4GB قد يكون في نهاية العام الحالي. وتأتي 
التسريبات هذه بعد 5 أشهر من تقديم هواوي طلبها للحصول على 
عالمة تجارية لمنتج يحمل اسم Huawei 7P، وايضاً بعد الحديث 
عن أن غوغل عازمة على التخلي عن عالمة نيكس��وس التجارية، 

.Pixel  واالستعاضة عنها باسم بكسل

أجهزة فحص شيكات من “كانون”
الش��رق  كان��ون  أطلق��ت 
األوس��ط، 4 أجهزة مس��ح 
ش��يكات لتعط��ي خيارات 
ومتاج��ر  للبن��وك  أكب��ر 
والمؤسس��ات  التجزئ��ة 
المالية التي تهّمها السرعة 

األكب��ر، والموثوقية، واألمن، حيث تحدّ جودتها األخطاء المرتكبة 
كما تحرص على انسيابية العمليات وتنفيذها الدقيق بسرعات تصل 
على التوالي إلى 135 و190 شيكاً في الدقيقة. كما تساهم في ضبط 
التزوي��ر ف��ي نقطة البيع والمكتب إذ تص��ّور وتعالج تلقائياً كالً من 
الصورة وبيانات التعّرف على الرموز الممغنطة بالحبر في آن معاً.

منزل كامل بطباعة ثالثية البعد
قامت ش��ركة  WinSun الصينية 
ببناء منزل في مدينة بنزهو شرق 
الصين بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد 
وخالل أقل من شهرين فقط، حيث 
ت��م تزويد البي��ت ب��كل الكماليات 

الممكنة بما فيها التكييف، مستخدمة طابعة طولها 150 متراً وعرضها 
20 متراً وارتفاعها 6 أمتار، تميزت بتقليل الهدر في الحبر االسمنتي 
الذي تستخدمه، ما يزيد من فعاليتها ويجعلها صديقة للبيئة، وتم بناء 
المنزل طبقة تلو األخرى، وكل طبقة ما بين 0.6 س��م و3 س��م. كما 
ساهمت الطابعة بجعل الجدران مجّوفة ما يتيح للمنفذين حرية وضع 

مواد عازلة أو مواد قوة تحمل إنشائية داخل الجدران.
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في مجال جمع المعلومات االس��تخبارية، والتق��اط الصور على مدار 24 
ساعة لما يحدث في البلدان العربية. وسبق أن وفرت إسرائيل في الماضي 
ص��وراً لوكال��ة الطاقة الذرية الدولية عن مواقع س��رية إلي��ران مثالً، أو 
صوراً لمنشآت سرية في بلدان أخرى، ويعتبر هذا النشاط بالذات الضرر 
األكث��ر خطورة الذي تكبدته إس��رائيل من تدمي��ر “عاموس 6”، في وقت 
تعل��ن فيه باس��تمرار أن أح��د أهم “التحدي��ات التي تواج��ه أمنها” تجري 

مواجهتها أوالً بجمع المعلومات والصور.

وعلى الصعيد االس��تراتيجي، كشف االنفجار الذي وصفته وسائل اإلعالم 
العبرية بأعنف ضربة تتلقاها إسرائيل في مجال الفضاء، عن عمق ارتباط 
برامج الفضاء والتطوير العس��كري اإلسرائيلية بالواليات المتحدة، والتي 
ش��كلت دائماً قاعدة إلطالق األقمار الصناعية اإلس��رائيلية الس��ابقة. وقال  
المحلل  في صحيفة “هآرتس” االس��رائيلية  أنش��يل بيبر: إن إس��رائيل ال 
تملك في واقع الحال سياس��ة فضاء واضحة المعالم ومحددة، وهي ليس��ت 
مس��تقلة كلياً، وال يمكنها في واقع الحال أن تبقى من دون االس��تناد إلى ما 
تحصل عليه من خبرات ومعدات أساسية تنتج في الواليات المتحدة، تقوم 

إسرائيل بتطوير بعضها وفقاً لمخططاتها وأغراضها.

يذك��ر أن اس��رائيل كانت قد اختارت  صاروخ “فالكون9” التابع لش��ركة   
“SpaceX” األميركي��ة إلطالق “عاموس 6” بس��بب التكلفة المنخفضة 
نس��بيا لعملية اإلط��الق في ضوء إمكانية اس��تخدام الصاروخ في عمليات 
إط��الق متعددة، فض��ال عن أن مالك الش��ركة األميركية هو اإلس��رائيلي 

“إيلون ماسك”.

ومن المقرر أن تطلق اس��رائيل القمر الصناعي التالي خالل ثالث سنوات 
تواجهها.إذا ما تمكنت ش��ركة االتصاالت الفضائية من تجاوز األزمة التي س��وف 

ضربة موجعة لصناعة الفضاء االسرائيلية

خسائر اقتصادية فادحة
 تقدر تكلفة “عاموس 6” الذي تم تصنيعه على يد ش��ركة 
الصناع��ات الجوية اإلس��رائيلية “إس��رائيل إيروس��بيس 
إنداس��تريز” لصالح ش��ركة “الفضاء اإلسرائيلية”، بنحو 
200 ملي��ون دوالر، واس��تمر العمل في��ه لقرابة 5 أعوام 
عل��ى يد 100 خبي��ر وفني. وكان م��ن المفترض أن يقدم 
خدمة االتصاالت، بما في ذلك لش��ركة فيسبوك في إطار 
مشروع nternet.org الذي يهدف إلى تغطية االتصاالت 

في المناطق النائية إلفريقيا.

وباإلضافة الى الخسائر المادية المباشرة، أدى االنفجار الى 
تعّطل صفقة بيع ش��ركة “الفضاء اإلسرائيلية” للمجموعة 
الصينية “Beijing xinwei” بنحو 285 مليون دوالر. 
كذلك فإن عدم االلتزام بش��روط العق��د مع الصينيين يلزم 
الشركة اإلسرائيلية بدفع ما نسبته 15 % من قيمة الصفقة 
حال عدم الوف��اء بها وهو ما ينطبق على هذه الحالة. لكن 
على الرغم من ذلك، فإن هذه الخسائر المالية األولية على 
أهميتها تبقى خس��ائر قابلة لالسترداد، حيث أعلنت شركة 
الفضاء  االسرائيلية  في بيان أرسلته إلى بورصة تل أبيب 
أنها تنتظر تعويضاً بقيمة 294 مليون دوالر، ومعظم هذا 

المبلغ ستدفعه “إسرائيل إيروسبيس إنداستريز”.

وباإلضافة الى التعويضات المالية  ال بد من االش��ارة الى 
أن االس��تثمار األساسي في تطوير القمر “عاموس 6” قد 

تم بالفعل، وأنه يوجد مخططات إلنتاج نسخ جديدة منه.

ضربة استخباراتية 
لم تقتصر خسائر العدو االسرائيلي على الماديات، فالقمر 
كان س��يوفر خدمات سرية تستفيد منها إسرائيل، وتحديداً 

تلقت صناعـة الفضـاء االســرائيليـة ضربـة 
قوية بعد انفجار القمر الصناعي “عامـوس 6” 
التابع لشـركة الفضاء االسـرائيلية  “سبيس 
كوميونيكيــشن” أثناء تجارب اإلطـالق في 
والية فلوريـدا األميركية في بداية شهر أيلول 

/سبتمبر  2016.
وفقـدت الشـركة ثلـث قيمتهـا السـوقية 
وخسـرت عقـوداً مـع شـركات كبيرة مثـل 
“فيسبوك” و“يوتلسـات” حسبما قال رئيس 

الشركة ديفد بوالك.
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تصنيع محركات الطائرات في الصين
ف����ي  ان�ط�ل�ق�����ت 
الصين أول ش��ركة 
م�ح�ل�ي����ة إلن�ت���اج 
وتط�وي��ر محركات 
وذل��ك  الطائ��رات، 
التخ�ل���ص  ب�ه�دف 
م��ن االعتم��اد على 

الغرب.
تش��كيل  ت��م  فق��د 

الش��ركة الجدي��دة المملوك��ة للدولة والمس��ماة مجموعة محركات 
 ،)Aero-Engine Group of China( الطائ��رات الصيني��ة
بدمج مجموعة من الش��ركات الموجودة. ويبلغ رأس��مال الش��ركة 
المس��جل نحو 50 مليار يوان )7.5 مليار دوالر(، وس��تعمل على 
تطوير المح��ركات للطائرات المدنية والحربية. وتش��تري الصين 
اآلن محركات طائراتها من ش��ركتي “جن��رال الكتريك” و”برات 
آند ويتني”، أما طائراتها الحربية فتستخدم محركات روسية الصنع.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ: إن تشكيل الشركة الجديدة يمثل 

“خطوة استراتيجية” تهدف الى تحسين سمعة الصين.

كوالكوم تختبر ميزة شبكات الخلوي

أعلنت شركة تصنيع الرقائق كوالكوم  وشركة االتصاالت األميركية 
AT&T، بدء اختبار أنظمة الطائرات من دون طيار على الشبكات 
الخلوية بهدف تحليل كيفية عمل هذه الطائرات بشكل آمن وأكثر حماية 
على شبكات 4G/LTE وحتى شبكات 5G. وتجري االختبارات في 
ظروف محاكاة للمناطق التجارية والسكنية والمناطق الغير مأهولة 
بالس��كان ضمن مركز في سان دييغو تابع لكوالكوم، والتي كانت قد 
كشفت قبل أقل من عام عن معالج Snapdragon مخصص لتطوير 
منص��ات هذه الطائ��رات ضمن نظ��ام Snapdragon Flight مع 
ش��بكة واي فاي وبلوتوث 4.0 ودعٍم للنظم العالمية لسواتل المالحة 

. 4K والتحكم بالطيران في الوقت الفعلي وأيضاً الفيديو بدقة

طيران اإلمارات ترفع حصتها في أميركاأوكرانيا: لبناء أكبر طائرة بالعالم
أعل��ن رئيس ش��ركة أنتونوف المتخصصة ف��ي صناعة الطائرات 
أولكس��اندر كوتس��يوبا، أن أوكرانيا تأمل في جذب استثمارات من 
الصين بقيمة 500 مليون دوالر الستكمال تصنيع نسخة متطورة من 
الطائرة أنتونوف225- مريا أكبر طائرة في العالم. وقال كوتسيوبا: 
إن استكمال صنع الطائرة قد يستغرق 5 سنوات بعد توقيع عقد بين 
الجانبين. ووقع الطرفان اتفاقية تعاون في آب/أغس��طس 2016 يتم 

بموجبها التصنيع المشترك لطائرات أنتونوف في الصين.
وأشار كوتسيوبا أنه “سيتم استكمال النسخة الثانية من مريا هنا في 
كييف وربما تصل تكلفتها إلى 500 مليون دوالر بناء على المعدات 

التي ستزود بها”.

عززت “طيران اإلمارات” مكاسبها داخل السوق األميركية، بعد أن 
كسبت شريكتها “جيت بلو” موافقة الحكومة على السماح لموظفين 
حكوميين بالسفر على “طيران اإلمارات” التي ترتبط معها باتفاقية 
الرمز المشترك. وتمتلك طيران اإلمارات اتفاقيات بالرمز المشترك 
مع كل من “أالس��كا” و“جيت بلو”، وكلتا الش��ركتين األميركيتين 
عارض��ت بق��وة مزاعم الناق��الت الث��الث الكبرى ض��د الناقالت 
الخليجية. ونقلت واشنطن بوست عن المتحدث باسم تحالف شركات 
الطي��ران األميركية جيل زوكمان، معارضته لهذا القرار الحكومي 
بالقول: إن��ه مخالف للبند الذي أقره الكونغرس قبل 30 عاماً بإلزام 

موظفي الحكومة األميركية بالسفر مع شركات الطيران المحلية.
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20 مليون دوالر ... جائزة غوغل
أعلنت غوغل من��ذ 7 أعوام، عن 
ألول  دوالر  ملي��ون   20 جائ��زة 
فريق يتمكن م��ن تصميم روبوت 
ف��ي مس��ابقة  للفض��اء  وإطالق��ه 
 The Google Lunar أس��متها
X Prize، لكن جائزتها هذا العام 

تتطلب تصميم ربوت يمكنه التحليق إلى القمر والهبوط على سطحه 
وأن يس��ير 500 مت��راً على األقل، ومن ث��م العودة مع مقطع فيديو 
مصور على الس��طح، س��عياً منها لتفعيل تج��ارب الفضاء للقطاع 
الخاص، مع امكانية صنع مركبات تعمل ثانوياً، وضمن الش��روط 
أيضاً أن ال يتعدى التمويل من الحكومة 10 % من الميزانية الكلية.

مهمة عسكرية ... لنسور هولندا
يضع جهاز الشرطة الهولندية 
اللمس��ات االخيرة على وحدة 
من النسور الجارحة استحدثتها 
الس��لطات الس��قاط الطائرات 
م��ن دون طيار والت��ي تنامى 

التعاطي معها في االونة االخيرة، وباتت تش��كل ازعاجاً عندما يتم 
اس��تخدامها في مناطق غي��ر مرخص للمس��تخدمين بالتحليق فيها 
والمناطق القريبة من المطارات، باالضافة الى الزيارات الرس��مية 
والمناطق الحساسة مثل الوحدات العسكرية. على ان تبدأ هذه الفرقة 
الطائرة عملها الصيف المقبل مع تدريب 100 ضابط ش��رطة على 

اقتياد النسور والتعامل معها بالشكل المطلوب.

رحالت جوية بين أميركا وكوبا
انطلق��ت أول رحل��ة جوي��ة تجاري��ة 
منتظمة بين الوالي��ات المتحدة وكوبا 
من��ذ أكثر من 50 عام��اً، لتفتح فصالً 
جدي��داً ف��ي العالق��ات بي��ن العدوين 
الس��ابقين. وأقلع��ت طائ��رة جيت بلو 
ايروي��ز من مطار ف��ورت لوديرديل 
جنوب ش��رق فلوريدا إلى مدينة سانتا 

كالرا وسط كوبا، حيث نظمت هذه الرحلة في أجواء احتفالية، قامت 
خالله��ا فرقة فنية بأداء اغان كالس��يكية كوبية. وق��ال نائب المدير 
التنفيذي ل�“جيت بلو” مارتي سان جورج: إننا فخورين لبدء عصر 

جديد من حركة الطيران إلى كوبا بأسعار منخفضة وخدمة رائعة.

روبوتات في مطارات اليابان
  Hitachi Ltd ش��ركة  ب��دأت 
تجاربها على روبوتات صغيرة 
الحجم ستكون وظيفتها استقبال 
الزوار القادمين إلى اليابان عبر 
مطار هاني��دا بطوكي��و، ويبلغ 
طولها 90 س��نتيمترا تحمل اسم 

EMIEW3 ستنش��ر بألوان بيضاء وحمراء في مراكز معلومات 
معينة على ان يتم عرض المعلومات باللغتين اليابانية واإلنكليزية، 
وه��ي تمتلك دماغاً يتيح معالجة الصور واألصوات ويمكن ربطها 
بنظام تشغيل عن بعد، هذا وتأمل الشركة بإضافة لغات أخرى قريباً 

بما في ذلك الصينية والكورية.

رحالت من تركيا إلى شرم الشيخ
طائ���رة  وصل�ت 
ركاب تركي��ة تقل 
س���ائحين أجانب، 
إل��ى منتجع ش��رم 
الش���ي�خ المصري 
ال�ب�ح���ر  ع�ل����ى 
األحمر قادم��ة من 

اسطنبول بعد توقف للرحالت الجوية التركية استمر نحو 9 أشهر.
وقال مس��ؤول في ش��ركة الخطوط الجوية التركية: إن 154 سائحاً 
من جنسيات مختلفة وصلوا على الطائرة، مضيفاً أن الشركة ستنظم 

4 رحالت أسبوعياً إلى شرم الشيخ من اسطنبول.

صالة للركاب على شكل صقر
افتتح��ت تركمانس����ت�ان 
صال���ة لل��ركاب عل���ى 
ش��كل صقر بلغت كلفتها 
2.3 مليار دوالر بمط��ار 
عش��ق آب��اد الدول��ي في 
إطار محاولتها أن تصبح 

مركزاً دولياً للنقل وتعويض هبوط عائداتها من صادرات الغاز التي 
كانت تعتمد عليها بش��كل تقليدي كمصدر رئيس��ي للعملة الصعبة. 
ورغم أن تركمانستان  تنتهج سياسة صارمة في شأن التأشيرات وال 
يزورها سوى نحو 100 ألف سائح سنوياً إال أنها تأمل بأعداد أكبر 

خالل دورة األلعاب اآلسيوية المغطاة في 2017.
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“الجوية البريطانية” إلى إيران
أعلنت ش��ركة الخط��وط الجوي��ة البريطانية عن تس��يير رحالتها 
الجوية المباش��رة من طهران إلى مط��ار “هيثرو” في لندن، وذلك 
بعد استئناف أعمالها في طهران في 2 أيلول/سبتمبر 2016، أي بعد 
مرور 70 عاماً منذ انطالق أولى رحالتها الجوية من وإلى طهران.
وس��وف تقوم الشركة بتس��يير 6 رحالت أسبوعياً إلى مطار اإلمام 
الخمين��ي الدولي من مركز الخط��وط الجوية البريطانية في محطة 
ال��ركاب 5 ف��ي مطار هيث��رو في لندن. ويأتي ذلك بع��د أن تم رفع 
العقوب��ات االقتصادية عن إيران مؤخراً، وفتح آفاق جديدة ومميزة 
للس��كان اإليرانيين تتيح لهم استكش��اف المملكة المتح��دة وأوروبا 

وغيرها.

40 طائرة إيرباص لشركات فيتنامية
باعت شركة “إيرباص”، 40 طائرة لثالث شركات فيتنامية على 
هامش زيارة يقوم بها الرئيس الفرنس��ي فرنس��وا هوالند إلى البلد 

الشيوعي.
وس��تش���تري ش����ركة خطوط “فيتجيت” ذات التكلفة المنخفض�ة 
20 طائ��رة “إيرب��اص اي 321”، وش����ركة الخط���وط الجوي�ة 
الوطني��ة “فيتنام إيرالينز” 10 طائرات م��ن طراز “اي 350”، 
و10 طائ��رات م��ن ط��راز “اي 320” لش��ركة “جي��ت س��تار 
باس��يفيك” ذات التكلف��ة المنخفضة ف��ي أول صفقة لها مع عمالق 

تصنيع الطائرات.
وقال المتحدث باسم “إيرباص آسيا” شون لي: إن قيمة هذه العقود 

تبلع 6.5 مليارات دوالر أميركي.

“دبي” تستحوذ على “جورامكو”
اس��تحوذت “دبي لصناعات الطيران 
المح��دودة” على 80 % من الش��ركة 
األردنية لصيانة الطائرات “جورامكو” 

من مجموعة أبراج.
 وق��ال العض��و المنت��دب ف��ي دب��ي 
لصناع��ات الطي��ران خليفة الدبوس: 
إن��ه من خالل فري��ق عمل ذي خبرة 
طويل��ة تقدم جورامك��و خدمات ذات 
جودة عالية وبأس��عار تنافسية للغاية 

لش��ركات الطيران اإلقليمية والعالمية. ورحب بانضمام جورامكو 
إلى عائلة دبي لصناعات الطيران.

قطر: نظام جديد إلصدار التأشيرات
وقعت الخط�وط الجوي�ة 
القط�ري�����ة والهيئ�����ة 
العام�����ة للس�����ي�اح��ة 
الداخ�ل�ي��������ة  ووزارة 
ش�����رك�ة  مع  اتف�اق����اً 
“في.أف.أس غلوب�ل”، 

يقضي بإنش��اء نظام جديد إلصدار التأشيرات السياحية في غضون 
48 ساعة.

وق��ال الرئيس التنفي��ذي لمجموعة الخطوط الجوي��ة القطرية أكبر 
الباكر: إن الخطوة تشكل محطة بارزة في مسيرة التزام “القطرية” 

بجعل الدوحة وجهة سياحة عالمية.

رحالت لـ“سكاي برايم” داخل السعودية
أعلنت ش�ركة 
س��كاي براي�م 
للط�ي�����ران، 
أنها س�ت�ط�ل�ق 
ف��ي نه��اي����ة 
ع����ام 2016 

رحالته��ا للطيران الع��ارض داخل الس��عودية بعدما حصلت على 
رخصة مش��غل وطني للطيران العارض من الهيئة العامة للطيران 

المدني في إطار التحرير المستمر لسوق الطيران في المملكة.
وقد تس��لمت الشركة الرخصة من وزير النقل السعودي س��ليمان 

الحمدان.
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إنفيديا وبايدو ... لتطوير السيارات

اشارت تقارير جديدة إلى ان كالً من شركتي إنفيديا وبايدو قد عقدتا 
شراكة جديدة يعمالن بموجبها على تطوير منصة ذكاء اصطناعي 
خاصة بالس��يارات نصف ذاتية القيادة، وذلك في إطار خطط بايدو 
لطرح أسطول من سيارات األجرة الخاصة بها. وسعياً من الشركتين 
لتزويد الشركات الُمصنعّة للسيارات بالمنصة لتضيف قدرات ذاتية 
القيادة إلى المركبات العادية التقليدية، وس��تتولى إنفيديا المش��اركة 
بتقني��ات الذكاء االصطناع��ي التي تطورها الش��ركة بالفعل، بينما 
بايدو ستكون المسؤولة عن تقنيات الخرائط، على ان يثمر التعاون 
بين االثنين لصناعة خرائط ثالثية األبعاد ومساعدة السيارات على 

التحّول إلى نصف ذاتية القيادة.

فولفو ذاتية القيادة
ف��اج����أت 
ش�����رك��ة 
ف��ول��ف����و 
ل�����م  ل�ع�ا ا
بإنتاجه����ا 
أول س�يارة 
ذاتية القيادة 
 Vo l v o
 X C 9 0

من خط اإلنتاج الذي يتواجد بالمدينة السويدية في تورسلندا وكجزء 
من مشروعها Drive Me التجربة العامة والتي ستتيح به استخدام 
الس��يارات الذاتي��ة القي��ادة على الطرق��ات، ش��ركة  فولفو زودت 
سيارتها الرباعية الدفع بالعديد من المستشعرات، بما في ذلك التي 
تعم��ل على تحديد المدى اضافة ال��ى الرادار والكاميرات التقليدية 
حتى تكون قادرة على اس��تيعاب تكنولوجيا القيادة الذاتية، وس��تتم 
معالج��ة كافة المعلومات في المعالج المركزي والذي يحمل إس��م 
Volvo Autonomous Driving Brain على ان يتم تحويلها 

إلى أوامر للسيارة لتكون قادرة على قيادة نفسها بنفسها.

الند روفر بتقنيات جديدة

حقق��ت “الند روفر” مس��تويات جديدة في اختبار تقنيات س��يارتها 
الجديدة، حيث حلّق المغامر البريطاني بير جريلز، في السماء للقيام 
باختبار قاس للتكنولوجيا الذكية لطّي مقاعد سيارة ديسكفري الجديدة. 
ويتيح هذا النظام الجديد لمالكي سيارات ديسكفري إعادة ضبط مقاعد 
س��يارتهم عن بعد من خالل تطبي��ق “InControl” على هواتفهم 
الذكي��ة من أي مكان في العالم، حتى من الجو. وتس��مح التكنولوجيا 
الذكية، بضبط وتجهيز صفي المقاعد الخلفية بش��كل كامل بأقل من 
14 ثانية، عن بعد من خالل تطبيق “InControl Remote” الذي 

يمكن تحميله على أي جهاز يعمل بنظام iOS أو أندرويد.

أول BMW من تصميم فنانة صينية

قام��ت أول فنان��ة صينية يتم تكليفها لتصميم س��يارة “بي ام دبليو” 
تتحلى بأعمال فنية تساو فاي، بمشاركة إلهامها ومفهومها التصميمي 
“للمنحوت��ة ال��دوارة”، وذلك خالل مؤتمر صحفي في االس��توديو 
الخاص بها في بكين. وس��تُعرض هذه الس��يارة الت��ي تحمل الرقم 
18 من س��يارات “بي ام دبليو” المتمتعة بأعمال فنية “آرت كار”، 
والمس��تندة على ب��ي ام دبليو M6 GT3، ألول م��رة عام 2017. 
وستش��ارك السيارة 18 في سباق في آس��يا وبعد ذلك ستُعرض في 
متح��ف كبي��ر. وفيما يتعلق بعملي��ة اإلبتكار، فقد ت��م ضمان حرية 

اإلبداع المطلقة لتساو فاي والدعم الكامل من “بي ام دبليو”.
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دايملر تخطط لطرح سيارات كهربائية

ذك��رت وكالة رويت��رز نقالً عن مص��در مطلع أن ش��ركة دايملر 
األلمانية لصناعة السيارات تخطط لطرح ستة نماذج على األقل من 
الس��يارات الكهربائية وربما يصل العدد إلى تسعة نماذج وذلك في 

إطار جهودها لمنافسة شركتي تسال وأودي.
وتعت��زم الش��ركة المصنع��ة لس��يارات مرس��يدس انت��اج س��يارة 
بمواصفات رياضي��ة بمحرك هجين يعمل بخاليا الوقود يمكنها أن 
تقط��ع 50 كيلومترا بطاقة البطارية على أن تدار بعد ذلك بكهرباء 
مولدة بالهيدروجين. وتس��تثمر شركات ألمانية بكثافة في السيارات 
الكهربائي��ة وه��و قط��اع أهملته الصناعة في الس��ابق م��ع إحجام 

المستهلكين عنها بسبب مجال تشغيلها المحدود وتكلفتها المرتفعة.

حافلة كهربائية من دون سائق بدبي
قام��ت دب��ي باختب��ار 
حافلة صغيرة من دون 
س��ائق تتس��ع لعش��رة 
ف�ي  وتعت�م�د  رك���اب 
مح��رك  عل��ى  عملها 
وذل����ك  كهرب�ائ����ي، 
ف��ي أول خط��وة م��ن 
مش��روع يه���دف إلى 
تعزي�ز مكان�ة اإلم�ارة 
ضم���ن ال�م��دن الت�ي 
تستخدم الطاقة النظيفة 

في حركة النقل.
ووضعت دبي قيد الخدم��ة حافلة صغيرة كهربائية ذاتية القيادة في 
س��ياق مشروع تجريبي مدته شهر، يهدف إلى توسيع نطاق وسائل 
النق��ل هذه ف��ي اإلمارة. وتتنقل هذه المركبة، التي صممتها ش��ركة 
“إيزي مايل” الفرنسية بالتعاون مع مجموعة “أومنيكس” التي تتخذ 
م��ن دبي مقراً لها، ضمن مس��ار مبرمج بس��رعة قد تصل إلى 40 

كيلومتراً في الساعة، وذلك بدفع من محرك كهربائي.

تطوير “eROT” من “أودي”
ت�ع�م����ل 
ش����رك�ة 
ي  د و أ
ع��ل�����ى 
تطوي����ر 
ن�م���وذج 
م�ب�ت�ك��ر 
أط�ل�ق��ت 

عليه اس����م “eROT” وهو نظام مخم��دات دوارة كهروميكانيكية 
سيس��تبدل الصمامات الهيدروليكية المستخدمة اليوم لتحقيق راحة 

قيادة أعلى.
ويس��تجيب نظام eROT بس��رعة وبأقل قدر م��ن القصور الذاتي. 
وباعتباره نظام تعليق بتحكم نشط، فإنه يتكيف على نحو مثالي مع 
عقبات س��طح الطريق وأسلوب قيادة الس��ائق. ويتيح النظام وظيفة 
ثاني��ة إلى جانب البرمج��ة الكاملة لخصائص التخمي��د، إذ بإمكانه 
تحويل الطاقة الحركية خ��الل الضغط واالرتداد إلى كهرباء. ومن 
المتوقع استخدام eROT في طرازات اإلنتاج العام من أودي. ومن 

الشروط األساسية لدمجها وجود النظام الكهربائي 48 فولت.

جينيسيس G90 الجديدة
س�����ي�ارة  ت�زخ���ر 
 G90 جينيس���ي��س
الجدي��دة بمجموع�ة 
م����ن  واس������ع���ة 
االبتك��ارات التقني��ة 
العالمية والمستويات 
األداء،  في  المتقدّمة 
ما يؤهلها للمنافس��ة 
ضمن فئة س��يارات 

الس��يدان الفاخ��رة. وتضّم الس��يارة مجموعة من تقنيات الس��المة 
القياسية، لضمان الطمأنينة والسالمة للسائق والركاب. ويقدم طراز 
G90 ثالثة خيارات لتوليد القوة المحركة، محرك جديد كلياً وسريع 
التجاوب بس��عة 3.3 ليترات و6 أسطوانات على شكل V مع حاقن 
تيربو مزدوج، محرك محّس��ن بس��عة 3.8 ليترات و6 أسطوانات 
على شكل V يعمل بالحقن المباشر للوقود، ومحّرك قوي بسعة 5.0 
ليترات و8 أس��طوانات على شكل V يعمل بالحقن المباشر للوقود، 
وتأت��ي جميع ه��ذه المحركات بنظام متقدم للدف��ع بالعجالت األربع 

.)H-TRAC® AWD( يحمل االسم
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ميتسوبيشي توقف بيع بعض طرازاتها
ش����رك�ة  ت�ل�ق���ت 
“ميت�س�وبي�ش�����ي 
موتورز” الياباني��ة 
تعليم�ات بالتوق��ف 
ع��ن بي���ع بع��ض 
ب�ع���د  المودي��الت 

أن اتض��ح أن اس��تهالكها للوقود غي��ر مطابق للمعل��ن. وتتضمن 
الموديالت: Pajero و Outlander باإلضافة إلى RVR وجميعها 

من عربات الدفع الرباعي.
يذكر ان الش��ركة  كانت قد اعترفت بأنها تالعبت بنتائج الفحوص 

الفنية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.

BMW من X4 M40i

“باترول 2017” من “نيسان”

انضّم���ت س�����يّ�ارة 
 BMW X4 M40i
الجدي��دة إلى صفوف 
الس��يّارات الرياضية 
عال�ي����ة األداء ف���ي 
ع����رض  ص���االت 

مجموعة BMW في أنحاء الش��رق األوس��ط. ويُعتبر هذا الطراز 
الجدي��د من ش��ركة BMW M س��يّارة )crossover( تجمع بين 
قدرات السيّارات عالية األداء وسيارات النشاطات الرياضية. وهي 
أول سيّارة تضّم محّرك M القوي المطّور حديثاً الذي يعمل بالوقود 

ويتألّف من 6 أسطوانات مستقيمة مع تقنية التوربو الثنائي.

أطلقت ش���ركة 
نيس��ان، س�يارة 
ت�������رول  ب�ا “
2017” الجديدة 
بمح���رك ذو 6 
أسطوانات على 

شكل حرف V للمرة األولى عالمياً في منطقة الش�رق األوس��ط.
وتش��ك�ل السيارة الجديدة إض�افة قيّمة لسلسلة طرازات “باترول”، 
 .”V8 وهي توفر نفس مس��تويات الفخامة المعهودة ف��ي “باترول
وتعتبر سيارة “باترول V6” ذات محّرك 4 ليتر، األفضل من حيث 

القوة في فئة السيارات المزّودة ب� 6 أسطوانات.

آبل قد تستغني عن سيارتها !
يبدو ان مش��روع تصنيع 
آبل لسيارتها ذاتية القيادة 
يمر حالياً بفترة من إعادة 
الهيكل��ة بع��د ان اغلقت 
بع��ض األقس��ام اإلدارية 
المس��ؤولة عن س��يارتها 
“آي ك��ار”، ع��ل���ى أن 

تتجه بدالً من تطوير س��يارة ذاتية القيادة الى  إنش��اء أنظمة تشغيل 
لهذا النوع من الس��يارات، وجاء تأخر المشروع، نتيجة صراعاٍت 
داخلية ساهمت بتأجيل اطالق آي كار لما بعد عام  2020، من دون 

استبعاد الغائها حالياً.

4.3 ماليين سيارة بخطأ برمجي
أعلنت شركة تصنيع 
االكب��ر  الس��يارات 
جنرال  امي��ركا  في 
موتورز س��حبها ما 
يق��ارب 4.3 مليون 
األسواق  من  سيارة 

العالمية معظمها شيفروليه بموديالت مختلفة من سنة 2014 وحتى 
2017 وذلك بس��بب خط��أ برمجي يمن��ع الوس��ادات الهوائية من 
االشتغال اثناء تعرض السائق او السيارة لحادث. واكدت تقارير ان 
3.64 مليون س��يارة من السيارات المتضررة تم بيعها في الواليات 
المتحدة االميركية بينما الباقي بأسواق خارجية لدول الخليج وآسيا.

سيارة كهربائية من “رينو” 
قام��ت ش��ركة “رين��و” 
بعد 5 س��نوات من طرح 
أول سياراتها الكهربائية، 
بتسليم المفاتيح إلى عميل 
الكهربائي��ة  س��ياراتها 
رق��م 100 أل��ف، وذلك 
في العاصم��ة النرويجية 

أوس��لو. وقد بيعت الس��يارة الكهربائية “رين��و زوي” إلى أزموند 
جيليبو، نرويجي يبلغ من العمر 41 عاماً. وتهيمن زوي، الس��يارة 
الكهربية األكثر مبيعاً في أوروبا، على س��وق الس��يارات الخاصة 

الكهربائية بما يزيد عن 23 % من الحصة السوقية.
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في المقابل، استورد لبنان في النصف االول من العام الجاري 20146 طناً 
من المطبوعات بقيمة اجمالية بلغت 29.95 مليون دوالر ليس��ّجل الميزان 
التج��اري لهذه الصناعة فائضا بنح��و 14 طناً أو أكثر من 3 ماليين دوالر. 
وس��جل االستيراد تراجعاً في 2015 بنس��بة 10.03 % بالكمية و5.91 % 

بالقيمة الى 5462 طناً أو 57.13 مليون دوالر.

وتحتل فرنس��ا المرتب��ة األولى في قائم��ة الدول التي يس��تورد منها لبنان 
المطبوع��ات )25.72 %(  تليها الوالي��ات المتحدة االميركية في المركز 
الثان��ي ) 23.55 %( ثم بريطاني��ا في المركز الثالث )18.65 %(. وكان 
لبنان استورد في العام 2012 نحو 7127 طناً بقيمة 68.36 مليون دوالر.

صناعة عريقة تواجه صعوبات
انطلقت صناعة الطباعة والنشر في لبنان من دير مار انطونيوس قزحيا في 
شمال البالد عام 1585 فكانت االولى في المنطقة. وأسس اللبنانيون مكاتب 
تمثيلي��ة لهم في عدة دول مثل بريطانيا واالمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربي��ة الس��عودية والعراق وش��اطئ الع��اج من أجل تس��ويق صناعتهم. 

ويملكون حق طباعة ونشر مجموعات كبيرة من الكتب االكاديمية.

ومنذ مطلع القرن الحالي شهدت الصناعة ازدهاراً الفتاً  مستفيدةً من الموقع 
الجغراف��ي للبنان وحرية التعبي��ر، لكنها بدأت تواج��ه صعوبات كبيرة مع 
انطالق��ة احداث الربي��ع العربي، حيث أن معظم الطل��ب على المطبوعات 
اللبناني��ة مصدره ال��دول العربية. كذلك أقفلت الحرب الس��ورية الكثير من 
األس��واق، وأبرزها سورية واليمن واقليم كردس��تان. ودفع ذلك الى اعتماد 
لبنان مرتفع الكلفة كثيراً.التصدير البحري وهو االكثر كلفة واالطول وقتا كما ان الشحن الجوي في 

250 مليون دوالر حجم سوق الطباعة في لبنان

الشركات الصغيرة تهيمن على السوق
تضم س��وق الطباع��ة في لبنان، التي يق��در حجمها ب�250 
ملي��ون دوالر، نح��و 1000 ش��ركة، 4 % منها ش��ركات 
كب��رى، و10 % ش��ركات متوس��طة الحجم، فيما يش��غل 
بقية الس��وق شركات صغرى، بحس��ب رئيس ومدير عام 
Arab printing press ايل��ي رافاي��ل. أّم��ا الالعب��ون 
 Arab printing press :األساسيون في هذه السوق، فهم
 - Chemaly&chemaly - Dots - Ipex Printing

.Raidy printing pressو - Press

االنتاج مخصص للتصدير
تش��ير بيانات الدوائ��ر الجمركية الى أن لبن��ان  صدّر في 
النص��ف االول من الع��ام 2016 الجاري 16595 طنا من 
المطبوع��ات بقيم��ة اجمالية بلغ��ت 33.14 مليون دوالر. 
وتش��كل الصادرات 70 % م��ن انتاج الطباع��ة اللبنانية، 

بحسب المالك الُمساهم في مطبعة ipex هشام منيمنة.

أما الدول األكثر استيراداً للمطبوعات اللبنانية فهي  الجزائر 
التي تحتل المركز األول بنس��بة 19.50 % تليها السعودية 
في المركز الثاني وبنس��بة 10.3 % ثم العراق في المركز 

الثالث بنسبة 9.7 %.

هبوط الصادرات والواردات
تراجع��ت الصادرات الورقية من 53135 طناً أو 99.74 
مليون دوالر في العام 2012 الى 39375 طناً أو 78.12 
ملي��ون دوالر أميرك��ي في الع��ام 2015. وبلغت نس��بة 
التراج��ع ف��ي 2015 مقارنة م��ع 2014 نحو 37.26 % 
بالقيمة و25.40 % بالكمية. كذلك س��اهمت االنخفاضات 
في اسعار النفط في تراجع حجم الطلب من الدول الخليجية 

التي عمدت الى تقليص موازنات نفقاتها.

صعوبات  اللبنانية  الطباعة  صناعة  تواجه 
وصادراتها،  حجمها  تراجع  الى  أدت  عديدة 
على  العربي  الربيع  أحداث  تداعيات  أبرزها 
النفط  اسعار  وانخفاض  اللبناني  االقتصاد 
الخليجية  ال��دول  نمو  وتباطؤ  العالمية 
تزال  ال  ذلك،  من  الرغم  على  لكن  النفطية. 
اللبنانية  الصناعات  من  ُتعّد  الصناعة  هذه 
من  الخامسة  المرتبة  وتحتل  الُمنافسة، 
نشره  تقرير  وفق  التصديرية،  الصناعات 

“بلوم بنك”.
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شراكة بين األمم المتحدة وإعالم للسالم“وول ستريت” شريك إعالمي
ق�ع���ت  و
مؤسس���ة 
ب��������ي  د
لتنم�ي�����ة 
االستثمار 
قي���ة  تفا ا
تعاون مع 
صحيف���ة 

وول ستريت جورنال كشريك إعالمي دولي لمنتدى دبي لالستثمار 
ف��ي دورته الثانية والذي تنظمه المؤسس��ة في 25 تش��رين األول/

أكتوبر 2016.
ويأت��ي تنظيم المنتدى انس��جاماً مع توجيهات حكوم��ة دبي الرامية 
لتطوي��ر قط��اع األعمال وفرص االس��تثمار والتنمي��ة االقتصادية 
وترس��يخ مكانة دبي بش��كل خاص واإلمارات بشكل خاص كموقع 
عالم��ي للتج��ارة واالس��تثمار ومنصة لتطوير منظوم��ة االقتصاد 
العالمي. ووقع على االتفاقية المدير التنفيذي للمؤسسة فهد القرقاوي، 
ومدير مبيعات الدعاية واإلعالن في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 

في الصحيفة آدم فوكس.

اطلق مركز األمم المتحدة لإلعالم في بيروت ش��راكة لمدة س��نة مع 
 )Media Association for Peace-MAP( منظمة إعالم للسالم
تهدف إلى تعزيز دور اإلعالم في إحالل السالم وتطبيق الهدف 16 
من أه��داف التنمية المس��تدامة الذي يحمل عنوان “الس��الم والعدل 
والمؤسس��ات”. وتنضوي هذه الش��راكة تحت اله��دف 17 )تعزيز 
وسائل التنفيذ وتنشيط الش��راكة العالمية من أجل التنمية المستدامة( 
الذي يحث على شراكات مماثلة إلنجاح جدول أعمال 2030 للتنمية 
المس��تدامة الذي أقر في أيلول/سبتمبر 2016. وقالت مديرة المركز 
مارغو الحلو: إن اإلعالم ركيزتنا األولى في نشر ثقافة السالم وجعلها 
واقعاً بين الش��عوب التي تس��تهلك معظم ما يقدّمه له��ا هذا اإلعالم، 
مشيرةً الى أن تطبيق أهداف التنمية المستدامة بحاجة إلى جهود كّل 

مكّونات المجتمع.

BBC Media يطلق مسلساًل إذاعيًاقناة للدولي اإلسالمي عبر تيلغرام

أطل��ق بنك س��ورية الدولي اإلس��المي قناته عبر تطبي��ق تيلغرام 
Telegram الذي يعرف بنس��بة أمانه العالية خصوصاً في عملية 
التش��فير، كما يتيح وصوالً أكبر لمتابعي أخبار البنك بشكل أسهل 

وأسرع عبر الهاتف الجوال.
يأتي هذا اإلجراء في إطار إس��تراتيجية البنك الرامية إلى استثمار 
التقنيات والتطبيقات اإللكترونية التي من شأنها أن تعّرف بخدمات 
ومنتجات وآخر أخبار البنك لتصل إلى أكبر ش��ريحة من المجتمع 

./https://telegram.me :من خالل رابط القناة التالي

أطل��ق BBC Media Action مسلس��الً إذاعي��اً س��ورياً جدي��داً 
بالتع��اون مع “أف��الم بطوطة” ش��ريكة إنتاج محلي��ة وبدعم مالي 
م��ن اإلتحاد األوربي تحت عنوان “ح��ي المطار” تدور أحداثه في 
ضاحية وهمية في سورية ويرصد الحياة اليومية لشخصيات العمل 
في مسعاها للتأقلم مع مجريات وتداعيات الحرب الدائرة ويحمل كل 
مقّومات الدراما التقليدية، معالجاً على طول حلقاته كل المش��كالت 

االجتماعية، إضافة لقضايا ساخنة حالياً في المجتمع السوري.
العم��ل الدرامي أبصر النور بفضل  أفضل المواهب الس��ورية في 
الكتابة الدرامية والتمثيل من جهة، وخبرة بي بي سي العريقة بمجال 

الدراما من جهة أخرى.
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Quest ليوكوم تحت مظلة “أم أس أل غروب”“نظرة على السعودية” من

اس��تمرت قن��اة Quest عربية خالل ش��هر أيلول/س��بتمبر 2016 
بحملتها “نظرة على السعودية” بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية 
الس��عودية. وعرض فيلماً وثائقياً خاصاً بعنوان “السعودية: الحرب 
على المخدرات”، والذي يتفّرد بتصوير مفّصل لجهود القوى األمنية 
الس��عودية الت��ي تكافح المخ��دّرات بالتعاون مع الجم��ارك وحرس 
الحدود لوقف تهريب وتوزيع المخدرات بالس��عودية. ويكشف الفيلم 
كيف أثمرت جهود المملكة لتصبح عضواً فاعالً في الحرب عالمياً 
على المخدرات، وكيف يُعَّرض الذين يعملون في مكافحة المخدرات 
في السعودية حياتهم للخطر. كما يكشف كيف يقوم موظفي وضباط 
الجم��ارك وقوات ح��رس الحدود بعملي��ات المراقب��ة والمداهمات 

والدوريات على الحدود للقبض على مهربي المخدرات.

ض���م����������ت 
ع�����ة  م�ج�م��و
ب�ب�ل�يس���ي����س 
كوميونيكيش��ن 
ش���ركة ليوكوم 

المتخصص��ة في مجال العالق��ات العامة على مس��توى المنطقة، 
تحت مظلة عالمة “أم أس أل غروب” التجارية المجموعة التابعة 
للشركة األم والمتخصصة في مجال العالقات العامة واالتصاالت 

التسويقية.
وأصبحت بذلك مكاتب ش��ركة ليوكوم في دبي، القاهرة، بيروت، 
الدوح��ة، الري��اض وجدة منضوية تحت مظلة ش��ركة “أم أس أل 
غروب” الش����رق األوس���ط، وبالتال��ي ج��زءاً م����ن مجموع��ة 
وكاالت “ببليس��يس كوميونيكيش��ن” في منطقة الش��رق األوسط 

وأفريقيا.
وتمثل هذه الخطوة التوس��ع الس��ادس للش��ركة خالل عام 2016، 
حيث وس��عت أنشطتها في العديد من األس��واق الهامة حول العالم 
مضيف��ةً العديد من المكاتب إلى ش��بكتها التي تعد من األكبر على 

مستوى العالم.

أوغيلفي نور تطلق “جيل األلفية”مواقع التواصل تمتثل إلسرائيل

أعلنت إس��رائيل أن مواقع التواصل االجتماعي فيس��بوك وغوغل 
ويوتي��وب تمتث��ل لما يص��ل إل��ى 95 % من طلباتها بمس��ح مواد 
منش��ورة ترى حكوم��ة االحتالل أنها معادية لها، مش��يرة أيضاً أن 
مع��دل االمتثال الطوعي قد ارتفع من 50 % خالل عام واحد فقط، 
بدوره��ا صحيف��ة “هآرتس” أوضحت أّن فيس��بوك لديه مكتب في 
ت��ل أبيب بمئات الموظفين اإلس��رائيليين، أما فيس��بوك فقد امتنعت 
ع��ن تأكيد ذلك مكتفي��ة بقولها أنها تحذف دوماً المحتوى المس��يء 
وتس��تجيب لطلباٍت م��ن كثير من الدول والمنظم��ات واألفراد، في 

حين رفض متحدث باسم غوغل التعليق على ذلك.

أطلق��ت أوغيلف�����ي 
نور “كتابه�ا الجدي��د 
“ج�ي���ل األلف�ي�����ة: 
الش�باب الُمسِلم يغيّر 
تألي��ف  من  العالم”، 
نائب رئيس الش�ركة 
ش���لينا ج��ان محمد، 
الكت���اب  ويعت�ب����ر 
اس��تكش��افية  جول��ة 
ح��ول ماهية العي�ش 
كش��باب مس��لم ف��ي 
مس��لطاً  ه�ذا،  يومنا 
الضوء على الري�ادة 
تتميّز  الت��ي  الفكرية 
لجهة  الش��ركة  به��ا 

فهم المس��تهلكين المسلمين ومع رسم صورة حقيقة لشريحة كبيرة 
م��ن الناس تتحلّى باإليمان من جه��ة وتواكب العصر الحديث من 

جهة أخرى.
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Mastercard For You
أطلقت ماستركارد، تطبيقها اإللكتروني 
على الهاتف المحمول لمنتجات البطاقات 
 .”MasterCard For You“ المصرفية
ويمثل التطبيق الذي يمكن تحميله مجاناً 
عل��ى الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي 
“أي أو أس” و“أندروي��د”. ويتمت��ع هذا 
التطبيق بالعديد من الخصائص التي تتيح 
لحامل��ي البطاقات في المنطق��ة وأفريقيا 
الفرصة الستكش��اف واالستمتاع بجميع 

المزايا الخاصة ببطاقات االئتمان والخصم المباشر من ماستركارد، 
بما في ذلك “تيتانيوم”، و“بالتينوم”، و“وورلد”، و“وورلد إيليت”.

SGBL يدعم المواهب الشاّبة
بن��ك س�وس��يته  ش��ارك 
ج�ن����رال ف���ي ل�ب�ن���ان 
)SGBL( ف��ي معرض  
Beirut Art Fair الذي 
افتتح نسخته السابعة ف�ي 

ال�ب�ي���ال - بيروت.
برعاي��ة   SGBL وق��ام 

االبتكار الرئيسي لهذه النسخة، Revealing by SGBL. وأعلن 
رئيس مجلس ادارة المدير العام للبنك أنطون صحناوي، أن مشروع  
Revealing by SGBL، “يتيح لنا اكتش��اف الفنانين الموهوبين 

والواعدين في لبنان والمنطقة، مجتمعين في مكان واحد”.

“تاتش” تخفض أسعار االنترنت
المدي��ر  “زي��ن”  ش��ركة  طرح��ت 
المش��غل للش��بكة الثاني��ة ف��ي لبنان 
بش��خص نائب رئيس مجل��س إدارة 
مجل��س  ورئي��س  زي��ن  مجموع��ة 
اإلدارة المدير العام لش��ركة “تاتش” 
ب��در الخرافي، مجموعة ش��املة من 
حزم��ات االنترن��ت المخفض��ة التي 
تلبي حاجات المس��تهلكين اللبنانيين، 
اس��تكماالً لطل��ب وزي��ر االتصاالت 

اللبناني بطرس حرب بتخفيض أس��عار خدم��ة اإلنترنت، ودعماً 
لخطة وزارة االتصاالت 2020.

حقائب مدرسية من الدولي اإلسالمي
وزع بن�ك سورية الدولي اإلسالمي 
للعام الثان��ي على التوالي وبالتعاون 
م��ع فريق كنا وس��نبقى أل��ف حقيبة 
للط��الب  م��ع قرطاس��ة  مدرس��ية 
والمهجرين  المحتاجي��ن  والطالبات 
ف��ي ع��دد م��ن م���دارس المرحل��ة 
اإلبتدائية في محافظة ريف دمش��ق 
- منطق��ة صحناي��ا. وأك��د الرئيس 

التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع 
بدء العام الدراسي الجديد، كنوع من التكاف�ل والمسؤولية االجتماعية 

للبنك تجاه التالميذ المحتاجين.

بنك الشام يقدم حقائب لأليتام
ب�ن�����ك  ق�����دّم 
حقائ��ب  الش��ام 
مزّودة  مدرسية 
بقرطاسية كاملة 
لكاف��ة األيت����ام 
ف��ي ج�م�ع��ي��ة 
غراس التنموي�ة 

وللع��ام الثاني عل��ى التوالي تزامناً مع بدء العام الدراس��ي 2017، 
حيث شارك مدير فرع البنك في حي المزرعة بدمشق عبد هللا كنامة 
ومش��رف العالقات العامة بيان شّواك بتوزيع الحقائب على طالب 

المراحل والفئات الدراسية كافة.

بطاقة للمهندسين من “بيبلوس”
بيبل��وس  بن��ك  أعل��ن 
ونقابة المهندس��ين في 
بي��روت، ع��ن إطالق 
بطاقة مصرفية جديدة 
خصيص���اً  مصمم��ة 
للمهندس���ي�ن، وذل���ك 

بموجب اتف��اق تعاون بينهما. وتتوفر بطاقة فيزا بالتينوم االئتمانية 
الجديدة للمنتسبين الجدد إلى نقابة المهندسين في بيروت، وهي تمّكن 
حاملها من تس��ديد رس��وم العضوية التي تُدفع مرة واحدة بما يصل 
الى ألفي دوالر عبر أقساط متساوية على فترة 10 أشهر وبفائدة 0 

%. كما توفر البطاقة لحامليها أدوات مبتكرة إلدارة حساباتهم.
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”BMW“تعيين لـ
أعلن المكتب اإلقليمي 
 BMW لمجم�وع����ة
الش����رق األوس�����ط، 
المس��ؤول ع��ن إدارة 
 ”BMW“ عمل�ي���ات
و“MINI” ف��������ي 
المنطق��ة، ع��ن تعيين 

الدكتور حميد هاكباروار رئيس��اً للمبيعات والتسويق في المجموعة 
ابتداًء من أول تشرين األول/أكتوبر 2016.

ويتمتع هاكباروار بخبرة تمتد 10 س��نوات مع المجموعة وكان قد 
شغل عدداً من المناصب العليا في مختلف المناطق.

رئيس جديد لـ“كومرتس بنك”
اختار كومرتس بنك ستيفان 
شميتمان رئيسا جديدا لمجلس 
اإلدارة  خلفاً لكالوس - بيتر 
مول��ر عل��ى أن يتولى مهام 
منصبه الجديد في أيار/مايو 

.2018
وسيتقاضى ش��ميتمان راتباً 
سنوياً قدره 200 ألف يورو، 

وس��يكون مكلفاً باإلشراف على تطبيق اس��تراتيجية من المقرر أن 
يصيغها الرئيس التنفيذي مارتن تسيلكه الذي تولى منصبه في مايو/

أيار 2016.

قزق ينضم لـ“أوكي أوروبا”
عينت شركة أوكي أوروبا 
المح��دودة، ناجي قزق في 
منص��ب مدي��ر المبيع��ات 
والتس��ويق لمنطقة الشرق 
األوس��ط وأفريقي��ا، وه��و 
 13 م��ن  بأكث��ر  يتمت��ع 
م��ن الخب��رة بمجال  عاماً 
والخدم��ات.  التكنولوجي��ا 

وسيقوم قزق بإدارة المبيعات والتسويق لكل من األجهزة والمعدات 
االس��تهالكية في المنطقة، حيث س��يعمل لتحقيق نمو اس��تراتيجي 

وتوسيع حصة الشركة في السوق اإلقليمية.

جائزة لـ“طيران الخليج”
حصل��ت طي��ران الخليج 
لمملكة  الوطني��ة  الناقل��ة 
البحري��ن، عل��ى جائ��زة 
أفض��ل مش���روع ألم��ن 
المعل�وم�ات  تكنولوجي���ا 
خالل مؤتمر مس��تش�اري 
األمن للش�رق األوس���ط، 
ال��ذي نظمت���ه م�ؤخ���راً 

“CPI Media Group”، ف�ي فندق الحبت��ور غران�د في دب�ي، 
حيث استلم الجائزة المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بطيران 

الخليج الدكتور جاسم حاجي.

جائزة لـ“مروان السركال”
أعلن��ت هيئة الش��ارقة لالس��تثمار 
والتطوير )ش����روق(، ع�ن ف��وز 
المدير التنفي��ذي للهيئة مروان بن 
جاس��م الس��ركال، بجائزة “أفضل 
مدي��ر تنفي��ذي للع��ام ف��ي منطقة 
الشرق األوس��ط”، خالل فعاليات 
“جوائز البرج للمديرين للتنفيذيين 
2016”، التي عق��دت مؤخراً في 
واش��نطن، وذل��ك تقدي��راً لجهوده 
األعم��ال  إدارة  ف��ي  المتواصل��ة 

بكفاءة ووضع االس����ت�راتيجي�ات الناجح�ة في الهيئة.

شهادات لـ“سالم أحمد الموسى”
احتفت “مش��اريع 
أح�م���د  س������ال�م 
الموس���ى” إح�دى 
أب�رز مجموع��ات 
ف����ي  األع�م����ال 
اإلم���������ارات، 

بالذكرى الس���نوي�ة األربعين لتأسيس��ها وانطالقة مس�يرتها الحافلة 
بالنجاح��ات والتميّز ضمن مختلف القطاعات الحيوية في المنطقة، 
وذلك خالل فعالية خاصة أقيمت بهذه المناسبة والتي تخلّلها التسليم 
الرس�مي لثالث من ش��هادات “آيزو” رفيعة المستوى إلى الشركات 

المنضوية تحت مظلة المجموعة.
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شهادة لـ“سيراميك رأس الخيمة”
“سيراميك  ش��ركة  حصلت 
رأس الخيمة”، على ش��هادة 
االمتثال للشريعة اإلسالمية 
من دار الشريعة على أساس 
وضعته��ا  الت��ي  المعايي��ر 
والمراجعة  المحاس��بة  هيئة 

للمؤسسات المالية اإلس��المية )AAOIFI(. وأكدت الدار استناداً 
إلى معاييرها، أن أسهم الشركة مطابقة للشريعة اإلسالمية لغرض 

االستثمار والتجارة.
ووفق��اً لمعايي��ر قطاع التمويل اإلس��المي، تقوم ال��دار بتقييم ربع 

سنوي.

جائزتان لـ“باركليز”
فاز بن��ك باركليز بجائزت��ي “أفضل 
بن��ك استش��اري ف��ي منطقة الش��رق 
األوس��ط”، و“أفضل بنك استثماري 
ف��ي دولة قط��ر”، وذلك خ��الل حفل 
توزي��ع جوائ��ز “يورومون��ي” لعام 
2016. وق��ال رئي��س مجل��س إدارة 
الخدمات المصرفية ألوروبا وأفريقيا 
والش��رق األوس��ط مك��رم ع��ازار: 
ساعدت إمكاناتنا العالمية، على تقديم 
استشارات استراتيجية حول صفقات 

مالية لكبرى الشركات والمؤسسات االستثمارية في المنطقة.

جائزة لـ“كيان” من “فوربس”
ُكّرمت مجموعة كيان 
المتخصصة  الشركة 
العق��ارات  مجال  في 
في الش�رق األوس��ط، 
مؤخراً من قبل مجل�ة 
ف�ورب����س الش����رق 
كإح��دى  األوس���ط، 
“أفض�ل الش����ركات 

العقارية في العالم العربي”. واس��تلم الجائ��زة نائب الرئيس، مدير 
القسم االس��تثماري والتجاري في المجموعة رجا علم الدين، وذلك 

خالل حفل العشاء الذي نظمته المجلة.

تمليك األفضل في االستشارات العقارية
فازت ش��ركة “تمليك 
بجائ��زة  العقاري���ة”، 
ش�������رك�ة  أف�ض����ل 
لخدمات االس�تش�ارات 
االستثمارية والوساطة 
العقاري��ة م��ن مجل���ة 
الش�����رق  “فورب���س 

األوس��ط”. وحصلت الش��ركة على هذا التكريم ضمن حفل العشاء 
ال��ذي جم��ع أهم األس��ماء م��ن المطوري��ن العقاريين والش��ركات 
واالستشاريين العقاريين من مختلف أنحاء العالم، حيث تسلم الجائزة 

الرئيس التنفيذي لشركة تمليك العقارية براين اعتماد.

أعلى تصنيف لجامعة “خليفة”
حصلت جامعة خليفة على أعلى تصنيف للجامعات والمؤسس��ات 
التعليمي��ة في اإلمارات حس��ب التصنيف العالمي لمؤسس��ة “كيو 
أس” للجامعات لعام 2016 بعد أن قفزت 40 مرتبة في التصنيف 

الدولي لتنضم إلى قائمة أفضل 410 جامعات حول العالم.
وق��د حصلت جامعة خليف��ة على هذا ترتيب من بي��ن 6 جامعات 

الدولة  في 
بن�اًء على 
ب��ح�����ث 
ش�����ام�ل 
أج��رت���ه 
المؤسسة.

جائزة لـ“أي هوستينغ داتا فورت”
فازت ش��ركة “اي هوس��تينغ داتا 
ف��ورت” المتخصص��ة في مجال 
إدارة االس��تضافة ف��ي المنطق��ة 
وتوفي��ر خدم��ات البني��ة التحتية 
السحابية، بجائزة “تنفيذ الخدمات 
الصغي��رة  للش��ركات  الم��دارة 
والمتوس��طة للعام”، وذلك خالل 
الحف��ل االفتتاح��ي لتوزيع جوائز 
في فندق كونراد - دبي، حيث تسلم 
الجائزة الرئيس التنفيذي للش��ركة 

ياسر زين الدين.
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رئيس لـ“ساكسو بنك”
عين “س�اكسو 
ب��ن�����������ك” 
لمتخ�ّص��ص  ا
ف�ي ال�ت���داول 
ع���ب�����������ر 
اإلن�ت�رن����ت، 
ماري��و كامارا 

كرئيس ل�“ساكسو بنك دبي”، حيث يمتلك القدرة الالزمة لإلشراف 
عل��ى خطة نمو البنك في المنطقة خ��الل المرحلة المقبلة. كما عين 
أن��وار أحمد الذي يتخذ من لندن مقراً ل��ه، كرئيس تطوير األعمال 

المؤسسية للبنك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

مدير تنفيذي جديد لـ“مبادرة بيرل”
عينت “مبادرة بيرل” المؤسسة 
الب��ارزة والغي��ر ربحي��ة الت��ي 
يقودها القطاع الخاص في منطقة 
الخليج، كارال كوفل في منصب 
المدير التنفي��ذي. ويتصادف هذا 
التعيي��ن م��ع الذكرى الخامس��ة 
لتأسيس المبادرة وإطالق خطتها 
التي تهدف إلى تعزيز حضورها 
وتأثيره��ا بحل��ول ع��ام 2020. 
وس��تتولى كوف��ل ف��ي منصبها 

الجديد مسؤولية دفع مسيرة تقدم مبادرة بيرل وبرامجها الحالية.

دي لويس رئيسًا لـ“إندوسويس”
تم تعيين بول دي لويس، كرئيس 
إندوس��ويس  لمجموعة  تنفيذي 
إلدارة الث��روات، كم��ا انض��م 
إل��ى اللجنة التنفيذية الموس��عة 
لبنك كري��دي اغريكول. وكان 
ق��د التحق دي لويس بمجموعة 
كريدي اغريك��ول عام 2009 
كرئيس استراتيجية المجموعة.

وفي عام 2011، تم تعيينه كمدير مالي للبنك لقطاع أعمال الخدمات 
البنكية اإلس��تثمارية للشركات. واعتلى منصب نائب رئيس تنفيذي 

للبنك عام 2013.

تعيين لـ“َون أند أونلي سيف-البحرين”
عيّن��ت منتجعات “ون أند أونلي”، 
جيروم كولسون مديراً عاماً ل�“ون 
أند أونلي سيف البحرين”، بدءاً من 

آب/أغسطس 2016.
وس��يتولى جيروم مس��ؤولية نجاح 
االفتت��اح المتوقع ف��ي عام 2017، 
واإلشراف على كافة العمليات في 

“ون أند أونلي سيف - البحرين”.
يذك��ر ان جيروم يحم��ل في جعبته 
20 عام��اً م��ن الخب��رة ف��ي مجال 

الضيافة.
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... ولـ“ديوكس دبي”
عين��ت ش��ركة س��يفن تاي��دز 
تطوي��ر  ف���ي  المتخصص���ة 
العقارات التي تتخ��ذ من دبي 
مقراً لها، كارل تشابمان مديراً 
لقطاع األطعمة والمشروبات، 
وذل��ك به��دف تعزي��ز فريقها 
التنفي���ذي لفن���دق “ديوك��س 
دب��ي”. وكان تش�����ابمان ق��د 
عمل ف��ي العديد من العالمات 
الفندقية المرموقة في العاصمة 

البريطانية، باإلضافة إلى فندق فيرمونت شاتو ليك لويز في كندا.

تعيين لـ“أودي”
ت�ع�ي�ي����ن  ت��م 
ل�دك�ت�������ور  ا
توماس م. مولر 
لقس���م  رئيس��اً 
اإللكتروني�ات/

الكهربائ�ي���ات 
ف��ي “أودي”. ويمتل��ك مولر )45 عاماً( خبرة ش��املة في مجاالت 

تكنولوجيا االتصال للمركبات واألنظمة االلكترونية.
ويس��تلم مولر هذا المنصب بعد استقالة الرئيس السابق للقسم ريكي 
هودي الذي عمل في الشركة لمدة 19 عاماً، وسيقوم برئاسة شركة 

االستشارات التكنولوجية التي سيؤسسها.
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تثبي��ت مش��اركتها في ال��دورة الثالثة من “عمره��ا 2017“، خصوصاً من 
خالل الدعم الحكومي للمعرض عن طريق مش��اركات القطاعات الحكومية 
وتواجد أجنحة للوزارات كوزارة األشغال واإلسكان بشركاتها ووزارة النقل 
ووزارة الزراعة بش��ركاتها  ووزارة الس��ياحة ووزارة الصناعة وشركاتها 
باإلضاف��ة الى وزارة الكهرباء وش��ركاتها ومركز بح��وث الطاقة، وتواجد 

المصارف وشركات التأمين.

كم��ا حظي المع��رض بتغطية اعالمية محلية وعربي��ة واقليمية، كونه صلة 
وصل بين القطاع الحكومي والش��ركات المش��اركة ويهدف لتس��هيل فرص 

االستثمار لهذه شركات.

كسر الحصار االقتصادي
نجاح النسخة الثانية من المعرض جاء  كثمرة لجهود مؤسسة الباشق لتنظيم 
المعارض تحت إدارة مديرها العام  تامر ياغي من خالل التواصل على كافة 
األصعدة مع الش��ركات المحلي��ة واألجنبية واإلقليمية ع��ن طريق االتصال 
المباش��ر مع السفارات وإدارة الش��ركات ومن خالل المؤتمرات الترويجية 
التي قامت بها مؤسس��ة الباش��ق برعاي��ة حكومية والتي نال��ت اهتمام مميز 
وخصوص��اً م��ن دول البريكس واأللبا  وذلك لكس��ر الحص��ار االقتصادي 

المفروض على سورية.

فاله��دف من معرض “عمره��ا” كحدث اقتصادي هو إظه��ار دور القطاع 
الخ��اص بعملي��ة إعادة اإلعم��ار في الوقوف إل��ى جانب الحكوم��ة لتحقيق 
ودعم التطوير العمراني والعقاري ألفضل ما كان عليه قبل الحرب.التشاركية بين القطاعين وفتح الباب على مصراعيه إلعادة الحياة االقتصادية 

معرض إعادة إعمار سورية يجذب الشركات

يتعل��ق  م��ا  الدول��ي كل  المع��رض  وش��مل 
بالبن��اء واإلعمار ف��ي جميع المج��االت بدءاً 
من الزراع��ة والصح��ة ومس��تلزمات البناء 
والطاقة والبيئة والتأمين والسياحة والصناعة 
بجميع مجاالتها من )معدات وآالت وكابالت 
وتجهي��زات صناعي��ة مختلف��ة ( وغيرها بما 
يس��اعد في إع��ادة الحياة الطبيعي��ة لالقتصاد 
ودعم المشاريع للنهوض بسورية وفتح أبواب 
اس��تثمارية جديدة للتجار والصناعيين وإعادة 
الحياة اإلنتاجية وانشاء عالقة تكاملية وتفاعلية 
م��ن خ��الل مش��اركة القطاع��ات الحكومي��ة 
والخاصة والش��ركات المحلي��ة والعالمية في 

هذا المعرض.
 

مشاركة عربية واقليمية واسعة
ش��ارك في مع��رض إع��ادة إعمار س��ورية 
وعربي��ة  محلي��ة  ش��ركة   125 الع��ام  ه��ذا 
واقليمي��ة، فكانت مش��اركة لش��ركات لبنانية 
وإيراني��ة ألماني��ة وفرنس��ية وروس��ية وبيال 
روس��ية ونمس��اوية باإلضافة إلى المش��اركة 
الدبلوماس��ية لسفارة الباكستان وأيضاً السفارة 
اإلندونيسية، وزيارة السفير الكوبي للمعرض 
كانت إشارة واضحة لنجاح المعرض واهتمام 
الخ��ارج بعملية إع��ادة اإلعمار في س��ورية 
ورغب��ة الش��ركات األجنبي��ة المتواج��دة في 

بعد نجاح النسخة األولى لمعرض 
إعادة إعمار سورية العام الماضي، 
معرض  الباشق  مؤسسة  نظمت 
إعادة إعمار سورية “عمرها 2016” 
بنسخته الثانية على أرض مدينة 
المعارض في دمشق وبرعاية وزير 
األشغال العامة واإلسكان السوري 
المهنـدس حـسـيـن عـرنـوس 
كتأكيد لتبني الحكومة السورية 
لعملية إعادة اإلعمار وتجاوز كافة 
تحقيق  دون  تحول  التي  العقبات 

هذه الغاية.
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كتب اقتصاد قيمة من بنك الشام“البركة” يحصل على شهادة ترقية

توج بنك البركة س��ورية بعد مرور أكثر من 3 سنوات على كونه 
يزو للمواصفات  أول مصرف في س��ورية يحصل على ش��هادة الآِ
العالمي��ة 9001:2008، إنجازه هذا بحصول��ه على الترقية وفق 
أحدث إصدار م��ن المواصفة الدولية ISO 9001:2015، والتي 
منح��ت للبنك من قبل ش��ركة SGS  العالمي��ة خالل حفل حضره 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدراة التنفيذية للبنك.
وفي تعليقه على هذا اإلنجاز، صرح رئيس مجلس اإلدارة عدنان 
أحمد يوس��ف، أن اإلنجاز يأتي نتيجة لإلرادة الحقيقية لدى اإلدارة 
وبإرس��ال رسالة صريحة لجمهور المتعاملين بأن البنك يسير إلى 
األم��ام بخطى ثابت��ة وواضحة وفق أحدث المعايي��ر الدولية على 

الرغم من الظروف االستثنائية.

قدّم بنك الشام المصرف اإلسالمي األول في سورية مجموعة كتٍب 
قيمة متخصصة باالقتصاد اإلس��المّي إلى مكتبة الدراس��ات العليا 
في كلية الش��ريعة بجامعة دمش��ق، خالل زيارةٍ رسمية قام بها وفد 
ترأس��ه الرئي��س التنفيذي للبنك أحمد اللحام، ال��ذي أكد على اهتمام 
البنك في دعم طالب العلم وس��عيه الدائم لتلبية احتياجاتهم الفتاً إلى 
تقدير جامعة دمش��ق لمبادرة البنك بشأن إهداء الكتب القيّمة النادرة 
المتخصصة باالقتصاد اإلسالمّي، والتي انضمت إلى قائمة عريضة 

من المحتوى المعرفي لمكتبات الجامعة.
بدوره أشاد عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق الدكتور محمد توفيق 
رمض��ان البوط��ي بالدور الذي يقوم به بنك الش��ام بإث��راء المكتبة 

وحرصه الدائم على دعم قطاع التعليم العالي في سورية.

منتدى ما بعد األزمة المالية العالمية

نظم االتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلس االحتياطي الفدرالي 
في واش��نطن و اتح��اد المصارف العربية  منت��دى “ما بعد األزمة 
المالية العالمية الخبرات المكتس��بة: الحوكمة الس��ليمة مخّصصات 
الدي��ون والمعي��ار رق��م 9 الصادر ع��ن مجلس معايير المحاس��بة 
الدولي، وحماية عمالء المصارف والمؤسسات المالية”، وذلك في 

فندق فينيسيا - بيروت بحضور فاعليات مصرفية ومالية.
وناق��ش المنتدى الكثي��ر من القضاي��ا أبرزها: االمتث��ال ومكافحة 
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، والشمول المالي، واإلصالحات 
المطلوب��ة لتعزيز صمود األنظمة المالي��ة والمصرفية وجعلها أقل 

عرضه لألزمات.

ترويج السياحة في سلطنة عمان

ختم الشخصية المعروفة في مواقع التواصل االجتماعي الشيخ ماجد 
بن جابر الحمود الصباح، جولته للترويج عن السياحة حول سلطنة 
عم��ان، وذلك ضمن برنامج س��ياحي وتعريفي ت��م تنظيمه من قبل 
بنك مسقط ووزارة السياحة لزيارة أبرز المواقع والمقاصد السياحية 
والثقافية بالسلطنة والتعريف بالعادات والتقاليد والفنون الشعبية التي 
تش��تهر بها. ويعد الصباح من الش��خصيات المؤثرة على مس��توى 
العالم ولديه أكثر من 6 ماليين متابع على حساباته بمواقع التواصل 
االجتماعي. وفي رحلة ش��يقة ومليئة بالمغامرات، اكتشف الصباح 
حياة البادية في رمال الشرقية وجمال الطبيعة في صاللة في موسم 

الخريف، حيث ختم جولته في دار األوبرا السلطانية في مسقط.
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2017

برنامج دبي للخدمة المتميزة

كرمت دائرة التنمية االقتصادية بدبي 17 فائزاً في برنامج 
دب��ي للخدمة المتميزة، الذين ت��م اختيارهم من بين ما يزيد 
عن 2400 عضو في البرنامج، ضمن فئة التميز في األداء 
لمناف��ذ البي��ع بالتجزئة، وذل��ك لجهودهم ونوعي��ة وجودة 
الخدمات المقدم��ة للعم��الء خ��الل عام 2015، باإلضافة 
إل��ى التزامه��م بوثيقة أخالقي��ات التعامل الت��ي تضمن ثقة 

العمالء.
وتهدف اقتصادية دبي إلى تكريم الفائزين لتعزيز التنافسية 
وتن��وع وج��ودة الخدم��ات الت��ي يوفرها قط��اع التجزئة 
للعم��الء ف��ي دب��ي، باإلضافة إلى نش��ر مفاهي��م الجودة 
والتميز على مس��توى اإلمارة، والت��ي تتجلى في مختلف 

القطاعات الحيوية.

“المحاسبة” تعزز الثقة باألسواق

ك��رم وزير االقتصاد في دولة االم��ارات العربية المتحدة 
المهندس س��لطان ب��ن س��عيد المنصوري، الش��خصيات 
والش��ركات والمؤسس��ات التي حازت جوائز الريادة في 
مبادرة اإلماراتيين في مهنة المحاس��بة والتدقيق واإلدارة 
المالي��ة، إضاف��ة إلى مجموع��ة من الكف��اءات اإلماراتية 

الحائزة مؤهل المحاسبة القانونية.
وق��د قام المنص��وري بتكريم الفائزين خ��الل حفل نظمته 
جمعية المحاس��بين ومدققي الحس��ابات مؤخ��راً في فندق 

الخور جميرا بدبي.
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“عمشيت-ليالي الكورنيش 2016”“مهرجان العائلة” في سباق الخيل

أطلق “مركز األمم المتحدة لإلعالم في بيروت” بالتعاون مع شركة 
Design Pillars لتنظيم  المناس��بات “مهرجان العائلة” الذي اقيم 
للم��رة االولى ف��ي لبنان، وذلك في ميدان س��باق الخي��ل، وبرعاية 
وحضور وزير الس��ياحة اللبناني ميشال فرعون. كما حضر رئيس 
بلدي��ة بيروت جمال عيتاني والمنّس��ق المقيم لألم��م المتحدة فيليب 
الزارين��ي، ومديرة مركز األمم المتحدة لإلعالم في بيروت مارغو 
الحلو، باإلضافة إلى عدد كبي��ر من العائالت مع أوالدهم. وتضمن 
المهرجان نشاطات ترفيهية وتثقيفية، وأكبر قرية أطفال من عمر سنة 
الى 17 سنة. وتولت فرق موسيقية تقديم استعراضات، مع مشاركة 

لسوق األكل، إضافة إلى معرض كبير للمنتجات اللبنانية والعالمية.

تألقت “عروس جبيل” بباقة من األمسيات الفنية والنشاطات المنّوعة 
في النس��خة األولى م��ن مهرجانات عمش��يت - ليال��ي الكورنيش 
2016، وذلك تحت رعاية وزارة الس��ياحة اللبنانية. وعلى مدى 3 
أيام، اس��تضافت فعالياتها نخبة من نجوم لبنان منهم النجمة نانس��ي 
عج��رم، وفرقة األخوين ش��حادة، والفنان طوني حنّ��ا الذين أدخلوا 
الفرح واألمل إلى قلوب أهلها وختم المهرجان باستعراض “موكب 
الس��يارات الكالس��يكية”. وانطلقت فعاليات الح��دث من كورنيش 
عمشيت بعرض ضخم لأللعاب النارية أضاء سماء المرفق السياحي 
األجمل على امتداد ش��واطئ لبنان، بحضور وزير السياحة ميشال 

فرعون، وحشد من أهل السياسة والفّن والمجتمع واإلعالم.

تأهيل واجهات شبريحا من الريجيلبنان يوّسع دائرة التعليم المجاني
كشفت وزارة 
ال�ت�رب��ي����ة 
وال�ت�ع�ل�ي���م 
ل�����ي  ل�ع��ا ا
النقاب، ع�ن 
أكبر ش�راكة 
عق��دت ف��ي 
لبن�ان ل�دع�م 

التعلي��م تحت ش��عار “أنا حاض��ر” لتأكيد التزامه��ا بتوفير التعليم 
لجمي��ع األطفال في لبنان مجان��اً لبنانيين وغي��ر لبنانين هذا العام 
في المدارس الرس��مية، وذلك عشية انطالق العام الدراسي الجديد 

.2016/2017
وفي إطار استراتيجية مشروع “إيصال الحق بالتعليم إلى الجميع” 
)RACE( التي تترأس��ها الوزارة، قّررت الدول المانحة التس��عة 
عشرة ووكاالت األمم المتحدة األربعة، وأكثر من 60 منظمة غير 
حكومية محليّة ودوليّة، تقديم الدعم المالي والتش��غيلي واللوجستي 
ليتمّكن األطفال والش��باب بين الثالثة والثامنة عشرة من العمر من 

االستفادة من الفرص التعليمية مجاناً.

أطلقت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، مشروع تأهيل 
واجهات بلدة شبريحا وتجميل بيوتها وزراعة جوانب طرقها والذي 
تم تنفيذه بالتنسيق مع بلدية صور، وذلك خالل احتفال أقيم بحضور 
رئيس “الريجي” ومديرها العام المهندس ناصيف سقالوي، بدعوة 

من مختار البلدة رضا عون.
وأكد س��قالوي، “تكامل هذا المشروع بأبعاده االجتماعية والثقافية 
بما يه��دف إلى تحقيق الرفاهي��ة لكل المواطنين”، وش��دد على أن 
“بوابة التنمية المستدامة هي التوافق والتكامل بين البيئة والتنمية”، 

مشيراً إلى أنها “من اهم النقاط التي تعمل الريجي على تنفيذها”.
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“لبنان والمهجر” يكّرم المتفوقين

نّظم بنك لبنان والمهجر حفالً تكريمياً ألول 100 متفوق في شهادة 
الثانوي��ة العامة للعام 2016، برعاي��ة وزير التربية والتعليم العالي 
اللبناني الياس بو صعب، ممثالً بالمدير العام للتربية األس��تاذ فادي 
يرق، وذلك في قصر األونس��كو في  بي��روت. وهنّأ رئيس مجلس 
ادارة مدير عام البنك س��عد أزهري، المتفوقي��ن على تألقهم متمنياً 
له��م كّل النجاح والتقدّم. وأّكد أّن البنك يعي أهمية إثراء رأس المال 
البش��ري ودوره في الحياة االقتصادية واالجتماعية في البلد، ويقوم 

من خالل برنامج “بلوم شباب” بتعزيز هذا الدور”.
وأُجري خالل الحفل التكريمي س��حب على من��ح جامعيّة وجوائز 

والتي بلغت 200 ألف دوالر أميركي.

فرع جديد لـ“بنك الموارد”

افتتح بنك الموارد فرعه الجديد في أنطلياس خالل حفل ضخم، تبعاً 
الس��تراتيجية التطّور التي يعتمدها بهدف تلبية احتياجات عمالئه. 
وحضر االفتت��اح أعضاء مجلس إدارة المصرف برئاس��ة مروان 
خيرالدين، إلى جانب عدٍد كبيٍر من الشخصيات االجتماعية، ورجال 
األعمال، وش��خصيات مرموقة من مختلف القطاعات االقتصادية. 
وبهدف تعزيز القدرة التنافس��ية في القطاع المصرفي، اختار البنك 
أنطلياس منطقةً استراتيجية لموقعها المميّز، حداثة الفرع والموقف 
الخاص بالزبائن. ويسعى المصرف إلى تعزيز التواصل مع عمالئه 
ف��ي هذه المنطقة، إضافةً إلى بناء العالقات الجديدة مع عمالء جدد 

من خالل تقديم مجموعة واسعة من الخدمات االستثنائية.

فرع لـ“بنك الدوحة” في كوتشي

افتتح رئيس وزراء والية كيرال بيناراي فيجايان، فرع بنك الدوحة 
ف��ي مجمع اللولو بمدينة كوتش��ي. وكجزء من حف��ل االفتتاح، ُعقد 
مؤتم��ر المس��تثمرين ح��ول “فرص االس��تثمار في والي��ة كيرال 
وقطر”، والذي شهد مشاركة كبار المستثمرين والشركات الصغيرة 
والمتوس��طة من والية كيرال والمس��ؤولين في دول مجلس التعاون 
الخليج��ي وبنك الدوحة. وق��ال الرئيس التنفيذي للبن��ك الدكتور ر. 
س��يتارامان: إن العالق��ات الثنائية المتبادلة بي��ن والية كيرال ودول 
مجلس التعاون الخليجي ستحقق المنافع المتبادلة على المدى الطويل.

“دبي االقتصادي” يعزز الشركات

أبرم مجلس دب��ي االقتصادي ومجلس الش��ركات العائلية الخليجية 
وش��ركة بريانستون الشرق األوس��ط، مؤخراً مذكرة تفاهم لتأسيس 
شراكة استراتيجية من شأنها تطوير أطر لحوكمة الشركات العائلية 
ف��ي اإلمارات. ووقع عن مجلس الش��ركات العائلية الخليجية رئيس 
مجل��س اإلدارة عبدهللا الغرير، وعن مجلس دبي االقتصادي األمين 
الع��ام هاني الهاملي، وعن الش��ركة الش��ريك والمدي��ر العام مارك 
دالك��ي، بمقر مجلس الش��ركات العائلية الخليجي��ة بدبي. وبموجب 
االتفاقية، سيكثف الشركاء الثالثة تعاونهم لتنفيذ مشروع لتطوير دليل 
إرشادي لتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية. كما سيعمل الشركاء 
على تبادل المعلومات والمشورة في هذا الصدد بهدف دمج الجهود 

والتوصل لمشروع حوكمة عالي الجودة ومرن وقابل التنفيذ.
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جائزة “سفير الطاقة للعام 2016”
تس�لم الوزير 
ب��ق  لس�����ا ا
ورئ�ي������س 
مجم��وع���ة 
ف�رنس��ب�ن�ك 
ن������ان  ع��د
القص�����ار، 
ج�ائ��������زة 
“س�����ف��ي�ر 

الطاق��ة للعام 2016 للفائز عن فئة الش��ركات اللبناني��ة الرائدة في 
عالم الطاقة والبيئة”، وذلك خالل حفل افتتاح منتدى بيروت الدولي 
للطاق��ة 2016 ف��ي فندق ل��و رويال - ضبية برعاي��ة وزير الطاقة 
والمياه ارتيور نظريان، وبحضور مسؤولين لبنانيين وعرب وكبار 
الشخصيات والمهنيين والخبراء. وأكد القصار أن هذه الجائزة هي 
تتويج الستراتيجية المجموعة الرامية إلى أن تكون السباقة والرائدة  
في مجال تمويل الطاقة المس��تدامة. وختم كلمته ببث األمل والعزم 
بالمس��اهمة في الحد من انبعاثات الغ��ازات الدفيئة في لبنان، وبناء 

مستقبل أفضل ألطفال لبنان.

وفد لبناني في “سيليكون فالي”

نظم��ت غرف��ة التجارة األميركي��ة - اللبنانية بالتعاون مع ش��ركة 
startup megaphone جولة لوفد واسع من الجهات التي تشّكل 
منظومة قطاع ش��ركات التكنولوجيا الناش��ئة ف��ي لبنان، بحضور 

رئيس الغرفة سليم الزعني، ورئيس الشركة سامر كرم.
وترمي الزيارة الى إتاحة الفرصة أمام الش��ركات الناش��ئة اللبنانيّة 
في قطاع التكنولوجي��ا والجهات المعنية به في لبنان لالطالع على 
أفضل التجارب في مجال االستثمار ومسّرعات األعمال واإلرشاد 

االستثماري في عاصمة التكنولوجيا واالبداع “سيليكون فالي”.
وكشف الزعني أن الجولة تتيح ألعضاء الوفد مد جسور تواصل مع 
شركات ناشئة في سيليكون فالي سعياً إلى تسهيل تشاركها المعرفة، 

وتنمية األعمال في ما بينها.

توقيع كتاب أنيس نصار

وقع المهندس اللبناني أنيس نّصار، كتابه األول “رحلتي من س��وق 
الغرب ... إلى الشرق والغرب”، الصادر عن دار النهار في جامعة 
البلمند في س��وق الغ��رب - لبنان، وذلك خالل حفل نّظمته ش��ركة 
Events Production بحضور شخصيات من المجتمع اللبناني.

واخت��ار نّصار هذه الجامعة الذي س��اهم في إنش��ائها وله ذكريات 
كثي��رة، ذكر بعضاً منها في س��يرته، ليطلق كتابه منه��ا إيماناً منه 
بدور العلم والثقافة في إيصال اإلنسان إلى مراتب عالية من النجاح، 
فمفت��اح نجاح اللبنان��ي المتميّز بمعرفته الواس��عة عالمياً، هو العلم 

واكتساب المعرفة.

باقتان للخطوط الثابتة من “ألفا”
أعل��ن رئي����س 
مجل�����س إدارة 
ش��رك�ة “ألف�ا” 
ومديره��ا الع�ام 
مروان الحاي�ك، 
ع����ن إط���الق 
باقتين جديدتي�ن 
للخطوط الثابتة، 
ن  ت�ط��رح������ا

تخفيض��ات تصل إل��ى 53 %، كما أعلن عن تخفيض في أس��عار 
باق��ات اإلنترنت، بالتعاون مع وزارة االتصاالت اللبنانية وتماش��ياً 
مع استراتيجية وزير االتصاالت بطرس حرب بالخفض التدريجي 
لألسعار، وذلك خالل مؤتمراً صحافياً عقده في المقر الجديد للشركة.

وقال الحايك: نطلق اليوم باقتين جديدتين لمشتركي الخطوط الثابتة، 
األولى ه��ي باقة ال���Start-Up ب���45 دوالراً وتطرح تخفيضات 
بنس��بة 47 % مقارنة مع األسعار الحالية للخطوط الثابتة، والثانية 
ه��ي باقة ال�VIP ب�185 دوالراً وتطرح تخفيضات بنس��بة 53 % 

مقارنة مع األسعار العادية للخطوط الثابتة.
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“اللبناني الفرنسي” في ريفون
افتتح البن��ك اللبناني الفرنس��ي، 
فرعاً جديداً له في ريفون-لبنان، 
وذل��ك س��عياً منه إل��ى االقتراب 
م��ن زبائن��ه. وق��د ج��رى حفل 
بحض��ور رئيس مجل��س اإلدارة 
والمدي��ر الع��ام ف��ي المص��رف 
وليد روفاي��ل، والمدير العام في 
المص��رف ريّا روفاي��ل نحاس، 

ورئيس بلدية ريفون جورج صفير. وسيستفيد سكان ريفون وضواحيها من مجموعة 
واس��عة ومميّزة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الزبائن المالية، أفراداً 
ومؤسسات. أما مديرة الفرع كارين باسكال روبين سلوم، وفريقها فيستقبلون الزبائن 
من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 بعد الظهر، وأيام السبت 

من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 بعد الظهر.

رأس الخيمة: لتعزيز السياحة مع روسيا

كشفت “هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة” )الجهة المسؤولة عن أعمال تطوير البنية 
التحتية الس��ياحية في اإلم��ارة وإطالق حمالت الترويج الخارجي��ة والداخلية(، عن 
تعزيز حضورها في معرض موسكو الدولي للسياحة الترفيهية “ليجر موسكو” الذي 
أقيم خالل الفترة الممتدة بين 21 إلى 24 أيلول/س��بتمبر 2016 في روس��يا. وتأتي 
ه��ذه الخط��وة بعد التزايد الالفت ف��ي أعداد الزوار الروس إلى رأس الخيمة بنس��بة 
4.2 % على أساس سنوي خالل األشهر الثمانية األولى من عام 2016 مقارنة مع 
عام 2015. ونّظم وفد الهيئة المش��ارك في المعرض برنامجاً ش��امالً من األنش��طة 

اإلعالمية والتجارية خالل فعاليات “ليجر موسكو”.



إبراهيم حيدر

في انطالق السنة الدراسية الجديدة، ال بد من جردة تقرأ اإلخفاقات والنجاحات، وما 
تحمله السنة من اس�تحقاقات، علماً أن ترحيل األزمات في القطاع التربوي مستمر 
من عام الى آخر، من دون إيجاد حلول مناس�بة لمختلف الملفات الشائكة. ثم يأتي 
من يقول أن هذا القطاع حقق إنجازات متتالية، قبل أن يتنبه أن من واجب المعنيين 
في التربية ومهماتهم ومسؤولياتهم تسيير شؤون القطاع وتأمين حاجاته، وإجراء 
االمتحانات وتأمين أساتذة للمدارس والثانويات، إال اذا كان السير بالتعاقد الوظيفي 
من اإلنجازات التي يبنى عليها، وهي مس�ألة تطيح باس�تقرار المس�توى التعليمي 
وبالق�درة عل�ى اإلعداد الترب�وي وفق االختصاص�ات المطلوبة، الى إضع�اف التعليم 

الرسمي الذي يئن ويصرخ من عدم توفير متطلبات الحد األدنى الستمراره.

ليس تفصياًل أن يكون 60 في المئة من تالمذة المدارس الرسمية ، في الدوامين، من 
أوالد الالجئين، فإذا نظرنا الى حجم التعاقد الذي يطغى على التعليم، يعني أننا أمام 
مأزق في المس�تقبل لن تكون معالجته س�هلة، عندما نتحدث عن عش�رات الوف 
األس�اتذة الذين باتوا يعيش�ون من هذا الملف، ما يستدعي مصارحة اللبنانيين عن 
رؤية الدولة لمستقبل التعليم الرسمي بشقيه المتعلقين بالمناهج والتدريس، وهو 
م�ا ال تفعله التربية، باس�تثناء الحديث عن فتح المدارس. وإذا علمنا أن مش�كالت 
المدارس ال تعد وال تحصى، بدءاً من كادرها التعليمي الى صناديقها، ثم النقص في 
االختصاصات، الى الفوضى التي نشهدها في طريقة تعليم الالجئين، فإن المدرسة 
الرس�مية أمام منعطف خطر يس�تلزم رفع الصوت لوقف إصدار القرارات العشوائية 

بعنوان المراهنة على الدعم، الذي سرعان ما يتبخر من دون إنجازات تذكر.

وبع�د إدخال معلمين الى مالك التعلي�م للمرحلة الثانوية، على أهميته، إال انه ال يغير 
من التوجه الذي أعلن س�ابقاً بتكليف متعاقدين مهم�ات إدارية في المدارس. ذلك 
يستدعي تدقيقاً في حاجات الثانويات في مواد معينة، الى حاجات المدارس كلها، 
م�ن دون أن نلغي جانب الحقوق التي يطالب�ون بها، إذ ال يمكن أن ننهض بالتعليم 
الرس�مي، ونترك المعلمين لمصيرهم، قبل قول كلمة الفصل في سلس�لة الرواتب 
أو على األقل مصارحتهم بما آلت اليه أمورها. ونحن نعرف أن السلس�لة للمعلمين 
والموظفين ما عادت أولوية ولن تقر في األمد القريب، خصوصاً بعد إدخال أساتذة في 
المالك. المهم، أن نعترف بمش�كالت في التعليم ومؤسس�اته ينبغي التصدي لها 

بشفافية.

التصدي لمشكالت التعليم واجب ورسالة
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