
GROWTH MASTERED.
Looking for a growth opportunity with an exceptional track record? Don’t miss out on the LF Total Return Bond Fund. 
Incorporated in Luxembourg, this open-ended fund invests in global credit markets, making it ideal for both individuals 
and institutions. Managed by a team of experts in the field, it follows a transparent approach and provides 
diversification, highly regulated domiciliation and weekly liquidity. Need we say more? We’ll let our results do the talking.

* As of August 2016 

For further information, please contact BLF Private Banking on +961 1 364 850

BENEFIT FROM A FUND WITH A 23.21%* NET RETURN SINCE INCEPTION.

Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the 
Fund before investing. The information available in this advertisement is a summary. More 
detailed information is available in the prospectus. Also note that past performance does not 
guarantee future results.

lffunds@eblf.com | privatebanking@eblf.com | www.eblf.com
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ي بلد مثل لبنان أن تحقق انجازات من دون أن تتعرض لسهام من 
ليس سهالً �ف

نجازات تندرج ضمن  ين يطمحون لتبوؤ مركز الصدارة. فكيف إذا كان��ت الإ كث�ي
ة تهدد كيانه وحياة  نهيار أو من أخطار مبا�رش نقاذ، أي إنقاذ البلد من الإ خان��ة الإ
الناس الجتماعية والقتصادية. ل نتحدث هنا عن إنجازات عادية، خصوصاً 
يع، ول قرارات حكومية كاملة،  ف بال رئيس ول ت�رش أن لبنان عاش أك�رش من س��نت�ي
ستقرار عنوانه  لكنه رغم الأزمات بقي صامداً وخرج من عنق الزجاجة ليبقى الإ

. الأساسي

ي منطقة مشتعلة وحروب. لكن 
ي تجاوز الأزمة، عىل رغم وجوده �ف

نجح لبنان �ف
ستهدافات. هو حاكم  هناك من قرر العمل بصمت، عىل رغم الحمالت والإ
مرصف لبنان رياض سالمه الذي أدار عملية استباقية من خالل إجراءات تمحورت 
ف العام والخاص من دون  حول هندسات مالية، فأكد قدرته عىل تمويل القطاع�ي
اللجوء إىل التمويل الخارجي، وبال أكالف عىل المرصف المركزي أو عىل الحكومة، 
، وكان لها انعكاسات اجتماعية  ي

ئتما�ف انية مرصف لبنان ووضع لبنان الإ ف فتعززت م�ي
إيجابية.

لن نذكر كل ما حققته الهندسة المالية، لكن أن تزيد موجودات المركزي بالعمالت 
ف هيكلية الدين العام   الجنبية اىل 41 مليار دولر، وتس��ارع نمو الودائع وتحس�ي
ان المدفوعات فائضاً استثنائياً، ثم تعزيز  ف اض، وتسجيل م�ي اجع كلفة الق�رت ب�رت
ي أن 

ف نظرة المؤسسات الدولية للبنان، فهذا  يع�ف الثقة بالقتصاد وتحس��ني
نقاذ وحماية اقتص��اد البلد بال ضجيج ول  مرصف لبنان جعل مهمته الأوىل الإ

استعراضات.

اف للمستقبل هندسات مالية واست�رش
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الجميع بأن السياس��ة الحكيمة التي اتّبعها رياض سالمه نجحت في ان 
تحفظ استقرار لبنان النقدي والمالي وتعزز ثقة المستثمرين والمودعين 
في اصعب المراحل وادقها. فليس تفصيالً أن يكون ذلك اإلجماع على 
وص��ف حاك��م مصرف لبنان رياض س��المه بالمنق��ذ وصمام األمان 
ومهندس السياس��ة النقدية، إلطالقه المب��ادرات وصوغ الحلول لكثير 
م��ن األزمات المالية، واجتيازه قطوع��ات كثيرة أعادت الثقة بالقطاع 
المصرفي اللبناني. لذا يبقى رياض سالمه حامل أمانة ستستمر الى أن 
يخرج لبنان الى بر األمان ويستطيع اقتصاده المضي قدماً في النمو بال 

أزمات واهتزازات وانتكاسات مفاجئة.
ل��م يتصرف رياض س��المه في قيادت��ه لمصرف لبنان، م��ن الموقع 
السياسي، ولم ينحاز الى أي فئة خاصة، فعلى رغم صالحياته الواسعة 
في إدارة البنك المركزي، لم يحيد قيد أنملة عن الش��أن الوطني العام، 
فجم��ع كل اللبنانيين حوله، فيما حاز ثقة المجتمع الدولي ومؤسس��اته 
المالية والنقدية العالمية، فشكل في ممارساته “الحاكم” األفضل واألكثر 

ثقة، خصوصاً في الظروف الصعبة والمصيرية التي عاشها لبنان.

سياسات ثابتة وإجراءات حمائية
لن ينس��ى اللبنانيون ومعهم القطاع المصرفي المعني مباش��رة سياسة 
رياض س��المه، كيف عمل الحاكم منذ النصف األول من التس��عينات 
عل��ى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتقويته، فظهر قطاعاً متيناً قادراً 
عل��ى التط��ور بعد عمليات الدم��ج التي رعاها حاك��م مصرف لبنان. 
وقبل ذلك أعاد االعتبار لقرارات مصرف لبنان وإشرافه على الوضع 
النق��دي، وتعامل��ه مع الس��لطات. وبينما كان لبنان يعان��ي من أزمات 

رياض سالمه

رياض سالمه ضمانة االستقرار النقدي والحاكم المنقذ

الهندسات المالية
ص��اغ حاكم مصرف لبنان رياض س��المه، خالل األش��هر الماضية، 
هندس��ة مالية ته��دف الى دع��م اللي��رة اللبنانية وتعزي��ز الموجودات 
ف��ي العمالت االجنبية والى توفير الس��يولة الالزم��ة لتدعيم ميزانيات 
المصارف ولتموي��ل االقتصاد اللبناني بقطاعيه الخ��اص والعام. وقد 
تمكن المصرف من معالجة المشكالت عبر إجراءاته االحترازية، قبل 
أن تخرج التس��وية السياسية الى العلن ويتم انتخاب رئيس الجمهورية 
العماد ميش��ال عون. ولعل النقاش الذي أطل��ق أخيراً عن طريقة دعم 
اللي��رة اللبنانية والحد من تراك��م الدين العام، كان حاكم مصرف لبنان 
األول الذي طرح ضرورة معالجة المش��كلة االقتصادية في األساس، 
ع��ن طريق خفض العجز وإط��الق عجلة اإلنتاج، علم��اً أن المرحلة 
السابقة التي طغت عليها سياسات مالية محددة اعتمدت على االستدانة 
لدعم المالية العامة وتثبيت سعر صرف الليرة، ال يتحمل مصرف لبنان 
مسؤوليتها، بل بالعكس كان يواجه كل االنعكاسات التي تركها الخالف 
السياسي والتوتر األمني والتعطيل السياسي وعدم االستقرار، فاضطر 

الى تحمل العبء وحده أمام االستحقاقات الكبيرة.
وإذا كان أي تغيير في السياسات المالية يحتاج الى مرحلة نمو واستقرار، 
ف��إن الخطوات ال تتم اال بعد مناقش��ة هادئة لمس��تقبل االقتصاد بهدف 
الحفاظ على سالمه النقد واستقراره. وإذا كان من توجه لتغيير السياسات 
القائمة، ال يكون ذلك اال باالس��تفادة من دور مصرف لبنان وسياس��ات 
رياض س��المة النقدية والبناء عليها. وللعلم أن اقتراض الدولة الواسع 
منذ نحو عقدين ونيف هو سياسة تعني الحكومة ومجلس النواب ووزارة 
الم��ال أيضاً، فيما دور مصرف لبنان الذي أعتبر لس��نوات طويلة أنه 
حاف��ظ على قيمة الليرة كان يتولى ترتيب إصدارات الدين، واضطرته 
الظ��روف الى أن يتدخل في الس��وق على نطاق واس��ع خالل مراحل 
األزمات الكب��رى، وفي التوترات األمنية والسياس��ية، ولذا كان يعمل 

دائماً على تعزيز موجوداته كي يتمكن من مواجهة كل االحتماالت.
لقد س��اهمت الهندس��ة المالية لمصرف لبنان بالحف��اظ على الليرة في 
ظروف اقتصادية ومعيش��ية وسياسية صعبة، وأدت الى خفض الفائدة 
على الليرة اللبنانية، ما س��مح باإلس��تدانة بأقل كلف��ة ممكنة. ويعترف 

الماليـة األخيـرة  الهندسـات  تحدث كثيـرون عن 
لمصرف لبنان بقيادة حاكمه رياض سـالمه. ففي 
البلد يعيـش حالة فراغ انعكـس عجزاً  وقت كان 
سياسياً واقتصادياً على كل القطاعات، كان رياض 
سالمه مبادراً لتثبيت اإلستقرار النقدي والمالي، حيث 
ال مجال للتردد أمـام ما كان يتعـرض لـه اإلسـتقرار 
السياسي والحكومي من تصدع واهتزاز. وفي وقت 
كانت مؤسسات الدولة تعاني من الجمـود والتراجع، 
بقي مصرف لبنان يبتكر السياسات اإلنقاذية، مجنبًا 

البلد كل االحتماالت.
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الثقة وعلى النمو، وخف��ض العجز المالي في الموازنة، باإلضافة الى 
ضمان السمعة الدولية للبنان.

ح��رص س��المه خالل 3 والي��ات ف��ي الحاكمية، بإجم��اع كل القوى 
السياسية وأطراف الحكم وثقة اللبنانيين به، واقتراب الرابعة. فبحكمته 
وحنكته وهدوئه، كان الحاكم قادراً على إحتواء الصدمات ومواجهتها. 
ولع��ل المنعطف المهم الذي أعطى حاكم مصرف لبنان كل الثقة، بعد 
مواجهته لألزمات الكبرى واالغتياالت والحروب، وقبلها الحفاظ على 
اللي��رة، كان االنهيار المالي العالمي عام 2008 واألزمة التي أطاحت 
بمصارف عمالقة في العالم، ليؤكد صوابية القرارات والهندسات المالية 
التي اعتمدها سالمه، بحيث جنب لبنان مخاطر تلك االزمة وتداعياتها، 
وهوال��ذي منع التعامل باالدوات الس��امة والمركب��ة، ففرض تجربته 
نموذجا يحتذى بش��هادات كبار في القطاع المالي العالمي، وزادت من 
جوائز التقدير والتنويه الدولية له. وانعكس��ت هذه التجربة انطالقاً من 
نموذجه قوة مالي��ة ومصرفية، حيث حققت ميزانية المصارف أرقاماً 

تفوق الناتج المحلي االجمالي للبنان بأضعاف.

طمأنة الناس والثقة
نج��ح رياض س��المه ف��ي طمأنة الن��اس، ليس ف��ي سياس��اته المالية 
والمصرفية والنقدية فحس��ب، إنما أيضاً في إطالالته الهادئة والواثقة، 
وقدرته على إيجاد الحلول المتوازنة وإرساء الثقة. لذا نجح في مواجهة 
أكث��ر من قضية تفجرت في وجهه، مثل قضي��ة بنك المدينة، ثم أزمة 
)البن��ك اللبنان��ي - الكن��دي(، وملف تبيي��ض االم��وال، أو تحذيرات 
صندوق النقد الدولي حي��ال محفظة المصرف المركزي في ظل عدم 
وضوح يش��وب ميزانياته. وهو استطاع حل هذه األزمات، من خالل 
وقوفه على مس��افة واحدة من كل االفرقاء، علماً أن األزمات في البلد 
مسؤول عنها بالدرجة األولى الطاقم السياسي الحاكم، فيما كان سالمه 
يتولى مهمة حل األزمات وما تركته الخالفات واالنقسامات والحروب 
والتوترات على االقتصاد والمالية العامة. ويذكر البعض كيف نجح في 
تج��اوز التحفظات االميركية واحتوائها بعد نجاحه في معالجة الملفات 
الش��ائكة في في أكثر من ش��أن، خصوصاً في المرحلة األخيرة في ما 

يتعلق بالودائع، وقبلها  البنك اللبناني - الكندي.
وقد ترجم س��المه حرصه على االس��تقرار بسياس��ة دع��م القطاعات 
االقتصادي��ة من خالل القروض المدعومة. وس��اهمت القروض ذات 
الفوائ��د المتدني��ة قياس��اً الى فوائد التس��ليفات المصرفي��ة العادية، في 
تصويب مس��ار عم��ل الكثير من المؤسس��ات الس��ياحية والصناعية 
والزراعي��ة، وحلت جزءاً من أزمات الش��باب على مس��توى الس��كن 

والتعليم والشركات الناشئة.

رؤية واستشراف وثقة
تطابقت سياس��ات المصرف المركزي، مع استشراف حاكم مصرف 
لبنان رياض س��المه، وهو الذي أختير أكثر من مرة أفضل حاكم بنك 
مركزي عربي، وأيضاً عالمي، فقد ارتفع س��المه بميزات قيادية أدار 
بها الس��لطة النقدية في لبنان، وقد أطل��ق عليه لقب عميد حكام البنوك 

المركزية، فاستحق العمادة بجدارة وكفاءة، بسجل حافل باالنجازات.

متتالية جراء اإلنقسامات والتوترات األمنية والخالفات، بقي 
االقتص��اد اللبنان��ي صامداً، والوض��ع المالي والنقدي مس��تقراً، بفعل 
السياس��ات الت��ي اعتمدها رياض س��المه، واإلج��راءات التي اتخذها 
والتدابي��ر الت��ي يعم��ل بها منذ س��نوات، ما أدى الى تحيي��د لبنان عن 

إضطرابات المنطقة وحمايته من ارتداداتها وأزماتها المتالحقة.
لم تكن هندسات الحاكم المالية األخيرة وحدها التي تسجل في قاموسه، 
فهو منذ نحو 20 سنة صاحب ومبتكر هندسات حمت لبنان من اإلنهيار 
المالي والنقدي والس��قوط االقتصادي، بينما هزت العالم كوارث مالية 
ضربت بلداناً متقدمة واقتصادات كبرى. وقدم س��المه نموذجاً س��اهم 
في الحفاظ على االس��تقرار المالي وعلى ودائع اللبنانيين، فعمل على 
تجديد الثقة بالقطاع المصرفي الذي عرف في عهود س��المه استقراراً 
بعيداً من االهتزازات، لم ينعم به في الس��ابق، وكّرس الحاكم سياسات 
كنموذج لس��لطة نقدية مس��تقرة، تتعام��ل مع وقائع البل��د الخاصة مع 

االلتزام بالمعايير الدولية والتحديث والتطوير.
ابت��دع الحاك��م هندس��ة مالي��ة الصيف الماض��ي، هدفت ال��ى تعزيز 
الموجودات بالعمالت األجنبية في لبنان، والى توافر الس��يولة الالزمة 
لتدعيم ميزانيات المصارف والس��يولة الضروري��ة لتمويل االقتصاد 
اللبناني بقطاعيه الخاص والعام، وهي خطة نجحت من دون أي تكلفة، 
إذ لم يرفع مصرف لبنان الفوائد ولم يحّمل أي جهة أي أعباء من جراء 
هذه الهندس��ة. وهي جاءت انطالقاً من حرص مصرف لبنان استباقياً 
على التعامل مع الوضع الجديد في المنطقة العربية وفي الدول األخرى 
الت��ي يعمل فيها اللبنانيون ويحَولون منه��ا االموال الى لبنان، وتغطية 
لم��ا تركه تراجع التحويالت بالعمالت األجنبية الى لبنان. وقد انعكس 
ذلك ارتفاعاً في موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية، الى رقم 
قياس��ي تاريخي، باإلضافة الى تدعيم وضع الليرة اللبنانية وزيادة في 
الودائ��ع لدى القطاع المصرفي، فضالً عن ارتفاع ميزان المدفوعات. 
ومن نتائج هذه الهندسة ايضاً ان البيوت المالية العالمية نصحت زبائنها 
باإلس��تثمار في س��ندات اليوروبوند المصدّرة من الجمهورية اللبنانية 
بال��دوالر األميرك��ي، وهذا م��ا أدى أيضاً إلى انخف��اض الفوائد على 
اليوروبوند في األس��واق الثانوية. وهذه النتائج تناقض كل الكالم الذي 

قيل سلباً في هذه الهندسات.

ثوابت حاكم مصرف لبنان
نج��ح مص��رف لبنان بقيادة س��المه في ظ��روف صعبة ل��م تخل من 
الحروب واالغتياالت وتراك��م المديونية والعجز المالي في أن يطور 
القطاع المصرفي ويساعده على التوسع إقليمياً، وأن يحافظ على القدرة 
الش��رائية وثبات االس��عار واس��تقرار الليرة. وامتد نجاح��ه أيضاً الى 
مش��روع االصالح المصرفي، فنجح في تنقية القطاع، ما ساعده على 

تحسين خدماته المالية والمصرفية وعزز موجوداته.
وظهر نجاح تجربة سالمه في المحطات الكبرى التي مر بها لبنان، من 
الحروب الى االغتياالت، وهو الذي إنطلق على رأس السلطة النقدية، 
من ثوابت تبدأ بإبعاد لبنان عن األزمات المحيطة وعن ش��بح االنهيار 
المال��ي ال��ذي هدده في أكثر من محطة، مركزاً دائم��اً وداعياً الى بناء 
مالية عامة سليمة بعيدة عن التشنجات السياسية واالمنية، وترتكز على 
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تس��لم رياض س��المه منصبه في ظروف سياس��ية واقتصادية ونقدية 
صعب��ة، منذ ع��ام 1993. فواج��ه بمرونة وش��جاعة كل الصعوبات 
وتغلب عليها. اختار سياسة االستقرار النقدي ونجح في وقف التقلبات 
الح��ادة للنق��د اللبناني صعوداً ونزوالً، فصم��د االقتصاد اللبناني بفعل 
ه��ذه الخي��ارات، الى حد أن صندوق النق��د الدولي وغيره من الجهات 
المعنية أشادت بهذه السياسة التي ساعدت على لجم التضخم والمحافظة 
على القوة الشرائية لألجور واالستقرار االجتماعي، واعتبرت النموذج 

المصرفي اللبناني رائداً.
ساعدت سياسته المصرفية على نمو وازدهار القطاع المصرفي، وقد 
ساعد ذلك، منذ منتصف التسعينات، عشرات المصارف على الخروج 
من السوق من طريق االندماج أو الحيازة أو التصفية الذاتية، من دون 
أن تلحق بالمودعين أي خسارة، ما عزز رأسمال الثقة بمصارف لبنان 
بالدرجة االولى، الى استقطاب ودائع قياسية. وال شك في أن السياسات 
المصرفي��ة للمص��رف المركزي ع��ززت الثقة بقطاع��ه المصرفي، 
فصدقية رياض س��المه وسياس��ات مصرف لبنان وهندس��اته المالية 
حفظ��ت أموال المودعين وأوصلت الموج��ودات واالحتياطات النقدية 

للبنان الى مستويات تاريخية. 

مواقف واجراءات ومعايير
ح��رص حاكم مصرف لبن��ان دائماً على تطبي��ق كل المعايير الدولية 
المطلوبة واحت��رام القوانين المرعية اإلجراء ف��ي الدول التي يتعامل 
معها. وبما أن لبنان يواجه تحديات داخلية كانت تعطي اش��ارات غير 
مريحة لدى المجتمع الدول��ي، باإلضافة الى تحديات مواجهة األعباء 
الت��ي ترتبت نتيج��ة للنزوح، إضاف��ة الى متطلب��ات اجتماعية محقة. 
وبم��ا أن الدولة ال إمكانات لديها للمواجهة بس��بب غياب اإلصالحات 
وخطة النهوض االقتصادية، كان سالمه يطلق مبادرات استباقية لتقي 
لبن��ان كل األزمات، والمحافظة على الثقة في القطاع المالي، وباتخاذه 

قرارات لترسيخ الثقة واستمرار القدرة على تأمين السيولة.
ولع��ل أه��م ثوابت مصرف لبنان التي عمل عليه��ا الحاكم، هي تثبيت 
اللي��رة اللبناني��ة وتعزيزه��ا. وم��ن خالله��ا، أصبحت لدي��ه إمكانات 
وموج��ودات تاريخية، فصارت األزمات التي كانت تطال لبنان تحت 
الس��يطرة بصورة كاملة. ولتطبيق االلتزام��ات الدولية اتخذ مصرف 
لبن��ان تدابير للن��أي عما تش��هده المنطقة، وأصدر التعامي��م الالزمة، 
واقترح اجراء تعديالت على القوانين السارية وقوانين جديدة لكي يبقى 
لبن��ان مندمجا في النظام المال��ي العالمي. وذلك لتعزيز مكافحة تمويل 
اإلرهاب وفق التشريع اللبناني وبتنظيم حركة النقد عبر الحدود. فلبنان 
مثله مثل البلدان المجاورة، يخضع لمزيد من التدقيق من قبل المجتمع 

الدولي، ال سيما األميركي واألوروبي.
وال ش��ك ف��ي أن عوامل ثبات الوضع المالي ف��ي لبنان تتلخص بالثقة 
بالقط��اع المصرفي ومهنيته وباحتياطي مص��رف لبنان، ولذلك اتخذ 
مصرف لبنان بقيادة رياض س��المه كل التدابير للحفاظ على استقرار 
س��عر صرف اللي��رة. وهو واك��ب كل التطورات الدولي��ة في الحقل 
المصرفي وأصدر تعليمات واضحة بالنسبة إلى المصارف العاملة في 
لبنان، حتى تواكب كل التطورات على الصعيد العالمي، وبالتالي تظهر 

كلها ككتلة متراصة تعمل ضمن أطر معروفة، ما يجنّبها انعكاسات أي 
أخطاء أو أضرار يمكن أن تنشأ عن أي عمل فردي.

وأطلق حاكم مصرف لبنان رياض سالمه ما يسمى ب�“الثقافة المصرفية 
الجديدة”، وهذه الثقافة بالنسبة إلى لبنان الذي يقع على تماس مع أخطار 
كبيرة حاصلة في المنطقة، ال س��يما األخطار التي تعتمد على القطاع 
المال��ي لمكافحة تبييض األموال وتطبيق العقوبات التي يحمل بعضها 
الطابع السياس��ي، خصوصاً وأن القطاع المصرفي الذي يعمل ضمن 
هذه الظروف الدقيقة، أصبح متمكناً جداً وأفضل من أي قطاع مصرفي 
آخ��ر، حيال كل اإلج��راءات واإللتزامات التي يفت��رض بالمصارف 
متابعتها ومواكبتها حتى تبقى في مأمن عن أي إشكاالت أو مالحقات.

تعاون القطاع المصرفي
وبفعل سياسات مصرف لبنان والتعاون بين القطاع المصرفي اللبناني 
والمرك��زي، فإن القطاع صلب ويتمتع بنس��بة س��يولة مرتفعة، وهو 
ق��ادر على تمويل القطاع الخ��اص وحاجات القطاع العام. لكن القطاع 
المصرف��ي ال يعيش في عالم منعزل عن االح��داث الدائرة في البالد، 
ورغ��م تأثره بالرك��ود االقتصادي ال��ذي يمر به لبن��ان، اال انه واجه 
المخاطر، وهذا ما يسجل لمصرف لبنان وحاكمه رياض سالمه الذي 

يستمر صمام أمان للنقد ومرجعاً للثقة.

ثبات السياسات
ينبغي القول، أن ثبات اإلستقرار النقدي والمالي بمعزل عن األوضاع 
السياس��ية المتأزم��ة واألوضاع األمني��ة التي كانت س��ائدة في لبنان، 
واالقتصادي��ة الصعبة، يعود لتراكم نتاج س��نوات من الجهد والخطط 
واإلس��تراتيجيات البعيدة الم��دى التي ادّت الى تحيي��د الوضع النقدي 
عن التجاذبات والصراعات السياس��ية، باإلضاف��ة الى منع التدخالت 

السياسية في القرارات والسياسات المالية والمصرفية.
ق��دم صورة عن لبن��ان ناصعة البياض من خ��الل نموذجه المصرفي 
والمالي، وذلك عبر جهد كبير ترجمه بتثبيت سالمه القطاع المصرفي 
وعملياته المالية. وقد تمكن س��المه بفضل ش��فافيته وصدقه والتزامه 
األص��ول المصرفي��ة وتطبيق القواني��ن العالمية م��ن الحصول على 
ضمانات وتعهدات أميركية بع��دم التضييق على المصارف اللبنانية، 
وهو ما ترجم بحلول كثيرة لمش��كالت مصرفية لبنانية، معطوفة على 
قرارات هدفت كلها الى الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ونّموه 
وتطوي��ره وتعزيز الثقة به وجعله مواكباً للتطورات العالمية وبطريقة 
تجم��ع وتوفّق بين خصوصيات لبن��ان اقتصادياً ومالي��اً وبين احترام 

والتزام المواصفات والمعايير الدولية.
ولعل الجوائز والتقدير التي حازها الحاكم رياض سالمه دليل على الثقة 
به، وهي ثقة لبنانية رس��مية وشعبية أيضاً، فهو أفضل حاكم مصرفي 
عرب��ي للع��ام 1996، وأفض��ل حاك��م مصرف مركزي في الش��رق 
األوسط 2005 و2009 و2013، وأفضل حاكم مصرف مركزي في 
العالم للعام 2006 مع جوائز “يورومني” وأوسمة دولية ودروع عدة. 
أيضاً أن يكرم دائماً ويكون في الطليعة.هو يستحق أن يطلق عليه لقب المنقذ والمايسترو والمهندس، ويستحق 

8





عالم البنوك

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2016

وقّ��ع بنك لبن��ان والمهجر، اتفاقاً الس��تحواذ موجودات 
ومطلوبات بنك HSBC الش��رق األوسط المحدود في 
لبنان، بانتظار الحص��ول على الموافقات المطلوبة من 
مصرف لبنان على الصفق��ة التي من المتوقع أن تُنَجز 
خالل النصف األول من عام 2017. وتندرج هذه العملية 
ضمن اس��تراتيجية “لبنان والمهج��ر”، التي تهدف إلى 
توسيع قاعدة عمالئه وتنويع موجوداته وإيراداته، حيث 
ستس��اهم هذه الصفقة في توسيع نطاق أعماله التجارية 
للشركات والمؤسسات وكذلك أنشطته في مجال صيرفة 
التجزئة. وس��يضمن بن��ك لبنان والمهجر اس��تمرارية 
العمل لجميع موظفي HSBC الشرق األوسط المحدود 

في لبنان الحاليين واالنتقال المرن لكل العمالء.

“لبنان والمهجر” يستحوذ
HSBC على

أص��در البن��ك المغرب��ي للتج��ارة الخارجي��ة ألفريقيا 
أول س��ندات خضراء في المغ��رب بعد أن حصل على 
ترخيص من الهيئة المغربية لس��وق الرساميل. ويهدف 
اإلص��دار إلى س��حب 500 مليون دره��م )50 مليون 
دوالر( من الس��وق المالية المغربية، التي س��تخصص 
لتمويل مشاريع مفيدة للبيئة ومقاومة للتغييرات المناخية.

وأس��ند البن��ك مهم��ة تلقي ودراس��ة ملفات المش��اريع 
المرشحة لالستفادة من هذه التمويالت والمصادقة عليها 
وتتب��ع تنفيذها إل��ى 3 مديريات وهي: )االس��تثمارات 
وتتب��ع  )تحلي��ل  المس��تدامة(،  )التنمي��ة  والتموي��ل(، 
االلتزام��ات(، باإلضافة إلى االس��تناد على خبراء من 
خارج البنك، الذي أس��ند مهمة تأمين الطابع البيئي لهذه 
التمويالت لمؤسس��ة فيجيوإيريس. ويمتد أجل السندات 
على 6 سنوات، بسعر فائدة يعادل متوسط سعر سندات 

الخزينة زائد منحة مجازفة بقيمة 55 نقطة أساس.

“المغربي للتجارة الخارجية”
يصدر سندات خضراء

الملتقى المصرفي في الشرق األوسط

اإلماراتي��ة  العاصم��ة  ش��هدت 
أبوظبي، فعاليات الدورة السنوية 
الرابعة م��ن “الملتقى المصرفي 
الش��رق األوس��ط  ف��ي منطق��ة 
اتح��اد  نّظمه��ا  الت��ي   ،”2016
مصارف اإلمارات تحت عنوان 
المصرفي��ة  التجرب��ة  “تطوي��ر 
للعم��الء”. وس��لط الملتقى الذي 
أُقيم في فندق سانت ريجيس على 
كورني��ش أبوظبي، الضوء على 

القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في المنطقة، بما في ذلك أثر تقليل 
المخاط��ر على البن��وك والعمالء، والحاجة إلى توفير تطبيق��ات مصرفية قائمة على 
التكنولوجي��ا تلبي احتياجات كافة العمالء، حيث جمع نخبة من أبرز الخبراء وصناع 

القرار في القطاع المالي والمصرفي في دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط.
وقال محافظ مصرف اإلمارات المركزي مبارك راشد خميس المنصوري: نحن نرى أن 
لتقليل المخاطر أثرين بالغين على بنوك المنطقة، السيما فيما يتعلق بالخدمات المصرفية 

للبنوك المراسلة، وعالقة البنوك بشركات الصرافة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

مبارك راشد خميس المنصوري

“مؤشر انطباع أصحاب الثروات”

ق��ام بنك الخلي��ج األول، بإطالق 
أصح��اب  ان�ط�ب�اع  “م�ؤش�����ر 
الث��روات” ألول م��رة ف��ي دولة 
اإلمارات، وذل��ك خالل مؤتمره 
الس��نوي لالس��تثمار ال��ذي عقد 
في فندق كونراد ف��ي إمارة دبي 
تحت ش��عار “كيفي��ة التعامل مع 

توجهات األسواق العالمية”.
انطباع أصحاب  ويعمل “مؤشر 
الث��روات” الجدي��د عل��ى قياس 

االنطب��اع الس��ائد لدى المس��تثمرين األثري��اء في س��وق اإلمارات م��ن منظورهم 
الش��خصي والعملي، ومؤش��ر تفاعلهم تجاه السوق بش��كل عام، وذلك وفقاً للعوامل 
األساس��ية واالقتصادية الراهنة. وقد تم إطالق المؤش��ر الجديد خالل المؤتمر الذي 
تضمن جلس��ة بقيادة مجموعة من الخبراء الماليين المعروفين من كافة أنحاء العالم، 
الذين قدموا معلومات وآراء حول أحدث ممارس��ات وتوجهات الس��وق، فضالً عن 

التطورات والفرص المستقبلية على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وق��ال رئيس إدارة الث��روات العالمية والخدمات المصرفي��ة ألصحاب الثروات في 
البنك مفظل كاجيجي: تحت ظل المتغيرات الس��ريعة التي يش��هدها العالم اليوم، فإن 
االستعداد لمواجهة التحديات واالستفادة من الفرص تندرج ضمن أهم عوامل النجاح 

التي نعتمد عليها.

مفظل كاجيجي
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واف��ق المصرف التجاري الس��وري على وضع وديعة 
ل��دى المص��رف الصناعي بمبل��غ ملياري لي��رة دعماً 
لس��يولته، مقابل فائدة س��نوية قدره��ا 3 %، في إجراء 
يأت��ي تنفيذاً لتوجيه وزير المالي��ة مأمون حمدان بكتاب 
أرس��له إلى المصارف العامة رقم 14438 في 29 آب/

أغسطس 2016، المتضمن الموافقة لجميع المصارف 
العام��ة لدعم المصرف الصناعي بالس��يولة النقدية من 
خ��الل فتح وديع��ة ألَج��ل س��نوية. وكان الصناعي قد 
توقف عن منح القروض التشغيلية بسبب انخفاض نسبة 
السيولة لديه وفق متطلبات قرار  مجلس النقد والتسليف 
والتي يجب أال تكون أقل من 30 % بالليرات السورية.

أرباح “الدولي اإلسالمي” تعزز مكانته دعم من “التجاري السوري”
لـ“الصناعي”

حقق بنك سورية الدولي اإلسالمي باألشهر ال�9 األولى 
م��ن 2016 أرباح��اً بنحو 8.4 مليار ليرة س��ورية بعد 
اقتط��اع الضريبة، فيما بلغت األرب��اح الفعلية المحققة 
بع��د اقتط��اع الضريبة ومن دون األرب��اح الناتجة عن 
إعادة تقييم مركز القطع البنيوي نحو 613 مليون ليرة، 
ووصل��ت حصة الس��هم الواحد من األرب��اح نحو 99 
ليرة، والقيمة الدفترية للس��هم نهاية أيلول/سبتمبر نحو 
278 ليرة، و182 ليرة للقيمة الس��وقية، علماً أن القيمة 

االسمية للسهم 100 ليرة سورية.
ب��دوره، أك��د الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك أن��ه تم تحقيق هذه النتائج رغم 
الصعوبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها االقتصاد السوري ككل والقطاع المصرفي 

بشكل خاص.

عبد القادر الدويك

تصنيف ائتماني جديد للبركة - سورية

 ،BBB اس��تحق بنك البركة س��ورية درجة تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية
ليك��ون بذل��ك أول مصرف في س��ورية يحصل على ه��ذا التصني��ف، والذي منحته 
الوكال��ة الدولية اإلس��المية للتصني��ف )IIRA( وفقاً لمعي��ار DFRA، موضحة أن 
قرار التصنيف اعتمد على بيئة البنك التش��غيلية في س��ياق االقتصاد الكلي والظروف 
االجتماعي��ة والسياس��ية، وهو ما وضع البنك في موقع متف��وق في القطاع المصرفي 
المحل��ي، الحتفاظه بنس��بة كبيرة م��ن أصوله بالعملة األجنبية، م��ا يمكنه من تغطيته 

مخاطر المستوى السيادي إلى حد كبير.

أص��در البنك األهل��ي المتحد الكويتي صك��وكاً ضمن 
الش��ريحة األولى م��ن رأس الم��ال AT1، بقيمة 200 
مليون دينار، وبنسبة ربح 5.5 %. وتولى إدارة إصدار 
الصكوك كل من “سيتي غروب” و“كريدي أغريكول” 
و“كريدي سويس”. وسيتم تداولها في سوق ناسداك دبي 
وف��ي بورصة إيرلندا، ويجوز للبنك اس��تردادها بعد 5 

سنوات من إصدارها.
وق��ال البنك التاب��ع للبنك األهلي المتح��د البحريني: إن 
إصدار الصكوك سيس��اهم في تعزيز قاعدة رأس المال 

وفقاً لمتطلبات بازل3.

“المتحد” يصدر صكوكًا
بـ200 مليون دوالر

اليمين القانونية لمجلس “ النقد الفلسطينية”

أدّى مجل��س إدارة س��لطة 
النق��د الفلس��طينية الجدي��د 
برئاس��ة المحاف��ظ ع��زام 
الش��وا، اليمي��ن القانوني��ة 
أمام رئيس السلطة محمود 
عباس، حيث كان قد صدر 

مرس��وم رئاسي بتعيين األعضاء الجدد في 17 تشرين األول/أكتوبر 2016. ويتكون 
مجلس إدارة سلطة النقد من 9 أعضاء برئاسة الشوا، وعضوية كل من نائب المحافظ 
الدكتور شحادة حسين، ممثل عن وزارة المالية فريد غنام، واالعضاء التالية اسماءهم: 
طال��ب الصري��ع، ابراهيم بره��م، اياد جودة، س��امية جبران طوطح، ف��راس ملحم، 
وبش��ير الريس. ويعتبر مجلس اإلدارة، الس��لطة العليا إلصدار القرارات في س��لطة 
النقد، والمكلف بإقرار سياس��اتها، واإلش��راف على إدارة عملياتها بِما يخدم السياس��ة 
االقتصادية المقرة للس��لطة الوطنية، ويتمتع بالصالحي��ات الكاملة لتحقيق أغراضها 
وفقاً ألحكام القانون، ويكون المجلس مسؤوالً أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

11



عالم البنوك

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2016

أبدى أكبر بنك في الس��وق الروسية سبيربنك اهتمامه 
باس��تخدام برامج المحادثة كوس��يلة جدي��دة للتواصل 
م��ع العم��الء، عل��ى أن يقدم دراس��ة كامل��ة إلمكانية 
طرح خدمات��ه المصرفية عن طري��ق تطبيقات أهمها 
الوات��س أب والتيليغ��رام والفيس��بوك ماس��نجر عل��ى 
وج��ه الخص��وص، البنك ال��ذي يمتلك أص��وال قرابة 
23 تريلي��ون روب��ل، ما يع��ادل 360 ملي��ار دوالر، 
إضاف��ة الى 250 ألف موظف، يس��عى أيضاً  لش��راء 
التكنولوجيا الالسلكية iBeacon الخاصة بالتحويالت 
التقنية، وتكنولوجيا أخرى لنقل األموال بش��كل مباشر  
بي��ن عمالءه، مخصص��اً مبلغاً ق��دره 7 مليون دوالر 

بهدف تمويل هذه المقترحات وتطبيقها.

سبيربنك يستعين ببرامج التواصل

ُعمان تلجأ لالقتراض الدولي

كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود 
بن س��نجور الزدجالي أن حكوم��ة بالده تغطي ما بين 
60 % و70 % من عجز موازنة هذا العام 2016 من 
خالل االقتراض الدولي بما يشمل إصدار سنداٍت دولية 
واالقت��راض الدولي وأدوات أخ��رى. الفتاً أن المتبقي 
من العجز س��يتم تمويله محلياً من خالل الس��حب من 
االحتياطي��ات المالية مثل أم��وال صندوق االحتياطي 
العام للدولة. ويمثل االعتماد على التمويل الدولي تحوالً 
كبيراً لس��لطنة عمان التي تضررت أوضاعها المالية 
بشدة جّراء تدني أسعار النفط، ما اضطر الحكومة في 

وقٍت سابق من هذا العام للعودة إلى سوق السندات الدولية للمرة األولى منذ 20 عاماً.
حمود بن سنجور الزدجالي

إثيوبيا تتطلع للتمويل اإلسالمي

كشف نائب محافظ البنك الوطني اإلثيوبي جيتاهون نانا، 
أن البنك يس��تهدف تطوير التمويل اإلسالمي لدعم زيادة 
الوصول إلى الخدمات واإلدماج المالي كجزء من جهود 
حكومية واس��عة لتعبئة الموارد المحلي��ة من أجل تنويع 
م��وارد االقتصاد. وق��ال: إن الحكومة ترغب في تحويل 
االقتصاد كي يقوم على الصناعة لكن ذلك يتطلب الحفاظ 
على معدالت االس��تثمار عن��د 40 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي على مدى الس��نوات الخمس المقبلة. وأضاف: 
“يمكن تحقيق هذا فقط إذا استطاع القطاع المالي ال سيما 

الصناعة المصرفية أن يضطلع بدور أساسي في تعبئة المدخرات التي توجد حاجة ماسة 
إليها من مصادر محلية”. وقد يس��اهم التمويل اإلس��المي في هذا المسعى ولذا يجري 

البنك المركزي دراسة لتحديد الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة.

جيتاهون نانا

ق��ال نائب وزي��ر المالية 
ال�ي�كس�����ي  ال�روس����ي 
مويس��يف: إن الحكوم��ة 
الروس��ية قد تبيع حصتها 
في بنك )في تي بي( ثاني 
أكبر بنوك روسيا بعد عام 
2017، الفتاً إلى أن البيع 
قد يتأجل بسبب العقوبات 
الغربي��ة المفروضة على 
البنك. وأوضح مويس��يف 

أن حص��ة بالده في البنك  تقدر ب���103 مليارات روبل 
)1.64 مليار دوالر(.

يذكر أن روسيا استحدثت خطة للخصخصة ستدر على 
الب��الد 130 مليار روبل )2.05 مليار دوالر( في العام 
المقب��ل م��ن بيع حصتين في بنك )في تي بي( وش��ركة 

سوفكومفلوت للمالحة البحرية.

روسيا قد تبيع حصتها
بـ“في تي بي”

اليكسي مويسيف

العملة الخليجية باتت مسألة وقت

أك��د  الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن س��نجور الزدجالي أن طرح 
عملة موحدة في دول الخليج العربية بات مسألة وقت ال أكثر. ولفت الزدجالي إلى أن 
بالده ليست من ضمن دول الخليج التي تعمل من أجل مشروع العملة الخليجية الموحدة، 
لكنه أكد أن “الدول المعنية جادة في سبيل العمل إليجاد عملة خليجية موحدة”. وبات 
إنش��اء اتحاد نقدي هدفاً رئيس��ياً للدول الس��ت األعضاء في مجلس التعاون الخليجي 
في أوائل الثمانينات. وش��كلت أربع دول من أعضاء المجلس وهي قطر والس��عودية 
والكويت والبحرين مجلس��اً نقدياً مشتركاً، وكذلك كانت سباقة في تكوين بنك مركزي 
خليجي في آذار/مارس 2010. لكن أزمة اليورو وغياب اإلرادة السياس��ية تس��ببا في 
تباطؤ المشروع. وانسحبت عمان من خطة العملة الموحدة في عام 2007 ولحقت بها 

اإلمارات في عام 2009.
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أوض��ح محاف��ظ البنك 
الجزائ��ري المرك��زي 
ل��وك����ال أن  محم����د 
احتياطي��ات ب��الده من 
النق��د األجنب��ي هبطت 
نح��و 7.1 مليار دوالر  
لتصل إل��ى 121 مليار 
دوالر ف��ي نهاية الربع 
الثالث من العام الحالي 

2016، وذل��ك بعد خس��ارة نس��بة كبيرة م��ن عائدات 
الطاق��ة، الفتاً أيضاً إلى أن عائ��دات النفط والغاز التي 
تش��كل 64 % م��ن إجمالي الص��ادرات و60 % من 
المداخي��ل العامة قد انخفض��ت إلى 18.8 مليار دوالر 
أميركي في األش��هر التس��عة األولى من الع��ام 2016 

الحالي، وبنسبة 26.3 %.

احتياطيات الجزائر تنخفض

محمد لوكال

يعتزم بنك التجاري وفا المغربي بيع 50 % من شركة 
أومني��وم المغربي لإلدارة -الش��ركة األم لتأمين الوفاء 
أكبر شركات التأمين في المغرب- إلى الشركة الوطنية 
لالستثمار، حيث يس��عى البنك لتدعيم معدالت المالءة 

المالية قبل شراء بنك باركليز مصر.
وستش��تري الشركة الوطنية لالس��تثمار الحصة بسعر 
3250 درهماً للس��هم مما يقدر قيمة شركة تأمين الوفاء 

عند حوالى 11.4 مليار درهم )1.15 مليار دوالر(.
وتس����يطر أومني��وم المغرب��ي ل��إلدارة عل��ى حصة 

79.29 % من تأمين الوفاء.
وتملك الوطنية لالس��تثمار حص��ة 47.83 % في بنك 
التج��اري وفا في حين تملك تأمي��ن الوفاء حصة أقلية 

تبلغ 6.61 %.

“التجاري وفا” يبيع 50 %
من “أومنيوم”

المغرب تحرر أسعار صرف العمالت

تخ��وض مصارف المغرب التجارية تجربة تحرير أس��عار صرف العمالت الدولية 
المتف��ق عليها مع صن��دوق النقد الدولي صيف 2015 الماضي، والتي كانت س��بب 
من��ح الرباط خطاً ائتمانياً وقائياً ب���3.5 مليار دوالر، حيث طلب المركزي المغربي 
من المصارف توفير السيولة النقدية الكافية للتحول من نظام صرف محدد سلفاً إلى 
نظام أكثر مرونة وتنافسية، من شأنه تعزيز جاذبية االستثمار الخارجي ورفع هامش 

األرباح للمصارف العاملة.
كم��ا طل��ب من ش��ركات االس��تيراد 
والتصدي��ر الكبرى اتخ��اذ إجراءات 
وقائي��ة واحترازية ضد تبدل أس��عار 
الصرف، خاصة وأن الدرهم المغربي 
يعتم��د في س��لته الجدي��دة 60 % من 

اليورو و40 % من الدوالر.

اإلفريقي للتنمية يقدم قرضًا للجزائر

أعلن البنك اإلفريقي للتنمية منحه الجزائر قرضاً بقيمة 900 مليون دوالر لتمويل برنامج 
دعم الصناعة والقدرة التنافس��ية للطاقة في البالد، على أن يس��اعد هذا البرنامج على 
خلق الظروف المالئمة لنمو ش��امل في الجزائر من خالل تنفيذ إصالحات اقتصادية، 

وضمان ضبط األوضاع المالية 
اإلي��رادات  وتحس��ين  العام��ة 
المحلي��ة وترش��يد اإلنف��اق في 
الميزانية، كذلك تحس��ين مناخ 
للمبادرات  االس��تثمار، إضافة 
األجنبية  الخاص��ة  االقتصادية 
منه��ا والمحلي��ة، ع��الوة على 

تعزيز قطاع الطاقة المتجددة.

  HSBC مهدد بمالحقة قضائية

طلبت النيابة الفرنس��ية المتخصصة في القضايا 
المالي��ة، إحالة بنك HSBC البريطاني العمالق 
عل��ى القضاء بتهم��ة تبييض أم��وال ناجمة عن 
ته��رب ضريب��ي والتواط��ؤ في الس��عي إلبرام 

صفقات غير قانونية.
وأك��دت النياب��ة الفرنس��ية ق��رارات كان��ت قد 

أصدرته��ا في آذار/مارس 2015 بمقاضاة الفرع السويس��ري للمجموعة المصرفية 
البريطانية، مش��يرةً إل��ى إقتناعها بأن البنك كان قد اقترح على زبائن فرنس��يين في 
عامي 2006 و2007 عمليات وتدابير عبر مالذات ضريبية، إلخفاء ممتلكاتهم عن 

مصلحة الضرائب.
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الهند:المودعون يسحبون مدخراتهم من البنوك

فاجأت الحكوم��ة الهندية مواطنيها بعد 
أن أصدرت قراراً يقضي بإلغاء أوراق 
النق��د من الفئات الكبيرة )500 و1000 
روبية( التي تش��كل ما يزيد عن 80 % 
من العمل��ة المتداولة، في خطوة تهدف 
إلى “تطهير االقتصاد” والكش��ف عن 
ثروات بمليارات الدوالرات تتحقق من 

خ��الل التهرب الضريبي. وبات ماليين الهنود يعانون من ش��ح في الس��يولة، ما دفع 
اآلالف منهم إلى البنوك لتغيير هذه األوراق النقدية، بل وسحب أموال أخرى لالحتفاظ 
بها على سبيل االحتياط خوفا من المستقبل. وعلى أثر ذلك أصدر بنك االحتياط الهندي 
)البنك المركزي( بياناً طالب فيه المواطنين بعدم التدافع نحو البنوك لسحب األموال، 

وحاول طمأنتهم بأن السيولة متاحة عند الحاجة.

40 مليار دوالر ديون معدومة

أعلنت أكبر 5 بنوك في الصين عن خس��ارتهم مجتمعين لحوالى 40 مليار دوالر على 
شكل ديون معدومة خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي 2016، حيث أوضحت 
بيانات لجنة تنظيم المصارف الصينية في نهاية سبتمبر/أيلول 2016 أن متوسط نسبة 
القروض المتعثرة “وهي قروض التي من المرجح عدم سدادها” ارتفع إلى 1.72 % من 

1.69 % في نهاية يونيو/حزيران 2016. وشملت 
البنوك كال من الصناعي التجاري الصيني وبنك 
التعمير، اضافة للبن��ك الزراعي الذي جاء بأكبر 
معدل للديون الرديئة في قوائمه المالية محققاً رقماً 
قياسياً في تاريخ الصناعة المصرفية الصينية مع 

نسبة قروض متعثرة بلغت 2.39 %.

“ت�ومس����ون  ع�ي�نّ��ت 
روي�ت����رز” ال�م����زود 
للمعل�وم����ات  العالم��ي 
ل�لش������ركات  الذكي����ة 
والمحترفين، مس����ؤوالً 
رئيسياً ومديراً الحتساب 
س��عر الفائدة المعروض 
الس����عودية  البنوك  بين 
ه��ذا  ويأتي  “سايبور”. 
التعيي����ن كج����زء م�ن 

اتف��اق مع القطاع المصرفي في الس��عودية. وتم اعتماد 
ه��ذا االتف��اق من قبل مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي 
“س��اما”، وذلك ف��ي إطار صالحياته��ا التنظيمية على 
القطاع المصرفي، حيث س��تعزز ه��ذه المبادرة عملية 
إدارة واحتساب معدل “س��ايبور”، كما ستجلب المزيد 
من الش��فافية والمصداقية له��ذه العملية. وقال مدير عام 
“تومسون رويترز” في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
نديم نج��ار: إن هذه المب��ادرة تعزز التزامنا بمس��اعدة 
المؤسسات المالية السعودية في زيادة الشفافية وترسيخ 

عمليات الحوكمة وبناء ثقة أكبر في القطاع المالي.

تعيين لـ“سايبور”

نديم نجار

أكد بنك بوس��ت فينانس 
خام��س  السويس��ري، 
أكب��ر بنك في البالد، أنه 
على  رس��وماً  سيفرض 
تخزين الودائ��ع الكبيرة 
ملي��ون  تتج��اوز  الت��ي 
فرنك سويسري )1.01 

مليون دوالر(.
وتعليقاً على هذا القرار، 

قال المدي��ر العام للبنك هانزرودي كوني��غ: أنا أفهم أن 
هذه التدابير لن تحظى بشعبية بين عمالئنا، ال أحد يحب 
أن يدفع عمولة. وس��تنفذ القواعد الجديدة اعتباراً من 1 

شباط/فبراير 2017.
يذك��ر أن بن��ك رايفايزن األلماني كان قد اس��تحدث في 
تش��رين االول/أكتوبر 2016 رسماً قدره 0.4 % على 

تخزين الودائع التي تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو.

“بوست فينانس” يفرض رسومًا
على الودائع

هانزرودي كونيغ

يوني كريدت يسعى لجمع 13 مليار يورو

يسعى يوني كريدت أكبر بنك في إيطاليا إلى جمع 10 إلى 
13 مليار يورو في إصدار لألس��هم يهدف لتبديد مخاوف 
مس��تمرة بش��أن قاعدته الرأسمالية، حس��بما ذكرت وكالة 
رويترز. وسيس��اعد هذا اإلصدار عل��ى تعويض الضرر 
النات��ج عن بيع ديون رديئة بس��عر أقل من قيمتها الدفترية 
وبناء “فاصل مناس��ب” ف��وق المس��تويات التي تفرضها 
الهيئات التنظيمية بش��أن رؤوس األم��وال. وكان البنك قد 
عيّن المصرفي الفرنس��ي جان بيير ميس��تيه رئيساً تنفيذياً 
مؤخ��راً لتعزي��ز الميزانية العمومية، بينما يأتي رأس��ماله 

األساسي خلف بضعة بنوك اوروبية كبيرة منافسة. ويجري ميستيه مراجعة استراتيجية 
لكل أصول البنك، وسيقدم خطة استثمارية جديدة في 31 كانون األول/ ديسمبر 2016.

جان بيير ميستيه
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والمالي��ة والتج��ارة والحكومات حول العالم وأصبحت البيانات الش��خصية 
للعمالء وأموالهم ومعلوماتهم الس��رية هدفاً رئيس��ياً للقراصنة والتنظيمات 

االجرامية والدول الضالعة في الجرائم.
ولف��ت بيفان��ي إلى أن  القواني��ن واألنظمة المرعية االج��راء ظلت قاصرة 
بع��ض الش��يء عن الحماية بش��كل كاف وفعال، ما جعل م��ن مرتكبي هذه 
التعديات بمنأى عن العقاب في بعض الحاالت بسبب فقدان الرادع القانوني 
المناس��ب، كاش��فاً أن الجريمة اإللكترونية تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر 
جرائم الشركات المبلغ عنها في منطقة الشرق األوسط. وأكد أن لبنان “نجح 
ف��ي العبور من مرحلة الخط��ر إلى مرحلة االمتثال للتش��ريعات في مجال 
الش��فافية وتبادل المعلومات الضريبي��ة، ونجحنا في تخطي مخاطر اللوائح 
الس��وداء، وثم في إقرار القوانين الضرورية لتبادل المعلومات عند الطلب، 
كم��ا دخل لبنان مرحلة التبادل التلقائي للمعلومات الذي س��يبدأ العمل به في 

أيلول/سبتمبر 2018”.

تغطيات ضد جرائم االنترنت
أما رئيس جمعية ش��ركات الضمان، ورئيس االتح��اد العام العربي للتأمين 
ماك��س زكار فعرض واقع قطاع التأمين في لبنان وفي العالم العربي، الفتاً 
الى ان هذا القطاع في لبنان “يقدم ويطبق التغطيات الجديدة وسوف نستمر 
 ،”Cyber crime ف��ي تطوير البرامج مثل التغطيات ضد جرائم االنترنت
مش��دداً على ض��رورة ان “تؤم��ن المصارف التغطية ض��د االخطار التي 

ستواجهها”.
بدوره، قال نائب رئيس هيئة األسواق المالية سامي صليبا: إن هدف الهيئة هو 
حماية االدخار الموظف في هذه األسواق من أي تالعب أو غش قد يحصل، 
مشيراً الى حصول “جرائم مالية كبيرة في السابق من خالل االحتيال على 
المستثمرين والتالعب باألس��عار في البورصات العالمية وإفشاء معلومات 
ممي��زة داخلية أدت الى إفالس الكثير من الش��ركات واالف��راد”، مؤكداً انه 
في تطبيقها في معظم االسواق المالية العالمية”.“تمت معالجة هكذا جرائم من خالل تحديث أنظمة سلوكيات السوق والتشدد 

منتدى مكافحة الجرائم المالية االلكترونية

افتتح وزير المالية اللبناني علي حس��ن خليل ممثالً بالمدير 
الع��ام للوزارة االن بيفاني المنت��دى، ثم كانت كلمة لرئيس 
مجل��س ادارة االتحاد الدول��ي للمصرفيين العرب جوزف 
طربي��ه، لف��ت فيها إل��ى أن الجريم��ة المالي��ة اإللكترونية 
أصبحت الي��وم ظاهرة دولية معقدة تتجدد باس��تمرار تبعاً 
لتط��ور الوس��ائل والتقنيات الحديثة، كما أصبحت س��الحاً 
تس��تخدمه الجماعات واألفراد لتحقي��ق أهدافها ومصالحها 
على حساب األمن والسالم الجماعي والفردي. وقال: “في 
ظل ثورة المعلومات واالنتشار الكبير الستخدامات وسائل 
التواصل الحديث وأنظمة التبادل اإللكتروني، باتت معالجة 
التعامالت المصرفية والتجارية تتم عبر ش��بكة اإلنترنت، 
ما رف��ع وتيرة الجرائم اإللكتروني��ة واالحتيال التي طالت 
المؤسس��ات المصرفية واألف��راد في العالم”، مش��يراً الى 
ان “كلفة الجرائ��م اإللكترونية على االقتصاد العالمي عام 

2014 بلغت نحو 445 مليار دوالر”.
ولفت طربيه الى أن “إحصاءات هيئة التحقيق الخاصة في 
مصرف لبنان تش��ير إلى أنها تلقت ع��ام 2015 ما يقارب 
84 حال��ة متعلقة بجرائم إلكترونية بلغ��ت قيمتها نحو 12 
مليون دوالر”. وإذ عدد االجراءات التي اتخذها  المركزي 
اللبنان��ي لمكافح��ة الجريمة المالية االلكترونية، أش��ار إلى 
أن االتحاد الدولي للمصرفيين العرب يس��عى إلى “ترسيخ 
الوع��ي التقني والتكنولوج��ي، وتطوي��ر أداء المصرفيين 
والمختصين للوصول إلى أرقى معايير وأس��اليب مكافحة 

هذه الجريمة، وتحقيق األمان المالي”.

مسارات جديدة لالحتيال
من جهته، رأى بيفاني أن التطور التكنولوجي والعولمة في 
مج��ال تبادل رؤوس األموال رافقه تزايد في حجم األموال 
الناتجة عن الجريمة، كما تجاوزت الجريمة الحدود الوطنية 
بس��بب هذا التق��دم التكنولوجي الذي فتح مس��ارات جديدة 
لالحتيال المالي وااللكتروني، وباتت الجريمة االلكترونية 
تشكل خطراً متزايداً على البنية التحتية واألسواق المصرفية 

نّظم االتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة 
“مكافحة  منتدى  لبنان  في  المالية  األسواق 
الجرائم المالية االلكترونية” في فندق كورال 
بيتش في بيروت، بحضور عدد من المصرفيين 
ونخبة من الخبراء العرب واألجانب في مجال 
التحقق وممثلين مـن السـلطات القضائيـة 

واألمنية العربية.
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العمل المصرفي والشركات التي تقدم خدمات 
لهذا النشاط أو تحمل عبئاً عن البنك”.

وقال: إن محفظة البنك من الشركات التابعة 
والزميلة كبيرة وهو يسعى لدمج النشاطات 
المتشابهة مع بعضها أو التخارج من بعضها 

واإلبقاء على األخرى.

وأوض��ح أن من أهم تحدي��ات إعادة الهيكلة 
الت��ي يجريه��ا “بيت��ك” من��ذ س��نوات، هو 

“بيتك” مستعد للمشاركة في تمويل عجز الموازنات  

أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي “بيتك” مازن الناهض، أن البنك يعتزم مواصلة تمويل الميزانية 
العامة في الكويت، ويسعى للمشاركة في تمويل عجز موازنات الدول الخليجية، الفتًا إلى أن “بيتك”، أكبر 
البنوك اإلسالمية في الكويت، يتباحث بشكل شهري مع الحكومات والقطاع الخاص في دول الخليج حول 

هذا الموضوع.

تبلغ الحصة السوقية

لبيت التمويل الكويتي

17 % من إجمالي

سوق التمويل

في الكويت

وش��دد الناه��ض عل��ى ض��رورة أن تكون 
ه��ذه  تطرحه��ا  الت��ي  األدوات  ش��روط 
الحكوم��ات مناس��بة للبنك من حي��ث العائد 
وم��ن حيث بنية هذه األدوات، س��واًء كانت 
صك��وكاً أم ت��ورق أم غي��ره م��ن األدوات 
اإلس��امية وأن “تك��ون واضح��ة المعال��م 

ومعروفة المخاطر لنا”.

الدي��ن  أدوات  عل��ى  العائ��د  أن  واعتب��ر 
الحكومي��ة في الكويت “متدن��ي” من حيث 
األرقام المطلقة لكنه في الوقت نفس��ه يعتبر 
“عالياً” بالنظر إلى محدودية حجم المخاطر 
في��ه باإلضاف��ة إل��ى أنه��ا أدوات “عالي��ة 
الس��يولة”، مش��يراً إلى أن “ه��ذه التركيبة 
تعطيك الراحة، حيث أنك تستثمر في أدوات 
دي��ن عام ذات أصول س��ائلة عالية الجودة. 
وه��ذه تعتبر أفضل األص��ول الموجودة في 

بيت التمويل الكويتي.

وأوض��ح الناهض، أن من أهم مزايا أدوات 
الدي��ن الحكومية أيضاً أنها تس��اعد “بيتك” 
في توظيف السيولة الفائضة لديه، حيث أنه 
لدى البنك 40 % من حس��ابات التوفير في 

دولة الكويت.

إعادة الهيكلة
ويج��ري البنك عملي��ة إعادة هيكل��ة طويلة 
األج��ل الس��تثماراته الداخلي��ة والخارجي��ة 
من��ذ  اإلداري��ة وأصول��ه  هياكل��ه  وكذل��ك 
س��نوات. وتس��ارعت وتيرة هذه العملية منذ 
عام 2014، حي��ث يرغب في التركيز على 

النشاط المصرفي واالستثماري المستدام.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، كش��ف الناه��ض عن 
“سعي البنك للتخلص من االستثمارات غير 
األساس��ية، وأن النش��اط األساسي للبنك هو 

تنوع اس��تثماراته ووج��ود بعضها في دول 
يصع��ب أن يتم إخراج األم��وال منها، وهو 
ما يضع قيوداً على قدرة البنك على س��حب 
استثماراته. وش��كا مما وصفه “بعدم وجود 
عمق للس��وق” في الكوي��ت، وقال: “عندما 
يك��ون لديك ش��ركة تري��د أن تبيعه��ا تكون 
األطراف )الراغبة في الش��راء( قليلة، وقلة 
األط��راف ال تس��اعد عل��ى المنافس��ة على 

السعر”.

استقرار الحصة السوقية
وكش��ف الناهض أن الحصة الس��وقية لبيت 
التموي��ل الكويتي تبل��غ 17 % من إجمالي 
س��وق التمويل ف��ي الكويت، وهي النس��بة 
نفس��ها تقريباً قبل عام، وأن هناك زيادة في 
حص��ة البنك من التمويات الش��خصية إلى 
20.5 % في تموز/يوليو 2016 مقارنة مع 

19.5 % قبل عام.

وأوض��ح أن حصة البن��ك تمثل 21 % من 
إجمالي س��وق الودائع في الكويت وتمثل ما 
بين 56 % و58 % من الودائع اإلسامية.

وبلغ��ت حصة بيت التمويل الكويتي 51 % 
من إجمالي ما قدمته البنوك اإلس��امية من 
تموي��ل عجز الموازنة العام��ة في الكويت، 
عبر عمليات التورق التي خصصت للبنوك 
اإلس��امية والبال��غ إجماليه��ا 725 مليون 
دين��ار )2.393 مليار دوالر( منذ نيس��ان/

إبري��ل الماض��ي وحتى آخر بيان��ات أعلن 
عنها البنك في 26 تموز/يوليو 2016.

يش��ار إل��ى أن الموازن��ة العام��ة الكويتي��ة 
تضررت كثيراً بس��بب هبوط أس��عار النفط 
دوالراً في الوقت الحالي.م��ن نحو 115 دوالراً للبرميل إلى نحو 50 

مازن الناهض 
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احتياجات المؤسسة المالية بطريقة عصرية 
وتغطي متطلباته.

ومن خالل التدريب يت��م خلق بيئة تفاعلية، 
وبخاص��ة عندم��ا يك��ون المتدرب��ون م��ن 
مؤسسات مختلفة فيتبادلون الخبرات في ما 

بينهم.
وتعد شركة المشورة لالستشارات والتدريب 
وهي الشركة األولى في سورية، والمعتمدة 

“المشورة” تعد الكوادر في المؤسسات المالية اإلسالمية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المشورة لإلستشارات والتدريب يوسف شنار لمجلة البنك والمستثمر، أن الشركة 
تقدم مجموعة برامج تدريبية متقدمة للمؤسسات المالية اإلسالمية. كما تهتم بتدريب الثروة البشرّية في 

الصناعة المصرفية.

تدريب الثروة البشرّية

في الصناعة المصرفية

واعتماد أفضل

المدربين الدوليين 

المتخصصين بالصناعة

المالية اإلسالمية

وقال ش��نار: تعد الكوادر البش��رية من أهم 
عناصر نجاح عمل أي مؤسس��ة أو شركة، 
ذل��ك ألن التدري��ب كمفه��وم معاص��ر في 
مؤسس��ات األعم��ال والتنمي��ة البش��رية له 
ج��ذور وأصول في الفكر اإلس��المي، وهو 
من أبرز النش��اطات التي اهتم بها اإلس��الم 
واعتبره��ا مصدراً للقوة يتأهب بها المس��لم 
للمس��تقبل وتحدياته. قال هللا تعالى “َوأَِعدُّوا 
ةٍ َوِم��ْن ِربَاِط اْلَخْيِل  لَُهْم َما اْس��تََطْعتُْم ِمْن قُوَّ
ُكْم” )س��ورة  ِ َوَعدُوَّ تُْرِهبُ��وَن بِ��ِه َع��دُوَّ للاَّ

األنفال:آية 16(.
من ه��ذا المنطلق، بدأت ش��ركة المش��ورة  
لالستشارات والتدريب االهتمام بتنشئة جيل 
جديد في الصناعة المالية اإلس��المية لتحقق 
الت��وازن في العم��ل ولتزيد م��ن خبراتهم، 
خصوص��اً وأن س��ورية  فق��دت الكثير من 

الخبرات بسبب األزمة التي عصفت بها.

أهمية التدريب
أض��اف: ألهمي��ة التدريب ن��رى أن بعض 
علماء اإلدارة ف��ي العصر الحديث يعرفون 
التدريب بأنه “حالة من التأهب” يمارس��ها 
العاملون في المؤسس��ات لمواكبة التغيرات 
التي تحدث في بيئ��ة العمل، والتعامل معها 

بأعلى درجة من اإلدراك والمهنية.
ويمكن إدراك مفهوم التدريب من خالل عدة 

مفاهيم  يستفيد من خاللها المتدرب منها:
- اإلعداد والتطبيق والممارس��ة مع اإلتقان 
وج��ودة العمل. قال رس��ول هللا صلى عليه 
وسلم )إن هللا يحب أحدكم إذا عمل عمال أن 
يتقنه(. هذه  من أهم العناصر التي يحتاج أن 

يتسلح بها الموظف في عمله.
- التدري��ب أصبح علماً قائماً بذاته له أدواته 
وأس��اليبه وطرقه الخاصة والمنهجية، ويتم 
م��ن خالله��ا بن��اء موظفي��ن قادري��ن على 
تلبية حاجات الس��وق والق��درة على مواكبة 

دولياً من اهم جهتين دوليتين هما:
- هيئ��ة المحاس��بة والمراجعة للمؤسس��ات 

المالية اإلسالمية في البحرين.
- المجلس العام للبنوك والمؤسس��ات المالية 

اإلسالمية في البحرين.
كما تهتم  الش��ركة بتدريب الثروة البش��ريّة 
ف��ي الصناع��ة المصرفي��ة، معتم��دة على 
صناع��ة القناعة عن��د المتدربي��ن. كما أنها 
تعتمد أفض��ل المدربين الدوليين المختصين 

بالصناعة المالية اإلسالمية.

البرامج المالية اإلسالمية
ولفت ش��نار الى أن ش��ركة المشورة قامت 
بتدري��ب أكثر من )125( متدرباً خالل عام 
2016، على أه�م البرامج المالية اإلس�المية 

“والصادرة من الجهات آلتي ذكرناها”.
أهم البرامج التي نقدمها:

ف��ي  التنفي��ذي  المهن��ي  الماجس��تير   .1
المؤسس��ات المالي��ة اإلس��المية، وهو أهم 

وأول ماجستير يقدم في سورية ألول مرة.
2. الديبل��وم المهن��ي المتق��دم ف��ي المالي��ة 

اإلسالمية.
3. المحاسب القانوني اإلسالمي.
4. المصرفي اإلسالمي المعتمد.

5. المراقب والمدقق الشرعي.
6. التأمين التكافلي.

7. إدارة المخاط��ر في المؤسس��ات المالية 
اإلسالمية.

8. شهادة مدير فرع إسالمي معتمد.
وخت��م ش����ن�ار ق�ائ���الً: من خدماتن��ا تقديم 
المش��ورة الش��رعية والمالي��ة للمؤسس��ات 
واألف��راد م��ن حيث احتس��اب نس���بة زكاة 
األموال واألسهم وعروض التجارة. كما إننا 
أول ش����ركة في سورية يمكنها تقديم خدمة 
المالية اإلسالمية.التدقي�ق الش���رعي الخارجي للمؤس�س���ات 

يوسف شنار 
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التموي��ل لالس��تثمار ف��ي فئ��ات األص��ول 
األخرى. وفي الوقت نفسه، أحدثت توقعات 
التقيي��م المتطرفة تأثيراً س��لبياً على جاذبية 

الدخل الثابت.
أم��ا م��ن حي��ث الس��ندات الحكومي��ة ف��ي 
األس��واق المتقدم��ة، فق��د أظه��ر انخفاًضا 
ف��ي مخصصاتها إل��ى المس��توى المحايد، 
ويرج��ع ذلك إل��ى العوائ��د الضئيل��ة على 
السندات الحكومية. وفي الوقت نفسه، حافظ 
التقري��ر على مخصصات متدنية للس��ندات 
ذات التصني��ف االس��تثماري، مش��يراً إلى 
السبب ذاته للسندات الحكومية في األسواق 

المتقدمة.

السندات عالية الدخل
الدخ��ل  عالي��ة  الس��ندات  تقيي��م  وارتف��ع 
واألسواق الناش��ئة وإعطائها مستوى أعلى 
من المخصصات، وذل��ك بإضافتها إلى فئة 
العوائ��د العالمي��ة العالية، نتيج��ة انخفاض 
تصني��ف ال��وزن التكتيكي للنقد والس��ندات 
قصيرة األجل إلى المس��توى المحايد. ومع 
ذلك، تعتبر س��ندات األسواق الناشئة باهظة 
القيم��ة، وتبق��ى عرضة للتخ��ارج في أثناء 

عمليات التسوية النقدية البطيئة.
أما بالنس��بة إلى الس��لع األساس��ية، فقد رفع 
التقرير مس��توى التخصي��ص لها بعد طول 
انتظار إلى المستوى المحايد، باالستناد إلى 
انتعاش س��وق العقارات ف��ي الصين، حيث 
كان هذا العامل كافيًا لتعويض التأثير السلبي 
الناجم عن التسويات النقدية األميركية على 

أسعار السلع.
ووف��ق التقرير ذاته، فقد ب��ات من المرجح 
أن ينع��م المس��تثمرون بعوائ��د أفض��ل في 

األسواق المتقدمة تحافظ على ريادتها في األسهم

النسـخة  بهـا  التي خرجت  النتائج  عـن  مؤخراً،  “باركليز”  بنك  أعلن 
األحـدث لتقريـر “كومباس”، والذي يتضمن توصيات البنك التكتيكية 

لمخصصات األصول في المحافظ االستثمارية.

ويركز البحث الذي نشـره قسـم إدارة الثروات واالسـتثمار في باركليز، 
على تقديم المشـورة والتوصيات اإلسـتثمارية للمستثمرين في جميع 

أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق األوسط.

الواليات المتحدة مصدر العائدات
ومن خالل تناوله فئات األصول الرئيس��ية 
عل��ى مس��توى العال��م، فق��د أعط��ى تقرير 
“كومب��اس” للربع األخير من العام الجاري 
2016 حص��ة عالية لألس��هم في األس��واق 

المتقدمة.
وظه��ر م��ن خالل ه��ذه النتائج أن األس��هم 
في الوالي��ات المتحدة األميركي��ة باتت تعدّ 
المصدر الرئيس��ي للعائدات للفت��رة المقبلة 
التي تراوح من 6 إلى 12 شهراً، خصوصاً 
م��ع توقع��ات تالش��ي التأثي��رات الس��لبية 
التي ش��هدها قطاع الطاقة ج��راء انخفاض 
االي��رادات وتدهور األرب��اح نتيجة ارتفاع 

سعر صرف الدوالر األميركي.
وحظيت األس��هم في أوروب��ا أيضاً بحصة 
زائ��دة، ألن��ه م��ن المتوق��ع لها أن تس��تفيد 
م��ن حالة التش��اؤم تجاه القط��اع المصرفي 

األوروبي.
وحاف��ظ التقرير على نظرت��ه المحايدة نحو 
األسهم في األسواق الناشئة، خصوصاً وأن 
االنتعاش في زخم األرباح لم يظهر بش��كل 

واضح حتى االن.
وف��ي الوقت الذي تش��ير في��ه التوقعات إلى 
احتمال تعافي التجارة العالمية من جديد، ال 
تزال األسهم اآلسيوية تعتبر الخيار المفضل 
لهذه الفئة من األصول، مع التركيز بش��كل 
خاص على كوريا وتايوان والصين )أس��هم 
الملكي��ة األجنبي��ة - اوفش��ور(. كما أعطى 
تقري��ر “كومب��اس” حص��ة محاي��دة للنق��د 

والسندات قصيرة األجل.
ويواصل النقد تأدية دور أساس��ي في حماية 
المحافظ االس��تثمارية خ��الل فترات التقلب 
المس��تمر في الس��وق، كما أنه يمثل مصدر 

حال قاموا بتوجيه اس��تثماراتهم نحو النفط، 
ف��ي ظل التوقعات التي تش��ير إلى مواصلة 
أس��عاره اتجاهها التصاع��دي للفترة المقبلة 
الت��ي ت��راوح بي��ن 12 - 18 ش��هراً. وفي 
الوقت نفسه، ال تزال أسعار الذهب عرضة 
الحتماالت رفع أس��عار الفائدة في الواليات 

المتحدة األميركية.
وأك��د التقري��ر أيض��اً أهمية الحف��اظ على 
المخاط��ر،  لمواجه��ة  متنوع��ة  محفظ��ة 
باإلضافة إلى االنخراط بمس��توى كاف في 
فئة األصول العقارية التي احتفظت بوزنها 

المحايد.
وفي إط��ار تعليق��ه على نتائ��ج وتوصيات 
التقرير، قال رئيس االس��تثمارات والحلول 
العالمية لمنطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
إفريقيا في قس��م إدارة الثروات واالستثمار 
ل��دى “باركلي��ز” ڤي��ك مالك: م��ن المتوقع 
لالقتص��اد العالم��ي أن يس��تمر ف��ي تحقيق 
النم��و، وإن كان ذلك بمعدل ضئيل، ونتيجة 
لذل��ك ينصح بالحفاظ عل��ى محفظة متنوعة 
تقلبات السوق.كوسيلة أساس��ية لحماية االس��تثمارات من 

ڤيك مالك 





عالم االستثمار

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2016

وقعت ش��ركة تي.إم.كيه غلف انترناش��ونال الروس��ية 
المتخصص��ة في إنتاج األنابيب، عقد توريد بقيمة 200 
مليون دوالر مع شركة تنمية نفط عمان. وقالت الشركة 
الروس��ية في بيان: إن مدة العقد ال��ذي أبرمته مع أكبر 

شركة للنفط في سلطنة عمان تبلغ 4 أعوام.

“تي.إم.كيه” توقع عقداً مع عمان

وافق المجلس األعلى لالستثمار في مصر اثناء اجتماع 
برئاس��ة الرئيس المص��ري عبد الفتاح السيس��ي، على 
تمديد تجميد الضريبة على أرباح النش��اط في البورصة 
لم��دة 3 س��نوات. كما واف��ق المجلس عل��ى 17 قراراً 
تهدف لدعم االستثمار تتضمن الموافقة على االعفاء من 
الضريبة على األرباح لمشروعات استصالح االراضي 
الزراعية التي تنتج محاصيل رئيس��ية وأيضاً إعفاء من 
الضريب��ة على االرباح لمدة 5 س��نوات للمش��روعات 
الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع االستراتيجية       التي يتم 

استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
ووافق المجلس أيضاً على زيادة عدد الش��ركات التابعة 
للدولة التي سيتم طرح حصة تتراوح من 20 إلى 24 % 
منها للبيع خالل السنوات الثالث القادمة على أن يشمل ذلك 
شركات مشروعات الريف المصري والعاصمة االدارية 

الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحطات الكهرباء.

مصر: قوانين جديدة تعزز االستثمار

عبد الفتاح السيسي

سوق السفر العالمي 2016

شارك وفد من وزارة السياحة العمانية ترأسته وكيلة 
وزارة الس��ياحة ميث��اء بن��ت س��يف المحروقية، في 
س��وق الس��فر العالمي 2016 والذي أقيم في المملكة 
المتح��دة بلن��دن، وذل��ك  لتعزيز تواجد الس��لطنة في 
الس��وق العالمي والترويج للس��لطنة كوجهة سياحية 
بمقومات عالمية متميزة. وقد فتح هذا التجّمع السنوي 
آفاقاً رحب��ة للوزارة إلجراء المقابالت والمناقش��ات 
والمفاوضات مع الش��ركات والمؤسس��ات السياحية 
الُمش��اِركة، حيث يس��اعد هذا المعرض على تعزيز 
وزي��ادة الوعي حول العالمة التجارية للمش��اركين، 

كما يس��اعد على التوّسع في المجال السياحي ومنح الفرص لالطالع على التجارب 
الس��ياحية لمختل��ف البلدان وعرض أفض��ل التقنيات المتخصصة في قطاع الس��فر 

والسياحة حول العالم.
وتهدف الوزارة عبر مش��اركتها في هذا المحفل العالم��ي، بأن تتيح الفرصة للفنادق 
والش��ركات السياحية لعرض مختلف البرامج الس��ياحية، وذلك الستقطاب الشركات 
السياحية األجنبية لتوقيع عقود معها، األمر الذي يعود بفوائد تجارية وسياحية وثقافية 

للطرفين.

ميثاء بنت سيف المحروقية
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مستقبل المشهد االستثماري ألفريقيا

التنفي��ذي للجنة  وقع الرئي��س 
لملتق��ى االس��تثمار  المنظم��ة 
الس��ن�وي داوود الش���يزاوي، 
اتفاقية مع رئيس جهة مراكش 
آسفي المغربية أحمد أخشيشن، 
لإلع��الن عن تنظي��م فعاليات 
ملتقى االس���تثمار الس����ن�وي 
- نس��خة أفريقيا خ��الل الفترة 
م��ا بي����ن 29 و31 تش����رين 

األول/أكتوبر 2017 في مدينة مراكش في المغرب تحت ش�عار “مس��تقبل المش��هد 
االس��تثماري ألفريقيا: االس��تثمار المستدام من خالل االبتكار والش�راكة”، حيث تم 

توقيع االتفاقية في المغرب.
ووفقاً لإلتفاقية ستكون تلك هي المرة األولى التي يتم تنظيم الملتقى خارج اإلمارات، 
لينتق��ل إل��ى المغرب بصفته��ا دولة أفريقي��ة، وذلك ف��ي إطار توج��ه الملتقى لدعم 
االس��تثمارات العالمية المباشرة إلى القارة الس��مراء لما تمتلك من أسواق واعدة في 

كافة المجاالت.
تأت��ي هذه اإلتفاقية في وقت تتب��وأ فيها دولة اإلمارات مكانة مرموقة من حيث حجم 
االس��تثمارات المباشرة في العديد من الدول األفريقية، بما يساهم في تعزيز التعاون 
االقتص��ادي اإلماراتي -المغربي بصفة خاصة والتعاون اإلماراتي- األفريقي بصفة 

عامة.
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كش����ف النائ���ب األول 
لرئي��س مجلس الوزراء 
وزير الخارجية الكويتي 
صباح خالد الصباح عن 
أن استثمارات الصندوق 
الس��يادي الكويت��ي ف��ي 
 305 بلغ����ت  أمي���ركا 
ملي���ارات دوالر، الفت�اً 

إلى أن اس��تثمارات بالده في الس��وق األميركية شهدت 
زيادة بنس��بة 700 % خالل العشر س��نوات الماضية. 
وأوضح أن اس��تثمارات الصن��دوق الكويتي في أميركا 
تشكل 54 % من إجمالي استثمارات الصندوق، مشيراً 
إل��ى أن مجمل التبادل التجاري خالل األعوام الخمس��ة 

الماضية بين البلدين بلغ ما يقارب 68 مليار دوالر.
وقال الصباح: إن الكويت لديها أكثر من 3 آالف مريض 
يتلق��ون الع��الج والرعاي��ة الصحية في المستش��فيات 
األميركي��ة، حيث تنفق الدولة ما يزيد على مليار دوالر 

سنوياً لعالج مواطنينا في المستشفيات األميركية.

الكويت تستثمر المليارات في أميركا

صباح خالد الصباح

بيع (تايم وورنر) مقابل 85 مليار دوالر

واف��ق مجل��س إدارة ش��ركة )أي تي آند ت��ي( األميركية 
لالتصاالت على ش��راء مجموعة تايم ووارنر اإلعالمية 
ف��ي صفقة بقيم��ة 85.4 مليار دوالر تمث��ل أكبر اندماج 
بين ش��ركتين في عام 2016. وستنش��أ عن هذا االندماج 
مجموع��ة ضخم��ة لالتص��االت واإلعالم تمل��ك أفالماً 
وبرامج تلفزيونية عديدة وتقوم ببثها إلى المشتركين عبر 
خدمات متنوعة لإلنترن��ت والتلفزيون المدفوع. وبفضل 
هذه الصفقة ستس��يطر شركة )أي تي آند تي( على العديد 
من القن��وات المهمة مثل )أتش بي أو(، و)س��ي أن أن(، 
باإلضاف��ة إلى ش��ركة اإلنتاج الس��ينمائي وارنر براذرز 

وشركات إعالمية أخرى. وقال رئيس مجلس إدارة )أي تي آند تي( راندال ستيفنسون: 
إن الصفقة تسمح باعتماد أسلوب عمل جديد لالتصاالت واإلعالم معاً.

راندال ستيفنسون

“الشحن اإليرانية” تستعيد حصتها في السوق

توقع رئيس ش��ركة خطوط الش��حن البح��ري اإليرانية 
محمد سعيدي، أن تس��تعيد الشركة بحلول منتصف عام 
2017 األعم��ال التي فقدتها بس��بب العقوب��ات الدولية، 
كاشفاً أن الشركة تتطلع لتوسيع أسطولها الذي يضم 156 
سفينة. وقال: إننا نتفاوض مع بعض أحواض بناء السفن 
والمصنعي��ن ونأمل بأن نتوصل لنتائ��ج واضحة خالل 

الثالثة أو األربعة شهور المقبلة.
وعلى الرغم من تباطؤ س��وق الش��حن البحري عالمياً، 
أعرب س��عيدي عن تفاؤله حيال مس��تقبل السوق، قائالً: 

لدين��ا بعض التحدي��ات، الفائض في المعروض من الخدمات في الس��وق هو أحد هذه 
التحديات، انخفاض السعر وهبوط رسوم الشحن هو تحد آخر، لكنني عموماً متفائل.

محمد سعيدي

العبار يخطط إلطالق تطبيق تراسل عربي

يخطط الملياردير اإلماراتي محمد العبار إلطالق خدمة 
تراس��ل هاتفي لمنطقة الشرق األوسط تستهدف التنافس 
مع خدمات مثل واتس آب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يذك��ر أن العبار الذي صنع ثروته كرئيس لمجلس إدارة 
إعمار العقارية، يقف وراء ش��ركات اس��تثمار اش��ترت 
ف��ي تموز/يوليو 2016 حصة فادي غندور في ش��ركة 
أرامك��س للخدمات اللوجس��تية، وهي خط��وة وصفتها 
مصادر قريبة من الصفقة، في ذلك الحين، بأنها جزء من 
اس��تراتيجية لبناء منصة للتجارة اإللكترونية في العالم 

العربي. وفي نيسان/ابريل اشترى العبار 4 %  في موقع لبيع األزياء بالتجزئة.
محمد العبار

أعلن نادي برش��لونة لكرة القدم أن ش��ركة “راكوتين” 
اليابانية إحدى أهم ش��ركات خدم��ات اإلنترنت العالمية 
س��تكون خلفاً لش��ركة الطيران القطرية لرعاية الفريق 

اعتباراً من الصيف المقبل2017 وحتى 2021.
وتش��ير توقعات أن “راكوتين” ستدفع 60 مليون يورو 
س��نوياً لمدة 4 سنوات،ليحصل النادي  بذلك على 158 
مليون يورو سنوياً من شركات الرعاية، أيضاً مع 1.5 
ملي��ون ي��ورو إضافية كلما فاز بالدوري االس��باني و5 

مليون لكل فوز بدوري أبطال أوروبا.

راٍع جديد لبرشلونة
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طرح��ت مصر أكبر مناقص��ة في العالم لش��راء الغاز 
الطبيعي المسال، األمر الذي شهد إقبال كبرى شركات 
التجارة وش��ركات النفط على توري��د الغاز لمصر من 
دون أن تثنيه��ا عن ذلك الش��روط الجديدة الصعبة التي 
ق��د تضطره��ا لالنتظار لفت��رة أطول للحص��ول على 
مس��تحقاتها. وأص��درت الش��ركة المصري��ة القابضة 
للغازات الطبيعية )إيجاس( بعد تأخر دام ألش��هر وثائق 
المناقصة في مسعى لتأمين 96 شحنة من الغاز الطبيعي 
المسال خالل الفترة 2017 - 2018، ومع خيار لشراء 

12 شحنة إضافية ليس بالضرورة إرسائها.

المناقصة األكبر للغاز المسال

الصين تستثمر في مصر

كش��ف مس��ؤول في غرفة القاهرة التجارية عن أن مستثمرين ورجال أعمال صينيين 
أبلغ��وه نية حكومتهم ض��خ 20 مليار يوان صيني )2.9 مليار دوالر( للبنك المركزي 
المصري في يناير/كانون الثاني 2017 كبداية لتنشيط التجارة بين البلدين اعتماداً على 
اليوان وليس الدوالر، الفتاً أن أغلب تعامالت الشركات في مجال االستيراد والتصدير 

مع الجانب الصيني ستتحول إلى اليوان 
لتخفيف الضغط على الدوالر ما سيؤدي 
إلى انخفاض كبير في سعره العام القادم 
2017، وعلى أن تكون األموال الصينية 
بداي��ة لحزم��ة تمويالت صيني��ة أخرى 
ستدخل لمصر  بصورة استثمارات تنتج 

عن الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

شركة صينية تطور العاصمة المصرية الجديدة

قال رئيس مجلس إدارة شركة إنكوم هشام شتا: إن تشاينا فورتشن الند ديفلوبمنت الصينية 
تتوقع وضع اللمسات األخيرة على اتفاق بقيمة 20 مليار دوالر تطور بموجبه جزءاً من 
العاصم��ة اإلدارية الجديدة لمصر في نهاية ع��ام 2016، وبدء أعمال التنفيذ أوائل عام 
2017. أضاف: أن هناك تباطؤ في االقتصاد الصيني والحكومة تدفع الشركات الصناعية 
الغنية بالسيولة على نحو خاص للتوجه خارج الصين لكي يواصلوا النمو الذي تعودوه، 
كاشفاً عن أن تشاينا فورتشن الند ديفلوبمنت اتخذت قراراً على مستوى مجلس اإلدارة 
في آب/أغسطس الماضي لجعل مصر أحد استثماراتها االستراتيجية في السنوات العشر 

المقبلة. ومن المتوقع أن يتضمن المشروع، 
الذي تس��اهم ف��ي تطوي��ره أيضاً ش��ركة 
إنكوم، مصانع ومراكز تسوق ومستشفيات 
وجامعات على مساحة تغطي 70 كيلومتراً 
مربع��اً من إجمال��ي 750 كيلومتراً مربعاً 

مخصصة للعاصمة الجديدة.

أك��د المدي��ر الع��ام ألوبر 
مصر أنتوني خوري، أن 
الش��ركة المتخصصة في 
خدمات تأجير الس��يارات 
تعتزم اتخاذ القاهرة مركزاً 
إقليمياً لها واس��تثمار 50 
ملي��ون دوالر في العامين 
بات��ت  وق��ال:  القادمي��ن. 
القاه��رة المدينة األس��رع 
نمواً في أوروبا والش��رق 

األوس��ط وأفريقيا، لقد ش��هدنا نمواً بدأ في عام 2016، 
وهو العام الذي بدأت فيه )الشركة( باالزدهار. ووصف 
نشاط الشركة في مصر بأنه سلس، وإن كانت قد واجهت 
احتجاجات اس��تمرت فترة قصيرة من س��ائقي سيارات 
األجرة الذين ش��كوا من أن انخفاض الضرائب ورسوم 

الترخيص يعطي أوبر ميزة غير عادلة.
يذكر أن “أوبر” تعهدت باس��تثمار 250 مليون دوالر 
أميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة في الشرق 

األوسط.

“أوبر” تزيد استثماراتها
في مصر

أنتوني خوري

25 مليار للمشاريع الصغيرة

أعلن رئيس مجل��س إدارة بنك مصر محمد اإلتربي أن 
مصرفه يس��تهدف ض�خ 25 مليار جني��ه )1.39 مليار 
دوالر( في قطاع ال�مش��روعات الصغيرة والمتوس��طة 
خالل ال��4 س��نوات القادمة تبدأ من السنة المالية الحالية 
2016 - 2017 وتس��تمر خالل 3 سنوات مالية مقبلة، 
مؤكداً أن بنك��ه، وهو ثاني أكبر البنوك المصرية، يقدم 
منتج��ات تمويلية تتواف��ق مع احتياجات المش��روعات 
الصغيرة والتي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون 

محمد اإلتربيجنيه حتى 20 مليوناً، بعائد 5 % بسيط متناقص.
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كندا: لزيادة عدد المهاجرين

طرح��ت الحكومة الكندية، نظام الدخول الس��ريع “إكس��بريس إنت��ري” في كانون 
الثاني/يناير 2015، بهدف تسريع عملية الهجرة وزيادة عدد المهاجرين.

وفي إطار هذه العملية الجديدة يجري تصنيف المرش��حين المؤهلين من خالل نظام 
الترتيب الشامل.

ووفق��اً آلخر تحديث، ف��إن الحكومة الكندية تخطط إلجراء تغييرات جذرية في نظام 
الترتيب الش��امل لعام 2017، حيث س��تكون سياس��ات الهجرة المنقحة أكثر تشجيعاً 
للمهاجرين الطموحين، وس��تقلل إلى حد كبير من الوقت الالزم لتجهيز التأش��يرات. 
ومن المتوقع أن تش��مل التغييرات الطبقة الخبيرة كالمقيمي��ن المؤقتين والمهاجرين 
الطموحي��ن ممن لديهم أقارب في كندا، كما يُتوقع أن يش��هد عدد المهاجرين س��نوياً 

زيادة حتى 425 ألف بحلول عام 2020.
وفي تحديث آخر، تس��عى حكومة كيبيك للترحيب ب�51 ألف مهاجر جديد خالل عام 
2017، ما يشكل هذه مصدر ارتياحٍ كبير بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في الهجرة 
إليها. وس��تدخل هذه التغيرات حيّز التنفيذ اعتب��اراً من بداية عام 2017، إلى جانب 

وعود بإنشاء بنك جديد للوظائف، حيث سيتمكن 
المهاجرون من مطابق��ة الوظائف المتوفرة مع 
مهاراتهم قبل وصولهم. كما سيس��هم برنامج لم 
ش��مل العائلة الذي تقيمه الحكومة الفيدرالية في 
جل��ب 11500 مهاجراً جدي��داً إلى كيبيك ابتداًء 

من عام 2017.

شراكة بين هيرميس و“ساكسو بنك”

أعلنت المجموعة المالية 
هيرميس وشركة ساكسو 
بن��ك، ع��ن الدخ��ول في 
شراكة اس��تراتيجية لدمج 
ومحاكاة خصائص منصة 
 S a x o Tr a d e r G o
ضم���ن بواب���ة الت�داول 
اإللكت�رون��ي الج�دي����دة 

EFG Hermes One التي قامت بتطويرها المجموعة لعمالئها الراغبين في تداول 
مختل��ف األدوات االس��تثمارية واألوراق المالية في أس��واق المنطقة وش��مال أفريقيا 

والعديد من البورصات العالمية من خالل حساب مستخدم واحد.
وتأتي الش��راكة الجديدة بين قطاع الوس��اطة بالمجموعة وساكسو بنك في إطار سعي 
الشركتين إلى تطوير أدوات التداول وتزويدها بحلول ابتكارية جديدة لتمكين المستثمر 
م��ن إدارة المحفظة المالية بالكامل واالس��تفادة من أحدث تقنيات التداول اإللكتروني، 
وإم��داده بتقاري��ر ومنتجات بحثية تعكس خبرة الش��ركتين بنبض األس��واق اإلقليمية 
والعالمية، وبالتالي تعزيز س��رعة وكفاءة توظيف الفرص الواعدة بمختلف األس��واق 
واألدوات المالي��ة على مس��توى المنطقة والعالم من خالل منص��ة واحدة وهي بوابة 

.EFG Hermes One

بدأ الرئيس التنفيذي لشركة غراي ماكنزي ريتايل لبنان، 
التي تملك حقوق اس��تثمار العالمة التجارية “س��بينس” 
وفروعه��ا في لبنان مايكل راي��ت، بجولة على عدد من 
المستثمرين، بهدف إقناعهم بالمشاركة في صفقة شراء 
امتياز “س��بينس”، حيث ترمي الش��روط التي يس��وقها 
رايت إلنجاز الصفقة، إلى بقائه في منصبه، أما الس��عر 
المطلوب فهو مقدّر ب�115 مليون دوالر. ويسعى صندوق 
“أبراج كابيتال” منذ سنوات لبيع سلسلة متاجر “سبينس” 
المنتشرة في لبنان واألردن واإلمارات وقطر. كما تكمن 
رغب��ة الصندوق في إيج��اد جهة قادرة على ش��راء كل 
فروعها المنتش��رة في المنطقة، إال أن المش��كلة تقع في 
سعرها المقدّر ب�600 مليون دوالر، وبالتالي لم يعد أمام 
الصندوق سوى اللجوء إلى خيار الفصل بين الفروع على 

أساس جغرافي وتجاري وتنفيذ صفقات متتالية.

صفقة شراء “سبينس” لبنان

عيّنت كل من مجموعة 
الم�ال�ي������ة  أب�وظ�ب���ي 
ومجموعة جي أف أتش 
المالي���ة، ط��الل عل��ي 
الزي��ن لش��غل منص��ب 
الرئيس التنفيذي لش�ركة 
ADCORP الت��ي ت��م 
تأس���يسها مؤخ�راً كأول 
مؤسس��ة مالية إسالمية 
ف��ي س�����وق أبوظب���ي 

العالم��ي. وق��ال ط��الل علي الزين: س��تركز أنش��طة 
ADCORP على التمويل المؤسس��ي، إدارة الثروات 
واألص��ول، م��ع التزامه��ا بتصمي��م وتوفي��ر منتجات 
وخدم��ات متمي��زة ومصمم��ة خصيص��اً للمؤسس��ات 
والعم��الء م��ن ذوي الم��الءة العالية. وأض��اف: على 
المس��توى الجغرافي، س��تصبح ADCORP ش��ريك 
األعم��ال األمثل للعمالء في المنطق��ة من خالل توفير 

خبرة متخصصة في منتجات مصرفية مبتكرة.

طالل الزين رئيسًا تنفيذيًا
ADCORPلـ

طالل علي الزين
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أصبح مركز دبي المالي 
العالمي، المركز المالي 
األب��رز ف��ي المنطق��ة 
المؤسسات  يربط  الذي 
والمالي��ة  التجاري��ة 
بالف��رص المتاح��ة في 
في  الناش��ئة  األس��واق 
الشرق األوسط وأفريقيا 
وجن��وب آس��يا، مق��راً 

لش��ركة يوريكا، التي تُعتب��ر أول منصة عالمية متعددة 
اللوائح التنظيمية لالستثمار الجماعي لألسهم بأكثر من 
12 ألف مستثمر من 42 بلداً، وهي تمّكن رواد األعمال 
من أصحاب المش��اريع وش��ركات النم��و المرتفع من 
زي��ادة رؤوس أموالها ألغراض التوس��ع الُملّحة وخلق 
عالقات ش��راكة جديدة للنمو. وناقش المؤّسس الشريك 
والمدي��ر اإلداري للش��ركة وس��ام قواس��مي، المنتجات 
والخدمات التي تعتزم ش��ركته إتاحته��ا في المنطقة. أما 
المؤّسس الشريك والمدير اإلداري، كريس توماس فقال: 
إن ش��ركته أوجدت قناة للفرص االس��تثمارية تربط بين 
أوروبا والش��رق األوس��ط وجنوب ش��رق آسيا، بفضل 
االعتماد الذي حازت عليه من سلطة دبي للخدمات المالية 
بالتوازي مع استراتيجية الشركة الناجحة للتوسع العالمي.

“يوريكا”
في مركز دبي المالي العالمي

دبي تستضيف قمة سياحة الحالل

أعلنت “ريد ترافيل اكزيبش��نز” الجهة المنظمة 
لمعرض سوق السفر العربي )الملتقى( في دبي، 
وال��ذي تنعق��د فعالياته في مركز دب��ي التجاري 
العالمي خالل الفترة 24 - 27 نيس��ان/أبريل عام 
2017، عن تنظيم القمة العالمية للسياحة الحالل 

ضمن برنامج المعرض عام 2017.
وم��ن المقرر أن تنعقد هذه القمة في 26 نيس��ان/

أبريل 2017 على المس��رح العالمي، وس��تضم 
3 جلس��ات تفاعلي��ة تغط��ي مختل��ف جوان��ب 

اس��تراتيجيات وجهات الس��ياحة الحالل وكيفية تس��ويق قطاع الس��فر الحالل، وذلك 
بحضور نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين.

وأش��ار تقرير أصدرته حكومة دبي تم إعداده من قبل “تومس��ون رويترز” بالشراكة 
م��ع “دين��ار س��تاندرد”، أن قطاع الس��ياحة الحالل يمثل 11.6 % م��ن حجم اإلنفاق 
السياحي على مستوى العالم، مع توقعات بارتفاع قيمته إلى 238 مليار دوالر بحلول 

عام 2019.
وقال مدير أول معرض سوق السفر العربي سيمون بريس: يؤكد 90 % من المشاركين 
في جلس��اتنا وجود فجوة كبيرة في األغذية الحالل ضمن س��وق الس��ياحة، وهي من 

العوامل المهمة للغاية.

سيمون بريس

اس��تحوذت شركة أرامكو 
خ��ط  عل��ى  الس���عودية 
إنت��اج م��واد “كونفيرج” 
المبتك���رة  وال�ت�ق�ن�ي��ات 
المصاحبة لها من ش��ركة 
الوالي��ات  ف��ي  نوفوم��ر 
بقيمة  المتح��دة األميركية 

100 مليون دوالر.
ب��دوره أوض��ح الرئي��س 

التنفيذي ألرامكو أمين الناصر: أن الصفقة تس��تند على 
فكرة صناعية وتقنية رائدة ، حيث تتيح تقنية “كونفيرج 
بوليول” تحويل ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة إلى 
منتجات نهائية أنظف وذات قيمة وكفاءة أداء أعلى وفي 

الوقت نفسه أقل في التكلفة واالنبعاثات الكربونية.

“أرامكو” تستحوذ
على “كونفيرج” األميركية

أمين الناصر

إطالق “نون” بمليار دوالر أميركي

التحضي��رات  ت�ج���ري 
النهائي����ة إلط�الق أول 
منصة مس���تقلة للتجارة 
اإللكترونية في الش��رق 
األوس��ط خ��الل كانون 
الثاني/يناير 2017، مما 
يض�ع تجرب�ة التس���وق 
المنطقة  في  اإللكتروني 
على عتبة تغيير تاريخي 

وينقلها إلى فضاء جديد كلياً. وس��تكون “نون” أكبر شركة تجارة إلكترونية في المنطقة 
على اإلطالق، حيث ستعتمد نموذج عمل مبتكر يوفر خدمة توصيل سريعة إلى باب 

المستهلك مع باقة منتجات واسعة تغطي جميع الفئات االستهالكية.
وتبلغ اس���تثمارات “نون” األولية مليار دوالر أميركي، وتعتزم مبدئياً تقديم خدماتها 
للمس��تهلكين في اإلمارات والسعودية مع خطط توسع مس��تقبلية تهدف لتغطية كامل 

أسواق دول الشرق األوسط خالل فترة وجيزة.
وتهدف الش��ركة إلى رفع مبيعات التجارة اإللكترونية الحالية في المنطقة خالل عقد 
م��ن الزمان م��ن 3 مليارات دوالر أميركي، أو ما يعادل 2 % من إجمالي المبيعات 
وحركة التجارة في أسواق منطقة الشرق األوسط، إلى 70 مليار دوالر أميركي، أو 

ما يعادل 15 % مستقبالً.
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أع�ل����ن المس�ت�ش���ار 
االقتصادي والتج�اري 
للس��فارة الصيني��ة في 
لي��و  الري��اض تش��او 
تش���ينج، عن تش��كيل 
لجنة تضم 3 ش��ركات 
وش�����ركتي�ن  صيني�ة 
اختارتها  س���ع�وديتين 
لبناء  وزارة اإلس��كان 
وتنفيذ وحدات س��كنية 

في المنطقة الشرقية بالمملكة، متوقعاً أن تعقد الشركات 
نهاية العام الج��اري 2016 اجتماعاً لتقديم التصورات 
لوزارة اإلس��كان بهدف الحصول على الموافقة النهائية 
ولتباشر التنفيذ مطلع 2017. و كان وزير اإلسكان ماجد 
بن عبدهللا الحقيل قد وقع في أغسطس/آب 2016 مذّكرة 
تفاهم مع حكومة إقليم نينغيشيا بالصين لتطوير ضاحية 
األصفر بمحافظة اإلحساء وبناء 100 ألف وحدة سكنية 

مع المرافق الخدمية الالزمة.

شراكة سعودية صينية
لبناء وحدات سكنية

ماجد بن عبدهللا الحقيل

وش��ركة  الروس��ية  باي��كال  غران��د  ش��ركة  وقع��ت 
تشجونتسزينس��ين الصيني��ة مذك��رة تع��اون إلنش��اء 
مجموعة س��ياحية متكاملة في بحيرة بايكال الروس��ية. 
وقالت الشركة الروس��ية في بيان: إنه من المتوقع ليس 
بناء مرافق س��ياحية حديثة فحس��ب، ولكن أيضاً إنشاء 
أبنية مرافقة وفق التكنولوجيات الحديثة، وشبكات النقل 
المتطورة، وغيرها من البنى التحتية اللوجستية الواسعة 
في منطقة بحيرة بايكال والمناطق المجاورة لها، والذي 
يهدف إلى استقطاب واسع النطاق للسياح إلى المنطقة.

وقدر الخبراء الصينيون حجم االستثمارات في المشروع 
بنحو 11 مليار دوالر أميركي.

الصين تستثمر
في بحيرة بايكال الروسية

بيع 19.5 % من “روسنفت” الروسية

نشرت روسيا مرسوماً حكومياً موقعاً من النائب األول 
لرئي��س ال��وزراء إيغور ش��وفالوف يأمر ببيع حصة 
قدرها 19.5 % في ش��ركة النفط العمالقة روس��نفت 
التي تسيطر عليها الحكومة الروسية إلى شركة الطاقة 
الوطنية روس��نفتغاس. وم��ن المتوقع أال تقل حصيلة 
الصفق��ة ع��ن 748.3 ملي��ار روب��ل )11.54 مليار 
دوالر(. وتواجه ميزانية روس��يا خطر عجز يتجاوز 

النس��بة المتوقعة عند 3.7 % من الناتج المحلي اإلجمالي وتحتاج إلى حوالى تريليون 
روب��ل )15.7 ملي��ار دوالر( إجماال م��ن صفقات الخصخصة ف��ي 2016. وجمعت 
الحكومة الروس��ية حتى اآلن 382 مليار روبل )5.89 مليار دوالر( من بيع أس��هم في 
ألروسا إلنتاج األلماس وباشنفت للنفط. ومن المتوقع أن يأتي الباقي من حصة روسنفت.

إيغور شوفالوف

صندوق استثمار روسي - صيني جديد

وقع صندوق االس��تثمار الروسي - الصيني وشركة طوس - القابضة الصينية، اتفاقاً 
إلنش��اء صندوق اس��تثماري جديد مش��ترك قد يصل حجمه إل��ى 100 مليون دوالر. 
وسيركز الصندوق الجديد على إيجاد فرص استثمارية جذابة بين شركات التكنولوجيا 
الرائ��دة واألخرى المبتدئة في األراضي الروس��ية، مع احتمال زيادة تطوير الس��وق 
الصينية، بم��ا في ذلك بمجاالت مثل تكنولوجيا المعلوم��ات المتعلقة بالقطاع المالي، 

إضافة إل��ى التكنولوجيا الحيوي��ة والطب الحيوي، 
ومصادر الطاقة النظيفة والمواد الجديدة، والصناعة 

الذكية )بما في ذلك صناعة الروبوتات(.
على صعيد آخر، أسس  البنك الصناعي والتجاري 
الصين��ي صندوق اس��تثمار رأس��ماله 10 مليارات 

يورو لتمويل مشروعات في وسط وشرق أوروبا.

“نبراس” تستثمر في بايتون اإلندونيسية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة 
القطري��ة خال��د جول��و، أن ش��ركته تخطط 
لش��راء حصة تبل��غ 35.5 % تملكه��ا حالياً 
ش��ركة إنجي الفرنس��ية للمرافق في ش��ركة 
بايت��ون إنرجي أكبر منتج مس��تقل للكهرباء 

في إندونيسيا بنهاية 2016.
على صعيد آخر، قال جولو: إن نبراس ستقرر 
بحلول عام 2017 ما إذا كانت ستس��تثمر في 

محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 500 ميغاوات تبحث تش��ييدها مع 
ش��ركة بي.تي بي.إل.إن )بيرسيرو( اإلندونيس��ية للمرافق. وكشف أن نبراس تدرس 

أيضاً جدوى بناء محطة للكهرباء في السنغال.

خالد جولو
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أزيفيدو يستقبل محمد الزرعوني في جنيف

استقبل مدير عام منظمة التجارة 
العالمية روبرتو أزيفيدو، مؤخراً 
ف��ي مق��ر المنظم��ة ف��ي جنيف، 
رئيس المنظمة العالمية للمناطق 
الحرة الدكتور محمد الزرعوني، 
وذلك خالل لقاء مشترك مع عدد 
م��ن كب��ار المس��ؤولين م��ن كال 
الطرفين، لمناقش��ة دور المناطق 

الحرة في دعم مسيرة نمو المنظومة االقتصادية والحركة التجارية العالمية.
وتخلّل اللقاء بحث الس��بل المثلى لتوظي��ف الجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمتين في 
تطوير وتمكين المناطق الحرة من القيام بدورها الريادي في استش��راف المس��تقبل 
االقتصادي ودفع عجلة نموه على الصعيد المحلي والدولي، إضافة إلى دعم سالسل 
التوريد والحركة التجارية العالمية، وذلك من خالل تجسيد أهداف “برنامج المناطق 
الحرة المس��تقبلية”، الذي يكتس��ب أهمية عالية باعتباره مبادرة دولية رائدة تس��تند 
إل��ى 3 ركائز تتمثل في “التميز وأفضل الممارس��ات”، “االبتكار وريادة األعمال” 

و“االستدامة”.

أقوى الشركات النفطية؟

أصدرت مجموعة بوس��طن االستش��ارية تقريراً صنفت فيه أفضل وأقوى الشركات 
العالمي��ة في صناعة النفط والغاز، واس��تندت إلى بيانات إجمالي العائد للمس��اهمين 

TSR على مدى الس��نوات الخمس 2011 - 2015.
واحتل��ت Cheniere Energy األميركية المركز األول، بقيمة س��وقية بلغت 8.8 

مليار دوالر ومتوسط TSR السنوي 46.5 %.
وج��اءت Tesoro األميركية في المركز الثاني )متوس����ط TSR % 43.3(، تليها 
 ،)TSR % 30.1 األميركي����ة ف�ي المرك�ز الثال�ث )متوس����ط Valero Energy
وMagellan Midstream Partners ف��ي المرك��ز ال�راب���ع  )1 مت�وس��������ط 
TSR % 24.3(، وت�ات نف��ط الروس��ية في المركز الخام��س )متوس��ط 20.8 % 
TSR(، وUltrapar Holdings البرازيلية في المركز السادس )متوسط 20.8 % 
 ،)TSR % 13.7 متوس���ط( الكندي��ة ف��ي المرك��ز الس��ابع Enbridgeو ،)TSR
 ،)TSR % 12.1 ولوك أويل الروس������ي�ة للطاق��ة في المرك�ز الثام��ن )متوس��ط
وف��ي المرك��ز التاس��ع جاءت Energy Transfer Equity األميركية )متوس����ط 

 ،)TSR % 12.1
حل��ت  حي��ن  في 
ت�ي��������ك  ف��ا ن�و
الروس�����ي�ة ف��ي 
المركز العاش����ر 
)م�ت�وس����������ط 
.)TSR % 11.8

ش��ركة  وقعت 
توتال الفرنسية 
اتفاق���اً مبدئي��اً 
م���ع إي�����ران 
ب�خ�ص����وص 
تطوي�ر حق���ل 
بارس الجنوبي 
أكبر حقل غاز 

في العالم لتصبح أول ش��ركة طاق��ة غربية تبرم صفقة 
مهمة مع طهران منذ رفع العقوبات الدولية عنها. وأكدت 
الش��ركة الفرنسية أنها وقعت االتفاق المبدئي مع شركة 
النفط الوطنية اإليرانية لتطوير المرحلة الحادية عشرة 
من الحقل الذي يمتد للمياه اإلقليمية في قطر التي يعرف 
فيها باس��م حقل الشمال. وسينفذ  مشروع تطوير الحقل 
على مرحلتين، وتقدر تكلفة األولى بملياري دوالر. ومن 

المقرر ضخ الغاز المنتج في شبكة الغاز اإليرانية.
وق��ال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان: إن االتفاق 
تمخ��ض ع��ن صفق��ة تجارية جذاب��ة ، مش��يراً إلى أن 
المشروع متوافق مع استراتيجية المجموعة للتوسع في 

الشرق االوسط.

“توتال” توقع اتفاقًا مع إيران

باتريك بويان

 Grozneft وشركة Genoil وقعت شركة النفط الكندية
الروس��ية وثيقة حس��ن نوايا بشأن مش��اريع استخراج 
وصناعة النفط في روس��يا يصل حجمها إلى 50 مليار 
دوالر. وأوضح رئيس مجلس إدارة الش��ركة الروس��ية  
أندريه كوزاك أن هذه األموال ستستثمر بالدرجة األولى، 
لتطوير الحقول النفطية في روسيا  بحيث يجري إنشاء 
مجموع��ة كاملة للتكرير باس��تطاعة 3 - 6 مليون طن 
من النفط. وكذلك تحديد منطقة الستخراج وإنتاج النفط، 
والتي تم اختيارها في الشيشان من قبل الشركة الكندية.

كندا تستثمر في النفط الروسي
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المكس��يك ودول المنطقة، مبيناً أن الطري��ق لبناء عالقات متطورة 
يكمن في تحسين خطو الطيران، كما دعا إلى إقامة منتدى في أميركا 
الالتيني��ة يكم��ل ما بدأه المنت��دى الحالي في إقامة جس��ور وروابط 
لعالقات مس��تقبلية، مش��دداً على أن دول أميركا الالتينية تنظر إلى 

دبي كشريك في كثير من المجاالت.
وأفاد وزير االقتصاد االماراتي س��لطان بن س��عيد المنصوري أن 
تسهيل العالقات التجارية مع أميركا الالتينية سيتيح فرص استثمارية 
كبي��رة مع تلك الدول الغنية بالموادر الطبيعية مثل النفط والمعادن، 
إل��ى جانب المنتج��ات الزراعية، ولهذا فإنه يمك��ن أن يكون هناك 
اس��تثمار ناجح في إطار توفير القدرات اللوجس��تية التي تس��هم في 
تطوير الصناعات المتعلقة بهذه المنتجات، حيث تمكنت  اإلمارات 
خالل الس��نوات الماضية من امتالك أفضل األنظمة في هذا المجال 
والتي تمكن من توفير عالقات استثمارية متنوعة سواء في مجاالت 

الصناعات الغذائية أو الصناعات المتعلقة بالطاقة.
من جهتها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في االمارات  
والمديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي ريم الهاشمي على أهمية 
تنظيم منتدي��ات اقتصادية عالمي��ة مثل المنت��دى العالمي لألعمال 
لدول أميركا الالتينية، حيث تقدم هذه الفعاليات المتخصصة منصة 
مثالية الكتشاف الفرص االستثمارية وبحث سبل االرتقاء والتعاون 
المش��ترك وتبادل اآلراء والخبرات بما يس��هم في تطوير العالقات 

التجارية واالستثمارية المستدامة بين دول المنطقتين.
وش��هد المنتدى مش��اركة 800 مش��ارك من صناع القرار ورجال 
اجتماع ثنائي بين المشاركين من الطرفين.األعم��ال وذلك م��ن 32 دولة حول العالم. وُعقد خالل الحدث 120 

تعزيز الشراكة بين دول الخليج وأميركا الالتينية

وخ��رج  المنت��دى الذي رفع  ش��عار “رواف��د جديدة لنم��اء دائم”، 
بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي قدمها أبرز المش��اركين 
في المنتدى بهدف تطوير ودعم العالقات التجارية واالقتصادية بين 
الجانبين، وتعزيز أواصر الشراكة على مختلف الُصعد، حيث ركز 
المشاركون على ضرورة دعم وتطوير قطاع الربط من خالل النقل 
والطيران بين المنطقتين، عبر توفير المزيد من الرحالت المباشرة 
من دول الخليج إلى دول أميركا الالتينية. إلى جانب ضرورة توفير 
قاعدة معلومات وبيانات أوسع حول القطاعات التجارية واالستثمارية 
في دول الجانبين والتي تس��هل على المعنيين وصناع القرار عملية 
وضع الخطط المجدية على المدى الطويل والتي تقدم الفائدة للطرفين. 
وفي هذا الس��ياق، أوضح مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد 
بوعميم أن توفير المعلومات ودعم قطاع الطيران، من أهم العوامل 
التي س��تدعم تعزيز الش��راكات االقتصادية بين الجانبين، مؤكداً أن 
مسألة توفر المعلومات تتطلب إعداد الدراسات والبحوث االقتصادية 
المتعمقة التي تتناول الجوانب االقتصادية والفرص المتاحة في أسواق 
المنطقة وأميركا الالتينية من كافة الجوانب. كما حث على ضرورة 
التغلب على مس��ألة قلة خطوط الطيران المباش��رة من خالل تسيير 
المزيد من الرحالت إلى أس��واق أمي��ركا الالتينية، وهو االمر الذي 
تعمل عليه شركات الطيران في االمارات، مما سينعكس ايجاباً على 
توس��ع األعمال وسيجعل من دبي بوابة لدخول دول أميركا الالتينية 

إلى أسواق المنطقة.
بدوره دعا الرئيس السابق للمكسيك ورئيس شركة “سنترو فوكس”  
فيس��ينتي فوكس إلى افتتاح خطوط طيران مباشرة مع المكسيك بما 
يس��هم في تعزيز االس��تثمارات وتطوير العالقات االقتصادية بين 

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي فعاليات المنتدى العالمي لألعمال 2016 لدول أميركا الالتينية بهدف توفير منصة 
متكاملة لدعم األعمال وطرح األفكار والرؤى حول آفاق التعاون المشترك في المجاالت التجارية واالستثمارية بين 
والوزراء والخبراء  الدول  الالتينية، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من رؤساء  العربي وأميركا  الخليج  دول منطقة 

العالميين، الذين ناقشوا عدة محاور رئيسية لتعزيز الفرص االستثمارية بين الجانبين.

فيسينتي فوكس سلطان بن سعيد المنصوري



29

عالم االستثمار

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2016

أعمال أمام ملكية األجانب بنس��بة 100 % وتم رفع س��قف الملكية األجنبية 
ف��ي 29 قطاعاً، كما تم فتح 19 قطاعاً آخ��ر أمام الملكية األجنبية المحدودة 

ألول مرة.

استثمارات
إلى جانب اإلصالحات، كثفت الحكومة من االس��تثمارات في البنية التحتية 
وأحرزت تقدماً في 30 مش��روعاً بقيمة 415 مليار دوالر، تش��مل الطرق 
والس��كك الحديدية والموانئ ومحط��ات توليد الطاقة ومصافي النفط. كذللك 
ارتف��ع االس��تثمار العام بنس��بة 27 % من الموازنة ف��ي النصف األول من 
2016 مقارن��ة مع 16 % خالل نفس الفترة م��ن 2015. وتعتزم الحكومة 
بناء 336 كلم من الطرق في الفترة 2016 - 2017. تضم أجزاًء من شبكة 
طرق عبر جزيرة جاوة التي يجري فيها العمل حالياً. كذلك حصل مشروع 
الس��كك الحديدة ذات السرعة الفائقة والممتدة من جاكارتا إلى باندونغ )ثاني 
أكبر مدن إندونيسيا( على جميع التراخيص الالزمة في أغسطس/آب من هذا 
العام، بينما تم إرساء مشروع تشييد 720 كلم من السكك الحديدة من جاكارتا 

إلى سوربايا شرق جزيرة جاوة إلى مستثمرين يابانيين.
أخيراً، إن تقدم برامج االستثمار في البنية التحتية أمر مهٌم لمستقبل االقتصاد 
اإلندونيسي. ولذلك يُتوقع أن يتسارع النمو في البالد من 4.9 % في 2016 
إلى نحو 5.5 % في 2017 - 2018 كنتيجة لزيادة االستثمارات الحكومية 

واإلصالحات األخيرة.
ويتوقع أيضاً أن يش��هد النمو مزيداً من االرتفاع بسبب انتعاش أسعار السلع 
والتخفيض األخير ألسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. كما ينبغي للتقدم 
المستثمرين وثقتهم في إندونيسيا.ف��ي تنفي��ذ البرنامج االس��تثماري وارتفاع مع��دالت النمو أن يدعما ش��هية 

جوكو ويدودو

جوكوي يحدث ثورة في االقتصاد اإلندونيسي

وبالرغ��م من أن جه��ود الرئيس الجديد اس��تغرقت بعض 
الوقت، لكن بعضها بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم الدفع ب�13 
مبادرة لإلص��الح االقتصادي منذ س��بتمبر/أيلول 2015، 
وزاد اإلنفاق الرأس��مالي للحكومة المركزية بنسبة 47 % 
في النص��ف األول من عام 2016 مقارنة بالعام الس��ابق، 

وارتفع النمو 4.8 % عن مستواه المتدني في 2015.

عوامل أدت إلى الركود
ف��ي الماضي، عانت إندونيس��يا من اختناق��ات في اإلمداد 
وكان��ت في ب��ؤرة األزمة المالية اآلس��يوية ف��ي 1997 - 
1998، وبعدها تضاءل االس��تثمار الحكومي وتردت حالة 
البني��ة التحتية للب��الد، وتعد الطبيع��ة الجغرافية للبالد هي 
العام��ل األبرز في ذلك، فهي عبارة عن أرخبيل يتألف من 
حوالى )18 ألف( جزيرة، تشّكل عقبات لوجستية ضخمة. 
فنجد مثالً أن شحن حاوية من جاكرتا الى سومطرة الغربية 
أكثر تكلفة بأربعة إلى خمسة أضعاف من شحنها لسنغافورة، 

وأن االسمنت أغلى بعشر مرات في بابوا من جاكرتا.
وع��الوة على ذلك، تعاني البالد م��ن ضخامة حركة النقل 
البري، واختناق ش��بكة الطرق، ونق��ص كبير في إمدادات 

الطاقة والمياه، ويؤثر كل ذلك سلباً على النمو في البالد.
 

إصالحات
وبع��د توليه مقاليد الحكم، اس��تطاع جوكوي تنفيذ عدد من 
اإلصالح��ات االقتصادية خالل الس��نة الماضي��ة، بما في 
ذلك حوالى 160 قانوناً جديداً. إضافةً إلى تحس��ينات على 
بيئة األعمال من خالل تبس��يط اإلجراءات، وإنشاء “نافذة 
وحيدة” لخدمات الش��ركات الجدي��دة، وتخفيض تعريفات 
الطاقة وإجراءات لتحسين وصول الشركات الصغيرة إلى 
التمويل. وتهدف اإلصالح��ات إلى دعم التجارة في بعض 
القطاعات من خالل تخفي��ف الضرائب واإلجراءات على 
استيراد وبيع الس��لع. وشملت االصالحات فتح 29 منطقة 

أدت اإلصالحات الذي اتخذتها حكومة الرئيس 
األنـدونيسـي جوكو ويدودو (يعرف باسـم 
جوكـوي) بعـد انتخابـه فـي عـام 2014 إلى 
خلق مسـاحة من النشـاط االقتصادي للبالد 
التي عانت من فترة ركود واختناقـات مزمنة 
في اإلمـداد، كان نتيجتها تكبيل االقتصـاد 
وخفـض معـدل النمـو إلى أقل مما كان في 

اإلمكان.
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تقليدية فعال����ة لتقديم الش����ركات والعالمات 
التجارية بالصورة المطلوبة؟

بكل تأكيد سيكون ذلك، فالعديد من المشاركين 
س��يقدم خدمات وعروض بطرق جديدة. فعلى 
س��بيل المثالن ستقدم ش��ركة التحكيم التجاري 
المش��اركة بالمعرض خدمات استش��ارية لمدة 
س��تة أش��هر بش��كل مجاني لجميع مش��اركي 
س��يرفكس 2016، والبعض س��ينظم دورات 
تأهي��ل وتدري��ب للمش��اركين ف��ي المعرض 

وغيرها من العروض األخرى.
هل تتوقعون أن يش����كل المعرض في دورته 
الثالث����ة فرصة حقيقية للتع����رف على عمالء 
وبناء شبكات تواصل وتوسيع دائرة التعريف 

بأعمال الشركات الموجودة في سورية؟
نح��ن متأك��دون من ذل��ك، فللمع��رض أهمية 
كبي��رة، ويعتبر مصدراً هاماً لجمع المعلومات 
وبن��اء العالقات وفت��ح آفاق جديدة واكتس��اب 
عمالء جدد، من خالل العالقة المباشرة معهم. 
فالحديث المباش��ر مع زوار المعرض يس��اهم 
في بن��اء الثقة المتبادلة، الت��ي هي بالتأكيد من 
أهم العوامل المؤث��رة في اتخاذ القرار النهائي 
بالتعامل. وال ننس��ى أهمي��ة توثيق العالقة مع 
العمالء األساس��يين وتحقي��ق التواصل معهم، 
وإش��عارهم باالس��تمرارية كي يطمئن��وا إلى 

التعامل مع خدمات الشركات العارضة.
تنحصر المشاركة في ظل الحرب بالمشاركة 
المحلي����ة اذاً، ما هي فرص نج����اح االهداف 
التي تس����عون اليها من ه����ذا المعرض، وما 
الفوائد التي سيعود بها على أصحاب األعمال 

والشركات في القطاعات االقتصادية؟
الجمي��ع كان يتوقع ذلك، لكن اليوم أصبح لدينا 
مشاركين من دول عربية ودول أجنبية صديقة، 
مثل لبنان واإلمارات وروسيا وإيران، ونسعى 
ألن يكون بمشاركات أوسع في دوراته المقبلة، 
ول��ه أهداف ومزايا عديدة تس��عى كل ش��ركة 
لتحقيقها بما يتناسب مع خططها وسياستها في 

“سيرفكس 2016” يستقطب الشركات ورجال األعمال
تنظم مجموعـة مشـهداني الدوليـة المعرض الدولي الثالث لخدمـات 
الشـركات ورجال األعمال “سـيرفكس 2016” في دمشق، ويستقطب 

الشركات ورجال االعمال، وتتنوع مجاالت أعماله.
عن المعرض وأهدافه تحدث المدير العام لمجموعة مشـهداني الدولية 

خلف مشهداني لمجلة البنك والمستثمر.

وفي ما يلي نص الحديث:

ما الخدم����ات التي يقدمها المعرض س����واء 
للشركات أو رجال األعمال؟

نس��عى م��ن خ��الل معرضن��ا الدول��ي الثالث 
لخدمات الشركات ورجال األعمال “سيرفكس 
2016” إل��ى تقدي��م الخدم��ة الممي��زة التقنية 
الالزمة للش��ركات ورجال األعم��ال لتطوير 
أعماله��م، ولكل من يس��عى إل��ى االقتصاد في 

الوقت والجهد والمال.
م����ا الجديد الذي يحمل����ه المعرض في دورته 

الثالثة؟
تكام��ل االختصاصات الخدماتية التي يس��عى 
اليها كل رجل أعمال وكل مستثمر، باإلضافة 
الى المش��اركات المحلية والعربية واألجنبية، 
حي��ث يبلغ عدد المش��اركين في المعرض 55 

شركة موزعين على 52 جناحاً.
من هم المش����اركون في المع����رض وما هي 

مجاالت األعمال؟
تتعدد االختصاص��ات الخدماتية في المعرض 
وتتن��وع مج��االت أعمال��ه، م��ا بي��ن خدمات 
استش��ارية ودراسة جدوى اقتصادية وخدمات 
مصرفي��ة وتأميني��ة وتحوي��ل أم��وال وبري��د 
س��ريع وش��حن وتخليص جمرك��ي وخدمات 
تقني��ة الكترونية وأمن معلوم��ات واتصاالت، 
باإلضاف��ة ال��ى خدم��ات التحكي��م التج��اري 

واالستثمار في الموارد البشرية.
كيف يشكل المعرض فرصة حقيقية  للتواصل 
وتوس����يع األعمال، ال س����يما ف����ي الظروف 
الراهنة الصعبة التي  يعيش����ها قطاع األعمال 

في سورية؟
إن وج��ود عدد من الش��ركات في أجواء عمل 
متش��ابهة يس��اعد في تقييم أدائها ويعطي لكل 
شركة فرصة فريدة لدراسة منافسيها في سوق 

الخدمات.
هل س����يطرح المعرض ط����رق ترويجية غير 

العمل والترويج.
يعتبر هذا المعرض تخصصياً الى حد ما، من 

هم زوار المعرض؟
نخاطب الصفوة من رجال وس��يدات األعمال، 
ونوج��ه دع��وات المش��اركة والزي��ارة ل��كل 
م��ن الش��ركات الرائدة التي تس��اهم من خالل 
نش��اطاتها في توفي��ر الوقت والجه��د والمال. 
كما توجه دعوات الزيارة لمديري الش��ركات 
والمؤسس��ات وأصحاب الفعاليات االقتصادية 
واالس��تثمارية، باإلضافة الى كبار المسؤولين 
والس��فراء والمس��تثمرين الع��رب واألجانب 
وجمعي��ات رجال األعم��ال ومجالس األعمال 
ودع��وات عامة أخرى من خالل اإلعالن بكل 

الوسائل المتاحة.
من المهم أن تش����هد دمشق في هذه الظروف 
تحديداً أنشطة اقتصادية وتجارية، كم تعولون 

على نجاح المعرض؟
سيرافق هذا المعرض مؤتمر فرص االستثمار 
والتش��اركية الذي تنظمه لجنة سيدات االعمال 
الصناعيات ومؤسسة Equity، باإلضافة الى 
مبادرة “مش��روعك يطور بلدك” الذي تطلقه 
مؤسس��ة “كن مبدعاً” التنموي��ة وبرعاية من 
مجموعة مش��هداني الدولية، أي إننا أمام حدث 
اقتص��ادي هام، ونتوقع أن يحقق نتائج عظمى 
ذات أهمية كبيرة لجميع رجال وسيدات األعمال 
مستوى الزوار والمشاركين.والفعاليات االقتصادية المحلية والخارجية على 

خلف مشهداني 
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المش��غَّلة بصري��اً، واألصن��اف الزجاجي��ة المس��تخدمة في ُصنع 
المجوهرات المقلَّدة، وُصنع العوازل الزجاجية والتركيبات العازلة 
الزجاجية، واألغلفة الزجاجية للمصابيح، وُصنع التماثيل الزجاجية 
الصغي��رة. ويتضمن هذا الفرع أيضاً، صناع��ة المرايا الزجاجية، 
وُصنع وحدات زجاجي��ة عازلة ذات جدران متعددة. باإلضافة إلى 
ُصنع األلياف الزجاجية بما فيها الصوف الزجاجي والمنتجات غير 
المنس��وجة المصنوعة من الصوف الزجاجي، واألدوات الزجاجية 

للمختبرات أو لالستعماالت الصحية أو الصيدالنية.
يذك��ر أن مركز المعرفة الصناعية الخليجي هو موقع إلكتروني تم 
تطويره بالكامل من قبل إدارة تقنية المعلومات في “جويك”، وذلك 
لتسهيل وصول مخرجات “جويك” إلى المستثمرين الصناعيين في 
مجلس التعاون الخليجي، والباحثين، والطالب، والمصارف.جمي��ع أنح��اء العالم الذين يبحثون عن الف��رص الصناعية في دول 

مليارا دوالر اإلستثمار في الصناعات الزجاجية الخليجية

وق��د تطور ع��دد المصانع في هذا النش��اط م��ن 151 مصنعاً عام 
2011، ليص��ل إل��ى 203 مصن��ع في 2015، بمعدل نمو س��نوي 
تراكم��ي بل��غ 7.7 %، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفس��ها من 
15406 عام��ل ليص��ل إلى 20107 عام��ل، وبمعدل نمو تراكمي 
س��نوي بلغ 6.9 %. وكشف التقرير أن صناعة الزجاج والمنتجات 
الزجاجية مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 ما نسبته حوالى 
7 % من إجمالي عدد المصانع، و6.4 % من إجمالي االستثمارات 

و7.3 % من إجمالي عدد العاملين.

جميع أنواع الزجاج
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن القط��اع يش��مل صناعة الزج��اج بجميع 
أش��كاله، كالزجاج المس��طح، بما في ذلك الزجاج المسطح المسلَّح 
أو المل��ون أو المخضوب، وُصناعة الزجاج المس��طح المقسَّ��ى أو 

د أو في شكل قضبان أو  المنضَّ
أنابيب، وُصنع كتل الرصف، 
إضافة إل��ى قواري��ر وأوعية 
زجاجي��ة أخرى م��ن الزجاج 
أو الكريس��تال، وُصنع أكواب 
الش��راب واألصناف المنزلية 
م��ن  المصنوع��ة  األخ��رى 

الزجاج أو الكريستال أيضاً.
وامت��دت الصناع��ة لتش���مل 
الكبي��رة أو  الس��اعات  زجاج 
ساعات اليد وزجاج البصريات 
والعناص���ر البصري���ة غي�ر 

أظهر تقرير صادر عن “مركز المعرفة الصناعية الخليجي” التابع لمنظمة الخليج لالستشارات الصناعية “جويك” 
أن حجم االستثمارات في صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بدول مجلس التعاون بلغت 2.4 مليار دوالر عام 

2015، مسجاًل ارتفاعاً من 2.2 مليار دوالر في 2011، بمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 2.6 %.
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للبحوث التطبيقية س��وزان دَن��كان: إن بناء 
ثقاف��ة وبيئ��ة متناغمتي��ن م��ع األغ��راض 
يمن��ح  أن  يمك��ن  والحواف��ز  والع��ادات 
المؤسس��ات ميزة تنافس��ية مس��تدامة مفيدة 
دين أنفسهم والمجتمع بأكمله  للعمالء والُمَزّوِ

لة النهائية. في المحّصِ
وعندما يُطلَب من خبراء االس��تثمار توفير 
أداء جيد في ظل مقاييس غير مناسبة وآفاق 
زمنية غير مناسبة، ينفصل شغفهم بالتعامل 
مع األسواق عن أغراضهم الحقيقية المتمثلة 
في تحقيق األهداف بعيدة األمد للمستثمرين 
الذين يقومون بخدمته��م. وال يقتصر األداء 

إغالق الفجوة يحّسن مردود االستثمار

النجاح رهن بتحوُّل ثقافة قطاع االستثمار وخبرائه من ثقافة عمادها تحسين األداء إلى ثقافة تستهدف تحقيق 
األهداف لضمان تحقيق أهداف العمالء طويلة األمد بشكل أفضل، وذلك وفقاً لما أكدته دراسة نشرها مركز 

“شركة ستيت ستريت المستقلة  للبحوث” التطبيقي ومعهد المحللين الماليين المعتمدين. 

حين يغيب الهدف

الذي يخفف

من الشغف

ه التوازن يتشوَّ

وأكدت الدراسة  التي صدرت تحت عنوان: 
“العث��ور على فاي: الحاف��ز ومتغيِّر األداء 
الخف��ي”، أن ُمعاِم��ل “فاي” يت��رك تأثيراً 
إيجابي��اً عل��ى األداء المؤسس��ي، ورض��اء 

العمالء، وتفاعل المستخدَمين في العمل.

ُمعاِمل “فاي”
��ع األغراض  يمثِّ��ل الُمعاِم��ل “ف��اي” تجمُّ
والع��ادات والحواف��ز عن��د نقط��ة تقاط��ع 
األه��داف والِقيَ��م واألف��راد والمؤسس��ات 

والعمالء.
وطرحت الدراس��ة ثالثة أس��ئلة تس��تند إلى 
نظري��ة الحواف��ز )نظري��ة الق��رار الذاتي( 

لتشخيص الُمعاِمل “فاي” وهي:
- م��ا الذي يحفزك��م لألداء بش��كل عام في 

سياق دوركم الراهن في العمل؟
- ما هو س��بب استمراركم بالعمل في قطاع 

إدارة االستثمار؟
- ه��ل تصف��ون طبيعة عملك��م بأنها مجرد 

عمل أو مهنة أو وظيفة؟
 وكش��فت الدراس��ة النقاب عن أن الُمعاِمل 
“ف��اي” يتمت��ع بعالق��ة إحصائي��ة مهم��ة 
وإيجابية مع تش��كيلة واس��عة من إجراءات 
تحس��ين األداء بم��ا في ذلك رض��ا العمالء 
وتفاع��ل المس��تخدَمين ف��ي العم��ل، بحيث 
تس��تطيع إدامة القط��اع واس��تقطاب رضا 

العمالء لعقود مقبلة.
وأوضح��ت الدراس��ة أن ارتف��اع الُمعاِم��ل 
“ف��اي” نقطة واحدة يعزز احتماالت تحقيق 
أداء مؤسس��ي ممت��از بنس��بة 28 %، كما 
يعزز احتماالت اس��تقطاب درج��ة ممتازة 
من رضاء العمالء بنسبة 1.55 % ودرجة 
ممتازة م��ن تفاعل المس��تخدَمين في العمل 

بنسبة 57 %.
وف��ي س��ياق تعليقها عل��ى نتائج الدراس��ة، 
قالت الرئيسة العالمية لشركة ستيت ستريت 

االس��تثماري الي��وم على التف��ّوق ويتوجب 
عليه بالتالي التركيز عل��ى الُمعاِمل “فاي” 
أيض��اً ألنه حافز يس��تهدف تحقيق أغراض 
تمثل أفضل إمكاني��ات األداء خالل مختلف 

دورات األسواق.

تحسين أداء االستثمار
وأش��ارت نتائج الدراس��ة بوض��وح إلى أن 
وج��ود الُمعاِمل “ف��اي” بصفت��ه متغيّراً لم 
يس��بق اكتش��افه معززاً بوج��ود الحوافز قد 
يحدث تأثيراً هائالً في أداء االس��تثمار على 
غ��رار ذلك ال��ذي تحِدثه الميكاني��كا الكمية 
حين يش��كل معامل “متغيّر خفي” عنصراً 
ناقص��اً من نموذج عمل يت��رك النظام غير 

مكتمل.
وتقول الدراس��ة إن األمر ينطبق أيضاً على 
قطاع إدارة االستثمار، حيث يكون النموذج 
االس��تثماري معيباً حي��ن يفتقر إل��ى تناغم 

األغراض والشغف.
من ناحيتها، قالت رئيس��ة مبادرة “مس��تقبل 
القطاع المالي” التي طرحها معهد المحللين 
الماليي��ن المعتمدي��ن ريبي��كا فِن��ِدر: يعتب��ر 
الُمعاِم��ل “ف��اي” المتغيّر المفق��ود منذ فترة 
أط��ول مما يجب م��ن النظام البيئ��ي إلدارة 
االستثمار. وعلى غرار أي نظام بيئي يستند 
قطاع إدارة االستثمار إلى عالقات متشابكة.

وتُظِهر الدراسة أنه حين يغيب الهدف الذي 
ه التوازن، ويصبح  يخفف من الش��غف يتشوَّ
تناغم المصال��ح والحوافز وفي نهاية األمر 
تتحم��ل أكث��ر العناصر هشاش��ةً ف��ي البيئة 
الجان��ب األكب��ر من الضرر. ول��ن تقتصر 
فوائد تركيز خبراء االستثمار على الُمعاِمل 
“ف��اي” عل��ى إع��ادة الت��وازن إل��ى قطاع 
االس��تثمار فحس��ب، ولكنه��ا س��تقوم أيضاً 
طرق جديدة لالزدهار والتفّوق.بتسهيل كل شيء في نظامنا البيئي واكتشاف 
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أصدر وزير المالية في س��ورية مأم��ون حمدان قراراً 
بتش��كيل لجن��ة ف��ي اإلدارة المركزية لل��وزارة مهمتها 
ضبط وترش��يد اإلنفاق وتحديد مكام��ن الهدر وحاالت 
التره��ل والفس��اد اإلداري ف��ي ال��وزارة، ووفقاً لنص 
الق��رار رقم 2285 يترأس اللجن��ة معاون وزير المالية 
لش��ؤون اإلنفاق محمد عمر العلبي وهي بعضوية عدد 
من المديرين بالوزارة، كما يتوجب عليها أيضاً اقتراح 
اإلج��راءات الواجب اتخاذها حي��ال ما تتوصل إليه في 

إطار مهمتها.

لجنة لضبط اإلنفاق وترشيد

مأمون حمدان

بيّ��ن مدير الش��ركة العامة للبناء والتعمير في س��ورية 
عامر هالل، أنه نظراً لضرورة متابعة التقنيات األحدث 
في إنتاج وتصنيع العناصر اإلنشائية مسبقة الصنع، تم 
التواصل مع شركة روسية تستخدم التقنية األكثر حداثة 
له��ذه المنتجات بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مربع 
س��نوياً، وتتضمن خطوط إنتاج لتصنيع بالطات مسبقة 
اإلجه��اد )هولوكور( وبالطات بيتونية مس��لحة خاصة 
للط��رق وأعمدة وج��دران ومناور للمصاع��د، إضافة 
إلى إنتاجها أعمدة كهرباء بيتونية والعديد من العناصر 

البيتونية المسلحة مسبقة اإلجهاد.

توطين تقنيات التشييد السريع

عامر هالل

هجرة 22 مليار دوالر من سورية

كشف تقرير صادر عن منظمة اإلسكوا 
التابع��ة لألم��م المتح��دة، أن مجم��وع 
األموال الس��ورية المهاج��رة إلى دول 
الجوار بلغت 22 مليار دوالر حتى عام 
2015. وأوض��ح التقري��ر أن األموال 
التي أدخلها الس��وريون إلى لبنان حتى 
نهاي��ة 2015 بلغت 11 ملي��ار دوالر. 

وفي األردن، بلغ حجم االستثمارات السورية 2 مليار دوالر، منها 3 آالف مطعم، أي 
ما نسبته 20 % من المطاعم الموجودة في البالد.

أما في مصر، فقد بلغت  قيمة االس��تثمارات الس��ورية 2 مليار دوالر، وتجاوز عدد 
المستثمرين الس��وريين في القاهرة وحدها 100 مستثمر أنشأوا نحو 70 معمالً. وفي 
تركيا، وصل عدد الش��ركات التي أنش��أها مستثمرون س��وريون الى 10 آالف شركة 

مسجلة وغير مسجلة عام 2015، بينما بلغت قيمة االستثمارات 1.2 مليار دوالر.

خطة سورية لتعويض نقص القمح

قامت س��ورية بخطوة غير مسبوقة لتعويض النقص في إنتاجها للقمح، وذلك بزراعة 
جانبي الطريق السريع “اتوستراد” دمشق- درعا بمحصولي القمح والشعير. وقال نائب 
رئيس المكتب التنفيذي في محافظة درعا عواد سويدان، إنه تمت زراعة 16464 دونماً 
من األراضي الزراعية بالقمح والشعير ضمن خطة المحافظة لزراعة 200 ألف دونم 
في تلك األراضي، بالتعاون مع الجمعيات الفالحية واتحاد الفالحين. وأكد س��ويدان أن 
المحافظة ش��كلت لجنة لمتابعة زراعة هذه األراضي وأن المس��احات غير المزروعة 

خالل س��نوات األزمة بلغت حس��ب 
إحصائية مديرية الزراعة واإلصالح 
الزراع��ي 200 أل��ف دونم موجودة 
على جانبي اتوس��تراد دمشق درعا 
وضمن 26 وحدة إدارية سيخصص 
منها 150 أل��ف دونم لزراعة القمح 

والباقي لمحصول الشعير.

الكويت تدرس إلغاء الدعم الحكومي

تدرس الكويت إلغاء كل أشكال الدعم الحكومي بحلول العام 2020، حسبما ذكر تقرير 
صادر عن  لجنة إعادة دراس��ة مختلف أنواع الدعم.  ويش��كل الدعم الحكومي إحدى 
المجاالت األساس��ية للميزانية الحكومية. وتبلغ قيمة الدعم والمس��اعدات االجتماعية 
ف��ي موازنة عام 2016 حوالى 3 مليارات دوالر، أي زهاء 5 % من مجمل االنفاق. 
وتعاني الكويت كغيرها من الدول النفطية، من انخفاض إيراداتها جراء تراجع أسعار 
النفط عالمياً منذ عام 2014. وسجلت البالد عجزاً في ميزانية سنتها المالية المنتهية في 

31 مارس/آذار الماضي بلغ 4.6 مليارات دينار )15.3 مليار دوالر(.
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ع�ي�نّ��ت الس���عودي�ة 
رئ�يس هيئة الس���وق 
محمد الجدعان وزيراً 
جدي��داً للمالي��ة بأمر 
ملك��ي ليح��ل مح��ل 

إبراهيم العساف.
وك���ان ال�ج�دع����ان 
ي��رأس قبل ذلك هيئة 
الس��وق المالي��ة وقد 
أش��رف على تخفيف 

المتطلب��ات التنظيمي��ة مع قيام الس��عودية بفتح س��وق 
األسهم لديها أمام المستثمرين األجانب على مدى العام 

األخير.
يذك��ر أن وزارة المالية منص��ب محوري في أكبر بلد 
مصدر للنفط في العالم، ومن المرجح أن يكون التغيير 
بهدف دعم خطة إصالح اقتصادي واس��عة النطاق في 

خضم حقبة أسعار النفط المنخفضة.

السعودية تعّين وزيراً جديداً للمالية

محمد الجدعان

DNV GLتعاون بين دبي و

وقعت س��لطة مدينة دبي 
المالحي��ة، مذكرة تعاون 
“ديت  م��ع  اس��تراتيجية 
فيريت��اس”  نورس��ك 
)DNV GL(، لتعزي��ز 

أطر التعاون المش��ترك في تنفيذ سلس��لة من المبادرات النوعية الهادفة إلى دفع عجلة 
االبتكار البحري، تماش��ياً مع التوجه الوطني نحو االبتكار باعتباره بوابة للعبور إلى 
المستقبل. وتحظى الشراكة الجديدة بأهمية عالية كونها دفعة قوية لجهود السلطة لترسيخ 
ريادة دبي على الخارطة البحرية الدولية، من خالل التركيز على االستثمار على نطاق 
واسع في البحث والتطوير واالبتكار، في خطوة ستكون لها آثار إيجابية ملموسة على 
صعيد تعزيز تنافسية التجمع البحري المحلي. وجرى توقيع االتفاقية بمقر السلطة في 
دب��ي من قبل كل من المدير التنفيذي للس��لطة عامر عل��ي، والرئيس التنفيذي للقطاع 

البحري وعضو مجلس اإلدارة في DNV GL كنوت أوربيك - نيلسين.

خصصت الحكومة الس��عودية 100 مليار لاير )26.7 
ملي��ار دوالر أميركي( لس��داد الديون المس��تحقة عليها 

لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات ألشهر.
وأص��درت وزارة المالية تعميم��اً “عاجل جداً”  لجميع 
الجهات الحكومية ينص على أن مرس��وماً ملكياً فوض 
وزير المالي��ة “باتخاذ اإلجراءات والترتيبات والالزمة 
لصرف المبالغ المستحقة المستكملة لإلجراءات النظامية 
إل��ى نهاية الع��ام المالي الحالي ... عل��ى أال يتجاوز ما 
يتم صرفه عن ال���100 مليار لاير )26.7 مليار دوالر 

أميركي(”.
وأضافت أن األموال سيتم صرفها “من فوائض إيرادات 

األعوام المالية الماضية”.

السعودية: 26.7 مليار دوالر لسداد ديون

اتفاقيتان بين االمارات وسانت كيتس ونيفس

وقعت دولة اإلمارات 
ممثلة بوزارة المالية، 
ع��ل�ى اتف�اقي�ت�ي����ن، 
األول���ى ل�ت�ج�ن����ب 
االزدواج الضريب���ي 
والثاني���ة لتش���ج�ي�ع 
وحماية االستثمار مع 

جمهوري��ة س��انت كيتس ونيفس في مق��ر الوزارة بدبي. ويأتي ه��ذا التوقيع في إطار 
توسعة شبكة العالقات الدولية وحماية وتشجيع االستثمارات المحلية في الخارج. وقد 
وقع على االتفاقية كل من وزير الدولة للش��ؤون المالية عن جانب الوزارة عبيد حميد 

الطاير، ووزير شؤون الخارجية والطيران مارك برانتلي.

بدء العمل في “مجمع حصيان”

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن بدء االئتالف الذي يجمع شركة أكوا باور السعودية 
وشركة هاربن إلكتريك الصينية، في تنفيذ األعمال اإلنشائية لمشروع مجمع حصيان 
إلنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف ونظام المنتج المستقل. ويعد المجمع المشروع األول 
من نوعه في المنطقة، ويعتمد على أفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، 

.)Ultra Super Critical( وأحدث التقنيات بما فيها تقنية المراجل فوق الحرجة
وكانت الهيئة واالئتالف قد وقعتا في شهر حزيران/يونيو 2016 اتفاقية شراء الطاقة 
لتنفيذ المشروع، حيث يدعم هذا المشروع اتفاقية شراء الطاقة التي تم إبرامها مع الهيئة 
لمدة 25 عاماً، يتعين بموجبها على مقدم العطاء تأمين وتوريد الفحم الالزم للمشروع 

خالل مدة سريان االتفاقية. وسينتج المشروع 2400 ميغاوات بحلول عام 2023.
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أرمينيا مهتمة بالمنتجات السورية

أعرب��ت أرمينيا عن اهتمامها باس��تيراد قائمة س��لع 
ومنتجات س��ورية متاحة للتصدي��ر مؤلفة 199 مادة 
وبند جمركي. وقال رئيس مجلس األعمال الس��وري 
األرمين��ي ليون زك��ي، إنه بإمكان س��ورية تصدير 
منتجاتها إلى دول االتحاد األوراسي، ما يتيح فرصة 
للتحايل على العقوبات الدولية ضد دمشق. وأشار إلى 
أنه من الممكن توفير وس��ائل عديدة لتحويل األموال 
بين البلدين بش��كل آمن ومستمر، إضافة إلى استيراد 

المواد األولية من س��ورية وتصنيع الس��لع في أرمينيا ثم تصديرها إلى خارجها على 
اعتبار أنها ذات منش��أ أرميني، ما يفتح أسواقاً جديدة واعدة أمام الصادرات السورية. 
وشدد على أهمية إقامة تعاون اقتصادي مشترك بهدف إعادة إعمار سورية ال سيما بعد 

إبداء رجال األعمال األرمن والجانب الرسمي اهتمامهم بهذا المجال.

ليون زكي

وقّع رئيس ومدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية 
الريجي ناصيف س��قالوي، عقد شراكة مع المدير العام 
لش��ركة إمبريال توباكو كري��م ديمتري، بحضور مديرة 
الش��ركة في لبن��ان واألردن أماندين بيليغ��ران، ومدير 
الشؤون القانونية والمؤسسية ناصر بكار، وذلك في مقر 
اإلدارة في الحدث. وتقوم الشركة بموجب االتفاقية بتصنيع 
منتج��ات عالماتها التجارية العالمية: جيت��ان، غولواز، 
وويس��ت في منش��آت الريجي وتحت إش��راف خبرائها 
الدوليين. وقال سقالوي: إن األهمية االقتصادية للمشروع 
تتمث��ل بمس��اهمته بتخفيف عج��ز مي��زان المدفوعات 
الخارجية، وخلق دورة اقتصادية على مس��توى تش��غيل 

صناعات متممة، والعائد المهم للخزينة اللبنانية.

شراكة بين “الريجي”
و“إمبريال توباكو”

السجاد اإليراني: لدخول السوق األميركية

يسعى صناع السجاد اإليراني إلى استعادة حصتهم في 
الس��وق األميركية  والحفاظ على الوظائف في أعقاب 
رف��ع العقوب��ات االقتصادي��ة عن إي��ران. وقال رئيس 
المركز الوطني للس��جاد اإليراني حمي��د كارجار: إن 
العقوبات س��اعدت المنافس��ين الرئيس��يين إليران في 
صناعة الس��جاد اليدوي الهند وباكس��تان وتركيا على 
ترس��يخ أقدامهم في العدي��د من المناطق بم��ا في ذلك 
الوالي��ات المتح��دة، موضح��اً أن أميركا أكبر مش��تر 

للس��جاد، واقتنت ما قيمته 80 مليون دوالر من السجاد اإليراني في 2010 قبل تشديد 
الحظر التجاري. وأضاف كارجار الذي يدير جهازاً للترويج لنش��اط صناعة الس��جاد 
يتب��ع وزارة التجارة اإليرانية: إننا نحاول أن نظهر في إعالناتنا أن الس��جاد اإليراني 

مستقل عن الحكومة وأنها منتجات فنية تحمل رسالة سالم وصداقة إلى العالم.

حميد كارجار

قال رئي��س الوزراء 
دميت��ري  الروس���ي 
مدفيديف إن روس���يا 
الحد  عليه��ا  يتوجب 
م��ن االعتم��اد على 
وال�غ���از،  ال�ن�ف����ط 
وإح��داث نم���و ف��ي 

قطاع التكنولوجيا الحديثة، وإجراء “ثورة تكنولوجية”. 
وأكد مدفيديف أن االقتصاد الروسي مستقر، منوها إلى 
أن بالده س��جلت تراجع��اً في النم��و االقتصادي خالل 
العامين الماضيين ألس��باب مختلفة، منها تهاوي س��عر 
النفط، الذي يعد س��لعة تقليدية في الصادرات الروسية، 

وبسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد بالده.
وكش��ف مدفيديف أن بالده ال تخط��ط لفرض عقوبات 
جدي��دة ضد الدول الغربي��ة، ومنها االتح��اد األوروبي 

والواليات المتحدة.

روسيا بحاجة لـ“ثورة تكنولوجية”

دميتري مدفيديف

اتفاقيات ضخمة بين كازاخستان واليابان

كش��ف نائب وزير التنمية واالس��تثمار في كازاخستان، 
إرالن خايروف عن توقيع 15 وثيقة اقتصادية مش��تركة 
م��ع اليابان بقيمة 1.2 ملي��ار دوالر، وذلك خالل زيارة 
قام بها الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف إلى 
اليابان، التي تعتبر الشريك التجاري واالقتصادي األكبر 
لكازاخس��تان في آسيا الوس��طى، حيث بلغ حجم التبادل 
التج��اري في عام 2015 ملياراً ونص��ف مليار دوالر، 
مش��دداً على ضرورة تعميق التعاون الشامل مع اليابان، 

على أن يكون التعاون التجاري - االقتصادي قاطرة للعالقات الثنائية.
نور سلطان نزاربايف
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دعم من البنك الدولي لمصر

ناقش��ت وزيرة التعاون الدولي 
المصري��ة س��حر نص��ر م��ع 
مس��ؤولي البنك الدولي التوسع 
ف��ي برنام��ج تكاف��ل وكرامة، 
إضاف��ة لدع��م البن��ك الدول��ي 
ملي��ون   200 بقيم��ة  لمص��ر 
دوالر أميرك��ي للمش��روعات 

ذات الكثافة العمالية، مؤكدةً  على ضرورة أن يكون الدعم المشروع مخصصاً ليستفيد 
منه العمال وبزيادة التكنولوجيا المقدمة لهم، وأن يساهم في توفير فرص العمل  للشباب 
المصري.  كما جرى بحث أهم المجاالت التي يمكن التعاون من خاللها بين الحكومة 
والبنك الدولي فيما يخص التأمين والمش��اريع متناهية الصغر، ما يساعد على تحقيق 
نمو شامل له أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين خاصة الفئات األكثر احتياجاً.

السيسي يكشف عن حجم اقتصاد الجيش

كش��ف الرئيس المصري عبد الفتاح السيس��ي عن أن 
االنشطة االقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل 
1 % إلى 1.5 % من الناتج المحلي االجمالي، موضحاً 
أن اإلنفاق على تسليح القوات المسلحة )شراء األسلحة 
والمعدات( يجري من الميزانية الخاصة للجيش وليس 
الموازنة العامة للدولة، ومن قدراته االقتصادية، منوها 

إلى أن الجيش ال يسعى إلى منافسة القطاع الخاص.
وخالل جلس��ة بعنوان “أزمة س��عر الصرف”، على 

هامش فعاليات المؤتمر الوطني األول للشباب في مدينة شرم الشيخ، أوضح السيسي 
أن القوات المسلحة لها دور مدني هام في توفير السلع للمواطنين، وأن ما يتردد عن أن 

حجم ميزانية الجيش تبلغ 20 % أو 25 % من موازنة مصر غير صحيح.
يذك��ر أن حجم االقتصاد المصري بلغ 330.78 ملي��ار دوالر في عام 2015، وفقاً 

للبنك الدولي.

عبد الفتاح السيسي

البنك الدولي: الفقر يهدد ليبيا

حذر البنك الدولي من أن  نسبة كبيرة من الشعب الليبي قد أصبحوا على شفا السقوط 
في براثن الفقر، بفعل هبوط أسعار النفط وتعطل إنتاجه والجمود السياسي والصراع 
الشامل، الذي يعصف بالبالد. وأوضح البنك أن ثلث السكان في ليبيا البالغ عددهم 6.3 
مليون نس��مة، يحتاجون إلى ش��كل ما من المساعدات اإلنس��انية، أي نحو 2.4 مليون 
ش��خص، وفق تقرير س��ابق لألمم المتحدة. ولفت إلى أن معدالت البطالة المرتفعة لها 
دور في عدم االستقرار السائد حالياً، مشيراً إلى أن المساعدات القصيرة األجل ستفسح 
المج��ال أم��ام جهود زيادة فعالية جهاز الخدمة المدنية والقط��اع العام، وكذلك تطوير 

القطاع الخاص وتنويع أنشطته لتمكينه من خلق وظائف جديدة.

أصدر وزير التجارة الس��وداني صالح محمد الحس��ن 
قرارا بحظر اس��تيراد بعض السلع من الخارج، وهي 
الحيوان��ات الحي��ة )ما عدا ألغراض النس��ل(، اللحوم 
بأنواعها الطازجة والمبردة، المياه المعدنية والغازية، 
واألزه��ار  الزين��ة،  وزه��ور  الصناعي��ة،  الزه��ور 
واألغص��ان، المظ��الت والشماس��ي، األس��ماك غير 

المعلبة وأسماك الزينة.
ويأت��ي ه��ذا القرار في إطار سياس��ة ته��دف لمجابهة 
التضخ��م واالرتفاع المس��تمر لس��عر ص��رف القطع 

األجنبي في البالد.
ويعاني الس��ودان، منذ انفصال جنوبه، أزمة اقتصادية 
حادة بسبب ذهاب أكثر من 80 % من إنتاج النفط إلى 
الدولة الجديدة بالجنوب، م��ا أضر باالقتصاد العتماد 

الخزينة على وارادت النفط بشكل كبير.

السودان يحظر استيراد بعض السلع

صالح محمد الحسن

أوض�����ح وزي������ر 
والمناج��م  الصناع�ة 
الجزائ�����ري ع�ب���د 
الس��الم بوش��وارب، 
أن ب��الده تتج��ه نحو 
توقيف اس��تيراد مادة 
اإلس��م�ن�ت نهائياً في 
السنة المقبلة 2017، 

خاص��ة أن حكومة بالده قد أطلق��ت العديد من مصانع 
إنتاج هذه الم��ادة في مختلف مناطق البالد، االمر الذي 
أدى ال��ى رف��ع طاقة اإلنت��اج اإلجمالية إل��ى 6 ماليين 
طن س��نوياً، ما سيحقق االكتفاء الذاتي من اإلسمنت في 
انتظار تصدير الفائض نحو الخارج خالل العام المقبل.

الجزائر تبدأ إنتاجها من اإلسمنت

عبد السالم بوشوارب
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ال��وزراء  رئي��س  دش��ن 
الباكس��تاني نواز ش��ريف 
عملي��ة الش��حن التجاري 
لمشروع الممر االقتصادي 
المش��ترك بي��ن باكس��تان 
أول  بإط��الق  والصي��ن، 
التجارية  للبضائع  ش��حنة 
م��ن مين��اء ج��وادر ف��ي 

إقليم بلوشس��تان جنوب باكس��تان إلى عدد من الدول في 
الش��رق األوس��ط والقارة األفريقية. وأوضح شريف أن 
التدش��ين حقق حلم تحول باكس��تان إلى محور للتجارة 
اإلقليمية والعالمية، لكي يس��تفيد العالم أجمع من الموقع 
االس��تراتيجي اله��ام ال��ذي تحظى ب��ه بالده. وق��ال: إن 
المشروع الذي تنفذه باكستان على أراضيها باستثمارات 
صينية تزيد عن 46 مليار دوالر سيسهم في إرساء األمن 

والسالم بالمنطقة، وستستفيد منه جميع دول العالم.

ممر اقتصادي مشترك
باكستاني صيني

نواز شريف

احتفلت أفغانستان وتركمانس��تان وطاجيكستان بانتهاء 
المرحلة األولى لمش��روع س��كة حديد تربط بين البلدان 
الثالث��ة. وقد أطلق على المش��روع اس��م “تات”، وهو 
أحد 3 مش��اريع لس��كك حديد تربط أفغانستان بجيرانها 
في وس��ط آسيا من جهة الش��مال. ويصل المشروع إلى 
البح��ر األس��ود، ويمكن أن يرب��ط أفغانس��تان بأوروبا 
والصين عبر تركمانستان وكزاخستان، ويربطها بميناء 
أقينة في روس��يا. وقال وزير األش��غال العامة األفغاني 
محم��ود بلي��غ: إن ه��دف المش��روع هو رب��ط خطوط 
النقل مع دول الجوار، وقد اكتمل ربط س��كة الحديد مع 
أوزبكستان ونعمل على خط ثالث مع إيران، مشيراً إلى 
أن أفغانس��تان بلد ال يطل على بحر وس��كك الحديد هي 

الحل األمثل لهذه المشكلة.

سكة حديد تربط أفغانستان بجيرانها

 11 مليون دوالر انتاج العسل في لبنان

أظهر تقرير صادر عن بلوم بنك أن انتاج العس��ل في لبنان تراجع جراء تغير المناخ 
ليصل الى 1920 طنا من العسل عام 2015، بقيمة 11 مليون دوالر، موضحاً أن هذا 
االنتاج يلبي 25 % فقط من الطلب المحلي. وبس��بب قلة العرض يصدّر لبنان حصة 

صغيرة من العس��ل المنتج، فبحلول آب/أغسطس 
2016 صدّر لبنان 47 طنا من العس��ل بقيمة 608 
االف دوالر، فيما اس��تورد 232 طنا من العس��ل، 

بقيمة 1.83 مليون دوالر خالل الفترة ذاتها.
يذك��ر أن معظ��م منتج��ي العس��ل ف��ي لبن��ان هم 
مزارعون يبيعون انتاجهم من دون عالمة تجارية.

لبنان: نمو سوق الطاقة الشمسّية 101 %

سجلت سوق الطاقة الشمسيّة في لبنان نمواً بنسبة 101 % بين عامي 2010 و2015، 
وزاد حج��م االس��تثمار فيها من 2.3 مليون دوالر إل��ى 30.52 مليون دوالر أميركي 
خالل الفترة ذاتها، وفقاً لتقرير “الطاقة الشمسيّة الُمعتمدة في لبنان” الذي أعدّه برنامج 
األمم المتّحدة اإلنمائي )UNDP(. وارتفع عدد مش��اريع الطاقة الشمسيّة الجديدة من 

18 عام 2011 إلى 259 عام 2015. 
أما أس��عار تركيب المنش��آت فتس��ير 
في منحى انح��داري، وهي انخفضت 
كيل��وواط  ل��كل  دوالر   7.178 م��ن 
ع��ام 2010 إل��ى 2.675 دوالر لكل 
كيل��وواط عام 2015، أي بنس��بة 63 

% في خالل 6 سنوات.

“برالياس” تتسلم معدات لمعالجة النفايات

س��لّم صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعي��ة )ESFD(، بحضور ممثّل للمفوضيّة 
األوروبية في بيروت، معدّات خاصة بمشروع “إنشاء معمل لمعالجة النفايات الصلبة 
في بلدة برالياس في البقاع”. وتتضمن هذه المعدات ماكينة لقلب السباخ وغرباالً للسباخ، 
د بها  تبلغ قيمتهما اإلجمالية نحو 340 ألف يورو، وهي جزء من المعدّات التي سيزوَّ
هذا المعمل. وتجدر اإلشارة، إلى أن الصندوق يتولّى تنفيذ إنشاء وتجهيز معمل لمعالجة 

النفايات الصلبة يخدم تجمع بلدات 
برالياس وقب الياس والمرج بقيمة 
4 ماليي��ن يورو، ف��ي إطار الهبة 
المقدّمة من االتحاد األوروبي إلى 
وزارة الداخلية والبلديات لتحسين 
الخدم��ات ف��ي البل��دات المضيفة 
للنازحي��ن الس��وريين ف��ي البقاع 

والشمال.
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“شل” و“فيتول” تعززان التخزين باإلمارات

ذكرت وكالة رويترز أن “رويال داتش شل” و“فيتول لتجارة السلع األولية” تعززان 
عملياتهما في ميناء الفجيرة لتخزين الخام القادم من العراق. وقالت مصادر: إن ش��ل 
تقوم بتخزين الخام العراقي في 5 صهاريج كبيرة في الميناء تبلغ سعتها 478 ألف متر 
مكعب لتحاشي أي تقلبات في اإلنتاج القادم من العراق، في حين بدأت فيتول بتخزين 
الخام المبيع من الحكومة الكردية في الفجيرة لتس��تخدمه في مصفاتها باإلمارة البالغة 

طاقتها 82 ألف برمي��ل يومياً. وتقع 
الفجيرة في الساحل الشرقي لإلمارات 
عند مدخل مضيق هرمز، وهي أحد 
ميناءي��ن رئيس��يين ف��ي المنطقة مع 
ميناء صحار العماني، إلعادة تزويد 
الناقالت بالوقود في رحالتها الطويلة 

لنقل الخام من الخليج.

تنّقل بين اإلمارات بدقائق مع هايبرلوب

وقعت هيئة الطرق والمواصالت بدبي، اتفاقية 
مع شركة هايبرلوب ون المتخصصة في النقل 
الس��ريع، على مشروع لدراس��ة إطالق قطار 
فائق السرعة يقطع المسافة بين مدينتي أبوظبي 
ودبي في 12 دقيقة. وستفس��ح االتفاقية المجال 
أمام عصر جديد من الس��فر فائق الس��رعة إلى 
جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما 
في ذل��ك 48 دقيقة إلى الرياض، 23 دقيقة إلى 
الدوح��ة، 27 دقيقة إلى مس��قط و36 دقيقة إلى 

الكويت. وقع على االتفاقية، التي س��تعمل الشركة بموجبها مع شركة ماكينزي اند كو 
ومؤسس��ة )BIG(، بدراس��ة جدوى مفصلة تحت إشراف الهيئة، كل من المدير العام 
رئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، والرئيس التنفيذي للشركة روب لويد.

مطر الطاير وروب لويد وقع��ت اإلمارات ممثلة ب��وزارة المالي��ة، اتفاقية تجنب 
االزدواج الضريب��ي مع جمهوري��ة االكوادور، في مقر 
الوزارة بدبي. ووقع االتفاقية وزير الدولة للشؤون المالية 
عبيد حمي��د الطاير، ووزي��ر مالية اإلكوادور فاوس��تو 
هريرا، وذلك بحضور مدير إدارة العالقات المالية الدولية 

ماجد علي عمران، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
تج��در اإلش��ارة إل��ى أن وزارة المالية ق��د وقعت 104 
اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي على الدخل بش��كل 
نهائي، وتش��مل معظم ش��ركاء الدول��ة التجاريين، بما 
يحقق التوازن االقتصادي مع تلك الدول من خالل إعفاء 
أو تخفيض الضرائب على اس��تثمارات الدولة السيادية 
ومؤسسات القطاع الخاص وشركات الطيران الوطنية 

العاملة في النقل الدولي.

اتفاقية بين االمارات واالكوادور

عبيد حميد الطاير و فاوستو هريرا

أظهر استبيان اقتصادي أجرته الشبكة العالمية لألعمال 
“ألالين��س” أن دبي تحت��ل المركز الثال��ث عالمياً بين 
المدن األكثر جاذبية لرجال األعمال. واختار 15.3 % 
من المستطلعين اإلمارة كثالث أفضل وجهة عالمية لبدء 

المشاريع الجديدة، خلف سنغافورة وهونغ كونغ.
وأشار االستبيان إلى أن عامل البنية التحتية والخدمية في 
دبي، إلى جانب سهولة تأسيس ومزاولة األعمال وعدم 
وجود ضرائب على الش��ركات والمبيعات والدخل، هو 
من الدوافع الرئيس��ة الختيارها كوجهة مثالية للبدء في 

مشاريع الريادة التجارية.

دبي تجذب رجال األعمال

مقر رئيسي جديد لـ“نيا”

افتتحت ش��ركة ني��ا المحدودة الت��ي تتخذ من دبي 
مقراً لها وتعمل في قطاع األجهزة المنزلية وحلول 
التكييفات )HVAC(، مقرها الرئيس��ي الجديد في 
المنطقة الحرة لجبل علي )جافزا(. وسيكون المقر 
بمثابة مركز متطور للخدمات اللوجستية وخدمات 
التس��ويق، والتخزين والتصميم الخاصة بالشركة، 

حيث يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات بما في ذلك مركز التكنولوجيا والذي يعرض 
أحدث التقنيات في قطاع أجهزة تكييف الهواء، وأكاديمية تدريب واعتماد المهندسين، 
وكذلك العمليات والخدمات اللوجستية بسعة تخزين إجمالية مقدارها 100 ألف وحدة.
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وق��ع رئي��س ال��وزراء الكندي جاس��تن ت��رودو وقادة 
االتح��اد االوروبي اتفاقية “س��يتا” للتج��ارة الحرة بين 
االتحاد وكندا، بعد 7 س��نوات م��ن المفاوضات. ووفقاً 
لتقدي��رات المفوضية األوروبية، فإن االتفاقية س��تؤدي 
إلى إلغاء حوالى 99 % من إجمالي الرس��وم الجمركية 
وإزالة العقبات التجارية بين الطرفين وتنش��يط التجارة 

والمشروعات االقتصادية.
 ويقول أنصار االتفاقية: إنها ستؤدي إلى زيادة التجارة 
بين الش��ريكين بنس��بة 20 % وتعزز اقتص��اد االتحاد 
األوروبي بنحو 12 مليار يورو سنوياً، وكندا بنحو 12 

مليار دوالر كندي )ما يقارب 9 مليارات دوالر(.

اتفاقية تجارية بين كندا وأوروبا

دع����ا ال�م�ج��ل��������س 
للش��ؤون  االس�تش�اري 
االقتصادية الس��ل�ط�ات 
الكندي�����ة إلى زي����ادة 
أعداد المهاجرين الذين 
تس��تقبلهم البالد بنس��بة 
50 %، ل�ت�ص��ل إل�ى 
450 أل���ف ش����خ�ص 
س��نوياً، وذلك في إط�ار 

الجهود لتحفيز نمو االقتصاد. وفي آذار/مارس 2016، 
أعل��ن وزير الهجرة الكندي جون ماكالوم، أن الحكومة 
تعتزم استقبال ما بين 280 و305 آالف مقيم جديد خالل 
الع��ام 2016، أي بزيادة نس��بتها 7 % مقارنة مع عام 
2015، مشيراً إلى أن هذا هو أكبر عدد في تاريخ كندا 
الحديث. ولفت ماكالوم إلى أن حصة الالجئين ستتراوح 
بي��ن 51 و57 ألفا، مش��دداً على أن ب��الده تعتزم أيضاً 
تخصيص حيز أكبر لعمليات لم الشمل، إذ إنها ستستقبل 
هذا العام ثمانين ألف ش��خص في هذه الخانة مقابل 68 

ألفاً استضافتهم عام 2015.

ارتفاع سعر الوقود المستخدم لتشغيل السفن

خبراء: المهاجرون يحفزون
اقتصاد كندا

تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر الوقود المستخدم لتشغيل 
السفن بنحو 200 دوالر للطن، عندما يدخل قرار المنظمة 
البحرية الدولية )IMO( المتعلق باستخدام الوقود النظيف 
حيّ��ز التنفيذ في ع��ام 2020. وأعلنت لجنة حماية البيئة 
البحرية في المنظمة البحرية الدولية أنها س��تبدأ بتطبيق 
قرار تحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري 
عن��د 0.5 % ابت��داًء من كان��ون الثاني/يناير 2020، ما 
يمثل انخفاضاً كبيراً عن نسبة 3.5 % المعمول بها حالياً، 
وبالتالي س��يتوجب على أساطيل الشحن إجراء تغييرات 

كبيرة لالعتماد على الوقود النظيف مثل استخدام الغاز الطبيعي المسال أو استخدام طريقة 
لتخفيض نس��بة الكبريت في الوقود. وقالت رئيس قسم أبحاث الناقالت في شركة هوي 
روبنسون بارتنرز، ستافروال بيتساكو: إذا حصل ارتفاع 200 دوالر للطن فإن هذا يعادل 

زيادة 70 % على السعر الحالي الذي يقرب من 280 دوالر للطن.

ستافروال بيتساكو

جون ماكالوم

أفضل مدينة سياحية في العالم

نشر موقع )Lonely Planet(، أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم والمملوك لشبكة 
“بي بي سي”، قائمة بأفضل الوجهات السياحية في عام 2017. واحتلت مدينة بوردو 
الفرنسية المركز األول في القائمة، تليها مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية في المركز 
الثاني، ولوس أنجلوس األميركية في المركز الثالث، وميريدا المكس��يكية في المركز 
الرابع، وأوهريد المقدونية في المركز الخامس، وبستويا اإليطالية في المركز السادس، 

الجنوبي��ة  الكوري��ة  والعاصم��ة 
سيول في المركز السابع، ولشبونة 
البرتغالي��ة ف��ي المرك��ز الثامن، 
والعاصمة الروس��ية موسكو في 
المركز التاسع، وأخيراً أوريغون 

األميركية في المركز العاشر.

تومسون رويترز تعتزم تسريح 2000 موظف

تعتزم ش��ركة تومس��ون رويت��رز االس��تغناء عن 2000 
موظ��ف على مس��توى العالم بما يق��ارب 4 % من قوتها 
العاملة، وتنوي تجنيب مخصصات تتراوح بين 200 مليون 
و250 مليون دوالر في الربع األخير من 2016  لتبس��يط 
أنش��طتها. وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة جيم سميث: إن 
األمر يتعلق بالتبس��يط والتخلص من البيروقراطية وإزالة 

الطبقات التي زادت األمور تعقيداً وتسببت في إبطاء حركتنا، هذه اإلجراءات ال تأتي 
في إطار أي اس��تجابة لظروف الس��وق وال ترجع بأي حال من األحوال إلى ضعف 

األداء. وستشمل عملية إعادة الهيكلة قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا والعمليات.

جيم سميث
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االمارات تستضيف شركات األدوية

وزارة  اس��تضافت 
االماراتي��ة  الصح��ة 
المجتم��ع،  ووقاي��ة 
ش��ركات  رؤس��اء 
األدوية والمستلزمات 
الطبي��ة العالمي��ة في 
اجتماع موّس��ع انعقد 

في مقر الوزارة بدبي ضمن وفد رفيع من مجموعة فارما التي تمثل كبريات الشركات 
العالمية المصنعة لألدوية المبتكرة بالعالم وعددها 23 ش��ركة، حيث ترأس االجتماع 
الوكيل المس��اعد لسياس��ة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين األميري، 
بحضور كبار المس��ؤولين المعنيين بالوزارة، ومثّل مجموعة فارما رئيس المجموعة 

الدكتور سمير خليل، ورئيس مجموعة فارماك لمنطقة الخليج الدكتور يعقوب حداد.
حرصت الوزارة على تش��جيع الش��راكة االستراتيجية بين الش��ركات العالمية للدواء 
والمصان��ع المحلي��ة الوطنية وذلك منذ أكثر من 4 س��نوات التي كان��ت أولى ثمارها 
توقيع 5 اتفاقيات بين الشركات العالمية للدواء والمصانع المحلية الوطنية، وبدأت فعلياً 
من��ذ آذار/مارس 2015 صناع��ة األدوية المبتكرة في اإلم��ارات. وفي هذا االجتماع 
تم مناقش��ة األنظمة واللوائح التي تشجع مثل هذه الشراكات وتوفر الحوافز للشركات 
العالمية والوطنية معاً لزيادة عدد هذه االتفاقيات والش��راكات لتشجيع صناعة األدوية 
المبتك��رة في اإلمارات، ويوجد 16 مصنعاً حتى تاريخ��ه ومن المتوقع وصولها إلى 
34 مصنعاً عام 2020 وهو دافع قوي لتشجيع الشركات على إنتاج األدوية المبتكرة.

اعتمدت هيئ��ة كهرباء ومياه دبي، عدداً من المش��اريع 
التي س��يتم تنفيذها، أبرزها إنش��اء محط��ة كهرومائية 
لتولي��د الكهرباء باالس��تفادة من المياه المخزنة في س��د 
حت��ا. ويعد هذا المش��روع األول من نوع��ه في منطقة 
الخليج، وبقدرة انتاجية تصل إلى 250 ميغاوات، وذلك 
في إطار جهودها للمس��اهمة بتحقيق األهداف التنموية 
الطموحة إلمارة دبي، وانسجاماً مع الخطة التنموية التي 
أمر بها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، لتطوير منطقة 
حتا لتعزي��ز قدراتها االجتماعي��ة واالقتصادية، وزيادة 
جاذبيتها كوجهة سياحية من الطراز األول. وقال العضو 
المنت��دب الرئي��س التنفيذي للهيئة س��عيد محمد الطاير: 
ته��دف المب��ادرات التي اعتمدتها الهيئ��ة ضمن الخطة 
التنموية الشاملة ل�“حتا” إلى إشراك مواطني المنطقة في 
المشاريع التي سيتم تنفيذها وتوفير فرص عمل مبتكرة. 

“كهرباء دبي” تشارك بتطوير “حتا”

الطاير يزور “نور - ورزازات” في المغرب

زار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي س��عيد محمد 
الطاير، محطة نور1 للطاقة الشمسية 
ف��ي منطق��ة ورزازات الواقع��ة في 
جنوب شرق المملكة المغربية، والتي 
أش��رفت عل��ى إنجازها ش��ركة أكوا 

باور السعودية.
ته��دف الزي��ارة إل��ى تب��ادل أفضل 

التج��ارب واالطالع على إنجازات الش��ركات المغربية وأحدث الممارس��ات العالمية 
ف��ي مجاالت إنتاج الطاقة المس��تدامة وتنويع مصادره��ا، وتعزيز التعاون فيما يتعلق 
بأح��دث التقنيات والبحوث في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمس��ية باس��تخدام األلواح 
الكهروضوئية )PV( والطاقة الشمسية المركزة )CSP(. وتمتد المحطة على مساحة 
450 هكتاراً وفيها نصف مليون من المرايا العاكسة، حيث يتوقع أن تنتج 160 ميغاوات 
من الكهرباء من خالل الطاقة الشمسية المركزة، وفق نموذج المنتج المستقل، بألواح 
القطة مقعرة وقدرة تخزين لثالث ساعات في كامل قوتها. وتعد هذه المحطة المرحلة 
األولى، من مشروع )نور-ورزازات( الممتد على مساحة 3 آالف هكتار والهادف إلى 

إنتاج 580 ميغاوات من الكهرباء، وإمداد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة.

تتوقع شركة س��يمنس األلمانية ارتفاع إنتاج شركة قطر 
ستيل السنوي بنسبة تصل إلى 3.7 %، وذلك من خالل 
تركيب نظام التشغيل المتكامل الجديد )IDS( في مصنع 
 )IDS( في الشركة القطرية. ويعد نظام )الدرفلة رقم )1
الذي تم تركيبه للمرة األولى في المنطقة، تقنية فريدة من 
“سيمنس” تتيح تكامل جميع عناصر نظام التشغيل ضمن 
مراحل التصنيع، حيث يتيح إمكانية تنفيذ دورات الصيانة 
بسالسة ويس��ر، ويحد من الوقت المستغرق الستكشاف 

وإصالحه��ا  األعط��ال 
بنسبة 20 %، مما يساعد 
بتش����خي�ص المش���اكل 
المحتمل����ة ب�ص�����ورة 
أسرع وتخطيط دورات 

الصيانة بشكل أفضل.

IDS يرفع إنتاجية “قطر ستيل”
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 ال ش��ك في أن األزمة أثرت على واقع المعامل وعددها وما تس��توعبه 
من عمالة، وعلى رغم ذلك ما تزال األرقام جيدة وما زالت المعامل التي 
تقل��ع كل يوم تطلب أع��داداً من العمالة. وقد بلغ الع��دد االجمالي الفعلي 
للمعامل في المدن الصناعية الس��ورية األربع 5001 معمل توزعت بين 
1894 معم��اً قيد االنتاج مقابل 3107 معامل قيد اإلنش��اء، وهي أرقام 
أمن��ت تصاعديا فرص العمل لعش��رات االالف من العمال الس��وريون، 
حي��ث بلغ الع��دد اإلجمالي لفرص العمل في بناء المعامل وتش��غيلها في 
الم��دن الصناعية 87959 فرصة عمل بخاف العمال الذين يعملون في 
مش��اريع تنفيذ البنية التحتية من القطاعين الع��ام والخاص، وهو عدد لم 
يكن يتجاوز 82667 فرصة في العام 2015، مع االخذ بعين االعتبار أن 
المدن الصناعية نجحت بش��كل كبير قبل األزمة في تشجيع االستثمارات 
المحلية والعربية واالجنبية وجذبها، حيث بلغ عدد المنشأت االستثمارية 
التي تم تأسيس��ها في المدن الصناعية األربع 6911 منشاة، منها 2623 
منشأة قيد االنتاج، كما وفرت هذه المدن قبل األزمة 125,7 ألف فرصة 

عمل.

أال يتطلب هذ الواقع المزيد من الدعم واإلهتمام بالمدن الصناعية؟
ينص��ب اهتم��ام الحكومة على تطوير واقع الم��دن الصناعية لما لها من 
اهمي��ة اقتصادية في كل القطاعات، ولإلس��تجابة التي تلقاها االجراءات 

الحكومية في هذا السياق.
وق��د تضمن��ت خطة التمويل للع��ام 2016 تخصي��ص 850 مليون ليرة 
س��ورية للمناط��ق الصناعية والحرفية، ولغاية منتصف تش��رين الثاني/ 
نوفمب��ر من الع��ام 2016 تم تخصيص 494,7 ملي��ون ليرة من اجمالي 

المهندس أكرم الحسن

الحسن: إجراءات لدعم المدن الصناعية وتطويرها

وفي ما يلي نص الحديث:

بعد خروج بع���ض المدن الصناعية من الخدمة، 
كيف هو مشهدها اليوم؟

ال يخف��ى على أح��د ما عانت��ه الم��دن والمناطق 
الصناعية من اإلرهاب ال��ذي دّمر وخّرب مئات 
المنشأت والمعامل الصناعية، ولكن المشهد اليوم 
مبّشر ويدعو للتفاؤل بعدما بدأت المدن الصناعية 
تتعافى وباشرت العمل واالنتاج مجدداً، حيث بلغ 
حجم االستثمارات في المدن الصناعية األربع في 
عدرا بريف دمش��ق وحس��ياء في حمص والشيخ 
نجار في حلب والمدينة الصناعية في دير الزور، 
601,1 مليار ليرة سورية )بأسعار الصرف التي 
كان��ت قبل األزمة الحالية(، وتتوزع على 111,7 
مليار ليرة للمنشأت قيد الترخيص و195,2 مليار 
ليرة للمنش��أت قيد اإلنش��اء ونح��و 294,1 مليار 
ليرة س��ورية للمنش��أت المنتجة، ف��ي حين بلغت 
اإليرادات االستثمارية التراكمية للمدن الصناعية 
األرب��ع 35,3 مليار لي��رة س��ورية مقابل 38,2 
ملي��اراً، وهو إجمالي االنفاق التراكمي على تنفيذ 

البنية التحتية واالستماك فيها.

ماذا عن عدد المعامل وما تؤمنه من فرص عمل؟

قـال مديــر المدن والمناطـق الصناعيـة 
الســوريـة المهنـدس أكـرم الحسـن، 
أن اهتمام الحكومـة ينصب على إعـادة 
تفعيل المـدن الصناعيـة لما لها من دور 
مهم في تنشيط االقتصاد الوطني وتأمين 
الفرص للعمالة السورية، ان كان من حيث 
التسـهيالت التي تمنح لصناعييها أو من 
حيث اإلعانات الماليـة بمليـارات الليـرات 

السورية.
وأكد الحسـن في حديـث لمجلـة البنـك 
والمسـتثمر، أن عـدم الســماح بإخـراج 
التجهيزات الهندسـية الضخمة من البالد 
وتأمين القطـع األجنبي للصناعييـن أبـرز 
مطالـب المدن الصناعيـة كي تتمكن من 

المنافسـة في األسـواق الخارجية.
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وأضرار، وكذلك تداعي��ات الحصار االقتصادي 
الجائر المفروض على الش��عب السوري، إضافة 
الى خروج بعض االستثمارات المحلية واالجنبية 
وتعدد الجهات الوصائية على االس��تثمار وكذلك 
تعدد التش��ريعات الناظمة لإلس��تثمار والمنافس��ة 
القوي��ة للم��دن والمناطق والتجمع��ات الصناعية 
المحلي��ة واالقليمي��ة، والت��ي تتس��ابق ف��ي تقديم 
التسهيات والمحفزات الس��تقطاب االستثمارات 
األجنبي��ة اليه��ا م��ع غي��اب التس��ويق والترويج 
الخارجي لإلستثمار في المدن الصناعية وارتفاع 
كلفة عوام��ل اإلنتاج وانعكاس ذلك على اس��عار 

السلع والخدمات وبالتالي المنافسة.

المدن الصناعية نفس���ها هي صاحبة الشأن، هل 
من مقترحات لها في هذا اإلطار؟

وردتن��ا بالفع��ل من الم��دن الصناعي��ة جملة من 
المطال��ب والمقترح��ات بخص��وص صعوب��ات 
عملها، وقد رفعتها الوزارة الى اللجنة االقتصادية 
في رئاس��ة مجلس الوزراء حتى توجه الوزارات 
المعنية بدراس��تها، ويمكن تلخيصها بعدم السماح 
بنق��ل التجهيزات الهندس��ية الضخمة خارج الباد 
ووضع آلية لتس��هيل نقل البضائع من وإلى المدن 
الصناعية والس��ماح باس��تيراد اآلالت المستعملة 
ضم��ن ضواب��ط مح��ددة، خاص��ة للصناع��ات 
النسيجية، مع تقديم التسهيات للصناعيين العاملين 
في المدن الصناعية الستيراد المواد االولية وتأمين 
القطع االجنبي وفتح ب��اب االقتراض للصناعيين 
وزيادة س��قوف القروض الممنوح��ة لهم، وكذلك 
االسراع في احداث جامعات تقنية ومراكز تدريب 
مهنية، م��ع إقامة دورات تدريبي��ة لتجهيز كوادر 
مؤهلة للعمل في المدن  الصناعية وإقامة مشاريع 
الطاقة البديلة فيها، واحداث صندوق خاص لتقديم 
القروض والتس��هيات للصناعيي��ن المتضررين 
لنقل واعادة تأهيل منشاتهم وتشجيعهم على العودة 
الى س��ورية، إضاف��ة الى ضرورة من��ح اعانات 
مالي��ة للمس��اعدة ف��ي انش��اء محط��ات المعالجة 
ومحط��ات التحلي��ة والحاج��ة الى ايص��ال المياه 
الحل��وة والصناعية ع��ن طري��ق وزارة الموارد 
المائية الى محطات الض��خ في المدن الصناعية، 
يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.وأخي��راً الحاج��ة الى إص��دار قانون عق��ود جديد 

الخط��ة وزعت على 12 منطقة صناعية في المحافظات اآلمنة )الاذقية 
وطرطوس والس��ويداء وحم��اة(، كما تم احداث مجموع��ة من المناطق 
الصناعي��ة والحرفية خال االزمة الحالي��ة، منها ام الزيتون  والكفر في 
الس��ويداء والكركيت وعرمتي في الاذقي��ة وتلكلخ في حمص ورويحة 
)أمانة الس��ر( ومنطف في ادلب، حيث تؤمن هذه المناطق مئات المقاسم 
الصناعي��ة والحرفية، مع االخذ بالحس��بان ان الحكوم��ة بدأت ومنذ عام 
2006 عبر وزارة االدارة المحلية والبيئة العمل على تقديم الدعم للمناطق 
الصناعية والحرفية في كل المحافظات، من خال تخصيص مس��اهمات 
مالية لدفع نفقات الدراس��ة وبدالت االس��تماك وتنفيذ البنى التحتية. وقد 
بلغت المساهمات االجمالية المخصصة لهذه المناطق حتى العام 2016، 

6,1 مليارات ليرة سورية شملت 11 منطقة صناعية وحرفية.

منش���أت كثيرة تعرضت للتخريب، كي���ف تعاملتم مع أعباء الصناعيين 
والبدالت المترتبة عليهم؟

هناك جملة من االجراءات اتُخذت لتس��هيل عمل المس��تثمرين في المدن 
والمناط��ق الصناعية، حيث ص��در القانون رقم 6 لعام 2015 والقاضي 
بإعف��اء الصناعيي��ن والحرفيي��ن المخصصين في الم��دن الصناعية من 
رسوم تجديد رخص البناء لمن انتهت فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد 
الرخ��ص مم��ن لم يتمكنوا من اس��تكمال بناء منش��آتهم او انجازها على 
المقاس��م المخصصة لهم بس��بب الظروف الراهنة، إضاف��ة الى القانون 
رق��م 13 لعام 2015 والمتضمن إعفاء المكلفين بأقس��اط قيمة المقاس��م 
العائدة ألي من سنوات 2014 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات 
التأخير المترتبة على عدم تس��ديد هذه االقساط إذا سددوا القسط ألي من 
الس��نوات المذكورة لغاية نهاية س��نة صدور القانون، ناهيك بالمرس��وم 
التشريعي رقم 37 للعام نفسه والمتضمن اضافة 0,003 )ثاثة باأللف( 
من قيمة المس��توردات كاف��ة وتخصيصها إلعادة تأهي��ل المدن وحماية 
المناط��ق الصناعية مع اعتبار هذه المس��اهمة من اإليرادات المركزية، 
بالت��وازي م��ع التعويض على الحرفيي��ن والصناعيي��ن الذين تعرضت 
منش��آتهم للضرر نتيجة تخريب االرهاب وإجرام��ه، وكذلك تخصيص 
المدين��ة الصناعي��ة في الش��يح نجار بحل��ب بكمية 1,5 ملي��ون ليتر من 
المازوت ش��هرياً بش��كل منفصل عن محافظة حلب، وتخصيصها أيضاً 
بإعانتين تبلغان مليار ليرة سورية للمساهمة في اعادة تأهيل البنية التحتية 
المتضررة وتسديد االلتزامات المترتبة لصالح األحكام القضائية وديون 
المدين��ة ولصالح خطوط النقل وصيان��ة المحطات الكهربائية، بالتوازي 
مع رصد مبلغ 400 مليون ليرة لصالح مجلس مدينة حلب إلعادة تأهيل 
البن��ى التحتية المتضررة في منطق��ة الليرمون الصناعية، باإلضافة الى 
مجموع��ة اخرى م��ن االج��راءات والترتيبات لصال��ح صناعيي المدن 

والمناطق الصناعية.

ما هي أبرز التحديات التي تواجه المدن والمناطق الصناعية السورية؟
يمك��ن إجماله��ا بالتأثي��ر الس��لبي لألزمة الحالي��ة وما رافقه��ا من نتائج 
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إنت��اج مص��ر ال يتجاوز 750 ألف برميل يومي��اً من الخام، إضافة 
إلى أنها تس��تورد ما بين 30 % - 40 % من احتياجاتها البترولية 
حيث تق��در الفاتورة الش��هرية ب�800 ملي��ون دوالر. بدورها نفت 
وزارة البت��رول أن يكون هن��اك أزمة بترولية. وفي هذا الس��ياق، 
أش��ار المتحدث باس��م وزارة البترول حمدي عبد العزيز أن البالد 
تمتلك حالياً مخزوناً اس��تراتيجياً من النفط  يكفي لس��داد احتياجات 
المواطنين، كما أن مصر ستطرح مناقصات جديدة لتلبية متطلبات 

السوق.

التحول نحو النفط العراقي
وجه��ت مصر أنظارها نحو العراق كبدي��ل فعاٍل عن نفط أرامكو. 
وعلى هذا األس��اس زاَر طارق المال في 30 أكتوبر/تش��رين األول 
بغداد لبحث اتفاقيات نفطية بين البلدين إضافة إلى األردن بحس��ب 
بيان ل��وزارة البترول والثروة المعدنية المصري��ة. وقال المال: إن 
ب��الده اتفقت مع العراق على اس��تيراد نفط البص��رة الخام لتكريره 
ف��ي مصر، وذلك بما تمتلكه مصر من قدرات تكرير فائضة يمكن 
اس��تغاللها لسد احتياجات العراق من المشتقات النفطية، إضافةً إلى 
الخام الذي ترغب مصر في ش��رائه، وتحقيق التكامل بين البلدين، 
بتش��غيل المعامل المصرية، وتوفير الطلب العراقي من المش��تقات 

بدالً من استيرادها من السوق العالمية.
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: إن بالده تطمح 
في تكوين ش��راكة مع مصر في مجال النف��ط والطاقة والغاز، من 

خالل فتح آفاق جديدة للعمل بين شركات البلدين.

 طارق المال

مصر تبحث عن مصادر جديدة للنفط

وكانت الس��عودية وافقت على إم��داد مصر بمنتجات نفطية مكررة 
بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 
23 ملي��ار دوالر بين ش��ركة أرامكو الس��عودية والهيئة المصرية 
العامة للبترول، ُوقع خالل زيارة رس��مية للعاهل الس��عودي الملك 
س��لمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام. وبموجب االتفاق تش��تري 
مصر شهرياً منذ مايو/أيار 400 ألف طن من زيت الغاز )السوالر( 
و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك 

بخط ائتمان بفائدة 2 % على أن يتم السداد على مدار 15 عاماً.
وتعليق��اً على قرار أرامك��و، قال وزير البت��رول المصري طارق 
المال: إن بالده ستش��تري مواد نفطية من الس��وق الفورية العالمية 
لتأمي��ن احتياجاتها البترولية. وأش��ارت مصادر مس��ؤولة بوزارة 
البت��رول والث��روة المعدنية أن هن��اك عدداً من البدائ��ل أمام مصر 
لتوفير احتياجات السوق المحلية، بعد توقف إمدادات أرامكو، أولها 
طرح المناقصات لش��راء المنتجات البترولية من الس��وق العالمية 
لتوفي��ر 700 ألف طن، وهو ما لجأت إليه الوزارة بالفعل بالنس��بة 

للشهر الحالي.

احتياجات متزايدة من النفط
أزم��ة النفط الحالية هي )أزمة قديمة حديثة( بالنس��بة لمصر، حيث 
عانت البالد من فترة ش��حٍ نفطي مش��ابهة إبان حكم محمد مرسي، 
وبعد تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للسلطة عادت األمور 
للتحسن، وأصبح هناك شبه استقرار نفطي بعد العطاءات الخليجية. 
لكن األمور عادت للتدهور توالياً، السيما بعد قرار أرامكو، كما أن  

لم تكن األزمة االقتصادية التي تعيشها مصر أو ما يعرف إعالمياً “بأزمة الدوالر” هي الوحيدة التي تعصف بالبالد، 
أرامكو  فمصر اآلن أمام تحٍد جديد يتمثل في تأمين احتياجاتها النفطية، وذلك بعد بيان تلقته من شركة 

السعودية بوقف إمداداتها من شحنات البترول خالل هذا الشهر من دون إبداء األسباب.

جبار اللعيبي
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بترولية من مصادر إضافية، حيث ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية 
لألنباء أن مصر س��تعوض البترول الس��عودي بنظي��ره اإلماراتي 
والروسي، وأضافت الوكالة الروسية: أن القاهرة تعاقدت مع اثنتين 
من شركات البترول في اإلمارات، خالل زيارة وزير البترول إلى 
أبوظبي، وهما شركة بترول اإلمارات الوطنية، وشركة أبيك، حيث 
س��تقومان بتصدير عدد من شحنات النفط إلى مصر، وذلك بجانب 
ش��حنات البترول القادم��ة من العراق لس��د احتياجات مصر خالل 
الفت��رة القادمة. ونقلت الوكالة أيضاً عن مصادر حكومية قولها، أن 
وزير البترول المصري س��يقوم بزيارة إلى روس��يا خالل األسابيع 
المقبلة للتعاقد واالتفاق على توريد عدد من شحنات البترول لصالح 
مصر خالل الفترة القادمة، وأن هناك اتصاالت بدأت بين الجانبين، 

على أن يتم السداد بالعملة الروسية “الروبل”.
وفي نفس اإلطار، تناقلت وس��ائل إعالم منها “رويترز” خبراً مفاده 
أن مصر ستتجه إلى النفط اإليراني أيضاً، وأن لقاًء حصل بين المال 
ونظيره اإليراني بيجن زنغنه، في العاصمة طهران، الخبر الذي القى 
جدالً واسعاً في األوساط المصرية والعربية نفاه زنغنه قائالً: إن المال 
لم يتجه إلى طهران مطلقاً، كما أن بالده لم تتلقى طلباً من مصر لشراء 
النفط. كذلك نفى الوزير المصري تلك الزيارة، ورداً على سؤال “هل 
س��تلجأ مصر إلى النفط اإليراني”؟، قال المال خالل مؤتمر صحفي 

عقده بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي: لن نذهب إلى إيران.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار أنواع الوقود المختلفة 
في محاولة لتخفيف الفاتورة االستهالكية بنسبة تراوحت بين 30 % 
عليها مع صندوق النقد الدولي.إل��ى 47 % في إطار سلس��لة من اإلصالح��ات االقتصادية المتفق 

وف��ي تفاصيل االتفاق، قال وزي��ر النفط العراقي جبار اللعيبي، في 
مؤتمر صحفي مع نظيره المصري: إن العراق فعّل حالياً مذكرات 
تفاه��م تم توقيعها م��ع الجانب المصري ع��ام 2015 و2016، في 
إش��ارة إلى اتفاقية تزوي��د العراق بالنفط الخام لمص��ر بنظام الدفع 
اآلجل. ونوه إلى أن بالده وقعت مع مصر مذكرة إلنش��اء شركات 
مش��تركة لتقوم باالس��تثمار النفطي، س��واء كان في مج��ال الحفر 
والتكري��ر والتوزيع، إضاف��ةً إلى وجود مصاف يمكن االس��تثمار 
فيها ع��ن طريق القطاع الخاص، فضالً ع��ن تطوير البنى التحتية 

واستثمار الغاز والتدريب.
م��ن جانبها، قالت وكالة األنباء العراقي��ة: إن وزراء بترول مصر 
واألردن والع��راق وقعوا مذكرة تفاهم لمد خط أنبوب نفطي بطول 
490 كيلومت��ر من العراق إلى مين��اء العقبة في األردن، ومنها إلى 
شمال إفريقيا عبر مصر. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع 

منتصف العام المقبل.
يش��ار إلى أن التوجه نح��و النفط العراقي لم يك��ن جديداً، فمنذ عام 
2015 وقعت مصر اتفاقية مع األردن والعراق تس��مح بتدفق الغاز 
الطبيعي والنف��ط العراقي عبر األردن إلى مص��ر إلعادة تصديره 
على ما يبدو لألسواق األوروبي. ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط 
حينها عن المال قوله إن زيادة إنتاج الطاقة محلياً في السنوات القادمة 
قد يس��مح لمصر بإعادة تصدير النفط العراقي ضمن خطة أوس��ع 

لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة.

بدائل أخرى
إضافة إلى العراق، يبدو أن مصر تسعى جادةً للحصول على مواد 
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كل برمي��ل. وف��ي حين كان هذا النموذج جيداً بالنس��بة لبغداد عندما كانت 
أس��عار النفط مرتفعة، إال أنها تدفع حالياً نفس الرس��وم مع تراجع إيرادات 

مبيعات النفط بشكل كبير.

نموذج عقد جديد
وكانت العراق أهلت 19 شركة لجولة العطاءات بينها شركات إماراتية مثل 
دراجون أويل ومبادلة للبترول إضافة إلى شركات يابانية وروسية وغيرها. 
وق��ال أحد المس��ؤولين المنخرطين في العط��اءات: “إن اللعيبي يرغب في 

التخلص من العقود القديمة وجعلها أكثر إفادة للعراق وشركات النفط”.
وس��يجري منح العقود الجدي��دة بناء على مفاوضات ثنائية ومباش��رة بين 
وزارة النفط والشركات مع االقتراب من نموذج )عقود تقاسم اإلنتاج( التي 
بموجبها تحصل الش��ركات على نسبة من إنتاج النفط بدالً من رسوم إزاء 
عملها. ومن المرجح أن تختلف بنية هذه العقود بما يتماشى مع الجيولوجيا 

المتباينة لشتى الحقول وبالتالي الطرق المختلفة الستخراج الخام.
وتعليق��اً على ذل��ك، قال العض��و المنتدب ل��دى “منار إنرج��ي غروب” 
اإلماراتية جعفر الطائي: “في بلد مثل العراق ومع التنوع الكبير في حقول 
النفط، من المستحيل أن يكون لديك نظام عقد واحد. هذا تطور نحو نموذج 
عق��د عراق��ي هجين يجمع بين عناص��ر عقد الخدمات الفنية وعقد تقاس��م 

اإلنتاج”.
ويرى مس��ؤولون أن الع��راق يجب أن يعفى من قي��ود اإلنتاج مثل إيران 
ونيجري��ا وليبي��ا الذين تض��رر إنتاجهم النفطي من الح��روب والعقوبات، 
حيث يعتقدون أن البالد أخرجت من السوق في التسعينيات حينما خضعت 
السعودية.حكومة صدام حس��ين لعقوبات دولية، وبالتالي فقد حصته السوقية لصالح 

جبار علي اللعيبي

العراق يسعى لزيادة اإلنتاج النفطي عبر عقود جديدة

وبشكل متحفظ، قدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
دعماً محدوداً الجتماع أوبك قائالً: “نحن مستعدون للتعاون 
على األسس الصحيحة ... نرغب في زيادة أسعار النفط”.

شروط العطاءات
وفي ه��ذا الصدد، وضعت العراق وثيقة للعطاء تش��ترط 
تحقيق زيادة س��ريعة ف��ي اإلنتاج كمطلب رئيس��ي للفوز 
بالعقود. كما ترغب بغداد في الحد األقصى من اإليرادات 
بم��ا في ذلك الناجمة عن بي��ع الغاز المنبعث كمنتج ثانوي 
الس��تخراج الخام ب��دالً من حرق��ه. وبعد تحقي��ق اإلنتاج 
التج��اري ف��ي المرحل��ة األولى م��ن التطوير، س��يتم في 
المرحل��ة الثاني��ة تحقيق ارتفاع مس��تدام لإلنت��اج بجانب 
االس��تفادة الكامل��ة من الغ��از المصاح��ب. وباحتياطيات 
نفطي��ة تبلغ 143 ملي��ار برميل فإن الع��راق يتحكم بنحو 

عشر كل النفط في باطن األرض بأنحاء العالم.

عقود قديمة وضعيفة
ويعان��ي قطاع الطاقة العراقي من عقود اتس��مت بضعف 
االستثمار منذ حكم صدام حسين، وبعد اإلطاحة به وقّعت 
الب��الد اتفاقات مع ش��ركات كب��رى مثل إكس��ون موبيل 
ورويال داتش ش��ل لتطوير حقوله العمالقة، وزاد إنتاجه 
ليبل��غ 4.7 مليون برميل يومياً ه��ذا العام مقارنة مع 2.4 
ملي��ون برمي��ل يوميا في بداية العق��د. وكانت هناك رغبة 
س��ابقة بأن يص��ل اإلنت��اج إل��ى 9 ماليين برمي��ل يومياً 
بحلول 2018، لكنه تخل��ف عن التوقعات األولية، متأثراً 
بالبيروقراطي��ة ونقص البنية األساس��ية وش��روط العقود 
الصعب��ة، ولهذا يس��تهدف حالياً الوصول بي��ن 5.5 و 6 

ماليين برميل يومياً بحلول 2020.
وبموج��ب عقود خدمة أرس��يت من��ذ 2003 تدفع وزارة 
النفط رس��وماً مقومة بالدوالر لشركات إنتاج النفط مقابل 

يطمح العـراق في زيـادة إنتاجـه النفطي على 
المدى الطويـل مـن خالل طـرح عقود جديـدة 
لالستثمار. هذا السعي يأتي مناقضاً لتوجهات 
أوبك التي يجتمع وزرائها في 30 تشرين الثاني/ 
نوفمبر في فيينا لمناقشة خفض اإلنتاج حتى 
تنتعش األسعار، وهو نفس الموعد الذي وضعه 
وزيـر النفـط العراقي جبار علي اللعيبي لتقـدم 
الشـركات العالمية عروضها للمسـاهمة في 

تطوير  12حقاًل نفطيًا صغيراً ومتوسطًا.
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يكن النمو احتوائيا ليشمل كل شرائح المجتمع ولم يولد وظائف كافية، ال سيما 
للشباب والمرأة.

المكونات األساسية
وتتضمن المكونات األساسية للخطة التي سيتم العمل بها:

- الحفاظ على نظام لس��عر الصرف المرن: سيس��اعد هذا النظام على تحسين 
تنافس��ية مص��ر الخارجية، ودعم الصادرات والس��ياحة، وجذب االس��تثمار 
األجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطاته الدولية. 
ومن المقرر أن تركز السياسة النقدية على احتواء التضخم والوصول به على 

المدى المتوسط إلى رقم متوسط في خانة اآلحاد.
- زي��ادة اإلي��رادات الحكومي��ة عبر ضريب��ة القيمة المضافة: ستس��اعد هذه 
الضريب��ة التي أقرت في آب/أغس��طس 2016 على تعزيز إيرادات الموازنة 
العام��ة. ولحماي��ة أقل الفئات دخال ف��ي المجتمع، تتضم��ن الضريبة الجديدة 

إعفاءات لمعظم السلع الغذائية األساسية التي يستهلكها الفقراء.
- تنفي��ذ إصالح��ات دع��م الطاقة: ال يوجه دع��م الطاقة بدقة إلى المس��تحقين 
ويس��تفيد من معظمه غير الفقراء. وهو يتسبب أيضاً في انحراف اإلنتاج نحو 
الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة وبعيداً عن المشروعات كثيفة العمالة والتي 
تخلق فرص عمل للمواطنين. ومن ش��أن إصالح هذه النظم أن يحرر موارد 
لالس��تخدام في أولوي��ات مثل الصحة والتعليم والبح��وث والتطوير والحماية 

االجتماعية.
- تشجيع النمو من خالل إصالحات هيكلية واسعة النطاق: تمثل اإلصالحات 
الرامية إلى تحس��ين مناخ األعمال - مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية 
وتيس��ير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وستؤدي 
هذه اإلجراءات إلى زيادة خلق فرص العمل والمس��اعدة على معالجة البطالة 
المرتفعة في مصر. وس��تؤدي إتاحة المزيد م��ن دور الحضانة العامة وزيادة 

أمان وسائل النقل العام إلى تيسير عمل المرأة المصرية خارج المنزل.
ومع التنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يرتفع النمو إلى 6 % بحلول عام 2021 

-على غرار المستويات المحققة في 2005 - 2010.
وف��ي ه��ذا الصدد، ق��ال رئيس بعثة الصن��دوق لمصر كري��س جارفيس: إن 
“برنام��ج اإلصالح الذي وضعته الحكومة ويدعمه الصندوق يهدف إلى رفع 
وغيرهم من محدودي الدخل”.النمو، وتيسير العثور على فرص عمل أمام النساء والشباب، وحماية الفقراء 

صندوق النقد يدعم االقتصاد المصري بـ12 مليار دوالر

ف��ي هذا االطار، أكدت المديرة العامة للصندوق  كريس��تين 
الغارد أن البرنامج الذي وضعته الحكومة المصرية “لصالح 
الش��عب المصري”، موضحةً أن البرنامج يسعى إلى إنعاش 
آفاق النمو في مصر عن طريق استعادة االستقرار والثقة في 
االقتصاد، وتنفي��ذ إصالحات هيكلية تعمل على خلق فرص 

العمل.
التحديات السلبية

أثر ع��دم االس��تقرار السياس��ي والقضايا األمني��ة اإلقليمية 
وتباط��ؤ االقتص��اد العالم��ي تأثي��را س��لبياً عل��ى االقتصاد 
المصري، حيث تسبب في تضخيم المشكالت الهيكلية طويلة 
األمد. كما لم يكن تثبيت سعر صرف الجنيه المصري مقابل 
الدوالر في صالح االقتصاد المصري. فقد أضعف تنافس��ية 
مصر الخارجية، واستنزف االحتياطيات األجنبية، وأدى إلى 
نقص العملة األجنبية الذي أثر س��لباً على االستثمار وتسبب 
في تراجع الثقة باإلضافة إلى نقص السلع الغذائية في بعض 
األحي��ان. وجاء ارتف��اع العجز والدين العام بس��بب ضعف 
اإليرادات والدعم غير الموجه إلى مستحقيه وتضخم فاتورة 
أج��ور القطاع الع��ام، فأصبح العجز كبيراً وارتفع مس��توى 
الدي��ن العام مقترباً من 100 % م��ن إجمالي الناتج المحلي. 
باإلضاف��ة ال��ى انخفاض النم��و حيث ظل النم��و وتوظيف 
العمالة مقيدين بالمعوق��ات الهيكلية القائمة منذ أمد بعيد. فلم 

يواجه االقتصاد المصري تحديات هيكلية عاجلة 
وطويلة األمد دفعت الحكومة المصرية لوضع 
البالد  اقتصاد  إلصالح  شاملة  اقتصادية  خطة 
وتعزيز  العمالة  وتوظيف  االستقرار  واستعادة 
االجتماعي. وبهدف مساعدة  األمان  شبكات 
الحكومة على تحقيق اهدافها، وافق صندوق 
 12 الدولي على منح مصر قرض بقيمة  النقد 
مليار دوالر ُيصرف على 3 سنوات لدعم الخطة 
اإلصالحية، وسيقدم من خالل “تسهيل الصندوق 

الممدد” ويتضمن إجراءات لحماية الفقراء.
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في السيولة المالية. واتهم السراج الكبير بعرقلة الجهود المبذولة للتعامل مع 
أزمة الس��يولة، من خالل رفضه المتكرر للمطال��ب بتقديم قروض وتوفير 
العملة الصعبة. وقال السراج في مقابلة تلفزيونية إنه استنفد جهوده مع الكبير 
وإن اس��تجابته ضعيفة وأحياناً منعدمة. ب��دوره رد الكبير قائالً: “إن مجلس 
الس��راج وضع مقترحات فضفاض��ة تتضمن بي��ع دوالرات غير موجودة 
وخف��ض قيمة الدينار الليبي، كما أن المجلس الرئاس��ي لم يتقدم بأي برامج 

واقعية قابلة للتنفيذ الفعلي”.

اجتماع لندن
إل��ى ذل��ك، دعت كل من بريطاني��ا والواليات المتحدة إل��ى اجتماع وزاري 
في لندن حول ليبيا، س��عياً منها لدفع العملية السياسية واالقتصادية، ويهدف 
االجتماع بحس��ب السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميليت، للتأكيد على الدعم 
الدول��ي لالتفاق السياس��ي الليبي، وكس��ر الجم��ود في تنفي��ذه وإيجاد حلول 
للمش��اكل االقتصادية للمواطنين عبر تسهيل زيادة عائدات النفط و استخدام 

هذه العائدات لتحسين ظروفهم.
المؤتم��ر الذي جرى الحقاً في 31 أكتوبر/تش��رين األول بحضور أطراف 
غربية وعربية، ُخصص في يومه الثاني لوضع خطط تسمح بإعادة تنشيط 
االقتصاد، وتوجيه الموارد نحو توفير الخدمات األساس��ية للس��كان. وأشار 
مليت أن االجتماع بحث خطةً اس��تعجاليه لتوفير السيولة وتقديم التمويالت 

لبعض المشاريع الحيوية.
بدوره، قال السراج أنه قدم تصوراً عن الوضع في بالده أمام ممثلي الدول 
المش��اركة في المؤتمر. ومع أن ش��كل الدعم لم يتضح جيداً، فيرى خبراء 
أن الدول الغربية قد تمنح مس��اعدات مالية لحكومة الس��راج بهدف إحداث 

توازن اقتصادي.
الوضع األمني والثقة في النظام المصرفي وإيجاد حّل للنزاع السياسي.وأخيراً يرى خبراء اقتصاديون أن أزمة الس��يولة لن تحل من دون تحس��ن 

الصديق الكبير

صراع السياسيين في ليبيا: أين سيصل باالقتصاد؟

ويق��ول البنك الدولي إن االقتص��اد الليبي يعاني من تبعات 
الح��رب األهلي��ة، وتش��هد البالد نقص��اً حاداً في الس��يولة 
واالحتياطيات األجنبية التي انخفضت إلى 43 مليار دوالر 
م��ع نهاي��ة 2016 من أكث��ر من 100 ملي��ار دوالر منذ 3 
سنوات. كذلك أدت الضغوط المالية إلى نقص في المنتجات 
الغذائية المدعمة، وهو ما دفع أسعار الغذاء للصعود 31 % 

في النصف األول من العام الجاري.

انقسامات داخلية
وبحسب رويترز، فإن اقتصاد ليبيا الذي يعتمد بشكل كبير 
على إيرادات النفط، يتطلب وجود عالقات متينة بين حكومة 
الوفاق الوطني وبين المؤسس��ة الوطنية للنفط والمصرف 
المركزي الذي يدير جميع عائدات المؤسسة. لكن المؤسسة 
الوطني��ة للنف��ط والمص��رف المركزي منقس��متان منذ أن 
تش��كلت حكومتان وبرلمانان في طرابلس وفي شرق ليبيا 
)طب��رق( ع��ام 2014. ونتيجة لذلك، تعتب��ر حكومة فايز 
الس��راج أن محافظ البنك ف��ي طرابلس الصديق الكبير هو 
الشرعي والتابع للمجلس الرئاسي. وعلى النقيض من ذلك، 
فبرلمان الش��رق يعتبر علي الحب��ري الذي يتخذ من مدينة 

البيضاء مقراً له هو المحافظ الشرعي للبنك المركزي.
وف��ي جان��ب االنقس��امات أيض��اً، تعه��د فرعا المؤسس��ة 
والمصرف المركزي في طرابلس بالعمل مع قيادة حكومة 
الوفاق الوطني المعروفة بالمجلس الرئاسي. لكن العالقات 

بين السراج والكبير توترت وسط أزمة سياسية.

اتهامات متبادلة
ويظهر النزاع مدى الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق 
للس��يطرة على الوضع االقتص��ادي المت��ردي، بل وأكثر 
من ذلك، فقد تنامت مش��اعر االستياء واإلحباط، وتجددت 
االضطرابات في الشوارع وحدث تراشق علني بين رئيس 
الوزراء فايز الس��راج، ومحافظ مص��رف ليبيا المركزي 
الصدي��ق الكبير، حول من يتحمل مس��ؤولية النقص الحاد 

على  متأزمة  خطوات  الليبية  الساحة  تشهد 
أطراف  تسعى  فبينما  االقتصادي،  الصعيد 
دوليـة إلنعاش االقتصاد وتحسـين الخدمـات 
الضروريـة، تســيطـر على البـالد حالـة مـن 
االنقسـام السـيـاسـي واالقتصـادي، والتي 
بحسب خبراء ستؤدي إلى مزيد من الهبوط 

إذا لم يتم تدارك األمر.
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أصبحا متاحين للجميع تقريباً من دون مقابل.

دقة اإلحصاءات والتكنولوجيا
أم��ا النظرية الثانية، فهي تعترف بمش��كلة عدم الدقة في قي��اس اإلنتاجية، ولكنها 
تقول بأن التباطؤ الذي حدث في اإلنتاجية خالل العقود األخيرة ال يمكن أن يعزى 
بالكامل إلى تلك المشكلة. فجزء من ذلك التباطؤ حقيقي والعوامل المسببة له يمكن 
أن تس��تمر في المستقبل. وتشمل هذه العوامل التباطؤ في التجارة العالمية وزيادة 
الحمائية اللذين وفرا الحماية للشركات األقل إنتاجية من المنافسة الدولية. والعامل 
اآلخر هو تباطؤ نمو االستثمار الذي أدى إلى خفض رأس المال واآلالت المتاحة 
للعاملين، ما أدى بدوره إلى تقليص نمو اإلنتاجية. ويجادل البعض بأنه، باإلضافة 
إلى تباطؤ معدالت االستثمار، فإنه يتم توجيه االستثمارات للقطاعات األقل إنتاجية 
مثل قطاع العقارات أو القطاع المالي، وهو ما تسبب في انخفاض عام في معدالت 
اإلنتاجي��ة. ويمكن أن يك��ون ارتفاع مع��دالت البطالة في أعق��اب األزمة المالية 
العالمية قد فاقم هذه المشكلة، حيث أدت وفرة األيدي العاملة الرخيصة إلى زيادة 
اعتماد الشركات على اليد العاملة بدالً من رأس المال وتراجع محفزات االستثمار 

في التكنولوجيا المعززة لإلنتاجية.

النظري��ة الثالثة واألكثر تش��اؤماً بش��أن نم��و اإلنتاجية، ت��رى أن عصر التطور 
التكنولوجي قد ولّى وأننا اس��تنفذنا جميع المزايا من ازدهار اإلنتاجية الذي رافق 
الثورة التكنولوجية. ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن ابتكاراتن مثل نظام الصرف 
الصح��ي المنزلي والطائرات أش��دّ تأثيراً في تغيير حياتن��ا المعاصرة من تويتر 
ويوتي��وب. غير أن هذه النظرية قد تكون غارقة في التش��اؤم. فعادة ما يس��تغرق 
األمر عقوداً الستيعاب تأثير التكنولوجيا الحديثة بالكامل في حياة الناس الشخصية 
والعملية. وليس من الصعب أن يتخيل المرء مكاسب الكفاءة التي يمكن أن نحصل 
عليها من مح��ركات البحث ومواقع حجز الخدمات على اإلنترنت وأنظمة تحديد 
المواقع GPS. ومع ظهور تكنولوجيا حديثة في األفق مثل السيارات بدون سائق، 
والطائرات.فقد يكون لها التأثير نفسه في تغيير نمط الحياة، كنظام الصرف الصحي المنزلي 

تباطؤ نمو اإلنتاجية أبرز مشكالت االقتصاد العالمي

بين اإلنخفاض واإلرتفاع
كان نم��و اإلنتاجية يس��ير في اتجاه نزول��ي منذ عقد 
السبعينات من القرن العشرين. وفي الواليات المتحدة 
األميركي��ة، تراج��ع من معدل نمو س��نوي بمتوس��ط  
2.5 % خ��الل 1996 - 2004 إل��ى مج��رد 1.1 % 
في الس��نوات 2004 - 2014. وف��ي اآلونة األخيرة، 
تباط��أ نمو اإلنتاجية بأكثر من ذل��ك، حيث بلغ نموها 
ف��ي المتوس��ط  0.5 % فقط خالل الس��نوات الثالث 
الماضية. وال تقتصر المشكلة على الواليات المتحدة، 
فقد أثرت أيضاً على معظم االقتصادات الكبيرة. وبين 
دول مجموعة السبع، تباطأ نمو اإلنتاجية من 2.4 % 
في الس��نوات 1970 - 1996 إلى 0.9 % فقط خالل 

الفترة بين 2004 - 2014.

وهناك 3 نظريات لتفس��ير هذا التباطؤ في اإلنتاجية. 
تق��ول النظري��ة المتفائل��ة أن التباطؤ ف��ي اإلنتاجية 
هو نتيج��ة لتزايد عدم الدقة اإلحصائي��ة. ووفقاً لهذه 
النظرية، فإن قياس التحس��ن ف��ي اإلنتاجية في قطاع 
الخدمات أصعب بالمقارنة مع قطاع التصنيع. فتقييم 
نوعي��ة الخدم��ة التي تأت��ي مع وجبة ف��ي مطعم ما، 
أصعب عل��ى موظفي إحصاءات الحس��اب الوطني 
من تقييم جودة الس��يارات المنتجة في أحد المصانع. 
وبالمث��ل، مع تزاي��د الدور ال��ذي تؤدي��ه تكنولوجيا 
المعلومات واإلنترنت في حياتنا اليومية، فإن التقليل 
من ش��أن تأثيرهما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى المبالغة 
في تقييم التباطؤ في اإلنتاجية. فمن الصعب جداً قياس 
قيمة االنتش��ار الواسع للمعرفة الرقمية والترفيه، فقد 

يبدو أن انخفاض نمـو اإلنتاجية هـو أحد 
أهـم المشـكالت التي تواجـه االقتصـاد 
العالمي اليـوم. فاإلنتاجيـة هي المحـدد 
الرئيسي لمستويات المعيشة على المدى 
الطويل، وقد كان تباطـؤ نموهـا مشكلة 
قائمـة لبعـض الوقت منذ فترة تعـود لما 
قبل األزمـة المالية العالمية، وامتد أثرهـا 
إلى مجموعـة كبيرة مـن البلدان. ويعـود 
جزء من المشـكلة إلى صعوبـات القياس 
اإلحصائي، خاصة في مـا يتعلق بصعوبـة 
قياس التحسـينات التي تطرأ على جـودة 
الخدمات وتأثير التكنولوجيات الحديثـة. 
التباطـؤ حقيقي وقد  مـن  أن جـزءاً  غير 

يستمر في المستقبل.
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عـيـنـــت مجـمــوعــــة 
أبوظبــي المالية شــركة 
نورثاكر اللندنيـة التابعــة 
لمهـمــة  للمجمـوعــــة، 
بناء وتطويـر مشـــروع 
بـعــد  بــرودواي”،  “ذا 
تســّل المجموعــة موقع 
“نـيـو ســكوتالند يـارد” 
رســمياً من مكتب عمدة 
لندن لشـــؤون الشــرطة 
والجريمــة، خالل حفــل 

خاص أقيــم احتفاًء بهــذا الحدث. وتم االحتفال رســمياً 
بإتمام هذه الصفقة، بحضور المفوض المساعد لشرطة 
العاصمــة البريطانيــة هيليــن كينج، الرئيــس التنفيذي 
للمجموعة جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للعمليات في 
المجموعة مصطفى خريبة، والرئيس التنفيذي للشــركة 
نيكولو باراتييري دي ســان بيترو، أمام الالفتة الشهيرة 

لمبنى نيو سكوتالند يارد.
كما عيّنت الشــركة مستشــار التخطيط بيلفنجر جي في 
ايه وشركة الهندسة المعمارية سكوير آند بارتنرز للبدء 
بتنفيذ هذا المشروع العقاري الذي يعتبر األكبر من نوعه 
الــذي يتم إطالقــه في لندن منذ التصويــت على خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

صندوق منح للدراسات العليا من “أمنيات” “أبوظبي المالية” تباشر
تطوير “ذا برودواي”

أطلقت مجموعة أمنيــات العقارية التي 
تتخذ مــن دبي مقراً لهــا، صندوق منح 
للدراســات العليــا في جامعــة هارفارد 
األميركيــة بعنوان “صنــدوق منح زها 
حديد وأمنيات”، حيث تهدف المجموعة 
من خالله إلى تشجيع أصحاب المواهب 
من طالب التصميم والهندسة المعمارية 
فــي اإلمــارات والعالم العربــي لمتابعة 

دراســاتهم العليا في الجامعة. ويهدف الصندوق الذي أسسه الرئيس التنفيذي ومؤسس 
المجموعة مهدي أمجد، إلى تشجيع الجيل القادم من الموهوبين وتقديم الدعم الالزم لهم 
من أجل مواصلة السير على الطريق الذي بدأته المصممة الراحلة زها حديد في مبادرة 
تمثل تكريماً إلنجازاتها بمنح هدية للمبدع الذي سينال المنحة ويوصل إبداعاته للعالم.

“ذا هاب” في “عقارات جميرا للغولف”

استضاف فريق اإلدارة التنفيذي لشركة عقارات جميرا للغولف حفل التوقيع الرسمي 
لتطوير غرين ســبورتس هاب باي ســاند )ذا هاب(، أول مركز رياضي مســتدام في 
العالم بقلب مجّمع عقارات جميرا للغولف. وانضم وزير األعمال والتطوير الدنماركي 
ترولز لوند بولسن، إلى حفل التوقيع بحضور نجم كرة القدم الدولي إيبي ساند، الذي قدّم 
التصميم األولي للمركز. ويزور بولسن، دبي على رأس وفد لتقديم الخبرة الدنماركية 
في مجال االستدامة، حيث أشاد الوفد الحكومي الدنماركي بالتزام المركز بالممارسات 
البيئية بوصفها عنصراً أساســياً لتحقيق رؤية اإلمارات لعام 2021. ويهدف المركز 
إلى استقطاب السياحة الرياضية إلى دبي، وتشجيع المشاركة المحلية بالرياضة على 

اختالف الفئات العمرية، حيث سيشكل الوجهة األولى للتدريبات الرياضية والترفيه.

افتتح ولي عهد أبوظبــي، نائب رئيس المجلس األعلى 
للبترول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المبنى الرئيسي 
لشــركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنــوك” ومجموعة 
شــركاتها، الذي يقع إلى جوار المبنى القديم على شارع 
كورنيــش أبوظبــي، حيث قام بإدارة صمــام لرأس بئر 
إيذاناً بافتتاح المبنى الجديد المكّون من 64 طابقاً بارتفاع 

342 متــراً، بعـدهـــا تـــم 
عرض مادة فيلمية توضح 
رحلة النفـــط من البئر إلى 
المصفاة لتكريره، ومـن ثـم 
استخدام مشتقاته في محطة 
وانتقــال  الكهربــاء  لتوليد 
الطاقة عبر األسالك إلنارة 

خريطة لدولة اإلمارات.

مقر جديد لـ“أدنوك”

االحتفال بتقدم أعمال بناء “ميلينيوم باليس”

فعاليــة   ،The First Group نظمــت 
لالحتفال بتقدم أعمال البناء الخاصة بأحدث 
مشاريعها الفندقية، “ميلينيوم باليس” في 
قرية جميرا تراينجل بدبي، وهو مشروع 
حائز على جوائز ويقع في قلب مدينة دبي 
الجديــدة. وحضر الحفل أعضــاء اإلدارة 
العليا لشــركة التطويــر العقاري في دبي، 

فضــالً عن ميلينيوم وكوبثــورن، وهي مجموعة الضيافة الدوليــة المعينة بإدارة هذا 
الفنــدق الفاخــر واألنيق من فئة األربع نجوم، والذي مــن المقرر افتتاحه عام 2019. 
 The First وكانت األضواء خالل الحفل مسلطة على أحدث سفير للعالمة التجارية
Group، أســطورة الكريكيت الهندي سونيل جافاســكار، الذي استثمر في “ميلينيوم 

باليس”، الذي يعد رابع مشروع فندق مخصص من The First Group في دبي.
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Rise Properties 50 منRise

إحــدى   Rise Properties شــاركت 
مجــال  فــي  المتخصصــة  الشــركات 
العقارات في لبنان والمعروفة بمشاريعها 
 Business التكنولوجيــة الذكيــة، فــي
 Opportunity in Lebanon 2016
 The الــذي حمــل هذا العــام عنــوان
الحــدث  ونظمــت   .Cutting Edge

شركة InfoPro في فندق موفنبيك في بيروت، وحضر الحفل 1200 شخصاً، وشارك 
100 شخص في المؤتمرات الـ15 التي ُعقدت على مدى يومين، كما عرض موظفو قسم 
المبيعات وممثلو شــركة Rise Properties مشــروع 50Rise، وهو البرج التجاري 
األطول واألذكى في لبنان، الذي يتميّز بموقعه االستراتيجي في وسط منطقة نيو جديدة. 
ويشكل هذا المشروع المكان المثالي ألصحاب األعمال والمشاريع الراغبين في االستثمار 
في المكاتب والمحالت التجارية التي تشرف على منظر بانورامي رائع للساحل اللبناني.

أداء القطاع العقاري في أبوظبي

تأثرت أســعار إيجار الشــقق والفلل السكنية في أبوظبي بشكل مباشر بسبب التحديات 
االقتصادية، لتشهد انخفاضاً بنسبة 3 % في الربع الثالث من عام 2016، وفقاً لتقرير 
أصدرتــه شــركة تشــيترتنس المتخصصة في مجــال الخدمات العقاريــة، حول أداء 
القطــاع العقاري في اإلمــارة. ويعود ذلك إلى بحث الســكان للحصول على خيارات 

ســكنية أرخص وأصغر بسبب استمرار خطط 
خفــض التكاليف والتقليص فــي قطاعات النفط 
والغاز الحكومية، والوضع االقتصادي العالمي، 
وقرار الكثير من الشــركات بتخفيض الوظائف 
والتعويضــات. وجــاء في التقرير أنه تم تســليم 
ألف وحدة سكنية في الربع الثالث 2016، ومن 
المقرر تسليم 3 آالف وحدة بحلول نهاية 2016.

إنجاز 50 % من تطوير “فندق البيت”

أعلنت هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير شروق، عن اكتمال إنجاز 50 % من األعمال 
التطويرية في “فندق البيت”، مشروع الضيافة التراثي األضخم من نوعه في المنطقة، 
والواقع في “قلب الشــارقة”. وأوضحت “شروق”، أن أعمال اإلنشاء  تسير وفقاً لما 
هــو مخطط لــه، متوقعة إتمامه بالكامل وافتتاحه في النصــف الثاني من عام 2017، 

وهو يضم 54 غرفة فندقية، ويشتمل على 5 مطاعم 
ومقاهي، باإلضافة إلى “بيت القهوة والشاي العربي 
التقليدي”، ومطعم على مدار 24 ســاعة، وهو يوفر 
مركــزاً لرجال األعمال، ومتحفاً، ومكتبة، ومتاجر، 

وغرفة للضيوف، ومرافق عامة.

وقع وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي، 
اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة 
للتنمية المســاهم الرئيســي في موريا المهندس ســميح 
ساويرس، إلقامة مشــروع “سيتي ووك مسقط”، وهو 
مجمع تجاري بإطاللة شــاطئية مميزة في منطقة الحيل 
الشمالية. ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون الُمثمر 
والمتواصــل بين وزارة الســياحة وموريا، الذي يهدف 
إلى إيجاد قيمة ُمستدامة للعديد من القطاعات التي تشمل 
السياحة والبيع بالتجزئة والعقارات. ومن المقرر إقامة 
المشروع على مساحة 47999 متر مربع بوجهة بحرية 
على امتــداد 355 متر، حيث ســيضم منطقــة تجارية 
تشمل عدداً من المحالت والمطاعم، باإلضافة إلى فندق 
من فئة الخمســة نجوم، وسيتضمن مساحات مخصصة 

للمكاتب ومجمعاً لصاالت السينما.

اتفاقية مشروع سيتي ووك مسقط

منح عضو المجلس األعلى لالتحاد، حاكم إمارة عجمان 
الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مجموعة “سويت هومز” 
شركة التطوير العقارية في اإلمارات، درع “12 عاماً 
من التميّز”، تكريماً لجهودها الحثيثة وتقديراً اللتزامها 
بدفع عجلة النمو والتطور في عجمان. وقد قدّم النعيمي 
هــذا الدرع للمديــر التنفيذي والمدير المنتدب للشــركة 
فهد ســتار ديرو، خالل زيارته إلى مشــروع “عجمان 
أبتاون” البالغة كلفته 750 مليون دوالر أميركي، حيث 
ســلّم المفاتيح إلى مالكي الفيالت كجــزء من إجراءات 

إنجاز المرحلة األولى من ذلك المشروع.

12 عامًا من التميز
لـ“سويت هومز”
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استحوذت شــركة تجارة األعمال البريطانية المدعومة 
مــن قطر علــى مبنى محكمة لندن الشــهير   في صفقة 
تقدر بنحو 165 مليون دوالر، على أن تقوم بتحويله إلى 

فندق فخم يليق بتاريخه التراثي.
المبنى الذي شهد محاكمة األخوين كراي أهم المجرمين 
البريطانييــن في فترة الســتينات من القــرن الماضي، 
وأيضاً محاكمة الروائي والمؤلف المســرحي أوســكار 
وايلــد، كان قــد أوقف كافــة عملياته القانونيــة في عام  
2006. وأوضح العضو المنتدب لشركة تجارة األعمال 
البريطانية مهدي شــااللي أن الشــركة تعهدت بالحفاظ 
على التراث اإلنكليزي بالتعاون مع مجلس مدينة ويست 

مينستر وشرطة العاصمة.

قطر تستحوذ
على مبنى محكمة لندن

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي في إنشــاء مبنى رئيســي 
جديد لها تزيد مســاحته عــن 1.5 مليون قدم مربعة،في 
قلب قرية الثقافة، يحمل اســم “مبنى الشــراع” سيكون 

أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي بالعالم.
ويتضمن المبنى مرافق هندسية ومساحات خضراء، كما 
يتسع ألكثر من 5 آالف موظف، إضافة إلى المتعاملين 
مع الهيئة وزوارها، كما يســجل في إنجاز غير مسبوق 
بتحقيقه نسبة صفر في االنبعاثات الكربونية ما سيعزز 
مكانة دبي العالمية كنموذج للمؤسسات الرائدة في مجال 

االستدامة واالبتكار واستشراف المستقبل.

مبنى الشراع األكبر واألذكى
في العالم

تزويد محطات التحويل في لوسيل

وقعت وحدة أنظمة توصيل الطاقة في شركة جنرال إلكتريك، عقداً لدعم إمدادات الطاقة 
الكهربائية في مشروع مدينة لوسيل التي ستستضيف نهائيات بطولة “كأس العالم لكرة 
القدم 2022”، لترسي بذلك معياراً جديداً في توفير حلول الطاقة المصممة محلياً. وفازت 
وحدة حلول الشبكات الكهربائية التابعة لـ“جنرال إلكتريك”، بالعقد من شركة الرسن آند 
توبرو لتوفير أنظمة الحماية واألتمتة لسبع محطات تحويل في مدينة لوسيل، استطاعة 
كل منها 11/66 كيلوفولط. وســتوفر “جنرال إلكتريك” المرحالت الكهربائية لتكون 
بذلــك المزود الحصري لجميع معدات الحماية لمحطات التحويل الـ7. كما ســتزودها 

الشبكات  حلول  وحدة 
الكهربائيــة بأكثر من 
400 لوحــة حمايــة، 
األتمتـــــة  وبنظــــام 
لمحطــــات  الرقميــة 
.DS Agile التحويل

“سيركو” تدير مطارات دبي

فازت شــركة ســيركو المتخصصة في توفير الخدمات 
العاّمــة للهيئات الحكومية والقطــاع الحكومّي وغيرها، 
بعقد مدته 6 ســنوات إلدارة المنشآت في مطارات دبي. 
ويشــمل العقد الجديد مجموعة كاملة مــن خدمات إدارة 
المنشــآت للمبنى رقم1 والمبنى رقم2، إضافة إلى مباني 
أخرى خاصة بخدمات الشــحن والمباني الملحقة بمطار 
دبي الدولي. ويمثّل العقد امتداداً ألنشطة الشركة في إدارة 
المنشــآت مع قطاعات التعليم، الطاقة، الرعاية الصحية 
والقطاع العام.  وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في 
مطارات دبي كريس جارتون: يسعدنا تجديد شراكتنا مع 

سيركو، إذ ستساهم إدارتها للمنشآت بتعزيز رؤية وجهود مطارات دبي لالرتقاء بمعايير 
الخدمة بصورة أكبر وتوفير أفضل تجربة للعمالء عبر مرافق البنية التحية للمطار.

كريس جارتون

“كريستال الغونز” في “سيتي سكيب جدة”

ســلطت شــركة كريســتال الغونز العالمية المتخصصة في مجــال تطوير البحيرات 
الكريســتالية العمالقة، الضوء على محفظة مشاريعها في السعودية والشرق األوسط، 
خالل مشاركتها في معرض جدة لتطوير المدن واالستثمار العقاري )سيتي سكيب جدة( 
2016. وقد طورت الشركة تقنية تبخير جديدة تساهم في تخفيض معدالت هدر المياه 
بنسبة تصل إلى 70 %، ما يعزز مستويات المستدامة بشكل كبير للغاية، حيث تتكون 
هذه التقنية المطورة حصراً في كندا من مواد خاصة تُضاف إلى المياه لتنشر طبقة غير 
مرئية مضادة للتبخر على ســطح البحيرة الكريســتالية. ويمكن استخدامها في مختلف 

درجات حرارة المياه المختلفة وتتميز بقدرتها على تحمل ظروف الرياح والمطر.
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استخدامها في المباني ووسائل النقل التجارية الذكية هي المساهم الرئيسي، 
حيث س��تمثل 58 % من جميع تقنيات إنترنت األش��ياء الرئيسية في المدن 

الذكية.

إنارة الشوارع الذكية
وانطالقاً من توجيهات “إكوديز أين دايركتيف” ينبغي على أعضاء االتحاد 
األوروبي التخلص بش��كل تدريجي من إنارة الش��وارع المتوهجة مع نهاية 
2016، حيث يتوقع محللو جارتنر أن تحقق هذه األهداف المستدامة استثماراً 
إيجابياً وأثراً مبتكراً، خاصة على نطاق القطاعات الصناعية الواقعة ضمن 

أروقة المدن.
واستش��هدت بتينا تراتز بمدينة أمستردام، التي تبذل جهوداً جبارة وواسعة، 
وذل��ك من خالل المرونة في رب��ط إمدادات الطاقة مع االبت��كارات الرائدة 
للمص��ادر البديل��ة والتقني��ات الخضراء. كم��ا أنها تقوم بط��رح العديد من 
الخيارات السهلة للمستخدم، منها خيارات التنقل المتنوعة مثل تقاسم السيارة، 

أو محطات إيقاف الدراجات، أو الشوارع المثالية للمشي والتنزه.

ترشيد استهالك الطاقة
ونظراً ألهمية الطاقة، أشارت “إنرجي إفشنسي دايركتيف األوروبية”،إلى 
أنه يتوجب على المباني العامة والعقارات الخاصة خفض مستوى استهالك 
الطاقة بنس��بة 3 % س��نوياً. واليوم، تعد عمليات التدفئة والتبريد واإلضاءة 

المسؤول الرئيسي عما يقارب 60 % من استهالك الطاقة في المبنى.
وت��رى بتين��ا تراتز أن تنفي��ذ نظ��ام إدارة متكامل للمبان��ي BMS، للتحكم 
باإلضاءة والتدفئة والتبريد، بإمكانه ترش��يد اس��تهالك الطاقة بنسبة 50%، 
وه��ذا يعد مس��اهمةً كبيرة في تحقي��ق االلتزامات الواجبة عل��ى المدن من 
حيث الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. كما أن الش��ركات التي تقوم بتنفيذ 
نظ��ام إضاءة ذكي من ن��وع LED بإمكانها توفير ما بين 60 % - 70 %، 
واستثمار المبنى، ستصل الوفورات إلى حوالى 50 %.ومن خالل دمج نظام التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، مع نس��بة اإلشغال 

أهداف جديدة للمدن الذكية بحلول 2020

وفي هذا الس��ياق، قالت نائب رئيس األبحاث لدى مؤسسة 
جارتن��ر بتين��ا تراتز ري��ان: “في ظل العم��ل وفق أهداف 
برنامج هورايزون2020 لترشيد استهالك الطاقة، وخفض 
انبعاثات الكربون، والطاقة المتجددة، قامت العديد من المدن 
األوروبي��ة بإطالق مبادرات في مجال الطاقة المس��تدامة، 

وإدارة الموارد، واالندماج االجتماعي، وتنمية المجتمع”.

تسهيل الحركة والتنقل
تبنت كبرى المدن العالمية أهداف الحركة والتنقل للحد من 
مش��كلة االزدحام المروري، وذلك عبر االس��تعانة بحلول 
المدينة الذكية الداعمة إلنترنت األشياء، لكن سهولة الحركة 
والتنقل في المدينة ال تتوقف على الخيار االنسيابي والسلس 
المتمث��ل باالنتقال من النقطة أ إلى النقطة ب. ونوهت بتينا 
تراتز ريان أن اإلقبال على تقاس��م وس��ائل النقل، واللجوء 
إلى وس��ائل النقل العامة التي تعمل بالكهرباء، ودعم البنى 
التحتية للمركبات اإللكترونية، ونظام فرض الرس��وم على 
محركات االحتراق عند دخول المدن ضمن أوقات محددة، 
ه��ي أمثلة واضحة على الس��عي نحو تنقي��ة الهواء، والحد 
من الغازات الدفيئة، وترش��يد اس��تهالك الطاقة، وتحسين 

مستويات الضوضاء والبيئة المحيطة بالشوارع.

استخدام أجهزة الشبكة
وتلعب أجهزة االستش��عار دوراً هاماً في تنفيذ أهداف تغير 
المناخ، كما أنه تتوضع في قلب مفاهيم المدن الذكية. وتتوقع 
مؤسس��ة جارتنر دخول 380 مليون شيء مرتبط بالشبكة 
)من تقنيات إنترنت األشياء( في المدن خالل 2017، وذلك 
من أجل تحقيق أهداف االس��تدامة وتغير المناخ، وسيرتفع 
هذا الرقم ليبل��غ 39.1 مليون وحدة خالل 2020، ما يمثل 
20 % من جميع األشياء المرتبطة بالشبكة الموضوعة قيد 
االستخدام في المدن الذكية. وخالل 2017 ستصبح حاالت 

توقعت مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية 
“جارتنـر” أن تتحـول أهـداف المدينة الذكية 
نحو قضايـا تتعلق تغيـر المنـاخ، والمرونـة، 
ومؤشـرات األداء الرئيسـية KPIs المسـتدامة 
بحلول عـام 2020، وذلك من خالل وضع برامج 
ملموسـة قيـد التنفيـذ، لتحقيـق األهـداف 
المتفق عليها خـالل مؤتمر األطـراف 21، الذي 
عقد في باريـس بهـدف الحد مـن انبعاثـات 

الغازات الدفيئة.
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مرش��ح يؤم��ن بالوالي��ات المتح��دة ككل وليس 
بمجموعات معينة. وقد نشرت عدة صحف، منها 
نيويورك تايمز، صفحات وصفحات من الحقائق 
التي توضح كيف أن ترامب اس��تهان بكل ما هو 
متعارف عليه على أنه مقبول سياسياً بل وتجاهله 
تماماً ومع ذلك اس��تمر في تصدّر اس��تطالعات 

الرأي.
اإلعالمي��ن  م��ن  كالً  ذل��ك  يحم��ل  ل��م  وإذا 
واالستراتيجيين السياسيين على إعادة النظر، فما 

الذي يمكن أن يحملهم عليه إذاً؟
فهل تكون النتيجة اإليجابية إذاً أن “الطريق نحو 
الرئاسة” في المستقبل يتعلق أكثر بالرغبة، سواء 
المصرح عنها أو الضمنية، في أن تكون رئيس��اً 
ألميركا برمتها؟ أن تكون شخصاً حقيقياً عوضاً 
عن كونك منتجاً وافقت عليه مجموعات التركيز؟ 
هل يتطل��ب األمر التركيز على ما يجعل أمريكا 
قوية والتغاضي عن حاجات ومظالم مجموعات 

فرعية معينة؟
إذا كان األم��ر كذل��ك، فالظاه��ر أن السياس��ات 

الهروب من جمود اآللة

كانت الخسارة التي ُمنيت بها هيالري كلينتون ناقوساً ينذر بالتغيير أكثر من أي صوت ثقة في المخططات السياسية 
التي دعى إليها دونالد ترامب. فيما ال يسعني إال أن أصفه خطأً في المواعيد، وجدت نفسي أشاهد نتائج االنتخابات 
األميركية من فندق راديسون أوكرانيا في وسط موسكو - أحد أكثر األماكن المفضلة لدي في العاصمة الروسية. ومع 
خشيتي من أن أوصف بمؤيد لكل من بوتن وترامب، فقد قررت أن أكتب تحليلي الخاص لما بعد هذه النتيجة التاريخية 
لالنتخابات األميركية. وال بد لي أن أقول، فقط من باب العلم بالشيء، أنني لم أغّير رأيي الذي كنت عليه مع دنو موعد 
االنتخابات في 8 تشرين الثاني/نوفمبر ... المسألة ليست حول فوز ترامب، بل حول خسارة كلينتون. قد أكون أكثر 
الناس ال مباالة بمن فاز وما هي معتقداته، فُجل اهتمامي هو فهم ما حدث. واآلن وبعد أن أدليت ببراءة الذمة هذه، ما هو 

استنتاجي المتواضع بناء على نتيجة االنتخابات األميركية األخيرة؟

لم تكن لالنتخابات أي صلة بالقضايا المطروحة
على غ��رار تصويت بريطانيا على الخروج من 
االتح��اد األوروبي )بريكس��ت(، ل��م يكن األمر 
متعلق��اً بالش��خصيات وال القضاي��ا المطروحة. 
فل��و كان��ت “القضايا” تعني أي ش��يء للناخبين 
األميركيين، لما وصل أي من كلينتون أو ترامب 
إلى صناديق االقتراع في تشرين الثاني/نوفمبر.

فمجرد حقيقة تمكن شخص مثل ترامب من قيادة 
الحزب الجمهوري في االنتخابات الرئاسية هي 
أكبر دليل على أن األمر ال عالقة له بالش��خص 
نفسه وال بالسياسة، بل بالحاجة التي تولدت لدى 
الشعب األمريكي للهروب مما أسماه أحد الخبراء 

االستراتيجيين “اآللة السياسية الجامدة”.
وفي حقيقة األمر، هيالري ليست قابلة لالنتخاب، 
فق��د ق��ادت حملة وصل��ت تكلفتها ملي��ار دوالر 
أميركي مصمم��ة لخدمة مختل��ف المجموعات 
ذات المصالح الخاصة، سواء كانت متعلقة بعرق 
أو جنس محدد أو معنية بنواحي سياس��ية محددة 

للغاية.
وعل��ى النقيض من ذلك، فقد تألفت حملة ترامب 
بشكل رئيسي من حسابه على “تويتر” )ومتابعيه 
الُكثر(! نعم، حس��ابه عل��ى “تويتر” )ألغراض 
ب��راءة الذم��ة، فأن��ا ش��خصياً أمل��ك الكثير من 

المتابعية على “تويتر”(.
وعلي��ه، ف��إن النتيجة األولى تبع��ث على الكثير 
م��ن التفاؤل وه��ي أن إنفاق المزي��د من األموال 
ال يش��تري لك المزيد م��ن األصوات، كما أنه ال 

يشتري لك المصداقية.

اإلعالم والرسالة
يبدو أن ترامب، وبالرغم من شخصيته المستفزة 
ف��ي معظم األحيان، تمكن من تحويل نفس��ه إلى 

األميركية جاهزة كي تنهض من أنقاض الدمار. 
وإذا كان األم��ر كذلك بدوره، فهذا يعني أن على 
األميركيي��ن أن يكونوا أميركيين أوالً ثم أعضاء 
في أي مجموعة أقلية ثانياً، ولكن األمر كان على 

العكس من ذلك خالل العقود الماضية.

تساوي الفرص
التعلي��م  الحص��ول عل��ى  ف��رص  إن تس��اوي 
والوظائ��ف والرعاي��ة الصحية ال يح��دد نجاح 
الواليات المتحدة فحسب، بل دول العالم قاطبة.

وهن��اك مغالطة كبي��رة بأن الجمي��ع بحاجة إلى 
“امت��الك نف��س األش��ياء” ... ال، نحن ال نحتاج 
لذل��ك! ما نحن بحاج��ة إليه هو تس��اوي فرص 
الحص��ول عل��ى األش��ياء. وم��ن الواض��ح أن 
الواليات المتحدة متأخرة في هذا المجال، ويعود 
ذلك في نظ��ري إلى أن اآللة السياس��ية الجامدة 
مشغولة بتقديم وتبادل الخدمات بدالً من التركيز 
على األمور األهم: عدم تساوي فرص الحصول 

على الوظائف والتعليم والمستقبل.

رئيس االقتصاديين وشؤون المعلومات لدى “ساكسو بنك”
بقلم: ستين جاكوبسن
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عاصمة التكنولوجيا بش��كل ع��ام. إال أنه ما من 
س��بب يدعو إلى حص��ر التكنولوجيا في أجهزة 
الحاسوب فقط. فأي طريقة جديدة ومحسنة لتنفيذ 

األمور هي بحد ذاتها تكنولوجيا”.

التوجه العمودي
هذا هو المستوى التالي. فقد كان خروج بريطانيا 
م��ن االتحاد األوروبي وانتخ��اب دونالد ترامب 
النقيض��ان التوأم��ان للعولمة والتجارة وإش��ارة 
إل��ى احتجاج جيل “جدار برلي��ن” 1989 الذي 
اعت��رض على امت��داد التقدم “األفق��ي” ألنه ال 

يملك البعد العمودي الممثل في التكنولوجيا.
وبغ��ض النظر ع��ن المحور التقن��ي، فقد عانى 
كل م��ن التعليم والذكاء والنم��و بالطبع. وتركز 
السياسات الشاملة اليوم على العولمة كهدف بحد 
ذاته��ا وهذا خطأ، إذا أنه��ا تتجاهل التكنولوجيا، 
أو كما قلت، اإلنتاجية. ومن المنظور الش��امل، 
ف��إن الطريق للمضي قدماً بس��يط - نحن بحاجة 
إلى إيجاد فرص متساوية للجميع كحق دستوري 
والتركيز على متوسط مستويات التعليم والجمع 
م��ا بين النواح��ي اإليجابي��ة في العولم��ة وبين 

المحور العمودي الرئيسي وهو التكنولوجيا.
وه��ذا ه��و الس��بيل الوحي��د لتمكي��ن المزيد من 
األش��خاص من الحصول على النمو بأسعار أقل 
وإنتاجي��ة أعل��ى. وتعتبر إنتاجي��ة الصين اليوم 
أقل بنس��بة 20 % من إنتاجية الواليات المتحدة. 
وه��ذا يعني أن الس��بيل الوحيد الذي يمكن لبكين 
من خالل��ه تفادي دوامة م��ن الديون هو إطالق 
اإلنتاجي��ة، وه��و ما نراه م��ن افتتاح الحس��اب 
الخارجي للصين مؤخراً ودخولها س��لة عمالت 
حق��وق الس��حب الخاص��ة )SDR( وس��ماحها 
لألجانب بالدخول إلى ما كان يعرف في السابق 

بالمؤسسات المالية “الصينية الحمراء”.
وعل��ى نحو مماث��ل، يمكن القتص��ادات أفريقيا 
تانس��ية دخول الس��احة من خ��الل التعليم، الذي 
يمك��ن أن يأتي من خالل ش��بكة الهاتف المتنقل 
القائم��ة وه��ي أكثر ش��يوعاً ف��ي أفريقيا جنوب 

الصحراء من الحسابات المصرفية!
وس��يحل كل من االبتكار والتكنولوجيا مش��اكل 
تخزي��ن الكهرباء كما س��يعمالن على تحس��ين 
إل��ى  وس��يؤديان  ع��ام  بش��كل  للك��ون  فهمن��ا 
إح��داث تغييرات جوهرية أخ��رى من النوعين 
البراغماتي والنظري. ولن يحدث هذا فقط ألننا 
قمن��ا بتصميمه وال ألننا نرغب في أن يحدث ...  

وأق��وم بإلق��اء مئات م��ن الخط��ب كل عام عن 
االقتصاد الكلي والسياس��ة، وهناك نقطة واحدة 
أحب دائماً اإلش��ارة إليها وه��ي: االقتصاد أمر 
بس��يط للغاي��ة على الرغ��م م��ن محاوالتنا نحن 
االقتصاديي��ن لجعل��ه يبدو أكثر تعقي��داً، إذ يأتي 
كل م��ن النمو واالزدهار من قناتين رئيس��يتين: 
التوزيع الس��كاني )النمو أكثر من االزدهار في 

هذه الحالة( واإلنتاجية.
ويع��دّ امتالك الق��درة عل��ى تحس��ين اإلنتاجية 
الوس��يلة الفعلية الوحيدة للخ��روج من بيئة النمو 
المنخفض الحالية بعد أن تم اس��تهالك السياسات 
النقدية والمالية. وجمال هذه الحقيقة يكمن في أن 
الوسيلة الوحيدة لدفع اإلنتاجية هي رفع مستوى 

ذكاء األفراد.
وهناك رابط يزيد عن 80 % ما بين معدل الذكاء 
)بمعنى: متوس��ط مس��توى التعليم( واإلنتاجية. 
وأكث��ر الدول ثراء في العالم تتألف ببس��اطة من 

سكان أفضل تعليماً وهي بالتالي أكثر إنتاجية.
وعليه، فإن النتيجة ببس��اطة هي االس��تثمار في 
التعلي��م واألبحاث واألفراد! فلنفكر قليالً في هذا 
األم��ر ... ه��ذا هو العكس تمام��اً لما يجري في 

ساحتنا السياسية الجامدة حالياً.
والج��زء الثان��ي من ه��ذا كل��ه هو أكث��ر إثارة 
لالهتمام. فكما قال المؤس��س الش��ريك لش��ركة 
“ب��اي ب��ال” بيت��ر ثييل ف��ي كتابه الكالس��يكي 
“م��ن الصفر إل��ى الواح��د”: “على المس��توى 
الكل��ي، فإن الكلم��ة التي يمك��ن التعبير بها عن 
التقدم األفقي هي العولمة -  بمعنى أخذ األش��ياء 
الت��ي أثبتت نجاحها في مكان م��ا وجعلها تنجح 
ف��ي كل مكان حول العال��م. وتعتبر الصين مثاالً 
نموذجي��اً للعولمة، فخطتها على مدى العش��رين 
عام��اً المقبلة ه��ي أن تصبح كما ه��ي الواليات 
المتحدة عليه الي��وم. وكان الصينيون واضحين 
ف��ي تقليد كل ما أثبت نجاحه ف��ي العالم المتقدم: 
السكك الحديدية في القرن التاسع عشر ومكيفات 
الهواء في القرن العش��رين وحتى مدن بأكملها. 
وق��د يتجاوزون بعض الخط��وات في الطريق - 
فينتقلون إلى االتصاالت الالس��لكية مباشرة بدالً 
م��ن مد الخطوط األرضية مثالً - ولكنهم يقلدون 

بالتأكيد.
أم��ا الكلمة الت��ي يمك��ن التعبير بها ع��ن التقدم 
العمودي من الصفر إلى الواحد فهي التكنولوجيا. 
فق��د أدى التقدم الس��ريع ف��ي تقني��ة المعلومات 
خالل العقود األخيرة إلى جعل وادي الس��ليكون 

بل س��يحدث ألننا بحاجة له، فالتغيير ال يأتي إال 
إذا كانت هناك حاجة حقيقية له.

عقبة في الطريق
تش��كل نتيج��ة االنتخاب��ات األميركي��ة الخطوة 
األولى في االنس��الخ م��ن آلية سياس��ية معطلة 
اإلنتاجي��ة  عل��ى  التركي��ز  ولك��ن  وجام��دة، 
المصحوبة باالس��تثمار في األفراد لن يحدثا إال 

إذا كانت هناك أزمة.
ويعتق��د ترامب وأنص��اره أن نهجه، نهج رجال 
األعمال، يمكن أن يغيّر اتجاه التنمية في الواليات 
المتح��دة ولك��ن ه��ذا ل��ن يح��دث. إال أن الميزة 
الوحيدة التي تمخضت عنها هذه االنتخابات هي 
التخلص من النموذج القديم الجامد وليس أي من 

األفكار السياسية التي جاء بها ترامب.
ومع ذلك، ال زال الركود يلوح في أفق الواليات 
المتح��دة بالرغم م��ن التوقع��ات بوف��رة مالية. 
فالعوائ��د األعل��ى )الت��ي كانت النتيج��ة الفعلية 
النتخ��اب ترام��ب( س��تقضي على ما س��يتبقى 
م��ن التنمية في الوالي��ات المتحدة ألن االقتصاد 
األميرك��ي لن يك��ون وحده من يعم��ل من دون 
أي دعم، بل س��تكون معه العديد من الش��ركات 

األميركية.
أما بالنسبة لتحليلي لما بعد االنتخابات، فدعوني 
أش��ير إلى أن مجرد قراءة معتدل��ة لهذه النتيجة 
وما تمخ��ض عنها من ظواهر ثقافية وسياس��ية 
ثانوية يجب وال بد من أن تُش��عر اإلعالم السائد 

برمته بكثير من الخجل.
 CNN لقد ش��اهدت تغطية االنتخابات على قناة
- أو “قن��اة أخب��ار كلينت��ون” كما يج��ب أن تتم 
تسميتها في المستقبل - وكانت مشينة للغاية! لقد 
جعلت محطة “روسيا اليوم” القائمة في موسكو 
والمخصص��ة للدعاي��ة الحكومية تب��دو وكأنها 
مؤسس��ة إعالمية معتدلة، وهي مقارنة مس��يئة 
للغاي��ة بالنس��بة للصحف والش��بكات اإلعالمية 

األميركية المحترمة.
وربما يك��ون الوقت قد حان ك��ي يلتفت الجميع 
ع��ن الصح��ف والمذيعين، والع��ودة إلى واحدة 
م��ن أجمل ما ُكتب من وثائق أال وهو الدس��تور 
األميركي. ربما يكون الوقت قد حان كي يستمع 
األمريكيون إلى كلمات فرانس��يس سكوت كي، 
ال��ذي كت��ب كلمات النش��يد الوطن��ي األميركي 
“أرض األحرار ووطن الشجعان”.المؤثر وأن يقوموا فعالً بجعل الواليات المتحدة 
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والعالمي.

االنسحاب  من اتفاق التغير المناخي
وكان ترامب أيضا قد وعد باالنس��حاب من االتفاق العالمي لمكافحة التغير 
المناخي، والذي وصفه  بأنه خدعة من اختراع الصينيين لتقويض الصناعة 
األميركية. كما يس��عى ترامب إلى إلغاء اتفاق باريس لعام 2015 بين قرابة 
200 دول��ة وال��ذي دخل حيز التنفي��ذ في الرابع من تش��رين الثاني/نوفمبر 
2016. ويق��ول االتفاق الذي يس��عى إل��ى التخلص تدريجاً م��ن االنبعاثات 
المس��ببة لالحتباس الحراري هذا القرن بالتح��ول من الوقود األحفوري في 
مادته رقم 28 إن أي دولة تريد االنسحاب بعد االنضمام عليها االنتظار أربع 
سنوات. وأقرب موعد لالنسحاب من الناحية النظرية هو الرابع من تشرين 
الثان��ي 2020 بحلول انتخابات الرئاس��ة األميركية المقبل��ة. ولكن الخبراء 
القانونيين في األمم المتحدة يقولون إن ترامب قد ينس��حب من المعاهدة األم 
التف��اق باريس وه��ي اتفاق األمم المتحدة المبدئي في ش��أن التغير المناخي 
لعام 1992 من خالل إخطار قبل االنس��حاب بعام واحد فقط ما يلغي أيضاً 

المشاركة األميركية في اتفاق باريس.

ويري��د ترامب إلغ��اء االتفاق لحماي��ة الوظائف في صناعت��ي الفحم والنفط 
األميركيتين قائالً: إن االتفاق سيقوض االقتصاد األميركي. ويقول حقوقيون: 
إن بإمكان ترامب أن ينسحب من اتفاق باريس على الفور إذا أقر مجلسا النواب 
والش��يوخ اللذان يس��يطر عليها الجمهوريون قانوناً يطالبه بفعل ذلك. ولدى 
المحكمة العليا تقليد بتأييد القوانين األميركية عندما تتناقض مع القانون الدولي.

يذك��ر أن ترام��ب كان قد ل��وح أيضاً  بش��ّن حرب تجارية على المكس��يك 
المتحدة من منظمة التجارة العالمية.والصي��ن، كما نادى قبل ف��وزه وخالل حملته االنتخابي��ة بخروج الواليات 

برنامج ترامب االقتصادي يهدد النمو العالمي

تخوف من تباطؤ النمو العالمي
وأف��اد المتحدث باس��م الصن��دوق جيري راي��س، بأنه من 
المبك��ر جداً الق��ول ما إذا كانت سياس��ات ترامب التجارية 
واالقتصادي��ة الدولي��ة مدمرة للنمو العالم��ي. وذكر خالل 
إيجاز صحفي انه “من المبكر جداً التوقع. نحن بحاجة ألن 
ننتظر ونرى كيف س��تكون السياسات وسنجري تقييما في 
ذل��ك الوقت”، وقال: إن الصندوق يعتقد أن التجارة وفرت 
محركاً للنمو وانتشلت كثيرين من الفقر لكن اآلثار الجانبية 
السلبية للتجارة والعولمة ومن بينها خسارة الوظائف بحاجة 
لمعالجتها بفاعلية أكبر. بالنسبة لمن يشعرون أنهم مهملون 
نح��ن بحاج��ة ألن يكون لدين��ا المزيد من السياس��ات التي 
تساعد على تخفيف اآلثار الس��لبية. ورفض رايس التكهن 
بش��أن س��لوك إدارة ترامب تج��اه الصندوق الذي تش��كل 
الواليات المتحدة أهم مس��اهميه، داعياً إلى االنتظار للحكم 
على سياسات الرئيس األميركي الجديد فيما يتعلق بالتجارة 

الدولية والمسائل االقتصادية ذات الصلة.

وفاز المرش��ح الجمه��وري بالرئاس��ة األميركية في حملة 
ن��دد فيها باتفاق��ات التبادل الحر التي وقعته��ا بالده ويعتبر 
أنها مس��ؤولة عن تس��ريع هج��رة الوظائ��ف والصناعات 
إل��ى الخارج. وكان ترامب قد تعهد خالل حملته االنتخابية 
بمراجع��ة اتفاقات التج��ارة الدولية، خاص��ة اتفاق التجارة 

الحرة مع دول أميركا الشمالية )نافتا(.

وأض��اف رايس: علينا التزود بإجراءات إضافية للحد من 
العواقب وطمأنة مخاوف الذين يشعرون أنهم مهملون، ما 
يعكس تعديالً طفيفاً في موقف المؤسسة المالية. فالصندوق 
لطالم��ا دافع بشراس��ة عن فتح الح��دود التجارية وتحرير 
التج��ارة، لكنه اضطر أخي��راً إلى بحث ثغ��رات العولمة 
ال س��يما بعد تصويت البريطانيي��ن لصالح االنفصال عن 
االتحاد األوروبي في حزيران/يونيو 2016. وأكد رايس 
أن الصندوق مس��تعد للعمل م��ع اإلدارة األميركية المقبلة 
لمواجه��ة التحدي��ات الت��ي يواجهها االقتص��اد األميركي 

أثـارت مجموعـة من التغيـرات التي أحاطت 
العالمي في عـام 2016 حفيظـة  باالقتصـاد 
صنـدوق النقـد الدولـي، ولعل من أبرز هـذه 
المتغيـرات فـوز المرشـح الجمهـوري فـي 
االنتخابات االميركية “دونالد ترامب” وخروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

دونالد ترامب
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س��يرتفع معدل المواطنين المسنين في دول 
مجلس التع��اون إلى 20 %، وهو أكثر من 
المع��دل المتوق��ع )16 %(. لذلك أصبحت 
االس��تفادة من الطاقة والقدرات الذهنية لدى 
العقول الش��ابة تش��كل أهمية كبيرة لتحقيق 

االزدهار االقتصادي.

سوق سريعة النمو
ساهم التحول الذي طرأ على قوى االقتصاد 
العالمي في ترس��يخ مكانة الش��رق األوسط 
ضمن أسرع األس��واق نمواً في العالم، مما 
ع��زز مكان��ة دب��ي على وج��ه الخصوص 
للطي��ران  عالمي��ة  محط��ة  إل��ى  للتح��ول 
والسياحة والخدمات اللوجستية. ومن مطار 
دبي الدولي، تحولت المدينة إلى حلقة وصل 
ترب��ط االقتص��ادات ببعضه��ا من الش��رق 
والغ��رب. ووضعت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في قائم��ة رحالت الطيران التي ال 
تتج��اوز مدتها األربع س��اعات إلى 40 % 

من سكان العالم.

التوسع الحضري
يسهم التوس��ع الحضري المتزايد في إعادة 

التوجهات الكبرى في منطقة الشرق األوسط

سلط تقرير صادر عن شركة “بي دبليو سي” الضوء على التغيرات الجذرية والتوجهات الكبرى التي تسهم 
في عرقلة وإعادة تشكيل االقتصاد والمجتمع والصناعات في منطقة الشرق األوسط، في ظل هبوط أسعار 

النفط العالمية.

ووفقاً للتقرير الذي حمل عنوان “التوجهات 
الكبرى في الش��رق األوس��ط: إعادة تشكيل 
المنطقة”، يعتبر اس��تيعاب ه��ذه التوجهات 
الهيكلية الرئيس��ية أمراً ضرورياً الكتساب 
مفه��وم واض��ح وجماع��ي ح��ول طريق��ة 
التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة 
بنجاح والكش��ف عن الفرص التي لم يُنظر 

إليها في الماضي.

وتناول التقرير ال��ذي اعتمد على محادثات 
بين “بي دبليو س��ي” وعمالئه��ا في جميع 
أنحاء المنطقة، خمس��ة تح��والت عالمية أو 
توجهات كبرى، أفادت الشركات بأنها بدأت 
تؤثر بش��كل كبير على المنطقة، وتعتقد أن 

تأثيرها سيستمر على مّر العقود المقبلة.

التغيرات الديموغرافية
س��اهم النمو الس��كاني في تعزيز اقتصادات 
المنطق��ة من جهة وش��ح الم��وارد وظهور 
ش��بح البطالة بين صفوف الشباب من جهة 
أخرى. وتصدرت المنطقة األسواق الناشئة 
من حيث النمو السكاني في السنوات العشر 

الماضية.

وهذا يش��ير إلى أن المنطقة تحتضن نس��بة 
كبيرة من الشباب، وتبلغ نسبة السكان الذين 
لم يتجاوزوا الخامس��ة والعشرين من العمر 
40 %، ولكنه��ا أيضاً من أكثر المناطق في 
العالم التي يعاني ش��بابها من البطالة بنس��بة 

.% 28

وم��ن المتوق��ع أن يرتف��ع ه��ذا المعدل في 
الش��رق األوسط إلى 50 % خالل السنوات 
الخمس��ة والعش��رين المقبلة، وه��ذا المعدل 
يتجاوز س��رعة النمو في الهند، إال أن هرم 
األعمار سيتحول بحلول عام 2050، حيث 

تش��كيل البلدان على مس��توى العالم، إال أن 
منطقة الش��رق األوس��ط تعد م��ن بين أكثر 
المناط��ق تحضراً في العالم. ومع مش��اريع 
بناء المزيد من المدن الجديدة، سيستمر هذا 
المع��دل ف��ي االرتفاع، لتصبح مهمة ش��اقة 
تتطلب تطوير بنية تحتية كافية الستيعاب هذا 
التوسع السكاني الكبير. ومع ذلك، تجاوزنا 
س��نوات التوسع الس��كاني تقريباً مع تركيز 
التحركات على تشغيل المساحات الحضرية 
بنح��و أمثل، ونرى ذلك في تطوير وس��ائل 
النقل العام في دبي أو مشاريع تطوير المدن 
الجديدة مثل مدينة الملك عبدهللا االقتصادية 
ف��ي المملكة العربية الس��عودية وخطط بناء 

عاصمة جديدة شرق القاهرة.

ووفقاً ل�“بي دبليو س��ي”، يعكس هذا فرص 
المش��اريع المخطط��ة له��ا أو الت��ي يجري 
إنش��ائها حالياً في الش��رق األوس��ط وشمال 
أفريقي��ا والت��ي تبل��غ قيمته��ا 4 تريليونات 

دوالر أميركي.

تغير المناخ وندرة الموارد
يعتبر تغير المن��اخ وندرة الموارد من أكثر 
القضايا إلحاحاً في الش��رق األوس��ط. وعند 
تغيي��ر طريق��ة اس��تخدام الن��اس للم��وارد 
الطبيعي��ة، س��وف تك��ون ال��دول الخليجية 
األكث��ر تأث��راً كونه��ا تعتبر من بي��ن أكثر 
المناطق اس��تهالكاً للطاقة والمياه في العالم 

من ناحية نصيب الفرد.

وستشكل المياه على وجه الخصوص تحدياً 
كبي��راً في الس��نوات العش��ر المقبلة، حيث 
تعتمد دول مجلس التعاون حالياً على تحلية 
المياه بنس��بة 70 % وم��ن المتوقع أن ينمو 
معدل اس��تهالك المياه بمق��دار الثلث بحلول 

عام 2020.

معظم الشركات

والجهات الحكومية

تواجه التحديات

في وضع

االستراتيجيات الرقمية

وال تزال متأخرة

من ناحية االبتكار الرقمي
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الجنوبية.

إعادة تشكيل االقتصاد
وتعليق��اً على نتائ��ج التقرير، قال الش��ريك 
المس��ؤول ف��ي “ب��ي دبليو س��ي” الش��رق 
األوسط، هاني األشقر: إن هذا التقرير يأتي  
ف��ي وقت يع��د بمنتهى األهمي��ة  تزامناً مع 

مرور المنطقة بتغيرات مستمرة.

وتتمرك��ز منطق��ة الش��رق األوس��ط اليوم 
بموقع حس��اس يشهد هذه التوجهات الكبرى 
التي تعيد تش��كيل عالمن��ا، وذلك في عصر 
“الواق��ع الجدي��د” ال��ذي يواج��ه هبوط في 
أس��عار النفط وتدني في الس��يولة، مما أدى 
إل��ى اتخاذ خطوات عاجل��ة، وهذا ما نرجو 

أن يتضح عبر تقريرنا.

أضاف: وفي حين تعد الحاجة الملحة للتحول 
ف��ي الوقت الحالي رد فعل لالنخفاض الحاد 
ف��ي عائدات النفط، تعتب��ر توجهات التغيير 
وتعقيدات��ه اس��تجابة حتمية للق��وى العالمية 
المتعددة. ومن خالل مس��اعدة ش��ركائنا في 
القطاع��ات الحكومي��ة والخاص��ة على حد 
س��واء في فهم هذا الس��ياق األوسع، يمكننا 
ضمان تس��ليحهم بجمي��ع األدوات الالزمة 

إلنجاح هذا التحول.

االبتكار التكنولوجي
إن العرقل��ة الت��ي يس��ببها العص��ر الرقمي 
للش��ركات في يومن��ا هذا تتطل��ب مهارات 
جدي��دة غير متوفرة بش��كٍل كاٍف في منطقة 
الش��رق األوس��ط. وتمل��ك منطقة الش��رق 
األوس��ط العدي��د م��ن المقومات المناس��بة 
لالس��تفادة م��ن التقنيات الحديث��ة، حيث أن 
هن��اك ع��دد كبي��ر م��ن الش��باب المولعين 
بالتكنولوجي��ا الحديث��ة ف��ي المنطق��ة، على 
سبيل المثال تحتل السعودية المرتبة الرابعة 
عالمياً بمعدل االس��تخدام النش��ط لصفحات 
موقع توتير اإللكتروني وبلغ معدل انتش��ار 
الهات��ف الذك��ي في دول��ة اإلمارات نس��بة 
78 %. وم��ع ذل��ك، فإن معظم الش��ركات 
والجه��ات الحكومية تواجه بعض التحديات 
في وضع االستراتيجيات الرقمية ومازالت 
متأخ��رة من ناحية االبتكار الرقمي والبحث 

والتطوير للتقنيات الحديثة.

ويعتب��ر اإلنفاق على البح��ث والتطوير في 
السعودية ودولة اإلمارات على سبيل المثال 
أقل من 1 % م��ن الناتج المحلي اإلجمالي، 
وهذا يش��ير إلى أنها متأخ��رة بالمقارنة مع 
المع��دالت األوروبية وبف��ارق كبير مقارنة 
م��ع أكثر الدول في العال��م التي تنفق أمواالً 
طائل��ة على البح��ث والتطوير مث��ل كوريا 

 ضرورة استقطاب االستثمارات
بدوره، اعتبر الشريك المسؤول عن العمالء 
واألس��واق ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط 
س���ت�ي�ف�ان أن�درس����ون، أن “الحكوم��ات 
عل��ى يقي����ن بأنه م��ن الض��روري العمل 
على خف��ض اإلعان��ات وتوس����يع القاعدة 
المالية واستقطاب االس����تثمارات الخاصة 
والممارس��ات التجارية إلى كيانات الدولة. 
ولكنها تدرك أيضاً ضرورة االس��تمرار في  
بناء البنية التحتي��ة وتفعيل دور التكنولوجيا 
واالبت��كار. ويمكن للحكومات والش��ركات 
عل��ى ح��د س��واء تحوي��ل ه��ذه التوجهات 
الكبرى إلى مب��ادئ توجيهية عملية للخطط 
المستقبلية، ونأمل من خالل هذا التقرير أن 

تتمكن من تحقيق ذلك”.

وتاب��ع أندرس��ون: “يمك��ن لتغي��رات بهذا 
الحج��م س��واء ف��ي قط��اع النق��ل، الطاقة، 
الرعاي��ة الصحي��ة أو التصنيع، أن تكش��ف 
ع��ن تهديدات وتحديات غي��ر مترقبة. ومن 
خ��الل  تبني مفهوم عمي��ق للتيارات الخفية 
التي تش��كل المجتمع واألعمال في الش��رق 
األوس��ط، تقدم “بي دبليو س��ي” الدعم إلى 
الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة 
قد تنجم عنها”.إلدارة ه��ذه التغيرات واغتنام الفرصة التي 
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ثورة عالمية في تسهيل أنشطة األعمال

اإلصالحات حسب المناطق
شرق آس���يا والمحيط الهادئ: تعد هذه المنطقة موطناً الثنين من 
االقتصادات العشرة األولى في الترتيب العالمي )سنغافورة وهونغ 
كون��غ(، واثنين من االقتصادات العش��رة األكثر تحّس��ناً )بروناي 
دار الس��الم واندونيس��يا(، ونفذت اقتصادات المنطقة 45 إصالحاً 

لتحسين سهولة ممارسة أنشطة األعمال.
منطقة الش���رق األوسط وش���مال أفريقيا: ش��هدت أكبر عدد من 
اإلصالح��ات من��ذ 2009، مع إج��راء 35 إصالحاً ف��ي 15 من 
اقتص��ادات المنطقة العش��رين. ولكن تتّس��م هذه المنطق��ة بالتباين 
األكب��ر بين الجنس��ين، إذ تخل��ق 70 % من اقتص��ادات المنطقة 

حواجز للنساء الرائدات.
أوروب���ا وآس���يا الوس���طى: انضم��ت بيالروس��يا، وجورجيا، 
وكازاخس��تان، وصربي��ا إلى قائم��ة االقتصادات العش��رة األكثر 
تحّس��ناً في العالم. وهي تقت��رب من اعتماد الممارس��ات الفضلى 
نفسها الموجودة في اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ذات الدخل المرتفع.
أميركا الالتينية والبحر الكاريبي: تتس��ارع فيها زخم إصالحات 
األعمال، مع تنفي��ذ 32 إصالحاً خالل عام 2015 مقارنةً مع 24 
إصالحاً في العام السابق. وهدفت غالبيتها إلى تحسين أنظمة الدفع 
الضريبي، وتس��هيل التجارة عبر الحدود وبدء النش��اط التجاري. 
وكان��ت البرازيل صاحب��ة أكبر عدد من 

اإلصالحات.
جنوب آس�ي�ا: نفّ�ذت 5 من 8 اقتصادات 
 2015 ع���ام  خ���الل  إصالح���اً   11
الماض��ي، مقارن��ةً مع 9 في الع��ام الذي 
س���ب�ق. وكان من بينها كل من باكس��تان 
والهند وس�ريالنكا، وه�دف الجزء األكبر 
م��ن اإلصالح��ات إل��ى تس��هيل التجارة 
عب��ر الح��دود، ومع ذلك، ف��إن دوالً مثل 
أفغانستان وباكستان تضع عقبات إضافية 

على النساء الرائدات.
إفريقيا جنوب الصحراء: قام 37 اقتصاد 
بتنفي��ذ 80 إصالح��اً خ��الل ع��ام 2015 
بارتف��اع 14 % عن العام الس��ابق، كذلك 
إضافية على النساء.يف��رض 13 اقتصاد ف��ي المنطقة عقبات 

وبيّ��ن التقرير الصادر ع��ن البنك الدول��ي، أن االقتصادات النامية 
نف��ذت أكثر من 75 % من أصل 283 إصالحاً خالل عام 2015، 
كما كانت اإلصالحات األكثر ش��يوعاً في مجاالت دفع الضرائب، 

والحصول على االئتمان والتجارة عبر الحدود.

فعالية وتحسن األعمال
ومن��ح التقرير صدارة الترتيب العالم��ي لنيوزيلندا من حيث فعالية 
األعم��ال، وجاءت س��نغافورة ثاني��اً، تلتها على الترتي��ب كالً من 
الدنمارك، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، النرويج، المملكة المتحدة، 
الواليات المتحدة، السويد ومقدونيا. ومن ناحية االقتصادات العشر 
األكثر تحسناً اس��تناداً إلى اإلصالحات المنفّذة، جاءت برناوي دار 
السالم على قمة هرم الترتيب ثم كازاخستان ثانياً وكينيا ثالثاً، تلتها 
بيالروس��يا ثم إندونيس��يا وصربيا وجورجيا وباكس��تان، كما حلت 
اإلمارات في المرتبة األولى عربياً والتاسعة عالمياً، تلتها البحرين 
في المرتبة العاشرة. وتشير البيانات إلى نجاحات مستمرة في سهولة 
ممارس��ة أنش��طة األعمال حول العالم، إذ تعتمد الحكومات بش��كل 

متزايد إصالحات أساسية تتعلّق باألعمال.

قياس مؤشرات جديدة
وأدخل التقرير لهذا العام البعد الجنس��اني )المس��اواة بين الجنسين( 

النش��اط  ب��دء  لثالث��ة مؤش��رات وه��ي: 
التجاري، تس��جيل الملكية، وإنفاذ العقود. 
ووج��د تباين��ات ف��ي 38 اقتص��اداً، حيث 
يفرض 23 منها خطوات إضافية للنس��اء 
المتزوج��ات مقارنةً بالرجال لبدء نش��اط 
تجاري. ويحد 16 اقتصاد من قدرة المرأة 
على التملّك. كما يعمل في هذه االقتصادات 
ع��دد أقل من النس��اء في القط��اع الخاص 

كربات عمل وموظفات على حدّ سواء.
كم��ا ش��مل التقرير مؤش��راً تجريبياً حول 
أنظم��ة المش��تريات العام��ة، وهو يدرس 
المناقصات في 78 اقتصاد في 5 مجاالت 
رئيس��ية هي: إمكانية الوصول والشفافية، 
الضم��ان في العروض، التأخر عن الدفع، 
حوافز الش��ركات الصغيرة والمتوس��طة 

الحجم وآليات الشكاوى.

أشار تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2017 “فرص متساوية” إلى قيام 137 اقتصاداً حول العالم بإصالحات أساسية 
تسهل من تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة وتشغيلها، وحصلت أوروبا وآسيا الوسطى على أكبر عدد من 

اإلصالحات في المعدل لكل اقتصاد، كما برزت دولة اإلمارات والبحرين ضمن االقتصادات العشر األكثر تحسناً.
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وكوري��ا الجنوبية. ويظهر هذا التوجه جلياً في دول الخليج العربي وش��مال 
أفريقي��ا بنس��بة 21 % و23 % عل��ى التوالي، وعلى النقي��ض من ذلك، لم 
تكن العالمات التجارية األميركية مرغوبة في دول المشرق العربي، وحلت 
سادس��اً من حيث التفضيل بنس��بة 6 % بعد ألمانيا، فرنسا، اليابان، الصين، 

وإيطاليا.
ورداً على س��ؤال “ما هو موقفك العام من العالمات التجارية األميركية؟”، 
أبدى أكثر من نصف الش��باب الخليجي )54 %( موقفاً إيجابياً منها، مقابل 
18 % من أصحاب النظرة الس��لبية. فيما ينظر 23 % فقط من شباب دول 
المشرق العربي بشكل إيجابي إليها مقارنة مع 36 % من أصحاب االنطباع 

السلبي.
وفي هذا اإلطار، قال س��ونيل جون: يعتبر العالم العربي، البالغ تعداد شبابه 
200 مليون نسمة، من األسواق التي تحظى بأهمية متزايدة من قبل الشركات 
متع��ددة الجنس��يات في وقتنا الحاضر. ولكن في عال��م اليوم الذي يتجه نحو 
العولمة بصورة متسارعة، تمتلك هذه الشريحة السكانية القدرة على حرمان 
تلك الش��ركات من حصة كبيرة في السوق بسبب تطورات سياسية خارجة 

عن إرادتها أصالً.
يذكر أن االس��تطالع أجري بواس��طة شركة االس��تطالعات العالمية “بين 
شوين آندبيرالند” حيث قامت ب�3500 مقابلة شخصية خالل الفترة بين 11 
يناير/كانون الثاني و22 فبراير/شباط 2016 مع شبان وشابات عرب ينتمون 
للفئ��ة العمرية بين 18 و24 عاماً، وتم انتقاء المش��اركين من مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي الست اإلمارات، السعودية، قطر، الكويت، ُعمان، 
تونس، المغرب، الجزائر، واليمن.والبحري��ن، اإلضافة إلى الع��راق، مصر، األردن، لبنان، ليبيا، فلس��طين، 

السياسات تؤثر في العالمات التجارية عربيًا

ونوه الرئيس التنفيذي لش��ركة أصداء بيرسون - مارستيلر 
سونيل جون، إلى كون السياسة تلعب دوراً مهماً في اإلقبال 
على العالمات التجارية قائالً: تظهر نتائج االس��تطالع أن 
الشباب العربي يأخذ بعين االعتبار منشأ العالمة التجارية، 
لي��س فقط من منظ��ور جودة المنتج، ب��ل وأيضاً من حيث 

السياسة التي يتبعها بلد المنشأ.

مقاطعة تجارية
وبينت النتائج أن 29 % من الشباب العربي ككل مستعدين 
لمقاطع��ة عالم��ة تجارية ما ألس��باب سياس��ية، وفي دول 
الخلي��ج، ق��ال 38 % م��ن الش��باب أنه��م مس��تعدون لهذه 
المقاطع��ة، في حين اس��تبعد 13 % ذلك، بينما قال 40 % 
أنهم “ربما” يقومون بالمقاطعة، فيما أعربت النسبة المتبقية 
عن حيرته��ا تجاه هذا الموضوع. وعلى مس��توى المملكة 
العربية السعودية وحدها، أبدى 57 % استعدادهم لمقاطعة 
العالمات التجارية ألسباب سياسية مقابل رفض 8 % فقط. 
أم��ا في دول المش��رق العربي، أجاب 21 % من الش��باب 
أنهم قد يقاطعون ألس��باب سياسية، مقابل 27 % في شمال 

إفريقيا.

منشأ العالمة التجارية
وفيما يتعلق ببلد المنش��أ الخاص بالعالمة التجارية، أظهر 
االس��تطالع أن 52 % من الش��باب العربي مهتم ببلد منشأ 
العالمة التجارية المفضلة لديه، في حين قال 44 % العكس 

تماماً.
وفيما يخص كل منطقة، قال 58 % من الش��باب الخليجي 
أنهم يهتمون بهذا الجانب، على عكس شباب دول المشرق 

العربي الذين لم يبدو اهتماماً ببلد المنشأ بنسبة 55 %.
وكشفت النتائج أن العالمات التجارية األميركية هي األكثر 
ش��عبية لدى الشباب العربي، حيث جاءت على رأس قائمة 
البل��دان المفضل��ة للعالم��ات التجارية بنس��بة 17 % من 
المش��اركين، تلتها ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الصين، 

بيرسون-مارستيلر  أصداء  “اسـتطالع  أظهر 
السنوي لرأي الشباب العربي” لعام 2016 تباينًا 
في اآلراء بين مناطق مختلفة في العالم العربي 
تجاه العالمات التجارية العالمية، فبينما ينظر 
41 % من الشـباب العربي عموماً إلى العالمات 
التجارية األميركية بشكل إيجابي، انقسـمت 
تلك النظـرة بين مؤيـد ومعارض لها بين دول 

الخليج والمشرق العربي وشمال إفريقيا.
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سر التعلق باألجهزة الذكية
أكد علـمـاء 
نـفــس مـن 
جـامـعــــة 
مـاكجـيــل 
الكندية، أن 
ســـر تعلق 
بــعـــــض 

النــاس بهواتفهم الذكية أو حتــى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، هو 
رد فعل وتعويض عن حالة الوحدة التي يعيشونها، وأنهم قد يلجؤون 
لمخاطبــة كمبيوتراتهــم أو وصف أجهزتهم اللوحية بشــغف ودقة 

بسبب صعوبة تواصلهم بالطرق التقليدية مع المحيطين بهم.

ُعمان ضمن أفضل 10 وجهات سفر
صـنـفـــــــت 
مجلــة لونلـي 
بـالنـيـــــت، 
أكبـر مرجــع 
ودليل ســـفـر 
حـول العالــم، 
سـلطنة ُعمان 
فــي المرتبــة 

الثامنة ضمن أفضل الدول التي تتوجب زيارتها خالل عام 2017.
يذكر أن الســلطنة خصصت بهذا الصدد استثمارات كبيرة لتطوير 

المنتزهات الترفيهية بلغت 120 مليون دوالر أميركي.

“فتيات على جسر”
تم بيع لوحة “فتيات على 
النرويجي  للرسام  جسر” 
الشــهير إدفــارت مونــك 
والتي رسمها عام 1902 
دوالر  مليــون  بـــ54.5 
أميركــي في مزاد أقيم في 
نيويورك. وتعتبر “فتيات 
على جســر” ثانــي أغلى 
عمــل للرســام النرويجي 
بعــد لوحتــه “الصرخة” 

عام 1893 والتي بيعت بـ119.9 مليون دوالر عام 2012.

“كوكاكوال اليف” في اإلمارات

أطلقت شــركة كوكاكــوال مشــروب “كوكاكوال اليــف” في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، كأول مشــروب منخفض الســعرات 
الحرارية ومن مزيج أوراق نبتة الســتيفيا والســكر، التي تنمو في 
أميركا الجنوبية بنســبة ســكر عالية خالية من السعرات الحرارية، 

محتوياً المشروب على 27 سعرة حرارية لكل 100 ملم.

أحدث تشكيالت “ديميتري سامال”
ســـــــتـعــرضــت  ا
شـــــركة تـصـمـيــم 
الفرنســية  النظارات 
“ديميتري ســـامال” 
أحـدث تشــــكيالتهـا 
مــــن اإلطــــــارات 
والنظارات الشـمسية 

التــي تتميز بتصميماتهــا الفريــدة والمصنعة من مادة األســيتات. 
وصرح مدير التسويق الشركة هنري كورمو: إننا نستلهم تصاميمنا 
من الحقب الســابقة ونعتقد بــأن نظاراتنا الشمســية مغمورة بطاقة 

إيجابية تنعكس على مرتديها.

أسبوع دبي الدولي للمجوهرات
يستضيف أسبوع 
دبـــي الـدولــــي 
للمجـوهــــرات 
لـمـجـمـوعــــــة 
حصريـــة مـــن 
المجـوهــــرات 
ت  تـشـــــكيـال و

أخــرى تجمع بيــن الطبيعة والمعادن النفيســة. ويشــهد المعرض 
المجوهــرات  صانعــة  منهــم  متميزيــن  عارضيــن  مشــاركة 
الكازاخســتانية “ال فاي إن”، والتي ســتعرض مجموعة مصنعة 

من نباتات وزهور حقيقية مغطاة بذهب عيار 24 قيراط وفضة.
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Tissot Vintage بتقنية كرونوغراف
صممــت ســـــاعــة 
 Tissot Vintage
بتقنيــة كرونوغراف 
لتكّمـــل مجمـوعـــة 
 Tissot ســــاعـات 
وتجمــع بيــن الخبرة 
التقنيـــة والجماليــــة 
للحصــــول عـلــــى 
سـاعة متينة ال تبطل 

موضتها. وتأتي الساعة مع سوار جلدي، مشبك فراشي وأزرار كبّاسة 
وهيكل مصنوع من الذهب األصفر أو الوردي عيار 18 قيراط.

“مانيرو توربيون” المحدودة اإلصدار
طـــرحـــــــــت دار 
الساعات “كارل إف 
بـوتشـــرر” إصـدار 
محــدود من ســاعة 
مانـيـرو تـوربـيــون 
بـأدائـهــــا  تـتـفـــرد 
وأسلوبها الكالسيكي 
المســــتـوحـاة مـــن 

اإلصــدار األصلي، حيث تأتي بتصميم راقــي مصنوع من الذهب 
األبيــض عيار 18 قيــراط ومطعم بالذهب األحمر. وقد تم تصنيع 

188 قطعة فقط.

Rado ساعات جديدة من
تســعى شــركة Rado إلى توسيع 
مجموعتهــا المبتكــرة مــع تقديــم 
 ،HyperChrome 1616 ساعة
وهي ســاعة رجالية كبيرة الحجم 

تتميز بطابعها االستكشافي.
الســـــاعـة  وقـــد صممـت هـــذه 
ســــــاعـات  لمجمـوعـــة  إحـيـاء 
Cape Horn الفخمة التي ســــبق 
أن أنتجتها Rado احتفـاالً بالذكرى 
األربعمـائـة على إكتشـاف أميركا 

الجنوبية. 

True لونان جديدان في مجموعة
اتسعت أحدث تشكيلة من ساعات 
Rado مــع انضمــام مجموعــة 
ســـاعـات True الجديــدة إليهــا، 
وهي تضم ســاعات مصنوعة من 
الســيراميك فائــق التقنيــة بألوانه 

الملفتة لألنظار.
وبالفعــل فقــد شــهدت مجموعــة 
الســاعات البنية بلون الشوكوالته 
إضافـــة لونيـــن جديديـــن، همــا 
واألخـضــر  الـبـحـــري  األزرق 

الداكن.

سانت أونوريه تحتفل
تحتفل دار الساعات 
العالميـــة ســـــانـت 
بـيـــوم  أونوريــــه، 
دولــــة اإلمــــارات 
الوطـنـــــي الـــ45، 
وذلــك عبــر إطالق 
سـاعة كرونوغراف 
مونسو تكريماً لدولة 
اإلمـــارات قـيــــادةً 

وشــعباً. وستتوفر الســاعة في إصدار محدود مؤلف من 45 قطعة 
فقط لدى منافذ بيع العالمة في باريس غاليري على مستوى الدولة.

 Huawei Fit بتقنية الحبر اإللكتروني
“هــواوي”  طرحــت 
الذكيـــة  ســــاعتهـــا 
 Huawei للرياضيين
Fit بشاشـــة دائريــة 
LCD 1.04 وسـوار 
مطـاطي، مصنـوعــة 
من األلمنيوم ومقاومة 

للمــاء واألتربة، ومزودة بمستشــعرات للشـــعور بحركة الجســـم 
وضربــات القلب ضمن برنامج افتراضي لتعقُّب لياقة المســتخدم، 
وهي تعمل من دون شحن لمدة 6 أيام بفضل تقنية الحبر اإللكتروني 

الخاصة بها.
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فيراري تحتفل بعيد اإلمارات الوطني
تحتفـــل فيـــراري بالعـيـــد 
الوطني الـ45 لإلمارات من 
خالل إصدار ســاعة خاصة 
للمناســــبة. وتعــرض هـذه 
الساعة بمناسبة العيد الوطني 
ألــوان الدولة على كـســـتـك 
من الصلب الحراري األسود 
مع تــاج كافاليونو المعروف 
وإطــار مصاحب له بســيط 
ورياضي مــن الصلب الذي 

ال يصدأ مطلي باإليون. 

لمسات نهائية مثالية
قدمت أوميغا ساعات نسائية تتفرد 
بتصاميمهــا المميــزة على مدى 
أعوام. ولتسليط الضوء على أرقى 
إصداراتهــا، قامت أوميغا بتنظيم 
معرض الصور الفنية باســتخدام 

الماكياج في العمل الفني.
ويـــدور مـوضـــوع المعـــرض 
حــول الجمــع بصــورة إبداعيــة 
بين أسـاســيات الماكياج وتشكيلة 
مختـــارة مـــن الســـاعـات ذات 

التصاميم الملهمة. 

ريدماين في افتتاح “وحوش مذهلة”
ارتــدى ســــفـيـر عالمــة 
أوميغــا إيــدي ريدمايـــن، 
ســـاعة غلوبماستر بمدينة 
نيويورك خالل افتتاح فيلم 
“وحــوش مذهلــة”، حيث 
تمت إقامة الحفل في قاعة 

أليس تالي بمركز لنكولن.
وتألـــق إيـــدي بإطاللتـــه 
واستعرض تصميم الساعة 

التــي جاءت مع مينا وســوارة باللون األزرق. ويعــد الفيلم امتداداً 
لسلسلة هاري بوتر، ومن المتوقع أن يحظى بشعبية واسعة.

لعبة سباقات السيارات الخارقة
تقــدم أنكي 
ســـبـة  بمنا
مـوســــــم 
د  األعـيـــا
ســيـارات 
روبوتـيـــة 
جـديـــــدة. 
وهي تتميز 

بالهيكل الهجومي، باإلضافة إلى حجم هذه السيارات الخارقة، فهي 
مزودة بأسلحة متطورة جديدة، ووضعيات لعب حماسية، من شأنها 

اختبار مهارات الالعب إلى أبعد مستويات السرعة واللياقة.

أجنحة أستون مارتن معروضة للبيع
كشــفت أسـتون 
عــــن  مارتــن 
أفضل مجموعة 
لالقتنــاء  قابلــة 
للبهجة،  مثيــرة 
كاألجـنـحــــــة 

المميزة التي زيّنت سياراتها V8 Vantage GTEs لبطولة العالم 
للتحّمــل التي ينظمهــا االتحاد الدولي للســيارات FIA لعام 2016 
)WEC( متوفــرة اآلن للبيع كمجموعة ذات إصدار محدود، حيث 
ُوضعت كل مجموعة ضمن إطار، وتشــمل جميع شعارات أجنحة 

WEC األيقونية التسعة مرّكبة على قاعدة بيضاء نظيفة.

برامج “كوكو” في جزر المالديف
أعلنــت مجموعـة 
كـوكـــــو، عــــن 
برامجـهــــا فــــي 
اثنين من مكامنهـا 
في  االســـتـوائيـة 
جــزر المالـديــف 
وهما: كوكو بودو 

هيثي، وكوكو بالم دوني كولو. ومع اقتراب موسم األعياد، يتطلع 
فريق المجموعة إلى نشــر فرح الموســم بمحاذاة ميــاه نقية تتألق 
تحت شمس مذهلة وخضار، ليتمتع الزوار بخدمة فذة تترك بصمة 

في أذهانهم وتستخلف ذكريات لمدى الحياة.
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“ريزرفد” تطلق مجموعة الستريت
الســتريت  مجموعــة  تتجــه 
الجديــدة من ريزرفد لموســم 
الخريــف لمــن يبحثــون عن 
القطع العمليــة والمريحة التي 
تتماشى مع اتجاهات الموضة 
الحديثة. وتتألف المجموعة من 
والساحرة  الكالســيكية  القطع 

التي تبرز األناقة.
كمــا تتألق مجموعة “ســيتي 
تريكينــغ” للرجــال بجيوبهــا 

الواسعة وأشكالها العملية.

“أولد نيفي” مستوحاة من الطبيعة
تزخــر تصاميــم “أولد نيفــي” الجديدة، 
الطبيعــة  عـالـــم  مــن  والمســــتـوحـاة 
الخارجــي الســاحر، بالقطــع العمليــة، 
حيث تؤكــد تصاميم القمصــان الطويلة 
بنقشـــة المربعـات، والجينز، ومعاطـف 
“البونشــو” والكتان، والسـترات الجلدية 
المنتفخــة، أن هــذه التشــكيلة مصممــة 

لألماكن المفتوحة.
يذكــر ان تصاميم “أولد نيفــي” الجديدة 
تســتمد غالبية األلوان مــن عالم الطبيعة 

الوافر.

تشكيلة “ريتو كومار” الجديدة
تمثل التشــكيلة الجديــدة المزينة 
بأزهــار الشـــتـاء مــن “ريتـــو 
كومــار”، مزيجــاً مــن األزياء 

الهندية واألزياء المعاصرة.
مالبــس هــذه التشــكيلة مريحة 
وتعــرض األنوثــة الناعمــة مع 
تقنيات جديدة تتضمن المطبوعات 
الهنديــة الكالســيكية والتطريز. 
وهي متعددة االستعماالت ويمكن 
ارتداؤها للقاءات الغير رسمية أو 

التجمعات الخاصة.

أحدث تشكيالت “ليبل ريتو كومار”
تشكيلة مهرجان شيك الموسيقي 
األنيقة من المالبس الحديثة هي 
أحــدث تشــكيالت ليبــل ريتو 
كومــار، تمــزج التشــكيلة بين 
والصور  المغريــة  التصاميــم 
واأللــوان  المنتظمــة  الظليــة 
المختــارة من ظــالل األزرق 
مــن  تنــوع  مــع  والرمــادي، 
الفسكوزي،  يتضمن  األقمشــة 
الجورجيــت والكريب، لتكون 

مالئمة لكل مناسبة.

حقائب الظهر من “سامسونايت”

طرحت “سامسونايت”، العالمة الرائدة في صناعة حقائب السفر، 
تشــكيلة )Garde( الجديــدة لحقائــب الظهر في أســواق المنطقة. 
وتتضمــن التشــكيلة 4 حقائب مبتكرة تتمتــع كل واحدة منها بميزة 
فريدة وتصميم عالمي المســتوى، إلى جانب اســتخداماتها العملية 

وتجسيدها ألعلى درجات الراحة واألمان.

أحذية من نفايات المحيط
تتعاون أديداس مع 
 Parley منظمــة
 for the Oceans
أحذيــة  لتصنيـــع 
مـن البالســــتـيـك 
المعــاد تدويره بعد 
اســـتـخـراجـه مـن 

المحيطات بطباعة ثالثية األبعاد وبنسبة 95 % من تصميم الحذاء. 
وسيتم بيع 7 آالف زوج منه في المتاجر وعلى االنترنت، في سعي 
منها إلظهار كيفية تســخير الصناعة لتصميم منتجات توقف تلوث 

المحيطات بالبالستيك.
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أسبوع الموضة في الالذقية

شــهدت مدينة الالذقية فعاليات أســبوع الموضــة الثاني من تنظيم 
“مجلــس الشــباب الســوري”، بمشــاركة خليــط مــن مصّممين 

محترفين وهواة.
االسبوع الذي يعد منصة العرض االحترافية الوحيدة  في سورية، 
وصلــة الوصل بيــن المصممين الســوريين والجمهــور، تميزت 
تصاميمه بالجرأة والتمرد وبدا بعضها غريباً نســبياً عن المجتمع 
المحلــي، إضافة لتنوعها من حيث األقمشــة واأللــوان، نالت بها 

عالمات إيجابية من خبراء الموضة.
أمــا من جهــة التنظيم فقد ظهــر المعرض هذا العــام أكثر نضجاً 
ملتزماً بمعايير عالمية على صعيد المنصة واإلضاءة والموســيقى 
والــذي اختيرت بدقــة وعناية من قبــل القائمين، الذيــن أكدوا أن  
الهدف من هذه المبادرة هو دعم الشباب وتوفير فرص للمحترفين 

وتنشيط الحركة االقتصادية في البالد.
الجدير بالذكــر، أن المنظمين قد أطلقوا قبل فترة مســابقة بعنوان 
“تصميمــي” تقــدّم لهــا عدد مــن المصمميــن الهواة فــاز أفضل 
ثالثــة منهم بمنحة تشــغيلية أنجزوا من خاللهــا مجموعة تصاميم  

للمشاركة في المعرض ألول مرة في حياتهم.

الشارع األغلى في العالم
ت  كــــــر ذ
شــــــركــة 
كوشــــمـان 
انـد واكفيلــد 
االسـتشارية 
أن الـجـــادة 
“الخامســـة 
فــــــــــــي 
نيويــورك” 

بقيــت للســنة الثالثــة توالياً الشــارع التجاري األغلــى عالمياً بعد 
انتزاعها المرتبة األولى عام 2014 من جادة “كوزواي باي” في 

هونغ كونغ وتقدمهما أيضاً على الشانزيليزيه باريس.
وســجل الشــارعان في نيويــورك وهونغ كونغ تقدمــاً كبيراً على 
الشوارع المنافســة مع متوسط إيجار تجاوز 29 ألف يورو للمتر 
المربع الواحد في نيويورك، و27 الف و800 يورو للمتر المربع 
فــي هونغ كونــغ، بالرغم مــن تراجعهما هذه الســنة مع ترشــيد 
المــاركات العالمية لمتاجرها مركزة اكثر علــى مواقع البيع عبر 

االنترنت.

أويشو تستضيف فعاليتي يوغا
نظمــت أويشــو 
فعاليتــي يوغـــا 
فـلـتـيــــــن  حـــا
بالمرح، وخـالل 
الـفـعـالـيـتـيــــن 
ســــــــتـمــتــع  ا
ضيوف أويشـــو 
والمشـــــاركون 
طـقــــوس  بيـن 
التقليديــة  اليوغا 
التوازن  لتحقيـق 
والسالم الداخلي 
واســــتـكشــاف 
المزايـا العديــدة 
الجديدة  للصيحة 
فــي عالم اللياقـة 

البدنيــة. وقــد أقيمت الفعاليتان في موقـع هــادئ مع إطاللة خالبة 
على بحر العرب.
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تحقي��ق أهدافه. وفي هذا اإلطار، قال وزير الش��ؤون الخارجية والتعاون المغربي 
ورئي��س ال��دورة الثانية والعش��رين للمؤتمر، ص��اح الدين م��زوار: أعين العالم 
مس��لطة علينا، لدينا مس��ؤولية كبيرة تجاه البش��رية، وعلينا أن نوح��د قوانا لتلبية 
احتياجات الش��عوب األكثر ضعفاً، كما يج��ب توفير الموارد لهم للتكيف مع اآلثار 

المدمرة لتغير المناخ.
بدوره ش��دد مفوض األمم المتحدة الس��امي لحقوق اإلنسان، زيد رعد الحسين على 
أهمية مؤتمر مراكش، موضحاً أن “الدول تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان 
تنفيذ التدابير المفصلة في اتفاق باريس، من بينها بناء القدرات والعمل بشكل فردي 

وجماعي لتعزيز بيئة يتمتع فيها الجميع بكامل حقوق اإلنسان”.

مساعدات مالية
وين��ص اتفاق باريس ف��ي جملة بنوده، على إعادة الت��وازن لعملية توزيع األموال 
بي��ن تدابي��ر تخفيض االنبعاث��ات وتلك الخاص��ة بالتكيف مع تداعي��ات االحترار 
المناخي. وبحس��ب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فإن 16 % من 
المس��اعدات تخصص اليوم إلجراءات التكييف. وبالعودة إلى عام 2009، تعهدت 
البل��دان الغنية بزيادة مس��اعدتها إلى 100 مليار دوالر س��نوياً في 2020، بهدف 
معاونة الفقيرة على تمويل البنى التحتية الخاصة بالطاقة النظيفة وعلى التكيف مع 
تداعيات التغير المناخي. وينص االتفاق أن هذا المبلغ ليس س��وى س��قف س��نوي، 

مشدداً على ضرورة تحديد هدف جديد باألرقام بحلول 2025.
من جهة أخرى، ترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دوالً مثل 

الصين وكوريا الجنوبية والدول النفطية الغنية أن تساهم.
وتطالب بلدان نامية كثيرة ب�“خريطة طريق” واضحة لرفع مساعدات البلدان الغنية. 
وبحسب تقديرات نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وحوالى 40 
بلداً باالستناد إلى االلتزامات المعلنة، من المتوقع أن تبلغ المساعدة الرسمية 67 مليار 
القيمة اإلجمالية المقدرة للتمويل بين 77 و133 مليار دوالر عام 2020.دوالر س��نوياً في 2020. ومع إضاف��ة آثار الرفع المالي من القطاع الخاص، تتراوح 

مباحثات في مراكش لتطبيق مخرجات “باريس للمناخ”

ودخ��ل االتفاق حيّز التنفيذ بع��د 30 يوماً من مصادقة 
55 دولة علي��ه، وهي الدول التي تصدر 55 % على 

األقل من الغازات المتسببة بظاهرة التغير المناخي.

أولويات على الجميع تداركها
قطع��ت البلدان المنضوية في هذا المش��روع )مؤتمر 
باري��س( تعهدات لمكافحة التغي��ر المناخي، وهو أحد 
التحديات الكبرى في القرن الحادي والعشرين. وتعهد 
المجتم��ع الدول��ي بالحد من ارتفاع درج��ات الحرارة 
“إل��ى ما دون درجتي��ن مئويتي��ن، ومواصلة الجهود 
لحصر االرتفاع بدرجة مئوي��ة ونصف درجة”. وقد 
أدخلت فقرة “حصر االحترار” بدرجة مئوية ونصف 
درج��ة بعد مع��ارك خاضتها البل��دان األكثر عرضة 
للتغي��ر المناخ��ي، غي��ر أن خبراء كثر يش��ككون في 
قابليتها للتنفيذ. ويش��دد خبراء الهيئة الحكومية الدولية 
للتغي��ر المناخ��ي على ض��رورة تقلي��ص االنبعاثات 
بنس��بة تراوح بي��ن 40 % و70 % في الفترة الممتدة 
بي��ن 2010 و2050 لحصر االحترار دون مس��توى 
درجتين مئويتين. وتخشى العديد من الدول خصوصاً 
الواقع��ة عل��ى جزر والمه��ددة بارتفاع مس��توى مياه 
البحر، أن تصبح في خط��ر إذا تجاوز ارتفاع حرارة 

األرض 1.5 درجة مئوية.

مؤتمر مراكش
إلى ذلك، يجتمع ف��ي مدينة مراكش المغربية حوالى 
200 دول��ة من ال�7 حتى ال�18 من نوفمبر/تش��رين 
الثان��ي، لبح��ث التفاصي��ل المتعلق��ة باتف��اق باريس 
والسياس��ات والتكنولوجيا والتموي��ل الازم لضمان 

دخـل اتفـاق باريـس لمكافحـة التغيـر 
المناخـي حّيـز التنفيـذ في 4 نوفمبـر/ 
تشـرين الثاني 2016، والذي اعتمد في 12 
ديسمبر/كانون األول عام 2015، وكانت 
195 دولـة اتفقـت خـالل المؤتمـر علـى 
ارتفـاع  لمنـع  إجـراءات  اتخـاذ  ضـرورة 
درجـة الحرارة العالمية ألكثر من درجتين 
مئويتيـن حتى عـام 2100، مقارنـة مـع 
درجـات الحرارة التي كانت قبـل العصـر 
الصناعي، للحيلولـة دون إلحاق أضرار غير 

عكوسة بالبيئة.
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دور أساسي في بناء اقتصاد معرفي
وخ��ال مش��اركتها في نقاش حول تس��ريع التحول إلى مس��تقبل منخفض 
الكرب��ون وصديق للمناخ من خال تحقيق المس��اواة بين الجنس��ين، قالت 
المدي��رة التنفيذي��ة إلدارة االس��تدامة والهوي��ة المؤسس��ية ف��ي “مصدر” 
الدكت��ورة نوال الحوس��ني: تعمل قيادة دولة اإلم��ارات على دعم االبتكار 
والتعليم والتعاون على المس��توى الوطني من خال تش��جيع النس��اء على 

اغتنام الفرص في جميع مجاالت المجتمع.

أضاف��ت: أن بناء اقتصاد معرفي ناجح يتطلب بالضرورة مش��اركة فعلية 
للمهارات النسائية في القوى العاملة. وهنا يأتي دور الملتقى الذي يقدم مثاالً 
رائع��اً كمب��ادرة إماراتية تهدف إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق مس��تقبل 
مستدام للجميع. وتابعت قائلة: في جميع أنحاء العالم، تشارك المرأة بشكل 
فاع��ل في اتخ��اذ اإلجراءات العملي��ة وتضطلع بدور قي��ادي في التصدي 

للتحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية الناجمة عن تغير المناخ.

وأشارت إلى أن تحقيق مستقبل مستدام يتطلب تلك المعرفة والبصيرة التي 
يمكن للمرأة وحدها أن توفرها من خال منظورنا الفريد للتحديات وكيفية 

التعامل معها.

يذكر أن اجتماع المائدة المس��تديرة ضم كاً م��ن، وزيرة التنمية والتجارة 
الخارجية في هولندا ليليان بلومن، ووزيرة الخارجية األوس��ترالية جولي 
بيشوب، والرئيسة التنفيذية لشركة الطاقة الشمسية واندي كونشورنياكونج،  
والرئيس��ة التنفيذية لش��ركة أكيومين جاكلين نوفوجرات��س، ونائب المدير 
التنفي��ذي لهيئة األمم المتحدة لش��ؤون المرأة الكش��مي ب��وري، باإلضافة 
الطبيعة لورينا أغيار التي أدارت الجلسة.إلى المستش��ارة العالمية للمساواة بين الجنس��ين في االتحاد الدولي لصون 

دور المرأة في التصدي لتحديات تغير المناخ

مساهمة المرأة في تحقيق التنمية المستدامة
وخ��ال االجتم��اع ال��ذي حمل عن��وان “نس��اء من أجل 
النتائج”، اس��تعرضت القيادات الفكرية النسائية المشاركة 
م��ن جميع أنح��اء العال��م أهمية المس��اواة بين الجنس��ين 
وض��رورة تمكين المرأة من المس��اهمة في تحقيق أهداف 
األمم المتحدة للتنمية المس��تدامة، وجرى تدعيم النقاشات 

بأمثلة واقعية لحلول مناخية تقودها النساء.

وفي مس��تهل االجتماع، قالت السكرتيرة التنفيذي التفاقية 
األم��م المتح��دة اإلطارية بش��أن تغي��ر المناخ باتريس��يا 
إس��بينوزا: إن أنش��طة مبادرة “الزخم من أج��ل التغيير” 
تعكس الجهود المتزايدة في مجال التنمية المستدامة والتي 
يتم بذلها على كافة المستويات بدءاً من المبادرات الوطنية 
على مس��توى البل��دان إلى المب��ادرات الصغي��رة ضمن 
المجتمعات المحلية والتي تنظمها الشركات وداخل المدن 
ف��ي جميع أنح��اء العالم. ومن خال تس��ليط الضوء على 
هذه األمثلة الرائعة ح��ول اإلبداع ومبادرات التغيير، إلى 
جان��ب األفراد المميزين الذين يقف��ون وراءها، يمكننا أن 
نق��دم مصدر إلهام يش��جع كل فرد على القي��ام بدوره في 

تسريع الجهود نحو بناء المستقبل الذي ننشده.

وتتأث��ر النس��اء على نح��و غير متناس��ب بظاه��رة تغير 
المناخ ف��ي البلدان النامية، فهن يمثلن غالبية الس��كان في 
المجتمع��ات الفقيرة التي تعتمد بش��كل كبير على الموارد 
الطبيعية لكس��ب العيش. وعلى سبيل المثال، فإن ما يقرب 
م��ن 2.4 مليار امرأة ف��ي العالم تفتق��رن لمصادر الطاقة 

الحديثة.

عقـدت مجموعـة مـن القيـادات النسـائيـة 
العالمية من الحكومات والمنظمات وشركات 
القطاع الخاص اجتماعـاً خالل المؤتمر الثاني 
والعشـرين للدول األطراف في اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ في 
مدينـة مراكـش المغربية بهـدف تسـليط 
الضوء على الدور القيادي الذي تقوم به المرأة 

في التصدي لتحديات تغير المناخ.
وجرى تنظيم االجتماع بالتعاون بين “ملتقى 
السـيدات لالسـتدامة والطاقـة المتجـددة” 
ومبادرة “الزخم من أجل التغيير”، وهي مبادرة 
أطلقـت تحـت مظلة اتفاقية األمم المتحدة 

اإلطارية بشأن تغير المناخ.
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دور الحكومات
واظه��رت النتائج ش��به اجم��اع على أن الحكوم��ات بحاجة إل��ى “االبتكار 
والمخاطرة” للحفاظ على البيئة بنس��بة )79 %(، في حين رأى ثالثة أرباع 
المش��اركين أن الحكومات والشركات لديها مس��ؤولية متساوية إزاء تطوير 
التقني��ات النظيفة والطاقة المتجددة. وفي الوقت نفس��ه، يعتق��د )78 %( أن 
الحكوم��ة يجب أن تنفق المزيد لجعل الطاقة المتجددة “أكثر فعالية” و“أكثر 
انتشاراً”. وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، قال 79 % من الشباب 
بأنهم إما “يتفقون بش��دة” أو “يتفقون إلى حد ما” على أن الحكومات بحاجة 
لالس��تماع أكثر للشباب حول قضايا االس��تدامة. وأفاد )29 %( أنهم قاطعوا 

شركة ما ألنها لم تتصرف على نحو مستدام.

دور الشباب
وكش��فت الدراس��ة أنه في حين يش��عر الشباب في الش��رق األوسط وشمال 
أفريقيا بالقلق إزاء البيئة، لكنهم واثقون بأن العمل الجماعي يمكن أن يساعد 
في التغلب على تحديات االس��تدامة المستقبلية. وفي نفس السياق اتفقت آراء 
المس��تطلعين في المنطقة مع أقرانهم في العالم على أن ش��باب ما بعد األلفية 
والفئ��ة الديموغرافية المعروفة باس��م “الجيل Y” )ممن تت��راوح أعمارهم 
بين 26 - 35 س��نة( تقع على عاتقهم معظم المس��ؤولية إليجاد حلول عملية 

لتحديات االستدامة المستقبلية.
يذكر أن االستطالع أجري في وقت سابق من العام الحالي تزامناً مع الذكرى 
صنّاع قرار المستقبل بشأن القضايا الحساسة المرتبطة بالطاقة واالستدامة.الس��نوية العاش��رة ل�“مصدر”، وهو يوفر معلوم��ات قيمة حول كيفية تفكير 

البيئة والمناخ أبرز التحديات التي يواجهها الشباب العربي

وحس��ب االس��تطالع، حّل اإلرهاب والبطال��ة واالقتصاد 
والتعليم بين التحديات الرئيس��ية التي تش��غل بال الش��باب 
ف��ي المنطقة. وتم الكش��ف ع��ن نتائج “اس��تطالع مصدر 
ل��رأي الش��باب العالمي حول االس��تدامة” خ��الل المؤتمر 
الثاني والعش��رين للدول األعضاء في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ في مراكش، وهو أول استطالع 
عالم��ي آلراء الش��باب مم��ن تت��راوح أعماره��م بين 18 
و25 عام��اً )الفئة الس��كانية التي تس��مى اصطالحاً الجيل 
الرقم��ي أو “الجيل Z”( ح��ول قضايا تغير المناخ والتنمية 
المس��تدامة والطاقة المتجددة. وشملت الدراسة التي أجريت 
عب��ر اإلنترنت حوالى 500 ش��اباً ف��ي 20 دولة تقع ضمن 
5 مناطق من العالم، هي الش��رق األوس��ط وشمال أفريقيا، 
أفريقيا جن��وب الصحراء الكب��رى، األميركيتين، أوروبا، 

وآس��يا. وت��م تصني��ف ال��دول كذلك بحس��ب 
مس��توى نموها االقتصادي إل��ى 3 فئات، هي 
“الدول المتقدمة”، و“الدول النامية”، و“الدول 

ما قبل النامية”.

تحديات عالمية
وبين��ت الدراس��ة أن )21 %( مم��ن ش��ملهم 
االس��تطالع ف��ي المنطق��ة يعتب��رون تغي��ر 
المن��اخ والبيئ��ة من أه��م التحدي��ات العالمية 
الي��وم، مقارن��ة م��ع الثل��ث )32 %( عل��ى 
مس��توى العالم، في حين اعتبر أكثر من ربع 
المس��تطلعين )26 %( ف��ي المنطق��ة ككل، 
و42 % م��ن “الجي��ل Z” ف��ي المغرب، أن 
تغير المن��اخ والبيئة يمث��الن تحديات حرجة 

للسنوات العشر المقبلة.
عالوة على ذل��ك، فقد تم تصنيف تغير المناخ 
والتهدي��دات البيئية أيض��اً في مرتبة أعلى من 
حيث األهمية من مستويات المعيشة والجريمة 

والقانون والنظام والصحة العامة.

أفادت دراسة عالمية أجرتها “مصدر” شركة 
المناخ  تغير  أن  المستقبل،  لطاقة  أبوظبي 
والتدهور البيئي من أهم التحديات التي تواجه 
بالنسبة  المقبل،  العقد  األرض خالل  كوكب 
للشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، ويرى الشباب أيضاً أن على الحكومات 
من  للحد  كبرى  مسؤوليات  القرار  وصناع 

التلوث والحفاظ على البيئة.
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واستخدامه في عمليات “االستخراج المعزز للنفط”.
ويعد افتتاح المنشأة إنجازاً آخر يضاف إلى سلسلة اإلنجازات التي حققتها 
“مصدر” خالل األش��هر األخيرة، حيث كانت الشركة قد أعلنت في شهر 
أيار/مايو 2016، عن إتمام الترتيبات المالية لمش��روع محطة “دادجون” 
ال��ذي تط��وره “مص��در”، وذلك بتأمي��ن تموي��ل بقيمة 1.3 ملي��ار جنيه 
إس��ترليني ) 1.6  مليار دوالر(، كما تم في ش��هر حزيران/يونيو 2016، 
اختي��ار االئتالف الذي تقوده “مص��در” لتطوير المرحلة الثالثة من مجمع 
محمد بن راش��د آل مكتوم للطاقة الشمس��ية، كما وقعت الش��ركة  في شهر 
تشرين األول/ اكتوبر الماضي اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بأكبر مشروع 

للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة األردنية الهاشمية.

البصمة الكربونية
يش��ار إلى أن شركة الريادة، وهي مش��روع مشترك بين أدنوك )51 %( 
و”مص��در” )49 %(، تعتبر المرحلة األولى من ش��بكة مش��اريع التقاط 
الكربون واس��تخدامه وتخزينه على المس��توى الصناعي، وتهدف الشركة 
إلى الحد من البصمة الكربونية في اقتصاد أبوظبي ودعم التوسع في قطاع 

توليد الطاقة منخفض الكربون.
وتوف��ر تقنيات التقاط وتخزي��ن الكربون طريقة فعال��ة الحتجاز الكربون 
الناجم عن اس��تخدام الوقود األحفوري ومنع اختالطه بالهواء. وتوفر هذه 
التقنية إمكانية التقاط الكربون ونقله وتخزينه تحت األرض، أو اس��تخدامه 
في إنتاج مواد كيميائية وصناعية ووقود وغيرها من المواد العالية القيمة. 
الكربون التي تطلقها محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية.كم��ا أنه��ا تِعد باحتجاز أكث��ر من 90 % م��ن انبعاثات غاز ثاني أكس��يد 

أول منشأة اللتقاط الكربون وتخزينه في المنطقة

وتستخدم المنشأة، وهي مشروع مشترك بين شركة بترول 
أبوظبي الوطنية )أدنوك( وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
“مص��در” وت��م تطويره من قب��ل “الريادة”، غ��از ثاني 
أكس��يد الكربون المنبعث من مصن��ع “حديد اإلمارات”، 
األكبر من نوعه في دولة اإلمارات، من أجل حقنه كبديل 
عن الغاز المش��بع بالس��وائل في حقول النفط في أبوظبي 

لتعزيز إنتاجها.
وتعد هذه المنشأة واحدة من 22 مشروعاً اللتقاط الكربون 
واس��تخدامه وتخزينه على نط��اق كبير في العالم، منها ما 
دخل حيز التشغيل ومنها ال يزال قيد التطوير، فضالً عن 
كونها األولى اللتقاط الكربون من مصانع الحديد والصلب 

واألولى في المنطقة.
وبدأت عمليات إنش��اء مش��روع ش��ركة الري��ادة اللتقاط 
الكربون واس��تخدامه وتخزينه الواقع في منطقة المصفح 
الصناعي��ة في أبوظب��ي قرب مصنع “حدي��د اإلمارات” 
في عام 2013، وبلغت تكلفة المنش��أة  450 مليون درهم 

)122 مليون دوالر أميركي(.

تقنية تعزز انتاج الغاز
تعتبر “الريادة”، أول شركة في المنطقة تركز على تطوير 
مش��اريع التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق 
تجاري. وستس��اهم هذه التقنية التي تم تطبيقها في أبوظبي 
ف��ي توفير المزي��د من الغاز الطبيعي من أجل اس��تخدامه 
ف��ي توليد الكهرباء وتحلية المياه وعدد من االس��تخدامات 

الصناعية األخرى، إضافةً إلى تعزيز استخراج النفط.
وتعم��ل ه��ذه التقنية وفق ث��الث مراحل، حي��ث يتم أوالً 
التق��اط غاز ثاني أكس��يد الكربون من موقع مجمع تصنيع 
حدي��د اإلمارات، ومن ثم يتم ضغط��ه وتجفيفه. وتتضمن 
المرحلة الثالثة نقل غاز ثاني أكس��يد الكربون عبر أنبوب 
يمتد تحت األرض على مس��افة 43 كلم من أجل حقنه في 
حقلَي “الرميثة” و“باب” النفطيين التابعين لشركة أدنوك 

أطلقت شــركة أبوظبي اللتقـاط الكربـون 
الشــرق  أول منشـأة في منطقة  “الريادة” 
األوســط وشـمال أفريقيا اللتقاط الكربـون 
واسـتخدامـه وتخزينـه على نطـاق تجاري، 
حيث سـتسهم في التقاط ما يصل إلى 800 
ألف طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون 
سـنويًا، كما يجري العمل على زيادة طاقتها 
االنتاجيـة إلى 5 ماليين طـن خـالل األعـوام 

العشرة المقبلة.
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تربة ذكية للبناء على المريخ

طرحت مجموعة من علماء الهندسة، فكرة حقن تربة المريخ ببكتيريا 
معدلة وراثياً، وذلك بهدف تمكين األس��اس الالزم إلنش��اء المباني 
يوم��اً ما على الكوك��ب األحمر، حيث تم صنع المادة التي س��ميت  
biocement من عش��رات الجينات في بكتيريا E. coli المنظمة 
ضمن ضغط حوالى 10 أضعاف الضغط عند مستوى سطح البحر، 
الستخدامها بتعزيز التربة على أساس التفاعل مع البيئة. ويتم حالياً 
تجريبها على كوكب األرض في تقنيات البناء لتوفير الطاقة والحد 
من انبعاثات الكربون، فضالً عن إنش��اء أساس��ات من دون الحاجة 

إلى حفر خنادق وملئها بالخرسانة.

أول تجربة جينية على البشر

أجرى علماء صينيون أول عملية تعديل جينية مس��تخدمين البشر  
بتجريبه��م لتكنولوجي��ا التعدي��ل الوراثي “كريس��بر/كاس 9” في 
معالجة الس��رطان، والتي تعرف بأنها أداة جزئية لتعديل الجينات 
ف��ي أي خلي��ة عن طريق قص ولصق سلس��لة الحم��ض النووي، 
حيث اس��تخرج العلماء نوع من خالي��ا الدم البيضاء من المريض 
المصاب بسرطان الرئة ثم طبقوا عليها “كريسبر/كاس 9” بنجاح 
لتثبيط عمل الجين الذي يحتوي على “بروتين PD-1” المس��اعد 

للخاليا السرطانية على النمو.
وبع��د تغيي��ر الخاليا تمت إعادتها م��رة اخرى ل��دم المريض أمالً 

بمحاصرة PD-1، والزيادة في مقاومة الخاليا السرطانية.

فلتر عمالق لتنقية الهواء الخارجي
صم��م علم��اء 
ه�ول�ن�دي����ون  
فل�ت�ر  ع�م�الق 
لتصفية اله�واء 
م��ن الجزيئات 
الغ�اي����ة ف���ي 
  ، ل�ص�غ������ر ا
بط��ول 8 م من 
الفوالذ المقاوم، 
يوضع أس�اس��اً 

على أس��طح المباني، ويتميز بقدرة كافية على سحب الجزيئات من 
الهواء ضمن دائرة نصف قطرها 300 متر، ومن مس��افة عمودية 
تصل إلى 7 كلم مع معالجة التلوث في حوالى 800 ألف متر مكعب 
من الهواء خالل س��اعة واحدة فق�ط، والتصفية بنس��بة 100 % من 
الجس��يمات الدقيقة و95 % م��ن الجزيئات الغاية ف��ي الدقة. ويعد 
الجهاز متفوقاً على نظام Smog Free Tower الصيني، الذي يقوم 
بتنظيف 30 ألف متر مكعب من الهواء خالل س��اعة واحدة، ويجمع 

أكثر من 75 % من الجزيئات الضارة في الهواء الخارجي.

توليد الكهرباء من عمق 5 كلم

انطلق مش��روع جديد في إيس��لندا اُطلق عليه اس��م IDDP يهدف 
إلج��راء عمليات حفر ف��ي الجنوب الغربي منه��ا، للحصول على 
مص��در جديد للطاقة من الح��رارة الجوفية العالية للمواد الصخرية 
المنصهرة. على أن يتم انشاء حفرة على عمق 5 كلم داخل األرض، 
يُتوقع أن تكون األكثر سخونة في العالم، ما بين 204 و537 درجة 
مئوية، وتؤدي إلى توليد بخار عالي الحرارة ومعه ما يصل إلى 50 
ميغاواط من الكهرباء وهي أكثر كفاءة ب�10 مرات مما تقدمه اآلبار 
الحراري��ة الجوفي��ة التقليدية التي تغطي حالي��اً أكثر من ربع حاجة 

ايسلندا، في حين  تتكفل بالباقي محطات الطاقة الكهرومائية.
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3D فوكاس 2016” من “باير”ألول مرة وجه مطبوع بتقنية“

 تمك��ن أحد االطب��اء البرازيليين من تركيب بدل��ة مطبوعة بتقنية 
3D عل��ى وج��ه أحد الناجين من ورم س��رطاني وثق��ب كبير في 

منطقة العين واألنف.
يشار إلى ان البدلة تم تصنيعها يدوياً من السيليكون وتعلق بواسطة 
المغناطي��س ب�3 مس��امير من التيتانيوم، مع س��هولة اإلزالة إلعادة 
 1234D Autodesk ًغس��لها، واس��تخدم الطبيب تطبيقاً مجاني��ا
يحّول الصور الى نماذج ثالثية االبعاد، مع طابعة منخفضة التكلفة 
إلنشاء قطعة السيليكون هذه بألوان طبيعية وملمس واقعي، على أن 

تستمر القطعة بجودتها ما بين سنة الى 3 سنوات.

ال��دواء في  نظمت إدارة 
الش��رق  “باي��ر  ش��ركة 
األوس��ط” ش��ركة علوم 
المنطق��ة،  ف��ي  الحي��اة 
 ”2016 منتدى “فوكاس 
المتخصص في األمراض 
البقعي��ة وال��ذي أقي��م في 
فندق ويستين دبي بمدينة 

الحبتور.
وقد ناق��ش المنتدى الذي 
انعق��د ف��ي إم��ارة دبي، 

التق��دم الحاص��ل في ع��الج اعتالل الش��بكية الس��كري، وهو أحد 
األم��راض التي تصي��ب مرضى الس��كري وتقودهم إل��ى اعتالل 
البص��ر أو فقدانه في الحاالت القصوى، ويؤثر على ما يقارب ثلث 

مرضى السكري الذي يقدر عددهم عالمياً ب�422 مليون مريض.
وخرج المنتدى بتوصيات لخبراء طب العيون العالميين، تمحورت 
ح��ول س��بل الوقاي��ة وأثر الع��الج والتش��خيص المبك��ر للحد من 

المضاعفات التي تؤدي لفقدان البصر.

النفط من الصرف الصحيمبردة الرقبة تخفض حرارة الجسم

تعاونت “إيمرس��ون” الشرق األوسط وأفريقيا، مع “ماجد الفطيم” 
والمنطقة الحّرة في جبل علي “جافزا”، على تزويد أكثر من 1100 
عامل وفرد حراسة في “جافزا” ومجمع الزاهية أول مجمع سكني 
متكامل بالشارقة، بمبردات الرقبة لمساعدتهم في الحد من تأثيرات 
درج��ات الحرارة المرتفعة خالل فترة الصيف. وقد أش��ار باحثون 
من معهد جودارد التابع لوكالة الفضاء األميركية “ناسا”، والمنظمة 
العالمية لألرصاد الجوية، في وقٍت س��ابق إلى أن شهر تموز/يوليو 
2016، شهد تسجيل أعلى درجة حرارة على سطح الكوكب منذ أن 

بدأ اإلنسان في تسجيل درجات الحرارة قبل 136 عاماً.

طّور باحث�ون طريق�ة 
لتح��وي�����ل  مبتك���رة 
ال�ص����رف  م�ي������اه 
ال�ص�ح���ي  ل�وق������ود 
بعمل�ي����ة  اصطناع�ي 
)التسييل  باس�م  تُعرف 
ال�ه�ي��دروث��رم����ي(، 
مؤكدين إن م�ا يق�رب 

م��ن 34 مليار غالون من مياه الصرف الصحي تُعالج في الواليات 
المتحدة يومياً يمكنها إنش��اء 30 مليون برميل نفط س��نوياً بمحاكاة 
طبيعية النتاج النفط الخام على مدى ماليين السنين، إال أنها تجري 
بدرج��ة ح��رارة عالية وضغط كبير لتس��ريع الوقت، حيث تضغط 
النفايات حتى 1363 كلغ لكل بوصة مربعة مع تس��خين حتى 350 
درجة مئوية، ليتم تفكيكها وتحويلها إلى نفط اصطناعي وس��وائل، 
وباس��تخدام المحف��زات إلى أنواع أخ��رى من الوق��ود والمنتجات 
الكيميائي��ة، كم��ا ينتج عن العملي��ة أيضاً كمية صغي��رة من المواد 
الصلب��ة تح��وي عناصر هامة بما ف��ي ذلك الفوس��فور الذي يمكن 

استخدامه كبديل للفوسفور الخام الُمستخدم في األسمدة.
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أوروبا والواليات المتحدة.

ب��دوره، ق��ال رئي��س لجن��ة إع��داد التقرير 
النسلوت سورس��وك: إنه من المهم لمشغّلي 
االتص��االت ف��ي دول مجلس التع��اون التي 
تتمي��ز بمس��تخدميها المقبلي��ن بش��دة عل��ى 
اس��تخدام التكنولوجي��ا الرقمي��ة والبيان��ات 
إدراك حاجاتهم المتغيرة والمتنامية، ومن ثم 
البناء عليها لتبني نهج واس��تراتيجيات انتقاء 
الخدمات المناسبة وطرحها في األسواق بما 
يتيح لها آفاقاً أوس��ع لحفز اإليرادات وتعزيز 

صافي الدخل.

صعوبة خفض أسعار الخدمات
وبحسب نتائج التقرير، ثّمة عامالن أساسيان 
يؤث��ران ف��ي اختي��ار مس��تخدمي الهواتف 
المتحركة في المنطقة لش��ركة االتصاالت، 
وهما جودة الش��بكة بنس��بة 30 % وأس��عار 
الخدم��ات بنس��بة 28 %، في حي��ن لم تكن 
قضاي��ا خدمة العمالء واألم��ان والخبرة في 

المبيعات على رأس قائمة أولوياتهم.

شركات االتصاالت أمام منعطف تاريخي

أظهر تقرير صادر عن شركة االستشارات اإلدارية العالمية “أيه تي كيرني” أن التنوع الكبير في حاجات وتوقعات 
مستهلكي خدمات االتصاالت في المنطقة يستلزم من شركات االتصاالت اتخاذ مجموعة جديدة من الخيارات 

االستراتيجية، وهي من التحديات الرئيسية التي يتوجب عليها التعامل معها.

انحسار االتصاالت الصوتية
ولفت  التقرير الذي حمل عنوان “مس��تهلكو 
قط��اع االتص��االت المس��تقبليون ف��ي دول 
مجلس التعاون الخليج��ي” إلى أن التوجهات 
الحالية لمس��تخدمي الهواتف المتحركة حول 
العالم تُظهر بوضوح الميل نحو تبنّي خدمات 
التكنولوجيا الرقمية، أو بمعنى آخر انحس��ار 
االتصاالت الصوتية التقليدية لصالح االنتشار 
الكبير في استخدام حزم البيانات والتطبيقات 
الذكية. وينطبق هذا األمر على أس��واق دول 
التعاون الخليجي، مع فارق بالغ األهمية، وهو 
أن معدالت االستخدام الرقمي للهواتف الذكية 
تتجاوز بالفعل نظيراتها في أوروبا والواليات 
المتح��دة، حي��ث أن االتص��االت الصوتية ال 
تتعدى نس��بة 20 % من معدالت االس��تخدام 
اليوم��ي للهواتف الذكية لدى س��كان المنطقة 
الذين يتمي��زون بفهمهم الواس��ع للتكنولوجيا 
الرقمي��ة، وذل��ك بالت��وازي م��ع ميلهم نحو 
استخدام التطبيقات الذكية إلجراء اتصاالتهم 
بنسبة 76 % مقارنة بسكان أوروبا )57 %( 
واالعتم��اد عل��ى هواتفهم لتصف��ح اإلنترنت 
بنسبة تعادل ضعف تلك المسجلة في أوروبا، 
ما يتيح أمام مش��غلي االتصاالت في المنطقة 

فرصة كبيرة لجني ثمار هذه التوجهات.

وف��ي هذا الصدد، ق��ال الخبير لدى “أيه تي 
كيرني” والمشارك في إعداد التقرير مارك 
بيوسكا: إن التقرير خلص إلى مجموعة من 
النتائج المثيرة لالهتمام. فعلى سبيل المثال، 
يختلف مستخدمو الهواتف الذكية في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي في توجهاتهم 
عن نظرائهم ف��ي مناطق أخرى من العالم، 
فه��م األكثر إقباالً وش��غفاً بتبني التكنولوجيا 
الرقمية م��ن جهة، إال أنهم أكث��ر تردداً في 
اس��تخدام قنوات الدفع عبر الهواتف الذكية 
لش��راء حاجاتهم مقارنة بالمس��تخدمين في 

وتعليق��اً من��ه على م��ا تعنيه نتائ��ج التقرير 
بالنسبة لشركات االتصاالت في دول مجلس 
التعاون الخليجي، قال بيوس��كا: ينبغي على 
مشغلي االتصاالت في المنطقة اتخاذ  قرار 
حاسم حيال مدى اس��تعدادهم لمواكبة ثورة 
االتص��ال الرقم��ي وتوفي��ر ش��بكات عالية 
الج��ودة توف��ر س��رعات عالي��ة لالتص��ال 
باإلنترن��ت، مقرون��ة بطرح جدي��د ومبتكر 
للخدمات، أو مواصل��ة تركيزها على تقديم 
خدمات عالمية الط��راز ومنخفضة التكلفة، 
بالرغ��م م��ن أنها م��ا تزال تصن��ف ضمن 
فئ��ة الخدم��ات التقليدية. وتحاول ش��ركات 
االتصاالت حالياً مواكب��ة جميع المتطلبات 
والس��ير في االتجاهين سوية، إال أن تصدر 
س��وق االتصاالت في المنطقة يعني خفض 
التكاليف بنسبة 50 %، األمر الذي ال يتوافق 
مع ط��رح خدم��ات رقمية متمي��زة وعالية 
الجودة. وبالتالي، تقف شركات االتصاالت 
ف��ي المنطق��ة حالياً أمام منعط��ف تاريخي، 
المناسبة والطريق الذي ستسير فيه.ويتعين عليها اتخاذ القرارات االستراتيجية 

مارك بيوسكا  النسلوت سورسوك 
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أدوبي فوتوشوب خاص بالصوتياتشراكة بين Ooredoo وإريكسون

وقّعت مجموعة Ooredoo وشركة إريكسون عقد شراكة لمدة 5 
أعوام، وذلك الس��تخدام نظام مبتكر إلدارة اإليرادات عبر مناطق 
تواجد المجموعة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق 
آسيا. وستتمكن المجموعة من خالل استخدام الجيل القادم، من حل 
احتس��اب التكاليف والفواتير، من أن توفر لعمالئها المنتجات التي 
يحتاجون إليها بسرعة أعلى، وأن تكون قادرة على تسعير وتصميم 
باقاتها وخدماتها حس��ب طلب عمالئها في كل واحد من أس��واقها، 
حيث س��يتم اس��تخدام الحل الجديد إلدارة اإليرادات من إيركسون 
في جميع ش��ركات Ooredoo بش��كل تدريجي، مما سيمكنها من 
طرح الع��روض الجديدة عل��ى خدمات االتصاالت في األس��واق 

خالل دقائق.

تعمل ش��ركة Adobe على تطوير برنامج جديد ش��بيه لبرنامجها 
الش��هير فوتوش��وب ولكن للص��وت وليس الص��ورة، حيث يتيح 
للمس��تخدمين التعديل على الملفات الصوتية، مع إمكانية التالعب 
بالكلمات وتبديل أماكنها وحتى إضافة غيرها لم تصدر عن المتكلم 
، ما ينذر بمس��تقبل يس��هل في��ه التالعب بكالم المش��اهير،  أصالاً

خاصةاً السياسيين منهم.
البرنامج الذي أطلق عليه اس��م Project VoCo لم تحدد الش��ركة 
اً، لكنها أكدت أنه سيكون متطورااً  األميركية متى سيتم اطالقه رسميا

ومتميزااً بقدراته، إلزالة الضوضاء وتحرير الصوتيات.

“غوغل” توقف دعمها لـEclipse“أندرويد” يسيطر بشكل كامل

 Strategy Analytics أظهر تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق
أن نظ��ام التش��غيل أندرويد، وخالل الربع الثالث م��ن العام الحالي 
2016، ق��د ش��غل 87.5 % م��ن إجمالي ش��حنات الهواتف الذكية 
اً من 84.1 % خالل المدة نفس��ها من العام 2015.  العالمية، مرتفعا
بينما انخفضت حصة نظام IOS المشغل ألجهزة آبل من 13.6 % 
إل��ى 12.1 %، نظرااً إلى مبيعاته الباهتة ف��ي الصين وأفريقيا. في 
حي��ن انخفضت حصة باقي األنظمة مجتمع��ةاً، بما في ذلك ويندوز 
فون وبالك بيري، من 2.3 % إلى 0.3 %. ورجح كثيرون س��بب 
هيمنة نظام األندرويد كون�ه مفتوح المصدر وأن معظم الش��ركات 

عن الدعم القوي الذي تقدمه غوغل له. تستخدمه فضالاً

أعلنت ش��ركة غوغل، وفي خطوة متوقع��ة منها، إيقاف دعم أداة 
مطوري األندروي��د Eclipse، وذلك إلجبارهم للتوجه أكثر نحو 
أندروي��د س��تديو كبيئ��ة تطوير وحيدة ورس��مية لصن��ع تطبيقات 

األندرويد.
Eclipse  ال��ذي أطلقته “غوغل” في ع�ام 2009، كان االضافة 
األساسية والوحيدة للمطورين حتى عام 2013، حيث ظهرأندرويد 
س��تديو كبيئ��ة مس��تقلة بذاتها، م��زودااً وبش��كل دائ��م بالعديد من 
التحديثات التي سّرعت من أدائه واألدوات الضرورية للمطورين 
كمراقبة الش��بكة واس��تخدام المعالج وغيرها. وبالطبع مع امكانية 

الحصول عليه والعمل بشكل مجاني.
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برامج المكالمات األكثر أمانًابرنامج تصميم ثنائي وثالثي البعد 

أعلنت “أدوبي” عن مش��روع جديد للتصمي��م، تدمج فيه العناصر 
 ،Project Felix ثنائي��ة وثالثي��ة األبع��اد، وأطلق��ت علي��ه اس��م
وهو يتيح للمصممين إنش��اء تصاميم مميزة مث��ل إعالنات إطالق 
المنتج��ات، والتي تكون مؤلفة م��ن عناصر ثالثية األبعاد كالنماذج 

والمواد واإلضاءة، وثنائية كالخلفية والمشهد العام.
البرنامج الذي س��يتم اطالق نس��خة تجريبية من��ه في وقت الحق 
من العام الحالي 2016، يأتي مباش��رة بعد النسخة النهائية لتطبيق 
اً، والذي يس��مح  Experience Design XD من “أدوبي” أيضا
بتصمي��م وإنش��اء النم��اذج األولية ومش��اركة تجربة االس��تخدام 

لتطبيقات الموبايل والويب.

اً ألكثر  قدم��ت منظمة دولية لحقوق اإلنس��ان في بريطاني��ا، تصنيفا
برامج المكالمات ش��عبية، معتمدة على سالمة الوصول إلى بيانات 
اً آلراء الخبراء، فإن كالاً من “فيسبوك”، “ماسنجر”  المستخدم. ووفقا
اً، محققين أكثر من 73 نقطة من أصل  و“واتس آب” هما األكثر أمانا
 ،FaceTimeو iMessage :100، تلتهما تطبيقات من “آبل” أهمها
اً على  كل منها ب�73 نقطة، في حين سجل “فايبر” 47 نقطة، متقدما

البرنامج األشهر “سكايب” الذي لم يتجاوز 40 نقطة. 
أما األس��وأ فكانا التطبيقان الصينيان QQ وWeChat من دون أي 
نقطة كونهما ال يحذران من تهديدات القرصنة ولغياب ميزة تشفير 

اً. البيانات فيهما أيضا

StrongPity تستهدف آالف المبرمجيندبي برينت كوم تعيد تنظيم منصتها
ع��ل��ن����ت  أ
)دب����������ي 
ب�ري��ن����ت.

ك���������وم(، 
لش������ب�ك�ة  ا
اإللكتروني��ة 
األول��������ى 
المحت�رف����ة 
والمتكامل���ة 
ل�خ�دم����ات 

الطباع��ة عب��ر اإلنترن��ت، ع��ن تجديد ش��بكتها بما في��ه مصلحة 
المس��تخدمين من األفراد والجهات المتخصص��ة، وتوفير منتجات 
إضافي��ة وضمان تصفحٍ أس��هل للموقع، فضالاً ع��ن تصميم جديد 

صديق للمستخدم.
الش��بكة التي تقدم خدماتها ما بين الشركات B2B وبين األشخاص 
والشركات B2C داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها،  
اً الفرصة للحصول على طلبات الطباعة بالجودة العالية  تتيح أيض��ا

وبتأمين المطبوعات إلى أّي موقع في العالم وعلى مدار الساعة.

كش������ف��ت 
ك��ة  ش������ر
كاس�برسكي 
ع����ن  الب 
قيام عصاب�ة 
إلكتروني����ة 
متخ�ف�ي�����ة 
S t r o n g

 P i t y
باس��تدراج الباحثي��ن عن برمجيات تش��فير إلى مواق��ع إلكترونية 
وهمي��ة، وذل��ك به��دف التحميل منها عل��ى اعتقاده��م انها مواقع 
نظامية، ما يتيح للمهاجمين إمكانية التحكم الكامل بنظام الضحية، 
اً تحمي��ل وحدات  وس��رقة محتوي��ات الق��رص الصل��ب، وأيض��ا
نمطي��ة إضافية لجمع معلومات عن االتص��االت وعناوين جهات 
اً وتركيزااً،  االتص��ال، في واح��دة من أكثر الهجمات الخبيث��ة تقدما
كان المس��تخدمون في إيطاليا وبلجيكا األكثر تضررااً بها، اضافة 
الى ضحايا آخرين توزعوا ما بين تركيا ومنطقة الش��رق األوسط 

وشمال أفريقيا.
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القضاء يحظر موقع لينكد إن

حظ��ر القض��اء الروس��ي موقع لينك��د إن ومنع الوص��ول اليه من 
جميع مزودي خدمة اإلنترنت بروس��يا، بع��د انتهاكه قوانين الدولة 
اً  المتعلق��ة بتخزين البيانات، حيث كانت  روس��يا قد أصدرت قانونا
يجبر  الشركات متعددة الجنسيات على تخزين بيانات المستخدمين 
ال��روس على خوادم محلية بهدف الحفاظ على حماية مواطنيها، إال 
أن الموقع الخاص بش��بكات األعمال لم يمتثل للمتطلبات القانونية، 
وبالرغم من محاولته مؤخرااً االجتماع مع السلطات، إال أن األخيرة 
اً باتخاذ اإلجراء نفسه تجاه فيسبوك  أصرت على الحظر، مهددة أيضا

وتويتر في حال عدم استجابتهما للمتطلبات الجديدة.

شراء آالف الكلمات المسروقة

اعترفت فيس��بوك بشراءها آالف كلمات السر المسروقة من قواعد 
اً،  بيانات لعدة خدمات إلكترونية عالمية مش��هورة تم اختراقها سابقا
وذلك من الهاكرز أو المروجين لهذه الكلمات عبر السوق السوداء،  
في عملية تهدف لتوفير مس��تويات أمان أكبر عن طريق المقارنة، 
اً على اكثر هذه الكلمات سهولة،  وليتعرف مس��تخدمو الش��بكة أيضا

على أن تقوم بحظرها في قاعدة بياناتها.
اً لمعرفة وتنبيه المستخدمين الذين يقومون  كما تسعى فيسبوك أيضا
اً ما كان يجعل  بتداول كلمات سر واحدة لعدة مواقع األمر الذي غالبا

عملية اختراقهم سهلة للغاية.

االستعداد لتكنولوجيا الجيل الخامس
إريكس���ون  أع��دّت ش����ركة 
استطالع ش��امل يغطي 100 
من رّواد التكنولوجيا في مجال 
تشغيل خدمات االتصاالت في 
أميركا الشمالية، أوروبا، آسيا 
باس��يفيك، وأميركا الوس��طى 
به���دف معرف��ة  والالتيني��ة، 
المزي��د عن توقعات مش��غّلي 
الخدمات، وحاالت االستخدام 
التي يعتمدونها، وخططهم في 
مجال شبكات الجيل الخامس.

وتضمنت قائمة المشاركين في االستبيان رؤساء تنفيذيين، ومدراء 
تنفيذيي��ن للتكنولوجيا، والمعلومات، إضافة إلى رؤس��اء عمليات، 

وابتكار، وتطوير الشبكات.
وأك��د رئيس إريكس��ون في منطق��ة مجلس تعاون الخلي��ج العربية 
وباكستان طارق سعدي، على أن مشغّلي الخدمات في منطقة الخليج 
اً في  أجمعوا على أن ش��بكات الجيل الخامس س��تلعب دورااً أساس��يا

إنترنت األشياء.

توجه جديد لترجمة غوغل

أعلنت “غوغل” بدءها اس��تخدام تقني��ة GNMT، نظام الترجمة 
اآللية العصبية بواسطة الذكاء االصطناعي، التي تقوم بفهم الجملة 
كامل��ة ومن ثم ترجمتها، بدالاً من ترجمة كل كلمة على حدا، ما قد 
يس��اهم في تحسين دقة الترجمة بنسبة 85 %، خاصة وأن تقنيات 
الذكاء االصطناعي هذه للترجمة قابلة للتحس��ن مع مرور الوقت، 
حي��ث تقوم بتجميع البيانات والمعلومات لتس��اهم فيم��ا بعد بتقديم 

ترجمة طبيعية أقرب للواقع.
ولفت��ت “غوغل” إلى أن اآللية الجديدة س��تعمل بداية مع 8 لغات 
فق��ط هي اإلنكليزية، الفرنس��ية، األلمانية، اإلس��بانية، البرتغالية، 

الصينية، اليابانية، الكورية والتركية.
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انترنت فضائي لكل المستخدمين
 SpaceX تنتظر
وم�ؤس����س����ه�ا 
ايل�ون م�اس�����ك 
ش���ركة  صاحب 
 TeslaMotors
االخضر  الضوء 

م��ن الجهات المنظمة لعمل ش��ركات االنترنت في حكومة اميركا، 
وذل��ك بهدف غ��زو الفضاء ب���4425 من اقمار  صناعية س��توفر 
االنترنت الفضائي لغالبية المستخدمين بمشروع قد يكلف 10 مليار 
دوالر على األقل، وس��يواجه به ماس��ك منافس��ة شرس��ة مع باقي 

الشركات األميركية التي تنفرد بخدمات االنترنت.

 FBI يشرف على 23 موقعًا إباحيًا
كش���ف تقري��ر 
م�وق��ع  نش���ره 
آرس  تك�ن�ي�ك��ا 
التقني أن مكتب 
ت  لتح�ق�ي�ق�����ا ا
ال�ف���درال�������ي 

االميركي يش��رف على إدارة 23 موقع إباحي مخص�ص لن�ش����ر 
م�واد جنس����ية لالطفال دون س��ن البلوغ في أميركا، وذلك  به�دف 
اً تقنيات  تحدي��د هويات من يرتادون المواقع واعتقاله�م، مس���تخدم�ا
 IP تقوم بفك التشفير والتعرف على المستخدمين الحقيقين عبر رقم

الخاص بهم.

WordPress الى أكثر من 101 لغة
ع���م��������ت  د
 WordPress
ف�ي مدوناته���ا 
جان�ب��ي  مربع 
خ�اص بخدم��ة 
الترجم��ة م��ن 
غوغ��ل، حيث 

يمك��ن للمتصفحين الذين ال يتحدث��ون لغة المدونة ترجمة المحتوى 
الى اللغة األم الخاصة بهم مباش��رة، وتشمل الترجمه هذه 101 لغة 
 WordPress بما فيها العربية، في حين أن المدونين ينش��رون في

بأكثر من 130 لغة حول العالم.

Paymentwallو LG شراكة بين
 LG ش��ركة  أعلن��ت 
ع�ن  إلكترون�ي�ك����س 
ش��راكتها مع ش��ركة 
 ،Paymentwall
الت��ي م��ن ش��أنها أن 
تم�ن����ح المط�وري���ن 

الفرصة لتطوير تطبيقات تمك��ن أجهزة تلفاز LG الذكية المجهزة 
بنظام تشغيل webOS من دعم أكثر من 140 طريقة دفع في أكثر 
من 200 دولة، لتمكين زبائنها من الوصول الس��هل إلى التطبيقات 
واألف��الم واأللع��اب المدفوع��ة وغيره��ا الكثير من خ��الل منصة 

webOS البديهية.

KasperSky نظام تشغيل من
أطلق عمالق الحماية 
الروسي كاسبرسكي 
ن�ظ���ام ت�ش����غ�ي�ل�ه 
 Kaspersky OS
والخ���اص  اآلم���ن 
للش�ركات الحساسة، 
م�ع�ت�م����دااً ببنائ����ه 
ه�ي�ك�ل�ي����������������ة 

Microkernel Architecture ليت��م تعديل��ه وف��ق احتياج��ات 
واستخدامات المتعددة، في حين يتطلب اختراقه كسر التوقيع الرقمي 
لحامل الكمبيوتر وهو أمر غير ممكن إال بواسطة كمبيوتر كمومي.

(في إم وير) تطلق دليلها األمني
أعلن��ت “ف��ي إم وير”، 
البن��ى  بمج��ال  العامل��ة 
التحت�ي��ة الس�����ح�اب�ي��ة 
واألعم��ال المتنقل�ة، عن 
قيام وكالة نظم المعلومات 
الدفاعية DISA بإصدار 

Air� الخ��اص بالبرنامج STIG  الدلي��ل التنفي��ذي والتقني اآلم��ن
Watch® 9.X م��ن ف��ي إم وير، ال��ذي يقوم بتحدي��د المتطلبات 
والمعايير األمنية الصارمة للتنصيب اآلمن لالس��تخدام في شبكات 
وزارة الدفاع DoD، مع ش��رح تفصيلي للسياس��ات التي تحتاجها 

تقنية المعلومات من أجل استخدامه في جميع نظم وبنى الوزارة.
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Phab2 Pro من لينوفو
ط��رح������ت 
“لينوف����و”، 
ت�ف�ه�������ا  ه�ا
 Phab2 Pro
بتقنية  المزود 
 G o o g l e

 ،3D التي تس��مح للكاميرا برؤية المحيط بتقنية Project Tango
م��زوداً بتطبي��ق “الواقع المع��زز” مع ألعاب لرؤية الش��خصيات 
وكأنها على األسطح الحقيقية لمحيطنا اليومي. ويأتي الهاتف بشاشة 
  MP 84 وكاميرتين 16 وGB بحج��م 6.4 مع ذاكرة QuadHD

اضافة لبطارية 4 آالف ميلي أمبير.

مشروع IGlass من آبل
كش��فت تقاري��ر أن “آبل” 
رقمي��ة  نظ��ارة  تط��ور 
تتصل باآليف��ون وتعرض 
معلومات وصور ومحتوى 
واقع معزز مشابهة لنظارة 
طلب��ت  وأنه��ا  غوغ��ل، 
توريد شاش��ات مخصصة 
لوضعه��ا قريبة من العين، 

خصوص��اً بعد اس��تحواذها على عدة ش��ركات متخصصة بمجال 
الواق��ع المعزز مث��ل PrimeSense، وعلى براءة اختراع خاصة 

بالنظارات الذكية مع شاشة رقمية.

اختراق Pixel بأقل من دقيقة
ف��از فريق م��ن قراصنة 
القبعات البيضاء، بجائزة 
نقدي��ة 120 أل��ف دوالر 
بع��د تمّكنه م��ن اخت�راق 
ش�����ركة  هواتف  أحدث 
غوغ��ل Pixel بأقل م�ن 
60 ثاني��ة، ف��ي مس��ابقة 
 ،PwnFest الق�رص�ن���ة
وذلك بعد اس��تغالله ثغرة 

zero-day لتثبي��ت تعليم��ات برمجية مكنته الوص��ول لمعلومات 
المستخدم كالرسائل، المكالمات الهاتفية، جهات االتصال، والصور.

هواوي Mate9 خاص لبورشه
هواوي  خصصت 
نس��خة من هاتفها 
 Mate9 الجدي����د
بورش���ه  لش��ركة 
للسيارات، بشاش�ة 
 Q H D  5 . 5
الجانبي��ن  منحني�ة 
 6 G B وذاك����رة

  20MP 265، إضافة لكاميرا خلفية مزدوجةGB مع سعة تخزين
و12MP مع إمكانية تصوير 4K، في حين تميزت البطارية 4000 

مللي امبير بتقنية SuperCharge  لشحن 58 % في 30 دقيقة.

“إنجو3” ... هاتف غني باإلمكانات
أعلن���ت “إنج�و” ع��ن توافر 
هات�ف�ه����ا الذك��ي المتم�ي����ز 
“إنج��و3”، في موقع “س��وق 
دوت كوم  ليتمكن العمالء في 
االمارات السعودية من تجربة 
أداء الهاتف والتمتع بالميزات 
الغنية بحجم 5.5 بوصة، مثل 
“ص��ورة داخل ص��ورة” مع 
كاميرا خلفية 21 ميغابيكس��ل 
وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل، 

وتقنية EyeCare التي تساعد على حماية أعين المستخدم.

HTC تكشف عن هاتفها الجديد
 HTC كش���ف�ت
رس�����م�ي�اً ع��ن 
هاتفه����ا ال�ذك�ي 
 HTC 10 evo
بتصمي��م معدني 
وش�����اش��������ة 
 Quad HD 5.5

 ،32GB 3 وسعة تخزينGB مع معالج سنابدراغون 810 وذاكرة
إضاف��ة ال��ى كاميرتين 16 وMP 8، ومع وجود مستش��عر خاص 
بالبصم��ة، في حين أتت البطارية بس��عة 3200 ميلي امبير وتدعم 

تقنية الشحن السريع.
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SeaGate أكبر قرص تخزين من
 ،SeaGate أطلق�ت
أكبر قرص تخزي�ن 
بس����ع�ة  م�ح�م��ول 
5TB م��ع برنام��ج 
النق����ل  لس����ه�ول�ة 
والمش��اركة والنسخ 
االحتي�اط��ي ب�ي����ن 

الكمبيوتر واألجه��زة المحمولة بمختلف أنظمتها وحتى الس��حابية 
منها، إضافة لسعة تخزينية مجانية GB 200 لمدة عامين، ويتميز 
الق��رص بقدرته على نقل البيانات بس��رعة MB 120 في الثانية، 

.USB 3.0 إضافة الى اتصاله بأجهزة ماك بوك عبر منفذ

جهاز لوحي بقلم من سامسونغ  

 A كشفت سامس��ونغ عن نس��خة جديدة لجهازها “غاالكسي تاب
10.1” م��زودا بقل��م “S Pen” للكتابة والرس��م وتعديل الصور، 
ضم��ن شاش��ة10.1 ومعالج ثمان��ي النواة وذاكرة 3GB وس��عة 
تخزي��ن 16GB قابل��ة للتوس��ع، ويعم��ل بنظام تش��غيل أندرويد 
مارشميلو، ومزوداً ببطارية 7300 مللي أمبير قادر ة على تشغيل 

13 ساعة فيديو متوالية.

WRT راوتر جديد من “لينكسيس”
طرحت لينكسيس جيلها الجديد 
 AC3200 WRT م��ن راوتر
 Tri-Stream الم��زود بتقني��ة
160 ثالثية المس��ارات، ليكون 
األسرع في األسواق، مع  تقنية 

MU-MIMO متعددة االستخدام للربط الشبكي الالسلكي المتزامن 
لع��دة أجهزة في الوقت نفس��ه. ويس��مح الراوت��ر المفتوح المصدر 
بتقنية OpenWrt أو DD-WRT، بتخصيص حاالت االس��تخدام 
 Smart مع تحديٍث لتطبيق ،VoIP��المح��ددة، كالخصوصية، أو ال
Wi-Fi لعملي��ة اإلدارة والمراقبة من خالل األجهزة المحمولة في 

أي زمان ومكان.

Nikon الجديدة من D5600
كش��فت Nikon ع��ن 
 D5600 كامي�رته����ا
بعدس��ة أحادية عاكسة 
مش����ارك�ة  وبم�زاي��ا 
الص��ور س���ريعاً على 
ش��بكات التواصل عبر 
البل�وت�����وث وال���واي 
فاي، إضاف��ة لبرنام�ج 

س��ناببرديج لألجهزة الذكية، وهي تأتي بشاشة لمس LCD متغيرة 
الزاوي��ة قابلة للقلب والتدوي��ر، تتيح إمكانية عرض قصص ضمن 

فيديوهات مصورة بطريقة الفواصل الزمنية.

HP خارق من Z2Mini جهاز
أعلن��ت ش��ركة HP عن 
كمبيوتر صغير من نوع 
Z2 Mini مناف��س لماك 
ميني م��ن Apple، قادر 
على دعم عمل 6 شاشات 
بنظ��ام  ومتمي��زاً  مع��اً، 
تبريد شبه صامت وأكثر 
هدوء بنس��ب�ة 63 % من 

أجه��زة HP األخرى المخصصة لرجال األعمال، كما زود بمعالج 
إنت��ل زي��ون E5 وكرت شاش��ة من نوع نفيديا إضاف��ة إلى محرك 

.HP Z توربو

منتجات ترانسيند تتألق في 2016
كشفت Transcend عن 
جوائ��ز  حصل��ت عليه��ا 
منتجاتها عام 2016 بدءاً 
 Storjet 25M3 م���ن
ق��رص تخزي��ن خارجي 
بس��رعة عالي��ة ومق��اوم 
للصدم���ات م���ع م�ن�ف��ذ 
توصيل USB3 بس��رعة 
وأيض�اً  بالثاني��ة،   5GB

JetDriveGo 500  الح��ل األمثل لتعزيز س��عة التخزين ألجهزة 
آبل لتصل الى 128GB مزوداً بتطبيق لتسهيل نقل الملفات.
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فرشاة أسنان ذكية من Surface StudioOral B من مايكروسوفت

أعلن��ت مايكروس��وفت ع��ن أول كمبيوتر مكتبي له��ا PC من فئة 
“الكل في واحد” Surface Studio بشاشة لمس 28 انش وسماكة 
12.5 ملم لتكون األنحف في العالم يمكن إمالتها حتى زاوية عرض 
20 درجة، وتس��تهدف مايكروس��وفت بجهازها هذا المس��تخدمين 
المحترفي��ن من رس��امين ومصممين، خاصةً وأن شاش��ته تصدر 
13.5 ماليين بكسل، وهي أكثر من جهاز تلفاز 4K  بنسبة 63 %، 
وبالطب��ع تم تزويده بمعالجات Intel Core i5/i7 الجيل الس��ادس 
ومحرك أقراص بسعات 1 أو 2 تيرابايت، فضالً عن مجموعة من 

الملحقات أهمها القلم االلكتروني.

ط�������ورت 
ش�������رك��ة 
 Oral  B
م��ؤخ�����راً 
ف��رش�������اة 
ذكية  أس�نان 
 O r a l - B
 G e n i u s
ي�م�ك�ن�ه����ا 
مدى  معرفة 

صح��ة األس��نان وحاجتها للع��الج، معتمدة على كامي��را وأجهزة 
استش��عار حركية تعمل على اكتش��اف المناطق التي تنتش��ر فيها 
الجراثيم، وتس��اعد عل��ى التنظيف الكامل من خ��الل ضوءأحمر 
ال يتفع��ل إال عن��د تنظيف األس��نان بصورة صحيح��ة، فضالًعن 

تحديدها مدة االستخدام الضرورية يومياً.
الفرش��اة التي يمكن ربطه��ا بتطبيق الهواتف الذكي��ة على أنظمة 
أندروي��د، وIOS  تحت��وي أيضاًعل��ى 6 طرق مختلف��ة لتنظيف 

األسنان وفق حاجة كل شخص.

“غالس بوينت” في معرض أديبك
قامت ش��ركة غالس بوينت 
ف��ي  المتخصص��ة  س��والر 
االس��تخالص المعزز للنفط 
الشمسية،  الطاقة  باس��تخدام 
المبتكرة  تقنيتها  باستعراض 
خالل مشاركتها في معرض 
ومؤتم��ر أبوظب��ي الدول��ي 

للبترول )أديبك( 2016.
وتشارك الش��ركة في نسخة 
هذا العام بالتعاون مع شركة 
رويال داتش ش��ل العالمية، 
حي��ث أتاحت للزوار فرصة 
الخوض في تجربة مش��اهدة 
بتقني��ة  “م��رآة”  مش��روع 

الواقع االفتراضي. ويعتبر هذا المش��روع من أكبر محطات الطاقة 
الشمسية في العالم والتي تقوم شركة غالس بوينت ببنائه بالشراكة 
مع شركة تنمية نفط ُعمان في جنوب سلطنة ُعمان، والذي سيُستخدم 

إلنتاج البخار في عمليات استخراج النفط الثقيل.

الجلد آخر صيحات الواقع االفتراضي

ط��ّور معماريون من مختبر Interactive Architecture  بكلية 
لندن جلد اصطناعي تحت مسمى Sarotis، يوفر ابتكار  وبمستوى 
جديد للواقع االفتراضي، مع قدرة على الشعور بالبيانات اإللكترونية 
بالمعنى الحرفي لكلمة “ش��عور” ويشبه الجلد الثاني أو بدلة ضيقة 
مكونة من مواد لينة جزئياً وأجهزة الستشعار الحركة مع تكنولوجيا 
تس��اعد في التحكم بمدى عمق الشعور أوس��طحيته، اضافة لرؤية 

.3D المنطقة المحيطة بتقنية
ويتوق��ع مطوروا هذا الجلد االصطناعي أن تكون له  اس��تخدامات 
وامكاني��ات بحلول ع��ام 2020 لمن يعانون ضع��ف البصر أو في 

أنظمة السالمة والمالحة، فضالً عن ألعاب الفيديو.
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طائرة بوينغ بيزنس جت لـ(رويال جت)

اس��تلمت “رويال جت” مش��غل خدمات الطي��ران الخاص، طائرة 
“بوينغ بيزنس جت” الجديدة بسعة 34 مقعداً، ضمن أحدث مراحل 
برنام��ج تجدي��د األس��طول الخاص بالش��ركة، وذلك ف��ي قاعدتها 
بمطار أبوظب��ي الدولي. وتضم الطائرة غرف��ة نوم في المقصورة 
األمامي��ة، 8 مقاعد مخصصة لدرجة كبار الش��خصيات، 8 مقاعد 
مخصصة لدرجة رجال األعمال، و18 مقعداً للدرجة السياحية. كما 
يقدّم التصميم الداخلي للطائرة إضافةً فريدة من نوعها إلى أس��طول 
الش��ركة، والذي أبدعه المصمم األميركي إديس دورية، المعروف 
بتصاميم��ه األنيق��ة، واس��تخدام مواد ممي��زة مثل ألي��اف الكربون 

الواضحة في جميع تفاصيل التصميم الداخلي للطائرة.

مستقبل السفر من “سيبر”

عرضت ش��ركة س��يبر مزود التكنولوجيا العالمي لقطاع الس��ياحة 
والس��فر، آخر مس��تجدات التكنولوجيا التي تش��كل مس��تقبل السفر 
في الش��رق األوس��ط، خلل يوم تكنولوجي استضافت فيه كلاًّ من 

وكاالت السياحة والسفر، وشركات الطيران في لبنان.
افتت��ح الح��دث الرئيس التنفيذي لش��بكة س��يبر الش��رق األوس��ط 
)STNME( دانيي��ل نعوموفيتش، الذي ط��رح وناقش االتجاهات 
والتحديات والفرص، التي تشكل مستقبل السفر في لبنان والمنطقة، 
بما في ذلك دور اإلنترنت، والهاتف النقال في السفر، وأهمية إضفاء 
الطابع الش��خصي على تجارب الس��فر. وتلقى المشاركون، إضافة 
إلى مناقشة آخر اتجاهات السفر والتكنولوجيا، عرضاً مباشراً لنظام 

سيبر الجديد “سيبر ريد”، المقرر إطلقه عام 2017.

GPS أوروبا تستغني عن نظام
ط�ل�ق���ت  أ
أوروب�����ا 
4 أق�م���ار 
اصطناعية 
ج�دي������دة 
من منص�ة 
في فرنس��ا 
ض�م������ن 
برنامجه��ا 
“غاليل��و” 
ل�ت�ق�ت��رب 

وبش��كل كبي��ر جداً من اس��تكمال برنامج الملح��ة وتحديد المواقع 
الخ��اص بها، وهي المرة االولى التي يتم فيها اطلق عدد كبير من 
االقمار دفعة واحدة، في س��عي منها للعتماد على نظامها هذا بدل 
االكتفاء بنظام GPS االميركي المنش��أ الذي تستخدمه غالبية دول 
العال��م. ووصل عدد األقمار االصطناعية التي أطلقتها أوروبا حتى 
اآلن إلى 18 قمراً من إجمالي 30 قمراً يزن كل منها نحو 700 كلغ 

مجهزة بهوائيات وأجهزة استشعار وجناحين شمسيين.

اير فرانس تحسن قدراتها التنافسية
ضع��ت  و
شركة اير 
فران����س 
الفرنس��ية 
الهولندي�ة 
خ�ط�ط���اً 
لتأس��ي�س 
وح������دة 
للرح�لت 

الطويل����ة بتكلف��ة أق��ل في محاولة الس�����ت�ع�ادة حص�ة الس���وق 
التي خس���رتها لصالح منافس���يها في الخليج، لكنها أكدت أنها لن 

تسوق للوحدة على أنها للرحلت منخفضة التكلفة.
يذكر ان الش���ركة الجديدة س���تملك أس���طوالً يض��م 10 طائرات 
للرح�لت الطويل�ة بحل�ول ع��ام 2020، وسيكون طياروه�ا م�ن 

إير فرانس.
وتس��تهدف اير فرانس مبيعات بقيم��ة 28 مليار يورو بحلول عام 
2020، والوص��ول إلى 100 مليون مس��افر مقابل 90 مليوناً في 

عام 2015.
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B777-300ER السعودية تتسلم طائرة

اس��تقبل وزير النقل رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية سليمان 
الحمدان، أول طائرات الخطوط السعودية الجديدة القادمة من أميركا 
من ط��راز بوينغ )B777-300ER(، الم��زودة باألجنحة الجديدة 
والفخمة للدرجة األولى، التي وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي 
بالرياض. وهي تعد األولى ضمن طلبية االستحواذ التي تم إبرامها، 
والتي تش��مل 10 طائرات من نفس النوع، حيث تتس��لم الس��عودية 
4 طائ��رات أخرى خلل المدة المتبقي��ة من هذا العام، و5 طائرات 
أخرى خلل عام 2017، وكان على متن الطائرة مدير عام الخطوط 

السعودية المهندس صالح الجاسر، وعدد من المسؤولين.

AccesRailاتفاقية بين “األردنية” و
وقع��ت المدير العام، 
الرئي�����س التنفي��ذي 
لش����ركة الخط���وط 
الجوي����ة الملكي�����ة 
األردن�ي���ة كاب�ت����ن 
س���ليمان عبي���دات، 
اتفاقي��ة ش���راكة مع 
نائ��ب المدي��ر الع�ام 
للتس���وي�ق وتطوي�ر 
لش����رك�ة  األعم��ال 
القط�ارات العالمي���ة 

AccesRail دنيس جرينيه، بهدف تمكين مسافري الملكية األردنية 
من متابعة رحلتهم براً للوصول إلى ما يزيد عن 100 مدينة عالمية 
.AccesRail بواسطة السكك الحديدية أو الحافلت التابعة لشركة

وتُعتب��ر “الملكي��ة األردنية” أول ش��ركة طيران توقع مع ش��ركة 
AccesRail إتفاقية ش��املة لجميع الخطوط الحديدية التي تغطيها 
في مختلف البلدان كش��ركة مس��جلة ومعتمدة بالرم��ز B9 من قِبَل 

االتحاد العالمي للنقل الجوي )أياتا(.

مطار طبرقة الى منطقة شحن جوي
أعل��ن وزي���ر 
التون�سي  النقل 
أني��س غدي��رة 
أن دي��������وان 
ن  ل�ط�ي������را ا
ن�������ي  ل�م��د ا
والمط����ارات 
إب��رام  بص��دد 
اتفاق�ي���ة م���ع 
شركة أميركية 

تتعهد بموجبها باس��تغلل مطار طبرقة واس��تعماله كمنطقة شحن 
ج��وي وتوزيعه على مناطق أخ��رى في العالم، على أن تخصص 
ج��زء م��ن المطار  كمرك��ز لتحويل الطائ��رات المس��تعملة لنقل 
المس��افرين إلى طائرات شحن وأن يتم تنظيم رحلت منتظمة بين 

الواليات المتحدة األميركية والمطار في مرحلة الحقة.
ولف��ت غديرة إلى أن هدف االتفاقية يتمثل بفتح المطار المغلق منذ 
س��نوات وتخفيف عبء الصيانة الس��نوية التي تكلف الدولة أكثر 

من 7 مليون دينار.

السفر العالمي يتكبد 60 مليار دوالر

أظهرت دراسة متخصصة أجرتها “أماديوس” القابضة لتكنولوجيا 
المعلوم��ات، أن العوامل المؤدية إلى تأخير رحلت الس��فر كحالة 
الطقس الس��يئة، والكوارث الطبيعية، وإضراب��ات الموظفين تكبد 
قطاع السفر العالمي نفقات إضافية تقدر ب�60 مليار دوالر أميركي 
س��نوياً، أي ما يع��ادل 8 % من اإليرادات الس��نوية التي يس��جلها 
القطاع. وأش��ارت نتائج الدراسة التي تم نشر نتائجها مؤخراً تحت 
عنوان “مس��تقبل الطيران في ظل إدارة فت��رات التأخير”، إلى أن 
تأخر الرحلت الجوية س��واًء الناجمة عن عوامل طبيعية أو بشرية 
ال تتوقف انعكاساتها على شركات الطيران فحسب، بل تؤثر كذلك 

على بقية القطاعات االقتصادية والتجارية المرتبطة بها.
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تكسي طائرة من “إيرباص”

 كش��فت “إيرب��اص” عن مش��روعها الجدي��د Vahana لتصميم 
“التكس��ي الطائرة” األول��ى ذاتية القيادة والمدعم��ة بخدمة أوبر، 
به��دف نقل ال��ركاب والبضائ��ع وتخفيف االزدحام ف��ي المناطق 
الحضارية. محاكية في عمله��ا نظام الهليكوبتر باإلقلع والهبوط 
عمودياً، مع زوجين من األجنحة إلى جانب 4 محركات كهربائية، 
على أن يجلس الراكب الوحيد فقط تحت ما يش��به مظلة تمتد فوق 

رأسه بمثابة الخوذة.
ويتوق��ع إط��لق الطائرة التي س��يتمكن ال��ركاب م��ن طلبها عبر 
هواتفهم الذكية في نهاية عام 2017، لتكون متاحة للبيع عام 2020 

.CityAirbus وللستخدام التجاري ضمن خدمة

الصين تشتري 21 مروحية روسية
وقعت ش��ركات روسية مع نظيراتها الصينية على هامش معرض 
Airshow China 2016 ف��ي الصي��ن، عل��ى صفق��ات لتوريد 
مروحي��ات وطائ��رات. وبموج��ب الصفقات، س��تورد الش��ركات 
الروس��ية 21 مروحي��ة م��ن ط��راز )كا - 32( و)م��ي - 171(، 
و)أنس���ات(، س��تس����لم منها 3 مروحيات في عام 2017 لش��ركة 
Jiangsu Baoli Aviation Equipment. كم��ا س�����يتم توريد 
 Wuhan Rand Aviation���18 مروحي��ة من النم��اذج الثلثة ل
Technology Service. كذلك أبرمت الشركات الروسية عقوداً 
لتزوي��د الصين بأربع طائرات برمائية م��ن طراز “بيريف بي إي 

- 200” لمكافحة الحرائق، على أن يتم توريدها في عام 2018.

Inspire2 تطلق نموذجها الجديد DJI
أط�ل�ق���ت 
 D J I
الصيني���ة 
ن�م���وذج 
طائراته��ا 
دون  م��ن 
ر  ط�ي�����ا
الج�دي����د  
 Inspire2

بهيكل مصنوعٍ من المغنيزيوم واأللمنيوم يزيد من صلبتها ويقلل 
من وزنها، وبس��رعة تصل إلى 67 ميل في الس��اعة، مع بطارية 
تعم��ل من 18 دقيقة إل��ى 25 دقيقة، وارتفاعات 16400 قدم فوق 
س��طح البحر، ومزودة بكاميرتي��ن 20MP ونظام معالجة صور 
جدي��د CineCore 2.0 يهدف إلى تلبية متطلبات مصنعي األفلم 
المحترفي��ن، بتصوير مقاطع فيديو بدقة 5.2K مع معدل بت 4.2 

GB في الثانية.
وتتميز الطائرة أيضاً بنظام تتبع األشياء الذي يمّكنها من تحديد هدف 

معين ومتابعته تلقائياً وإبقائه ضمن مجال رؤيتها.

رولز رويس متورطة في عمليات فساد
كشف تحقيق مشترك ل�“بي بي سي” وصحيفة الغارديان عن أدلة 
جديدة تظهر أن شركة رولز رويس لمحركات الطائرات تورطت 
في عمليات فس��اد، ودفعت س��راً نحو 10 مليين جنيه إس��ترليني 
)12.58 ملي��ون دوالر أميركي( لش��ركات مرتبطة بوكيل هندي 
يتعامل في األس��لحة أسمه سودير شودري، وذلك بهدف الحصول 
عل��ى عقود كبي��رة لتقديم محركات لطائرات هوك اش��ترتها الهند 

من بريطانيا.
كذلك، كش��ف التحقيق عن ادعاءات بأن الشركة البريطانية قدمت 
100 مليون دوالر للحصول على عقد بتقديم أنظمة طاقة لش��ركة 

الطاقة البرازيلية المملوكة للدولة بيتروبراس.
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طائرة روسية صينية
عرض��ت ش��ركتا UAC الروس��ية وCOMACالصينية نموذجاً 
لطائرة ركاب ذات جس��م واس��ع تخططان إلنتاجه��ا بحيث تنافس 
“بوين��غ” و“إيرب��اص” اللت��ان تحتكران س��وق الطي��ران. وقالت 
الشركتان: إنهما بصدد البحث عن موردين لألجزاء األساسية، التي 
تدخل ف��ي إنتاج الطائرة الجديدة التي س��يكون بمقدورها نقل 280 

راكباً إلى مسافات قد تبلغ 12 ألف كيلومتر.
ومن المخطط أن تحلق الطائرة للمرة األولى في عام 2022، على 
أن يبدأ تس��ليمها للعملء ف��ي العام 2025. وتعمل كل من روس��يا 
والصي��ن، عل��ى تطوي��ر طائ��رات ركاب صغيرة الحج��م لتنافس 

الطائرات األميركية واألوروبية.

صفقة العام لـ“صندوق أورتس”
ف�����ازت ك���ل 
م��ن ش���ركتي 
س���وم�ي�ت�وم�و 
م�ي�تس�������وي 
بن��ك  تراس��ت 
ف������وس  ن�و و
كابيتال  أفياشن 
بجائزة “صفقة 

العام إلدارة األس��هم” ضمن جوائز “أفييش��ن 100” لمنطقة آس��يا 
والمحي��ط الهادئ، ع��ن صندوق أورتس لتأجي��ر الطائرات، وذلك 
خلل حفل العش��اء أقيم على هام��ش “مؤتمر إيرالين إكونوميكس 

آلفاق النمو” الذي عقد في هونغ كونغ.
وس���توف�ر “نوف��وس” خدم��ات إدارة تأجير الطائ��رات للصندوق 
من خلل منصتها العالمية، في حين تُعَد ش��ركة س��وميتومو راعياً 
مشاركاً محدوداً في الصندوق. تم تصميم هذا الصندوق ليلبي الطلب 
من قِبل المستثمرين من المؤسسات اليابانية، وسيتألف من مجموعة 
من شركات الطيران العالمية والطائرات التجارية المصنعة من قِبل 

شركتي “بوينغ” و“إيرباص”.

تفاهم بين االتحاد للطيران وإيرباص

وقع��ت كل من ش��ركة االتحاد للطيران الهندس��ية مذك��رة تفاهم مع 
إيرب��اص، لتطوي��ر عروض جدي��دة ومحّس��نة لخدم��ات الصيانة 
واإلصلح والتعديل لطائرات إيرباص من طراز A380 في أبوظبي. 
وتتيح الشراكة الجمع بين الخبرات والكفاءات المتميزة التي تمتلكها 
الش��ركتان بهدف تقدي��م حلول ذات قيمة مضافة ف��ي مجال خدمات 
الصيانة واإلصلح والتعديل لمش��غلي طائرات A380 حول العالم 
بدءاً من عام 2017. وس��تعمل الش��ركتان ضمن سياق هذه الشراكة 
 A380 على توفير خدمات الصيانة واإلصلح والتحديث لطائرات
في أبوظبي، حيث ستستفيد من هذه الخدمات جميع شركات الطيران 

التي تشغّل هذا النوع من الطائرات ضمن أساطيلها حول العالم.

طائرة ركاب تتجاوز سرعة الصوت
ُكشف النقاب عن نموذج أولي لطائرة ركاب تفوق سرعتها سرعة 
 Virgin وتدعمها شركة Boom الصوت أنش��أتها شركة الطيران
لصاحبها الملياردير ريتش��ارد برانس��ون، من المقرر أن تكون لها 

أول رحلة تجريبية نهاية عام 2017.
الطائرة XB-1 التي يمكن أن تنقل الركاب من لندن إلى نيويورك 
خلل 3.5 س��اعات، زودت ب�45 مقعد من تصنيع Boom نفسها 
مع مح��ركات صممتها جنرال الكتري��ك والكترونيات طيران من 
 Tencate وهيكل من ألياف الكربون ُصمم من قبل Honeywell
أيضاً، وتصنف على أنها أس��رع من الطائرات الحالية ب�2.6 مرة 

وأكثر كفاءة بنسبة 30 % من طائرة كونكورد.
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“طيران الخليج” إلى كولومبو
أضاف��ت طيران الخليج الناقلة الوطني��ة لمملكة البحرين، العاصمة 
السيريلنكية كولومبو لشبكة وجهاتها، مع بدء الخدمة إليها بخمس 
رحلت أس��بوعية من وإلى مطار بندرناياكا الدولي في 19 كانون 

الثاني/يناير 2017.

إيرباص A350-900 لـ“الفيتنامية”
سلّمت دبي لصناعات الطيران إلى شركة الخطوط الجوية الفيتنامية 
أول طائ��رة إيرب��اص A350-900 بموج��ب اتفاقية بي��ع وإعادة 
استئجار تغطي 3 طائرات، حيث من المقرر أن يتم تسليم الطائرتين 
المتبقيتي��ن خلل األش��هر الثلثة المقبلة. مع اإلش��ارة إلى أن دبي 
لصناعات الطيران هي ثالث ش��ركة تأجير طائرات في العالم تبدأ 
.A350 باستخدام التكنولوجيا الجديدة التي توفرها طائرات إيرباص

إتفاقية بين “األردنية” و“إنتركونتيننتال”

وق��ع نائب المدير العام للش��ؤون التجارية لخط��وط الملكية األردنية 
سيرفر آيدن، والمدير العام اإلقليمي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال 
في األردن أسامة مسعود، على اتفاقية تتيح ألعضاء برنامج المسافر 
الدائم مع الملكية األردنية “رويال بلس”، فرصة الحصول على أميال 

سفر مجانية لقاء المبالغ التي يقومون بإنفاقها في فنادق المجموعة.

الهند تشتري طائرات من اليابان
 US2 تنوي وزارة الدفاع الهندية شراء 12 طائرة إنقاذ برمائية نوع
من شركة ش��ينمايوا اندستريز اليابانية ضمن صفقة تتراوح قيمتها 
بين 1.5 و1.6 مليار دوالر، على أن تكون ضمن تفاهم سيتم توقيعه 
خلل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لليابان في واحدة 
من أكبر مبيعات العتاد العسكري منذ أن رفع رئيس الوزراء الياباني 

شينزو آبي حظراً فُرض قبل 50 عاماً على صادرات السلح.

طائرة من كالشينكوف
أط�ل�ق��ت ش����رك�ة 
ك�لش�����ي�ن�ك�وف 
طائ�رة  الروس���ي�ة 
 Z A L A 1 6 E 5
بل طيار لتس��تخدم 

في االستطلع الجوي لوحدات الحرس الوطني الروسي، وتستطيع 
البقاء في الجو لمدة 16 س��اعة وإرسال معلومات إلى مركز القيادة 
عن بعد 150 كلم، ويبلغ وزنها 30 كلغ تضم كاميرات فيديو وأجهزة 
رؤية ليلية وأخرى عاملة باألش��عة تحت الحمراء، وهي محمية من 
التشويش اللسلكي االلكتروني المعادي، فضلً عن قدرتها االنتقال 

إلى نظام القيادة الذاتية والعودة إلى القاعدة بنفسها.

عقد بين “إنفروميشن” و“الوطنية”
شركة  وقعت 
إنفروميش���ن 
س��ي�س��ت�م�ز 
أس��وش��يتس 
توف��ر  الت��ي 
أحدث الحلول 
التكنولوجي��ة 

وأكثرها تطوراً لقطاع السفر والطيران ومقرها الشارقة، اتفاقية مع 
الخطوط الوطنية ش��ركة الطيران الجديدة في الكويت، لتزويد نظام 
حلول خدمات الركاب )PSS( الخاص بالناقلة الجوية بتقنية “أكسل 

إيرو” المتميزة عالية األداء ذات الحلول المتكاملة.
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أودي R8 وQ7 في شرطة دبي

أضافت القيادة العامة لش��رطة دبي إلى أس��طول دورياتها سيارتين 
جديدتين من طراز أودي R8 و4 مركبات من طراز أوديQ7. وتم 
االعالن عن هذه اإلضافة خالل مراسم التسليم في المبنى الرئيسي 
للقي��ادة، بحض��ور القائ��د العام لش��رطة دبي الفري��ق خميس مطر 
المزينة، والمدير العام لشركة أودي النابودة للسيارات علي النابودة.

تقنيات جديدة من أودي
تقدم عالمة أودي تقنيات 
جدي��دة في مج��ال القيادة 
 Car-to-X اآللية وتقنية
للتواص��ل ل��وزارة النقل 
األلمانية، بعد مرور عام 
على بدء مشروع “طريق 

االختبار الرقمي”.
وتتركز هذه التقنيات على هيكل��ة االجراءات واألنظمة، والتعرف 
على إشارات الطريق وربطها بالشبكة. وتقوم العالمة التي تتخذ من 
إنغولشتات مقراً لها، باختبار الحلول التي تهدف إلى تعزيز السالمة 

والراحة في نظام القيادة اآللية في ظروف القيادة الحقيقية.

تعاون بين “إنفينيتي” و“ايموتيف”
أطلق����ت “إنفيني�ت����ي” 
دراس��ة تح��ت عن��وان 
امكان��ات�����ك”  “أطل��ق 
بالتع��اون مع “ايموتيف 
انك”، تس��عى إلى تحديد 
وقياس مس��توى اإلثارة 

اإلنس��انية الذي يحصل عندما يجلس األش��خاص خلف عجلة قيادة 
س��يارة إنفينيتي Q50 Red Sport 400 التي تم تدش��ينها مؤخراً. 
وقالت “إنفينيتي”: س��يتمكن العمالء من االستفادة من فرصة قيادة 
السيارة مع وضع سماعات الرأس “ايموتيف انسايت” التي ستقيس 

مؤشرات األداء الذهني واستجابات الالَوعي لديهم.

نموذج الروفر العسكري الثقيل
القوات الخاصة  أعلنت 
الروس��ية أنها ستكشف 
في  شهر شباط/فبراير 
2017 عن أول نموذج 
لل�روف���ر ال�عس����كري 
الس��ري�ع )باغي(، الذي 

تبلغ سرعته 130 كيلومتراً في الس��اعة ويتسع ل�6 جنود بأسلحتهم، 
ويبلغ طوله 4 أمتار، ووزن 1.5 طن، وهو يأتي مزوداً برشاش��ي 
“كورد” و“بيتشينيغ” الثقيلين فضالً عن قاذف قنابل، كما يمكن أن 
تُنص��ب فيه أيضاً منصة إلطالق طائرات بال طيار وحماالت لنقل 

الجرحى من ميدان المعركة.

نظام التوجيه المتكّيف من فورد
تَِعدُ تكنولوجيا 
ل�ت�وج�ي�����ه  ا
ال�م�ب�ت�ك����رة 
الحدي�ث��ة م�ن 
فورد  ش��ركة 
ل�لس��ي�ارات، 
ال�ت����ي ت�����م 

 CUV إطالقها في س��يارة إدج الكروس��وفر متعدّدة االس��تعماالت
الجديدة، بإعادة تحديد معنى “التوجيه اآللي”، حيث يس��ّهل النظام 
الجديد على السائقين عملية المناورة عند السرعات البطيئة، ويجعل 

المركبة أكثر رشاقةً ومتعة في القيادة عند السرعات العالية.

جينيسيس راعيًا لنادي خور دبي
وقعت جينيسيس 
رعاي��ة  اتفاقي��ة 
مع ن��ادي خ��ور 
دب��ي للغ�ول����ف 
واليخ��وت، ف��ي 
إط��ار س������ع�ي 
العالم��ة ل�رف���ع 

الوع��ي بمكانتها في أوس��اط نخبة المش��ترين في دول��ة اإلمارات 
والمنطقة. وس���تُعرض العالمة، بموجب االتف��اق الذي يمتدّ لثالث 
س��نوات، بأماكن بارزة في النادي، وس��تقوم الش��ركة بتقديم الدعم 

لبطولة غولف اعتيادية تجمع أعضاء النادي.
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نيسان تستحوذ على ميتسوبيشي

اس��تحوذت ش��ركة نيس��ان على نس��بة 34 % من أس��هم ش��ركة 
ميتسوبيشي موتورز، لتصبح بذلك المساهم األكبر فيها. ومع صفقة 
االستحواذ هذه، أصبحت “ميتسوبيشي موتورز” جزءاً من تحالف 
“نيس��ان - رينو” الذي بات واحداً م��ن أكبر 3 مجموعات لتصنيع 
الس��يارات في العالم من حيث اإلنتاج مع مبيعات بلغت 10 ماليين 

وحدة خالل السنة المالية 2016.
وف��ي إطار هذه االس��تراتيجية، رّش��حت “نيس��ان” 4 ممثلين عنها 
كأعضاء في مجلس إدارة “ميتسوبيشي موتورز” بمن فيهم الرئيس 
التنفيذي لشركة “نيسان” كارلوس غصن، كرئيس منتخب للمجلس.

مجموعة جديدة من “رولز-رويس”

طرحت دار رولز-رويس مجموعتها الجديدة المس��توحاة من عالم 
الهوت كوتور لموس��م ربيع وصيف 2017، وهي مجموعة مميّزة 
بتفاصيلها الدقيقة النابضة باأللوان الحيوية التي تأتي لتكّمل كالسيكية 
اللون األبيض في داون المستوحاة من الموضة. وتم اختيار فريق من 
المصممين الموهوبين في عالم الموضة واألنسجة واإلكسسوارات 
لدمج أفخم أصناف الحرير مع مواد ذات ملمس متنوع وغير مألوف 
في البيئة الداخلية للس��يارات. وفي تصمي��م داون، قام المصممون 
باختيار أنس��جة بألوان حيادية من األبي��ض وضعوا عليها 3 ألوان 
نابضة من ش��أنها أن تحدد الخط الرئيس��ي أللوان األزياء للموس��م 

.Mandarinو ،Mugello Red ،Cobalto Blue وهي

CarIT-Award 2016 لـBMWالصور األولى لـ“أزيرا” من “هيونداي”

كشفت شركة هيونداي موتور عن الصور األولى لسيارتها الجديدة 
كلياً أزيرا، التي تأتي بتصميم يبرز الدور الذي تلعبه الش��ركة في 
إح��داث التغيير في عالم الس��يارات. وتُبدي الس��يارة الجديدة التي 
تحمل االسم “غرانجر” في السوق الكورية، احتراماً كبيراً لعراقة 
االس��م في الماضي فيما تس��تثمر بتعزيز الثقة في المستقبل. ويبدو 
تصمي��م أزيرا الجديدة كأنه قد تمّخض عن حراك نش��ط ش��غوف 
استطاع أن يعبّر عن إحساس دراماتيكي مرهف، لتقود به السيارة 
حقبة جديدة من التصميم لدى الش��ركة، حيث يمثّل الشبك األمامي 
الجديد الذي تميّزت به هيونداي واحدة من كثير من مزايا التصميم 

ومواصفاته الجديدة المتميزة.

لجنة  منحت 
تحكيم مكّونة 
م��ن خب�راء 
متخصصين 
ف���ي ع�ال���م 
الس��ي�ارات 
ج��ائ�������زة 
C a r I T-

Award 2016 لنظ��ام تحك��م االصطف��اف المتوفرة في س��يارة 
BMW 7 Series، كتقني��ة رائ��دة عل��ى مس��توى العال��م في فئة 
الس��يارات الموصولة باإلنترنت، من مجل��ة “CarIT” األلمانية، 

وذلك خالل معرض السيارات التجارية في هانوفر.
ويمنح نظام تحكم االصطفاف السائق خيارات عديدة تسمح للسيارة 
بالدخول والخروج من المرآب وأماكن اصطفاف السيارات بدون 

وجود سائق مما يوفر فرصة استغالل المساحات الضيقة.
 Displayويت��م تفعيل النظام من خ��الل مفتاح الع��رض المطور
Key، ليت��م تنفي��ذ االصطفاف بعملي��ة ش��به اوتوماتيكية من قبل 

السيارة نفسها.
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خدمة المركبات ذاتية القيادة في دبيشاحنة أوبر تنجح في مهمتها

أتمت ش��احنة OTTO ذاتية القيادة أول عملية تسليم بضاعة تشمل 
50 ألف علبة من البيرة في الواليات المتحدة بعد أن قطعت مس��افة 
190 كلم كاملة وبنجاح مع جلوس سائق على المقعد الخلفي من أجل 
رصد حركة التقدم فقط، لتكون بذلك األولى في العالم لنقل البضائع 
التجارية. وكانت Otto الشركة المملوكة ألوبر والتي وقعت صفقة 
بقيمة 680 مليون دوالر لتكون رائدة في صناعة الشاحنات، زودت 
ش��احنتها هذه بكاف��ة التقنيات وأجه��زة االستش��عار Lidar بهدف 
استكشاف الطريق وإدخال البيانات وإجراء التعديالت على السرعة 

والقيادة إلكمال المسار.

أطلقت ش��ركة كريم 
المتخصص����ة ف���ي 
مجال خدمات حج�ز 
الس�����ي�ارات ع�ب��ر 
التطبيق اإللكتروني، 
خ�دم���ة المركب���ات 
الكهربائ�ي�ة ذات�ي����ة 
القيادة بالش��راكة مع 
“نيكس��ت فيوت�ش���ر 
ترانس��ب�ورتي�ش�ن”، 

وذل��ك تماش��ياً مع التزام الش��ركة في تحقيق نقل��ة نوعية في قطاع 
المواص��الت باالعتماد على االبت��كار والتكنولوجيا. وقد ُعرضت 
هذه المركبات خالل “أس��بوع جايتكس للتقني��ة 2016” المعرض 
التكنولوجي السنوي األكبر في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا. ومن 
المتوق��ع أن تش��هد طرقات دبي إطالق المركب��ات خالل عام لفترة 
تجريبية قبل طرحها في المدن األخرى في المنطقة، حيث سيساهم 
إطالق هذه المركبات الستخدامها في المواصالت العامة في تعزيز 

مكانة المنطقة كمركز مزدهر لألفكار والخدمات المبتكرة.

ماغليف إلى سرعة 600 كلم

تخطط شركة خطوط السكك الحديدية الصينية لبناء قطار ماغليف 
األس��رع في العالم بحوالى 373 ميل أو 600 كيلومتر في الساعة، 
في محاولة منها لتجاوز الرقم القياس��ي 267 ميالً  للقطار نفسه في 
ش��نغهاي. ويعرف ماغلي��ف Maglev بأنه قطار يعمل بقوة الرفع 
المغناطيسي المعلق التي تسمح بالوصول لهذه السرعات العالية عن 
طريق الحد من االحتكاك الناتج عن قطارات السكك التقليدية، حيث 
تنزلق القطارات فائقة الس��رعة على وسادة من الهواء يتم إنشاؤها 
عبر عكس قطبية المغناطيس بدالً من العجالت المعدنية المستخدمة 

التقليدية التي تكون على تماس مباشر بالقضبان المعدنية.

أول قطار هيدروجيني في العالم

 ”Coradia iLint“ تس��عى ألمانيا إلى اطالق أول قطار في العالم
خال��ي من االنبعاثات يس��ير على الهيدروجي��ن وبمحرك يعمل من 
دون إصدار أصوات أوضجيج. القطار الذي هو من صنع الش��ركة 
الفرنسية “ألستوم” سيتم تعميم 14 منه على جميع أنحاء ألمانيا في 
حال ثبوت نجاحه خالل التجارب نهاية العام الحالي2016، على أن 

يتم العمل به رسمياً في ديسمبر/كانون األول 2017.
Coradia iLint الذي يمكنه الس��فر ل�500 ميل في اليوم بس��رعة 
87 ميال/الس��اعة، يعمل على بطاريات الليثيوم أيون الضخمة التي 

تحصل على طاقتها من خزان وقود هيدروجين مثبت على سقفه.
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رولز رويس تتماشى مع الموضةسيارة كهربائية بمزايا مكتبية

طّورت نيس��ان بالتعاون مع ورش��ة التصميم البريطانية “ستوديو 
هاردي” سيارة فان e-NV200 عديمة االنبعاثات لتكون أول سي�ارة 
 e-NV200 كهربائية توفر مس��احة مكتبية متنقلة في العالم باس��م
WORKSPACe، والتي قدمت مزايا ستغدو متاحةً مستقبالً أمام 
موظفي األعم��ال المكتبية بما في ذلك طاول��ة قابلة للطي، وجهاز 
كمبيوتر بشاش��ة لم��س، مع خدمة اإلنترنت الالس��لكي، ومصابيح 
تعمل بتقني��ة LED يتم التحكم بها عبر الهات��ف المحمول، إضافة 
للشحن الالسلكي ونظام بلوتوث للتحكم بالصوت، كما احتوت أيضاً 

على ثالجة صغيرة وماكينة لصنع القهوة.

استعانت “رولز رويس” أخيراً بخدمات خبراء الموضة في سعيها 
لجع��ل س��يارتها “Dawn Inspired By Fashion” تتماش��ى 
مع آخ��ر النزعات، بألوان جريئة و تركيب��ة أصيلة نادرة، ليكون 
صالون س��يارتها المكشوفة مفروش��اً بالحرير مع جيوب األبواب 
األمامية والخلفية وبرس��وم منقوش��ة تحت زاوي��ة 55 درجة، في 
حين تزينت اللوحة األمامية المصنوعة من الخشب الملمع بخيوط 

من األلمنيوم.
وأعطت الشركة االنكليزية للمشتري إمكانية اختيار ألوان المصابيح 

أو سقف السيارة بدءاً من البرتقالي أو األحمر أو األزرق.

“صندوق أسود” للسياراتسيارات فورد بتقنيات ذكية

أعلنت فورد عن استحداث منظومات جديدة مساعدة للسائق وبمزايا 
عديدة، تبدأ من تمكين سياراتها االلتفاف على العوائق والتوقف في 
س��احات الوقوف، وأيضاً الكشف عن سائقي الدراجات الهوائية مع 
إض��اءة مناطق جانبي الطريق التي قد يتقدم فيها المارة في الظالم، 
كما س��يتم إنذار السائق عند بدءه الس��ير في االتجاه المعاكس بناءاً 
عل��ى معلومات م��ن الكاميرا األمامي��ة ونظام المالح��ة، في حين 
ستعطى لمساعد التوقف اإللكتروني قدرة القيادة الذاتية بشكل كامل 

واختياره أيضاً للسرعة المطلوبة.

وافقت حكومة روسيا على مشروع قرار يقضي بتركيب “صندوق 
أس��ود” لتسجيل ونقل بيانات حركة وحالة السيارات ووسائط النقل 
العام��ة والخاصة، بنظام غلوناس الروس��ي إلى المراكز المختصة 
بحرك��ة المرور، ويرى المس��ؤولون أن تركيب ه��ذه الصناديق قد 
يساعد بشكل كبير على ضبط الحركة المرورية والمخالفين وتحسين 
الس��ير على الطرقات، مع إثبات مخالفات السرعة المعقدة، خاصة 
أن عدد الحوادث المرورية التي تسببت بوفيات في روسيا منذ بداية 

2016 وصل إلى 13 ألف حادث.
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دراجة نارية بطباعة ثالثية البعدe-POWER من “نيسان”

طرح�ت ش�����ركة “نيس���ان”، نظ��ام الدف��ع الكهربائ��ي الجدي��د 
e-POWER للم��رة األولى أمام العمالء، وهو يمثل إنجازاً مهماً 
ضمن استراتيجية الشركة لزيادة االعتماد على التقنيات الكهربائية 

في إطار رؤية “نيسان” للتنقل الذكي.
ويس��تعين النظام الجديد بتقنية الس��يارات الكهربائي��ة المعتمدة في 
سيارة “نيسان ليف” التي تعدّ أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً على 
اإلط��الق، ولكن يختلف عن نظيره في س��يارات “ليف” من خالل 
إضاف��ة محرك صغير يعمل بالبنزين لش��حن البطارية عالية األداء 
عند الضرورة، بما يلغي الحاجة لمنافذ الش��حن الخارجية من دون 

إغفال األداء الرفيع للسيارة.

كش���ف��ت ش���ركة  
 Divergent3D
خ��الل  األميركي��ة 
م�ع���رض ل����وس 
انجلوس للس�يارات 
ع���ن تصمي�مه����ا 
ناري����ة   ل�دراج��ة 
Dagger، ب�ن�ي��ت 
أج���زاء هيكل�ه����ا 
باس��تخ�دام تقني����ة 
ثالثي����ة  الطباع��ة 
األبعاد 3D، مكونة 

م��ن ألي��اف كربون تدعي الش��ركة بأنها أخف وزناً بنس��بة 50 %  
م��ن مواد الدراجات التقليدية، ما يجعل أدائها أكثر كفاءة وقوة على 

الطرقات.
ولفت��ت الش��ركة ال��ى أن دراجتها ه��ذه، والتي تعتب��ر األولى لها، 
اس��تخدمت محرك من الدراجة الرياضي��ة Kawasaki H2 بعيداً 

.3D عن المواد المطبوعة بتقنية

مرسيدس في قمة مدن المستقبل30 ألف وظيفة خارج فولكسفاغن

أعلنت ش��ركة فولكس��فاغن األلماني��ة العمالقة للس��يارات عزمها 
االس��تغناء عن 30 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 
2025، من بينها 23 ألف وظيفة في ألمانيا، ومن المس��تبعد إغالق 
أي مراك��ز صناعي��ة في إطار خطة يبدو أنه ت��م االتفاق عليها بين 
إدارة الشركة ونقابات العاملين في فولكسفاغن، على أن توفر عملية 
التسريح هذه قرابة 3.7 مليار يورو بحلول عام 2020، وهي مبالغ 
تحتاجها الشركة بصورة ملحة بعدما أقرت في سبتمبر/أيلول 2016 
الماض��ي التالعب في نتائج اختبارات عوادم محركات الديزل التي 

تنتجها.

بادرت س��يارات مرس��يدس-بنز الشرق األوس��ط، بتسليط الضوء 
على الحلول المبتكرة وغير التقليدية للتنقل، حيث تتصاعد أهميتها 
في المدن المس��تقبلية الذكية، وذلك خالل اليوم االفتتاحي لقمة مدن 
المس��تقبل العربية 2016، التي أقيمت دورتها الثالثة في دبي بفندق 
فرساتش��ي بالزو. واستعرضت الش��ركة خبراتها من خالل دعمها 
للقمة كش��ريك للسيارات الذكية هذه الس��نة، حيث تطمح لمواصلة 
تعزيز ودمج أحدث االبتكارات التكنولوجية من أجل المساعدة على 
تقديم تجربة فنية مميزة لعمالئها. ويتجّس��د هذا الطموح في السيارة 
النموذجية مرسيدس-بنز F 015 Luxury in Motion، وسيارة 

مرسيدس-بنز الفئة-E، وقد تم مناقشتهما خالل أيام القمة.
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اختبار مرسيدس-بنز E في اإلمارات“فانكويش أس” من “أستون مارتن”

كثّفت “أس��تون مارتن” جهودها بالعمل على س��يارتها )سوبر جي 
تي( إلنش��اء سيارة فانكويش أس الجديدة، حيث يحدد أسلوب يمتاز 
بخط��وط، أكثر وضوحاً، فاعلية أكبر وزيادة الش��كل الرياضي هذا 
التطور األخير في خط النموذج الالمع، الذي ظهر من ورش أستون 
مارتن األس��طورية ف��ي نيوبورت بانيل، حيث أب��دى تطور الجيل 
الثاني من فانكويش إلى مواصفات S، اهتماماً فائقاً بالمحرك، الهيكل 
والديناميكا الهوائية إلنشاء آلة مصممة لتقديم إثارة أكثر تركيزاً وأداء 
أكثر تألقاً. وبشكل مركزي لهذا كان محرك سحب هواء طبيعي 6.0 

ليترV12، والذي ينتج حالياً ما يصل إلى 600 حصان.

اتخ�ذت هيئة 
اإلم����ارات 
للمواصف�ات 
ييس،  لمقا وا
ومرسيدس-

ب��ن���������ز، 
بالتعاون م�ع 
هيئة الط�رق 

والمواص��الت، خطوة جدي��رة إلى األمام نحو مس��تقبل المركبات 
والتنقل، حيث انطلقت س��يارة اختبارية من الفئة-E في أول تجربة 
من نوعها في الش��رق األوس��ط للقيادة اآللية على اإلطالق، وذلك 

على طريق E11 السريع من دبي إلى أبوظبي.
وإظه��اراً اللتزامها بأعلى معايير الس��المة، خضعت هذه التجربة 
بأكملها إلى إشراف نخبة من المهندسين الخبراء من ألمانيا، والذين 
أج��روا تعديالت برمجية مح��دّدة على وحدة التحكم لنظ��ام القيادة 
الذاتية Drive Pilot لجعل سيارة الفئة-E آلية بالكامل. وتم تطوير 
هذه التعديالت لغرض االختبار، ال س��يما وأنها ليست ميزة قياسية 

.E-للفئة

BMW 100 ألف سيارة كهربائية من

تمكنت مجموعة BMW من تس��ليم ما يزيد عن 100 ألف س��يارة 
كهربائية بالكامل أو هجينة قابلة للشحن بالكهرباء، وذلك بعد مضي 
3 س��نوات على إطالق عالمة BMW i. وقد وصل عدد سيارات 
BMW i3 على الطرقات إلى 60 ألف سيارة لتكون األكثر نجاحاً 

في فئة السيارات الكهربائية المدمجة.
من ناحية أخرى، تربعت BMW i8 في المركز األول بين السيارات 
الرياضية الكهربائية مع تس��ليم أكثر من 10 آالف س��يارة منذ عام 
2014. باإلضاف��ة إل��ى ذلك، تم بيع حوالى 30 ألف س��يارة هجينة 
 BMW iPerformance قابلة للش��حن في الكهرباء تحت عالمة

.BMW i ما يؤكد على االنتشار الواسع لتكنولوجيا

Passione Rossa 488 من فيراري

أطلقت ش��ركة فيراري فيديو Passione Rossa 488 )الش��غف 
األحمر(، حيث استوحي هذا الفيديو من مشاعر الشغف والحماسة، 
والمتع��ة الهائلة التي تولّدها مجموعة س��يارات 488 من فيراري، 
وهو يع��رض لقطات تبرز رش��اقة ط��رازي 488GTB و488 
Spider، وس��رعة اس��تجابتهما ومشاعر االس��تمتاع الباهرة التي 

يحدثانها في قلوب سائقيها الذين يعيشون تجربة خاصة جداً.
يب��دأ الفيل��م في ليلة ممي��زة على حلبة ي��اس مارينا ف��ي أبو ظبي، 
فيصطح��ب س��ائق فيراري األس��طوري في س��باقات الفورموال1 
جيانكارلو فيزيكيال، مجموعة محظوظة من عشاق سيارات فيراري 

في قيادة مذهلة على حلية ياس تحت األضواء الكاشفة.

97





جديد إعالم

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2016

في وجه هذه الماكينة بتضليلها وتزييفها، فثبتت مصداقية اإلعالم السوري 
ال��ذي قال منذ اليوم األول أن ما يجري هو إرهاب وليس ثورة، ومن يقف 
وراءه عقل إرهابي ومش��روع فكر فوضوي يس��تهدف المنطقة بشكل عام 
وسورية بش��كل خاص، وباتت اليوم مصطلحات اإلرهاب ومكافحته التي 
أطلقه��ا إعالمنا تتصدر عناوي��ن األخبار في معظ��م دول العالم، ما يعني 
تداول مصطلحات اإلعالم السوري لمصداقيتها ودقتها، مع االنتباه إلى أن 
ذلك ال يعني تراجع الماكينة اإلعالمية المعادية عن سياس��تها الحاقدة ضد 

اإلعالم والشعب السوريين.

ما مدى انعكاس هذا الواقع اقتصادياً على اإلعالم السوري؟
االس��تهداف الممنه��ج الذي مارس��ته الق��وى الظالمية ضد البن��ى التحتية 
لإلعالم الس��وري، كخط��وط الوصل الميكروية والمراك��ز التقنية والفنية 
والكاميرات، أثّر بش��كل س��لبي على األداء اإلعالمي بالنظر إلى التكاليف 
العالي��ة لهذه التجهيزات والحصار االقتص��ادي والحظر التقني المفروض 
عل��ى الش��عب الس��وري، ولك��ن إعالمن��ا كان دوم��اً يبحث ع��ن البدائل 
والط��رق لالس��تمرار في حرب��ه الخاصة ضد اإلره��اب الفكري، ما أدى 
الى وجوب ضغط النفقات واعتماد استراتيجية اإلدارة باألهداف للوصول 
إل��ى المطل��وب بأقل كلفة، ما مّكنه من االس��تمرار ف��ي المواجهة. ولكن، 
وبعد مرور نحو س��ت س��نوات من الهجمة الشرسة على سورية والضغط 
االقتصادي تجاه الدولة الس��ورية التي يشكل اإلعالم جزءاً ال يتجزأ منها، 
كان ال بد من االتجاه صوب خطوات أكثر جرأة في ضبط النفقات من دون 
المس��اس بالرسالة اإلعالمية وجوهرها في كل قطاعات اإلعالم الوطني، 

من عام وخاص.

محمد رامز ترجمان

وزير اإلعالم السوري: خطتنا تعزيز الثقة بالصمود والدعم

وفي ما يلي نص الحديث:
كي���ف تغيرت آلي���ة العمل بين األمس والي���وم، وما هو 

دوركم في مواجهة اإلرهاب؟
لق��د كان اإلع��الم من��ذ الي��وم األول، في الخن��دق األول 
للمواجه��ة للع��دوان عل��ى س��ورية، والذي اتخذ أش��كاالً 
وأس��اليب مختلفة، ال س��يما إعالمياً، بع��د إدراج اإلعالم 
الس��وري على الئحة الحصار االقتص��ادي، حيث جرت 
محاوالت عدة إلس��كاته بالضغط عل��ى القنوات الفضائية 
الس��ورية وإنزاله��ا م��ن األقم��ار الصناعية )النايلس��ات 
والعربسات والهوتبيرد(، فكنا وما زلنا محاربين على كل 
الجبهات السياسية واالجتماعية والعسكرية واالقتصادية، 

وقدمنا شهداًء على مذبح سورية.
وك��ون اإلع��الم يعك��س حرك��ة المجتمع والمؤسس��ات، 
ال س��يما االقتصادي��ة منه��ا، كان اإلعالم الس��وري أول 
المستهدفين في هذه الحرب القذرة، باستهداف بناه التحتية، 
فجمي��ع المراكز اإلذاعي��ة والتلفزيونية ف��ي درعا وحماه 
وحم��ص ودير الزور والحس��كة والعاملين فيها، ومكاتب 
وكال��ة األنب��اء الوطني��ة، اس��تهدفوا خالل األي��ام األولى 
لالضطراب��ات التي حدث��ت، كما وقعت عملي��ات اغتيال 
وتصفية لما يقارب 35 شهيداً إعالمياً، واستهداف محطة 
البث الفضائي في منطقة خرابو بريف دمشق، ذلك كله ألن 
اإلعالم حمل لواء الدفاع عن س��ورية والقضية السورية. 
لكنن��ا، رغ��م كل ذلك، صامدون في وج��ه امبراطوريات 
إعالمية ضخمة مدعومة بالمال والسالح الفكري والتقني، 
واس��تطاع إعالمنا بهمة عامليه وإيمانهم بسورية أن يقف 

أكد وزير اإلعالم السوري محمد رامز ترجمان 
في أول إطاللة إعالمية له بعد توليه مهماته، 
أن اإلعـالم كـان في خنـدق المواجهـة إلى 
جانب الجيـش العربي السـوري منذ بدايات 
معادية  إعالمية  ماكينة  مواجهة  في  األزمة، 
ممولة بمليارات الدوالرات وبالسـالح الفكري 

المريض إلفساد عقول أبناء سورية.

والمستثمر،  البنك  لمجلة  واعتبر في حديث 
أن الصدقيــة والـوضـوح فـي نقـل الخبـر 
ثقـة  تعزيـز  في  مهمـًا  دوراً  أديـا  الحقيقي 
المواطن السـوري بإعالمـه الوطني، مؤكـداً 
اهتمام ورعاية الرئيس بشـار األسـد لإلعالم 
الوطنـي حتى يأخـذ دوره الفاعـل في نقـل 

الحقيقة.
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يُض��اف إلى ذلك أن قس��ماً مما ت��م توفيره من المال س��وف يتم ضخه في 
أوص��ال اخ��رى من الجه��از اإلعالمي، حت��ى ال يكون الم��ال عائقاً أمام 
اس��تمرارنا في مواجهة  الفك��ر التكفيري التخريبي الذي يس��تهدف بالدنا 

وعقول أبناء الوطن السوري.

ما الغاية من تحويل بعض الصحف المحلية إلى نسخ الكترونية، ثم العمل 
راهناً على إعادتها ورقية؟

هم��ا نقيضان، ولكنن��ا جمعناهما من خالل اس��تثمار كل لي��رة في مكانها 
الصحيح بتحويل الوفر المحقق إلى منابر إعالمية أخرى، والمس��ألة كانت 
عبارة عن مطالبة بعض المحافظات التي كانت تصدر فيها صحف محلية 
لحاجتها إلى إعالم خاص بها يُعنى بش��ؤونها التفصيلية ويواكب الحاجات 
اليومية فيها. وخالل عملي كمدي��ر عام للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، 
أطلقن��ا مجموعة م��ن اإلذاعات الخدماتي��ة تُعنى بالش��أن المحلي البحت، 
كالكرم��ة في الس��ويداء، واألمواج في الس��احل الس��وري، والس��نابل في 
الحس��كة، وزنوبيا وس��واها، فنجحت وكان لها صدى إيجابياً لدى الشارع 
كونها تابعت تفاصيل الحياة اليومية في المحافظة التي تبث منها، في حين 
أن المحطات العامة تُعنى بالش��أن العام لكل سورية دون التفاصيل البعيدة 

لكل منطقة.
وبالنظ��ر إلى عدم وجود الوف��ر المادي، لجأنا إل��ى تحويل مرتجع بعض 
الصحف إلى ربح صاٍف، حيث تصدر وزارة اإلعالم صحيفتي “الثورة” 
و“تش��رين” وتوزعان في المحافظات، وبدراس��تنا لعدد مرتجعاتهما تبين 
أنه مس��اوياً لتكلفة إصدار الصحف المحلي��ة للمحافظات، وعندما أصدرنا 
أع��داداً تجريبية من هذه األخيرة جاءنا من يش��تري األعداد كاملة، أي أن 
الخسارة هناك تحولت إلى ربح هنا، بعدما ُوِظفت بالشكل الصحيح، ولذلك 

ندرس إعادة صحف المحافظات إلى النسخ الورقية.

تحت���اج خزينة الدولة لإلي���رادات، هل ترفدها مؤسس���اتكم ذات الطابع 
االقتصادي بأية أرباح؟

باعتب��اري وزيراً لإلعالم أمتلك رؤية مختلفة نس��بياً تتعل��ق بإعادة هيكلة 
قطاع اإلع��الم، بدءاً من القواعد، وقد عملنا على وضع إطار زمني وألية 
لعم��ل وزارة اإلعالم بش��قيها اإلداري واإلعالمي. وبعد دراس��ة جوانب 
الخلل في كل هذه المؤسس��ات وجدنا الس��بيل لنقلها من الخسارة إلى الربح 
عبر مصادر التمويل الذاتي ومصادر االس��تثمار، وخالل األش��هر المقبلة 
سيتغير واقعها من خالل إخراج مكامن الهدر من المعادلة العملية مع إيجاد 

موارد إضافية.
وف��ي هذا الس��ياق أوجدن��ا جبهات عم��ل لمطبعة مؤسس��ة الوحدة لصالح 
القطاعي��ن الع��ام والخ��اص، وكذلك مؤسس��ة توزي��ع المطبوعات، حيث 
تواصلنا مع بعض الجهات الخارجية، عربية وصديقة، إلدخال توليفة من 
المطبوعات إلى األس��واق السورية، على أن توزعها المؤسسة مقابل عائد 
مادي. كما يتم البحث مع إحدى الشركات لتوفير موارد إصالح الشاحنات 
العائدة لمؤسس��ة التوزيع إلى جانب نواحٍ أخرى، كإعادة تدوير الورق في 
مؤسس��ة الوحدة وإطالق جريدة إعالنية، إضافة إلى تأجير بعض األماكن 
العائدة للمؤسس��ات اإلعالمية كي تتمكن من تأمين مواردها ذاتياً. وعليه، 

كي���ف أقفلتم بعض المنابر الفضائي���ة وتعلمون أن هناك 
حرباً إعالمية؟

الحديث هنا حول قناة “تالقي”، والتفسير مزيج من سبب 
إطالقه��ا وتالياً إقفالها آس��فين، ولكن واق��ع الحال يفرض 
الج��رأة في التص��رف، فهذه القن��اة أطلقت أساس��اً نتيجة 
القرارات المجحفة الصادرة بإنزال القنوات الس��ورية من 
خاص��ة كقناة دنيا وعام��ة كالقناة الفضائية الس��ورية من 
األقم��ار الفضائية، فنقلناها من مدار النايلس��ات إلى مدار 
النورسات، ونُمي إلينا أن ضغوطاً يتعرض لها مشغل هذا 
القمر، ويعمل على اس��تصدار قرار قضائي بحذفها، فكان 
ال بد من خطة بديلة للبقاء في الفضاء اإلعالمي، وبالتالي 
كان الح��ل إطالق قناة غي��ر معروفة التوجه فأطلقنا قناتي 
“تالقي” و“س��ما” في الوقت نفس��ه. ولعلمنا أن المواجهة 
طويلة فق��د بدأ التجهيز إلطالق قن��اة جديدة أخرى تدعى 
“عروبة” فإن أُنزلت الفضائية الس��ورية تتحول “تالقي” 
إل��ى الفضائي��ة الس��ورية، وإلى حي��ن إنزالها م��ن القمر 
)حيث يس��تغرق ذلك نحو ستة أشهر( نكون قد جهزنا قناة 

“عروبة” لتظهر باسم الفضائية السورية وهكذا دواليك.
ولك��ن بعد إطالق “تالقي” وخالل ترقبنا لحذف الفضائية 
الس��ورية من القم��ر، لم يح��دث ذلك بطريقة م��ا، فبقيت 
“تالق��ي” التي تحافظ عل��ى هوية ثقافية ش��بابية، ولكنها 
ال تملك مقومات العمق الموجود لدى الفضائية الس��ورية 
من حيث الرس��الة اإلعالمية، فبرامجها ال تتضمن نش��رة 
أخبار أو حتى ش��ريطاً إخبارياً. وبس��بب ضغط النفقات، 
كان ال ب��د م��ن إيقافها لكونها تتكلف م��ا ينوف على 500 
ألف دوالر أميركي سنوياً، أضف لذلك أننا في حالة حرب 
وكل منابرن��ا اإلعالمية يجب أن يكون لها هوية واضحة، 
باإلضاف��ة الى انتفاء الس��بب الذي أوجدت م��ن أجله قناة 
تالق��ي، كان دم��ج مكوناته��ا مع بقي��ة القنوات الس��ورية 
األخ��رى، أي أنن��ا نحت��اج توظي��ف كل ليرة ف��ي مكانها 

الصحيح وبما يعود علينا بالفائدة الُمثلى منها.

إذاً المال مكون رئيسي في المواجهة اإلعالمية الحالية؟
حت��ى ال نك��ون طوباويين، نق��ول أنه أساس��ي إلى جانب 
اإليمان بالقضية والوطن السوريين. فاإلعالم يحتاج المال 
ل  والماكين��ة اإلعالمي��ة العاملة ضد العقل الس��وري تموَّ
بمليارات الدوالرات، ومن دون المال سوف يتباطأ األداء 
اإلعالم��ي ويتراجع إلى ما دون المطلوب. والتوفير الذي 
اعتمدناه في النفقات عبر تالفي الجوانب غير الضرورية 
في��ه يعني توظيف الكتلة المالي��ة المتاحة في أوجه أخرى 
لتطوي��ر اإلع��الم الس��وري، وه��ي رؤية س��تظهر أولى 
بوادره��ا مع بداية العام 2017، ال س��يما ف��ي المحطات 

الفضائية السورية من خالل البرامج الجديدة الجريئة.
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يمكن القول أن المعطيات  الراهنة مشجعة.

كيف يمكن تطوير الصحافة االقتصادية في ظل معاناتها 
من بعض المحظورات والخطوط الحمر؟

ال ش��ك في أن اله��ّم االقتصادي ه��و األول للجميع، وبعد 
سنوات س��ت من الحرب باتت قوة الدولة السورية مؤشر 
مهم جداً عل��ى متانتها وقرب انتصارها، فما زالت الدولة 
إلى اليوم تصرف رواتب شهرية للعاملين لديها بقيمة 71 
ملي��ار ليرة س��ورية، ورغم كل الضغوط ما زالت الس��لع 
الرئيس��ية موجودة ومدعومة من الدول��ة، ولكن يجب أال 
ننس��ى أنن��ا في خضم ح��رب همجية شرس��ة تحمل معها 
حصاراً وضغوط��اً اقتصادية، والحكومة الحالية وضعت 
نصب أعينها تنشيط االقتصاد الوطني ودفع عجلته لألمام 
من خالل إطالق عدد كبير من القوانين االقتصادية المرنة 
وتحفي��ز التصدير، والعمل على النه��وض بواقع المعامل 
الصناعية الخاس��رة عبر استثمارها تش��اركياً مع القطاع 
الخ��اص، مع االنتباه الى الجرأة ف��ي طروحات الحكومة 
لدف��ع العملية االقتصادية إلى األمام ضمن معطيات الواقع 

الذي نعيشه اآلن.
أما بالنس��بة للمحرمات الس��ابقة، فأس��تطيع التأكيد أنه لم 
يع��د من محرمات حالياً بالنظ��ر الى الوضوح اإلعالمي، 
والمواطن يعرف جيداً م��ا يقدم له من معلومات صحيحة 
تمام��اً بالنظر إلى توفر المعلومات بش��كل كبير، كما ينقل 
اإلعالم بشفافية توجهات الحكومة في االستثمار والمشاريع 
الصغيرة والمتوس��طة وحتى المتناهية الصغر وتركيزها 
عل��ى القطاع الزراعي، أي أن الوضوح والمصداقية هما 
أداتنا في تعزيز ثقة الفرد بإعالمه الوطني في إطار قناعة 

الحكومة بوضوح التعامل ونقل ما يجري للمواطن.

تلجأ الوزارات لإلعالم لترويج أفكارها في حين أنه ليس 
مشاركاً في رسم بعض السياسات واتخاذ القرارات، كيف 

يستقيم ذلك؟
حت��ى نكون منصفي��ن وال نجانب الحق، نق��ول أن وزير 
االع��الم عض��و أساس��ي ف��ي لجن��ة الم��وارد البش��رية 
الحكومي��ة، كما هو موج��ود في اللجن��ة الحكومية الُمناط 
به��ا البحث عن مواطن الهدر ومعالجتها، أي أن الحكومة 
بكلّيته��ا تعم��ل كفريق واحد، مع األخ��ذ بعين االعتبار أن 
هذه اللجان ليس��ت صاحبة الق��رار النهائي بل هي تدرس 
وتخرج بتوصيات ويكون النقاش الموس��ع مع كل أعضاء 
الحكوم��ة ف��ي مجلس ال��وزراء لنخرج بالق��رار النهائي. 
كم��ا أن أي قرار اقتصادي مهم ويم��س المواطن يتداوله 
وزير اإلع��الم بالنقاش مع الكوادر م��ن أصحاب الخبرة 
في الوزارة ويعرض نت��اج النقاش على مجلس الوزراء، 

ناهي��ك ب��أن دور وزارة اإلعالم يكون في الفترة الس��ابقة التخاذ أي قرار 
اقتص��ادي أو خدماتي من خالل طرح األف��كار وتداولها والخروج بنتيجة 
تتضمن رأي الشارع في هذا القرار، أي أن اإلعالم داعم ومساند لصاحب 

القرار في اتخاذ القرار الصحيح.

كيف توفقون بين تطوير اإلعالم وما يتطلبه ذلك من شفافية وبين الحفاظ 
على التوافق مع بقية الوزارات؟

هن��اك مجموعة من النقاط التي توضح هذا الس��ؤال، وكلها تتمحور حول 
اإلع��الم ودوره، خاصة في ظروف األزم��ة. فاإلعالم هو انعكاس ومرآة 
لعم��ل الحكومة في اإلطار العام كما ه��و صلة الوصل بين المواطن وبين 
الحكومة والدولة ومؤسس��ات الدولة، واإلعالم الس��وري يسعى ألن يكون 
ص��وت المواط��ن، بل نحن منح��ازون للمواطن. ومع أنن��ا جزء ال يتجزأ 
م��ن الحكوم��ة إال أن أغلب ال��وزارات تعاني من ضغ��ط اإلعالم في نقله 
للحقيقة من دون تجميل، كما قد يتخيل البعض، ولكن النتيجة في المحصلة 
أن المواط��ن هو ه��دف الحكومة والدولة وهو مؤش��ر العمل، فعندما ينقل 
اإلعالم رأي المواطن والش��ارع بشفافية فإنما يعطي الحكومة المؤشرات 
الصحيحة لما هو قائم ولما يجب أن يكون، ال سيما وأن الرئيس بشار األسد 
ق��ال أن رضى المواطن هو بوصلة عمل الحكوم��ة، ولكن وبالتوازي مع 
ذلك يجب على المواطن أن يكون واعياً للظروف التي تعمل فيها الحكومة 
إلى جانب التحّوط من “الطابور الخامس” الذي يعمل على الترويج لفكرة 
أن الحكومات فاشلة بتضخيم بعض النواحي البسيطة واختالق ما لم يوجد 
أصالً، ما يرتد س��لباً في النهاية على المواطن ومن ثم على س��ورية، ومن 
هنا يعمل اإلعالم الس��وري على تدعي��م الجبهة الداخلية إلى جانب الجيش 
العربي الس��وري تكملة إلنجازاته وتضحياته، أي أن اإلعالم سلطة رابعة 
ب��األداء وليس بنص��وص القانون من خالل اإلش��ارة إل��ى مواطن الخلل 
بصدق وش��فافية، مع وج��وب دعم الحكومة في أي إج��راء هام تقدم عليه 
لرف��ع س��وية األداء والواقع االقتصادي والخدماتي واالجتماعي. وبش��كل 
ع��ام واجبنا كإعالميين نقل الحقيقة كما هي بمس��ؤولية وموضوعية رغم 

صعوبة وحساسية هذه المهمة وتعقيدها.

في كل مناس���بة يتطرق الرئيس األسد لإلعالم ودوره، كيف كانت أجواء 
ترؤسه لالجتماع األول للحكومة، وما كانت توجيهاته؟

لقد كانت توجيهات الرئيس بش��ار األس��د واضحة بأن يأخذ اإلعالم دوره، 
وأن يت��رك لإلعالم صياغة عباراته ورس��الته الوطني��ة بطريقته الخاصة 
بعي��داً ع��ن الصيغ��ة الجاهزة أو حت��ى المقولبة، وأن يتعام��ل اإلعالم مع 
األح��داث كخب��ر ولكن بمصداقي��ة ووض��وح لتعزيز الثقة بي��ن المواطن 
واإلعالم الوطني والس��عي لردم الفجوة بينهما، مع التأكيد أن اإلعالم يلقى 

الدعم الكامل من الرئيس.
وبالفعل، فقد بات اإلعالم الوطني على س��وية أعلى مما كان عليه س��ابقاً، 
وبات��ت أجه��زة اإلعالم الس��وري المصدر الرئيس��ي ألكث��ر األخبار دقة 
وحساسية، بل إن بعض المنابر التي اشتهرت بنقلها لألخبار باتت القنوات 
واهتمام على أعلى مستوى من الدولة السورية.الس��ورية مصدرها الرئيس��ي. وبالتال��ي فاإلعالم الس��وري محل رعاية 
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“فيسبوك” يطيل عمر اإلنسان
توصل علماء أميركيون 
الى أن شبكات التواصل 
االجتمـاعـي  وأهـمـهــا 
الفيسبوك قد تعود بفوائد 
عـلـى صحــــة  كبيـرة 
ونفســية اإلنســان، وأن 
االستخدام المعتدل لتلك 
المواقع يقلل من نســبة 

الوفاة المبكرة بمعدل 12 %، على مبدأ أن التعرف على أشــخاص 
جــدد ينعكس إيجاباً على الحالة النفســية والجهاز العصبي، خاصة 

األشخاص الذين يتلقون طلبات صداقة أكثر من غيرهم.

Linked In الدولي اإلسالمي” على“
أطلق بنك ســورية الدولي اإلســامي 
 ،linked_in صفحتــه علــى موقــع
وذلــك فــي إطــار إســتراتيجية البنك 
الراميــة إلــى اســــتـثـمار التقنيـــات 
والتطبيقــات االلكترونيــة التــي مــن 
ف بخدمــات ومنتجات  شــأنها أن تعرَّ

وآخر أخبار البنك لتصل إلى أكبر شريحة من المجتمع، وذلك على 
اعتبــار أن Linked_in هو شــبكة التواصــل االجتماعي الموجه 
نحو األعمال والمهنيين، ومتوفر بـ24 لغة عالمية، وهو شــائع بين 
األفراد الذين يبحثون عن عمل ويسعون لبناء شبكات التواصل لديهم 

للوصول إلى مدراء العمل.

مكوك ليكسوس للعام 2700!
صممــــت ليكســــوس 
فضائية  مركبة  اليابانية 
SkyJet  لتســتخدم في 
المسلســـل الســـينمائي  
“فاليريان ومدينة األلف 
كوكب” للمخرج وكاتب 

الســيناريوهات الشــهير لوك بيســون. وتتميز المركبة ذات المقعد 
الواحد بأشــكالها المســتديرة بصورة عامة  مع شــبكة مبرد بزوايا 
حــادة  وأضواء أمامية منتجة بتقنية LED، وتقودها في المسلســل 
الذي تجري أحداثه الفرنسية عام 2700 كاً من ريهانا وكارا ديليفين 
عاملتي الفضاء اللتان تحققان في قضايا مكتنفة بمجموعة من األلغاز.

RT تتصدر القنوات العالمية

حققت قنـاة روســيا اليــوم رقماً قياســياً في عدد المشــاهدات على 
اليوتيوب، مســجلة 4 مليار مشاهدة ومتفوقة على قنوات تلفزيونية 
عالمية بما فيها CNN بأكثر من الضعفين وما يزيد عن 7 أضعاف 

،BBC عن شبكة قنوات
وأكدت رئيســة تحرير القناة مارغاريتا سيمونيان، أن وسائل إعام 
المســتقبل ترتبط بشــكل وثيق بشــبكة االنترنت، وفي حال التأخر 
ضمن هذا الســياق فلن تتمكن من اللحــاق بالبقية، ما جعل التركيز 
منذ البداية على منصات المجال الرقمي، وهو األمر األساسي الذي 

ضمن للقناة النجاح.

أكبر متجر الكتروني لبيع الكتب
اتخذ “موقــع 
جـمـلـــون”، 
أكبــر متجـر 
نـــي  لكترو إ
لبيـع الكتــب 
فــي منطقــة 
الشــــــــرق 
األوســــــط، 
خـطــوتـــــه 

التاليــة نحو تحقيق هدفه المتمثل بإحداث ثورة في صناعة النشــر 
في المنطقة.

ويشــارك المتجــر في معرض الشــارقة الدولي للكتــاب، حيث بدأ 
بجمع الكتب من الناشــرين لتخزينها في مســتودعه الجديد في دولة 

اإلمارات، والذي من المقرر افتتاحه عام 2017.
ومــن المتوقع أن يكون المســتودع الجديد الــذي يوفر قدرة تخزين 
تصل إلى 250 ألف كتاب، بمثابة أكبر منشأة من نوعها في منطقة 
الشرق األوسط للمطبوعات العربية، مما سيؤدي إلى تعزيز مكانة 

جملون في المنطقة وتوسيع انتشاره في السوق العالمية.
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سيرة ذاتية لـ“ميشيل نوبليه”
أطلق ميشــيل بي. جي. 
يســرد  كتابــاً  نوبليــه، 
ســيرته الذاتيــة المهنية 
بعنوان “خمســون عاماً 
مــن العطلة” في ســان 
جــودان - فرنســا. وتــم 
التخطيط  لصدور الكتاب 

ليتزامن مع االحتفاالت المئوية بالمدرســة الفندقية في تولوز. ويضم 
الكتاب الصادر عن دار نشــر ايديسيون ميليبيه، 315 صفحة باللغة 
الفرنسية، ترجمت إلى اإلنكليزية. وقد أقيم حفل صدوره بشكل رمزي 

في فندق بيدوسو التاريخي، بحضور والدة ميشيل، أوديت نوبليه.

“كانون” ترّسخ العالقات مع شركائها

جدّدت كانون الشرق األوسط، التزامها تجاه شركائها ووكائها من 
خال منحهم جوائز شــركاء الشرق األوسط تقديراً ألدائهم المتميز 
في مجال األعمال وممارســات البيع المبتكــرة، وذلك خال فعالية 
حصريــة ممتــدة على يومين حضرها 170 صانــع قرار من أبرز 
وكاء كانون في المنطقة وكان الهدف منها إعادة اكتشاف التصوير.

البحرين تستعد إلطالق “آرت باب”

تستعد مملكة البحرين إلطاق معرضها الفني الثاني تحت عنوان فن 
البحرين عبر الحدود “آرت باب 2017”، حيث ســيقام بعد أسبوع 
مــن ختام معــرض “آرت دبي”، في الفترة بيــن )22 - 26( آذار/
مــارس 2017، بمركز البحرين الدولي للمعــارض والمؤتمرات، 
ومن المؤمل أن يســتقطب الزوار من الدول المجاورة الستكشــاف 

مشهد البحرين الفني متسارع النمو.

إصالح القطاع العام في المتوّسط
أصــدر المركز الوطنــي للخدمة العامة 
المناطقية في فرنســا، كتاباً عن إصاح 
القطاع العام في منطقــة البحر األبيض 
المتوســط، بقلم 3 خبراء، بينهم رئيســة 
معهد باســل فليحان المالي واالقتصادي 
في لبنان لمياء المبيّض بســاط. وتناول 
الكتــاب الــذي يحمل عنوان “مســتقبل 
الوظيفة العامة من وجهات نظر متقاطعة 

من المنطقة المتوّسطية”، أولويّات إصاح القطاع العام والتحّوالت 
التي تشهدها الوظيفة العامة، عوامل تجديد اإلدارات العامة واالدارات 

المحلية، المعايير التي تقوم عليها الجودة والتعاون الدولي.

“كيوز بار آند لونج”
أبرمت شركة إنشــاء اتفاقية شراكة مع 
المنتج والموســيقي األميركي كوينسي 
جونــز، الفتتاح ركن وقاعة لموســيقى 
الجاز في فندق بازو فيرساتشــي دبي، 
الســتقبال كبار فناني موســيقى الجاز، 
وعشــاق هــذا النوع مــن الموســيقى. 

وتســتعد القاعة التي تحمل اســم )كيوز بار آند لونج(، والتي تتميز 
بتصاميم مســتوحاة من أعمال جونز منذ 6 عقود، الذي يُعتبر ثاني 
أكثر فناني العالم تتويجاً بهذه الجائزة، الستقبال نزالء الفندق، وتقديم 
عروض مبهرة من أروع إصدارات موســيقى الجاز التي نادراً ما 

تتواجد خارج نيويورك، نيو أورليانز، ولندن.

104

جائزة لـ“سونيل جون”
والرئيــس  المؤســس  فــاز 
التنفيــذي لشــركة أصــداء 
بيرســون مارستيلر سونيل 
جون، بجائزة رئيس مجلس 
اإلدارة خــال حفل توزيع 
جوائــز جمعيــة العاقــات 
العامة في الشــرق األوسط 

.MEPRA 2016
وتم تكريم جون خال حفل خاص نظمته الجمعية بفندق جيه دبليو 
ماريــوت ماركي في دبي، حيث اســتلم الجائــزة من رئيس مجلس 

إدارة MEPRA برايان لوت.
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“ثورة وسائل اإلعالم المقبلة”

ناقشت جلسة “ثورة وسائل اإلعام المقبلة”، التي تم تنظيمها ضمن 
فعاليــات اجتماعات مجالس المســتقبل العالمية، مســتقبل اإلعام 
على مســتوى المنطقة والعالم في ظل ما يشــهده مــن تحديات وما 
تتيحه تكنولوجيا المســتقبل من آفاق، تؤكد أن اإلعام سيشهد ثورة 

وتغييرات في آليات التعامل مع األخبار وطريقة نشرها.
وتحدث في الجلســة كل من وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني 
االتحــادي، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقــة اإلعامية- أبوظبي 
twofour54 نورة بنت محمد الكعبي، مدير عام المكتب اإلعامي 
لحكومة دبي منى غانم المري، أستاذة اإلعام زميلة جائزة  ثورون، 
جامعة بنســلفينيا كليــر واردل، ورئيس االتصاالت والتســويق في 

مؤسسة األمم المتحدة أرون شيرينان.

“لبنان والمهجر” يكّرم اإلعالميين
نّظـــم بنـــك 
ن  لـبـنــــــــا
والمهـجــــر 
مأدبــة غداء 
على شــرف 
فيين  لصحا ا
واإلعاميين 
فـنــــدق  في 

فورسيزنز- بيروت، تكريماً لألسرة اإلعامية اللبنانية ولعطاءاتهم 
وتفانيهم في العمل الصحافي.

وحضــر الغداء نقيب الصحافــة عوني الكعكي، نقيــب المحررين 
اليــاس عون، وكبــار الصحافين والمحللين وأبرز المســؤولين في 
البنــك. وقال رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام البنك ســعد أزهري: 
يأتــي هذا اللقاء، بعد اللقاء الــدوري الذي عقدته جمعية المصارف 
فــي لبنان مع حضراتكم، ليصبح هذا األســبوع وبامتياز “أســبوع 
الصحافة والمصــارف”، وليعكس العاقات الطيّبة التي تجمع بين 
المصارف والصحافييــن، واألهمية التي تُعطيها المصارف للعمل 

الصحافي واإلعامي المسؤول وللدور الذي تلعبه الصحافة.

“الملكية األردنية” ترعى “ليغاِنيس”

رعت شــركة الخطــوط الجوية الملكية األردنيــة، نادي )ليغانيس( 
اإلسباني لكرة القدم خال الموسم الكروي )2016 - 2017( ألندية 
الدرجة األولى الممتازة للدوري اإلســباني )الليغا(. وجاء اإلعان 
عن انطاق هذه الرعاية بشــكل رســمي خال مؤتمر صحفي عقد 
في مدريد، بمشاركة مسؤولين من الشركة وإدارة النادي، وحضور 
الرئيس التنفيذي لـ“الليغا” خافيير تيباس. وسيلعب نادي )ليغانيس( 
6 مباريــات في مرحلة الذهاب و22 مبــاراة في مرحلة اإلياب من 
الدوري ابتداًء من 6 تشــرين الثاني/نوفمبر 2016 وحتى 21 أيار/
مايو 2017، وهي الفترة التي ستكون فيها الشركة الراعي الرسمي 

لهذا النادي خال الدوري اإلسباني في مرحلته الحالية.

السينما الصينية تتفوق على هوليوود
قــــــع  تــو
المخــــرج 
األميــركي 
الجنســـيـة 
التايوانـــي 
صــــل  أل ا
أنـــغ لـــي 
أن تشــــهد 
عــــة  صنا

السينما الصينية طفرة كبيرة قد تدفعها إلى تجاوز نظيرتها األميركية 
بفــارق كبير في غضون األعوام القليلة المقبلة. وكشــف لي، الذي 
حاز على جائزة األوســكار مرتين، أن المســؤولين الصينين كانوا 
يستعينون به لتوثيق العاقات مع هوليوود، إال أن الثقة التي اكتسبتها 

صناعة السينما في الصين جعلت ذلك األمر غير ضروري.
من جهتها، توقعت مؤسســة برايس وتر هــاوس المالية أن ترتفع 
عائــدات األفــام الصينية مــن 4.3 مليار دوالر فــي 2014 إلى 
8.9 مليــار دوالر فــي 2018 ما يجعلها أكثــر ربحا من نظيرتها 

األميركية.
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تعيين لـ“إندوسويس”
عين��ت ش��ركة إندوس��ويس 
فرنس��وا  الث��روات،  إلدارة 
ر. ف��رج هللا رئيس��اً عالمي��اً 
لعملياتها في منطقة الش��رق 
األوس��ط، حي��ث س��يقود في 
منصبه الجديد تنس��يق جميع 
التي  الثروات  إدارة  أنش��طة 
تمارسها الشركة في المنطقة 

وتطوي��ر أعماله��ا فيها، والت��ي تتم تغطيتها م��ن مكاتبها في دولة 
اإلمارات ولبنان، وس��يعمل انطالقاً من مقر الش��ركة اإلقليمي في 

سويسرا.

هود جكينسون في “األهلي المتحد”
عينت مجموعة البنك األهلي 
المتحد المصرف��ي الدولي، 
ديفيد هودجكينسون كعضو 
مس��تقل م��ن ذوي الخب��رة 
واالختصاص بمجلس إدارة 
اإلقليمية  المجموع��ة  ه��ذه 
الت��ي تتخ��ذ م��ن البحرين 
مق��راً، لعملياتها في 8 دول 

ف��ي المنطقة العربي��ة وبريطانيا. ويتمتع هودجكينس��ون بمس��يرة 
مصرفية حافلة تمتد ألكثر من 40 عاماً، تقلّد خاللها مناصب تنفيذية 

رفيعة في عدد من أكبر المصارف الدولية.

سيتي بنك يرّقي إبرو باكان
عين بنك سيتي غروب إبرو باكان 
رئيسة للخزانة والحلول التجارية 
لكل من أوروبا، الش��رق األوسط 
وأفريقي��ا، لتح��ل مح��ل راجيش 
ميهتا الذي عيّن في اآلونة األخيرة 
رئيس��اً للخزانة والحلول التجارية 

لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وستتبع باكان مباش���رة الرئي�س 
األوروب��ي للبن��ك جي��م كاول��ز، 
ورئ�ي����س الخ�زان��ة والحل����ول 

التجارية للبنك على مستوى العالم نافيد سلطان.

عبداهلل العيسى رئيسًا لبنك الرياض
عيّ��ن بن��ك الري��اض عبدهللا 
محمد ابراهيم العيس��ى رئيساً 
لمجلس إدارة البنك حتى نهاية 
الت��ي  اإلدارة  مجل��س  دورة 
تنتهي في 30 تش��رين األول/

أكتوبر 2019.
وكش��ف البن��ك ع��ن تش��كيل 
المنبثق��ة  الرئيس��ية  اللج��ان 
وه��ي  اإلدارة  مجل��س  ع��ن 

اللجن��ة التنفيذية، لجنة الترش��يحات والمكافآت، مجموعة التخطيط 
االستراتيجي، ولجنة المخاطر.

القاسم يتقاعد من “البحرين الوطني”
أعل��ن رئي��س مجل��س إدارة 
بنك البحرين الوطني فاروق 
يوس��ف المؤيد، ب��أن مجلس 
إدارة البن��ك ق��د واف��ق على 
طلب الرئيس التنفيذي عضو 
مجل��س اإلدارة عبدال��رزاق 
عبدهللا حسن القاسم، للتقاعد 
من منصب��ه كرئيس تنفيذي، 
وسيس��تمر ف��ي العم��ل لدى 
للرئي��س  كمستش��ار  البن��ك 

التنفيذي الجديد حتى نهاية كانون االول/ديسمبر 2016.

“دياب أخوان” و“بينيلي” يحتفالن
احتفلت شركة دياب 
أخ����وان اللبناني���ة 
ف�ي  المتخصص���ة 
بيع أسلحة وذخائر 
والوكي��ل  الصي���د 
لبينيل�ي  الحص�ري 
اإليطالي��ة، بعي�دها 

الخمس��ين ال��ذي يتزامن مع العيد الخمس��ي�ن ل�“بينيل��ي” العالم�ة 
التجارية العالمية لألسلحة النصف آلية المطّورة التي تستخدم أنظمة 
قذف حديثة بدالً من أنظمة التشغيل التقليدية، حيث احتفلت الشركة 

بعيدها خالل حفل عشاء في Le Ciel بفندق هلتون حبتور.
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تكريم شركات من دافزا والسيليكون
كّرم رئي��س 
م�ؤس���س���ة 
مح�م���د ب�ن 
آل  راش�����د 
مكتوم الشيخ 
أحم��د ب����ن 
محم�د ب����ن 

راش��د آل مكتوم، 3 شركات من س��لطة المنطقة الحرة بمطار دبي 
“داف��زا” وش��ركتين من “واحة دبي للس��يليكون”، حيث تم منحهم 
تصنيف 5 نجوم، تقدي��راً لتميزها في توفير بيئة عمل آمنة وعادلة 

استناداً إلى الممارسات الفضلى في رعاية العمالة.

جائزة لـ“آسيا سيل” و“إريكسون”

حصدت كل من آس��يا سيل ولجنة اإلنقاذ الدولية وإريكسون، جائزة 
العام ألفضل حملة داعمة للمسؤولية االجتماعية للشركات، وذلك في 
الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجلة CommsMEA المتخصصة 
بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الذي استضافت فعالياته 
دبي، بحضور عدد من قادة وخبراء قطاع االتصاالت في المنطقة.

تكريم “إمباور” في دبي
ت��م تكريم مؤسس��ة اإلم��ارات 
ألنظم���ة التبري����د المرك���زي 
منهجي��ة  “إمب�اور”، إلطالقه�ا 
AM0117 الدولي���ة المبتك��رة 
من أج��ل العمل عل��ى تخفيض 
انبعاث��ات الكرب��ون م��ن خالل 
اس��تخدام أنظمة تبريد المناطق، 
الس�اب�ع  المؤتمر  خالل فعاليات 
لتبري��د المناط��ق 2016 بدبي، 

المنعق��د تحت ش��عار “حل��ول مناخي��ة”، وذلك بحض��ور الرئيس 
التنفيذي ل�“إمباور” أحمد بن شعفار.

جائزة لـ“مبارك وإخوانه”
حمل�ة  ف��ازت 
“بن��اء األم��ل 
حجر حجر”، 
الت�ي أطلقته��ا 
م�ج�م��وع���ة 
م�ب���������ارك 
ن����ه  وإخ���وا
لالس��تثمارات 

االماراتية، بالجائزة الفضية عن فئة “التسويق لهدف نبيل”، خالل 
حفل توزيع جوائز مراكز التس��وق والتجزئة في الش��رق األوس��ط 

وشمال أفريقيا الذي ينظمه المجلس الدولي لمراكز التسوق.

أجهزة الخدمة الذاتية لتحويل األموال
أطلقت ش���ركة ويس����ت�رن يوني��ون، 
أول أجهزتها اآللية بالكام��ل في قطر، 
لتوف��ر بذلك خدمة تحوي�ل األموال إلى 
دول العال��م على مدار الس��اعة طوال 
أي��ام األس��بوع، بالتع��اون مع ش��ركة 
الف��ردان للصرافة، وذلك خالل مؤتمر 
صحفي بفندق مرسى مالذ كمبينسكي، 

اللؤلؤة.
وتتيح ه��ذه الخدم��ة للعم��الء إمكانية 
تحويل أموالهم ف��ي أي وقت إلى أكثر 

من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

لبنان والخليج يدعم المسنين
ع���������ى  ر
بن��ك لبن���ان 
لخلي�����ج  ا و
حف�ل  رسمياً 
دار  عش���اء 
ل�ع�ج�����زة  ا
االس���المية 

 Four لجمع التبرعات في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في فندق
seasons في بيروت، بحضور جميع الس��فارات في لبنان، وكبار 
الش��خصيات وكافة وسائل اإلعالم، وذلك بهدف تطوير المسؤولية 

االجتماعية تجاه المجتمع اللبناني.
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LG حقائب مدرسية من
وزعت إل جي الكترونيكس 
بداي��ة الع��ام الدراس��ي  10 
آالف ح�ق�ي�ب�ة م�درس�����ي�ة 
لألطفال، في 17 مدرس����ة 
مختلفة بمدينة دمشق، وعلى 
اعتبار أن األطفال يشعرون 
بفرحة ب��دء العام الدراس��ي 
الجديد م��ن خ��الل حقائبهم 

ومالبسهم المدرسية الجديدة لتأتي مبادرة إل جي الكترونكس تماشياً  
مع تاريخها الطويل بالمس��ؤولية االجتماعي��ة ورغبتها بخلق حياة 

أفضل لألفراد من حولها والوصول الى كافة أطياف المجتمع.

بنك الشام ومبادرة عطائي
ش���ارك بن��ك الش���ام 
اإلس��المي  المصرف 
األول ف��ي س����ورية، 
بورش���ة عم��ٍل تحت 
عنوان بناء استراتيجية 
خدمة العمالء، نفذته�ا 

مبادرة عطائي التنموية بمقر الجمعية العلمية الس��ورية للمعلوماتية 
في دمشق، انطالقاً من مسؤوليته االجتماعية وحرصه على تطوير 
ك��وادره، ودعمه لمبادرة عطائي غير الربحية القائمة على أس��اس 
تنموي وخيري ضمن حملة تبرعات أطلقتها المبادرة لدعم األس��ر 

المحتاجة.

JOBex تختتم فعالياتها في MTN
 MTN اختتم�ت
فعالياتها  س�ورية 
ضم��ن مع�رض 
ل�ت�وظ�ي�������ف  ا
وف��رص العم��ل 
 ،JOBex األول 
تم�ي��زت  وال�ذي 

به بجناح ه�و األكبر، واألول رقمياً في المعارض المقامة بسورية، 
حي��ث تم تس���جي�ل بيان���ات 3400 متقدم على أجه��زة الكمبيوت�ر 
مباش��رة، ليتم التواصل معهم بحس���ب الشواغر المتاحة والخبرات 

المطلوبة.

مكتب لـ“ماستركارد” في باكستان
أط�ل�ق�ت ش����رك�ة 
م�اس������ت�رك�ارد، 
ف��ي  عملي�ات�ه�����ا 
خالل  من  باكستان 
افتتاح أول مكاتبه�ا 
في كراتشي، وذل�ك 
ب�ه���دف ت�ع�زي���ز 

وجودها في منطقة الش��رق األوس���ط وشمال أفريقيا، حيث ستوفر 
ش��ركة ماستركارد باكستان الخاصة المحدودة مجموعة واسعة من 
الخدمات في مجال المدفوعات، بما في ذلك بطاقات الخصم المباشر 

واالئتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الشركات.

تشييد أكبر مركز تسوُّق في ُعمان
بدأت مجموعة 
ماج��د الفطي�م، 
بأعمال تش��ييد 
ُعم�ان”  “مول 
ال��ذي س��يمثل 
الُوجهة األب�رز 
ق  ل�ل�ت�س�������و

والترفيه في سلطنة ُعمان، حيث أعلنت عن اختيار شركة الصاروج 
لإلنش��اءات، إلى جانب المقاولين الفرعيين المتعاقدين معها، للبدء 
باألعمال التمهيدية وأعمال الطرق الرئيسية الخاصة بمركز التسوق 

اإلقليمي كجزء من المرحلة األولى لألعمال.

“نجوم األعمال 2016”
احتف��ى مجتم��ع األعم��ال 
بتكريم كوكبة من الشركات 
الصغي��رة  والمؤسس��ات 
الت��ي حققت  والمتوس��طة 
مس��توى أداء متميّ��ز على 
القطاعات  امتداد مختل��ف 

والمجاالت الرئيس��ة في المنطقة، وذلك خالل حفل توزيع “جوائز 
نج��وم األعمال 2016” ال��ذي أقيم في فندق أتالنت��س النخلة بدبي 
ونّظمته “س��ي. بيه. آي بيزنس” بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني 
كشريك مقدّم، و“اتصاالت” كشريك استراتيجي لقطاع المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
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جائزة لـ“فرنسبنك”
ف��ي  فرنس��بنك  ن��ال 
فعالي��ات أول منت��دى 
لالبتكار  لماس��تركارد 
الش��رقية،  أوروبا  في 
“منت��دى ماس��تركارد 
لالبت��كار 2016” في 
المجري��ة،  العاصم��ة 

 .MasterCard Champion Partner Bank بودابست، جائزة
وقال المدي��ر العام نديم القّصار: إننا فخورون بأن س��نوات الخبرة 
والدراي��ة والريادة أّهلتن��ا أن نكون في ص��دارة الدفع اإللكتروني، 

مرسخين بذلك عالقاتنا مع ماستركارد منذ بداية أعمالها في لبنان.

بنك مسقط أفضل عالمة مصرفية
حص��ل بنك مس��قط على “أفضل 
القط��اع  ف��ي  تجاري��ة  عالم��ة 
المصرفي لعام 2016”، وذلك في 
االستطالع الس��نوي الذي تنظمه 
 )Business Today( مجل��ة
الختيار أفضل العالمات التجارية.

وبه��ذه المناس��بة نظم��ت المجلة 
الش��ركات  مؤخراً حف��ل لتكريم 
والمؤسسات الفائزة تحت رعاية 

رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم يحيى 
بن سعيد الجابري.

خدمات جديدة من “لبنان والخليج”
أطلق بنك لبنان والخليج، 
3 خدم��ات جدي��دة للحد 
القرصنة  عملي��ات  م��ن 

عند استعمال البطاقات للشراء عبر نقاط البيع أو اإلنترنت، األولى 
خدمة Pin On Chip للش��راء عبر نقاط البيع التي تلزم المشتري 
بإدخال الرقم الس��ري الخاص بالبطاقات االئتمانية عند الشراء لدى 
نقاط البيع، الثانية خدمة 3D Secure للش��راء عبر اإلنترنت التي 
تلزم إدخال رقم س��ري لمرة واحدة فقط لدى كل عملية ش��راء عبر 
اإلنترنت ويتم إرس��اله عبر SMS لحام��ل البطاقة، والثالثة خدمة 
تغيير الرقم السري التي تخول حامل البطاقة من تغيير رقمه السري 

من خالل القائمة الرئيسية في الصراف اآللي.

انترنت سريعة من “اللبناني الفرنسي”
يق��دم البنك اللبناني الفرنس��ي ألصحاب 
الحس��ابات لدي��ه بالتع��اون مع ش��ركة 
Connect، فرصة االستفادة من اتصال 
إنترنت ذات سرعة عالية، حيث يستفيد 
زبائ��ن البنك م��ن عروض كثي��رة من 
Connect، مثل )رسوم تسجيل شهرية 

تفضيلية، تس��ديد مجاني لفواتير اإلنترنت، م��ودم مجاني لالتصال 
الالس��لكي بقيم��ة 100 دوالر خالل فترة توطين الفات��ورة، اتصال 
مجاني بين منتصف الليل والسادس��ة صباح��اً، خيار CUT إليقاف 
االتصال عند بلوغ القدرة القصوى، اتصال إنترنت محمول اختياري 
عند شراء جهاز توجيه السلكي يوضع في الجيب بقيمة 100 دوالر.

“رائد االستدامة” لألمير تشارلز
كّرمت مؤسسة مبادرة 
بيرل، األمير تش��ارلز 
مبادرة  “جائزة  بمنحه 
بيرل للرواد في مجال 
االس���تدام�ة”، تقدي�راً 
للمس���اهم�ات القيّم���ة 
تعزي���ز  ف��ي  لألمي�ر 

الوعي العالمي بأهمية الممارس��ات المس��تدامة في قطاع األعمال، 
حيث تس��لم الجائزة من مؤس��س “مبادرة بيرل” بدر جعفر، خالل 
اجتماع “دائرة الممارس��ات اإلقليمية للرؤس��اء الماليين في منطقة 

الخليج” الذي نظمه مشروع المحاسبة من أجل االستدامة.

18 جائزة لـ“ماجد الفطيم”
تُّوج����ت “ماج����د 
الفطي�����م”، ب���18 
جائ���زة مرموق���ة 
خالل حفل “جوائز 
التس�����وق  مراكز 
والتجزئ��ة لمنطق�ة 

الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا 2016”، التي ينّظمها “المجلس 
الدولي لمراكز التسوق” و“مجلس مراكز تسوق الشرق األوسط”، 
وذلك تقديراً لمعايير التميّز واالبتكار الرفيعة ضمن فئات التسويق 
واإلع��الم الجديد وعدد آخر من الفئات على امتداد مراكز التس��وق 

التابعة للمجموعة في اإلمارات وُعمان والبحرين ولبنان.
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ولف��ت الى أن مص��رف لبنان تمّكن بفضل هندس��ته المالية من اس��تقطاب 
مليارات الدوالرات الى لبنان، ما أثّر أيجاباً على ميزان المدفوعات الذي بعد 
تسجيله عجزاً تراكمياً بلغ 1.7 مليار دوالر في أيار/مايو 2016، عاد ليسجل 
فائضاً بقيمة 555 مليون دوالر في أيلول/س��بتمبر 2016. كما تسارع نمو 
الودائع المصرفية الى 2.5 % بعد تطبيق الهندس��ة المالية. وبذلك، عززت 
المصارف ميزانيتها، ما أتاح لها االس��تمرار في توسيع محفظتها التسليفية، 
ال سيما بالليرة اللبنانية، دعما للنشاط االقتصادي، مع التقيّد في الوقت نفسه 

بالمتطلبات الدولية الجديدة المتعلقة برأس المال والمخاطر.
وفي ختام كلمته، دعا سالمه رّواد األعمال وكل من يُعنى باالقتصاد وقطاع 
سوا الشركات  األعمال إلى المساهمة في رفع اسم لبنان عالياً عالمياً قائالً: “أّسِ
ف��ي لبنان وانتجوا في لبن��ان، ثم صدّروا بالطريق��ة الفضلى، عبر المنطقة 
والعالم. لبنان بلد قوي. لقد مّر اللبنانيون في أحلك الظروف وأصعبها. عاشوا 
الحروب واألزمات السياس��ية التي كانت لتدّمر اقتصادات بلدان عديدة. إال 
أنن��ا ثابرنا في بن��اء اقتصادنا. وبه��ذه القوة وهذا العزم، س��نبني معاً قطاع 

اقتصاد المعرفة”.

مساعدة رواد  األعمال
م��ن جهته، حيّا رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، المبادرة 
الت��ي قام بها حاك��م مصرف لبنان في حّث الش��ركات الناش��ئة على التقدّم 
لدع��م االقتصاد اللبناني. وعبّر أيضاً عن س��عادة القطاع المصرفي اللبناني 
ف��ي انتخاب رئيس جمهورية جديد قائ��الً: “نأمل أن يدعم هذا اإلنجاز اليوم 
رّواد األعمال اللبنانيين، الشركات الصغيرة والمتوّسطة والناشئة. فقد زادت 
التوعية حول أهمية الدور الفعّال لتأسيس الشركات الصغيرة خالل السنوات 
األخي��رة وهدفت المبادرات إلى دع��م االبتكار في المدارس والجامعات من 

خالل تنظيم المسابقات”.

رياض سالمه

مؤتمر مصرف لبنان لتسريع األعمال يدعم اقتصاد المعرفة

وكان الش��ريك المؤسس لشركة آبل ستيف وزنياك الملقّب 
ب�“ووز”، وصديق الراحل س��تيف جوبز، الضيف األبرز 
في المؤتمر، حيث تكلم عن الطموح وأسدى النصائح التي 
تؤدي لنجاح الش��ركات الناش��ئة. كما كان لمؤس��س شركة 
Nest وال��ذي كان وراء اخت��راع “آي ب��ود” و“آي فون” 
اللبنان��ي األص��ل طوني فاض��ل حلقة نقاش ع��ن االبتكار 

والتكنولوجيا.
 وق��د ألهب فاضل حماس��ة الحضور اللبنان��ي في المؤتمر 
عندما قال: إن نجاحه في الخارج هو نجاح للبنان، مس��قط 

رأسه حيث كان الحلم الذي تحول إلى حقيقة.

دعم الشركات الناشئة
وألقى حاكم مصرف لبنان رياض سالمه  كلمة في الجلسة 
االفتتاحي��ة للمؤتمر قال فيها: “إن لقاءنا للس��نة الثالثة على 
التوال��ي يؤك��د اهتمامنا المش��ترك بتطوير قط��اع اقتصاد 
المعرف��ة، ه��ذا القط��اع ال��ذي س��يلعب دوراً جوهرياً في 

اقتصادنا وفي مستقبل لبنان”.
وأشار سالمه، المؤسس والمنظم للمؤتمر، إلى أن “النجاح 
الذي حققناه عندما أوجدنا تعاوناً وثيقاً بين القطاع المصرفي 
ورواد األعمال بهدف تطوير قطاع اقتصاد المعرفة، ساهم 
في نش��وء ش��ركات مس��ّرعة لألعمال وحاضنات أعمال، 

فضالً عن عدد من الصناديق والشركات الناشئة”.
وش��دّد عل��ى أن الضمان��ات الت��ي يقدّمها مص��رف لبنان 
للمص��ارف ته��دف إلى إنش��اء قطاع يؤمن ف��رص عمل 
للبنانيين ويعزز فعالية االقتصاد اللبناني وقدرته التنافسية. 
فق��ال: “إن المش��هد المالي ف��ي المنطقة تغيّ��ر، المخاطر 
تزايدت، في حين تراج��ع توفّر العمالت األجنبية. من هذا 
المنطلق، وحرصاً على اس��تقرارنا المالي والنقدي، كان ال 
بدّ من مواجهة الواقع المستجدّ وقلب االتجاه السائد، بخفض 

المخاطر وزيادة توفّر العمالت األجنبية”.

نظم مصرف لبنان مؤتمـره الدولي الســنوي 
الثالث لتسـريع األعمال والخاص بالشـركات 
الناشـئة BDL Accelerate 2016 في الـ“فـوروم 
دو بيروت”، بحضور شخصيات مصرفية ورواد 
أعمال ومتحّدثين عالميين ومشاركة أكثر من 
23 ألف زائر بينهم ما ال يقّل عن 3000 مشارك 
أجنبي، ما جعل  من المؤتمر  الحدث األكبر في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول 

حوض المتوسط.
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ع��ن بعد 10000 كل��م كون مقّرها في الوالي��ات المتحدة. 
وتكلّم على تركيز MIT على تحديات العصر مثل الحفاظ 
عل��ى البيئة، محارب��ة ووضع حدّ لألمراض المس��تعصية 
والعم��ل على إيج��اد بعض العالج��ات لها وعلى رأس��ها 

األلزهايمر ونشر التكنولوجيا الرقمية.

التعميم 331
يذك��ر أن ه��ذا المؤتمر، ال��ذي امتد من 3 الى 5 تش��رين 
الثاني/نوفمبر الماضي،  يندرج ضمن تطبيق التعميم رقم 
331 الذي أصدره مصرف لبنان عام 2013، وهو يسمح 
للمصارف بأن تكون شريكاً عبر االستثمار في الشركات 
الناش��ئة، إذ يضمن المركزي 75 % من هذا االس��تثمار، 
كم��ا يس��مح للمص��ارف باس��تعمال 3 % من رأس��مالها 
الس��تثمارها في ش��ركات ناش��ئة، مع إمكان القيام ببعض 
االس��تثناءات. ولهذه الغاية خصص ما قيمته 400 مليون 
دوالر م��ن ضمانات مالي��ة لهذا النوع من االس��تثمارات 
المحصورة بالش��ركات اللبنانية والصناديق االس��تثمارية 
اللبناني��ة، لكون الهدف هو إيج��اد قطاع تكنولوجي رقمي 

في لبنان.
وتش��كل الش��ركات الصغي��رة في لبنان أكث��ر من 90 % 
من الش��ركات القائم��ة، وتضم نح��و 82 % من موظفي 
القطاع الخاص، وتساهم في نسبة مهمة من الناتج المحلي 

اإلجمالي.
الحرة والشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا.وتشمل جميع أنواع األعمال، من الِحَرف التقليدية إلى المهن 

أض��اف: “تؤدي ش��ركات رأس المال االس��تثماري دوراً فعّ��االً في تأمين 
التمويل الالزم وقد جمعت مبلغاً كبيراً من المال لتمويل الش��ركات الناش��ئة 
ف��ي قطاع المعلوم��ات وتكنولوجي��ا التواصل. وقد طّورت هذه الش��ركات 
أعمالها لمس��اعدة رّواد األعمال على تحويل أفكارهم إلى منتجات، عمليات 

وخدمات”.
وفي الختام، دعا طربيه كل األطراف المعنية بالشركات الناشئة إلى اغتنام 
الفرص��ة لبلورة ال��رؤى وتطوير األعمال الجديدة به��دف تقدّم المجتمعات 

واالقتصادات.

اقتصاد المعرفة
 MIT أم��ا رئي��س جمعية تّج��ار بيروت ورئي��س جمعية خّريج��ي جامعة
األميركي��ة نقوال الش��ماس، فأش��اد في كلمت��ه بالتعمي��م 331 الصادر عن 
مص��رف لبنان الذي مّهد الطريق لقيام اقتصاد المعرفة المس��تدام في لبنان 
والذي س��ّهل مش��اركة كافة أطرافه من رّواد أعمال، جامعات، مستثمرين 
ومصرفيي��ن في عالم واحد وهو النظام اإليكولوجي أو ال�Ecosystem أي 
ركيزة اقتصاد المعرفة. إضافةً إلى أن تعميم مصرف لبنان س��اهم في ضّخ 
األموال لدعم الش��ركات الناشئة وتأسيس��ها والتي وصلت قيمتها إلى 500 

مليون دوالر أميركي.
وفي كلمته قارن شّماس بين الطبقة السياسية ورّواد األعمال قائالً: “الطبقة 
السياس��ية ال تفّكر على مس��توى كبير وتنقل الجميع إلى مرحلة من اإلحباط 
الدائم، أما رّواد األعمال فيفكرون على مس��توى كبير جداً ويتمتّعون باألمل 
في توس��يع مشاريعهم. السياسيون يصنعون اقتصاداً لخدمتهم أما المبادرين 
فيهدفون إلى تأسيس اقتصاد يخدم الجميع”. وشّجع المبادرين ورّواد األعمال 
على المثابرة وتوسيع استثماراتهم وأعمالهم، وتكلّم على تجربته في رئاسة 
جمعي��ة خّريجي ال�MIT، كونه الرئيس رقم 122 للجمعية، وكيفية إدارتها 
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وفد إماراتي في وادي السيليكون
قادت شركة 
ســــمـارت 
ورلــــــــــد 
المســـاهمة 
بين شـــركة 
اتصــــاالت 
ودبـــــــــي 
الجـنـــوب، 
بالتعاون مع 

شــريكها االستراتيجي “سيســكو”، وفد “ابتكار وادي السيليكون” 
الخــاص بمجلس كبار مســؤولي المعلومات للقاء كبرى شــركات 
التكنولوجيــا في وادي الســيليكون. وقــام الوفد خالل هــذه الجولة 
الحصريــة التي امتــدت لـ5 أيام بزيارة شــركات رائــدة، بغرض 

االطالع على أفضل الممارسات على صعيد الرقمنة واالبتكار.
يذكــر أن الجولــة هي برنامج تم تحضيره لمجلس كبار مســؤولي 
المعلومات بهدف المساعدة على تعريفه بأحدث توجهات االبتكار، 
وبهــدف صياغة رؤية اســتراتيجية حول أثــر التكنولوجيات ذات 

األثر السلبي والتوجهات الناشئة.

تكريم “األنصاري للصرافة”

حظيت شركة األنصاري للصرافة االماراتية، بتكريم رابطة األمم 
المتحدة، خالل حفل عشــاء توزيع جوائــز “القيادات العالمية” في 
نيويــورك. وتم تكريم الشــركة لدورها الهام في دعــم أعمال األمم 
المتحدة من خالل تقديمها مســاهمات مالية وعينية لحملة “ال شيء 
سوى الناموســيات”، وهي حملة شــعبية عالمية تهدف إلى تعزيز 
الوعي بمكافحة مرض المالريا وجمع األموال لهذا الغرض، حيث 

حضر هذا الحفل المدير العام للشركة راشد علي األنصاري.
وســلطت الشركة االماراتية الضوء على دور االستراتيجي للقطاع 
الخاص في دعم جهــود ومبادرات األمم المتحدة في مجال مكافحة 

الفقر وخلق فرص التعليم ودعم قطاع الرعاية الصحية.

دبي: الستقطاب الشركات اإليطالية

اختتمت مؤسســة دبي لتنمية االستثمار، بعثتها الترويجية إليطاليا، 
حيث اســتهدفت 3 مدن حيوية وهي روما، أنكونا، ومونزا، والتقت 
مع 21 شركة يمثلون قطاعات متنوعة أبرزها الخدمية والصناعية 
لتعريفهــم بالمزايا التي تتمتع بها إمارة دبي من بنية تحتية متطورة 
وبيئة أعمال تنافسية، باإلضافة إلى القرب من االقتصادات سريعة 

النمو وفرص النمو في األسواق المجاورة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل التواصل مع ممثلي الشركات في 
عدد مــن القطاعات المتنوعة، والتي ترغب في دخول ســوق دبي 

باعتباره بوابة إلى األسواق األخرى ذات النمو المرتفع.

دعم مبادرة دبي للسياحة المستدامة

عقدت دائرة الســياحة والتســويق التجاري بدبي “دبي للســياحة”، 
مؤخــراً ورشــة عمل تعليمية هدفــت في مجملها إلــى دعم مبادرة 
دبي للســياحة المســتدامة في قطاع الضيافة، شــارك فيها عدد من 
الخبراء العاملين بالقطاع الفندقي بدبي. وتجســدت الورشة في هيئة 
تحــدٍّ تفاعلــي من خالل “لعبــة األلواح” التي تم إنشــاؤها من أجل 
المساهمة في تشــجيع فنادق دبي على المضي قدماً لتطبيق معايير 
االستدامة وترشيد االستهالك، حيث عملت الدائرة على تصميم هذا 
التحدي على هيئة لعبة تشبه “المونوبولي” بالتعاون مع شركة رؤية 
لالستشارات الفندقية والسياحية، وجمعية اإلمارات للحياة الفطرية، 
و“انسيغنيا”، حيث تم تأسيسها كأداة تعليمية لكيفية ترشيد استهالك 
الطاقة في قطاع الفنادق من خالل اســتبدال األدوات المستخدمة في 

الفنادق بأخرى أقل استهالكا للمياه والطاقة.
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سيكا العربية تحتفل بالذكرى الـ20

األمير تشارلز في “مدينة مصدر”

أقامت شــركة ســيكا العربية، وهي مشــروع مشــترك مع الشركة 
الســعودية ســمام للكيماويات، حفل عشــاء كبير احتفاء بمرور 20 

عاماً على عملها الناجح في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم خالل الحفل، الذي أقيم في فندق أرت روتانا، تكريم 27 موظفاً 
أمضــوا أكثر من 15 عاماً من العمل في الشــركة، وذلك بحضور 
150 ضيفاً، من بينهم السفير السويسري لدى قطر والبحرين اتيان 
ثيفــوز، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ســيكا بــول هالق، ورئيس 
مجلس إدارة شركة سيكا العربية عبد العزيز زيدان، باإلضافة إلى 

عدد من الضيوف البارزين من قطاع البناء.

قام “أمير ويلز” األمير تشارلز، بجولة في مدينة مصدر وشارك في 
حلقة شبابية نظمها “مجلس اإلمارات للشباب”. وجاءت هذه الزيارة 
في إطار الجولة التي يقوم بها تشــارلز فــي المنطقة، وانطالقاً من 

العالقات المتينة التي تجمع بين دولة اإلمارات والمملكة المتحدة.
وشهدت الحلقة الشبابية، التي أقيمت خارج مركز المعرفة في معهد 
مصدر، مشــاركة العديد من الطلبة والمهنيين الشــباب الموهوبين 
للتعبير عن أفكارهم وآمالهــم ومخاوفهم، حيث أقيمت الحلقة تحت 
عنوان “مشاركة وتمكين الشباب من أجل مستقبل مستدام”، ووفرت 
منبراً للنقاش والحوار بين الشــباب حول بعض التحديات والفرص 

التي تواجه العالم اليوم.

المنتدى العالمي لمخاطر الفضاء
اختتم المنتدى العالمي 
لمخاطر الفضاء لعام 
فــي  أعمالــه   2016
دبــي، بسـلســلة مــن 
النقاشـــات الواســـعة 
النطــاق فــي مجــال 
قطــاع  فــي  االبتكار 
الـفــضــــــاء وإدارة 
المخاطر مع التشـديـد 
عـلـــى التعلــــم مــن 
الماضي ومشـــاطرة 

األفــكار والتطلــع إلــى المســتقبل. وقال رئيــس المنتــدى كريس 
كونستادتر: مع تغير الفضاء بسرعة كبيرة، أصبح من الضروري 
معالجة المخاطر بالطريقة الصحيحة، ليس فقط من ناحية التأمين، 
إنمــا أيضاً من ناحية العناصر الفنية والمالية والتنظيمية التي تعتبر 
بالقدر نفســه من األهمية. ويعتبــر التقييم المفتاح الرئيســي وال بد 
مــن مراعاة كافة وجهات النظر على طول سلســلة القيمة من أجل 

التوصل إلى رؤية من شأنها تعزيز البرامج الناجحة للمستقبل.

افتتاح “ميليبول قطر 2016”

افتتح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدهللا 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني، فعاليات المعرض الدولي الحادي عشر 
ألنظمة األمن الداخلي )ميليبول قطر 2016(، وذلك بمركز الدوحة 
للمعارض والمؤتمرات، وتجول في أجنحة وأقسام المعرض، واطلع 
علــى أحدث المعدات واألجهزة المعروضة والخدمات المبتكرة في 
مجال األمن الداخلي والدفاع المدني، حيث اســتمع إلى شــرح عن 
خصائصهــا ومهامها وتقنياتها المتطــورة، وطبيعة تكامل األنظمة 
األمنية في بعضها لتعزيز الوقاية والحماية من الجرائم قبل حدوثها.

وقال الشــيخ عبدهللا في تصريحات عقب الجولة: إن المعرض هو 
ثمرة تعاون بين وزارة الداخلية في قطر وميليبول فرنسا.
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اجتماعات مجالس المستقبل
قــال وزيــر شـــؤون 
مـجـلـــــس الـــوزراء 
والمســتقبل الرئيــــس 
المشـــارك لمجالــــس 
المستقبل العالمية محمد 
القرقـــاوي،  عـبـد هللا 
أعـمــــال  خـتـــام  في 
اجتمـاعـات مجالــــس 
المستقبل العالمية التي 

استضافتها دولة اإلمارات العربية المتحدة: إننا سعينا من خالل هذه 
االجتماعات النوعية التي شــارك فيها أكثر من 700 من المفكرين 
وصنّــاع القــرار في 35 مجلســاً مختلفاً، إلى إيجــاد منظومة عمل 

عالمية تسعى الستكشاف مستقبل القطاعات االستراتيجية.
أضاف القرقاوي: لقد ناقش المشــاركون المبــادرات والمقترحات 
والنماذج المســتقبلية حول عــدد من القضايــا والموضوعات التي 
تؤثر في حيــاة الناس مثل الرعاية الصحية، التعليم، الطاقة، النقل، 
المياه، األمن الغذائي وغيرها، فهذا الحدث ليس مجرد لقاءات لنقاش 

األفكار، بل تأسيس إلجراءات عملية إلحداث تغير حقيقي.

“التطّوع حول العالم 2016”

استكملت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمية، نسخة أخرى ناجحة من مبادرة “التطّوع حول العالم” في 
الســنغال على الساحل الغربي ألفريقيا. وقامت مجموعة مؤلفة من 
14 متطوعــاً من اإلمارات، برئاســة الرئيس التنفيذي لدبي العطاء 
طارق القرق، بمهمة استغرقت أسبوعاً للبدء في عملية بناء مدرسة 
أساســية جنباً إلى جنب مع أفراد من المجتمع المحلي في قرية كور 
موسى هان بمنطقة تييس في السنغال، حيث يستفيد من هذه المبادرة 
150 من تالميذ المدارس، ومعلمين اثنين، و50 من الرجال والنساء 

األميّين، باإلضافة إلى 300 متطوع من القرية.

“بصمات” من بنك مسقط

أشــاد عدد من اصحاب السعادة والمسؤولين في الجهات الحكومية 
بالمبــادرة الوطنيــة “بصمــات” التي احتفــل بنك مســقط مؤخراً 
بتدشــينها، وذلك تحت رعاية وزير التنمية االجتماعية الشيخ محمد 
بن ســعّيد الكلباني، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس أهمية الشــراكة 
الحقيقية بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في خدمة المجتمع. 
وتشــتمل المبادرة على تنفيذ 4 محاور رئيسية هي: الثقافة المالية، 
تنمية المؤسسات الصغيرة في قطاع السياحة، المساحات الخضراء، 
ودعم التوجهات الصديقة للبيئة وترشيد استهالك الطاقة، حيث تأتي 
هذه المبادرة ترجمة لرؤية البنك “هيا ننجز أكثر” التي تتركز على 
مفهوم العطاء وتقديم الدعم للمجتمع في مختلف األنشطة والفعاليات.

ندوة عن الحلول ألزمة التفاح
نــّظــمــــــت 
الجامــعـــــة 
األميـركيــــة 
للتكنولوجيـــا 
AUT الفيدار 
- حـــــاالت، 
نــدوة بعنوان 
التفاح  “أزمة 
والـحـلــــول 

المســتدامة”، شــارك فيها وزراء في حكومة تصريــف األعمال، 
تناقشــوا حــول موضوع التفّــاح واألزمة الحالية التــي تصيب هذا 
القطــاع وطرحــوا حلوالً قــد تنقذ مزارعــي التفّــاح واألزمة التي 
يواجهونهــا. وبدأت النــدوة بكلمة لمدير النــدوة اإلعالمي موريس 
متى، وتحدثت رئيسة الجامعة الدكتورة غادة حنين فقالت: لقد جاءت 
مبــادرة الجامعــة هذه في ظــرف وطني عصيب على المســتويين 
السياســي واالقتصادي ســبق ظرف االنفراج الراهــن الذي ينعش 
اآلمــال بالمســتقبل. وفي الختــام وّزع عدد من نصــب التفاح على 

المشاركين في الندوة.
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ندوة لـ“مجلس العمل اللبناني”

المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي

عقــد مجلـس 
العمل اللبناني 
فـــي دبـــــي 
واإلمــارات 
الشــــماليــة، 
بالـتـعــــاون 
مـع شــــركة 
ديـلـويــــــت 

الشــرق األوســط، نــدوة للتعريف بمفهــوم الضريبة علــى القيمة 
المضافــة والوقوف على أهم التأثيــرات المترتبة على تنفيذ النظام 
الضريبي الجديد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتدابير الفعالة 

التي يمكن للشركات اتخاذها استعداداً للتطبيق الفعلي للنظام.
وجرى خالل الندوة التي ترأســها الشــريك المسؤول عن خدمات 
الضرائب غير المباشــرة في الشــركة جاســتن وايتهــاوس، تقديم 
شرح مفّصل عن مفهوم الضريبة على القيمة المضافة واستعراض 
اآلثــار المحتملــة للنظــام الجديد علــى قطاع األعمال، لمســاعدة 
المجتمــع المؤسســي إلتمام عملية التحول إلــى النظام الجديد بكل 

يسر وسهولة.

انعقد المؤتمر المصرفي الفلســطيني الدولــي 2016، تحت عنوان 
الطاقة المتجددة وفرص التمويل، الذي نظمته سلطة النقد بالشراكة 
مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبالتعاون مع جمعية البنوك في 
فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة األوروبية الفلسطينية 
لضمــان القروض، بمشــاركة رئيس الــوزراء رامــي الحمد هللا، 
المحافــظ عزام الشــوا، ووزير الطاقة عمر كتانة. وأشــار الشــوا 
إلــى أن الهــدف من المؤتمــر بحث دور تعزيــز الوعي المجتمعي 
ألهمية اســتخدام الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على المتطلبات 
الالزمة لتوفير البيئة الممكنة الســتخدام الطاقة المتجددة، ومناقشة 
أهمية التحفيز إلطالق مبادرات لتطوير مشــاريع الطاقة المتجددة، 

واستعراض األدوات واآلليات المناسبة لتمويل هذه المشاريع.

بنك مسقط يحتفل بالعيد الوطني

احتفل بنك مسقط بالعيد الوطني السادس واالربعين، بمقره الرئيسي، 
وذلك بمشــاركة االدارة التنفيذية وموظفــي البنك الذين يعملون في 
مختلف الدوائر واألقسام بالمقر الرئيسي. واشتمل الحفل على تنظيم 
عــدد من الفقرات والفعاليات التي تعبر عن حب الموظفين ووالئهم 
للسلطان قابوس بن سعيد المعظم، وللسلطنة وسط مشاركة متميزة 
ورائعة للفرقة االســتعراضية العســكرية للطبول والفرقة الفوالذية 
التابعين لحرس الســلطاني العماني التي شاركت بالحفل من خالل 
تقديــم مجموعــة مــن المعزوفات التــي تميزت باأللحــان الوطنية 
والفنــون العمانية. كما شــهد تنظيم معــرض للتعريف بالصناعات 
العمانية الحرفية مثل صناعة الفخار والخناجر والسيوف وصناعة 

السعفيات وصناعة الحلوى العمانية واالكالت العمانية التقليدية.

دار الهندسة تحتفل بعيدها الـ60

عقدت دار الهندســة لالستشــارات )شــاعر ومشــاركوه(، مؤتمراً 
صحفيــاً في فندق فينيســيا في بيــروت، وذلك احتفــاالً بمرور 60 
عاماً على تأسيســها، حيث اتّســمت هذه السنوات بالنجاح المستمر 
واالبتكار والريادة في مجاالت الهندسة والعمارة والتخطيط ودراسة 
البيئة واالقتصاد وإدارة المشــاريع. حضر المؤتمر أعضاء مجلس 
اإلدارة، بمــن فيهم رئيس قســم العمليات في لبنان وســورية وليبيا 
والمغرب وموريتانيا المهندس رياض منينمة، رئيس قســم الهندسة 
المعماريــة المهنــدس جوزيف حجار، رئيس قســم الموارد والبيئة 
المهنــدس فــؤاد الخــوري، ومدير أقســام تخطيط وتصميــم المدن 

وتنسيق المساحات الخضراء المهندس مصطفى ماضي.
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الدولي اإلسالمي في معرض التوظيف

 شــارك بنــك ســورية الدولي اإلســالمي في معــرض التوظيف 
وفرص العمل األول الذي تقيمه شــركة مسارات في مدينة الجالء 
في المزة، والذي يعتبر ملتقى مهم يجمع طالبي العمل مع أصحاب 

الفعاليات االقتصادية.
تأتــي مشــاركة البنــك انطالقاً من إيمانــه الكبير بأهميــة الموارد 
والكــوادر البشــرية التي تعتبــر العمود الفقري ألي مشــروع أو 
مؤسســة، كمــا يأخذ على عاتقــه القيام بدوره وتحمل مســؤولياته 
االجتماعيــة تجــاه أبناء المجتمــع من خالل المســاهمة في توفير 

فرص العمل والتدريب وتطوير المهارات الشبابية.

MTN تدعم الشباب السوري

 TEDxArab International سورية في فعالية MTN شاركت
University كشــريك اســتراتيجي، والذي نظمته في 23 تشرين 
األول/اوكتوبر 2016 مجموعة من طالب الجامعة العربية الدولية 
 TED الخاصة الحائزة على رخصة تنظيم رســمية من مؤتمرات

العالمية لألفكار التي تستحق االنتشار.
وتأتي مشــاركة MTN في إطار برنامجها للمسؤولية االجتماعية 
الذي يُركز على ضرورة خلق بيئة ريادية داعمة، تساهم في تنمية 
المجتمع وتطويره، وبالشــكل الذي يســمح بتوفير فرصة يكتســب 
من خاللها الشــباب الســوري طرق جديدة فــي التفكير، والنصائح 

والتجارب الشخصية المحفَزة.

جوائز “َمنَشر ُصَور” من الريجي
عــــت  ّز و
ة  ر ا د إ
حصر التبغ 
لتنبـــاك  وا
نيّــــة  للبنا ا
“الريجـي” 
بمقّرهـا في 
الحــــدث، 

الجوائــز على الفائزين بمســابقتها للتصوير الفوتوغرافي “َمنَشــر 
ُصَور”، التي تََمحَوَرت على موضوع مراحل قطاف مواســم التبغ 
والتنباك في لبنان، ويشير عنوانها إلى الَمنَشر الذي تُعَلُّق عليه أوراق 
التبغ بعد قِطافِها. وأقامت “الريجي” في المناســبة معرضاً للصور 
المشــاِركة، علماً أن عدد الصَور التي تلقتها بلغ 787 صورة قدمها 
248 مشاركاً من الهواة والمحترفين على السواء ومن كل األعمار، 

تم قبول 492 منها، وتأهلت 47 صورة إلى المرحلة النهائية.
وقال رئيس “الريجي” مديرها العام ناصيف ســقالوي: 273 شاباً 
وشابة شاركوا في مسابقتنا ورأينا في عيونهم مستقبالً واعداً للبنان 

وشبابه وزراعته ومواهبه.

“بيمو” يكافئ المتدربين
تحت شعار )نتطور 
وانطالقـــاً  معــــاً( 
بدعــم النشـــاطات 
ت  سـســـــا لمـؤ ا و
االجتمــاعــيـــــــة 
االنســـانيـة، قامـت 

إدارة بنك بيمو الســـعـودي الفرنســي مع فريق عمل “مبادرة أهل 
الشام” بزيارة ميدانية لقرية العادلية في منطقة ريف دمشق لتوزيع 
شهادات خبرة لكل من الطالب المشاركين في مشروع تدريب مهنة 
الحالقة الرجالية والنســائية التي رعاها المصرف، وتخلل الزيارة 
اجتماع مع المدربين الذين أشــرفوا على المشروع، وتم البحث عن 
مقترحات جديدة لتطوير المشــاريع المهنية والتأكيد على ضرورة 
ربط هذه المبادرات بأرض الواقع، وتأمين فرص عمل تتناسب مع 
طموحات المتدربين وحاجتهم الماسة للتطور والعمل إلعالة أسرهم 
واالندمــاج الفعلي مع المجتمع ومكوناته. وتأتي هذه الخطوة ضمن 
برنامج يشــمل رعاية 3 مشاريع تدريب مهني، ويهدف الى تحقيق 
االكتفــاء الذاتي لألســر المتضررة من األزمــة والعمل على تنمية 

قدراتهم المهنية والحصول على مهنة توفر دخل لهم وألسرهم.
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نشاطات بنك الشام

شــارك بنك الشام المصرف اإلسالمي األول في سورية، بمعرض 
التوظيــف وفــرص العمل JOBex الذي أقامته شــركة مســارات 
لتنظيــم المعــارض والمؤتمرات فــي مدينة الجــالء الرياضية في 
دمشق، انطالقاً من مسؤوليتـه االجتماعية، وحرصه على استقطاب 
الكفــاءات، وليكون حلقــة وصل بين فريق الموارد البشــرية وبين 
الموهوبيــن وذوي الخبــرات والخريجين الجــدد، الطالعهم على 

الفرص المتاحة لدى البنك.
على صعيد آخر، نفذت إدارة التجارة الخارجية وبالتعاون مع إدارة 
الموارد البشرية لدى بنك الشام، دورةً تدريبية حول خدمات التجارة 
الخارجيــة، وجهتها لشــريحة واســعة من عمالء البنك ومؤسســة 
“إكثــار البــذار” إضافة إلى عــدد من موظفي البنــك، قدمها مدير 
إدارة التجــارة الخارجية معد فارس ومســاعده عبد الرحيم الشــيخ 
نعســان في مركز SKILS في دمشق. وتأتي هذه الخطوة انطالقاً 
من المســؤولية االجتماعية للبنك وتعزيزاً لمفهوم “خدمات التجارة 
الخارجية”، وضمن إطار التعاون واالطالع على كل ما هو جديد، 

وتطبيقاً عملياً لما يهدف إليه شعار البنك “ثقة .. أمان .. التزام”.
مــن جهة ثانية، نفذت إدارة العمليــات في البنك دورة تدريبية حول 
نظــام Swift الذي يتيح إرســال واســتقبال الرســائل بأنواعها بين 
البنوك والمؤسســات المالية بطريقة آمنة ومشفرة، حيث تم تعريف 
الموظفين المشاركين بآلية عمل Swift والرموز والرسائل الخاصة 
المتعلقة بالحواالت والشــيكات البنكية الصــادرة والواردة للعمالء 
والتحويالت بين البنوك المراســلة وعمليات شــراء وبيع العمالت 

األجنبية، باإلضافة إلى عمليات االستثمار بين البنوك.

تفاهم بين “االستثمار” وجامعة دمشق

وقعت هيئة االســتثمار والمعهد العالي للتخطيــط اإلقليمي بجامعة 
دمشــق مذكرة تفاهم بهدف تأمين كافــة المتطلبات الالزمة للعملية 

االستثمارية سواء أكانت إدارية أم تتعلق بالبيانات والمعلومات.
وأكدت مديــر عام الهيئة إيناس األموي أهميــة توفير هذه البيانات 
خاصــة لمتخذي القرار في العملية االســتثمارية، الفتةً أن المذكرة 
عبارة عن شراكة استراتيجية تهدف لتطوير العالقات بين الجهات 
البحثية كافة من جهة والجهات اإلدارية من جهة أخرى، بحيث يتم  
ربط الجامعة بالمجتمع وسوق العمل وخاصة المجتمع االستثماري 

بهدف تحقيق التوازن التنموي.

نشاطات بنك البركة - سورية

 ضمن إســتراتيجيته المتمثلة بدعم دور المرأة في تنمية المجتمع، 
شــارك بنك البركة ســورية برعاية معرض المرأة الحلبية صمود 
وتحــدي وإبداع والمنظم من قبل لجنة ســيدات األعمال في غرفة 
صناعــة حلب، وذلــك بحضور عدد مــن الفعاليــات االقتصادية 

واالجتماعية.
علــى صعيد آخر، وقع الرئيــس التنفيذي للبنك محمد عبد هللا حلبي 
مع نائب رئيسة جمعية قرى األطفال السورية SOS سمر دعبول، 
اتفاقية لتجديد المساهمة ببرنامج كفالة اللباس الخاص بقرى األطفال 

السورية SOS لمدة عام إضافي.
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حلقة نقاشية في معرض الكتاب

نّظم معهد باســل فليحــان المالي واالقتصادي التابــع لوزارة المال 
اللبنانيــة، ضمن معرض الكتــاب الفرنكوفوني، حلقة نقاشــية عن 
“اإلدارة البلدية بين األزمات والقدرة على االستمرار”. وشارك في 
الحلقة النقاشــية منّسق أنشطة األمم المتحدة والممثل الُمقيم لبرنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائي في لبنــان فيليب الزارينــي، رئيس بلدية 
عينطورة لبيب عقيقي، والرئيس المؤســس لجمعية “أركانســيال” 
بيار عيســى، حيث تولت إدارة النقاش مســؤولة التنمية والتنســيق 
في جمعية المدن المتحدة في لبنان- المكتب التقني للبلديات اللبنانية 
هدى عضيمي. وأكد الزاريني أن “لبنان يمر بوضع استثنائي نتيجة 
أزمة النازحين السوريين، إذ يواجه ضغوطاً ديموغرافية وسياسية 
– اقتصاديــة”، وثّمن دور البلديات التي شــكلت العمود الفقري في 

امتصاص وقع أزمة النازحين.

تفاهم بين فرنسبنك وغرفة طرابلسBBAC يحتفل بعيده الـ60

نّظم بنك بيروت والبالد العربية )BBAC(، احتفاالً بمناسبة مرور 
60 عامــاً على تأسيســه، والــذي أقيم في “البيال” وســط بيروت، 
بحضــور رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لـ“BBAC” الشــيخ 
غســان عّســاف، وعدد مــن الشــخصيات السياســية واالجتماعية 

واالعالمية، ونحو 850  شخص من أسرة المصرف.
تناول عســاف خالل الحفل، أهم المشاريع التي يعتزم البنك تنفيذها 
فــي المســتقبل القريــب، ضمن رؤيــة المصرف لمواكبــة القطاع 
ومواجهة المنافســة، وفي مقدّمها مواصلة تطوير الفروع والتوسع 
بها في لبنان وخارجه، وإطالق صورة عصرية متكاملة للمصرف 

تحاكي المستقبل وتالقي تطلعات األجيال الصاعدة.

وقــــــــــــع 
فرنســـبـنـك 
مـمـثـــــــالً 
بـرئـيســــــه 
نــــــان  عــد
ر  لـقـصــــا ا
مذّكرة تفاهم 
مـع غـرفـــة 
الـتـجـــــارة 

والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشــمالي ممثالً برئيســها 
توفيق دبوسي وشركة فينيكس إنرجي ممثلة برئيسها نعمت افرام، 
إلنشــاء محطة لتوليد الطاقة المتجددة الشمسية بتركيب ألواح على 
أسطح معرض رشــيد كرامي الدولي بقوة 5 ميغاوات، وذلك بمقر 

الغرفة في طرابلس.
وبعــد التوقيــع، قام دبوســي بتكريــم حاكم مصرف لبنــان رياض 
ســالمه وعدنان القصار، بصفتهما شــخصيتان متميزتان في عالم 
المال واألعمال على مختلف المســتويات اللبنانية والعربية والدولية 

وشريكان أساسيان بتفعيل الدور االقتصادي في طرابلس والشمال.

“بيروت ترنم” في نسخته التاسعة
طلـــــق  أ
منظمـــو 
مهرجـان 
“بيروت 
ترنّـــم”، 
برنامــج 
نســخـتـه 
التاســعة 

فــي مؤتمر صحافي عقد في نادي اليخوت - وســط بيروت. وككل 
ســنة ينطلق المهرجان في األول من كانون األول/ديسمبر ويستمر 
حتى 23 منه، وفي 29 أمســية من الموســيقى الكالسيكية والترانيم 

البيزنطية والتقليدية والجوقات المحلية البارزة.
ويستضيف المهرجان هذه الســنة مجموعة من العازفين العالميين 
البارزين، وســيفتتح بأكبر أعمال روسيني وهو “قدّاس المجد” مع 
جوقتي الجامعة األنطونيّة وجامعة سيّدة اللويزة وعدد من المنشدين 

المنفردين العالميين واللبنانيين العالميين.
كما يقدّم للمّرة الثانية عازف التشيللو الروسي بوريس أندريانوف، 

وعازف البيانو ألكسندر غيندين.
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“لبنان والخليج” يرعى حفل “القديس يوسف”
رعــى بـنــــك 
لبنان والخليــج 
حفــل عشــــاء 
خريجي جامعة 
القديس يوسـف 
الـذي أقيــم فـي 
كازينــو لبنان - 
صالة السفراء، 
بوجـود طـالب 

الجامعــة الخريجين وأعضاء المجتمع الرفيعي المســتوى والداعميــن للعلم، وذلك 
بهدف دعم األجيال المتخرجة التي دخلت إلى سوق العمل.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك، المدير العام سامر عيتاني: إن العلم هو المفتاح 
لبلد مزدهر، وبالتالي، من واجبنا دعم األجيال المتخرجة التي ستبذل قصارى جهدها 

لبناء مجتمع أفضل، وتعكس الصورة الحقيقية للبنان.

يوم ترفيهي لموظفي “اللبناني الفرنسي”
الـتـقــى أكثـــر 
مـــــــن 1500 
شـــخـص مــن 
موظفي فــروع 
البنـك اللبنانــي 
لـفـرنـســــــي  ا
ئـالتـهـــم  وعـا
ومـمـثـّلــــــــي 
الشــــــركــات 

التابعة للمصرف في مدرســة ســيدة الجمهور لتمضية يوم فــي الهواء الطلق مليء 
بالمفاجآت. تخللت الحدث نشاطات عدة وتوزيع جوائز واحتفاالت تكريم وعروض 
فنية، حيث شــارك بعض الموظفين في مباريات بالميني فوتبول وكرة الســلة وكرة 

الطاولة والبيبي فوت وطاولة الزهر بينما آثر آخرون ممارسة الزومبا أو اليوغا.
واستمتع الحضور بممارسة ألعاب جماعية أو باالسترخاء في مقاه مرتجلة مقامة في 

بعض الزوايا، فيما رغب بعض المصرفيّين الموهوبين في عرض أعمالهم الفنية.
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سـجل الدين العام اللبناني أكثر من 74 مليار دوالر، وعجز الموازنة تخطى الـ5 مليارات 
دوالر سنوياً، فيما االستحقاقات المالية على الدولة اللبنانية التي ينبغي تسديدها في 
السنة المقبلة 2017 تتجاوز الـ8 مليارات دوالر، علماً أن سداد ما تبقى من استحقاقات 
للسنة 2016، أقفله مصرف لبنان أو أنهى الجزء األكبر منه، عبر ما سمي بـ“الهندسة 
الماليـة” التي اضطر معهـا الى االسـتدانة واالقتراض من المصـارف لتعزيز موجوداته 

المالية بسبب األوضاع االستثنائية التي عاشها لبنان أخيراً.

ال شك في أن االستحقاقات المالية الداهمة والخطرة على لبنان، يضاف اليها انخفاض 
النمو الى 1 % للسنة 2016، عوامل ال تسمح اليوم بتغيير جذري للسياسات المالية التي 
اتبعت منذ النصف األول من تسعينات القرن الماضي، وهي المرحلة التي فتحت نقاشًا 
اسـتمر حتـى بداية األلفية حول أي سياسـة اقتصادية ومالية يمكـن أن تجّنب لبنان 
االسـتدانة التي تراكم الدين العام. فأي تغيير يحتاج الى مرحلة نمو واسـتقرار تسمح 
بمناقشـة هادئة لمستقبل االقتصاد بهدف الحفاظ على سالمة النقد واستقراره من 
غير طريق االسـتدانة المطلقة. قبل ذلك على المعنييـن بالملفين المالي واالقتصادي 
أن يفكـروا في طريقة سـداد المترتبـات المالية على لبنـان، عبر إعـادة االعتبار لعمل 
المؤسسات ثم اإلنفاق مرتبطاً بالحاجات االقتصادية الفعلية، وربط اإلصالح االقتصادي 

واالجتماعي بإرساء نظام الشفافية ومواجهة الفساد.

ان اقتراض الدولة الواسع منذ نحو عقدين ونيف هو سياسة تعني الحكومة ومجلس 
النواب ووزارة المال أيضاً، فيما دور مصرف لبنان الذي حافظ على قيمة الليرة كان يتولى 
ترتيب إصدارات الدين، واضطرته الظروف الى أن يتدخل في السـوق على نطاق واسـع 
خالل مراحل األزمات الكبرى، وفي التوترات األمنية والسياسـية، ولذا، كان يعمل دائمًا 

على تعزيز موجوداته كي يتمكن من مواجهة كل االحتماالت.

وإذا كان ال يوجد تصور واضح اليوم كبديل لوقف االسـتدانة، فإن كل ما يمكن عمله 
بعد تأليف الحكومة هو إعادة إصدار الموازنة العامة وتحديد اإلنفاق، علماً أن اقتصاديين 
يذكرون بالخالف الذي نشأ قبل سنوات حول إصدار الموازنة ربطاً بالمبالغ التي أنفقت 
مـن خارجها، أي مبلغ الــ11 مليار دوالر. فلو كانت الموازنة تسـّير أمور اإلنقاق وتحدد 
اإليرادات لما كان العجز قد وصل الى مستويات خطيرة. وإصدار الموازنة خطوة أولى تمر 
من خاللها كل االجراءات المالية واالقتصادية، ووضع سـقف لإلستدانة وخفض العجز 
يؤدي الى وضع أفضل يسمح بنقاش هادئ للسياسات المالية والنقدية الحالية. لذا، ال 

يمكن تغيير السياسات المالية والنقدية بقرار، فذلك يستلزم خطوات كثيرة.

السياسات المالية واالستحقاقات المقبلة
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GROWTH MASTERED.
Looking for a growth opportunity with an exceptional track record? Don’t miss out on the LF Total Return Bond Fund. 
Incorporated in Luxembourg, this open-ended fund invests in global credit markets, making it ideal for both individuals 
and institutions. Managed by a team of experts in the field, it follows a transparent approach and provides 
diversification, highly regulated domiciliation and weekly liquidity. Need we say more? We’ll let our results do the talking.

* As of August 2016 

For further information, please contact BLF Private Banking on +961 1 364 850

BENEFIT FROM A FUND WITH A 23.21%* NET RETURN SINCE INCEPTION.

Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the 
Fund before investing. The information available in this advertisement is a summary. More 
detailed information is available in the prospectus. Also note that past performance does not 
guarantee future results.

lffunds@eblf.com | privatebanking@eblf.com | www.eblf.com
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