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ي إعادة ترتيب الأولويات بالنس��بة 
بينما تنهمك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب �ف

ي ستفرض لتمويل سلسلة الرتب والرواتب 
ائب ال�ت وع الموازنة العامة وال�ف إىل م�رش

ي القطاع العام، ها هو م�ف لبنان يرتب أولوياته لتعزيز الس��تقرار 
ف �ف للموظف�ي

ي لبنان. ذلك أن 
ي �ف

ي تواجه القطاع الم��ف
الم��اىلي والنقدي، عىل رغم المخاطر ال�ت

المركزي يتدخل وفق الحاجة، وهو الذي أعاد تنظيم القطاع وعزز الس��تقرار من 
ي بقيت معها أسعار الفوائد مستقرة، ل سيما بعد 

خالل هندساته المالية، وال�ت
ي أنعشت الأسواق قبل انتخاب رئيساً للجمهورية العماد 

قراض ال�ت عمليات الإ
ميشال عون.

ي تحديداً، 
ف أنه رغم كل ذلك هناك مخاطر تواجه لبنان والقطاع الم��ف لكن لنع�ت

ي تنعكس عليه. ول 
تبدأ من العقوبات ول تنتهي بالتحديات السياسية الداخلية ال�ت

ي تمثل أبرز 
كية الصارمة حول العمل الم��ف شك أن العقوبات الدولية ل سيما الأم�ي

امه المعاي�ي الدولية. لكن م�ف لبنان استطاع ح�ت اليوم  ف التحديات عىل رغم ال�ت
ي ظهرت ومحارصة المخاطر المرتبطة بها، ما بّدد المخاوف 

تطويق كل الأزمات ال�ت
فم بتوجيه من المركزي  وعزز الثقة بأداء القطاع، علماً أن المصارف اللبنانية تل���ت
افه بقواعد المتثال العالمية المطبقة عليها، بدءاً من قانون “فاتكا” وتنفيذ  وبإ�رش
امها  ف مضمونه تماشياً مع التجاه العام للتقيد بالمعاي�ي الدولية، إضافة إىل ال�ت
شارة إىل أن المرونة  الإجراءات الدولية المرتبطة بالعقوبات. ومع ذلك، ل بد من الإ
ي الحد من المخاطر 

اف الذي يتمتع به م�ف لبنان قد ساهما �ف اللبنانية والست�رش
ف المعالجة الداخلية للتحديات الم�فية  تبات العقوبات، وذلك بالتوازي ب�ي وم�ت
امات والإجراءات الدولية،  ف ام الل�ت تبات الدولية، من خالل الحرص عىل اح�ت والم�ت
ف الستقرار  . ول شك أن المركزي عمل عىل تمت�ي ف وبينهما حماية أموال المودع�ي

ي تجتاح العالم.
ى ال�ت ، وهذا يحسب له أمام المخاطر الك�رب الداخىلي

المخاطر والعقوبات والمرونة الم�فية اللبنانية

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2017
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 زيادة تمويل تنفيذ المشاريع في لبنان

أكد نائب رئيس البنك الدولي لش��ؤون الشرق األوسط 
وش��مال إفريقيا حافظ غانم، أن هدف البنك الدولي هو 
زيادة التمويل للبنان، خصوصاً في مجال البنى التحتية 
والحوكمة، وأن المشكلة ال تكمن في األرقام، لكن األهم 
هو إيجاد المش��اريع المهم��ة والحصول على مصادر 
تمويل أخرى لها إلى جانب تمويل البنك الدولي. ولفت 
غانم الى أن زيادة الطاقة في لبنان تتطلب استثماراٍت 

بقيمة 5 مليارات دوالر، وال نريد للحكومة اللبنانية أن تستدين كل هذا المبلغ، بل نتطلع 
إلى اس��تثمارات أخرى في هذا الس��ياق، وأن البنك يعمل أيضاً اليوم على زيادة قيمة 

التمويل لمساعدة لبنان، و خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه.
وأوضح غانم أن مصر بحاجة إلى تطبيق إصالحات اقتصادية، تهدف للتشجيع على زيادة 
االستثمارات الخاصة واالنتقال من الدعم إلى التحويالت الموجهة للفقراء، وأن تركز هذه 

اإلصالحات على زيادة الشفافية في منظومة اإلجراءات الرسمية أمام المستثمرين.

حافظ غانم

تمويل لدعم الشركات الناشئة في المغرب

أعطى البنك الدولي موافقته لتقديم تمويل بقيمة 150 مليون دوالر لدعم الشركات الناشئة 
وتطويرالبرامج االجتماعية في المغرب، ومساعدة الحكومة على “تحديث نظام بطاقات 
التعري��ف الوطني��ة وخلق الوظائف”. واعتبر البنك أن م��ا ال يقل عن 5 ماليين و300 
ألف مغربي يعيش��ون في خطر االنزالق إلى هوة الفقر بس��بب أوضاعهم االقتصادية 
واالجتماعية، لذلك سيتم رصد 100 مليون دوالر لتطوير أنظمة تضمن استهدافاً أفضل 
للبرامج االجتماعية والوصول إلى الفئة األكثر ضعفاً، في حين أن ال�50 مليون المتبقية 

ستساعد لسد فجوة السوق وتأمين الرساميل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

أبرم الصن��دوق الكويت��ي للتنمية االقتصادي��ة العربية 
اتفاقية مع لبنان لتقديم قرض بقيمة 36.9 مليون دوالر، 
يس��تهدف المس��اهمة في تمويل مش��روع توفير المياه 
ألغراض الش��رب والري، بقضاء بشري شمال لبنان. 
ووقع االتفاقية عن الجانب اللبناني رئيس مجلس اإلنماء 
واإلعمار نبيل الجسر وعن الصندوق المدير العام عبد 
الوهاب البدر، الذي أوضح أن المش��روع يسعى لتوفير 
مياه الشرب بنحو منتظم وبالجودة المطلوبة، ومع توفير 
مياه للري بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة بحوالى 
28 هكت��اراً ليس��هم بالتنمية االقتصادي��ة واالجتماعية 

ل�“بشري”، وينعكس إيجابياً على اقتصاد لبنان.

تمويل لمشروع مياه
في لبنان

أك��د حاك��م مص��رف لبنان 
ري��اض س��المه ف��ي كلم��ة 
ألقاه��ا ف��ي “ملتق��ى لبن��ان 
“لبن��ان  أن  االقتص��ادي” 
تمويلي��ة  بإمكان��ات  يتمت��ع 
وبمصارف متين��ة، وهذا ما 

يؤك��د ان بلدنا، في ظل أجواء مؤاتية، يس��تطيع تحقيق 
نسب نمو افضل من النس��ب المحققة في عام 2016”. 
وأشار سالمه إلى أن المصارف عززت أموالها الخاصة 
لكي تس��تمر بمهامها التسليفية، حيث بات لديها ما يكفي 
من األموال الخاصة لتحقيق المعايير المحاسبية الدولية 
ولرفع مالءتها إلى 15 % تبعا لمقررات بازل3، كاشفاً 
أن نس��بة نمو التس��ليفات في القطاع المصرفي تخطت 
ال�5 % عام 2016. وقال: إن مصرف لبنان يتطلع  إلى 
معدالت فائدة مس��تقرة بالرغم م��ن االتجاه التصاعدي 
للفوائد في األس��واق العالمية. أض��اف: أن هدفنا هو أن 
نحافظ على االس��تقرار النقدي لك��ي نؤمن ثبات العملة 

ومعدالت الفائدة.

سالمه: مصارف لبنان متينة

رياض سالمه

لبنان يحافظ على تصنيفه اإلئتماني

حافظ��ت وكالة التصني��ف االئتماني S&P على التصنيف الطوي��ل والقصير للديون 
الس��يادية اللبناني��ة بالعم��الت االجنبية عن��د B- والمحلية عند B مع نظرة مس��تقبلية 
مس��تقرة، رغم كل الضغوط الت��ي تواجهها المالية اللبنانية، وب��ررت الوكالة قرارها 
بقدرة المصارف اللبنانية على جذب الودائع ال س��يما من قبل غير المقيمين، وبوتيرةٍ 
تلبي الحاجات التمويلية للدولة، واألهم تأكيد الوكالة ان إنس��حاب ودائع غير المقيمين 
م��ن القطاع المالي اللبناني عبر التاريخ بق��ي مؤقتاً وحجمه صغير حتى عند أصعب 

الظروف، مش��ددةً على أهمية الهندسات 
المالي��ة التي قام بها مصرف لبنان لناحية 
تعزيز تدفق ودائع غير المقيمين، وزيادة 
االحتياط��ات االجنبية وتس��جيل الفائض 
بمي��زان المدفوع��ات، متوقع��ةً ارتف��اع 
نس��بة النمو االقتصادي الحقيقي في لبنان 
لمتوسط 3 % بين أعوام 2017 و2020.
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6% نمو موجودات القطاع المصرفي العربي

أن   مصرفي��ة  بيان��ات  أظه��رت 
للقط��اع  المجمع��ة  الموج��ودات 
 3.4 بلغ��ت  العرب��ي  المصرف��ي 
تريلي��ون دوالر ف��ي نهاي��ة ع��ام 
2016، بزي��ادة 6 % ع��ن نهاي��ة 
2015، وأصبح��ت بالتالي تش��كل 

حوال��ى 140 % م��ن حجم النات��ج المحلي اإلجمالي العربي. ج��اء ذلك خالل مؤتمر 
صحافي ش��ارك فيه كل من رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس اللجنة التنفيذية في 
اتح��اد المصارف العربية جوزيف طربيه ورئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية عدنان 
القصار واألمين العام التحاد المصارف العربية وسام فتوح، حول تطورات وتحديات 
القطاع المصرفي العربي لع��ام 2016، وبرنامج مؤتمرات اتحاد المصارف العربية 
للعام 2017. وتطرق المؤتمر أيضاً إلى ترتيب القطاعات المصرفية العربية من حيث 

الموجودات وتطورات القطاع المصرفي اإلسالمي العربي في العام الماضي.

4 مصارف مركزية خليجية ترفع الفائدة

رف��ع عدد من البنوك المركزية الخليجية أس��عار الفائدة بعد ق��رار مجلس االحتياطي 
االتح��ادي )البن��ك المركزي األميركي( زيادة أس��عار الفائدة بواقع 25 نقطة أس��اس. 
وقرر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 
25 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء )الريبو( إلى 1.25 %. كما رفعت مؤسسة النقد 
العربي الس��عودي )البن��ك المركزي( معدل اتفاقيات إعادة الش��راء المعاكس )الريبو 

العكسي( بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.00 %.
بدوره، رفع مصرف البحرين المركزي س��عر الفائدة األساس��ي على ودائع األسبوع 
الواحد بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25 %، ورفع أيضا 3 أسعار فائدة أخرى بمقدار 
25 نقطة أس��اس. وفي الكويت، قرر البنك المركزي رفع س��عر الخصم بمقدار ربع 

نقطة مئوية إلى 2.75 % للحفاظ على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي.

أول فرع للمركزي الروسي في الصين

افتتح البنك المركزي الروسي أول فرع له خارج البالد، في العاصمة الصينية بكين، 
لتعزيز التداوالت المالية بين البلدين. وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي 
الروسي ديمتري سكوبيلكين خالل حفل االفتتاح: “هذا يتوافق مع المهام الملقاة على 

عاتق كل م��ن بلدينا، ويعكس الطبيعة 
االستراتيجية لعالقاتنا”. وسيعمل فرع 
المركزي الروس��ي ف��ي الصين  على 
تطوير التع��اون مع البن��ك المركزي 
الصين��ي، وال��وزارات، وال��وكاالت 
الصيني��ة لتب��ادل المعلوم��ات، بهدف 

تسهيل تنفيذ االتفاقات الثنائية.

وق�َ�ع وزير المالية األردني عمر زهير ملحس ورئيس 
مجل��س اإلدارة في صندوق النقد  العرب�ي عبد الرحمن 
ب��ن عبد هللا الحمي��دي، اتفاقية ق��رض بقيمة 56 مليون 
دوالر في العاصمة األردنيّة عمان، لدع��م جهود األردن 
في اإلصالح اإلقتصادي، والتغلب على التحديات التي 
تواجهه والتزام حكومته بتوصيات صندوق النقد الدولي 
في إدارة االقتصاد المحلي بعد تراجع نسب النمو وزيادة 

الضغط على المرافق والبنى التحتية.

اتفاقية قرض
بين “النقد العربي” واألردن

قالت وكالة موديز للتصنيف االئتماني إن ربحية البنوك 
اإلسالمية في دول مجلس التعاون الخليجي ستتفوق على 
البنوك التقليدية ف��ي المنطقة خالل 2017، للعام الثاني 
على التوالي، مش��يرةً إلى أن البنوك اإلسالمية ستتمتع 
بهوامش ربحية جيدة بفضل تكاليف التمويل المنخفضة 
في مواجهة ارتفاع أس��عار الفائدة. وأضافت الوكالة أن 
التحس��ينات ف��ي إدارة المخاطر وج��ودة األصول لدى 
البنوك اإلس��المية ستمكنها من مواصلة تخفيف تكاليف 
المخاطر في عملياتها، مشيرة إلى أن البنوك اإلسالمية 
أصبحت أكثر ربحية من البنوك التقليدية في الخليج عام 
2016. غير أن الوكالة أشارت إلى أن البنوك اإلسالمية 
تواج��ه أس��اس تكلفة مرتف��ع، ألنها أصغر س��ناً وأكثر 

تركيزاً على قطاعات العمالء األفراد )التجزئة(.

البنوك االسالمية الخليجية
تتفوق على التقليدية
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أك���دت وزي�����رة 
االس��������ت�ث�م�ار 
والتع���اون الدولي 
ف��ي مصر س��حر 
نصر، أن بالده���ا 
حصل����ت ع�ل���ى 
مليار دوالر، وهي 
الش����ريح�ة  قيم�ة 

الثاني��ة من التموي��ل المخصص بقيم��ة 3 مليار دوالر 
من البن��ك الدولي، لدعم برنام��ج الحكومة االقتصادي 
واالجتماعي، الفتةً أن الش��ريحة هذه ستس��اهم بتحفيز 
استثمارات القطاع الخاص، ودعم المشروعات التنموية 
به��دف توفي��ر فرص العم��ل، وتعزيز النمو المس��تدام 
الع��ادل، وأيضاً برنام��ج الحكومة للحماي��ة المجتمعية 
لمساندة الطبقات والمحافظات األكثر احتياجاً بمشاريع  
ذات عائد مباش��ر، كما اعتبرت أن منح البنك للشريحة 
هو دليل على أن االقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة 

نحو تحقيق تنمية شاملة.

مشروع قانون ضريبة الدخل في مصر مليار دوالر من “الدولي” الى مصر

أعل��ن وزير المالية في مص�ر عم��رو الجارحي أن 
وزارت��ه انته��ت من إعداد مش��روع قان��ون لتعديل 
بع��ض أحكام قانوني ضريبة التمغة والضريبة على 
الدخل وبمد فترة تجميد ضريبة األرباح الرأس��مالية 
الناتجة م��ن التعامالت بالبورص��ة المصرية الى 3 
أع��وام، على أن تبدأ بنس��بة 1.25 لألل��ف في العام 
األول، ثم ترتفع 1.5 لأللف في الثاني، ثم 1.75 بدءاً 
م��ن الثالث، بهدف تخفيف األعباء عن س��وق المال 

المصرية. الفتاً أن التعديالت تفرض أيضاً ضريبة 3 لأللف على عمليات االستحواذ 
على نسبة 33 % أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة أخرى، أو 

في حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة أموال.

عمرو الجارحي
سحر نصر

كش��ف بنك فالكون للخدمات المصرفي��ة الخاصة، أحد 
البنوك السويس��رية المتورطة بفضيحة صندوق “وان.

إم.دي.بي” الماليزي، أنه تكبد خسارة قدرها 128 مليون 
فرنك سويسري )130 مليون دوالر( عام 2016  عقب 
جه��ود رامية لتقلي��ص المخاطر والتكلف��ة الناجمة عن 
إغ��الق فرعه في س��نغافورة بأمر أصدرت��ه هيئة النقد 
هناك لتقاعس��ه بمكافحة أنشطة غس��يل أموال مرتبطة 
بالصندوق الماليزي، الذي بدوره يخضع لتحقيقات غسيل 
أموال فيما ال يقل عن 6 دول منها سويس��را وسنغافورة 
والواليات المتحدة. في حين أعلن “فالكون” أن ش��ركة 
آبار لالس��تثمار االماراتية والمالكة له، قد منحته إسهاماً 

رأسمالياً لتعويض خسارته وتعزيز قاعدة رأسماله.

 بنك فالكون يخسر 130 مليون دوالر

طلبات لتوطين رواتب موظفين

كش��ف البنك المركزي العراقي، عن تقديم طلب من 10 وزارات ل�“توطين” رواتب 
موظفيها. وأش��ارت مدير دائرة المدفوعات في البنك ضحى عبد الكريم أن المشروع 
هذا يُقصد به توزيع رواتب موظفي الدولة عن طريق البطاقة االلكترونية، وله تأثيرات 
ايجابية حيث سيقلل من الخسائر المالية لدى الوزارات فضالً عن الحفاظ على رواتب 

الموظفين من الس��رقة والضياع، 
وتس��ريع توزيعها وعدم تأخرها 
وتنظيمه��ا، كما  أك��دت أن البنك 
المرك��زي ق��د أخت��ار ع��دداً من 
واألهلية  الحكومي��ة  المص��ارف 
لمش��روع التوطي��ن  ه��ذا، وأن 
عملية االختيار تمت وفق معايير 

وضعها المركزي.

“الرافدين” يعيد تأهيل فروعه

أعل��ن مص��رف الرافدين عن وضعه خط��ة تتضمن إعادة تأهيل بناي��ات فروعه في 
الموص��ل بع��د تحريرها م��ن “داعش”، مع تقيي��م األضرار بفروعه ه��ذه ال�14 في 

المحافظ��ة م��ن أجل إعادة إعمارها و فتحها بش��كل س��ريع 
وشامل.

من جه��ة أخرى، أكد المصرف ان التس��هيالت المالية التي 
وضعها وتبلغ 25 مليون دينار، وأيضاً منحه 15 مليون دينار 
تشمل أصحاب المحالت الصناعية المراد تطوير عملها، الفتاً 
ان فروعه ش��هدت إقباالً كبيراً ألصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة للتقديم على التسهيالت لغرض التطوير وتفعيل 

المنتج والصناعة المحلية ودعم االقتصاد الوطني.
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ميثاق الموافقة لطرح صكوك اسالمية

أعل��ن نائب الرئي��س التنفي��ذي لألعم��ال المصرفية 
اإلس��المية في بنك مسقط، سليمان بن حمد الحارثي،   
أن مؤسسة ميثاق للصيرفة اإلسالمية  قد حصلت على 
موافقة مبدئية من قبل الهيئة العامة لس��وق المال فيما 
يتعلق بإصدار ش��هادات صكوك بقيم��ة 100 مليون 
لاير عماني )258.7 مليون دوالر(، والتي س��تصدر 
على دفعات لتمويل خطط النمو والتوسع في الخدمات 
والتس��هيالت المصرفية اإلس��المية بأنحاء السلطنة، 
ما يتيح فرصة اس��تثمارية متوافقة مع مبادئ وأحكام 
الش��ريعة لكافة المس��تثمرين، وتغيير مشهد الخدمات 

المصرفية اإلس��المية، خاصة وأنها تس��تهدف كافة المستثمرين واألفراد والشركات، 
وس��يتم إدراجه��ا في س��وق مس��قط ل��ألوراق المالية بعد اس��تكمال باق��ي الخطوات 

واإلجراءات القانونية.

سليمان بن حمد الحارثي

االستثمار األوروبي يمّول مشاريع في مصر

كش��ف كريس��توف لوس��يه الممثل اإلقليم��ي لمكتب الش��رق األدنى لبنك االس��تثمار 
األوروبي، أن األخير يخطط لضخ ما ال يقل عن 900 مليون يورو في السوق المحلية 
المصري��ة خالل عام 2017، مقارنةً بنحو 894 مليون يورو خالل عام 2016، وأنه 
ينفذ حالياً 10 إلى 12 مش��روع من بينها مش��روعات بنية تحتية تحتاج إلى وقت كبير 
إلتمامه��ا، م��ع توقيع تمويل 5 مش��اريع أخرى جديدة خالل ع��ام 2017، فضالً عن 

مش��اريع كبيرة في مجال الصرف الصحي 
ومعالج��ة المياه لوج��ود احتياجات ضخمة 
به��ذا القطاع إل��ى جانب مش��اريع زراعية 
كمشروع الصرف صحي فى منطقة الفيوم 
ال��ذي من المفت��رض أن تت��م الموافقة عليه 

بقيمة 200 مليون يورو.

كشفت صحيفة صندي 
تايم���ز أن رئ�ي���س��ة 
بريط�ان�ي������ا  وزراء 
تيريزا ماي س��تطالب 
بع��د ب���دء إج��راءات 
الكتلة  م��ن  الخ��روج 
بروكس���ل  األوروبية 
ب���9 ملي��ارات جني��ه 
اس��ترليني )11 مليار 

دوالر( وه��ي عبارة عن أص��ول بريطانية مودعة في 
بنك االس��تثماراألوروبي، ما يعني تفعيل المادة 50 من 
المعاهدة المتعلقة بخروج المملكة من االتحاد األوروبي. 
ويرى مس��ؤولون أن االتحاد األوروب��ي ملزم بإرجاع 

حصة المملكة التي تبلغ 16% من رأسمال البنك.
يشارالى أن المفوضية األوروبية ومعها 27 دولة عضو 
في األتحاد كانت قد أقرت أمواالً بقيمة 60 مليار دوالر 
كالتزام��ات مالية من جان��ب المملكة المتح��دة للتكتل، 

بصفتها عضواً قبل إتمام االنسحاب بشكل رسمي.

لندن تطالب بحصتها
في “االستثمار األوروبي”

تيريزا ماي

أعل��ن البن��ك الدول��ي أنه س��يمنح مع البنك اآلس��يوي 
لالس��تثمار ف��ي البني��ة التحتي��ة قروض��اً بقيمة 200 
ملي��ون دوالر أميرك��ي إل��ى ش��ركة “س��ارانا مالتي 
انفراس��تركتور” االندونيسية التي تملكها الدولة، حيث 
س��يقدم الدولي 100 ملي��ون دوالر من خالل صندوقه 
اإلقليم��ي لتطوي��ر البني��ة التحتية، في حي��ن أن البنك 
اآلس��يوي وال��ذي مق��ره بكين س��يقدم ال���100 مليون 
األخ��رى في ص��ورة تمويل مش��ترك، عل��ى أمل أن 
تع��زز هذه األموال إمكاني��ة الحصول على االئتمانات 
لتمويل مشاريعٍ مثل اإلسكان والمواصالت والمنشآت 

الصحية والمدارس في إندونيسيا.

قروض للبنية التحتية
في إندونيسيا

المركزي األوروبي يواصل شراء السندات

أبقى البنك المركزي األوروبي على سياس��ته النقدية من دون تغيير حيث حافظ على 
برنامج تحفيز غير مس��بوق وأبقى على توقعاته رغم تعافي التضخم والنمو بأس��رع 
م��ن المتوقع. وف��ي مواجهة انخفاض التضخم وضعف النمو أبقى البنك على أس��عار 

الفائدة الس��لبية وعلى مش��ترياته من 
الس��ندات عند نح��و 80 مليار يورو 
ش��هريا. وق��ال المركزي إن��ه يتوقع 
أن تظل أس��عار الفائدة األساسية عند 
مس��توياتها الحالي��ة أو أق��ل لفترة قد 

تتجاوز برنامج شراء األصول.
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أظه���رت دراس����ة أجرته���ا 
مجموعة بوس��طن كونس�لتنغ 
أن بن��وكاً عالمية كبرى دفعت 
غرامات بقيم��ة 321 ملي��ار 
دوالر أميرك��ي من��ذ األزمة 
المالي��ة العالمية، مش��يرةً إلى 
أن البن��وك دفع��ت 42 مليار 

دوالر على شكل غرامات في عام 2016 فقط، بزيادة 
68% عن العام السابق.

وتوقعت الدراس��ة اس��تمرار هذه المتوالية في السنوات 
القادم��ة، في ض��وء لحاق الجهات التنظيمية اآلس��يوية 
بركب نظيراتها األميركية، التي كانت سباقة في فرض 

الغالبية العظمى من الغرامات حتى اآلن.
وقال رئيس فريق إعداد الدراسة جيرولد غراشوف: إن 
الغرامات والعقوبات، عالوة على المصاريف القانونية، 
ستشكل عبئاً مالياً إضافياً على تأسيس األعمال، موضحاً 

أن إدارة تلك التكاليف ستشكل مخاطر كبرى للبنوك.

321 مليار دوالر غرامات
البنوك العالمية

جيرولد غراشوف

أظهرت بيانات البنك المركزي في فنزويال، اس��تمرار 
التده��ور ف��ي احتياطياتها من النق��د األجنبي وامتالكها 
10.5 مليار دوالر في وقت تس��تعد فيه لدفع 7.2 مليار 
دوالر هذا العام لسداد ديونها المستحقة. وكان االحتياطي 
النق��دي قد انخفض من 30 مليار دوالر عام 2011 إلى 
20 مليار عام 2015، ومن المرجح أن يستمر  االتجاه 
الهبوط��ي هذا لفترة أطول مع صعوبة تحديد موعد نفاد 
االحتياطي نهائياً. ووفقاً ألحدث التقارير المالية الرسمية 
ع��ن ع��ام 2016، فإن حوال��ى 7.7 ملي��ار دوالر من 
االحتياطي الحالي هي عبارة عن ذهب، وهو ما اضطر  
حكوم��ة فنزويال إلى تصدير كميات منه إلى سويس��را 

لسداد المدفوعات المستحقة من ديونها.

تدهور احتياطيات النقد األجنبي
في فنزويال

العالقات المصرفية الفرنسية االيرانية نحو التطبيع

أك��د وزي��ر االقتصاد الفرنس��ي ميش��ال 
س��ابان، أن بالده  تريد تش��جيع “تطبيع” 
العالق��ات المصرفي��ة بين اي��ران والعالم 
تمهيدا لتطوير العالقات االقتصادية.  وقال 
سابان اثر لقائه نظيره االيراني علي طيب 
نيا في طهران: منذ بضعة أشهر، لم تتطور 
العالقات بين ايران وفرنسا في شكل كبير. 
هن��اك مش��اريع تترجم في ش��كل ملموس 

وعقود توقع لكن يجب تطبيع الشبكات المالية، هذا هدفنا وإرادتنا رغم انه ال يمكن القيام 
بذلك في يوم واحد. وحرص س��ابان خالل زيارته على طمأنة المس��ؤولين االيرانيين 

عبر التأكيد أن الحكومة الفرنسية ستشجع المصارف الفرنسية على العمل مع ايران.

علي طيب نيا وميشال سابان

تمديد اتفاقية مقايضة العمالت

اتفق��ت دولتا كوريا الجنوبية وإندونيس��يا على تمديد اتفاقي��ة مقايضة العمالت بينهما 
لثالث سنوات أخرى، كجزء من مساعيهما في تعزيز التعاون المالي الثنائي. وأشارت 
وزارة التخطيط المالي في كوريا أن هذه االتفاقية الخاصة بمقايضة 11 تريليون وون 
)9.54 ملي��ار دوالر( ق��د دخل��ت حيّز التنفيذ على أن تنته��ي صالحيتها عام 2020، 

وهي تعني أن يت���م تبادل عملة م�ع 
أخرى بمعدل معيٍن من الصرف من 
أجل استخدام العملة األجنبية القوية 

لمرونة السيولة في سوق العمالت.
يش��ار ال��ى أن كوريا له��ا اتفاقيات 
مقايض��ة عمالت أيض��اً مع كل من 

الصين وماليزيا وأوستراليا.

منع خبراء مصرفيين من الظهور اإلعالمي

اتخ��ذت مص��ارف عالمي��ة كب��رى إج��راءات صارمة 
للحيلولة دون تحدث محللي األسواق لوسائل اإلعالم في 
الشؤون السياسية خشية أن يبدو عليهم االنحياز ألطراف 
معين��ة، حيث منع بن��ك اتش.اس.بي.س��ي كبير محلليه 
العالميين في مجال العمالت ديفيد بلوم وغيره من محللي 
العمل��ة في البن��ك من الظهور في وس��ائل اإلعالم خوفاً 
م��ن تعليقهم على األحداث السياس��ية التي تعتبر محركة 

لألس��عار، حس��بما ذكرت وكالة رويترز. وفي فرنس��ا، تلقى الخبراء االستراتيجيين 
ف��ي مصرف  كريدي أغريكول تعليم��ات بعدم الحديث عن تفاصيل حملة االنتخابات 
الرئاس��ية الفرنسية التي حركت سعر اليورو. وفرضت بنوك أخرى من بينها “سيتي 
غروب” و“باركليز” و“بنك أوف أميركا” بالفعل قيوداً مشددة تهدف إلى الحفاظ على 

الحياد السياسي لتعليقات الخبراء االستراتيجيين.

ديفيد بلوم
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وقّعت مجموع��ة “أوما 
المتخصصة  اإلمارات” 
بطاقات  قط��اع  بتقنيات 
الدف��ع، عق��داً لتوفي����ر 
حلول مركزي�ة إلصدار 
البطاق��ات ل��دى الدولي 
اإلس��المي ف��ي قط��ر، 
بنظ�ام متط�ور إلص�دار 
ي�وروب���اي  بط�اق����ات 
وماس����ت�ركارد وفي��زا 

EMV ذات الش��ريحة اإللكتروني��ة، إضاف��ةً لألجهزة 
التي تدعمه��ا حزمة حلول البرمجيات المتخصصة من 
“أوما” والتي يتم اختيارها، بغرض ضمان امتثال البنك 

الحتياجات العمالء المتغيرة باستمرار.
ولف��ت الرئيس التنفي��ذي للمجموع��ة اإلماراتية نيرانج 
س��انغال، أن نظام الحفر في حلول اإلصدار المركزية، 
سيعزز من إمكانية طباعة وترميز البطاقات إضافة إلى 
تطبيق إجراءات خاصة الستعادة البيانات ما سيزيد من 

كفاءة أعمال البنك.

بنك تشاركي جديد في المغرب حلول مركزية
لبطاقات “الدولي اإلسالمي”

أعلنت شركة QMB التي تم تأسيسها بالشراكة بين 
الدولي اإلسالمي وبنك القرض العقاري والسياحي 
المغرب��ي )CIH( وصن��دوق اإلي��داع والتدبي��ر 
المغربي، عن حصول الموافقة على تأس��يس بنٍك 
تشاركي جديد في المغرب تحت اسم “بنك أمنية”، 
مع إقرار رأس ماٍل له يصل إلى 600 مليون درهم 

مغربي )55.3 مليون دوالر أميركي(.
وأشار العضو المنتدب للبنك الدولي اإلسالمي خالد 

بن ثاني بن عبد هللا، أن خبرة األطراف المشاركة جعلت من خطوات تأسيس هذا البنك 
عل��ى أرضية متينة، وأنه إذا ما أضفنا إليها قوة اقتصاد المغرب والفرص الغنية التي 
يوفره��ا فنحن أمام تجربة مكتملة س��تعود بالنفع عل��ى جميع األطراف وعلى مختلف 

قطاعات االقتصاد المغربي.

خالد بن ثاني بن عبد هللا

نيرانج سانغال

إطالق صناعة التمويل اإلسالمي في المغرب

منح  البنك المركزي المغربي موافقته على استخدام 5 أنواع من المعامالت المصرفية 
اإلس��المية، وهي المرابحة والمشاركة واإلجارة والمضاربة والسلم، ما يعني إطالقه 
صناعة التمويل اإلسالمي في البلد التي  تشهد تأسيس بنوك وشركات تأمين إسالمية، 
خاصةً مع تبني تش��ريعات تسمح لهذه المؤسسات بدخول السوق المحلي وإنشاء هيئة 
ش��رعية مركزية لإلش��راف على القطاع الجديد. كما أن أي معاملة مصرفية س��وف 

تخض��ع لموافقة مبدئية من اللجنة 
الشرعية للمالية التشاركية.

وفي السياق نفسه، تخطط حكومة 
المغ��رب إلص��دار أول س��ندات 
إس��المية لها في الس��وق المحلي 
خ��الل النص��ف األول م��ن عام 

.2017

خفض��ت وكال��ة س��تاندرد آند ب��ورز الدولي��ة نظرتها 
االئتمانية للديون الس��يادية القطرية من “مس��تقرة” إلى 
“س��لبية” مع تصنيف AA، معتبرةً أن موقف الس��يولة 
الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في االلتزامات 
الخارجي��ة على البنوك ودي��ون القطاع الحكومي، على 
أم��ل أن يعزز ارتفاع أس��عار النفط والغ��از اإليرادات 
المالية ويساهم بخفض العجز المالي تدريجياً، الذي رأت 
الوكالة أنه سيبلغ 7 % من الناتج المحلي اإلجمالي عام 
2017، وقد يهبط تدريجياً ليصل إلى التوازن دون عجز 

أو فائض بحلول عامي 2018 - 2019.

نظرة سلبية للديون القطرية

“التجاري وفا” يمّول مشاريع في ساحل العاج

وق��ع التج��اري وفا بنك المغربي اتفاقي��ن مع وزارة الدفاع في س��احل العاج  يتعلقان 
بالمش��اركة في تمويل معس��كرين جديدين للجيش وخط ائتمان لتمويل مشاريع إسكان 
ألفراد القوات المس��لحة. وقال البنك الذي تس��يطر عليه الش��ركة الوطنية لالستثمار: 

إن االتفاقي��ن سيحس��نان ظروف العمل 
واألوضاع المعيشية ألفراد جيش ساحل 
العاج. وشأنه ش��أن الشركات المغربية 
الكبيرة األخرى يتوسع التجاري وفا في 
أفريقيا، حيث له أفرع في تونس وساحل 

العاج والسنغال ومالي ودول أخرى.
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وقعت مؤسس��ة التمويل اإلفريقية AFC صفقة تمويل 
إسالمي بقيمة 150 مليون دوالر خالل منصة المرابحة 
التابعة لبورصة ناس��داك دبي، تهدف لتس��هيل إصدار 
المؤسس��ة صك��وك بقيم��ة 150 ملي��ون، لتك��ون أول 
صكوك مقوم��ة بالدوالر األميركي تصدرها مؤسس��ة 
إفريقي��ة متعددة األط��راف، كما أنها أول اس��تخدام من 
جانب مؤسس��ة إفريقية لمنصة ناس��داك دبي للمرابحة 

والثانية للمؤسسة بمجال التمويل اإلسالمي.
وأشار أمين صندوق الشركات في المؤسسة األفريقية، 
بانج��ي فيهيناتوال، إلى أن االس��تعانة بمنصة دبي أدت 
لتس��هيل إص��دار الصكوك، م��ا عزز ق��وة الطلب من 

المستثمرين، وساعد بزيادة حجم اإلصدار المقترح.

AFC توقع صفقة تمويل إسالمي

تباطؤ اإلقراض المصرفي في السعودية

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي )البنك المركزي( تباطؤ 
معدل نمو اإلقراض المصرفي في المملكة على أس��اس س��نوي في كانون الثاني/يناير 
2017 إلى أدنى مستوى في قرابة 7 سنوات، في مؤشر على ضعف طلب الشركات. 
وأوضحت البيانات أن اإلقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 1.8 % فقط من مستواه 

قبل عام مقارنة مع 2.4 % في كانون األول/ديسمبر 
2016 ليس��جل أبط��أ معدل نمو منذ ش��باط/فبراير 
2010. وتشير هذه البيانات إلى أن شركات القطاع 
الخاصة لديها رغبة محدودة في القيام باس��تثمارات 
جديدة بسبب التراجع االقتصادي الناجم عن انخفاض 

أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.

دب��ي  بن��ك  أدرج 
اإلس��المي صكوكاً 
بقيمة ملي��ار دوالر 
أميركي في بورصة 
ناس��داك دبي، وهو 
األكب��ر  اإلص��دار 
ممت��ازة  لصك��وك 
من جانب مؤسس��ة 
مالية على مس��توى 
العالم، ورفع  القيمة 

اإلجمالي��ة لعمليات إدراج الصك��وك الحالية للبنك في 
ناسداك دبي إلى 4.25 مليارات دوالر.

وقال الرئي��س التنفيذي للبنك عدنان ش��لوان: بوصفنا 
أحد البنوك اإلسالمية الرائدة، فإننا ملتزمون بالترويج 
لحل��ول التمويل الناجحة المطابقة للش��ريعة التي تدعم 
التقدم االقتصادي في دبي ونمو بنيتها التحتية الخاصة 

بقطاع التمويل اإلسالمي.

“دبي اإلسالمي” يدرج صكوكًا
بمليار دوالر

عدنان شلوان

“سيتي بنك” سيعود إلى السعودية

ذكرت وكالة بلومبرغ، أن مجموعة Citigroup تجري محادثات متقدمة للحصول 
عل��ى رخصة مصرفية في الس��عودية، لتعود مجدداً إل��ى المملكة بعد غياب دام 13 
عاماً. وقالت المجموعة إنها ترى فرصاً في السعودية، ال سيما مع برامج اإلصدارات 

السيادية للسندات، ومساعي طرح أرامكو.
يذك��ر أن Citigroup فق��دت ترخيصه��ا 
المصرف��ي عندم��ا باع��ت حصته��ا ف��ي 
مجموعة سامبا المالية عام 2004، والبالغة 
20 %، وكان البنك قد أجرى محاوالت عدة 
عامي 2006 و2010، للعودة إلى الس��وق 

السعودية، لكن هذه المحاوالت لم تنجح.

الكويت ُتصدر سندات لتمويل احتياجاتها

أعلن مكتب ASAR-الرويح وشركاه، أنه قدم 
المشورة القانونية للكويت ممثلةً بوزارة المالية 
وبالهيئة العامة لإلستثمار، في برنامج إصدار 
السندات العالمية المتوس��طة األجل وفي أول 
إصدار ذو الش��ريحتين بال��دوالر األميركي، 
وذلك في أس��واق رأس الم��ال العالمية، حيث 

تضّمنت الشريحة األولى سندات بقيمة 3.5 مليار دوالر بمعدل فائدة 2.75 % تستحق 
سنة 2022، والثانية  بقيمة 4.5 مليار دوالر بمعدل فائدة  3.5 % تستحق سنة 2027، 
حيث تم إدراج الس��ندات للتداول في كل من س��وق إيرلندا لألوراق المالية وسوق لندن 
ل��ألوراق المالية، على أن تس��تعمل عائ��دات اإلصدار في تموي��ل احتياجات الكويت 
المرتقبة للس��نة المالية الحالية. وأعرب الش��ريكين في مكتب ASAR ابراهيم ستوت 
وجون كونيا، عن س��عادتهما بالمش��اركة في وضع برنامج إصدار السندات، وقاال: إن 

الصفقة مميزة ورائدة في الكويت، وأثارت اهتمام المستثمرين العالميين.
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“يو بي اس” يخفض راتب رئيسه التنفيذي

خفض بن��ك “يو ب��ي إس” السويس��ري األجر 
اإلجمالي لرئيس��ه التنفيذي س��يرجيو إيرموتي 
عن عام 2016 بعد انخفاض أرباح البنك بمقدار 
النص��ف تقريب��اً مقارنة بع��ام 2015. وأوضح 
البن��ك ان تعويض��ات إيرموت��ي تراجع��ت إلى 
13.7 ملي��ون فرانك سويس��ري )حوالى 13.7 
مليون دوالر أميركي( العام الماضي من 14.3 

مليون فرانك في العام األس��بق، بينما ظل راتبه األساس��ي من دون تغيير عند 2.5 
مليون فرانك.

وبشكل عام، خفض البنك إجمالي المكافآت التي يمنحها لعام 2016 بمقدار 17 %، 
بالمقارنة مع العام السابق إلى 2.9 مليار فرانك.

عل��ى صعي��د آخر، أعلن مصدر قضائي فرنس��ي أن بنك “يو بي اس” السويس��ري 
سيخضع لمحاكمة في فرنسا بتهمة إنشاء نظام واسع النطاق للتهرب الضريبي عقب 
عام 2000، مع رفضه تس��وية اقترحها المدعون بقيم��ة 1.1 مليار يورو، اعتبرها 
محاموا البنك أمراً “غير متصور” وال يتفق مع تسويات مماثلة جرى التوصل إليها 

في دول أخرى.
وم��ع رفضهم كافة االتهامات واالفتراض��ات وعزمهم على الدفاع بقوة في محاكمة 
عادلة، يشار الى أن “يو بي اس” كان قد دفع عام 2014 غرامة قدرها 300 مليون 
يورو لتسوية قضية تهرب ضريبي في ألمانيا، وقام بتسوية في الواليات المتحدة عام 

2009 بدفع غرامات قدرها 780 مليون دوالر.

سيرجيو إيرموتي

أول وكالة تصنيف ائتماني في السعودية

دش��ن محافظ مؤسس��ة النقد 
الع�ربي الس���ع�ودي )البن��ك 
المرك��زي( أحم��د ب��ن عبد 
الكريم الخليفي وكالة “سمة” 
للتصنيف االئتماني، التي تعد 
أول وكال��ة تصنيف ائتماني 
ف��ي المملك��ة ودول الخليج 
العربي��ة. وقال الخليفي: إن 
الوكالة ستعمل تحت إشراف 

ورقابة هيئة السوق المالية، مبيناً أنها تهدف إلى تقديم تصنيف وتقييم مستقل بشأن مدى 
مالئمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة األوراق أو 
المنتجات المالية التي تطرحها، مش��يراً إلى أن الوكالة ستس��اعد المستثمرين في تقييم 
المخاطر االئتمانية للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل من خالل قروض 

أو إصدار أوراق مالية ذات عائد ثابت مثل الصكوك والسندات.
م��ن جانب��ه، قال الرئيس التنفيذي ل�“س��مة” نبيل ب��ن عبد هللا المب��ارك: إن الوكالة 

ستكون حيادية ولن تتدخل إطالقاً في قرارات أعضائها سواء السلبية أو االيجابية.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن مجموعة سوفت بنك 
اليابانية ستحول حصة تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات 
دوالر من ش��ركة إي��ه.آر.إم البريطانية - المتخصصة 
ف��ي تصميم الرقائ��ق االلكترونية والتي اش��ترتها عام 
2016 - إلى صندوق اس��تثمار أنش��أته مع الس��عودية 
يحمل اس��م  “رؤية س��وفت بنك”. وذك��رت الصحيفة 
أن س��وفت بن��ك س��تحول حصة تبل��غ 25 % من إيه.

آر.إم إلى الصندوق، مش��يرةً إلى أن الصندوق يس��عى 
أيضا للحصول على دعم مجموعة مبادلة االستثمارية 
المملوكة لحكوم��ة أبوظبي والتي ترغب في أن يتملك 

الصندوق حصة في إيه.آر.إم.
يذكر أن المجموعة اليابانية كانت قد اش��ترت إيه.آر.إم  

مقابل 32 مليار دوالر العام الماضي.

 “سوفت بنك” تحول 8 مليارات دوالر
لـ“رؤية”

دفعت الدنمارك آخر قروضها البالغة 1.5 مليار دوالر 
أميرك��ي، لتتخلص بذلك من أي التزامات ديون بالعملة 
األجنبية للم��رة األولى خالل 183 ع��ام، حين اقتربت 
فيها الحكومة من س��داد كافة قروضها بالعملة األجنبية 
عام 1894، لكن ذلك ال يعني أن الدنمارك أصبحت بال 

ديون وانما كافة ديونها الحالية مقومة بالكرونة.
وبحس��ب المفوضي��ة األوروبية، ف��إن الدنمارك تمتلك 
واحداً من أق��ل معدالت إجمالي الدين إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي بين كبرى اقتصادات أوروبا، حيث يبلغ 38 % 

ومن المتوقع أن يتراجع إلى 36 % في عام  2018.

الدانمارك تسدد آخر قروضها
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ما هي نسبة الزيادة في السيولة ورصيد األموال الجاهزة؟
لقد س��جلت الس��يولة تطوراً بالنقد يصل الى نح��و 50 مليار ليرة 
س��ورية قياس��اً الى ع��ام 2015 على س��بيل المث��ال، حيث بلغت 
األم��وال الجاهزة ل��دى المصرف العقاري ف��ي نهاية عام 2015 
نح��و 69 مليار ليرة س��ورية، أما حالياً، فق��د وصل رصيدها الى 
118,8 مليار ليرة سورية توزعت وفق نوع الحسابات، حيث بلغ 
إجمالي رصيد المصرف العقاري لدى مصرف سورية المركزي 
97,1 مليار ليرة، في حين بلغ رصيد الصندوق 2,9 مليار ليرة.

أما حس��ابات العق��اري لدى المصارف المحلي��ة، فقد بلغت 15,2 
ملي��ار ليرة، في حي��ن بلغت حس��ابات العقاري ل��دى المصارف 

الخارجية ما يعادل 3,5 مليارات ليرة سورية.
أما بالدرجات المئوية والنس��ب، فقد وصلت نسب السيولة في أخر 
األرق��ام الى 30 % بالعمالت األجنبية، وبلغت الس��يولة بالليرات 
الس��ورية 42 %، أم��ا الس��يولة بكل العمالت فق��د بلغت 41 %، 
متج��اوزة بذلك النس��ب التي حدده��ا مجلس النقد والتس��ليف وفقاً 

لقراراته ذات الصلة بعشر درجات لكل منها على األقل. 

ماذا عن التوظيفات ورأس مال المصرف بعد زيادته؟
لقد بلغ الفائض من الس��يولة القاب��ل للتوظيف لدى المصرف حتى 
نهاية عام 2016 نحو 30 مليار ليرة سورية، في حين بلغ رصيده 
من التس��ليفات لغاية الفترة نفس��ها 206 ماليين ليرة سورية، كما 

بلغت قيمة الخطة التسليفية المنفذة خالل عام 207 ماليين ليرة.
أما بالنس��بة لرأس المال، فقد قض��ى القانون رقم 25 بزيادة رأس 
المال اإلس��مي للمصرف العق��اري )في إطار زي��ادة رأس المال 
اإلس��مي لكل المصارف العامة يومها( من 1,5 مليار ليرة سورية 

العلي: ثقة الناس عززت ودائع العقاري وسيولته

وفيما يلي نص الحديث:

كي���ف تقيمون الوضع المالي للمصرف العقاري في ظل الظروف 
الحالية؟

ال شك في أن المصرف العقاري بات متأقلماً مع الظروف المحيطة 
ب��ه وتمكن من توظيفها لمصلحته وتحقي��ق نتائج ايجابية على كل 
الصعد، على الرغم من ندرة القنوات التسليفية التي تمكنه من رفع 
إيراداته. وقد س��جل المصرف العق��اري زيادة في أرصدة الودائع 
بانواعه��ا كافة وبكل العمالت أيضاً منذ مطلع العام 2016 ولغاية 
اليوم بنس��بة تصل الى نحو 23 %، وباعتماد ش��ريحة زمنية تبدأ 
م��ن اليوم االول من عام 2016. فقد كان��ت أرصدة الودائع 199 
مليار ليرة س��ورية لكنه��ا ازدادت بمقدار 47 مليار ليرة س��ورية 
في اليوم األخير منه لتس��جل 246 مليار ليرة س��ورية، مع األخذ 
ف��ي االعتب��ار أن هذه األرق��ام والزيادات الت��ي يحققها المصرف 
سنوياً في نس��ب السيولة والودائع والحس��ابات الجارية واالموال 
الجاه��زة وأحجامها متأتية حكم��اً من ثق��ة المواطنين بالمصرف 
لتلبيته متطلباتهم من خ��الل خدماته المصرفية المتنوعة والجيدة، 
ال سيما في مجال الحسابات والودائع بأنواعها. وقد توزعت مبالغ 
هذه الودائع بحس��ب نوع الوديعة والحس��اب، فبالنس��بة للحسابات 
الجارية وصلت الى 101 مليار ليرة كمبلغ إجمالي، أما الحسابات 
الجاري��ة بالقطع االجنبي، فقد بلغ��ت ما يعادل 3,4 مليارات ليرة، 
كما وصلت الودائع ألجل ال��ى 108,3 مليارات ليرة، أما الودائع 
ألجل بالقطع األجنبي، فقد بلغت ما يعادل بالليرات الس��ورية 9,1 
مليارات ليرة، وبلغت كذلك ودائع التوفير االجمالية لدى المصرف 

25,5 مليار ليرة.

قـال المديـر العـام للمصـرف العقــاري 
السـوري الدكتور أحمد العلي في حديث 
لمجلـة البنـك والمسـتثمـر: إن الزيـادة 
ونسـبها  الودائـع  حجـم  في  المحققة 
تعـود  المصرف  لدى  الجاهـزة  واألمـوال 
بشـكل أسـاسـي الى ثقة المتعامليـن 
والزبائن بالمصرف، وذلك لخدماته المتنوعة 

والجيدة التي يقدمها لهم.
ولفت العلي إلى أن المصرف بصدد معاودة 
منح القروض السـكنية بأنواعهـا كافة 
بعد موافقـة الجهات الوصائية، بالتوازي 
مع تمويلـه قـروض الســلـع المعّمـرة 
بسقف محدد وقروض رأس المال العامل 

د. أحمد العليللقطاعات اإلنتاجية.
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لكن وعلى رغم ثقل الملف وش��جونه فقد أنجز المصرف العقاري 
جدول��ة لبعض القروض المتعث��رة بموجب أحكام القانون رقم 26 
للعام 2016 بم��ا تضمنه من محفزات ومزايا حّضت المقترضين 
على الس��داد وإبرام التس��ويات. وق��د بلغ اجمال��ي القروض التي 
تم تس��ويتها وتس��ديدها 24 مليار ليرة س��ورية، حيث بلغت قيمة 

القروض المسددة بالكامل نحو 3 مليارات ليرة سورية.
أم��ا األقس��اط المتأخ��رة التي تم تس��ديدها، فقد وصل��ت الى 5,5 
ملي��ارات ليرة س��ورية، في حين بلغ اجمالي الق��روض المجدولة 
14,8 مليار ليرة س��ورية، بالتوازي مع تس��لم المصرف لطلبات 
من أجل التس��وية )حتى اآلن( تبلغ قيم��ة قروضها 24 مليار ليرة 

سورية.
وفي هذا الس��ياق، نؤكد وجود دراسات ومقترحات لتعديل القانون 
رق��م 26 للع��ام 2016 الخ��اص بجدولة الق��روض المتعثرة حتى 
تس��تفيد من��ه اكبر فئة ممكنة م��ن المقترضي��ن المتعثرين، وال بد 
من اإلش��ارة إلى أن المصرف العق��اري قد منح خالل عام مضى 
الم��ال  رأس  لتموي��ل  تش��غيلية  قروض��اً 
للمش��اريع في قطاعات االنت��اج الزراعي 
والحيوان��ي والصناع��ي والح��رف اليدوية 
التقليدي��ة، إضاف��ة الى منحه قرض الس��لع 
المعمرة ل��ذوي الدخل المحدود والذي تمت 
المباش��رة فيه في بداية الربع الثاني من عام 
2016 )بس��قف 300 الف ليرة س��ورية(، 
وق��د بلغ رصي��د الق��روض الممنوحة لكال 
الهدفي��ن 111 ملي��ون لي��رة س��ورية، كما 
تم رفع س��قف القرض الس��كني خالل عام 
2016 م��ن 1,5 ملي��ون لي��رة ليصب��ح 5 
ماليين ليرة، مع االشارة الى ان المصرف 
بص��دد معاودة منح القروض الس��كنية بكل 

أنواعها بعد موافقة مصرف سورية المركزي ووزارة المالية.

أين أنتم من الخدمات المصرفية لعموم المواطنين؟
رغ��م كل الظروف ومحدودية االنفاق، لم يتوان المصرف العقاري 
عن توسعة انتشاره جغرافيا في أرياف المحافظات لخدمة المواطنين 
في أماكن إقامتهم وعملهم، حيث أضاف الى شبكة منافذه 8 مكاتب 
جديدة ش��ملت محافظة الس��ويداء وجرمانا بريف دمش��ق ومنطقة 
الرازي بدمشق و3 مكاتب في حمص ومصياف بحماه ودريكيش في 
طرطوس، وال يزال المصرف يقدم خدماته االلكترونية عبر موقعه 
وبواباته االلكترونية ويتولى صرف شريحة من رواتب العاملين في 
الدولة من متقاعدين وعسكريين ومدنيين على مدار 24 ساعة، عبر 
الصرافات اآللية المنتش��رة في كل الم��دن والمحافظات والتي يبلغ 
عدد المفعّل منها 181 صرافاً، في حين يبلغ عدد العمليات الشهرية 
الى نحو 9 مليارات ليرة سورية.التي تتم عبرها 341,4 ألف عملية، أما مبالغ هذه العمليات، فتصل 

ال��ى 10 ملي��ارات لي��رة، وه��ي زيادة س��ددها المص��رف كاملة 
ليصبح رأس��ماله المدف��وع 10 ملي��ارات ليرة، وذل��ك بعد زيادة 
حصة المساهمة الخاصة بالمؤسس��ة العامة للتأمينات االجتماعية 
والمؤسس��ة العام��ة الس��ورية للتأمي��ن، م��ع األخ��ذ باالعتبار أن 
المص��رف العق��اري رفع مقترح��اً الى الجه��ات الوصائية لزيادة 
رأس��ماله من 10 مليارات ليرة ليصبح 15 مليار ليرة تناس��باً مع 
حج��م المصرف وحجم أعمال��ه، وقد بات المقت��رح الخاص بهذا 
الشأن قيد الدراسة لدى وزارة المالية ومصرف سورية المركزي 
باعتبارهما الجهتين المصرفيتين المش��رفتين مباش��رة على عمل 

المصرف العقاري.

لم���اذا يبدو المصرف غير راٍض عن أرباحه بالرغم من إيرادات 
االستثمار؟

ع��دم الرضى مس��ألة تتصل بطم��وح المصرف وس��عيه لتحقيق 
أرب��اح مهم��ة، ولكن عدم تحقيق األرباح مس��ألة ناجمة عن جملة 

من العوام��ل الخارجة عن إرادة المصرف 
بالنس��بة لبعضها، وتس��ديده قيم الفوائد عن 
الحس��ابات والودائ��ع، ويمكن ايج��از هذه 
العوام��ل بتوق��ف المص��رف العقاري عن 
االق��راض لم��دة تزيد على خمس س��نوات 
تنفي��ذاً للق��رار الحكوم��ي القاض��ي بوقف 
القروض ب��كل أش��كالها وأنواعها، إضافة 
الى تعث��ر الكثير من المقترضين ألس��باب 
متنوع��ة نتيج��ة األزم��ة وغيره��ا، وعدم 
قدرتهم بالتالي على سداد االقساط المستحقة 
بذمته��م لصال��ح المصرف، بالت��وازي مع 
ارتفاع نسبة الفوائد المدفوعة للودائع، حيث 
تصل أعلى نسبة من الفوائد الى 11 % وفقاً 

لقرار مجلس النقد والتس��ليف، ما أدى الى زيادة نفقات االستثمار، 
والتي تمث��ل بمعظمها فوائد مدفوعة عن ودائ��ع التوفير والودائع 

ألجل.
أما حس��ابات االس��تثمار فقد بلغت ايرادات االس��تثمار من الفوائد 
المقبوض��ة والعموالت 13,5 مليار ليرة س��ورية، في حين بلغت 
نفقات االس��تثمار من الفوائد المدفوعة والعموالت واالستهالكات 

والمؤن 15,2 مليار ليرة سورية.
أم��ا النفق��ات العامة الجاري��ة فقد بلغ��ت اجماالً 1,6 ملي��ار ليرة 
س��ورية، في حين بلغت المؤن ونفقات السنين السابقة 253 مليون 
لي��رة س��ورية، وهي أرقام تعك��س حجم العبء ال��ذي يضطلع به 

المصرف العقاري في مواجهة محدودية ايراداته.

ك���م تبلغ كتلة القروض المتعثرة ل���دى المقترضين، وكم حّصلتم 
منها؟

نجانب الحق ان قلنا ان المصرف ال يعاني من قروضه المتعثرة، 

 رفع سقف

القرض السكني

خالل عام 2016

من 1,5 مليون ليرة

ليصبح

5 ماليين ليرة سورية
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المصرف على زيادة خطته في مجال الودائع، نظراً 
لثق��ة المواطنين في القط��اع الزراعي ب��ه وبإدارته 

االيداعات في شكل جيد ومثالي.
وفي هذا السياق، خطط المصرف الزراعي في العام 
الج��اري لودائع بمبلغ 38 مليار ليرة، في حين بلغت 
قيمة الودائع لنهاية الشهر األول منه 39,6 مليار ليرة 
بزيادة 1,6 مليار ليرة في الشهر األول فقط عما ُخطط 
له. أما بالنس��بة للع��ام الماضي، فقد خطط المصرف 
لودائ��ع بقيمة 34,1 مليار ليرة فيما بلغت الودائع في 
اليوم االخير منه 38,5 مليار ليرة سورية بزيادة 4,4 
ملي��ارات لي��رة، وهي ودائع توزع��ت بمعدل 35,4 
مليار ليرة للودائ��ع تحت الطلب، و447 مليون ليرة 

للودائع ألجل، مقابل 2,6 مليار ليرة لودائع التوفير.
كيف تدعمون المزارعين ومنتجي القطاع الزراعي؟
الدعم يكون عبر تأمين مستلزمات اإلنتاج، من سماد 
وأعالف وس��واها إلطالق عجل��ة االقتصاد الوطني 
عب��ر دعم االنت��اج الزراع��ي، وإن كان عماد الدعم 
م��ادة الس��ماد التي نوفره��ا بأس��عار مدعومة وعبر 
ق��روض مخفض��ة للمزارعين في المناط��ق اآلمنة. 
وقد وصلت مبيعات االنتاج لنهاية الش��هر االول من 
الع��ام الجاري 10194 طناً بقيم��ة 826 مليون ليرة 
سورية، أما بالنسبة للعام المنصرم فقد بلغت مبيعات 

المصرف الزراعي يضاعف قروض االنتاج في سورية
المزارعين وقطاع االنتاج  ابراهيم زيدان استمرار دعم  التعاوني في سورية  الزراعي  العام للمصرف  المدير  أكد 
الزراعي بقروض ميّسرة وأسعار مدعومة، الفتاً في حديث لمجلة البنك والمستثمر الى الزيادات المحققة في 

حجم الودائع والقروض والتي وصلت نسبة زيادتها الى 205 %.

وفيما يلي نص الحديث:
كم بلغ اجمالي قروض المصرف خالل العام 

الماضي؟
يتنوع االقراض بين ما كان مخططاً له وما 
نفذ على أرض الواقع، ولكن بالنس��بة للعام 
الجاري فق��د خطط المصرف لمنح قروض 
بقيم��ة 94,1 مليار ليرة س��ورية، في حين 
بلغت القروض الممنوحة لغاية شهر كانون 
الثاني/يناير من هذا العام 82,5 مليون ليرة 

سورية.
أما في العام الماضي، فقد بلغ حجم القروض 
التي منحها المصرف الزراعي  نحو 192,9 
مليار ليرة سورية بنس��بة تنفيذ وصلت إلى 
205 % عم��ا كان مخطط��اً ل��ه، فيما قدر 
إجمال��ي اإلقراض المخط��ط للعام الماضي 
بمبل��غ 94,1 مليار ليرة تت��وزع بمعدل 20 

ملياراً لقروض المصرف.
كما تم التخطيط لقروض المشروع الوطني 
لل��ري الحدي��ث بمبل��غ 115 ملي��ون ليرة، 
وخطط للق��روض الممنوحة بموجب أنظمة 
خاصة لجهات القطاع العام بمبلغ 74 مليار 
ليرة، أما االقراض المنفذ فعلياً، فبلغ 192,9 
مليار ليرة تت��وزع بمعدل 1,09 مليار ليرة 
إلق��راض المصرف، ف��ي مقاب��ل 191,8 
مليار ليرة لإلقراض الممنوح لجهات القطاع 
العام لتأمين مس��تلزمات العملي��ة االنتاجية 
للمزارعين عبر المؤسسات المختصة بذلك.

وقد كانت حصة المؤسس��ة العامة للحبوب 
177 مليار ليرة، ف��ي حين بلغت القروض 
الممول��ة للمؤسس��ة العامة إلكث��ار البذار 5 
مليارات لي��رة، وبلغت قروض المؤسس��ة 
العام��ة لألع��الف الممول��ة 8,5 ملي��ارات 
ليرة مقابل 1,3 مليار ليرة للمؤسس��ة العامة 
لحل��ج االقطان وتس��ويقها و25 مليون ليرة 

للمؤسسة العامة للمباقر. 
ه����ل حققت الودائع رقماً جي����داً في الخطط 

والتنفيذ؟
م��ن المؤك��د أن نت��اج العام الماض��ي حفّز 

االس��مدة لغاي��ة اليوم االخير من��ه 89067 
ألف طن بقيم��ة 6,8 مليارات ليرة توزعت 
بحسب نوع السماد، فمبيعات المصرف من 
الس��وبر فوس��فات بلغت 37217 طناً بقيمة 
3,2 مليارات ليرة، وسماد اليوريا )46 %( 
51574 طناً بقيم��ة 3,5 مليارات ليرة، أما 
سماد نترات األمونيوم )30 %( فقد بيع منه 
275 طناً بقيم��ة 13,1 مليون ليرة، وبلغت 

مبيعات سماد سلفات البوتاس 1,2 طن. 
ما هي أب����رز مالمح الخطة االس����تثمارية 

للمصرف؟
ال تخ��رج ه��ذه الخط��ة ع��ن التوجه��ات 
الحكومية بترش��يد االنف��اق واالقتصار فيه 
على الضروري واألمثل، وعليه، فقد لحظ 
المص��رف في الخط��ة االس��تثمارية للعام 
الج��اري مبل��غ 663 مليون ليرة س��ورية 
تت��وزع بمعدل 100 مليون ليرة لمش��اريع 
االس��تبدال والتجدي��د، و563 ملي��ون ليرة 
للمشاريع المباش��ر بها في الخطة الخمسية 
الحادية عش��رة والتي ُخص��ص منها 225 
ملي��ون لي��رة لش��راء أو بناء مق��ر لإلدارة 
العام��ة وبن��اء مق��ري فرع��ي المص��رف 
ف��ي الالذقية والس��لمية في حم��اة، إضافة 
ال��ى تطوير عم��ل المص��رف بمبلغ 438 
ملي��ون ليرة لجهة برمجيات الفروع ونظام 
معلومات مرك��زي وتجهيزات حاس��وبية 
لإلدارة العامة والفروع، مع إعداد دراس��ة 
لتوسيع ش��بكة االتصاالت واآلليات ونظام 
مراقب��ة الكترون��ي للمقرات. أما بالنس��بة 
لخطة العام الماضي، فقد كانت بمبلغ 400 
ملي��ون ليرة توزعت بمعدل 259,9 مليون 
ليرة لتطوير عمل المصرف وتوسيع شبكة 
االتص��االت للف��روع وتركي��ب كاميرات 
مراقب��ة لحوال��ى 30 ف��رع أم��ن، كما يتم 
حالي��اً تجهيز مواقع ف��روع الالذقية وجبلة 
والقرداح��ة وطرطوس والس��ويداء وحماة 
لتطوي��ر  ودمش��ق  والس��قيلبية  التجهيزات الحاسوبية للفروع. ومح��ردة 

ابراهيم زيدان 
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كشفت االحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة 
للرقاب��ة المالية في مص��ر عن فقدان ش��ركات التأمين 
الحكومية 2.5 % من حصتها الس��وقية دفعة واحدة في 
س��وق الممتلكات خالل العام المال��ي 2015 / 2016، 
حيث تراجعت حص��ة “مصر للتأمين” الى 48.3 %، 
ال��ى 4.4 مليار جني��ه )243 مليون دوالر( من اجمالي 
االقساط المباشرة لسوق الممتلكات البالغة 9 مليار جنيه 
)497 مليون دوالر( عام  2016. وأضافة الى “مصر 
للتأمين” ضمت القائمة ش��ركات مثل “قناة الس��ويس” 
والمجموع��ة العربي��ة المصرية للتأمي��ن و“اورينت” 

و“اليانز” و“رويال” و“المصرية تكافل” وغيرها.

شركات التأمين في مصر
تفقد 2.5 % من حصتها

آليات استثمار أموال شركات التأمين

أص��در وزير المالية ورئي��س مجلس إدارة هيئة 
اإلش��راف عل��ى التأمي��ن ف��ي س��ورية الدكتور 
مأم��ون حمدان، قراراً بعدم جواز أن تزيد القيمة 
اإلجمالي��ة للعقارات التي تتملّكها ش��ركة التأمين  
بهدف اس��تخدامها بمزاولة أعمالها، عن 25 % 
م��ن إجمالي حق��وق المس��اهمين مطروحاً منها 
األرباح النقدية المقترح توزيعها، مع امكانية رفع 
النسبة إلى 40 % بموافقة مسبقة من مجلس إدارة 

الهيئة، بناًء على مبررات تقدمها الشركة، على أن تسجل تلك العقارات بالسجل العقاري 
أصوالً.  كما س��مح القرار بشراء أوراٍق مالية حكومية أو سندات خزينة، أو شهاداٍت 
مضمونة من قبل الحكومة من دون تحديد النسب، بعد أن كان يسمح باستثمار 75 % 
من األموال المقابلة لالحتياطيات الفنية، المحدّدة بموجب أحكام القرارات الصادرة عن 

الهيئة، وبالنسبة المحددة 20 % كحد أدنى لشراء  تلك األوراق أو السندات.

د. مأمون حمدان

شركات تأمين سعودية تتجه لالندماج

بدأت عدة شركات تأمين سعودية بدراسة 
خي��ار االندماج فيما بينها، في خطوة من 
شأنها مواجهة أزمة الخسائر التي تعاني 
منها بعض شركات  التأمين في المملكة، 

حسبما ذكرت صحيفة الشرق األوسط.
وأعلن��ت كل من ش��ركة اتح��اد الخليج 
للتأمين التعاوني وشركة األهلية للتأمين 

في بيان صحافي مشترك، بدء التفاهم األولي لدراسة اندماج الشركتين.
وأشار البيان إلى أن الشركتين ستخضعان إلى الدراسات الالزمة، فيما يخص عملية 
االندماج المقترحة، وس��تتفاوضان على االتفاقي��ة األولية غير الملزمة وتوقيعها في 

غضون ال�12 شهراً القادمة.

نفذت ش��ركة التأمين العربية ف��ي لبنان تجربة تتضمن 
طرق اإلخالء االضطراري السريع واحتواء األضرار 
واستيعابها، وذلك بسيناريو حريق افتراضي مفاجئ في 
مبنى الشركة في منطقة عين المريسة بيروت، للتأكد من 

جهوزية المبنى وطاقم عمله.
وتم اتمام التجربة بنجاح نظراً لتطوير ورسم وتحضير 
الخطة  إضافة إلى تدريب وتوجيه الموظفين وإعدادهم 
فنيّا ونفس��ياً وعملي��اً للتعامل مع مختلفة س��يناريوهات 
الح��االت الطارئة. كما حرصت الش��ركة على تجهيز 
وتأمي��ن وس��ائل الحماية والمعدات األساس��ية لمكافحة 

الحرائق واآلالت الالزمة لتخفيف ودرء األخطار.

نجاح تجربة حريق افتراضي مفاجئ

نظام الوصفة الطبية االلكترونية

تعم��ل المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين على وضع 
األس��س العلمية والتقنية لتطبيق الوصفة االلكترونية،  
التي تتضمن إدخال المطالبات االلكترونية عند الطبيب 
بش��كل يس��مح لش��ركة اإلدارة بمراقب��ة آلية صرف 
الوصف��ات، ما يوف��ر انتقاالً لمرحلة جديدة بمش��روع 

التأمين الصحي هي “التأمين الرقمي”، إضافة لتحقيق أهداف عدة، منها تدقيق الوصفات 
بش��كل آني، وتس��ريع آلية الموافقة عل��ى صرفها، وعدم تك��رار الموافقات عند مزود 
الخدمة، فضالً عن إنش��اء ملف الكتروني لكل مريض، وتحقيق ش��فافية أكبر للمؤمن 
له بما يتعلق بعدد الوصفات وربطها مع ملفه الطبي، وضبط حاالت س��وء االستخدام. 

بالمقابل تدرس المؤسسة تقديم بدل إضافي للطبيب على تطبيق الوصفة االلكترونية.
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من النات��ج المحلي اإلجمالي، الحظ أنه “صمد أم��ام كل الظروف الصعبة 
التي واجهها لبنان واقتصاده في السنوات األخيرة، وبقي يسّجل زيادات في 

مجموع أقساطه”. 
وأوض��ح ش��ديد  في هذا اإلط��ار أن “معدّل نمّو القط��اع بين عامي 2010 
و2014 بلغ 5 % مقابل ناتج محلّي إجمالي وتضّخم بلغ 2 %”، مشيراً إلى 
أن “المحفظة االس��تثمارية في فئة التأمين على الحياة زادت قيمتها من نحو 
570 مليون دوالر عام 2010 إلى نحو 700 مليون عام 2014، أي بزيادة 
نح��و 130 ملي��ون دوالر”، أما فئة التأمين الصّح��ي والتأمين ضد حوادث 
الس��ير، فقد زاد االقساط فيها من 250 مليون دوالر إلى 360 مليون دوالر 
عن الفترة ذاتها، أي بزيادة 110 ماليين دوالر وبنس��بة تزيد على 9.5 %. 
ولجه��ة فئات التأمين األخرى، فقد ارتفع االس��تثمار فيه��ا من 360 مليون 
دوالر إلى نحو 425 مليون دوالر عن الفترة ذاتها أي بزيادة نحو 65 مليون 

دوالر وبنسبة 4 %”.

فرصة جديدة لقطاع التأمين
ورأى ش��ديد في المش��اريع المنتظرة ف��ي مجال التنقيب ع��ن النفط والغاز 

“فرصة جديدة يفيد منها قطاع التأمين”.
وأش��ار إلى أن “نحو ألفي ش��خص يعملون في قطاع التأمين، وبالتالي ثمة 
نحو 12 ألف شخص معنيون مباشرة به وباستمراره وتطوره، كما إن فاعليّة 
القطاع ونوعيّة خدماته تؤثّر إيجاباً على الكثير من المواطنين اللبنانيين، إذ 
في عام 2014 كان نحو 515 ألف شخص يملكون بوالص تأمين على الحياة 
من فئات أخرى نحو 2.3 مليون.و540 ألف��اً بوالص تأمين صّحي، فيما بلغ عدد الذي يملكون بوالص تأمين 

حوافز لدمج شركات التأمين في لبنان

ج��اء كالم خوري خ��الل لقاء مع ش��ركات التأمين نظمته 
ش��ركة “ش��ديد كابيتال القابضة”، حيث ش��ارك أصحاب 
شركات التأمين ورؤساؤها التنفيذيون في مأدبة الغداء التي 
أقامتها “ش��ديد كابيتال” في “نادي اليخوت” على ش��رف 

خوري، بصفته وزير الوصاية على القطاع.

تطوير قطاع التأمين
وأك��د خوري أن��ه عازم على تطوير قط��اع التأمين وترك 
“بصم��ة فيه”، مش��يراً إل��ى أنه “ثّمة أم��ور كثيرة نخّطط 
لتنفيذها منها دعم الدمج بين الشركات على غرار ما حصل 
في القطاع المصرفي وقد انتهينا من هذا المشروع والهدف 
أن نزيد الرس��اميل ما يؤدّي إلى تحس��ين المنتجات ويزيد 

قدرة القطاع على المنافسة”.
وكشف عن التوصل إلى اتّفاق مع “هيئة األسواق الماليّة” 
يهدف إل��ى “تنظيم العالق��ة مع القط��اع وخصوصاً على 
مستوى المسائل المالية والمنتجات”، آمالً في أن يُترَجم هذا 

االتفاق قريباً إلى “نتائج عملية على األرض”.
وطمأن  خوري إلى أن المعاهدات واألنظمة الجديدة ومنها 
“فاتكا” والتصريح المباشر عن األموال مع “غاتكا”، “ال 
تنط��وي على مخاطر كبيرة” بالنس��بة إلى قط��اع التأمين 
اللبناني نظراً إلى “عدم وجود تداول على هذا المستوى”. 

أداء قوي لقطاع التأمين اللبناني
من جهته، ش��دد رئيس مجلس إدارة “ش��ديد كابيتال” فريد 
ش��ديد على أهمي��ة التواص��ل الدائم مع ال��وزارة “حرصاً 
على توفير كل مستلزمات استمرار نمو القطاع ومساهمته 
الفاعلة في االقتصاد اللبناني، وحفاظه على موقعه الريادي 
على المس��توى اإلقليمي” ، الفتاً إلى أن قطاع التأمين “ِمن 
المستثمرين األساسيين في سندات الخزينة والمصارف، إذ 
بلغ حجم اكتتاباته 1.5 ملي��ار دوالرعام 2014 منها 910 

ماليين دوالر في سندات الخزينة”.
وإذ ذّك��ر بأن قطاع التأمين في لبنان يس��اهم بنحو 3.5 % 

كشـف وزير االقتصاد والتجارة اللبناني رائـد 
الوزارة من إعداد مشــروع  خوري عن انتهاء 
قانون لدعم عملية دمج شركات التأمين، من 
خالل توفير حوافـز لها تشـجعها على ذلك،  
بينها قروض ميّسرة، مشـدداً على أن الدمج 
يسـاهم في زيادة رسـاميل الشـركات مما 

يؤّدي إلى “تحسين المنتجات”.

 فريد شديد ورائد خوري
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اتفقت شركة انتل األميركية لصناعة الرقائق اإللكترونية 
على شراء شركة موبيل آي اإلسرائيلية المتخصصة في 
تكنولوجي��ا القيادة الذاتية مقاب��ل 15.3 مليار دوالر بما 
يؤهلها للع��ب دور مهيمن في قطاع القي��ادة الذاتية بعد 
فش��لها في قطاع الهواتف المحمولة. وتتضمن الصفقة 
دفع 63.54 دوالر أميركي للسهم نقداً، وهي أكبر عملية 
استحواذ في قطاع التكنولوجيا االسرائيلي وأكبر عملية 

شراء لشركة تركز فقط على قطاع القيادة الذاتية.
ومن المق��رر أن تدمج “انتل” مجموعتها للقيادة الذاتية 
مع عمليات “موبيل آي”، وسيدير الكيان الجديد رئيس 
مجلس إدارة الش��ركة اإلس��رائيلية عامون شاش��وا من 

فلسطين المحتلة.

“انتل” تشتري
“موبيل آي” اإلسرائيلية

وقع��ت “بتروب��راس” البرازيلية و“توتال” الفرنس��ية 
على الشروط النهائية لمشروع مشترك قيمته 2.5 مليار 
دوالر أميرك��ي يتضمن بيع أصول إلى جانب حصص 

في حقول نفطية ومحطتي كهرباء حراريتين.
وس��تحصل “بتروبراس” التي تسيطر عليها الحكومة 
البرازيلي��ة على 1.6 مليار دوالر نقداً في إطار االتفاق 
مع خيار للس��حب من تسهيل ائتماني قيمته 400 مليون 

دوالر مقدم من “توتال”.

مشروع مشترك
بين “بتروبراس” و“توتال”

توقع اندماج شعاع كابيتال و“جي.إف.إتش”

المالي��ة  جي.إف.إت��ش  مجموع��ة  أك��دت 
البحرينية أنها  تجري مباحثات مع عدد من 
المؤسس��ات المالية ومن بينها شركة شعاع 
كابيت��ال ومقره��ا دب��ي بهدف االس��تحواذ 
المحتم��ل عل��ى حص��ة األغلبية ف��ي تلك 
المؤسس��ات المالي��ة أو االندم��اج معه��ا. 

وس��يؤدي اندماج الش��ركتين الى خلق ش��ركة عمالقة متنوعة األنشطة بقيمة سوقية 
تبلغ نحو 2.5 مليار دوالر ذات مصالح متعددة تش��مل التجزئة واألنشطة المصرفية 

االستثمارية والوساطة المالية والتطوير العقاري.

إطالق مبادرة االدخار الشخصي

وقع��ت ش��ركة EFS االقليمي��ة إلدارة خدمات 
المراف��ق المتكاملة، اتفاقية تع��اون مع الصكوك 
الوطني��ة المملوكة لمؤسس��ة دبي لالس��تثمارات 
الحكومي��ة، به��دف إط��الق مب��ادرة االدخ��ار 
الش��خصي ألكث��ر م��ن 3500 عامل بمش��اريع 
الشركة بأنحاء اإلمارات، وستقدم EFS  صكوكاً 
وطنية لش��ريحة العمال من الموظفين على شكل 

منح��ة، مع حملة تثقيف واس��عة ألهمية التخطيط، واالدخار، االس��تثمار، وتحس��ين 
المستقبل المالي لهم. ويأمل الرئيس التنفيذي ل��EFS طارق شوهان، أن يؤدي االنتشار 
الواسع لهذه المبادرة إلى دفعة كبيرة لالقتصاد المحلي وإعادة توجيه جزء من تحويالت 
العاملين، لمنصات مدخرات محلية، في حين أش��ار الرئيس التنفيذي للصكوك محمد 
قاسم العلي إلى أن 22 % من المشاركين بالبرنامج تمكنوا من ادخار 10 إلى 20 % 

على األقل من الدخل الشهري.

إطالق برنامج لدعم المشروعات االستثمارية

بينت مدير عام هيئة االستثمار السورية إيناس األموي أنه 
وضمن سياس��ة الهيئة الهادفة لتوفير بيئة العمل المناس��بة 
إلقامة وتشغيل المشروعات االستثمارية، تم إطالق برنامج 
متكامل لدعم المش��اريع االس��تثمارية والمس��اهمة بإعادة 
إق��الع المتضررة منها س��واء كانت جزئي��اً أو كلياً، جاء 
ذلك على هامش اجتماع عقدته الهيئة مع وزارة الصناعة 
وبمشاركة كل وزارة اإلدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف 
الصناع��ة وغرفة صناعة دمش��ق وريفها، لمناقش��ة واقع 

االس��تثمارات الصناعية القائمة، المتعثرة والمنفذة، والمعوقات التي تحول دون تنفيذ 
المشاريع، وآليات حل المش��اكل المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات الالزمة للتنفيذ 

والتشغيل وأيضاً آليات دعم النشاط االستثماري الصناعي في ظل الوضع الراهن.

إيناس األموي
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تعتزم شركة تويوتا اليابانية 
لصناعة السيارات استثمار  
240 مليون جنيه استرليني 
)294 ملي��ون دوالر( ف��ي 
ف��ي  للس��يارات  مصنعه��ا 
بريطاني��ا به��دف صناع��ة 
س��يارات في منصة جديدة 
تعزي��ز  ف��ي  يس��هم  مم��ا 
التنافس��ية ودع��م اس��تخدام 
مكون��ات محلي��ة. غير أن 

الشركة حذرت من أن استمرار دخول السوق األوروبية 
الموح��دة من دون رس��وم جمركية س��يظل أم��راً بالغ 

األهمية حتى بعد انفصال بريطانيا عن االتحاد.
وقال الرئيس التنفيذي لتويوتا موتور في أوروبا يوهان 
ف��ان زي��ل: يظهر اس��تثمارنا أننا كش��ركة نفعل كل ما 
بوسعنا لرفع القدرة التنافسية لمصنعنا في برناستون في 

ديربيشاير.

IRISL اإليرانية تدرس اإلدراج في لندن     “تويوتا” تستثمر 294 مليون دوالر
في بريطانيا

عقدت ش��ركة الجمهورية اإلس��المية اإليرانية للنقل البحري IRISL اجتماعات في 
العاصمة البريطانية لمناقش��ة إدراج محتمل في بورصة لندن، حس��بما ذكرت وكالة 
رويت��رز نق��الً عن مصادر مطلعة. لكن محاوالت أكبر ش��ركة نق��ل بحري للبضائع 
ف��ي إيران ال ت��زال متعثرة بفعل العقوب��ات األميركية التي تمنع البن��وك من التعامل 
مع الش��ركات اإليرانية. وُرفع اس��م IRISL  من قائمة العقوبات الدولية عام 2016 

وتخطط الشركة بعد سنوات من العزلة 
أس��طولها.  لتحدي��ث  التموي��ل  لجم��ع 
وتقدم��ت بالفعل بطلبية لش��راء س��فن 
جديدة بما يصل إلى 626 مليون دوالر. 
وسيجعلها الطرح العام في بورصة لندن 
أول ش��ركة إيرانية ت��درج في بورصة 

بريطانيا الرئيسية منذ ثورة 1979.

يوهان فان زيل

مستثمرون يشترون حصة في “تيمز ووتر”

اتفق كونسورتيوم يضم مستثمرين كويتيين وكنديين على شراء حصة أقلية في شركة 
تيمز ووتر البريطانية من صناديق تديرها مجموعة ماكواري األوسترالية، في صفقة 
هي أحدث عملية استحواذ كبيرة لمستثمرين أجانب في قطاع البنية التحتية البريطاني. 

وبموجب الصفقة ستش��تري ش��ركة بورياليس للبنية 
التحتي��ة الكندية وال��ذراع االس��تثمارية للهيئة العامة 
لالس��تثمار الكويتية حصة نس��بتها 26 % من كيمبل 

ووتر هولدنغز الشركة القابضة لتيمز ووتر.
يذكر أن “تيمز ووتر” هي أكبر شركة مقدمة لخدمات 
المياه والصرف الصحي في بريطانيا ولديها 15 مليون 
عميل في لندن ومنطقة تيمز فالي والمناطق المجاورة.

مليار دوالر لتطوير منجم مهدي أباد

وقعت مؤسس��ة المناجم وتنمي��ة وتحديث الصناعات المنجمي��ة اإليرانية اتفاقاً بمليار 
دوالر مع كونس��ورتيوم من 6 شركات خاصة بقيادة موبين للتعدين والبناء اإليرانية، 
لتطوي��ر مه��دي أباد أحد أكبر مناجم الزنك في العالم، حيث من المتوقع بدء التش��غيل 
خالل السنوات األربع القادمة وإنتاج 800 ألف طن من مركزات الزنك سنويا. ويحوز 
مهدي أباد، وهو مكمن للزنك والرصاص والفضة، 154 مليون طن من االحتياطيات 

المناج��م  مؤسس��ة  بحس��ب  المؤك��دة 
اإليرانية التي تتوقع أن تبلغ احتياطيات 
المركزات فيه ما يصل إلى 700 مليون 
طن بمجرد اس��تكمال التنقيب. وسيدير 
كونسورتيوم الشركات الخاصة المنجم 

لمدة 25 عاماً مع إمكانية تمديد العقد.

تعتزم “سامسونغ” استثمار 6.98 مليار دوالر، إلنشاء 
مصان��ع إنتاج معالجات 7 نانومترالع��ام القادم 2018، 
وأيضاً حوالى 2.18 مليار دوالر لتطوير خطوط إنتاج 
معالجاته��ا الحالي��ة بدق��ة 10 نانومت��ر، والتي صنعت 
منها معالج كوالكوم الجديد س��ناب دراغون 835 الذي 
سيشغّل غالكسي إس 8 الجديد، إضافةً الى فئة معالجات 

Exynos 9 أيضاً.
يأت��ي ذلك بعدما تلقت “سامس��ونغ” صفع��ة قوية من 
منافس��تها األولى آبل عندما ق��ررت األخيرة االعتماد 
عل��ى ش��ركة TSMC التايوانية بصناع��ة معالجات 
A10 وA10X التي ستس��تخدم في أجهزة آيفون وآبل 
القادمة بدالً من االعتماد على معالجات “سامسونغ”.

مصانع جديدة
لمعالجات “سامسونغ”
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صن���دوق 
االس��تثمار 
ش���ر  لمبا ا

الروسي ومؤسسة االس��تثمار الصينية إلى التحالف مع 
ش��ركة مبادلة للتنمية التابعة ل�حكومة أبوظبي بغرض 
ش��راء 13 - 15 % م��ن أس��هم جدي��دة في “أوراس��يا 
للحفر”، أكبر ش��ركات الحفر الروسية من حيث أمتار 
األعم��ال المنفذة، والت��ي تهدف إلى اس��تخدام حصيلة 
الصفقة المحتملة في تموي��ل تطوير حقولها، حيث تعد 
بالده��ا أكب��ر منتج للنف��ط عالمي��اً، إال أن معظم حقول 

الشركة قديمة وتحتاج إلى تقنيات جديدة.

“مبادلة” تشتري حصة
في “اوراسيا”

“بيجو” تستحوذ على “أوبل”

اتفق��ت إدارة مجموع��ة PSA Peugeot Citroën لصناع��ة الس��يارات عل��ى 
ش��راء الفرع األوروبي ل���General Motors، الذي يتضم��ن العالمتين Opel و
Vauxhall، ف��ي صفق��ٍة تقدر قيمتها  بنح��و 2.2 مليار يورو، والتي س��تتحول بها 
 Volkswagen إل��ى ثاني أكبر مصنّع أوروبي للس��يارات بع��د PSA  مجموع��ة
األلمانية. وتعّهدت المجموعة الفرنس��ية بإعادة Opel وعالمتها التجارية البريطانية 
Vauxhall إلى هامش الربحية في غضون 3 سنوات، مدعومةً بتقنين في التكاليف 

المشتركة بقيمة 1.7 مليار يورو.
يشار الى أن Vauxhall توظف نحو 
5 آالف شخص في بريطانيا، في حين 
أن Opel تش��غّل حوال��ى 10 مصانع 
ف��ي 6 دوٍل أوروبي��ة، لكنها تعرضت 
لعدة خس��ائر في األع��وام األخيرة ما 
كل��ف General Motors األميركية 
نحو 15 مليار دوالر منذ عام 2000.

وقع صندوق االس��تثمار الروس��ي المباشر والصندوق 
الس��يادي التركي مذكرةً لتأس��يس صندوق اس��تثماري 
مش��ترك بمليار دوالر. جاء اإلعالن عنه في موس��كو 
بحضور الرئيس��ين الروس��ي فالديمير بوتين والتركي 

رجب طيب أردوغان.
ويه��دف الصندوق إلى تحديد المش��اريع االس��تثمارية 
الجذاب��ة ل��كال الدولتي��ن وتمويلها بما يس��هم في تعزيز 
العالق��ات االقتصادي��ة وزي��ادة حج��م االس��تثمارات 
المتبادلة، وسيساهم كل من الدولتين بنصف مليار دوالر 
م��ن قيمة الصندوق ال��ذي من المتوق��ع أن يبدأ بتمويل 
أولى مش��اريعه في الربع األول من عام 2017، والتي 
من المرجح ان تكون مش��اريع في البنى التحتية والبناء 

بروسيا مع شركة رينيسانس التركية.

 تأسيس صندوق استثمار 
روسي تركي

“أرامكو” تستثمر في ماليزيا وأميركا

خطت الس��عودية  خطوة مهمة نحو تعزيز حصتها الس��وقية في آسيا بعد توقيع اتفاق 
س��تضخ بموجبه الرياض 7 مليارات دوالر في مجمع للبتروكيماويات والتكرير في 
ماليزيا. ويضمن االتفاق الذي وقعته ش��ركة أرمكوا الس��عودية مع شركة بتروناس 
النفطية الماليزية، منفذاً لتوريد الخام السعودي على مدار عقدين على األقل وتعزيز 
محفظة الش��ركة في أنشطة المصب قبيل طرح عام أولي في عام 2018. وبموجب 
االتف��اق س��تورد “أرامكو” ما يصل إل��ى 70 % من لقيم النفط الخ��ام الذي يحتاجه 
مش��روع رابيد، الذي س��يضم مصفاة نف��ط بطاقة 300 ألف برمي��ل يومياً ومصانع 

للبتروكيماويات.
وفي أميركا، وقّعت “أرامكو” اتفاقيات مع ش��ركة س��وبك هولدينغز إيست إل إل سي 
األميركية التابعة لشركة شل، والتي تنشط بمجال التكرير والمعالجة والتسويق. وتنص 
 Motiva Enterprises LLC االتفاقيات على أن تنتقل ملكية اسم الشركة المشتركة
وكيانها القانوني بالكامل، بما في ذلك مصفاة “بورت آرثر” في والية تكساس، و24 
ميناء توزيع إلى شركة التكرير السعودية، حيث تعتبر مصفاة “بورت آرثر” جوهرة 
التاج بالنسبة لصناعة النفط األميركية بطاقتها االستيعابية 600 ألف برميل يومياً، األكبر 

ف��ي الواليات المتحدة، في حين 
تحص��ل Motiva عل��ى ح��ٍق 
حصري ببيع البنزين والديزل، 
بعالمة “ش��ل” التجارية، التي 
بدورها أكدت أن أرامكو ستدفع  
لها 2.2 مليار دوالر، وستتحمل 
جميع الديون بما في ذلك حصة 
“ش��ل” المق��درة ب���1.5 مليار 

دوالر أميركي.
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أعل��ن وزي��ر تطوير البني��ة التحتي��ة اإلماراتي عبدهللا 
بلحي��ف النعيمي، أن بالده خصص��ت 30 مليار دوالر 
لالس��تثمار في مشاريع تطوير ش��بكة السكك الحديدية، 
التي يبل��غ طوله��ا 1200 كيلومتر، وت��م تطوير 268 
كيلومتراً منها. ولفت النعيمي الى طرح استثمارات في 
تطوير مترو أبوظبي، وس��كك الحديد الخفيفة، والشبكة 
الوطني��ة التابعة لش��ركة االتحاد للقطارات، و“س��كاي 
ت��ران” في جزيرة ياس، باإلضافة الى توس��يع “مترو 

دبي” ل�“معرض إكسبو 2020.

30 مليار دوالر
لتطوير السكك الحديد

عبدهللا بلحيف النعيمي

اس��تحوذت ش��ركة كاب��الن التعليمي��ة الدولي��ة، عل��ى 
“غينيسيس” الشرق األوسط، بصفقة استراتيجية كبيرة 
في قطاع التدريب المؤسس��اتي، حيث تم توقيع االتفاقية 
بمقر “غينيسيس” في دبي بحضور مديرها العام بينود 
ش��انكار والرئي��س التنفي��ذي ل�“كابالن” ف��ي المملكة 
المتح��دة بيتر هويلون. وس��يوفر االتف��اق فرص جديدة 
في تشجيع االبتكار والتعليم في االمارات. ومن المقرر 
أن يتابع فريق “غينيس��يس” العمل تحت اس��م “كابالن 
غينيس��يس” وأن يبقى مقر الش��ركة في دبي وممارسة 
أعمالها في دول الخليج، حيث تتماش��ى أعمالها الجديدة 
مع رؤية اإلمارات بتعزيز ش��مولية التدريب والتطوير 

بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

“كابالن” تستحوذ
على “غينيسيس”

أبوظبي تبني أكبر محطة طاقة شمسية

تس��عى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لإلغالق المال��ي ألكبر محطة توليد كهرباء تعمل 
بالطاقة الشمسية قيمتها 3.2 مليار درهم )871 مليون دوالر( وبإنتاجية تقدر ب�1177 
ميغاوات في نيس��ان/أبريل 2017، في مش��روع يعتبر الخط��وة األولى للهيئة بمجال 
الطاقة المتجددة وسعي من أبوظبي إلى توليد 7 % من طاقتها الكهربائية من مصادر 
متجددة بحلول 2020. وقد تم اختي�ار عرض كونس��ورتيوم ماروبيني كورب اليابانية 
وجينكو سوالر هولدنغ الصينية، من بين 6 عروض تلقتها الهيئة للمشروع الذي سيمّول 
بنس��بة 25 % من خالل أس��هم و75 % عبر ديون، حيث ستشارك الهيئة باألسهم في 
حين ستمول بنوك محلية ودولية الديون. كما ستتأسس شركة ذات غرض خاص إلدارة 

المشروع تمتلك الهيئة 60 % فيها وتحوز ماروبيني وجينكو 40 % الباقية.

تحالف فرنسي لتوسيع مترو دبي

أعلنت ش��ركة تاليس الفرنس��ية عن اختيارها من قبل مواطنتها شركة ألستوم وأيضاً 
هيئة الطرق والمواصالت في دبي، لتنفيذ مش��روع توس��يع وترقية أنظمة اإلشارات 
الخاص��ة بالخ��ط األحمر في مترو دبي أطول مس��ارات المترو ذات��ي القيادة بالعالم، 
وس��توفر “تاليس” تكنولوجيا اإلش��ارات األح��دث للقطارات ذاتية القي��ادة مع أنظمة 
الرقابة واالتصاالت وخدمات الركاب واألمن وأنظمة تحصيل الرس��وم في المشروع 

الذي قد يدخل حيّز الخدمة أيار/مايو 2020.
يش��ار ال��ى أن تحال��ف “إكس��بولينك” ال��ذي 
يضم إضافة الى “ألس��توم” ش��ركتي أكسيونا 
وغولرماك، كان قد وقّع عقداً مع هيئة الطرق 
لتصميم وتنفيذ مشروع التوسعة وترقية األنظمة 

في الخط الحالي بقيمة 2.6 مليار يورو.

شركات صينية تستثمر في السعودية

منح��ت الهيئ��ة العام��ة لالس��تثمار 
بملكية  تجاري��اً  الس��عودية ترخيصاً 
كاملة لش��ركة زي ت��ي اي الصينية، 
حيث ستقوم الشركة بممارسة النشاط 
التجاري في المملكة وستنشئ مصنعاً 
للع��دادات الذكي��ة وأجه��زة موجات 
الميكرويف باستثمارات قدرها 200 
مليون لاير )53 مليون دوالر( خالل 

5 س��نوات. كما منحت الهيئة رخصة اس��تثمار بملكية كاملة لشركة شاندونغ تايجون 
إليكتريك الصينية المتخصصة في تنفيذ األعمال الكهربائية، وصيانة وتشغيل األعمال 
الكهربائية واألعمال الصناعية، وصيانة وتشغيل األعمال الصناعية. وحصلت شركة 
شاندونغ إلكتريك الصينية المتخصصة في تنفيذ األعمال الكهربائية، وصيانة وتشغيل 

األعمال الكهربائية والصناعية أيضاً على رخصة لالستثمار بملكية كاملة.
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100 مليار يورو في قطاع االنترنت

كش��ف وزي��ر النق��ل األلمان��ي ألكس��ندر دوربينت أن 
حكومة بالده تعتزم اس��تثمار 100 مليار يورو، بحلول 
عام 2025 في مجال البنية التحتية الرقمية ضمن خطة 
مستقبلية تستهدف زيادة سرعة اإلنترنت على أن تدخل 
حي��ز الغيغابايت جميع أنحاء ألمانيا، الفت�اً أن ش��بكات 
المس��تقبل لن يصب��ح نطاقه��ا الترددي كبيراً وحس��ب 
ب��ل س��تتميز أيض��اً بمعالم أخ��رى في األمن وس��رعة 
االس��تجابة، خاص��ةً وأن ج��زءاً من المئ��ة مليار يورو 
هذه قد جرى استثماره خالل السنوات الماضية من قبل 

الحكومة وشركات االتصاالت في مجال توسيع نطاق الشبكة.
ألكسندر دوربينت

“نادك” توسع استثماراتها في السودان

كش��ف مدير مشروعات الش��ركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” في السودان علي 
الغشام، أن الشركة خصصت 1.5 مليار لاير سعودي )400 مليون دوالر( لالستثمار 
في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي واالستثمار التجاري في السودان. وكانت الشركة 
الس��عودية قد حازت على أراض زراعية مس��احتها 150 ألف فدان في والية ش��مال 
كردفان غربي أواسط السودان، لكنها زرعت في المرحلة األولى من المشروع مساحة 
60 ألف فدان بمحصول القمح واألعالف على أن  تخصص المساحة المتبقية لإلنتاج 

الحيواني والتصنيع الزراعي.
وأك��د الغش��ام أن الفرصة ف��ي نجاح 
االستثمار الزراعي في السودان كبيرة 
جداً، مش��يراً إلى أن الشركة ستتوسع 
في التصنيع الغذائي عبر إنتاج األلبان 

والعصائر.

محطة توليد كهرباء من الصخر الزيتي

أعلنت شركة عطارات للطاقة APCO المملوكة  لشركة Enefit االستونية حصولها 
على تمويل بقيمة 2.1 مليار دوالر من مؤسسات مالية صينية وماليزية، لبناء محطة 
تولي��د كهرباء تعمل بالصخر الزيتي ف��ي األردن، وضمن اتفاٍق مدته 30 عام لتوريد 
الكهرب��اء إلى ش��ركة الكهرباء الوطنية األردنية، وس��يتيح التمويل هذا للش��ركة بدء 

أعمال بناء المحطة التي س��تصل قدرتها 
إلى 470 ميغ��اواط ، على أن تبدأ بتوليد 
الكهرب��اء لالس��تهالك المحلي منتصف 
ع��ام 2020، من خالل اس��تهالكها نحو 
10 ماليي��ن ط��ن س��نوياً م��ن الصخر 
الزيتي الذي يقدر االحتياطي الخاص به 

في المملكة ما بين 40 و70 مليار طن.

الش����رك�ة  وقع��ت 
ال�ج�زائ�ري����������ة 
للحدي���د والصل��ب 
“س�����ي�دار” ع�ل�ى 
اتفاق  بروت�وك���ول 
مع الشركة الصينية  
س��ينوستيل، إلعداد 
دراس�����ة ج���دوى 

لالس����تثمار والتطوير بمش���روع منجم الحديد بمنطقة 
“غار جبي��الت” جنوب غرب الجزائ��ر، والذي يق�در 

احتياطي الحديد به بنحو 3 مليار طن.
واعتبر وزير الصناعة الجزائري عبد السالم بوشوارب 
أن الهدف من هذا االتفاق هو معرفة مدى نجاح المشروع 
مضيفا أن��ه في يناير/كانون الثاني 2018 س��يتم إنجاز 
مصنع نموذجي في المكان نفس��ه لبدء تش��غيل المنجم، 
على أن يدخل مرحلة التشغيل عام 2021 بطاقة تتجاوز 
21 مليون طن، ومع توقعاٍت بمساهمته في تشغيل نحو 

4800 عامل.

الصين تستثمر بمنجم حديد الجزائر

عبد السالم بوشوارب

كش��ف الرئيس التنفيذي لش��ركة س��وكار األذربيجانية 
ارزو عظيموف أن الش��ركة اش��ترت سبع ناقالت نفط 
م��ن “بالمال��ي” من أجل زي��ادة طاقة النق��ل في البحر 
المتوس��ط وبحر قزوي��ن، موضح��اً أن  االتفاق “جزء 
من اس��تراتيجيتنا الرامية إلى المنافسة من أجل الحصة 
الس��وقية”، مشيراً إلى أن “السيطرة على اللوجيستيات 

تمنح مزايا عند تطبيق استراتيجيات التجارة”.
يش��ار إلى أن الناقالت الجديدة أكب��ر بكثير من ناقالت 
النفط التي يضمها أس��طول سوكار الحالي والبالغ نحو 
30 سفينة تتراوح حمولة الواحدة منها بين خمسة آالف 

و15 ألف طن.

“سوكار” تشتري سبع ناقالت نفط
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أصدرت محكمة بريطانية حكماً يقضي بالزام “غلوبل 
تليكوم” المعروفة سابقا باسم “أوراسكوم تليكوم”، بدفع 
تعوي��ض قيمته 67 ملي��ون دوالر ل�“أثير لالتصاالت” 
التابع��ة ل�“زي��ن” الكويتي��ة. ويرتب��ط ه��ذا التعويض  
بمطالب��ات ضريبية وفقاً لعقد بيع أس��هم “عراقنا” إلى 
“أثير” عام 2007. كما أمرت المحكمة “غلوبل تليكوم” 
بدفع 1.5 مليون دوالر إلى “أثير”، تمثل التكاليف التي 

تحملتها الشركة العراقية عند رفع الدعوى القضائية.
وكان��ت أثي��ر قد أقامت دع��وى قضائية أم��ام المحكمة 
اإلنكليزية العليا عام 2012 ضد “أوراس��كوم تيلكوم”/ 
عراق، و“غلوبال تيلك��وم القابضة”، مطالبة بتعويض 
قيمت��ه 280 ملي��ون دوالر، ثم خفض��ت طلبها إلى 60 

مليون دوالر أميركي.

67 مليون دوالر
تعويض لـ“أثير”

“آركابيتا” تزيد محفظتها االستثمارية

اس��تحوذت مجموعة آركابيتا العالمية المتخصصة 
في إدارة االستثمارات البديلة، على محفظة أصول 
إمداد لوجس��تي في دبي بقيم��ة 150 مليون دوالر، 
حي��ث تض��م المحفظ��ة الجدي��دة 10 مس��تودعات 
بمس��احة إجمالي��ة تف��وق 1.2 ملي��ون مترمرب��ع، 
معظمه��ا في مجم��ع دبي لالس��تثمار، لتصل بذلك 
القيمة اإلجمالية لمحفظة استثمارات المجموعة في 
قطاع اإلمداد اللوجستي باإلمارات إلى 250 مليون 
دوالر. وأش��ار الرئيس التنفيذي عاطف عبد الملك 

الى مواصلة مجموعته العمل على توفير فرص اس��تثمارية جذابة للمس��تثمرين ومع 
تحقيق دخل جاٍر ثابت وعوائد مجزية عن طريق إيجاد محفظة أصول إمداد لوجستي 

متنوعة لالستفادة من هذا القطاع المزدهر في اإلمارات.

عاطف عبد الملك

صندوق إماراتي لألسهم الهندية

أطلقت ش��ركة اإلمارات دبي الوطن��ي إلدارة األصول، 
صندوق اإلمارات اإلس��المي لألس��هم الهندية بالشراكة 
مع UTI International، إحدى أكبر ش��ركات إدارة 
األموال ف��ي الهند، حيث يهدف الصن��دوق لتحقيق نمو 
متوس��ط إل��ى طويل األجل ف��ي رأس الم��ال من خالل 
االستثمارات المباشرة باألس��هم الهندية وبما يتوافق مع 
أحكام الشريعة االسالمية، معتمداً أسلوب اإلدارة النشطة 
واستغالل تقلبات األسعار واالستفادة من فرص احتمالية 
تحقي��ق المكاس��ب الكبي��رة، فض��الً ع��ن التركيز على 

االس��تثمار في أسهم الشركات الكبيرة والمتوس��طة، واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة 
اإلم��ارات ط��ارق بن هن��دي أن الصندوق يمث��ل خطوةً هامة لتوس��يع نطاق الحلول 

االستثمارية المقدمة للعمالء، وتأكيداً على االلتزام تجاه األسواق الناشئة.

طارق بن هندي

أرباح قياسية لمجموعة “ليغو”

حقق��ت مجموعة ليغو الدنماركية مبيعات قياس��ية 
عام 2016، حيث ارتفعت بنسبة 6 % على أساس 
س��نوي إلى 37.9 مليار كرونر دانماركي )5.38 
مليار دوالر(، لكنها لم تس��تطع التفوق على شركة 
ماتيل األميركية، صانعة دمية باربي، التي ال تزال 
تحتل صدارة س��وق الدمى البالس��تيكية في العالم 
بمبيعات بلغت 5.46 ملي��ار دوالر. وقال الرئيس 

التنفيذي الجديد ل�“ليغو” بالي بادا: إن المجموعة حققت نمواً “خارقاً” خالل السنوات 
ال�10 الماضية، إال أن هذا النمو تباطأ حالياً ويُتوقع أن يستمر عند هذا المستوى.

بالي بادا

أعط��ت الحكومة النرويجية الضوء األخضر لبناء أول 
نفق للس��فن في العالم على طول س��احل بالدها الغربي 
تح��ت جبٍل يبلغ ارتفاعه 645 متراً، وذلك بعد اطالعها 
عل��ى أكث��ر م��ن 12 دراس��ة تناول��ت مزاي��ا وعيوب 
المش��روع وجداٍل ونقاشاٍت طويلة أيضاً، ومن المرجح 
أن يت��م االنتهاء منه عام 2029 باس��تثماراٍت تصل الى  
319 مليون دوالر، ممتداً من البحر النرويجي إلى بحر 
الش��مال بطول 1.7 كلم، وارتفاع 45 متر وعرض 36 
متر، ما س��يمكنه من استيعاب سفن يبلغ وزنها 16 ألف 

طن بغاطس يصل إلى 12 متراً.

إنشاء أول نفق للسفن في العالم
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منها في سوق دمشق لألوراق المالية.
م��ن جهة أخ��رى، تبادل فضلية مع رئيس الهيئة العماني��ة الحديث عن أهمية وإمكانية 
التع��اون وتبادل الخبرات بين الهيئتي��ن، وعن ضرورة إعادة إحي��اء وإقامة الدورات 
التدريبية المشتركة للعاملين فيهما. كما اتفق فضلية مع ممثل ونائب رئيس هيئة األسواق 
المالية اللبنانية سامي صليبا، على فتح أفق التعاون والتنسيق بين الهيئتين، بما في ذلك 
مراجعة وتطوير التشريعات وتوفيقها بين هيئتي البلدين، وإقامة الدورات الفنية المهنية 

التدريبية وتبادل الخبرات.

قرارات هامة لالجتماع
ونوه الصايل إنه س��يتم اتخاذ قرارات مهمة خالل هذا االجتماع، مبينًا أنه س��يتم إعداد 
قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تجمع مختلف الدراس��ات والتحقيقات المتعلقة بالهيئات 
األعضاء باالتحاد. ويتعلق األمر، بإعداد دليل للحكومة المثلى للشركات المالية وباعتماد 
ضواب��ط تمنع تبييض األموال وتمويل اإلرهاب. وأش��ار إل��ى أن تولي تونس منصب 
رئاسة االتحاد، يهدف لتحويلها إلى عاصمة لألسواق المالية العربية خالل سنتي 2017 
و2018. معتبراً أن انعقاد هذا االجتماع، س��يمثل مناس��بة للتعريف بفرص االستثمار 

بالسوق المالية التونسية والستقطاب رؤوس األموال العربية، وتحديداً الخليجية منها.
ب��دوره، أكد محافظ البنك المركزي التونس��ي الش��اذلي العياري، أن األس��واق المالية 
العربية تجابه عدة تحديات، وهو ما يفرض أهمية اعتماد نصوص تشريعية وتنظيمية 
تتطاب��ق م��ع المعايير الدولية المعم��ول بها. واعتبر العياري، أن الس��وق المالية تمثل 
رافع��ة مهمة للنمو باعتبار دورها في تعبئة الثروات المالية لتقوية قدرات اإلنتاج لدى 
المؤسسات وإلتاحتها إمكانية توسيع األنشطة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، مشدداً 

على ضرورة إدخال منتوجات مالية تلبي حاجيات المتدخلين بالسوق.
يذكر أن، اجتماع اتحاد هيئات األوراق المالية العربية يتم بشكل سنوي، بهدف تعزيز 
التي تعترض طريق االستثمارات العربية وتوسيع قاعدتها وتنويع أدواتها.التعاون والتواصل بين الهيئات األعضاء باالتحاد والس��عي من أجل معالجة المعوقات 

االجتماع السنوي التحاد هيئات األوراق المالية العربية

واس��تعرض المجتمعون جدول األعمال السنوي، 
ال��ذي ركز في مناقش��اته على “عروض الش��راء 
بقصد االس��تحواذ في ال��دول األعض��اء” وحول 
“حوكمة الش��ركات المدرجة في األس��واق المالية 
العربية”. وتطرق االجتماع إلى التعاون مع كل من 
اتحاد البورصات العربية، واللجنة الدائمة للتعاون 
االقتص��ادي والتج��اري المنظم��ة ل��دول منظمة 
التع��اون اإلس��المي COMCEC، وبح��ث تبني 
موضوع أسواق رأس المال الخضراء وغيرها من 
المواضيع ذات الصلة بتنفيذ الخطة االس��تراتيجية 
المعتم��دة لالتحاد لع��ام 2017، إضاف��ة لعدد من 
البن��ود اإلداري��ة المتعلقة بأه��داف واختصاصات 

االتحاد.

مباحثات سورية
وعل��ى هامش االجتماع، بح��ث فضلية مع رئيس 
هيئة الس��وق المالية التونسية صالح الصايل، الذي 
تولى رئاسة االتحاد لهذه السنة، سبل تفعيل التعاون 
والتنس��يق المش��ترك بين هيئة األوراق واألسواق 
المالي��ة الس��ورية والهيئات العربي��ة األخرى في 
إط��ار عمل االتح��اد، وخاصة في دورت��ه القادمة 
التي أكد بش��أنها فضلية أن س��ورية ستش��هد فيها 
الدخ��ول في صلب عملية إع��ادة اإلعمار ونهضة 
ما بعد األزمة، وبالتالي ستشهد تأسيس المزيد من 
الشركات المساهمة، واستحقاق إدراج أسهم المزيد 

بدعوة من اتحاد هيئات األوراق واألسواق المالية العربية، شاركت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية ممثلة 
برئيس مجلس المفوضين عابد فضلية، في االجتماع الحادي عشر التحاد هيئات األوراق المالية العربية الذي 

أقيم في 16 آذار/مارس في تونس.

عابد فضلية
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ميالة: قانون التشاركية يصب في مصلحة االقتصاد

يشكل قانون التشاركية بين القطاع العام والخاص نقلة نوعية في مجال االستثمار في سورية، ألن الهدف منه 
وجود شريك إستراتيجي يمتلك اإلمكانات المطلوبة من جهات القطاع الخاص عند الرغبة بالتعاقد وفق صيغ 

التشاركية، بما يساهم في نقل المعرفة الفنية أو التقنية للقطاع العام دون االقتصار على تنفيذ المشروع.

وتتضّمن تعليماته مجموعة من المزايا واإليجابيات لكل من القطاعين بما يضمن حقوقهما والذي يصب أخيراً 
في مصلحة االقتصاد الوطني. جاء ذلك على لسان وزير االقتصاد أديب ميالة، خالل الندوة التعريفية التي نظمتها 
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية حول “قانون التشاركية وتعليماته التنفيذية” على عقود التشاركية المتاحة 

بين القطاعين العام والخاص.

جّراء التنفيذ.
وف��ي نفس اإلطار، أكد الوزير أهمية وجود جهة ناظمة ومش��رفة محايدة 
للفصل في أي خالفات أو نزاعات تنشأ بين الطرفين أثناء التنفيذ، وصوالً 
إلى إجراءات فسخ العقد. كما أن القانون حرص على حماية حقوق القطاع 
الخ��اص األجنب��ي، حيث س��مح بتحوي��ل رأس المال األجنب��ي واألرباح 

المحقّقة إلى الخارج.

مفاهيم عامة حول القانون
من جهة أخرى، قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني 
عرضاً مفصالً عن المفاهيم العامة وأساليب التعاقد ضمن قانون التشاركية 
وموجبات التش��ارك بي��ن القطاعين، موضحاً أن الش��راكة تتضمن تحمل 
القط��اع الخ��اص “مخاطر جوهرية” في التمويل واإلدارة والتش��غيل وال 
تعن��ي أن يكون هذا القطاع موردًا للقطاع العام أو مقاواًل لديه، وإنما القيام 
باستثمارات مشتركة ضمن عالقة تعاقدية تهدف لتقديم خدمة عامة، مؤكداً 
والتنمية”.أن الش��راكة بين القطاعين جزء أساس��ي من “اس��تراتيجيات االس��تثمار 

واعتب��ر الوزير ميالة “قانون التش��اركية” م��ن القوانين 
الرائ��دة في مجال تحفيز االس��تثمار، م��ع تأمينه المرونة 
الكافية والمحفزات للقطاع الخاص الذي يعد شريكاً حقيقياً 
س��اهم في حماي��ة االقتص��اد الوطني وسيس��هم في إعادة 

اإلعمار والنهوض بعملية التنمية.

مصلحة االقتصاد الوطني
وأوضح ميالة أن صيغ التش��اركية الس��ابقة لم تؤد النتيجة 
المطلوب��ة، إلى جانب كونها غير مؤطرة بأطر تش��ريعية 
واضحة ومحدّدة، مبيناً أن القانون سيدفع بالعملية اإلنتاجية 
وتعظي��م الربحي��ة، وإيج��اد وف��ورات حقيقي��ة لالقتصاد 
الوطن��ي. ون��وه أن ذلك ال يعني بأي ش��كل من األش��كال 
خصخصة أم��الك القطاع العام، وإنما يه��دف إلى توفير 
عائ��دات مالية لخزينة الدولة. كم��ا أن القانون عبارة عن 
إيج��اد قنوات إلعادة توجيه اإلنفاق الحكومي االس��تثمار، 
وضّخه في مش��اريع اس��تثمارية تنموية، والسيما المتعلق 

منها بالبُنى التحتية والقطاعات األساسية األخرى.

حوافز للقطاع الخاص
وبيّن ميالة أن المش��ّرع حرص على إعطاء حوافز كبيرة 
للقط��اع الخ��اص، تضمن إقبال��ه على تنفيذ مش��اريع مع 
العام، كالمرونة والشفافية والعدالة المتوخاة بصيغ التعاقد 
وأس��اليبه وأش��كاله. وبهذا الصدد ذهب القانون للتعاقد مع 
القط��اع الخاص بش��روط غير تنافس��ية في ح��ال وجود 
مبررات مؤيدة لذلك، تتّم دراستها من قبل مكتب ومجلس 
التش��اركية بم��ا يضمن عدم وجود أية محاب��اة أو تواطؤ، 
مش��يراً إلى أن القانون يؤكد على إمكانية تعويض القطاع 
الخاص ف��ي حال اإلخ��الل بقاعدة الت��وازن المالي للعقد 
“ش��رط القيمة مقابل الم��ال”، وذلك في حال تبيّن تضرر 
القطاع الخاص أثن��اء التنفيذ بنتيجة ظروف معينة جعلت 
منافع��ه المحقّقة غير متوازنة م��ع التكاليف المترتبة عليه 

أديب ميالة
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اعتماد عق��ود الكترونية ذكي��ة، كما يمكنها 
إلغاء رس��وم الوكاالت وتكاليف التنسيق، ما 
يس��اعدها في تنمية أعماله��ا واإلزدهار في 

سوق تنافسية.
إضافة إلى ذلك، تس��تحدث “بلوك تش��ين” 
اقتص��اداً مش��تركاً معززاً من خالل إنش��اء 
صلة مباش��رة ما بين الموردين والمشترين 
عب��ر منص��ات موثوق��ة، تس��مح بتش��كيل 
تعاونيات أو مؤسس��ات مستقلة يديرها أفراد 
تجمعه��م الحاجة لتلبية متطلبات مش��تركة. 
ووفق��اً لذلك ت��زول العقبات الت��ي يمكن أن 
تواجهها المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة 
الراغب��ة بدخول أي س��وق جديدة، فتس��تفيد 
بالتالي من مص��ادر الدخل المتنامية الناتجة 
عن توسع شبكة العمالء وانخفاض التكاليف 

بفضل غياب الوسطاء.

ما ه���و ال���دور ال���ذي تؤديه “ب���وز ألن 
هاملتون” في ما يتعلّق بتكنولوجيا “بلوك 

تكنولوجيا “بلوك تشين” تنتشر في المؤسسات المالية

أكد نائب الرئيس األول لـ“بوز ألن هاملتون” لطفي زخور أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز خبراتها عبر القطاعات 
المختلفة وتسخيرها من أجل دعم تبني تكنولوجيا “بلوك تشين” من قطاع الخدمات المالية. وقال: لقد دعمنا 
عمليات تداخل تكنولوجيا “بلوك تشين” في األنظمة ونشر تكنولوجيا سجل الحسابات في بورصة رائدة 
عالمياً، كما استخدمنا تكنولوجيا “بلوك تشين” لتحسين السيولة والتقليل من المعامالت المالية العقارية 

التي تستخدم وثائق مغشوشة.

وقد أجاب زخور على األسئلة التالية:
ما ه���ي أهمية تكنولوجيا “بلوك تش���ين” 

بالنسبة للقطاع المالي؟
لقد ساهمت تكنولوجيا “بلوك تشين” في دعم 
مجموعة كبيرة من حاالت االستخدام بالنسبة 
للمؤسس��ات المالية، ومن ضمنه��ا التمويل 
التج��اري والتحوي��الت المالي��ة والقروض 
المشتركة وبرامج الوالء وسجالت “أعرف 
عميلك” وغيرها الكثير. وفي القطاع المالي 
عل��ى وج��ه التحديد، تمّكنت بن��وك عدة من 
تطوي��ر منصات قائمة على تكنولوجيا بلوك 
تش��ين به��دف تحس��ين إجراءاته��ا الداخلية 
وإتاح��ة الوص��ول إل��ى الس��جالت الرقمية 
والتقلي��ل من اإلج��راءات اليدوي��ة، وزيادة 
س��رعة معالج��ة المعام��الت والتقلي��ل من 
المخاطر واالحتيال بشكل عام بفضل القدرة 
المتزاي��دة على تتبع المعامالت وش��فافيتها. 
وتتيح هذه التكنولوجيا للمؤسس��ات المالية، 
إمكانية الحد من قلقها حيال مسائل التكاليف 
واالحتيال والوق��ت، والتركيز بص��ورة أكبر 
على تطوير الحلول التقنية وتلبية احتياجات 

المستهلكين وضمان تجربة سلسة للعمالء.

كيف يمك���ن أن تس���هم تكنولوجيا “بلوك 
تش���ين” في تحفيز المؤسس���ات الصغيرة 

والمتوسطة؟
يمكن أن تساهم تكنولوجيا “بلوك تشين” في 
تخفيض الكثير من تكاليف المعام�الت عبر 
إلغ�اء األط�راف الثالث�ة والوس�طاء، متيح�ة 
للمؤسس��ات الصغيرة والمتوس���طة فرصة 
لتعزي��ز أعمالها في أس��واقها. فعلى س��بيل 
المثال، يمكن أن تستفيد المؤسسات الصغيرة 
من مزايا التكلفة المنخفضة وقواعد البيانات 
القابلة للبحث، وتخفيض تكاليف التعاقد عبر 

تشين” وما هي خططكم المستقبلية في هذا 
الصدد، إن ُوجدت؟

تس��عى “بوز أل��ن هاملت��ون” إل��ى تعزيز 
خبراتها عبر القطاعات المختلفة وتسخيرها 
من أجل دعم التبني لتكنولوجيا “بلوك تشين” 
من قبل قطاع الخدم��ات المالية. ولقد دعمنا 
عمليات تداخل تكنولوجيا “بلوك تشين” في 
األنظمة ونش��ر تكنولوجيا س��جل الحسابات 
ف��ي بورصة رائ��دة عالمياً، كما اس��تخدمنا 
تكنولوجيا “بلوك تش��ين” لتحس��ين السيولة 
والتقليل من المعامالت المالية العقارية التي 

تستخدم وثائق مغشوشة.
وع��الوة عل��ى ذلك، قمن��ا بدع��م قطاعات 
ع��دّة عل��ى المس��توى الدول��ي، كمنظمات 
اإلغاث��ة من الك��وارث، حيث أنش��أنا نظاماً 
مبني��اً على تكنولوجيا “بلوك تش��ين” يمّكن 
تل��ك المنظمات من مراقب��ة عمليات توزيع 
اإلم��دادات لكف��اءة وفعالية أكب��ر في الوقت 
الفعلي وبدقة متناهية مع توفير األمن خالل 

الحاالت الطارئة.
أما على مس��توى المنطقة، فنحن نركز على 
العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية من 
أجل تطوير نماذج تس�تفيد من “بلوك تشين” 

في اإلطار المحدد لنشاطها.

ما هي توقعاتكم بالنس���بة لنمو تكنولوجيا 
“بلوك تش���ين” )وتأثيرها على األسواق( 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟
نحن نتوقع إمكانيات نم��و هائلة لتكنولوجيا 
“بلوك تش��ين” في دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة عبر قطاعات مختلفة، خصوصاً مع 
وجود العديد من الجهات الراغبة في تطوير 
الدولة المتطلّعة نحو التقدّم.هذه التقنية بشكل مستمر بهدف تجسيد رؤية 

لطفي زخور 
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مؤشر “كاك 40”:
من الس��هل أن نتوقع هبوطاً حاداً بس��وق األس��هم الفرنس��ية جّراء فوز لوبان. ومن 
الناحية التاريخية، كان للنتائج الرئاسية الفرنسية تأثير هامشي على األصول المالية. 
واالنتخابات الوحيدة التي كان لها تأثيرات بارزة جرت عام 1981، وأس��فرت عن 
فوز فرانسوا ميتيران. وعلى مدى 30 يوماً بعد الجولة األولى، انخفض مؤشر “كاك 
40” بنح��و 20 %. ومن المرجح حدوث ش��يء مماثل ف��ي حال فوز حزب الجبهة 

الوطنية، على األقل حتى يدرك المستثمرون األجانب عجز الرئيس الجديد.

تكلفة االقتراض واالستدامة المالية:
تتجلى أكبر مخاوف المستثمرين األجانب باالرتفاع الشديد ألسعار الفائدة المرتبط 
بالمخاطر السياسية. ففي عام 2007، بلغت مدفوعات الفوائد على الديون الفرنسية 
2.5 % م��ن النات��ج المحلي اإلجمالي، و1.7 % فقط ف��ي 2016 نتيجة النخفاض 
أسعار الفائدة على الرغم من الزيادة الكبيرة في الدين العام. وحتى إذا قفزت أسعار 
الفائدة، يتوقع أن تواصل مدفوعات الفوائد على الديون انخفاضها في عامي 2017 
و2018 )لتصل إلى حوالى 1.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي(. وعلى افتراض 
بلوغ العائد على الس��ندات الس��يادية الفرنس��ية المس��تحقة 4 % بعد 10 س��نوات، 
ووصول معدل التضخم السنوي 2 % ونمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي 1 %، 
مع تس��اوي جميع األمور األخرى، فإن مطلع عش��رينيات القرن ال�21 هو الموعد 
المرتق��ب القتراب مدفوع��ات الفوائد على الديون من مس��تواها ال��ذي حققته عام 
أثراً كبيراً على المال العام معظم مراحل الفترة الرئاسية.2012. ونتيجة لذلك، ال ينبغي أن يشكل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة ب�“تأثير لوبان” 

ماذا لو فازت مارين لوبان في االنتخابات الفرنسية؟

وفي الحقيقة، تتمتع مارين لوبان باألسبقية حسب 
اس��تطاعات ال��رأي، وحصل��ت خ��ال الجولة 
األولى على نحو 27 % من األصوات لتتقدم على 
جميع المرشحين اآلخرين. وفي  الثانية، أظهرت 
نتائج أحد االس��تطاعات إمكاني��ة حصولها على 

أكثر من 40 %.

تأثير لوبان
يمكن ماحظة ’تأثير لوبان‘ بوضوح في األسواق 

المالية:
1. تش��هد توقع��ات المس��تثمرين حي��ال الدي��ون 
الس��يادية الفرنس��ية ارتفاعاً مس��تمراً. وازدادت 
أحج��ام ت��داول الدي��ون ف��ي كان��ون الثاني/يناير 
الماضي لتصل 236.1 مليار يورو، بزيادة 40 % 

مقارنة مع المعدل الشهري من عام 2016.
2. ال يزال انتش��ار الس��ندات الفرنس��ية قريباً من 
80 نقطة أس��اس، وهو أعلى مس��توى وصل إليه  

عام 2012.
3. تخطت شهادات اإليداع الفرنسية للتو عتبة 70 
نقطة أس��اس، فيما كانت حوالى 40 نقطة أس��اس 

نهاية كانون الثاني/يناير.

ما الذي قد يحصل إذا نجحت لوبان؟

على المستوى المؤسسي والسياسي:
سرعان ما س��تجد لوبان نفسها بموقع غير مريح 
لرئي��س الجمهورية مع حرمانها كافة الس��لطات 
الحقيقية. ومن شبه المؤكد أن يعجز حزب الجبهة 
الوطنية ع��ن الحصول على أغلبية بالبرلمان بعد 
خوض االنتخابات التش��ريعية. وبالتالي ستش��هد 
الب��اد حالة م��ن التعاي��ش، الذي بدوره س��يعيق 
لوب��ان عن تنظيم اس��تفتاء عل��ى عضوية االتحاد 
األوروب��ي. وحت��ى في ح��ال فوزها، ل��ن تكون 
بموق��ع يخوله��ا تنفيذ معظم خططه��ا االقتصادية 

واألوروبية.

تبعث االنتخابـات الفرنسـية الرعب في نفوس المسـتثمرين حـول العالم، حيـث يخـشى الجميع مفاجآت 
اللحظة األخيرة على غرار ما جرى في االنتخابات األميركية، واحتمال وصول أحد السـياسـيين الشعبويين 
لزعامة القوة االقتصادية الخامسة عالميًا، وفقًا لما ذكره رئيس قسم التحليل الشـامل لدى “ساكسو بنك” 

كريستوفر ديمبيك.

مارين لوبان
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وتراجع قيمة العملة، بدأ المستثمرون الصينيون بتنويع محافظهم والتخلي تدريجياً 
عن االنحياز التاريخي لالس��تثمار المحلي. وسجلت الصين صافي تدفقات خارجة 
للمحفظ��ة بنس��بة 0.6 % من الناتج المحلي اإلجمالي ف��ي 2015 و2016 مقارنة 

ب�0.8 % في 2014.

رابعاً: أدت المخاوف بش��أن تراجع قيمة اليوان لزيادة التدفقات الخارجة مع سعي 
الش��ركات والبنوك لس��داد ديونها الخارجي��ة. فبعيد األزمة المالي��ة، قامت الصين 
بتحرير الوصول إلى أس��واق الدين الخارجي. وقفز مس��توى الديون الخارجية من 
أق��ل م��ن 4 % م��ن الناتج المحلي اإلجمال��ي في 2010 إلى أكث��ر من 12 % في 
2015 مع اس��تفادة الش��ركات والبنوك من انخفاض أس��عار الفائ��دة وتراجع قيمة 
ال��دوالر. لكن، وبعد أن فاجأت الحكومة األس��واق بتخفيض قيمة اليوان على نحو 
غير متوقع في أغس��طس/آب 2015، تس��ارعت التدفقات الخارجة لس��داد الديون 

الخارجية بسبب المخاوف من إجراء المزيد من التخفيض لقيمة العملة.

تشديد القيود على الملكية األجنبية
وردت الس��لطات الصيني��ة عل��ى هذه التطورات عبر تش��ديد القي��ود على الملكية 
األجنبي��ة خصوص��اً العقارات وفرض حد س��نوي على قيم��ة معامالت الصرف 

األجنبي والتحويالت الدولية.
أيضاً قام بنك الش��عب في 23 يناير/كانون الثاني و3 فبراير/شباط برفع سلسلة من 
المتساهل من قبل بنك الشعب إلى موقف أكثر تشدداً.أسعار الفائدة قصيرة األجل ما بين البنوك بخطوةٍ اعتبرت بمثابة تحول في الموقف 

استقرار اليوان والحد من هروب رؤوس األموال في الصين

أسباب التدفقات الخارجية لرؤوس األموال
أوالً: تباطؤ زخم النمو في الصين مع تحول البالد 
م��ن النمو المدفوع باالس��تثمار والصادرات، إلى 
اقتص��اد أقل اعتماداً عل��ى رأس المال وقائم على 
االس��تهالك، وأدى ذلك لتقليل عوائد المستثمرين 
وتراج��ع نمو النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيقي 
تباع��اً  كل عام من��ذ 2010، حيث كان متوس��ط 
النمو في��ه يبلغ 10.6 %، إلى أن بلغ 6.7 % في 

.2016

ثانياً: أدى تزايد أوج�ه القصور المالي إلى تقليل 
ثق��ة المس����تثمرين بش��أن التوقع��ات االقتصادية 
طويلة األجل. فمش��كلة فائ��ض الطاق�ة اإلنتاجي�ة 
ته�����دد القطاع���ات الصناعي���ة الرئيس���ية مثل 
الصلب والفح��م، وتج��اوزت دي���ون الش��ركات 
حالي��اً 160 % م��ن النات��ج المحل��ي اإلجمالي، 
وأصبح��ت س��وق المنازل هش��ة. وع��الوة على 
ذلك، ب��دأت الحكومة تدريجياً بتقليص سياس��اتها 
التحفيزي��ة وتش��ديد قواني��ن اإلق��راض للحد من 
أوجه القص��ور. وأدت  التطورات بتقليص جذب 
التدفق��ات الرأس����مالية ال��واردة، ونتيج��ة لذل��ك 
تجاوز االس����تثمار المباش�ر بالخارج االس��تثمار 
األجنبي المباش����ر بالداخل في عام 2016، حيث 
بلغت نس��بة صافي التدفقات الخارجية لالستثمار 
المباش��ر 0.6 % م��ن النات��ج المحل��ي اإلجمالي 
مقارن��ة مع صافي تدفقات واردة بنس��بة 0.6 % 

في 2015.

ثالث���اً: أدى ارتفاع أس��عار الفائدة ف��ي الواليات 
المتح��دة األميركية إلى اجت��ذاب رؤوس األموال 
بعي��داً ع��ن الصي��ن. فق��د ق��ام بن��ك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 
نقطة أس��اس منذ ديس��مبر/كانون األول 2015، 
ويتوق��ع أن يق��وم بجولة إضافي��ة بواقع 50 نقطة 
أساس عام 2017. وأمام تقلص العائدات المحلية 

التدفقات الخارجة لرؤوس األموال بعد أعوام من  اتخذت الحكومة الصينية مجموعة من اإلجراءات للحد من 
نشاطها متأثرة بعوامل عدة، فقد بلغ صافي التدفقات الخارجية لرؤوس األموال 654 مليار دوالر في عام 2016، 
و673 مليار دوالر في2015. وقد استجابت السلطات من خالل رفع سعر الفائدة مؤخراً وتشديد الضوابط المتعلقة 

برأس المال، وينبغي لذلك أن يكبح هذه الظاهرة مستقباًل.
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ولن��دن هي المدينة ال�15 الت��ي تصلها خدمة الش��حن التي تؤّمنها 
ش��ركة الس��كك الحديد الصينية العامة. وصار بذلك لقطار الصين 
المس��مى “طري��ق الحرير الجدي��د” طريٌق جديد يحم��ل البضائع 
المش��حونة من محافظة جيجانغ ش��رق الصين حت��ى لندن. ووفق 
تقرير لمجلة Foreign Policy األميركية، هو أن خط يويو- لندن 
يرس��ي طموحات الصين الجيوسياس��ية، ويكتسب أهمية استثنائية 
ف��ي حال تدهور العالقات التجارية األميركية-ا لصينية، خصوصاً 
بع��د وصول دونال��د ترامب الى موقع الرئاس��ة األميركية واتخاذه 

اجراءات قد تحد من التعاون التجاري الصيني األميركي.
نظرة استراتيجية

تعتب��ر خطوة الصين الت��ي انطلقت عام 2013 مع الس��كك الحديد 
العابرة للقارات جزء من نظرة استراتيجية الى المستقبل، إذ لم تعد 
مرافئ ش��نغهاي وش��ينزين وهونغ كونغ هي المعبر الوحيد لتجارة 
الصين مع العالم، فقد صار باإلمكان نقل مستوعبات البضائع بّراً، 

طريق الحرير الجديد ... الصين تغزو أوروبا تجاريًا

القطار األول إلى لندن
توق��ف مراقبون وخبراء من مختلف أنحاء العالم في ش��هر كانون 
الثاني/يناي��ر الماضي، عن��د وصول أول قطار بضائ��ع إلى لندن، 
يربط مباش��رة الصين بالمملكة المتحدة، وذلك بعد رحلة اس��تمرت 
18 يوماً قطعت مسافة 12 ألف كيلومتر مربع وتحمل عالمة شركة 
دويتشي باخن األلمانية. وسار القطار ببطء شديد لدى وصوله ليشق 
يافطة كبيرة كتب عليها “أول قطار بضائع من الصين إلى المملكة 
المتح��دة كان��ون الثاني/ يناير 2017”، قبل أن يُنثر عليه س��يل من 
القصاص��ات الملونة. ونقل القطار ال��ذي امتألت عرباته بالمالبس 
وسلع استهالكية أخرى، 34 حاوية وهو عدد يقل كثيراً عن حمولة 

السفن التي تستطيع نقل ما بين 10 آالف و20 ألف حاوية.
وانطلق القط��ار في األول من كان��ون الثاني/يناير من مدينة يويو 
الصناعية جنوب بكين، ثم عبر كازاخس��تان وبيالروس��يا وبولندا 
وألمانيا وبلجيكا وفرنس��ا، قب��ل عبور نفق المانش إل��ى بريطانيا. 

تشتغل الصين على تطوير اقتصادها ليصبح األول في العالم، وها هي تشق طريقها التجاري مجدداً إلى أوروبا 
وآسيا الوسطى وروسيا تأكيداً لرغبتها في تعزيز عالقاتها التجارية مع أوروبا تحديداً من خالل إعادة إحياء طريق 

الحرير الذي كان يؤّمن وصول تلك البضاعة الثمينة إلى القارة العجوز.
ويدخل هذا الخط (طريق الحرير) ضمن مشروع للسلطات الصينية أطلقته في 2013 بإقامة “طريق حرير” جديد، 
لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية عبر آسيا وروسيا واوروبا. وتهدف ثاني قوة تجارية في العالم، الى تعزيز 
عالقاتها مع هذه المناطق عبر استثمارات في البنى التحتية لتحفيز المبادالت وتمكين المصانع الصينية من 

اسواق جديدة.
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الغرب، أكثر من ستين يوماً بحسب “االيكونوميست” فيما الطريق 
البري المباش��ر من غرب الصين إلى ألمانيا ال يس��تغرق أكثر من 
14 يوم��اً بالقطار. وتركز الصين على ط��رق تجارية ناجحة تمر 
بأسواق ودول وتجمعات سكانية كبرى، فتخدم هذه المناطق وتربط 
بعضها ببعض، وتصنع نشاطاً تجارياً على طوله، وهذه الطرق ال 
تلحظ أسواقاً عربية، كانت طرقها تاريخياً ممرات إليصال البضائع 
إلى كل أنحاء العالم، بدءاً من بغداد والبصرة والموصل إلى حلب، 
فشكلت مفاصل تجارية، لكنها اليوم خارج الخريطة الجديدة لطريق 
الحري��ر، باعتب��ار أن طرق الم��دن العربية تحتاج ال��ى الكثير من 
التأهيل، فيما ال يستطيع العرب شق طرق مشتركة بين دولهم، وهذا 

ما سيؤدي الى خسائر عربية في التجارة واالقتصاد.
وعلى رغم موافقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على انضمام 
مصر لش��بكة طريق الحرير الذي تعتزم الصين إنشاءه ويربط بين 
قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا بتكلفة تبلغ 47 مليار دوالر ويمر عبر 

56 دولة، إال أن المشاركة العربية تبقى خجولة.
وكان السيس��ي أكد خالل لقاء مع  الرئيس الصيني ش��ي جين بينج 
أخيراً، إن القاهرة سوف تستجيب بنشاط لطلب الصين بإحياء طرق 
الحري��ر ورحب بالمزيد من االس��تثمارات الصينية في بناء مصر 
الجديدة، مضيفا أن مصر ستعمل مع الصين من أجل تحقيق مصالح 
مشتركة وتنمية مستقبلية، ستعود بالنفع أيضاً على البشرية بأكملها. 
ونقل خبراء مصريون أن الصين تس��عى إلى تعظيم االس��تفادة من 
الطري��ق في مضاعف��ة تجارتها مع الدول العربي��ة من 240 مليار 
دوالر إلى 600 مليار دوالر، وتستهدف رفع رصيدها من االستثمار 
غي��ر المالي في الدول العربية من 10 مليارات دوالر إلى أكثر من 
60 مليار دوالر، باإلضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا 
إل��ى 400 مليار دوالر بحلول 2020، لك��ن هذه المبالغ تبقى قليلة 

مقارنة مع حجم التجارة الصينية مع دول العالم.
الصراع االميركي الصيني

تتخ��وف الصين من مضايقات أميركي��ة في التجارة البحرية، فكان 
خيارها اس��تباق أي توتر في العالقات مع أميركا وتوسيع تجارتها 
براً إلى أس��واق جدي��دة. فأميركا اليوم هي الراع��ي األول للتجارة 
البحرية في العالم، خصوصاً في المحيطين الهادئ والهندي، إذ أن 

عل��ى متن القطارات، من الصين مباش��رةً إلى أوروب��ا خالل أيّام. 
وتن��وي الصي��ن ربطها بمحيطها اآلس��يوي عبر ش��بكٍة من طرق 
المواصالت والش��حن والتجارة أخذت اسمها من “طريق الحرير” 
التاريخي، لتكون “أوتوس��تراداً” يربط الشرق بالغرب، وينبثق من 
الصي��ن ويتمحور حولها. وهذا الطريق يعبر عن القوة الصينية في 
العالم ويساهم برسم خريطة جديدة للعالم، ال يبدو أن العرب سيكون 
لهم مكاٌن فيها البتعادهم عن خطوط التجارة العالمية، على رغم كل 

االتفاقات المتعلقة بالنفط مع الصين.
وتع��ود الصين م��ن خالل هذا الخ��ط التاريخي المتجدد الس��تعادة 
مكانته��ا مصدّراً أول في العالم، وتنوي الحكومة الصينية أن تجعل 
“طريق الحرير” التاريخي واقعاً خالل س��نوات قليلة كخط س��ريع 
للبضائ��ع والمس��افرين والطاقة، يخترق العالم القدي��م ويؤّمن ربط 
الصين بمحيطها اآلسيوي وأسواق التصدير، ضمن منظومة تتحكم 

بها بكين وتكون هي محورها.
ولعل أهمية هذا الطريق عكس��ته تقاري��ر صحف غربية، فتحدثت 
ع��ن قطارات بدأت بس��لوك طريق مباش��ر بين الصي��ن وأوروبا، 
فلفتت “واشنطن بوست” إلى قطار يبدأ رحلته على الساحل الشرقي 
للصين، في مدينة “يويو” التجارية، وصوالً إلى مدريد في إسبانيا، 
فيقط��ع أكث��ر م��ن 10 آالف كيلومتر ف��ي 21 يوماً. فيم��ا رّكزت 
“اإليكونوميس��ت” على طريق أصبح سالكاً للقطارات بين الداخل 
الصيني ومدينة دويس��برغ في ألمانيا، يمّر عبر سهول كازاخستان 
وروسيا، ثم روسيا البيضاء، وصوالً إلى بولندا واالتحاد األوروبي، 

وكان القطار الذي وصل الى لندن قد سلك هذا الطريق.
خروج العرب

يقول خبراء صينيون وأس��اتذة جامع��ات لصحف غربية، إن جعل 
الصين محوراً للتجارة العالمية، وربط آسيا ب�“أوتوسترادات” تلتقي 
في الصين هي “مس��ألة ذات أهمية قصوى. فالصين تس��تثمر أكثر 
من أربعين مليار دوالر أميركي في دول محيطها لرصف “طريق 
الحري��ر”، وأكثر من 16 مليار دوالر س��تنفق عل��ى البنية التحتية 
داخ��ل الصين لتمكين التجارة على الطرق الجديدة، فيما بنت مدينة 
حديثةً من ال شيء على حدودها الغربية، اسمها “هورغوز”، لتكون 
مركزاً للمواصالت والخدمات اللوجس��تية والتجارة، وبوابة طريق 

الحرير باتجاه آسيا الوسطى.
عل��ى أن طريق القطار ال��ذي يمّر عبر كازاخس��تان هو واحد من 
س��بل ع��دة للتجارة تنوي الصي��ن إحياءها، بينه��ا طريق يمر عبر 
إيران وتركيا، وآخر يصل ش��رق آس��يا بالهند، إضافة إلى “طريق 
الحرير البحري”، وهو سلسلة من الموانئ تمتد من شرق آسيا إلى 
س��ريالنكا، فاليونان وإيطاليا، بغي��ة تأمين طريق مضمون للتجارة 
البحري��ة بين الصي��ن والعالم. وتس��عى الصين إلى تنمي��ة أقاليمها 
الداخلية، وقد بدأ العديد من الصناعات بالفعل باالنتقال من الساحل 
إل��ى مقاطعات داخلية هرباً من ارتفاع كلف��ة األعمال واألجور في 
مدٍن كشنغهاي وشينزين، حيث يستلزم نقل إنتاج هذه المعامل آالف 
الكيلومترات إلى الس��واحل، ومن ثم تصديرها على متن س��فن إلى 
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األس��طول األميركي هو الذي يحمي التجارة الدولية في المحيطات 
ويفرض قوانينها، وهو قادر على عزل الصين وغيرها عن التجارة 
البحرية س��اعة يش��اء. وهذه الثغرة االس��تراتيجية ه��ي التي تحفّز 
الصين على بناء طرق تجارة بديلة، قاريّة وبحرية، تتحكم بها بكين 

وتكون بمأمن عن النفوذ األميركي.
وهذا األمر يدفع الصي��ن إلى مواجهة أي تطورات في حال اندالع 
صراع تجاري مع أميركا وس��ط تراجع رغبة الشركات األميركية 
بتوس��يع استثماراتها في الصين. وتوقع خبراء اقتصاديون أن تتخذ 
بكي��ن إجراءات في ح��ال فرض الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
قيوداً على التجارة أو االستثمار بين الدولتين. وكان الرئيس الصيني 
ش��ي جين بينج قد قال في خطاب أمام المنتدى االقتصادي العالمي 
ف��ي دافوس بسويس��را في أواخر كان��ون الثاني/يناير الماضي، إن 
“ان��دالع حرب تجارية” س��وف يضر بجميع ال��دول ذات الصلة، 
علماً أن ترامب كان تعهد بزيادة الرس��وم على الواردات الصينية. 
وأظهر مس��ح اقتصادي نش��ر في العاصمة الصيني��ة بكين أخيراً، 
وأجرته غرفة التجارة األميركية في واشنطن، تراجع عدد الشركات 
األميركية التي تعتزم توسيع أعمالها في الصين خالل العام الجاري 
2017، حي��ث ق��ال أكث��ر من 80 % م��ن بين 462 مس��ؤوالً في 
الشركات األميركية شملهم المسح، إنهم يعتقدون أن الصين أصبحت 
أقل ترحيباً بالشركات األجنبية عن ذي قبل. كما أظهر المسح نسبة 
الشركات التي ترى أن الصين واحدة من أهم 3 وجهات استثمارية 
ف��ي العالم م��ن 78 % ع��ام 2012 وكان أعلى مس��توى لها على 

اإلطالق إلى 56 % فقط.
يذكر أن الصين كأكبر مصدر للسلع في العالم، تعتمد على التجارة 
الحرة وستتضرر بش��دة من أي موجة جديدة من إجراءات الحماية 
التجارية واتس��اع نطاق االتجاه المناوئ للعولمة. وتتش��ارك بكين 
تقريباً مع الواليات المتحدة في موقع الصدارة كأكبر مستورد للنفط 
في العالم وأي تباطؤ في االقتصاد الصيني من شأنه أن يلحق ضرراً 
بالغاً بالطلب العالمي، نظراً ألن بكين ظلت قاطرة نمو االس��تهالك 

العالمي للنفط على مدى السنوات العشر الماضية.
مبادرة الطريق

هناك أس��ماء كثيرة لمش��روع الصين الرامي لوصل آسيا بأوروبا 
عبر قلب طريق الحرير، منها “مبادرة الحزام والطريق”، والفكرة 
تقوم على تسهيل التجارة مع 65 بلداً تمثل 60 % من سكان العالم. 
فالصين تعاني من زيادة في االمكانات، ولديها في العديد من مجاالتها 
وقطاعاتها الهامة من الحديد الصلب وحتى اإلس��منت، ولهذا تبحث 

عن أسواق جديدة للحفاظ على نمو اقتصادها نمواً سريعاً متوازناً.
ويقول وزير المالية البلغاري الس��ابق، المس��ؤول في البنك الدولي 
س��يميون دجانكوف، “إن ما تفعله الصين اآلن هو تصدير عمالتها 
ومعدات بنائها”. وحتى اللحظة خصصت البنوك الحكومية الصينية 
مبلغ 250 مليار دوالر نفقات للنقل والبناء والبنى التحتية للمشروع. 
وعندما يتكامل المش��روع وينضج فإن حجم اس��تثمارات مشروع 
“حزام واحد، طريق واحد” سيبلغ 4 تريليونات دوالر، وفق تقرير 

أعده معهد بيترس��ون لالقتصاد العالمي. وفي المقابل، يقول الخبير 
في العالقات األوروبية-الصينية بالمعهد الهولندي للعالقات الدولية 
فران��س بول فان دي��ر بوتين، “إن “طريق الحري��ر الجديد” يدمج 
العديد من أهداف السياس��ة الخارجية لدى الصين”، فاالستثمارات 
الصينية في مش��اريع الطاقة والس��كك الحديد ومرافق الموانئ في 
أوروبا وعلى حواف س��واحل المحي��ط الهندي قد تدر على الصين 

أرباحاً جيوسياسية أكبر من العائدات االقتصادية.
وق��د يتخذ المش��روع أهمي��ة أكبر للصين التي ال ت��زال تعتمد على 
الص��ادرات رغم س��نين من مح��اوالت إعادة الت��وازن القتصادها 
بتوجيهه أكثر نحو االستهالك الداخلي، والسبب هو التوتر الذي يلوح 
في األفق مع الواليات المتحدة األميركية، فترامب يعبّر بعلو الصوت 
عن انتقاده التفاقيات التجارة الحرة، كما أنه أحاط نفس��ه ببطانة من 
خب��راء االقتصاد الذعي االنتقاد للصين ومستش��اري التجارة الذين 

يصبون اللوم على بكين في كل علة من علل االقتصاد األميركي.
ويق��ول دجانك��وف: “إن تبن��ت اإلدارة المقبل��ة موقفاً متش��دداً في 
التجارة” فإن الصين تس��تطيع استغالل البنية التحتية التي بدأت في 

بنائها “لكي تقول أن أوروبا باتت اآلن شريكنا التجاري الرئيس”.
المقطورات واالستيعاب

تس��يّر الس��كك الحديدية الصينية قطارات الشحن إلى مدن أوروبية 
أخ��رى من هامبورغ في ألمانيا إلى ميالن ومدريد، إال أن الش��حن 
بالقطار ليس أفضل طرق الشحن للحموالت الكبرى، فقطار يويو- 
لندن ال يسعه جر سوى 200 مقطورة، وهو ال شيء مقارنة بال�20 
ألف مقطورة التي بوسع سفينة شحن ضخمة تحميلها، لكن مع ذلك 
يظ��ل هذا القطار حالً اقتصادياً كف��ؤاً لبعض البضائع. ويقول مايك 
وايت من مش��روع شحن برونيل Brunel Project Cargo الذي 
هو ش��ركة خدمات الشحن البريطانية المتعاقدة مع خط قطار يويو- 
لندن، إن شحنة قطار إلى لندن تستغرق نصف الزمن الذي تستغرقه 
الطرق البحرية، فيما تكلف نصف تكلفة الشحن الجوي، “ونرى أن 
هذا سيغير الطريقة التي ينظر بها كثير من الشاحنين إلى صادراتهم 

ووارداتهم من الصين وإليها”.
وف��وق كل ذلك فإن هذا المش��روع محطة هام��ة ال تخلو من داللة 
رمزية، وفق دجانكوف: “من أول ما تش��كلت مبادرة “حزام واحد 
- طري��ق واح��د” عام 2011 كانت تلك ه��ي الخطة: الوصول إلى 
قلب أوروبا حتى لندن”. فبريطانيا وحدها التي من أكبر اقتصادات 
العالم وذات حجم الواردات البالغ 663 مليار دوالر في عام 2014 
فقط تعد عجالً سميناً وفوزاً ثميناً يظفر به اقتصاد الصين القائم على 
الصادرات. ففي الس��نوات األخيرة زادت الصين من اس��تثماراتها 
في قطاع��ي الصناعة والطاقة البريطانيي��ن، ولقيت حتى اآلن كل 
الترحيب من طرف القادة البريطانيين الذين فردوا السجادة الحمراء 
للصي��ن طمعاً بالولوج إلى ثاني أكب��ر اقتصاد في العالم. واآلن بعد 
خروجه��ا من أوروبا، س��تزداد لهفة بريطانيا أكث��ر كي تعمق من 
عالقاتها التجارية مع بكين. فمش��روع “حزام واحد، طريق واحد” 
ليس محوره الس��كك الحديد وحسب، بل إن كلمة “حزام” في اسمه 
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األوروبي(، ومن دون أي عمليات ش��حن إضافي��ة، باإلضافة إلى 
أن قوانين الوزن واحدة من الصين وحتى بولندا. الحاويات المنقولة 
من تشونغتش��ينغ بالصين إلى هامبورغ في ألمانيا، ستصل أوروبا 
في فترة األسبوعين نفسها، كما في حال الخط العابر ببحر قزوين، 

ولكن تكلفة النقل ستكون أقل.
في عام 2012، تم بدء استخدام خط سكك حديد بطول 293 كيلومترا 
يربط بين مدينة خورجوس وجيتيغن، وبذلك، تم إنش��اء ثاني معبر 
للسكك الحديد على الحدود مع الصين، باإلضافة إلى معبر دوستيك 
- االش��انكو. وباإلضافة إل��ى ذلك، وقعت كازاخس��تان على اتفاق 
بش��أن إنشاء مركز لوجستي مش��ترك بين كازاخستان والصين في 
مين��اء ليانيونغانغ الصين��ي. وفي أوائل 2015 تم اإلعالن رس��مياً 
ع��ن إطالق قطار النقل م��ن ليانيونغانغ إلى ألما أت��ا، والذي يقطع 
الرحل��ة في مدة 12 يوما. والبنية التحتية اللوجس��تية لكازاخس��تان 
)خطوط الس��كك الحديد والطرق( في النهاي��ة يوصل معظمها إلى 
روس��يا، التي تبقى حتى اآلن الجس��ر البري الوحيد بال منازع بين 
آس��يا وأوروبا. ومع ذلك، حركة الس��لع عب��ر المناطق الغربية من 
الصين وكازاخس��تان تتجاوز كامل نظام النقل في الشرق األقصى 
وسيبيريا، وكذلك المحافظات الشمالية الشرقية من الصين ومنغوليا.
تحليل اإلحصاءات الجمركية للسنوات 2012 - 2014 يدل على أن 
حجم النقل التجاري من آسيا إلى أوروبا عبر كازاخستان قد تجاوز 
بالفعل إجمالي حجم المرور عبر ش��رق سيبيريا والشرق األقصى. 
ففي األعوام 2012 - 2014، نما حجم حركة العبور من شرق آسيا 
)في المقام األول من الصين( إلى أوروبا عبر كازاخستان إلى أكثر 
م��ن الضعف، من 39.1 إل��ى 91.5 ألف طن. في حين ارتفع حجم 
المرور عبر س��يبيريا الش��رقية فقط بحج��م 4400 طن )من 68.7 
إلى 73.1 ألف طن(، وعبر الش��رق األقصى الروسي بحجم 800 
طن فقط )من 4.6 إلى 5.4 أألف طن(. ويبدو أن الميل إلى تحويل 
ممرات النقل العابرة للقارات إلى الغرب، في جميع االحتماالت، ال 
رجعة فيه، وهذا هو الواقع الجديد الذي البد للقيادة الروسية التسليم 
به. فالميزة التي تمتعت بها المناطق الشرقية الروسية على مدى فترة 
طويلة، لم تستخدم. طريق الحرير الجديد، الطريق التجاري البري 
الذي يربط بين اقتصادات الشرق والغرب المتقدمة، موجود بالفعل. 
ويم��ر عبر المقاطع��ات الغربية من الصين وكازاخس��تان والجزء 
األوروبي من روسيا. هو ال يتجاوز روسيا، ولكنه يتجاوز مناطقها 
الشرقية. واليوم، على الرغم من أن أكثر الخدمات اللوجستية العابرة 
للقارات، تقتصر فعلياً على الصين وكازاخس��تان وروسيا، فإنه من 
دون العمل اإليجابي النشط من جانب موسكو، سيكون من الصعب 

الحفاظ على المزايا التنافسية لروسيا.
دراسات صينية

تأكيداً لس��ير الصين في خ��ط بناء طريق الحري��ر أصدرت اللجنة 
الوطنية للتنمية واإلصالح الصينية في عام 2015 دراسة عن طريق 
الحرير، شرحت فيه الرؤية والتحرك للدفع بالتشارك في بناء الحزام 
االقتص��ادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي 

تش��ير إلى س��بل االتصال البرية التي تضم الط��رق وأنابيب الغاز 
العابرة لوس��ط آس��يا، أما كلمة “طريق” فتدل عل��ى طريق حرير 
بح��ري يعيد إحياء طرق التج��ارة القديمة عبر المحيط الهندي التي 
كانت تس��تجلب الحرير الصيني إلى األسواق الرومانية. وقد جعل 
الرئيس الصيني من استثمار السكك الحديد أولوية كبرى، حيث تقول 
“بلومبيرغ االقتصادية” إن المشروع ضخ 503 مليارات دوالر في 
س��بيل توسيع كل نظام س��كك الحديد الوطنية مع حلول عام 2020 
بغية الوصول إلى أسواق صادراته الجديدة. ووفق دجانكوف، “إن 

السكك الحديدية أهم عناصر طريق الحرير الجديد”.
الطريق الجديد ... بديل مستقبلي

لس��نوات عديدة، كانت الموانئ الروسية على المحيط الهادئ وخط 
للسكك الحديد عبر سيبيريا، البديل الوحيد للطريق البحري من آسيا 
إلى أوروبا عبر قناة الس��ويس. إال أن إنشاء ممرات النقل التي تمر 
عبر كازاخس��تان، غيّر الوضع. في السنوات المقبلة ستتشكل حول 
مبادرة طريق الحرير الصيني، خريطة أوراس��ية لوجستية جديدة، 

فهل سيكون لروسيا مكان على هذه الخريطة؟
دارت األحاديث منذ وقت طويل عن أن احتكار روسيا لطرق النقل 
عبر القارات سينتهي عاجالً أم آجالً، وكان البديل األكثر شهرة لفترة 
طويلة، مش��روع تراس��يكا، الذي افترض نقل البضائع عبر غرب 
الصين، كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، ثم من خالل منطقة 
بح��ر قزوين وجن��وب القوقاز وتركيا. ومع ذلك، هذا المش��روع لم 
يش��كل تهديداً خطيراً لسكة حديد س��يبيريا. واألسباب التي ال تسمح 
حتى اآلن بإنش��اء بديل للطرق الروسية، سياس��ية )عدم االستقرار 
ومش��اكل العالقات بين الدول في المنطق��ة(، وجغرافية بحتة. وفي 
طريق كل الخطوط يقف بحر قزوين. ولعل هذا هو الس��بب في ان 
روسيا لم تأخذ التهديدات على محمل الجد. فالميزة التنافسية لم تنهار، 
والسكك الحديد الروسية ال تزال واحدة من األبطأ واألكثر تكلفة في 
العال��م. ومع ذلك، أي بحر يمكن عبوره. أصبح الحدث األهم لنهاية 
ع��ام 2015، تقارير وس��ائل اإلعالم عن فتح ممر النقل من الصين 
عبر كازاخستان وأذربيجان وجورجيا مع خطط توسيع نطاقه ليشمل 
تركيا ثم إلى أوروبا. أي مشاريع تتعلق بالصين، اآلن مرتبطة إجبارياً 
بمبادرة طريق الحرير، لذلك ظهر استنتاج في وسائل اإلعالم، بأن 
“طريق الحرير الجديد لن يمر بروسيا”. ولكن في الممارسة العملية، 
كالعادة، ظهرت فروق دقيقة. أوالً، في ش��كله الحالي، يس��تخدم هذا 
الممر العابر لبحر قزوين عبارة بحرية: أكتاو )كازاخستان( - عالت 
)أذربيجان(. وتالياً يبقى التحرك إلى تركيا أيضاً مس��تحيالً من دون 
عبّارة تنطلق من ميناء بوتي الجورجي. ولحين إطالق س��كة حديد 
أخالكاالكي - كارس بين جورجيا وتركيا )التي تصدر بانتظام وعود 

ببنائها منذ العام 2012(، فإن الوضع لن يتغير.
ستكون هناك إمكانيات أكبر لطريق آخر عابر للقارات، ال يتجاوز 
روسيا. فالشحنات المتجهة من الصين إلى أوروبا عبر كازاخستان 
وروس��يا، س��تقطع الحدود الجمركية مرتين فق��ط )من الصين إلى 
منطق��ة اإلتح��اد اإلقتصادي األوروآس��يوي، ومن ثم إل��ى االتحاد 
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الموانئ الس��احلية بالصين إلى المحيط الهندي مروراً ببحر الصين 
الجنوبي، وامتدادا إلى أوروبا، وكذلك من الموانئ الساحلية بالصين 

إلى جنوبي المحيط الهادئ عبر البحر الجنوبي.
وتستند االتجاهات البرية ل�“الحزام والطريق” إلى الممرات الدولية 
الكب��رى، وتتخذ الم��دن المركزية الواقعة على ط��ول الخط كنقاط 
االرت��كاز، والمناطق االقتصادية والتجارية والصناعية الرئيس��ية 
كحواضن التعاون، بحيث تتضافر الجهود في بناء ممرات التعاون 
االقتصادي الدولي، بما فيها الجس��ر القاري الجديد آلس��يا وأورويا 
وممر الصين - منغوليا - روس��يا وممر الصين - آس��يا الوسطى - 
غربي آس��يا وممر الصين - ش��به جزيرة الهند الصينية. بينما تتخذ 
االتجاهات البحرية ل�“الحزام والطريق” الموانئ الرئيسية كحلقات 
التوصيل لبناء ممرات النقل الكبرى السلسة واآلمنة وعالية الفعالية. 
أما الممر االقتصادي بين الصين وباكستان والممر االقتصادي بين 
بنغالدش والصين والهند وميانمار، فيرتبطان ارتباطاً وثيقاً بأعمال 

الدفع بعملية بناء “الحزام والطريق”.
ويج��ب عل��ى الدول الواقع��ة على ط��ول الخط أن تع��زز التعاون 
الجمرك��ي المتمث��ل في تب��ادل المعلوم��ات واالعت��راف المتبادل 
بالمراقبة والمس��اعدة المتبادلة في إنفاذ القان��ون، والتعاون الثنائي 
ومتعدد األطراف ف��ي مجاالت الفحص والحجر الصحي والتوثيق 
والتصديق ونظام المقاييس والمعلومات اإلحصائية وغيرها. ويتعين 
توس��يع المجاالت التجارية، وتحسين الهيكل التجاري، وإيجاد نقاط 
نم��و جديدة للتجارة، وتعزي��ز التوازن التجاري. ويجب اإلس��راع 
بعملية التسهيل االستثماري، وإزالة الحواجز االستثمارية. وينبغي 
تعزيز المشاورات بش��أن توقيع االتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية 
والمصالح المشروعة للمستثمرين.االس��تثمار وتجنب االزدواج الضريبي، بما يضمن حماية الحقوق 

والعش��رين. وقالت: إن عملية التشارك في بناء “الحزام والطريق” 
تسعى إلى تحقيق الترابط والتواصل بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا 
والبح��ار المحيطة بها، وإنش��اء وتعزيز عالقات الش��راكة للترابط 
والتواصل بين الدول الواقعة على طول الخط، وإنشاء شبكة مركبة 
كاملة األبعاد ومتعددة المستويات للترابط والتواصل، بما يساهم في 
تحقيق التنمية المتنوعة والمس��تقلة والمتوازنة والمس��تدامة في تلك 
الدول. وبما ان االقتصاد الصيني يرتبط باالقتصاد العالمي ارتباطاً 
وثيقاً، فستتمس��ك الصين كما كانت عليه بالسياسة القومية األساسية 
لالنفت��اح على الخارج، وتعمل على إنش��اء معادل��ة جديدة لالنفتاح 
كام��ل األبعاد، واالندماج بش��كل معمق في المنظوم��ة االقتصادية 
العالمي��ة. فالدفع بعملية بناء “الح��زام والطريق” يعد من متطلبات 
توس��يع وتعميق انفتاح الصين على الخ��ارج، وكذلك من متطلبات 
تعزي��ز تعاونه��ا متب��ادل المنفعة مع ال��دول اآلس��يوية واألوروبية 
واألفريقية ودول العالم، والصين على كامل االستعداد لتحمل المزيد 
من المسؤوليات وااللتزامات في إطار إمكانياتها المتاحة، حتى تقدم 

مساهمة أكبر لتحقيق السالم والتنمية للبشرية.
ووفق الدراس��ة، يخترق “الحزام والطريق” قارات آس��يا وأوروبا 
وأفريقي��ا، وهما يربطان دائرة ش��رقي آس��يا االقتصادية النش��طة 
م��ن ط��رف، بدائرة أوروب��ا االقتصادية المتقدمة م��ن طرف آخر 
ويق��ع بينهما عدد من الدول التي تكم��ن فيما إمكانيات هائلة للتنمية 
االقتصادية، حيث يتركز الح��زام االقتصادي لطريق الحرير على 
تفعي��ل ممر الصين - أوروبا )بحر البلطيق( عبر آس��يا الوس��طى 
وروس��يا، وممر الصين - منطقة الخليج والبحر األبيض المتوسط 
عبر آس��يا الوس��طى وغربي آس��يا، وممر الصين - جنوب شرقي 
آس��يا وجنوبي آس��يا والمحيط الهندي، بينما يتمثل االتجاه الرئيسي 
لطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين في االنطالق من 
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خسائر قطاع الزراعة تتجاوز تريليون ليرة

كشفت إحصائية لوزارة الزراعة 
الس��ورية ع��ن تراج��ع اإلنت��اج 
النبات��ي والحيوان��ي،  الزراع��ي 
مقدرةً قيمة الخس��ائرالكلية خالل 
األزم��ة، بنح��و 1.194 تريليون 
ليرة س��ورية، حيث بلغ��ت قيمة 
الخس��ائر المباش��رة من أضرار 

مادي��ة طالت البنى التحتية والمباني والمنش��آت حوال��ى 94 مليار ليرة، بينما وصلت 
الخسائر غير المباشرة التي طالت أدوات اإلنتاج النباتي والحيواني 1100 مليار.

من جانبه، أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة هيثم حيدر، أن 
نس��بة مس��اهمة التجارة الزراعية من إجمالي التجارة وصلت خالل األعوام الخمسة 
األولى من األزمة إلى 31 %، وأن التحديات التي تواجه القطاع تضاعفت خالل تلك 
األعوام، حيث كانت تقتصر سابقاً على محدودية الموارد الطبيعية وصعوبات متعلقة 

بتأمين األسواق الخارجية.

أطلقت الوكالة األميركية للتنمية الدولية مشروعاً جديداً 
بميزانية 20 مليون دوالر، يمتد على 5 س��نوات، لدعم 
المش��اريع الصغيرة ومتناهية الصغر واإلرتقاء بقطاع 
التمويل األصغر في لبنان وتعزيز دور الجمعية اللبنانية 
لمؤسسات التمويل األصغر. ومن شأن مشروع “التوسع 
في الشمول المالي وتحسين سبل العيش” أن يوفر فرصاً 
اقتصادية أفضل لرواد األعمال والمستفيدين من خدمات 
التموي��ل األصغر في المناطق األكث��ر فقراً. كما يهدف 
المشروع إلى تدعيم سبل العيش وتطوير قطاع التمويل 
األصغر وزيادة فرص التمويل الش��مولي للفئات الهشة 
ال س��يما النس��اء ذات الدخ��ل المتدني والش��باب وذوي 

االحتياجات الخاصة في المناطق الريفية المحرومة.

أميركا تدعم المشاريع الصغيرة
في لبنان

100 مليار دوالر خسائر الصناعة السورية

كش��ف رئيس اتح��اد غرف الصناعة الس��وري 
فارس الش��هابي ع��ن أن األض��رار التي لحقت 
بقطاع الصناعة خالل سنوات الصراع تجاوزت 
100 ملي��ار دوالر، الفت��اً إل��ى أن البنى التحتية  
الصناعية في س��ورية تلقت ضربة رئيس��ية منذ 
األيام األول��ى لألحداث عام 2011 مع الهجمات 
المتعمدة، والس��رقة، والح��رق، والخطف وقتل 

م��دراء المؤسس��ات والعاملين فيها. وقال: في عام 2012، ت��م احتالل جزء كبير من 
المناطق الصناعية في حلب، كما جرى تفكيك عدد من المؤسس��ات ونقلها الى تركيا. 
وحت��ى اآلن، هن��اك الكثي��ر من هذه المناط��ق ال تزال محتلة من قب��ل عناصر تنظيم 
القاعدة. وأكد أن اتحاد الغرف الصناعية وضع عدداً من المبادرات للمساعدة في إعادة 
إنتاج البالد إلى مستوياته السابقة، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة في الوقت الراهن، 

تحفيز االئتمان والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سورية.

فارس الشهابي

بيّن وزير األشغال العامة 
واإلسكان بسورية حسين 
لل��وزارة  عرن��وس، أن 
الح��ق بتلزيم 15 % من 
مش��روعاتها للمقاولي��ن 
المصنّفي��ن حص��راً من 
شركات القطاع الخاص، 
إمكانيات  يمتلكون  ولمن 

ش��ركة مقاوالت من عمال مثبّتي��ن وآليات وغيرها من 
المستلزمات، وأن على المقاول أن يكون متكامالً قادراً 

على التقدم لمشاريع الدولة وحده وبإمكانياته الذاتية. 
وأعرب الوزير عن أس��فه كون س��قف تلزيم المشاريع 
للغي��ر هو 15 %، موضح��اً أنه باإلمكان تلزيم نس��بة 
تتراوح بين 3 % - 5 %، بينما نسبة 15 % هي السقف 
األعلى للش��ركات العامة في ح��ال لجأت إلى تلزيم هذه 
النسبة للغير، وأن بعض الشركات العامة تلجأ الستخدام 
هذه النس��بة فقط، بهدف تأمين فرص عمل من الس��وق 
المحلية وتوفير األيدي العاملة لهذه المش��اريع، أو عبر 

استئجار آليات لمدة محددة من الزمن.

حق تلزيم 15 % من المشاريع
للقطاع الخاص

حسين عرنوس

44 مليار دوالر سوق مالبس المحجبات

تشهد صناعة األزياء العالمية تطوراً ملحوظاً في السنوات األخيرة، حيث بدأت شركات 
وعالمات تجارية كبرى تهتم بتصميم خطوط للمالبس المحتش��مة ومالبس المحجبات 
لالستفادة من هذه السوق الضخمة. وأنتجت عالمات شهيرة مثل “بيربري” مجموعات 
من األزياء بمناس��بة شهر رمضان. وخالل أس��بوع الموضة في لندن، أقيمت فعاليات 
وصفت بأنها أول أسبوع للموضة المحتشمة. وأنفقت النساء المسلمات في العالم 44 مليار 
دوالر على المالبس المحتشمة عام 2015، ويشكل المسلمون 23 % من مجموع سكان 

العالم، ويتوقع مركز بيو لألبحاث أن تصل النسبة إلى 29.7 % بحلول عام 2050.
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لبنان يصدر سندات بـ3 مليارات دوالر

أصدرت وزارة المالية اللبنانية س��ندات خزينة بالدوالر 
األميرك��ي ضمن الس��قف المت��اح أي حوال��ي 3 مليار 
دوالر أميرك��ي وذل��ك بهدف تمويل اس��تحقاقات أصل 
الدين بالعمالت األجنبية للعام 2017، حس��بما أكد وزير 
المال اللبناني علي حس��ن خليل. وتوزعت قيمة سندات 
“اليوروبون��د” المصدّرة على 3 آج��ال، وكانت  الفوائد 
مؤاتية جداً، بحيث بلغت 6.85 % على 10 س��نوات، 7 
% على 15 س��نة، و7.25 % على سندات ال�20 عاماً. 
وتمي��ز االصدار بنس��بة عالية من مش��اركة المصارف 

والمؤسسات المالية المحلية واالجنبية، حيث بلغ حجم الطلب على االكتتاب حوالى 6 
أضعاف المبلغ الذي تم إصداره.

علي حسن خليل

17 اتفاقية بين لبنان ومصر

وقّع لبنان ومصر 17 بروتوكول 
تع��اون ومذكرات تفاه��م، بهدف 
دع��م وتعزيز التعاون المش��ترك 
بي��ن البلدي��ن، وذل��ك ف��ي خت��ام 
اجتماع اللجنة العليا المش��تركة، 
برئاس��ة رئيس مجل��س الوزراء 
اللبناني س��عد الحري��ري ونظيره 
إس��ماعيل.  ش��ريف  المص��ري 

وتن��ص االتفاق��ات على التعاون المش��ترك بي��ن البلدين في مج��االت االدارة واألمن 
والخدمات البيطرية والمعارض واالسواق الدولية والتجارة وحماية المستهلك والملكية 

الفكرية والشباب والرياضة والثقافة والتراث والبيئة والسياحة والتعاون الصناعي.
وبع��د توقيع االتفاقات عقد وزي��ر االقتصاد والتجارة  اللبنان��ي رائد خوري ووزيرة 
االستثمار الدولي المصرية سحر نصر مؤتمراً صحافياً مشتركاً للكشف عن المواضيع 

التي بحثتها اللجنة وتوصلت إلى خالصات بشأنها.

311 ألف فرصة عمل خالل عام 2016

أعلن وزي��ر التج��ارة والصناعة المصري ط��ارق قابيل أن 
صادرات بالده إلى األسواق التركية واإلماراتية حققت طفرة 
كبيرة عام 2016 مقارنة بس��ابقه، حي��ث بلغت مليار  و443 
مليون دوالر مقابل مليار و216 مليون عام 2015، وانخفضت 
الواردات من تركيا من 3 مليار و125 مليون عام 2015 إلى 
2 مليار و733 مليون عام 2016، ومن اإلمارات خالل الفترة 
نفسها لتسجل 885 مليون مقابل 1.2 مليار عام 2015. مشيراً 

الى توفير 311 ألف فرصة عمل عام 2016، واستهداف 500 ألف أخرى في 2017.
طارق قابيل

وق��ع وزير الزراع��ة األردني خال��د الحنيفات ونظيره 
العراق��ي فالح اللهيب��ي مذكرة تفاه��م لتعزيز وتطوير 
التع��اون الثنائي بي��ن البلدين في المج��االت الزراعية، 
مع وضع البرام��ج التنفيذية في مجاالت البحث العلمي 
واإلرش��اد الزراعي واإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني 
والصحة الحيوانية وإدارة ومعالجة المياه وغيرها، إلى 
جانب تعزيز التعاون بين الجانبين في المنظمات الدولية 
واإلقليمي��ة ذات الصلة. وتم االتفاق على تش��كيل لجنة 
فنية زراعية مشتركة لتنفيذ أحكام المذكرة، ال سيما فيما 
يخص تبادل الفنيين والباحثين ودراسة وتطوير مشاريع 

المساعدة الفنية والبحوث الزراعية المشتركة.

تفاهم زراعي بين األردن والعراق

أكد وزير البترول 
والثروة المعدني��ة 
المصري ط��ارق 
المال ع�دم وج��ود 
أي م�ع�وق�������ات 
تعطل االتف�اق مع 
الجان�ب العراق��ي 
د  ا س�����تير ال

ملي���ون برميل نفط ش��هرياً، وأن االتفاق المحدد على 
مدى عام واحد قابل للتجديد، سيدخل حيّز التنفيذ قريباً 
جداً م��ع بعض اإلجراءات التنظيمي��ة والفنية الالزمة 
لب��دء عملي��ة التوريد، مش��يراً في الوقت ذات��ه إلى أن 
إس��تئناف ش��حنات المنتجات النفطي��ة والبترولية من 
جانب الشركة السعودية “أرامكو”، لن يعطل استكمال 

االتفاق مع العراق.
وقال الم��ال: إن حجم الكميات الم��وردة من “أرامكو”  
والمق��درة بنحو 700 ألف طن تمثل فقط حوالى 40 % 

من إجمالي المواد البترولية التي تستوردها بالده.

ال معوقات الستيراد نفط العراق

طارق المال
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أطلقت وزارة السياحة اللبنانية خطتها التحفيزية للقطاع 
السياحي، والتي وضعت بالتعاون والتنسيق بين الوزارة 
وشركة طيران الشرق االوسط ونقابتي الفنادق ومكاتب 
السفر والسياحة في لبنان. وتتضّمن الخطة رزمة أسعار 
مخفّضة للسياحة في لبنان تضم تذاكر السفر واإلقامة في 
عدد من الفنادق لمدة 4 أيام مع وجبة الفطور، باإلضافة 
ال��ى التنقالت من المطار الى الفن��ادق ذهاباً وإياباً، من 
دون أي تكاليف اضافية بالنسبة الى الرسوم والضرائب 
في المط��ار وغيره. وتش��مل الرزمة ع��دداً من الدول 
العربية واألجنبية منها مصر والكويت واالردن وقطر 

وأرمينيا والسعودية واالمارات العربية، والعراق.

توقع ازدهار موسم االصطياف في لبنان

لبنان: رزم سياحية بأسعار تشجيعّية

أكد وزير الس��ياحة اللبناني أوادي��س كيدانيان، خالل 
زيارته لمعرض بورصة السياحة العالمية في برلين، 
أن االس��تقرار األمني والسياس��ي في لبنان سينعكس 
ايجاباً على القطاع السياحي، متوقعاً أن يكون “صيف 
2017 مزدهراً في ظل تسويق لبنان سياحياً، خصوصاً 
بالنس��بة للس��ياح األوروبيين”. وتطرق كيدانيان الى 
النش��اطات الت��ي س��تقام لتطوي��ر القطاع الس��ياحي، 
خصوص��اً في م��ا يتعلق بدع��وة منظم��ي الرحالت 
ووكاالت السفر والسياحة الغربية والعربية والخليجية 

إلجراء محادثات ثنائية مع القطاع السياحي لبحث كيفية تسويق لبنان سياحياً.
يذك��ر ان الجن��اح اللبناني في برلين قصده عدد كبير من المحترفين الس��ياحيين الذين 
استفس��روا عن كيفية التواصل مع القطاع الخاص اللبناني العتماد لبنان كنقطة جذب 

للسياحة األوروبية.

أواديس كيدانيان

“الفارج” تّمول جماعات مسلحة

أقرت شركة الفارج هولسيم الفرنسية السويسرية لصناعة االسمنت بأن مصنعها في 
منطقة الجالبية السورية قدم تمويالً لجماعات مسلحة محلية بعضها يخضع لعقوبات، 
موضح��ةً أن القائمين على المصنع الذي كان��ت تملكه الفارج عقدوا ترتيبات “غير 
مقبولة” عام 2014 مقابل الحفاظ على نش��اط المصن��ع وحماية العاملين به. وقالت 
الش��ركة في بيان: إن األدلة كش��فتها تحقيقات داخلية. كم��ا أن “الفارج” تخضع في 

فرنس��ا إلى تحقيق مبدئي تم فتحه 
في تش��رين األول/اكتوبر 2016 
على خلفي��ة اتهامات من منظمات 
غي��ر حكومي��ة ووزارة االقتصاد 
بتمويل اإلرهاب وبانتهاك عقوبات 

االتحاد األوروبي ضد سورية.

توقعات باستمرار ارتفاع عدد األثرياء

كشف تقرير اعدته شركة االستشارات العقارية نايت فرانك، انه من المتوقع أن يرتفع 
عدد أصحاب الثراء الفاحش في العالم خالل العقد المقبل، مدفوعاً بزيادة ضخمة للثروة 
في آسيا. وأوضح التقرير الذي يستند في جزء منه على بحث أجرته مجموعة أبحاث 
الس��وق العالمية New World Wealth، أن عدد األش��خاص الذين يملكون أصوالً 
بقيمة 30 مليون دوالر أو أكثر سيرتفع بنسبة 43 % على مدى السنوات ال�10 المقبلة، 
مش��يراً إلى أن الصين والهند ستشهدان زيادة بنسبة 140 % و150 % على التوالي، 
فيما ستحتل فيتنام المركز األول بنسبة 170 %. ومن المتوقع أن تشهد أميركا الشمالية 
نمواً قوياً في عدد أصحاب الثراء الفاحش بنس��بة 31 %، وانها ستحافظ على مكانتها 

كموطن ألكبر عدد من األثرياء.

وقعت المغ��رب اتفاقية إلنج��از أول مدينة ذكية، تحت 
اس��م “مدينة محمد السادس طنجة تك” باستثمار صيني 
10 ملي��ار دوالر، حيث جرى التوقيع  بين مس��ؤولين 
مغاربة والمدير العام لمؤسس��ة البنك المغربي للتجارة 
الخارجية ولي بياو، بإشراف وحضور العاهل المغربي 
محم��د الس��ادس. واعتبر وزير الصناع��ة في المغرب 
حفي��ظ العلمي أن المدينة صمم��ت عبر ادماج المناطق 
الصناعية والتجارية والمصالح العمومية وأيضاً أماكن 
الترفي��ه بطريق��ة متناغمة، كم���ا س��تزود بتكنولوجيا 
متطورة ومالئمة لمتطلبات الحياة العصرية، وستس��هم 
في خلق مناصب عمل جديدة خاصة لألقاليم التي تشكو 

من ارتفاع بنسبة البطالة.

أول مدينة ذكية
في المغرب
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اإلنضمام إلى منظومة الدرهم االلكتروني

وقع وكي��ل وزارة مالية اإلم��ارات يونس 
حاجي الخوري، ومدير عام الهيئة االتحادية 
للكهرباء والماء محمد صالح، في مقر الهيئة 
بدب��ي، وثيقة انضمام األخيرة إلى منظومة 
الجيل الثاني من الدرهم اإللكتروني، األمر 
الذي س��يتيح لها تحصيل رس��وم خدماتها 
الى عمالئها إلكترونياً، بطرٍق وسبٍل سهلة 

وميس��رة، تسهم في زيادة رضى المتعاملين واالرتقاء بعملها المؤسسي، ويتميز الجيل 
الثاني للدرهم اإللكتروني، الذي تم تشغيله عام 2011، بتكامله مع شبكات ووسائل الدفع 
العالمية وبمنصات نظم مهيأة للتكامل بمرونة مع تطبيقات خدمات الحكومة اإللكترونية.

مبادرة لترخيص المشاريع على االنترنت

أطلقت دائرة التنمية االقتصادية في 
دب��ي  برنامج “التاجر اإللكتروني” 
المب��ادرة األول��ى م��ن نوعه��ا في 
المنطق��ة، الت��ي تعن��ى بترخي��ص 
المش��اريع التجارية التي تدار عبر 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي، في 
إط��ار حرص اقتصادي��ة دبي على 

تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارس��ة العمل التجاري عبر المواقع وضمان مزاولة األعمال 
بشفافية وحيادية. ولفت المدير التنفيذي لقطاع الترخيص في اقتصادية دبي عمر بوشهاب 
إلى أن المبادرة تس��اهم بتذليل العقبات أمام التجار من أصحاب المواقع مع وجود جهة 
اختصاصية تقوم بالترخيص، ما يعني ضمان الحقوق وإبعاد التاجر عن المسائلة القانونية 
أو حتى حجب موقعه اإللكتروني في المستقبل نظراً الستيفائه اشتراطات اقتصادية دبي.

15 % من الشركات لها حضورها على اإلنترنت

أش��ارت مؤسس��ة غارتن��ر للدراس��ات واألبح��اث إلى أن 
التجارة الرقمية في الشرق األوسط شهدت نمواً من خانتين 
ع��ام 2016، إال أن ذل��ك ال يمنع من وج��ود محدودية في 
المنتجات المتوافرة إلكترونياً، مع قلة مشاركة األعمال لهذا 
المج��ال، وهي عقباٌت أمام تحقيق المزي��د من النمو. وأكد 
نائ��ب الرئي��س اإلداري لدى “غارتنر” جي��ن ألفاري، أن 
ما يقارب نصف الس��كان في دول المنطقة  يتسوقون عبر 
اإلنترنت، لكن بنس��بة أقل بكثير مقارنة بالواليات المتحدة 

وبريطانيا والصين، وأن  15 % فقط من ش��ركات المنطقة 
لها حضورها الفعلي على اإلنترنت، بينما 90 % من عمليات الشراء االلكتروني تتم 

من شركات خارج الشرق األوسط.

جين ألفاري

وقعت الس��عودية واليابان 3 مذك��رات وبرنامج تعاون 
لتعزيز الشراكة االستراتيجية بينهما، وذلك عقب جلسة 
مباحثات رس��مية عقدها العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء الياباني ش��ينزو آبي 
في مقر رئاسة الحكومة في طوكيو. ومن أهم المذكرات 
الموقع��ة، مذكرة لتنفي��ذ “الرؤية الس��عودية - اليابانية 
2030”، برنام��ج تعاون إلنج��از الرؤية يتعلق بمجال 
التع��اون الثقاف��ي، مذكرتين للتعاون في مج��ال الثورة 
الصناعي��ة، وتنظي��م إج��راءات منح مواطن��ي البلدين 
تأش��يرات زيارة. وأعرب الملك السعودي عن سعادته 
لشراكة المملكة مع اليابان في إطالق الرؤية السعودية - 
اليابانية 2030، معتبراً أنها ستعزز الشراكة بين البلدين.

إطالق
“الرؤية السعودية-اليابانية 2030”

حق��ق س��لطة المنطق��ة الحرة 
بمط��ار دب��ي “داف��زا” أداءاً 
إيجابي��اً ع��ام 2016، مع نمٍو 
بمعدل 16 % لصافي األرباح 
و2 %  إجمال��ي اإلي��رادات 
إجمال��ي   %  28 وارتف��اع  
األص��ول فضالً عن 3 % في 
األرباح التش��غيلية. كما ازداد 
التشغيلية  المس��احات  إجمالي 

للش��ركات المتعددة الجنسيات بنس��بة 44 %، وإجمالي 
المس��احات المكتبية المؤجرة ارتفاعاً بنسبة 13 % عام 
2016 مقارن��ةً بعام 2015. ولفت رئيس “دافزا” أحمد 
بن سعيد آل مكتوم، الى امكانية اعتبارها واحدة من أبرز 
المناط��ق الحرة الرائ��دة في العالم، م��ع  قدرتها العالية 
على مواجهة التحديات وتوظيف الفرص لخدمة الجهود 
الرامية إل��ى التحول إلى مرحلة اقتص��اد ما بعد النفط، 

وجعل إمارة دبي محور رئيسي في االقتصاد العالمي.

أداء إيجابي للمنطقة الحرة بدبي

أحمد بن سعيد آل مكتوم
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الرياض تلغي مؤسسة الخطوط الحديدية

تتجه وزارة النقل السعودية إلى إلغاء المؤسسة العامة 
للخطوط الحديدية ونقل أصولها إلى الشركة السعودية 
للخطوط الحديدية )سار(، بهدف السيطرة على تكاليف 
النقل بش��كل كامل، حيث أكد رئي��س هيئة النقل العام 
رمي��ح الرميح أن الخطوط الحديدي��ة يجب أن تندرج 
تح��ت مظلة جهة واحدة، كما ه��و معمول به في كافة 
أنح��اء العالم، وأن تراجع الس��عودية في مؤش��ر أداء 

الخدمات اللوجس��تية ليس بسبب سوء الخدمات، ولكن بسبب البطء الشديد الذي تتقدم 
به، معترف�اً بتراجع المملكة في العديد من المؤشرات، ومنها خدمات المنافذ الحدودية، 
ونظام الجودة والكفاءة في مجال اللوجستيات،والدقة الزمنية، وأيضاً عدم وجود معيار 

حقيقي لمتابعة الشحنات.

رميح الرميح

أكد الرئي��س التنفيذي لش��ركة أرامكو الس��عودية أمين 
الناصر، أن عملية إدراج الشركة تمضي كما هو مخطط 
له��ا، ومن المتوق��ع أن تجري في الداخ��ل والخارج في 
النصف الثاني من عام 2018. وقال خالل مؤتمر لقطاع 
النف��ط في البحري��ن: قلنا دوماً إن اإلدراج س��يحدث في 
النصف الثاني من 2018، وكل ش��يء يمضي بسالسة 

تامة ونعكف على تقييم  شتى بورصات األسهم عالمياً.
على صعيد آخر، توقع الناصر انحس��ار تخمة إمدادات 
النف��ط العالمية في النصف األول من 2017 ، الفتاً إلى 
أن  القطاع بحاجة إلى مواصلة االستثمار للمدى الطويل 

رغم األسعار المنخفضة.

إدراج أسهم “أرامكو”
يسير وفق المخطط

وق��ع وزير التخطي��ط والتعاون الدول��ي األردني عماد 
نجيب الفاخوري والمدير العام للتعاون اإلنمائي اإليطالي 
الس��فير بيترو سبس��تياني مذكرة تفاهم تتضمن برنامج 
مس��اعدات إيطال��ي لألردن للس��نوات 2017 - 2019 
بقيمة 169 مليون يورو. وتأتي المذكرة تنفيذاً للتعهدات 
وااللتزامات التي تعهدت بها إيطاليا لدعم األردن خالل 
مؤتمر لندن لدعم سورية والمنطقة، والذي عقد في شهر 
ش��باط/فبراير 2016. ولفت الفاخوري إلى أن المذكرة 
ته��دف إلى تعزيز التعاون الثنائي والتنموي بين البلدين 
والمس��اهمة بتحقي��ق األهداف ف��ي البرنام��ج التنموي 

التنفيذي وخطة االستجابة األردنية ألزمة الالجئين.

الكويت تستمر بسياسة التقشفمساعدات إيطالية لألردن

كشف وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن ضريبة 
القيم��ة المضافة س��تطبق عل��ى أي فرد أو مؤسس��ة 
يزاوالن نش��اطاً اقتصادياً يص��ل إجمالي مبيعاته 30 
أل��ف دينار، أو ما يعادل��ه 97 ألف دوالر، أما ما دون 
ذلك، فلن يكون مش��موالً بأحكام قانون هذه الضريبة، 
مع إمكاني��ة إعفاء بعض القطاع��ات المهمة، حرصاً 

على عدم تأثرها بالضريبة الجديدة.
من جهة أخرى، أوضح الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة األشغال أحمد الحصان 
وج��ود عقبة ف��ي القطاع تتمثل بعدم توافر ارتباطات مالية للمش��اريع الجديدة ما يعوق 
المضي قدماً في تنفيذها وفق الخطة الموضوعة، حيث أن إرسال مستندات 14 مناقصة 
جديدة يعمل القطاع على ترسيتها بقيمة 1.75 مليار دينار )5.73 مليار دوالر( تتطلب 
وجود ربط مالي لها، وهذا األمر ال يتوافر حالياً في ظل سياسة التقشف التي تتبعها الدولة.

أنس الصالح

ُعمان األكثر ترحيبًا بالزوار في المنطقة

جاءت سلطنة ُعمان بين أكثر 5 بلدان ترحيباً بالمغتربين 
والزائرين على مستوى العالم، حسبما أظهر استطالع 
أجرته  شبكة إنترنيشنز، وشارك فيه أكثر من 14 ألف 
مغت��رب م��ن 191 دول��ة. وركز التقييم عل��ى جوانب 
عدة تتعلق بالحياة في الخارج مثل س��هولة االندماج في 
المجتمع وطالقة وجه السكان وسهولة إقامة صداقات. 
وقال المدير العام للترويج السياحي لدى وزارة السياحة 
العمانية س��الم بن ع��دي المعمري: إن ه��ذا التصنيف 
يعكس الروح الس��محة وأصالة وكرم الشعب العُماني، 

وأن السلطنة مصدر جذب للجميع. كما ان هذا اإلنجاز يجسد نجاح مبادراتنا وصواب 
رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز مكانة السلطنة كمقصد سياحي رائد بين الدول العالم.

سالم بن عدي المعمري
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كش�������ف وزي����ر 
الجزائري  الصناعة 
ع�ب�����د الس�������الم 
ب��وش����������وارب، 
أن حكوم���ة ب��الده 
أقرت خط�ة ته�دف 
لخف��ض وارداته���ا 

في ع��ام 2017 بنحو 8 مليارات دوالر، تتمثل بخفض 
فاتورة الواردات لتصل 35 مليار دوالر بعدما تجاوزت 
46 ملي��اراً عام 2016، وذلك ضمن إجراءات تقش��فية 
اعتمدته��ا للتقلي�ل من تبع��ات تراج�ع أس����عار النف��ط 
في األس��واق العالمية، خاصة وأنها تعتمد على نس��بة 
97 % من عائدات تصدير البترول، والغاز الطبيعي في 
تمويل الميزانية العامة. وكانت الحكومة قد أقرت مسبقاً 
العمل بتراخيص االستيراد التي تحدد السلع والخدمات 
المس��موح باس��تيرادها م��ن ط��رف الش��ركات العامة 
والخاصة، كش��ركات اس��تيراد الس��يارات والمنتجات 
اإللكترونية، والكهربائية التي يتم تصنيعها في الجزائر.

السودان تتسلم 120 كلغ من الذهب

الجزائر تخفض فاتورة وارداتها

أش��ار وزير المعادن الس��وداني أحمد الكاروري الى 
أن  وزارته وبنك الس��ودان قد استلما 120 كيلوغرام 
من الذهب المنتج بواسطة شركة سودامين السودانية. 
الفت��اً أن الرفع الجزئي للعقوبات األميركية عن بالده 
ساهم في تسويق الذهب، وأن الرفع الكلي سيمّكن من 
التصنيع بتقنيات كبيرة مما سيزيد من أسعارها، خاصةً 
مع وجود 43 ش��ركة تعمل بمج��ال تعدين الذهب، ما 
سيؤدي إلى زيادة اإلنتاج المنظم من الشركات، فضالً 
ع��ن القط��اع التقلي��دي، وتوقع أيضاً أن تنتج ش��ركة 

سودامين نهاية العام 2017 نصف طن من الذهب، موازاةً مع االضطالع بدورها في 
تقديم الخدمات للشركات الراغبة في التعدين بالبالد.

أحمد الكاروري

عبد السالم بوشوارب

وزي�����ر  كش������ف 
المالي��ة والتخطي���ط 
ي  د ق�ت�ص������ا ال ا
الس�وداني بدر الدين 
محمود، أن مجم�وع 
الخس���ائ��ر ال�ت�����ي 
تكبدتها ب��الده جّراء 
العقوبات االقتصادية 
ق�����د  األميرك�ي�����ة 

بلغ��ت 45 مليار دوالر أميركي، مع تضرر ع��دٍد من 
القطاع��ات في مقدمته��ا النقل والصناع��ة والزراعة، 
الفت����اً إلى عدم قدرة الس��ودان على اإليفاء بمديونياته 

الخارجية.
وش��دد محمود على أهمية رفع العقوب��ات االقتصادية 
وتهيئة فرص لالس��تثمار ف��ي بالده، كما أن قرار رفع 
العقوبات من ش��أنه أن ي��ؤدي الى زيادة في التعامالت 
الخارجية، وأيضاً سهولة التحويالت المالية التي تعزز 

المشروعات التنموية.

السودان خسر 45 مليار دوالر
جّراء العقوبات

بدر الدين محمود

الصين تدشن أكبر منصة استكشافية

دشنت الصين رسمياً منصة للتنقيب عن النفط البحري في المياه العميقة، وصفتها بأنها 
األكب��ر واألكثر تقدماً في العالم، حيث تتمتع المنصة المس��ماة BlueWhale1 بقدرة 
عل��ى الحف��ر والتنقيب في أعماٍق أكبر من تلك التي تقوم بها أي مرافق أخرى مماثلة، 
وعلى عمق أكثر من 3600 متر تحت س��طح البحر، وتزن 42 ألف طن متري، كما 

تعادل بمساحة سطحها حجم ملعب لكرة القدم، بينما يبلغ ارتفاعها 118 متراً.
وأش��ارت صحيف��ة س��اوث 
بوس��ت  مورنين��ج  تش��اينا 
الصيني��ة إلى أن��ه تم تصميم 
المنص��ة خصيصاً للعمل في 
بح��ر الصين الجنوبي، حيث 
االحتياطي��ات النفطي��ة غير 
المس��تغلة والمدفون��ة عل��ى 

عمق 3000 متر.

اتهام شركتي نفط بدفع رشاوى

وجهت وكالة مكافحة الكس��ب غير المش��روع في نيجيريا اتهامات جديدة لش��ركتي 
“رويال داتش ش��ل” البريطانية و“إيني” اإليطالية، بتورطهما في دفع رشوة قيمتها 
801 مليون دوالر عام 2011، وذلك بغرض تس��هيل االس��تيالء على أحد الحقول 
النفطي��ة البحري��ة، وفقاً لما جاءت ب��ه الوثائق المقدمة للمحكم��ة االتحادية العليا في 

العاصمة أبوجا.
فقد قدمت الش��ركتان المبل��غ إلى وزير النفط النيجيري الس��ابق دان إتيت وعدد من 
حلفائه، لش��راء حقل OPL 245 النفطي، الذي تم االستحواذ عليه مقابل 1.1 مليار 
دوالر، بينم��ا يتمت��ع باحتياطي��ات ال تقل عن 9 مليارات برمي��ل، تقترب قيمتها من 

تريليون دوالر أميركي.
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كش��ف وزير الطاقة 
ألكس��ندر  الروس��ي 
نوف��اك ع��ن أن لدى 
ب��الده احتي�اطي���ات 
مثبتة من النفط والغاز 
تكفيها لمدة 50 عام�اً 
عل��ى أق��ل تقدي���ر، 

مش��يراً إلى وجود احتياطيات ضخمة غير مكتش��فة في 
منطقة الجرف القاري في ش��مال روسيا، باإلضافة إلى 

مشاريع طاقة ضخمة تعتزم بالده تنفيذها في المستقبل.
وتبلغ احتياطيات النفط في روسيا بحسب تقديرات وزارة 
الموارد الطبيعية الروسية نحو 29 مليار طن، بينما تبلغ 
الم��وارد المتوقعة للنف��ط حوالى 49 ملي��ار طن. وفيما 
يتعلق بأسعار الذهب األسود، توقع نوفاك أن تظل أسعار 

النفط في حدود 55 إلى 60 دوالراً للبرميل في 2017.

احتياطيات روسيا النفطية
تكفيها نصف قرن

ألكسندر نوفاك

احتياطات الجزائر فوق 100 مليار دوالر

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك س��الل أن 
االحتياط��ات األجنبية للجزائر س��تظل فوق ال�100 
مليار دوالر في نهاية ع��ام 2017 بفضل إجراءات 
لتقليص فاتورة الواردات، وأشار إلى أن االحتياطات 
الحالية “أزيد م��ن 112 مليار دوالر”. وقد فرضت 
الجزائ��ر قيوداً على االس��تيراد مما خف��ض فاتورة 
ال��واردات إلى 46.72 ملي��ار دوالر عام 2016 من 
54 ملياراً في 2015. وقال سالل: إن حجم الواردات 

يبرز نجاعة هذا األسلوب الترشيدي، ونصبو إلى تقليص إضافي بمبلغ 5 مليارات دوالر 
أخرى. وقد سجلت احتياطات الجزائر 114 مليار دوالر في نهاية 2016 انخفاضاً من 

144.1 مليار في كانون األول/ديسمبر 2015 و178 ملياراً في السنة السابقة.

عبد المالك سالل

رفع أجور القطاع الخاص في تونس

وقع االتحاد العام التونسي للشغل واتحاد 
الصناع��ة والتج��ارة في تون��س اتفاقاً 
لزي��ادة رواتب 1.5 ملي��ون عامل في 
القط��اع الخاص، في خطوة قد تخفض 
التوتر االجتماعي وتوفر مناخاً مالئماً 
إلع��ادة ج��ذب االس��تثمارات وإنعاش 
االقتصاد. وج��رى توقيع االتفاق الذي 

يقض��ي بزيادة 6 % في أجور القط��اع الخاص، في قصر الحكومة بالقصبة بحضور 
رئيس الوزراء يوسف الشاهد. وقالت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي: 
إن الزيادة تأتي في وقت تعاني المؤسسات من صعوبات في بعض القطاعات، ودورنا 

هو المحافظة على المناخ والسلم االجتماعي، ورفع نسق االنتاج والعمل.
من جهته، قال األمين العام لالتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي: إن االتفاق فرصة 

لالستقرار االجتماعي، ونحن بحاجة لمؤسسات لها قدرة تنافسية وإنتاجية متطورة.

ق��ررت محكمة جناي��ات القاهرة حب��س رجل األعمال 
المصري أحمد عز على ذمة إعادة محاكمته في القضية 
المعروف��ة إعالمي��اً باس��م “تراخيص الحدي��د”. وقال 
مصدر قضائ��ي: إن عز كان يحضر جلس��ة المحاكمة 
وتم القبض عليه عل��ى الفور وعلى رئيس هيئة التنمية 
الصناعية السابق عمرو عسل المتهم في القضية نفسها. 
وفور صدور القرار هبط س��هم ش��ركة حديد عز أكبر 
منتج لحديد التسليح في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
بأكثر من 6 %. وس��بق أن صدر في هذه القضية حكم 
بالسجن 10 سنوات بحق عز وعسل، وبإلغاء ترخيص 
ش��ركتي حديد مملوكتي��ن لعز، بع��د أن دانته المحكمة 
ب�“اإلض��رار العمدي بالمال الع��ام” بقيمة 600 مليون 
جنيه )34 مليون دوالر( في أيلول/سبتمبر 2011. لكن 
محكم��ة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمة عز 

وعسل أمام محكمة أخرى.

توقيف أحمد عز
بقضية تراخيص الحديد

171 مليار دوالر حجم التجارة العربية الصينية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن إجمالي حجم األعمال التجارية 
بين الصين والدول العربية في عام 2016 وصل إلى 171.14 مليار دوالر، وأن حجم 
الصادرات الصينية إلى تلك الدول بلغ 100.84 مليار دوالر، فيما بلغ حجم الواردات 
م��ن المنطقة العربية إلى الصين 70.3 ملي��ار دوالر. وال تزال الدول العربية مصدراً 
رئيسياً للنفط الخام في الصين، إذ استوردت الصين العام الماضي 150 مليون طن من 
النفط الخام العربي. وبلغت قيمة عقود مش��روعات المقاولة الموقعة حديثاً للش��ركات 
الصيني��ة ف��ي الدول العربي��ة 40.37 ملي��ار دوالر، فيما بلغ حجم األعم��ال المنجزة 
للش��ركات الصينية في المنطقة 33.6 مليار دوالر. أما حجم االس��تثمار المباشر غير 
المالي للشركات الصينية في الدول العربية، فارتفع إلى 1.15 مليار دوالر في 2016.
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الصين تزيد من إنفاقها العسكري

أعلنت وزارة المالية الصينية ارتفاع اإلنفاق العسكري في موازنتها خالل العام  2017  
إلى 1.04 تريليون يوان ) 152 مليار دوالر أميركي( بزيادة نس��بتها 7 % عما كان 
عليه خالل عام 2016. وتعد هذه المرة األولى التي سيتجاوز إنفاقها العسكري تريليون 
يوان )145 مليار دوالر( بعد أكبر زيادة على اإلطالق عام 2014، عندما نما بنس��بة 
12 % على أساٍس سنوي وبمقدار 88 مليار يوان، رغم أن الصين تصنف كثاني أكثر 

البلدان إنفاق��اً على الدفاع بعد الواليات 
المتحدة. وس��تصرف الغالبية العظمى 
من ميزانية الدف��اع على تعميق الدفاع 
الوطني واإلصالحات العسكرية ودعم 
التكامل بين الجيش والمجتمع وتحسين 
ظروف المعيشة والتدريب للعاملين في 

الخدمة على المستويات القاعدية.

أفاد نائب وزير تعدين 
دولة زيمباب��وي فريد 
مويو، أن بالده وقعت 
الياب��ان،  م��ع  اتفاق��اً 
القيام  لألخي��رة  يتي��ح 
بعملي��ات استكش��افية 
داخ��ل  واس��تخراجية 

بالده، وأن حكومته مهيأة لتلقى عروض من دول وهيئات 
أخرى لالس��تثمار في هذا القطاع، في حين سيتولى البلد 
اآلس��يوي ب��دء عمليات االستكش��اف والتنمي��ة في ربع 
مساحات المناجم والتعدين في زيمبابوي، بينما سيتم طرح 
المساحات المتبقية للشركاء اآلخرين الراغبين في ضخ 
استثماراتهم فيها. وتوقع مويو، أن تسهم هذه اإلتفاقية في 
إعطاء دفعة قوي��ة لالقتصاد المحلي في البلد التي تتمتع 

باألحجار الثمينة وباحتياطيات تعدينية كبيرة وواعدة.

اليابان تستكشف معادن زيمبابوي

فريد مويو

البنك الدولي يلغي حكمًا على فنزويال

ألغى المركز الدولي لتسوية الخالفات المتعلقة باالستثمارات حكماً على فنزويال بدفع 1,4 
مليار دوالر لمجموعة اكسون موبيل بعد تأميم حقل نفطي في عهد الرئيس الراحل هوغو 
تشافيز. وكان المركز وهو هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي، قد حكم في عام 2014 على 
كراكاس بدفع 1,6 مليار دوالر من التعويضات بينها 200 مليون فوائد لمصادرتها في 

2007 حقل سيرو نيغرو النفطي الذي كانت 
تستثمره المجموعة األميركية، والتي لجأت 
الى ه��ذه الهيئة للحصول على تعويضات. 
لك��ن هيئة االس��تئناف في المرك��ز الدولي 
الغت الحكم جزئياً، وأكدت انه لم يعد يترتب 

على فنزويال دفع 1,4 مليار دوالر.

اتفقت روس��يا واي��ران على تعزيز التع��اون في مجال 
تطوير وتنفيذ اس��تراتيجية للمواصالت ووسائل النقل، 
ال س��يما ف��ي العاصمة طهران. جاء ذل��ك خالل فعالية 
“أيام موس��كو االقتصادية” التي اس��تضافتها العاصمة 
االيرانية  للمرة األولى، والتي شارك فيها أكثر من 100 
ش��خصية من رجال أعمال ورؤساء كبريات الشركات 
اإليراني��ة. وكش��ف المكت��ب الصحفي لقس��م العالقات 
الخارجي��ة والدولية االقتصادية في موس��كو، عن لقاء 
جمع بين رئيس القس��م سيرغي تشيريمن ونائب رئيس 
بلدي��ة طه��ران للنقل والم��رور مازيار حس��يني، الذي 
أي��د بقوة مبادرة العاصمة الروس��ية لتعزيز التعاون في 
مجال تطوير وتنفيذ استراتيجية لحركة المواصالت في 
طهران. وخالل االجتماع، أعرب الجانب اإليراني عن 
اهتمامه بالحلول المبتكرة والتقنيات المتطورة التي تنفذ 

من أجل إعادة تحديث الشوارع وسط مدينة موسكو.

ايران تعتمد النموذج الروسي
في المواصالت

ضرائب لمكافحة السمنة في بريطانيا

تعتزم الحكومة البريطانية فرض ضريبة جديدة على 
المش��روبات الس��كرية في نيس��ان/ابريل 2018 في 
إطار جهودها لمكافحة مس��تويات الس��منة المرتفعة 
وتسوس األس��نان. وأوضح  وزير المالية البريطاني 
فيليب هاموند أن قيمة الضريبة س��تبلغ 18 بنساً لكل 
ليت��ر وس��وف تطبق على كل مش��روب س��عة 100 
ملليلت��ر، يحتوي على 5 غرامات من الس��كر، بينما 
س��تفرض ضريبة قدرها 24 بنساً على كل مشروب 
س��عة 100 ملليلت��ر يحتوي على 8 غرامات س��كر. 

وأضاف هاموند: أن الحكومة البريطانية وضعت حداً أدنى لس��عر علبة السجائر عند 
7.35 جنيه إسترليني )9 دوالرات( في خطوة تهدف لمكافحة التدخين.

فيليب هاموند

47



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2017

عرض رئيس ش��ركة تيس��ال إيلون ماس��ك إنقاذ والية 
جن��وب أوس��تراليا من انقط��اع التي��ار الكهربائي من 
خ��الل تركيب بطاري��ات لتخزين الطاق��ة التي تولدها 
األلواح الشمس��ية بق��درة 100 ميغاواط/س��اعة خالل 
100 يوم. وقدم ماس��ك العرض الطموح على وس��ائل 
التواصل االجتماعي وقالت الحكومة األوسترالية إنها 

قد تدعم الفكرة.
ويأتي العرض بعد سلس��لة من انقطاعات الكهرباء في 
أكثر الواليات األوسترالية اعتماداً على مصادر الطاقة 

المتجددة .

“تيسال” تعرض حل أزمة الكهرباء
في أوستراليا

بريطانيا تمّول مشاريع بنى تحتية

أعل��ن وزي��ر المالي��ة العراق��ي عبد 
الرزاق العيس��ى أن بريطانيا وافقت 
على تقديم قروض بقيمة 10 مليارات 
جنيه إسترليني )12.3 مليار دوالر(، 
وذل��ك لتموي��ل مش��روعات البني��ة 
التحتي��ة ف��ي ب��الده على م��دى 10 
أع��وام، م�ع إمكاني��ة التعاقد فقط مع 
شركات بريطانية لتنفيذ المشروعات 

التي تمّول من هذه القروض، على أن تشمل هذه المشروعات قطاعات المياه والصرف 
الصحي والكهرباء والصحة والنقل، الفتاً أن سعر الفائدة سيتحدد عند االتفاق على العقود.

من جانبه، اعتبر سفير بريطانيا في العراق فرانك بيكر أن هذا التمويل دليل جديد على 
الدعم الذي تواصل تقديمه بالده لمساعدة العراق على المضي نحو التعافي.

عبد الرزاق العيسى وفرانك بيكر

وافق��ت الصي����ن 
على 38 عالم���ة 
تجاري��ة ترتب����ط 
بدونال��د ترام���ب 
نطاق����اً  وتغط��ي 
واس�������ع�اً م����ن 
مم��ا  األنش���ط�ة، 
الرئ�ي���س  يعط�ي 

األميركي وعائلته الحماي��ة القانونية الالزمة إذا أرادوا 
اس��تخدام العالم��ة التجاري��ة “ترام��ب” في الس��وق. 
وحصلت العالمات التجارية عل��ى الموافقة األولية في 
قائمتين نشرهما مكتب العالمات التجارية التابع إلدارة 
الصناعة والتجارة الصينية. وتغطي العالمات التجارية 
مجاالت مث��ل المنتجع��ات وصالونات التدلي��ك وأندية 
الغولف والفنادق والتأمين والتمويل والشركات العقارية 
ومتاجر التجزئة والمطاعم والحانات وخدمات الحراسة 

الشخصية.

الصين توافق على العالمات التجارية 
لترامب

دونالد ترام�ب

السياحة األميركية تواجه عامًا صعبًا

حذّر ممثلون عن قطاع السياحة في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين من أن 
قوة الدوالر والقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس األميركي دونالد ترامب حول حظر 
س��فر مواطني 6 دول الى أميركا قد يؤديان إلى إحجام الس��ائحين عن السفر للواليات 
المتحدة. وأظهر مسح أجرته الرابطة العالمية لسفر األعمال )جي.بي.تي.ايه( أن السفر 
بغ��رض األعم��ال قد يتضرر ج��ّراء الحظر. وقال 37 % م��ن المتخصصين بقطاع 

س��فر األعمال األميرك��ي، إنهم 
يتوقعون انخفاض معدالت السفر 
بشركاتهم جّراء الحظر بينما قال 
17 % من المتخصصين بقطاع 
الس��فر في أوروبا إن ش��ركاتهم 
ألغت بالفعل رحالت أعمال إلى 

الواليات المتحدة.

70% من النساء يفضلن العمل

كش��ف تقري��ر أعدته منظم��ة العم��ل الدولية 
بالتعاون مع مؤسس��ة غال��وب أن  70 % من 
النساء في العالم يفّضلن العمل، وأن 66 % من 
الرجال يوافقون. واستند التقرير إلى مقابالت 
أجري��ت ع��ام 2016 م��ع نح��و 149 ألفاً من 

الرجال والنساء البالغين في 142 بلداً وإقليماً.
ويعتقد معظم الرجال والنس��اء بحس��ب التقرير أن األس��رة تقبل أن تعمل المرأة في 
وظيف��ة مدفوعة األجر خارج منزلها إن أرادت ذلك، وتتفق أغلبية النس��اء والرجال 

في جميع بلدان العالم على أن عمل المرأة خارج المنزل مقبول بالنسبة ألسرتها.
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حيث اقتصر على ما هو ضروري وعاجل والغاء كل جوانب اإلنفاق التي 
ال تؤدي الى تقديم خدمة حقيقية للمواطن، فاألمور المس��لم بها أن الموارد 
المالية المتاحة تظل محدودة بالنس��بة الى حج��م اإلنفاق المطلوب، بالنظر 
الى وجود العديد من البرامج التي تتزاحم في ما بينها للحصول على حصة 
م��ن هذه الموارد، وقد أدت هذه الحقيقة إل��ى ابتكار مجموعة من األدوات 
الهادفة إلى تقليص الفجوة بين اإليرادات المتاحة واإلنفاق المطلوب، وإلى 
تحقيق االستخدام األمثل لكل ليرة تنفق، مع االستفادة في كل النواحي التي 

أشرت اليها سابقاً من الدعم الحكومي الكبير للقطاع.

ما هو واقع مياه الش���رب بعد تعرض نقاط عدة منها إلعتداءات إرهابية 
ترافقت مع بعض الشائعات؟

كان قطاع مياه الشرب األكثر معاناة من بين القطاعات التي تشرف عليها 
وزارة الم���وارد المائي�ة، كون���ه يرتب���ط بخدم���ة ال يمك�ن االس����تغناء 
عنه��ا أو حت��ى تأجيله��ا، ولألس�����ف ف����إن البنى التحتي��ة له��ذا القط�اع 
كان��ت األكثر عرضة لإلعتداءات اإلرهابية، ما أدى الختناقات في العديد 
من المواقع في س��ورية، حي��ث بادرت الوزارة ال��ى معالجة كل الحاالت 
بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة إلزالة أسباب المشكلة في كل منها، 

الحسن: مصادر مائية داعمة وبديلة للسكان

وفيما يلي نص الحديث:

كيف واجهت الوزارة ظروف األزمة ضمن قطاعاتها؟
تطور تصدي الوزارة للتحدي��ات منذ بداية األزمة، حيث 
كان التركي�����ز بداي����ة عل���ى إيج�����اد حل����ول عاجل��ة 
وس����ريعة للمحافظة عل��ى عمل المنظوم��ات المائية في 
كل محافظات س�ورية، ومن ثم انتقلت الى تطبيق حل��ول 
اس��تراتيجية ذات أث��ر مس��تدام، بحي��ث تضم��ن معالجة 
المش��اكل التي أفرزتها األزمة وتش��كل بنية مستقلة لتنمية 

القطاع ما بعد األزمة.

كما أثرت ظروف األزمة بشكل سلبي على كل القطاعات 
المعيش��ية والخدماتي��ة وكان له��ا تأثي��ر كبير ج��داً على 
القطاعات التي تشرف عليها وزارة الموارد المائية نظراً 
لحيويتها وارتباطها بحياة المواطنين في شكل مباشر. وقد 
تمثلت التحدي��ات التي واجهتها ه��ذه القطاعات منذ بداية 
األزم��ة بالتخريب الكبير والممنهج للبنى التحتية والنقص 
في مستلزمات العمل، سواء بسبب تعرض مصادر الطاقة 
لإلعت��داءات المتكررة أو لصعوبة تأمي��ن القطع التبديلية 
الالزمة نتيج��ة الحصار الجائر المفروض على الش��عب 
العربي السوري. وال يخفى تأثير الزيادة السكانية الكبيرة 
التي عانت منها المناطق اآلمنة، ما رتب عبئاً إضافياً على 
منظومات الش��رب والصرف الصح��ي في هذه المناطق. 
وقد تزامنت كل هذه التحديات مع حدوث س��نوات جفاف 
متعاقبة س��اهمت في زي��ادة الضغط على مص��ادر المياه 

المحدودة أساساً.

كيف ردمت���م الفجوة بين اإلي���رادات والميزانية في ظل 
االنفاق الضروري؟

إن ضبط اإلنفاق كان اإلجراء األكثر أهمية في ردم الفجوة، 

قال وزير الموارد المائية في سورية المهندس نبيل الحسن أن ضبط اإلنفاق كان اإلجراء األكثر أهمية في 
ردم الفجوة بين نفقات الوزارة واإليرادات، مع التوظيف األمثل لكل مبلغ مالي في الحاجات الضرورية تطويراً 
ارهابية شرسة طالت كل مناحي الحياة والمرافق الخدماتية  للخدمات المقدمة للمواطنين في ظل حرب 

العامة والخاصة.
ولفت الحسن في حديث لمجلة البنك والمستثمر إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة التي عانت منها المناطق 
اآلمنة، شكلت ضغطًا على منظومات المياه والصرف الصحي، في حين أن سنوات الجفاف المتعاقبة زادت 
الضغط على مصادر المياه، مبينًا أن استراتيجية الوزارة في إدارة الموارد المائية ترتكز على الحد من الهدر 
السوري من  الشعب  احتياجات  وتأمين  الغذائي  االمن  بمبدأ  المساس  االستهالك من دون  المائي وترشيد 

اإلنتاج الزراعي.

المهندس نبيل الحسن



51

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2017

ذلك في الخطط االنتاجية الموضوعة.

م��ن ناحية اخ��رى، نتوجه في اس��تراتيجيتنا الى االعتماد 
في تأمين احتياجات القطاعات الحيوية، ال س��يما الشرب 
والطاق��ة عل��ى المصادر المائية األق��ل عرضة للتأثيرات 
المناخي��ة الس��نوية، م��ع التوج��ه ال��ى تأمي��ن احتياجات 
التجمعات الس��كانية، خصوصاً الكبيرة منها من أكثر من 
مصدر مائي، بما يحقق ديمومة التزويد مع تخفيض كلفتها 
االقتصادية، ويأتي في س��لم األولويات في االس��تراتيجية 
الحصول على حصة س��ورية العادلة والمنصفة من المياه 
الدولية المشتركة مع دول الجوار وفقاً لالتفاقيات الموقعة 

وقواعد القانون الدولي الناظمة لذلك.

ما هو وضع مخزونات السدود وهل تستجيب الحتياجات 
مياه الشرب؟

يعتمد قطاع مياه الش����رب على الس����دود الداخلي�ة بشكل 
قليل نس��بياً، وقد كانت محافظة الس��ويداء األكثر اعتماداً 
عل��ى مياه الس��دود في تأمي��ن مياه الش��رب، ولكن نتيجة 
تراج��ع الهطول المطري والثلجي في الس��نوات الس��ابقة 
ت��م اللجوء الى مصادر بديلة تعتم��د على اآلب�ار الجوفي�ة 
العميق��ة لتأمي�ن ه���ذه النوعية م�ن المي���اه على رغ�م م�ا 
ينط��وي عليه ذلك م�ن مش��كالت فني����ة نتيج�ة صعوب�ة 
الحفر والحاج��ة الكبيرة لمصادر الطاق��ة لعمليات الضخ 
والتوزي��ع، وقد عان��ت مخزونات الس��دود قبل الموس��م 
المطري الحالي من تراجع كبير نتيجة تتالي مواسم جفاف 
عدة س��ابقة، مع األمل بأن يكون هذا الموس��م خيراً يساهم 

في تعويض النقص.

كيف تواج���ه وزارتكم عبر الجهات التابعة ظاهرة الحفر 
العشوائي لآلبار وما تسببه من استنزاف المياه الجوفية؟
ه��ي ظاهرة ليس��ت جدي��دة عل��ى االطالق، وق��د عانت 
س��ورية منذ عقود ظاهرة الحفر العش��وائي لآلبار، ولكن 
هذه الظاهرة ازدادت بش��كل كبير من من��ذ بداية األزمة. 
ولتالفي ذلك كان ال بد من وضع صك تشريعي يؤطر هذه 
الحاالت ويحدد كيفية التعامل معها قانوناً بش��كل يتناس��ب 
مع واقع المرحلة ومحدودية الموارد المائية، وعليه فقد تم 
مؤخراً اإلنتهاء من وضع مس��ودة قانون التش��ريع المائي 
الجديد لدى وزارة الموارد المائية وهو قيد المناقش��ة حالياً 
مع الوزارات المعنية األخرى، مع اإلشارة الى أننا نعّول 
عل��ى هذا القانون ليش��كل بعد صدوره رادع��اً كافياً للحد 
من ه��ذه الظاهرة لما يتضمنه من آليات مناس��بة لمعالجة 
المائية لألحواض وأجزائها.الوضع الراهن لآلبار المحفورة عشوائياً وفقاً لإلمكانيات 

إضافة ال��ى تنفيذ العدي��د م��ن المش����اريع واتخ��اذ اإلج����راءات الكفيلة 
بإيج��اد مص��ادر مائية داعمة وبديلة للتجمعات الس����كانية لتأمين الحدود 
الدني��ا من احتياجات المواطنين عند خ�روج المصادر المائي��ة الرئيس����ية 
من الخدمة، كما تقوم كوادر الوزارة بالعمل على مدار الس��اعة في متابعة 
تش���غيل كل منش��آت مياه الشرب وش��بكاتها للمحافظة على تأمي��ن المياه 
النظيف��ة للمواطني��ن وتالفي ح����دوث العجوزات واالختناق��ات وإيج���اد 
حل��ول لها بشكل فوري، مع األخذ في االعتبار أن تدمير وتخريب منشآت 
مياه الش��رب كما غيرها م��ن المرافق الخدمية العام��ة والخاصة يأتي في 

اطار الضغط على الشعب السوري في متطلبات معيشته اليومية.

تبق���ى حلب الوجع األكبر ... كيف يبدو مش���هدها المائي من مس���طحات 
ومياه جوفية وآبار؟

لق��د كانت معان��اة مدينة حلب ش����ديدة خالل األع����وام الثالث�ة الماضي�ة 
نتيج��ة االعت��داءات اإلرهابية المتكررة على منش��أت مياه الش����رب، ما 
تطل��ب بذل جهود مضني��ة للتخفيف ما أمكن من هذه المعاناة ولو بش���كل 
بس��يط، حيث من المعلوم أن الطبقات الجوفية الواقعة ضمن حوض حلب 
ذات عطاء مائي محدود، ولكن الوزارة وعبر اذرعها التنفيذية باش����رت 
حفر عدد كبير من اآلبار في مختلف انحاء المدينة وزودتها بمناهل لتأمين 
االحتي��اج األدن��ى للمواطنين، وبعد تحرير محط��ات الضخ ضمن المدينة 
تتج��ه جهود ال��وزارة اليوم إل��ى إعادة تأهي��ل هذه المحطات والمنش��آت 
واعادته��ا الى ما كانت عليه ورفع مس��توى الخدم��ات في المدينة. وهنا ال 
ب��د من التنويه بالتعاون والحس العالي بالمس��ؤولية للمواطنين في التعامل 
مع أزمة المياه وترشيد االستهالك وفقاً للكميات المائية التي أمكن توفيرها 

خالل الفترة الماضية.

في ظل شح االمطار خالل المواسم السابقة، ما هي استراتيجيتكم للمرحلة 
المقبلة وأولوياتكم في إدارة الموارد المائية؟

م��ن المع��روف ان أراضي الجمهوري��ة العربية الس��ورية تصنف ضمن 
المناطق الجافة وش��به الجافة، كم��ا أن مواردنا المائية الداخلية تعتمد على 
الهطول المطري بش��كل أساس��ي، إذ أن مجمل االس��تخدامات المائية لكل 
القطاع��ات المس��تهلكة للمياه يفوق المتجدد المائي الوس��طي بش��كل كبير 
بم��ا يقارب 1.5 مليار متر مكعب من المياه س��نوياً والتي يتم تأمينها على 
حس��اب المخزون المائي الجوفي في األحواض السبعة التي تتوزع عليها 

أراضي سورية.

وانطالقاً من هذا الواقع، فإن استراتيجية الوزارة في إدارة الموارد المائية 
تعتمد على أس��س عدة، أهمها إع��ادة التوازن الى ميزاننا المائي بتخفيض 
االس����ت�خدام�ات من خالل الحد من الهدر المائي وترش��ي�د االس��تهالك، 
ال س��يما في مجال الري الذي يشكل المستهلك األكبر للمياه مع التوجه الى 
المحاصيل والس��الالت النباتية غير الش����رهة للمياه، والتي تتناس���ب مع 
واقعن��ا المائي والبيئي، من دون الم�س��اس بمبدأ األم��ن الغذائي وتأمي��ن 
حاجات س��ورية من االنتاج الزراعي، وفي هذا مجال يتم التعاون وبشكل 
كبير ومس������تمر م�ع وزارة الزراع���ة واالص��الح الزراع��ي لتحقي���ق 
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العج��ز إلى هروب الفئة العمرية المتوس��طة إلى 
الخ��ارج ولجوء الفئ��ة األصغر إل��ى الهجرة مع 
غياب الرؤية الواضحة لس��ير تل��ك العملية وأفق 
تطوره��ا، وذلك ف��ي ظل عدم البح��ث عن بدائل 
تمويلية ج��راء انخف��اض الميزاني��ة المخصصة 
للجانب االس��تثماري ف��ي العام الحال��ي والبالغة 
678 مليار ليرة سورية )سعر الدوالر األميركي 
540 ليرة سورية( من الموازنة العامة التي تقدر 
ب���2660 مليار ليرة، وتب��دو أنها األضخم بالليرة 

لكنها األخفض بالدوالر”.

تعافي القطاعات
وتحدث رئيس مجلس األعمال السوري األرميني 

ليون زكي: تفاؤل باالنفراج والرؤية أساسية لإلعمار

السوري  االقتصاد  تفاؤاًل بمستقبل  زكي،  ليون  األعمال  رجل  األرميني،  السوري  األعمال  رئيس مجلس  أبدى 
خالل العام 2017 الجاري في ظل تحسن مؤشراته واالنفراج المتوقع سياسياً، لكنه أنتقد غياب الرؤية الواضحة 

والشاملة إلعادة اإلعمار التي ستطلق االقتصاد من قوقعة الحرب إلى االزدهار المأمول.
وطالب زكي في حديث خاص إلى مجلة “البنك والمستثمر” بإيالء عناية كافية لتحسين وضع حلب الخدماتي 
وتشجيع صناعييها وتجارها على االستثمار في إعادة إعمارها، ولمعاودة تدوير عجلة اإلنتاج فيها لتعود قاطرة 
لالقتصاد السـوري. ودعـا حكومـة عماد خميـس للتوقف عن سـياسـة التخلي عن الدعم التي أثقلت كاهـل 

المواطنين.

انفراجات
وق��ال زكي: إن أهم ما يميز دخول األزمة 
في س��ورية عامها الس��ابع منتصف آذار/

م��ارس 2017 “أنها ضرب��ت موعداً مع 
فرص تحقيق انفراجات في حلها، ما يعني 
تخفيف العبء على االقتصاد الذي أنهكته 
س��ت س��نوات من الحرب ووقف تراجع 
بياناته وتحديد خسائره بدقة، وإمكان خلق 
ف��رص اس��تثمارية واعدة مع ب��دء تدفق 
رؤوس األموال الخاصة بإعادة اإلعمار”.

ورأى أن الح��ل السياس��ي لألزم��ة، وهو 
ما تش��ير وتس��عى إليه ال��دول الفاعلة في 
الحل الس��وري عبر مش��اورات األستانة 
األمث��ل  “الخي��ار  جني��ف،  ومؤتم��رات 
لوقف الحرب وإط��اق عجلتي االقتصاد 
وإع��ادة اإلعمار، ألن الصراع السياس��ي 
والعس��كري عل��ى س��ورية هو ف��ي أحد 
مضامينه المهمة اقتصادي المنش��أ، سواء 
م��ن حيث أحقية اس��تثمار ث��روات الباد 
الباطني��ة م��ن نفط وغاز وفوس��فات عبر 
عقود واتفاقات اقتصادية أو تقاسم حصص 
إع��ادة إعمار ما دمرت��ه الحرب في الباد 
بعائداته��ا الضخم��ة المجزي��ة، ع��دا عن 
تقاسم مناطق النفوذ وإعادة تقسيم المنطقة 

جيوسياسياً”.
وع��ن إع��ادة إعمار م��ا دمرت��ه الحرب 
وانتعاش اآلمال بش��أنها، أوضح زكي أن 
ما ينغص عملية اإلعمار وبناء االقتصاد 
على أسس جديدة “هو تعطيل أو انخفاض 
الكفاءات واليد العاملة الخبيرة والش��باب 
بش��كل عام في الباد إلى حد مقلق جراء 
الحرب، من ارتفاع أعداد القتلى وحاالت 

ع��ن قناعته ب��أن العام الجاري س��يكون 
بمؤش��راته أفضل م��ن األعوام الس��ابقة 
ألسباب عديدة، منها “تحسن مسيرة تعافي 
القطاعات اإلنتاجية الرئيس��ية وتوقيع 5 
وثائ��ق للتعاون بين الحكومتين الس��ورية 
واإليراني��ة لتعزيز العاق��ات، باإلضافة 
إلى س��ير األح��داث الميداني��ة بما يرجح 
فت��ح الحدود البرية العراقية، لما لذلك من 
أهمية كبيرة، حيث اس��تحوذ العراق على 
32 ف��ي المئة من مجم��ل الصادرات إلى 
الدول العربية عام 2012، وكذلك س��عي 
حكومة عماد خميس إلى إعطاء األولوية 
إلعادة إطاق عملي��ة اإلنتاج الصناعي، 
وخصوصاً في حلب التي يعّول عليها أن 
تعود )رافع��ة لاقتصاد الس��وري( وفق 
تصريحات��ه ل��دى زيارت��ه المدينة مطلع 
ش��باط/فبراير الماض��ي، والت��ي أعل��ن 
فيها أيضاً أن س��ورية ل��م تقترض خال 
األزمة، وفي ذلك دليل على السير باتجاه 
تعاف��ي االقتصاد على الرغ��م من النتائج 
الكارثي��ة للح��رب عليه بتدمي��ر أصوله 

اإلنتاجية وبنيته التحتية”.
وف��ي ما يخص حلب، ش��دد لي��ون زكي 
على ضرورة تحس��ين وضعها الخدماتي 
وتوفير المياه والكهرباء ومكافحة الفس��اد 
بشكل جدي ووضع حد للتجاوزات فيها، 
“األمر الذي سيش��جع الكثي��ر من رجال 
أعماله��ا الذي��ن هجروها م��ن صناعيين 
وتجار للعودة إليها لضخ استثماراتهم من 
جديد فيها بعدما غدت آمنة أكثر من قبل”، 
ونوه إل��ى أهمية تطوير القوانين الخاصة 
بإع��ادة إعماره��ا بس��رعة “أو إص��دار 

ليون زكي 
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أرهق��ت  الت��ي  واالختب��ارات  التج��ارب  فيه��ا 
المستهلكين ورجال األعمال على حد سواء”.

ولف��ت إلى أن الوقت ح��ان لحكومة عماد خميس 
بعدم��ا أعطي��ت الوق��ت الكاف��ي إلدارة ش��ؤون 
الب��اد، “كي تنصف المواط��ن الضعيف المنهك 
والمس��تنزف الذي يش��كل غالبية مجتم��ع اليوم، 
وال��ذي تحمل بم��ا يفوق طاقت��ه لتبرير الظروف 
الصعبة التي يمر به��ا اقتصاد الحرب والمقاطعة 
الخارجي��ة مع إغاق المجال أم��ام المنتفعين من 
الحرب لكس��ب مزيد من الثراء على حساب لقمة 

هذا المواطن واإلمعان في التحكم به وإذالله”.

الليرة وعجلة اإلنتاج
وتطرق زكي إلى سعر صرف الليرة السورية أمام 
العم��ات الصعبة، ورأى أنه وبعد فترة اس��تقرار 
وانضباط نس��بي ضمن هام��ش تحرك ضيق منح 
الثق��ة بمرونة وق��درة المص��رف المركزي على 
تثبيت الس��عر لبضع أش��هر في ح��دود 500 ليرة 
لل��دوالر الواحد “قفز الس��عر فج��أة ليامس 545 
ليرة في السوق الموازية وخارج العوامل األساسية 
المؤث��رة في��ه، وبخاف ما ه��و متوقع ب��أن يقود 
المركزي السعر نحو الهبوط وبشكل مدروس وأن 

م��ا يناس��ب حالته��ا وخصوصيته��ا من 
تش��ريعات للبدء بالعملي��ة وتحفيز أبنائها 
على المشاركة بها، ما يخلق فرص عمل 
جدي��دة ويقوي دعائ��م االقتصاد والوضع 

المعيشي”.
تاب��ع زكي: “س��ينعكس وصل الحس��كة 
تنظي��م  م��ن  اس��تردادها  بع��د  والرق��ة، 
)داعش(، بباقي المحافظات السورية عن 
طريق حلب بعد وصول الجيش السوري 
إل��ى منبج مطلع آذار/م��ارس 2017، ما 
يشكل فرصة لتنشيط المبادالت التجارية 
البيني��ة وتوفي��ر منتج��ات محلية بش��كل 
أفض��ل من قب��ل، وهذا يحس��ن االقتصاد 

ويخفض األسعار بشكل نسبي”.
واس��تدرك قائ��اً، إنه “م��ن الضروري 
أن تكف الحكومة عن ممارس��ة سياس��ة 
التخلي عن أعباء الدعم التي ضاعفت من 
الضغوط على ش��بكة األمان االجتماعي 
الت��ي جعلتها س��نوات الحرب هش��ة جداً 
مهما كلف ذل��ك خزينة الدولة، ألنه ال بد 
من الخ��روج من غرفة العناية المش��ددة 
الت��ي وضع داخلها االقتصاد ومورس��ت 

يؤدي توحيد حل��ب منذ 22 كانون األول/
ديسمبر 2016 تحت سلطة الحكومة دوراً 
في ذلك، ومرد ذلك إلى المضاربات التي 
ع��اودت الظهور وعدم اس��تقرار الوضع 
في حلب بش��كل كاف يش��جع عجلة إنتاج 
المعام��ل المتضررة على الدوران، وعلى 
الرغم من ذلك لم ينجّر المركزي تماماً إلى 
بيانات الس��وق السوداء وحافظ على سعر 

520 وسطياً”.
وأش��ار إل��ى أن تقلي��ص ع��دد إج��ازات 
االس��تيراد وغي��اب قنوات��ه ف��ي اآلون��ة 
األخي��رة بحج��ة الموازن��ة بي��ن م��وارد 
القط��ع األجنب��ي واحتياج��ات االقتصاد، 
“دف��ع بالتجار المس��توردين إل��ى تحويل 
س��يولتهم الى دوالر وتجميدها لرفع سعر 
القطع األجنبي ولس��حب ذريعة المركزي 
وتبعاته��ا من الس��وق”، لكنه أك��د مجدداً 
أن س��عر الصرف بعد ست س��نوات من 
الحرب “يظل مس��تقراً عند مس��توى جيد 
معق��ول جداً، قياس��اً إلى حج��م الضغوط 
القائمون على السياسة النقدية”.الداخلي��ة والخارجية، لم يكن يتوقعه حتى 
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بنســبة 28.8 %، فباقي دول المجلس بنســب أقل من ذلك. كما حـازت الســعودية 
على المركز األول في صناعــة اإلســــمنت ومواد البناء حيث أســــهمت بنســـبة 
58.5 % مــن إجمالي عدد العاملين في هذا النشــاط، تلتها أيضاً اإلمارات بنســبة 
23.6 % فباقي دول المجلس، كما يالحظ حيازة كل من المملكة الســعودية ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، 
وصناعة المنتجات الغذائية والمشــروبات، والصناعات األساسية للمعادن، أما في 
صناعــة المنســوجات والمالبس الجاهــزة والجلود فقد جاءت اإلمــارات بالمركز 
األول بنســبة 35.9 %، تلتها الســعودية بنســبة %35، ثم البحرين فعُمان ثم دول 

المجلس األخرى بنسب تقل عن ذلك.

إنتاجية العمل
تحســب إنتاجية العمــل الصافية فــي الصناعة التحويلية بقســمة القيمــة المضافة 

اإلجمالية )أو الناتج المحلي اإلجمالي( للصناعة التحويلية على عدد العاملين.

أما إنتاجية العمل اإلجمالية، فتحســب على أساس قسمة قيمة اإلنتاج بتكلفة عوامل 
اإلنتاج على عدد العاملين فيها، وكلما ارتفع الرقم القياسي إلنتاجية العمل الصافية 
المدخالت، واالقتصاد في العمل، وتحسن اإلنتاجية الكلية.مقارنــة بالرقم القياســي إلنتاجية العمــل اإلجمالية، دل ذلك علــى تقليل الهدر في 

جويك: 1.6 مليون عامل في الصناعة التحويلية بالخليج

وأشــارت “جويك” إلى أن “عنصر العمل يلعب 
دوراً بارزاً بعملية اإلنتاج الصناعي، حيث يسهم 
مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، 
لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياســاً لتحديد 

النشاط الصناعي”.

ونوهت “جويك” بأن “القوى العاملة هذه تشــكل 
الركيزة األساســية في عمليــة اإلنتاج الصناعي، 
خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي 
تعتبــر كثيفة اســـــتـخـدام العمالة، وقليلـة كثافـة 
رأس المــال، حيث تعتمد على المجهود البشــري 
بشــكل أساســي وبصــورة أكبــر ممــا عليــه في 
المصانــع الكبيرة التي تعتمد أساســاً على اآلليات 

والتقنيات المتطورة”.

وتعــد صناعــة المنتجــات المعدنيــة المصنعــة 
كالمنتجــات  المتنوعــة  الصناعيــة  بنشــاطاتها 
والمركبــات  الكهربائيــة  والمعــدات  المعدنيــــة 
ومعــدات النقــل وغيرهــا، مــن أكبر األنشــطة 
الصناعيــة اســتيعاباً لليــد العاملــة، حيث حازت 
25.8 % مــن إجمالي عدد العاملين في الصناعة 
التحويليــة في دول مجلس التعــاون الخليجي عام 
2015، تلتهــا صناعــة اإلســمنت ومــواد البناء 
بنحــو 16.8 %، وصناعــة المنتجــات الكيماوية 
والبتروكيماوية بنسبة 15.8 تقريباً، ثم  المنتجات 
الغذائيــة والمشــروبات بنســبة 15.4 %، فالبقية 

وبنسب أقل من ذلك.

توزيع العاملين
حازت الســعودية على المركــز األول، من حيث 
عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية 
المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث 
بلغت نســبتها  53.3 % من إجمالي عدد العاملين 
فــي هذا القطاع بــدول المجلس، تلتهــا اإلمارات 

أعلنت منظمة الخليج لالستشارات الصناعية “جويك” في تقريرٍ حول “القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع 
الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي”، عن ازدياد عدد المصانع العاملة في الصناعة التحويلية في 
دول مجلس التعاون الخليجي، وترافق ذلك مع ازدياد حجم العمالة الصناعية، حيث ارتفع عدد العاملين بالصناعة 
التحويلية في هذه الدول من 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف عام 2015، أي أن 

العدد ازداد أكثر من الضعف، وبنمٍو سنوٍي مركب قدره 7.8 %.
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وبالتالي فإن تقليل وقت التنقل إلى 12 دقيقة س��يقدم فرص جديدة وخيارات متعددة. 
وتظهر “هايبرلوبون” أن االس��تثمار في ش��بكة هايبرلوب اإلم��ارات قد يقدم قيمة 

اقتصادية من 3.5 - 4 مرات أعلى من السكك الحديدية عالية السرعة.
وخالل المؤتمر، أعلنت “هايبرلوبون” عن سلس��لة من اإلنجازات التي تحققت في 
األش��هر ال�12 الماضية، مما يدل على التقدم الس��ريع للش��ركة لتطوير ش��كل جديد 
من أش��كال النقل، حيث عقدت “هايبرلوبون” قمة بارزة في االبتكار بعنوان “رؤية 
هايبرلوب��ون للهن��د” في نيودلهي، ناقش��ت خاللها إمكانية دمج وزيادة ش��بكة النقل 
شركات الطيران.الواس��عة من خالل وس��يلة متط��ورة وآمنة لرب��ط المدن الكبرى بس��رعة أكبر من 

نظام هايبرلوبون لدول مجلس التعاون

مستقبل النقل في دول مجلس التعاون
ونوه لويد أن من ش��أن نظ��ام هايبرلوبون تخفيف 
الضغ��ط على البني��ة التحتية القائمة حالي��اً وتقديم 
إمكاني��ات تطوي��ر وس��ائل النقل لمنطقة الش��رق 
األوس��ط. وأضاف: تؤثر التكنولوجيا على جوانب 
عدي��دة في حياتنا ولك��ن لم  نر حت��ى اآلن تغييراً 
جذرياً في مجال النقل منذ أن أدخل األخوان رايت 
وسيلة السفر الجوي قبل أكثر من 100 سنة. سيزيد 
وصل الدول في منطقة الش��رق األوس��ط من تنقل 
األشخاص من دون ازدحام وتلوث، والذي يساعد 
بدوره على تحفيز االبتكار واإلنتاجية ونمو فرص 
العمل وتبادل المعرفة وتشجيع االستثمار. إن إنشاء 
نظام هايبرلوب من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على 
االقتص��اد وجعل الوصول إلى أي مدينة من المدن 
الكبرى ف��ي دول مجلس التع��اون الخليجي خالل 
س��اعة واحدة. وسوف تستفيد دول مجلس التعاون 
الخليج��ي م��ن ه��ذا النظ��ام اقتصادي��اً واجتماعياً 
من خالل تس��هيل وتيس��ير الوصول إل��ى المواقع 
الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وتوسيع نطاق 
الوص��ول إلى المعالم الس��ياحية وفتح باب التنمية 
الحضري��ة، والذي يمكن من خالله إنش��اء منطقة 
حضرية في دولة اإلم��ارات تضم خط هايبرلوب 
يص��ل بين أبوظبي ودب��ي والعين في غضون 30 

دقيقة.
أهمية هايبرلوب

يتميز “هايبرلوب” بمعايير سالمة أعلى من طائرة 
ال��ركاب، إل��ى جانب انخف��اض تكاليف اإلنش��اء 
والصيانة للس��كك الحديدية عالية السرعة، كما أن 
اس��تخدام الطاقة يعادل المع��دل المطلوب للدراجة 

الهوائية.
وتق��در “هايبرلوب��ون” أن حوال��ى 4000 مركبة 
تتنق��ل كل يوم بين أبوظبي ودبي، مس��ببة ازدحام 
م��روري ف��ي دبي يكل��ف االقتص��اد 800 مليون 
دوالر أميركي بس��بب س��اعات العم��ل الضائعة. 

عرض الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوبون (الشركة الرائدة عالميا ًفي تطوير أول قطار هايبرلوب في العالم) 
روب لويد، مجموعة من األفكار تلخص أهمية وصول دول مجلس التعاون الخليجي نحو نظام هايبرلوب وقدرته 
على تحويل مستقبل النقل في المنطقة، حيث يعتبر نمط جديد من وسائل النقل، وقادر على ربط جميع 
وسائط النقل الحالية ومساعدة األفراد على االنتقال إلى أي مكان. كان ذلك خالل مؤتمر ومعرض السكك 

الحديدية في الشرق األوسط الذي عقد في دبي.
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النظام المصرفي الروسي على نسبة 50 %، مع السماح لشركات التأمين األجنبية 
بإقامة فروع فيها ابتداًء من عام 2021.

اتفاقيات التجارة الخارجية
من جهة أخرى، قدمت روس��يا التزامات واس��عة النطاق خالل انضمامها لمنظمة 
التجارة العالمية، حيث يهدف برنامجها لإلصالح االقتصادي إلى تحقيق مبدأ السوق 
المفتوحة وتحرير التجارة واالس��تثمار على نحو ينسجم مع اتفاقيات المنظمة، بما 
يسهل وصولها إلى أسواق السلع والخدمات. كما دخلت طرفاً في “اتفاق تكنولوجيا 
المعلوم��ات” وطرفاً مراقباً في اتفاق المش��تريات الحكومية )GPA(، ولديها 10 
اتفاقيات خاصة بالتجارة اإلقليمية مع 12 من الشركاء التجاريين معظمهم من دول 

االتحاد السوفييتي السابق، إضافة إلى صربيا ومولدوفا.

االستثمار االجنبي
وأكد التقرير أن الحكومة الروسية تعتبر االستثمار األجنبي ركيزة أساسية لتطوير 
االقتصاد ونقل التكنولوجيا واالبتكار، وتعمل على تخصيص مناطق حرة ومجمعات 
للتكنولوجيا، وتمنح بعض االمتيازات االستثمارية في هذه القطاعات، مثل الحوافز 
الضريبية والبنية التحتية والخدمات المتاحة للمس��تثمرين المحليين واألجانب على 
حد س��واء. واتخذت ع��دة تدابي��ر لتذليل المعوق��ات التي تقلق المس��تثمرين، مثل 
ضع��ف وتي��رة اإلصالحات وبيروقراطي��ة األنظمة الحكومي��ة، فاعتمدت “خطة 
العم��ل الوطنية” لمكافحة الفس��اد، وعدل��ت القانون الجنائ��ي والمخالفات اإلدارية 
وأطلق��ت “البرنامج الوطني للمبادرة التجارية” والعديد من اإلصالحات التنظيمية 
المباشر.األخرى التي من شأنها تحسين مناخ األعمال واجتذاب تدفقات االس��تثمار األجنبي 

تطورات في القطاعات االقتصادية في روسيا

وقالت مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في 
وزارة االقتصاد هند اليوحة: إن التقرير تم إعداده 
اس��تناداً إلى تقرير منظمة التجارة العالمية بش��أن 
مراجعة السياس��ة التجارية لروسيا االتحادية لعام 
2016، ويتضمن تحليالت دقيقة بش��أن سياسات 
التج��ارة الخارجية والممارس��ات التجارية النافذة 
في روسيا، وأبرز العوامل المؤثرة في الصادرات 
وال��واردات واإلنتاج واالس��تثمار والخصخصة 

فيها.

تطور القطاعات االقتصادية
ذك��ر التقري��ر أن نم��و الناتج المحل��ي اإلجمالي 
الحقيقي لروس��يا تباطأ منذ عام 2014، ووصلت 
نسبة التقلص في 2015 إلى 3.7- % نتيجة تراجع 
أس��عار النفط، إضافةً إلى العقوب��ات االقتصادية 
المفروضة م��ن بعض البلدان الغربي��ة والتدابير 
المضادة من جانب االتحاد الروس��ي، األمر الذي 
لع��ب دوراً في تراجع تدفق��ات رأس المال القوية 

وانخفاض قيمة الروبل وزيادة التضخم.
ف��ي المقاب��ل، أوضح التقرير أن روس��يا تس��ير 
نحو تحقيق االس��تقرار، حيث توقع صندوق النقد 
الدولي نم��و ناتجه�ا المح�لي اإلجمالي بنس�����ب�ة 
1.8 % ف��ي ع��ام 2016، وبنح����و 0.8 % في 
2017، مشيراً إلى أن الحكومة تنفذ حالياً برنامج 
إص��الح اقتصادي لتعزيز المنافس��ة في أس��واق 
الس��لع والخدم��ات وتطوي��ر قطاع��ات الجمارك 
والملكي��ة الفكرية والنق��ل واالتصاالت واألنظمة 
التقني��ة لزي��ادة الجاذبي��ة االس��تثمارية، وتجاوز 
عقبات النمو السابقة الناجمة عن بطء اإلصالحات 

االقتصادية الهيكلية.
وبحس��ب التقرير، يعد قطاع الخدمات الروس��ي 
مساهماً رئيسياً في هيكلية الناتج المحلي اإلجمالي 
بنسبة تصل إلى 62 % من اإلجمالي لعام 2015. 
وكجزء من التزام روس��يا باالنضمام إلى منظمة 
التج��ارة العالمية، ألغت تقييد رأس المال األجنبي 
بنسبة 49 % في االتصاالت السلكية والالسلكية. 
ويقتص��ر حق مش��اركة رأس الم��ال األجنبي في 

أصدرت وزارة االقتصاد اإلماراتية تقريراً حول مراجعة السياسة التجارية لروسيا االتحادية، ألقت خالله الضوء 
على أبرز التطورات التي شهدتها القطاعات االقتصادية في هذا البلد خالل السنوات القليلة الماضية.
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 قانون إعادة تكوين الوثيقة العقارية

وافق مجلس الوزراء في س��ورية برئاس��ة المهندس عماد 
خمي��س، على مش��روع القانون الناظم إلج��راءات إعادة 
تكوي��ن الوثيقة العقارية المفق��ودة أو التالفة جزئياً أو كلياً، 
واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها، وذلك بهدف الحفاظ 
على حقوق المواطنين وإعادة االستقرار للقطاع العقاري، 
وبغرض تنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة. 
ويعتبر هذا المشروع األساس القانوني للتعامل مع أي تلف 
يصيب الوثائق العقارية مستقبالً، ليكون بذلك مكمالً لمهمة 

السجل العقاري، ما يساعده على تحقيق أهدافه باالستقرار االقتصادي واالجتماعي. 
بدوره، بيّن وزير اإلدارة المحلية والبيئة حس��ين مخلوف، أن إعادة التكوين للصحيفة 
العقارية، تمر بأحد مسارين، إما إداري من خالل الكادر اإلداري في مديرية المصالح 

العقارية، أو قضائي عبر لجنة يرأسها القاضي العقاري.

الوزير حسين مخلوف

خطوط إنتاج وحدات سكنية لإليواء

أعلن مدير الش��ركة العامة للبناء والتعمير في س��ورية عامر 
هالل، أن ش��ركته تقدّمت بدراسٍة حول خطوط إنتاج الوحدات 
السكنية لإليواء، وتمت الموافقة على تخصيصها بنحو 885.5 
ألف دوالر، ما يعادل 458 مليون ليرة من حس��اب لجنة إعادة 
اإلعمار. وتخّصص ألتمتة وتطوير خطوط إنتاج وتأمين خط 
إنتاج بيتوني معدني “أي إف1” بكلفة 675 ألف دوالر، وخط 
إنتاج الس��اندويش بانيل “إي إف2” تصل ل�198 ألف دوالر، 
وأيض��اً خط إنت��اج القوال��ب المعدني��ة “إي إف3” ب�12500 
دوالر. ه��ذا وبلغت الخطة اإلنتاجية للش��ركة عام 2016 نحو 

10.6 مليار ليرة سورية، وقيمة األعمال المنفذة 10.9 مليار ليرة بنسبة %103.
عامر هالل

أظه��رت دراس��ة  ص��ادرة ع��ن مرك��ز الدراس��ات 
االقتصادي���ة في مجموع��ة فرنس��بنك أن الطلب على 
العقارات في لبنان ش��هد تحس��ناً نس��بياً في عام 2016 
مقارن��ة بع��ام 2015، حي��ث ارتفعت قيم��ة المبيعات 
العقارية بنس��بة 4.9 % لتصل إل��ى نحو 8.4 مليارات 
دوالر أميرك��ي في نهاية الع��ام الماضي، لكنها ال تزال 

أق�ل م�ن المع��دل الوس��ط�ي للفت�رة 2010 - 2015.

وأوضحت الدراس��ة أنه بالنس��بة لجان��ب العرض في 
الس��وق العقاري��ة، فإن رخ��ص البناء، كمؤش��ر على 
حرك��ة البناء المس��تقبلية وأيضاً العرض المس��تقبلي، 
زادت بنس��بة 14.5 % عن عام 2015 إلى 17.295 
رخص��ة في نهاية العام الماضي. لكن مس��احات البناء 
المرخص��ة تراجعت بنس��بة 0.9 % إلى 12.2 مليون 

متر مربع خالل الفترة ذاتها.

من ناحية أخرى، فإن تسليمات اإلسمنت، كمؤشر على 
حركة البناء الحالية، زادت بنسبة 4.1 %  على اساس 

سنوي لتصل إلى نحو 5.25 مليون طن.

وأشارت الدراسة إلى تراجع مساحات البناء المرخصة 
من مستويات عالية بلغت نحو 16.5 مليون متر مربع 
ف��ي ع��ام 2011، لتنخف��ض تدريجياً إل��ى نحو 14.7 
مليون��اً في ع��ام 2012 وإل��ى 12.3 مليون��اً في عام 

.2015

وقالت الدراس��ة: إن العهد الجديد إذا نجح في ترس��يخ 
االس��تقرار السياس��ي واألمن��ي، وتحس��ين األوضاع 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، وتعزي��ز الثق��ة الداخلي��ة 
والخارجي��ة في لبنان، وع��ودة الرعايا العرب، وتنفيذ 
إصالح��ات اقتصادي��ة ومالي��ة جذري��ة وهيكلية، فإن 
الس��وق العقارية في لبنان م��ن المرجح أن تنهض من 

جديد وتحقق نمواً وازدهاراً مرة أخرى.

السوق العقارية في لبنان تراهن
على تحسن الظروف

تقييم العقارات وفق سعرها الرائج

كشف وزير المالية في سورية مأمون حمدان خالل ترؤسه 
اجتماع اللجنة المركزية األول أن عملها يتركز في تحديد 
أس��س تقييم العقارات الس��كنية والتجارية والخدمية وفق 
الس��عر الرائج لها في جميع المحافظات، وأنها تس��تهدف 
االستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل 
إليه تقدير قيم هذه العقارات عند عمليات البيع والش��راء، 
س��واء لجهة اس��تيفاء ضريبة البيوع العقارية المس��تحقة 
ل��وزارة المالية، أو لجهة إعطاء ضمانات للمصارف عند 
إجراء عمليات اإلقراض، ما يساعد الدولة بالحصول على 

حقها من ضريبة البيوع العقارية. وأكد على ضرورة أتمتة نتائج عمل اللجنة، بما يضمن 
الوصول إلى خارطة رقمية مرجعية قابلة لالستخدام من قبل أي جهة حكومية.

مأمون حمدان
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ُكشف النقاب عن تصميم  برج “بيغ بيند” بمنطقة منهاتن 
بوالية نيويورك، وهو عبارة عن ناطحة سحاب ُوصفت 
كأعل��ى مبنى في العالم، تتميز بانحنائها عند القمة، كما 
يصل ارتفاعها الزجاجي إلى 1219 متراً، وتحتاج إلى 
مصعٍد متطور يتجاوز كل التصاميم الحالية ليتيح التحرك 
عبر المنحنيات، حيث أوض��ح فريق البحث والتصميم 
الخ��اص بالبرج أن م��ا كان يعتبر س��ابقاً أكبر تحد في 
تاري��خ المصاعد أصبح حقيقة واقعة، حيث يمكن لنظام 

المصاع��د  التح���رك 
ع�ب��ر  وحت���ى  أفقي�اً 
الحلق�ات. وأش����اروا 
إلى أن االنحناء الكبير 
أيضاً قد يتيح مس�تقبالً 
التحك�����م  إمكان�ي����ة 
بقياس��ات الهياكل م�ن 
دون القلق حول حدود 

ارتفاعها.

أعلى مبنى في العالم
وبشكل منحني

3 موالت تجارية في مصر

الحكي��ر  ف��واز  مجموع��ة  أعلن��ت 
الس��عودية عزمه��ا إنش��اء 3 موالت 
تجارية فى العاصمة اإلدارية الجديدة 
ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة طنطا 
في مصر، وذلك عبر شركة المراكز 
المصرية للتطوي��ر العقاري، اضافةً 
إل��ى اس��تكمال المرحل��ة الثاني��ة من 
مش��روع “مول العرب” في مدينة 6 

أكتوب��ر، التي تبلغ حجم اس��تثمارات هذه المرحلة نح��و 1.2 مليار جنيه )66 مليون 
دوالر(، ج��اء ذلك خالل اس��تقبال ممثلين عن المجموعة من قبل وزيرة االس��تثمار 

والتعاون الدولي في مصر سحر نصر.

تأسيس شركة عقارية وطنية مشتركة

كش��ف مديرعام المؤسس��ة العامة لإلس��كان في سورية 
سهيل عبد اللطيف أنه تم البدء بإعادة تأهيل 1525 مسكناً 
متضرراً في منطقة غرب طريق دمش��ق بحمص، وأن 
لجن��ة إعادة اإلعمار في رئاس��ة مجلس ال��وزراء أقرت 
تأهيل 175 بناء في مدينة عدرا العمالية كانت تضررت 
س��ابقاً، وتم إبرام العقد بين محافظة ريف دمش��ق “لجنة 
األضرار الفرعية” والمؤسسة بقيمة تصل إلى نحو 820 
مليون ليرة. وتدرس “هيئة االس��تثمار” اقتراحاً لتأسيس 
شركة مشتركة مع المؤسسة العامة لإلسكان والمصرف 

العقاري بهدف تنفيذ عدد من المشاريع، وذلك بعد لقاءات ما بين مالكي شركة زبيدي 
وقلعي، ومديري مؤسس��ة اإلس��كان والمص��رف العقاري، وس��يكون رأس مال هذه 
الش��ركة العقارية الوطنية المش��تركة 40 مليار ليرة سورية توزع بين المالكين بنسبة 

50 % للشركة و25 % للمصرف العقاري و25 % للمؤسسة العامة لإلسكان.

سهيل عبد اللطيف

افتتحت شركة ماجد الفطيم المتخصصة بتطوير وإدارة 
مراكز التس��وق، مول مص��ر العمالق ال��ذي تم تنفيذه 
بإجمالي استثمارات 2.6 مليار درهم إماراتي )707.7 
مليون دوالر(، والذي تعتبره الشركة أكبر مشروعاتها 
وأهم دعائم خطتها االستثمارية االستراتيجية في مصر، 
والتي يبلغ حجمها 5.1 مليار درهم )1.3 مليار دوالر(. 
ويمتلك المول هذا مساحة تأجير إجمالية 156 الف متر 
مربع، ويوف��ر 350 متجر ألبرز الماركات والعالمات 
المحلي��ة والدولية مع مجموع��ة مطاعم، كما تقدم ماجد 
الفطي��م ب��ه مجموعة م��ن عالماتها المتمي��زة تتضمن 
“س��كي مصر”، وص��االت فوكس س��ينما، مع أحدث 
نموذج لمراك��ز الترفيه العائل��ي المتكاملة مثل ماجيك 

بالنيت، ومركز الترفيه التعليمي لألطفال.

الفطيم تفتتح مول مصر

 “ذا نيست” ... مشروع “البراري” األحدث

كش��فت ش��ركة البراري النق��اب عن “ذا نيس��ت”، أحدث 
مشاريع التطوير العقاري الخاصة بها، بالقرب من محمية 
ن��د الش��با، والذي يض��م 55 فيال، تجمع ما بي��ن مجّمعات 
س��كنية راقية من الدرجة األولى والبيئة الطبيعية. وأش��ار 
رئيس مجلس إدارة “البراري” زعل محمد زعل أن منازل 
ش��ركته الواس��عة وأس��لوب الحياة العص��ري الفريد الذي 
تقدمه، إضافة إلى المساحات الخضراء واالستدامة والرفاه، 
هي أمور تجعل من “البراري” فريدة ومتميزة عن شركات 

زعل محمد زعلالتطوير العقاري األخرى في دبي.
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منتجع ميناء العرب في رأس الخيمة

وقعت شركة رأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق أبوظبي 
لألوراق المالية عقداً بقيمة 11.5 مليون درهم إماراتي مع 
مجموعة النعيمي، للمباشرة باألعمال التمهيدية لتطوير 
منتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب التابع لمجموعة فنادق 
إنتركونتيننت��ال العالمية IHG، ومن المقّرر افتتاحه عام 
2019 عل��ى أن يض��م 350 غرفة متنوع��ةً من الغرف 

واألجنحة الفاخرة، وناٍد صحي وسبا.
ب��دوره، اعتبر الرئي��س التنفيذي لش��ركة رأس الخيمة 

محمد سلطان القاضي: أن المنتجع يشكل جزءاً حيوياً من عملية تطوير رأس الخيمة 
إلى جانب العديد من الفنادق والمنتجعات المقرر تش��ييدها الحقاً وهو يدعم مع منتجع 
“أنانت��ارا ميناء العرب” المجاور له والمزم��ع افتتاحه نهاية 2018، تطلّعات اإلمارة 

الستقبال 2.9 مليون زائر بحلول عام 2025.

محمد سلطان القاضي

“روتانا” تفتتح 5 فنادق في اإلمارات

تعت��زم مجموع��ة روتان��ا االماراتي��ة افتت��اح 5 فنادق 
ومنتجع��ات جديدة في كل م��ن أبوظبي ودبي بنهاية عام 
2017، إضاف��ة إلى توس��عة ألحد فنادقه��ا العاملة حالياً 
برأس الخيمة، لتضيف 1373 وحدة فندقية، حس��بما أكد  
الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة جاي هوتشينسون. 
وتتضم��ن المش��اريع التطويري��ة الجدي��دة  3 فنادق في 
أبوظبي وهي كابيتال س��نتر روتانا والذي سيفتح أبوابه 

بالربع الثاني من العام الحالي، إضافة إلى منتجع الس��عديات روتانا، والذي يفتتح في 
الربع الثالث من العام نفس��ه، وس��يضم 354 غرفة وجناحاً، و13 فيال شاطئية، فضالً 
عن فندق الشاطئ أرجان من روتانا في أبوظبي، والذي يتوقع افتتاحه في الربع الثالث.

جاي هوتشينسون

مجمع سكني “بيئي” للفلل

أعلنت شركتا ليد للتطوير العقاري والمستثمر الوطني إنشاء أول مجمع سكني للفيالت 
ووحدات التاون هاوس الصديقة للبيئة في مدينة مصدر أبوظبي إحدى أكثر مدن العالم 
استدامة، حيث سيتم إنشاؤه وفق معيار تصنيف المباني “3 آللئ” كحد أدنى، وسيكون 
متاحاً بنظام التملك الحر للمستثمرين المحليين واألجانب، كما سيحتضن 5 آالف ساكن 
عام 2022 مع شقق سكنية ومساحة طابقية إجمالية بنحو 250 ألف متر مربع. ولفت 

رئي��س مجل��س إدارة ش��ركة المس��تثمر 
الوطني عبدهللا المزروعي إلى أن شركته 
ستتعاون مع شركة ليد وفريق “مصدر” 
لتس��ليم المش��روع بما يتماشى مع أنظمة 
لوائح اإلمارة والمتعلقة باستدامة المشاريع 

وكفاءة استخدامها للمياه والطاقة.

منحت ش��ركة داماك المتخصصة في مج��ال التطوير 
العق��اري عقداً بقيمة 200 مليون درهم إماراتي )54.4 
ملي��ون دوالر( لش��ركة كوم��ودور للمقاوالت يش��مل 
األعمال الرئيس��ية لمش��روع “برج ميرانو” الس��كني 
ال��ذي يقع في منطقة الخليج التج��اري في دبي، بعد أن 
ت��م اإلنتهاء م��ن أعمال البنية الهيكلية في��ه. البرج الذي 
يعد نموذجاً للعمارة والتصميم الحضري س��يتكون عند 
اس��تكماله ع��ام 2019 من 29 طابق م��ع إطاللة على 
كيلومتر مربع بالتيني ضمن منطقة البرج وس��ط مدينة 
دبي، وطابق سفلي وآخر أرضي و3 منصات، في حين 
تتراوح أحجام شققه السكنية بين االستوديوهات وأخرى 

مكونة من غرفة وغرفتين و3 غرف نوم.

“داماك” تمنح عقد “برج ميرانو”

دب��ي  مقره��ا  الت��ي   Cazza كازا  ش��ركة  أعلن��ت 
والمتخصص��ة في تطوير حل��ول الطباعة ثالثية البعد 
للبي��وت، نيتها بناء أول ناطحة س��حاب بتقنية الطباعة 
ثالثية األبعاد، وذلك باعتمادها أسلوب الطباعة برافعة  
يزيد ارتفاعها عن 80 متر، حيث أكد الرئيس التنفيذي 
للش��ركة كريس كيلسي أن ش��ركته ق�د أصبحت قادرة 
على بناء أبنية ذات تصميم معماري معقد وبس��رعات 
غير مس��بوقة، إال أن األمور تتوقف على آلية التوس��ع 
وأيضاً كثاف��ة اإلنتاج بهدف تقلي��ص التكاليف خاصة 

عندما تكون مراحل اإلنتاج كبيرة.

طباعة أول ناطحة سحاب
3D بتقنية
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محوكمة من حيث الجدول الزمني وتوزيع األدوار وتحديد اإلجراءات واالستفادة 
منه��ا في المرحلة القادمة فيم��ا يخص تعافي المناطق األثرية على الئحة التراث 

العالمي.
ورقة عمل األمانة السورية للتنمية

بدورها، أوضحت مش��رف مش��روع “روافد” في األمانة السورية للتنمية هزار 
األحم��ر، أن ورقة العمل الت��ي قدمتها كانت حول التأهي��ل الثقافي واالقتصادي 
والمجتمع��ي في مدينة حلب القديمة، وهو مش��روع متكامل على جميع المحاور 
بالش��راكة م��ع المجتمع المحل��ي والجهات اإلداري��ة المعنية بالعم��ل في حلب، 
باإلضافة للجهات الدولية المعنية بالثقافة كمؤسس��ة اآلغا خان كش��ريك رئيسي، 
الفتة أن الورقة تضمنت رؤية للبنية التنظيمية واإلدارية للمشروع على المستوى 
المرجعي واإلش��رافي والتنفي��ذي والتقييم مع جميع الش��ركاء، إلى جانب تنظيم 

العالقة مع منظمة اليونسكو كراعي للمشروع.
أخيراً، أكد المجتمعون ضرورة اإلس��راع بدراس��ة المخط��ط التنظيمي وتعديل 
القوانين والتشريعات وتأهيل الكوادر البشرية وإحداث صندوق دعم خاص بإعادة 
للمطالبة الدولية بتعويض األضرار وإحداث لجنة إعالمية ولجنة متابعة.إعمار حلب القديمة، وإعداد خطة س��ريعة للتنقيب وتش��كيل لجنة قانونية خاصة 

حلب المسؤولية والتحدي ... ورشة عمل إلعادة اإلعمار

وخالل افتتاح الورش��ة، بيّن وزير الس��ياحة بشر يازجي، 
أن الجمي��ع الي��وم أمام مس��ؤولية أخالقية قبل كل ش��يء، 
والمسؤولية األخالقية تجاه التراث اإلنساني والتاريخ تحتم 
العمل بش��كل علمي وموضوعي إلعداد كافة الدراس��ات، 

ومن ثم الشروع بالبدء بالعمل إلعادة إعمار هذه المدينة.
وتخلل افتتاح الورش��ة عرض فيلم وثائقي عن مدينة حلب 
القديم��ة وما لحق بها من دمار ج��ّراء اإلرهاب، كما افتتح 
معرض للص��ور الضوئية ألهم المعالم التاريخية واألثرية 

في المدينة القديمة قبل وبعد التدمير.
متطلبات مرحلة الترميم وإعادة األعمار

استكماالً لعمل الورشة، افتتحت الجلسة الثانية تحت عنوان 
)الرؤي��ة المس��تقبلية لمدينة حلب( حي��ث تضمنت عرضاً 
لتجرب��ة مدينت��ي “وارس��و” البولندية والتي تع��د من أهم 
التجارب بإعادة تأهيل المدن القديمة في القرن العش��رين، 
ومدينة “درس��دن” األلماني��ة التي تعرض��ت للدمار أثناء 
الح��رب العالمية الثانية ومخططات وأعمال إعادة تأهيلها. 
كما تناولت الجلسة الثالثة )متطلبات اإلعداد لمرحلة الترميم 
وإعادة اإلعمار والتأهي��ل( وقدمت فيها أوراق عمل حول 
البيئة االقتصادي��ة وتطوير القوانين الناظمة وعمل األمانة 

السورية للتنمية ومنظمة اليونيسكو.
ورقة عمل اليونيسكو

بيّن أمين اللجنة الوطنية لليونيسكو نضال الحسن أن ورقة 
العمل التي قدمتها منظمته واللجنة الوطنية الس��ورية حول 
الجهود واإلمكانيات للحفاظ على التراث السوري اإلنساني 
تهدف لتقديم المساعدات الفنية والخبرات العلمية، مضيفاً أن 
اليونيسكو أولت اهتماماً خاصاً لحماية التراث السوري في 
األزمة التي تعرضت لها البالد، الفتاً  أن مساعدة المنظمة 
لحلب كالتزام أساسي بمبادئها في الوصول إلى خطة وطنية 

سعياً منهما لتوحيد الرؤى بين كافة الجهات 
المعنية والمنظمـات الدوليـة داخـل وخـارج 
ســورية فيما يخص حلب القديمـة وتقييم 
وتحديـد  ومشـترك  علمـي  األضرار بشـكل 
أولويات التدخل والرؤية المستقبلية للمدينة، 
وخلق بيئة مناسبة للعمل والنمو االقتصادي 
وتأمين جهود إعادة اإلعمار والدعم المطلوب 
تقديمـه من المنظمات الدولية، أطلقت وزارتا 
السـياحة والثقافة في سـورية ورشـة (حلب 
المسؤولية والتحدي) في فندق شهبا حلب، 
بالتعاون مع منظمـة األمـم المتحدة للتربيـة 

والثقافة والعلوم “اليونيسكو”.
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االس��تخدامات ف��ي منطق��ة العبدلي يضم مجموعة واس��عة من الوحدات الس��كنية 
والمكاتب ومنافذ التجزئة والفنادق على مس��احة إجمالية تبلغ أكثر من مليوني متر 

مربع.
وتوقع ستيفنز أن يتحسن الواقع العقاري في األردن خالل عام 2017 الجاري مع 

استمرار تحسن الوضع االقتصادي وإطالق المشاريع الجديدة.

ارتفاع متوسط اإليجارات
وأش��ار التقرير إلى زيادة متوس��ط إيجارات الشقق الس��كنية في عّمان بنسبة 1 ٪ 
خالل الربع الرابع من 2016، لتبلغ نس��بة االرتف��اع اإلجمالية خالل العام حوالي 
3 %. فيما شهدت منطقتي عبدون ودير غبار أكبر ارتفاع لمتوسط اإليجار بنسبة 
6 ٪ نظراً الرتفاع حجم الطلب على الوحدات السكنية ذات النوعية الجيدة سنوياً، 
حيث يبلغ متوسط إيجار الشقة بثالث غرف نوم في منطقة عبدون 19,250 دينار 
)27,000 دوالر(، فيم��ا يصل المتوس��ط إلى 17,750 دين��ار )24,000 دوالر( 
في منطقة الدوار الرابع. ويبلغ متوسط إيجار شقة بغرفة نوم واحدة 4,250 دينار 
)5,100 دوالر( ف��ي منطقة الصويفية، و5,250 دين��ار )7,400 دوالر( في دير 

غبار.
من جهة أخرى، ش��هد سوق المكاتب نش��اطاً محدوداً خالل الربع الرابع من العام 
الماضي مع انخفاض طفيف في أس��عار اإليجار بنسبة 2 ٪ في المتوسط. وشهدت 
بعض المناطق مثل وادي صقرة والشميس��اني أكبر نس��بتي انخفاض بحوالي 7 ٪ 
وتحسين مستويات اإلشغال.و3 ٪ على التوالي، حيث خفض المالكون أس��عار اإليجارات لجذب المس��تأجرين 

القطاع العقاري يحافظ على استقراره في األردن

وف��ي هذا الس��ياق، ق��ال المدير التنفيذي لش��ركة 
“اس��تيكو” ج��ون س��تيفنز: س��اهم ارتف��اع حجم 
المعروض في س��وق مبيعات الوحدات السكنية، 
بالضغ��ط على المطورين ليكونوا أكثر قدرة على 
المنافس��ة لبيع ممتلكاتهم، في الوقت الذي اتخذت 
في��ه الحكومة تدابي��ر جديدة للضرائ��ب من أجل 

المساعدة في تحفيز السوق.

تدابير حكومية
وأض��اف س��تيفنز: تتضم��ن المب��ادرة الحكومية 
الجديدة اإلعفاء من رسوم التسجيل لمساحة 150 
مت��ر مرب��ع من أي من��زل تبلغ مس��احته أقل من 
180 متر مربع، وهذا ما يسهم بالتالي في تشجيع 
المشترين على شراء وحدات سكنية أصغر والتي 
يتم تس��عيرها بشكل تنافسي وخاصةً في العاصمة 

عّمان.
ووفق��اً للتقرير، حافظت أس��عار بيع الش��قق على 
اس��تقرارها بش��كل عام خالل 2016، بمتوس��ط 
يبل��غ 1,375 دينار أردني )1,932 دوالر( للمتر 
المرب��ع للوح��دات الس��كنية في منطقت��ي عبدون 
والدوار الرابع، و1,250 دينار )1,756 دوالر( 
للمت��ر المربع في منطقة أم أذينة، و1,200 دينار 
)1,686 دوالر( للمت��ر المرب��ع ف��ي منطقة دير 

غبار.

تحسن القطاع العقاري
وتش��ير توقع��ات صن��دوق النقد الدول��ي إلى أن 
االقتص��اد األردني سيش��هد نمواً ملحوظاً بش��كل 
تدريج��ي عل��ى م��دى الس��نوات القليل��ة المقبلة، 
وس��يصل معدل نم��و النات��ج المحل��ي اإلجمالي 
المتوق����ع إل��ى 3.3 ٪ ف��ي ع��ام 2017، و4 ٪ 

بحلول 2019.
كما ستش��هد العاصمة األردني��ة افتتاح العديد من 
المش��اريع المرتقب��ة بما في ذلك مش��روع متعدد 

العديد  األردن،  في  العقاري  التطوير  الحكومية وشركات  الهيئات  أطلقت   ،2016 عام  من  الرابع  الربع  خالل 
من الحوافز لتشجيع المستثمرين والتخفيف من حجم فائض المعروض السكني في السوق خالل 2016. 
وتماشيًا مع هذه الجهود حافظت األسعار على استقرارها طوال العام الماضي مع انخفاض في مستويات 
التعامالت العقارية وفقًا لتقرير “القطاع العقاري في األردن” الصادر عن شركة “استيكو” الرائدة في مجال 

االستشارات العقارية.
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س��يصبح هذا العنصر الس��كاني بحلول 2020 عبئاً بالنسبة للصين 
وكوري��ا وهونج كونج وتايلند، وكذلك بالنس��بة لس��نغافورة بحلول 

. 2025

القوة العاملة الصينية
ويشير التقرير إلى أن النمو في القوة العاملة الصينية ساهم في نمو 
إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 1.5 نقطة في المتوس��ط بين عامي 

1996 و2000، وبأكثر من 3 نقاط في بداية الثمانينيات.
ووفقاً لالتجاهات الس��كانية الحالية، س��يؤدي تناق��ص القوة العاملة 
بحل��ول 2030 إلى انخفاض مق��داره 0.25 نقطة في إجمالي الناتج 

المحلي.
من الناحية اإليجابية، يتس��م س��وق الم��واد االس��تهالكية الخاصة 
بالمس��نين في االقتصادات الناش��ئة بفرص نمو كبيرة، حيث تشير 
التقديرات إلى أن إنفاق الش��ريحة العمرية )+ 65 س��نة( في بعض 
األس��واق الناشئة الرئيس��ية )بما في ذلك دول البريكس وأندونيسيا 
وماليزيا والفلبين والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا( يمكن أن يزيد 
بأكثر من 400 %، ليرتفع من 0.8 تريليون دوالر أميركي في عام 

2015 إلى 4.4 تريليون دوالر في 2030.
وتعل��ق الخبيرة االقتصادية ف��ي مركز ثيماتيك للبحوث، س��امانثا 
أميراس��ينج، على ذلك بقولها: “إن سرعة التحول السكاني في آسيا 
تبع��ث على القلق، ألنها تعني أن كثيراً من البلدان قد تصبح مس��نة 
قبل أن تصبح غنية. وفي حين قامت الحكومات في آسيا بالكثير من 
اإلصالحات لمواجهة تحديات سرعة الشيخوخة، فإن استمرارها في 
الحرص على الموازنة بين التأثيرات الس��لبية والتأثيرات اإليجابية 
على المدى الطويل”.لزيادة االستهالك الشخصي لفئة المسنين سيكون أمراً شديد األهمية 

الشيخوخة تضرب االقتصادات الناشئة في آسيا

ويقيّ��م التقرير اس��تجابة سياس��ات بلدان 
المنطقة للتحديات المتصلة بالش��يخوخة، 
ويحلل توقيتها وتأثيرها على نمو إجمالي 

الناتج المحلي.

وكانت أبرز النتائج:
• في حين يمثل المس��نون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً نس��بة 
كبي��رة من عدد الس��كان في كثي��ر من االقتص��ادات المتقدمة، فإن 
األس��واق الناش��ئة تضم حاليًا ثلثي المسنين في العالم. وتتوقع األمم 
المتحدة أن ترتفع نسبة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة في 
األسواق الناش��ئة إلى ما يقارب 80 % بحلول عام 2050. ويوجد 
اآلن في الصين 131 مليون مسن، ويشكل هذا ضعف عدد المسنين 
ف��ي االقتصادات الثالثة األكثر ش��يخوخة في العال��م، وهي اليابان 

وإيطاليا وألمانيا.
• م��ن المفترض أن تنضم كوريا وس��نغافورة بحل��ول عام 2030 
إلى ن��ادي المجتمعات المس��نّة )مصطلح تس��تخدمه األمم المتحدة 
لإلش��ارة إلى المجتمعات التي تفوق فيها نس��بة المسنين 21 % من 
السكان(. كما ستصبح تايلند والصين من المجتمعات المسنّة بحلول 

عام 2035.
• تش��يخ آس��يا وغيرها من مناطق شرق المتوسط بسرعة أكبر من 
الس��ابق. وبحسب األمم المتحدة، ستستغرق الصين وسنغافورة 25 
س��نة لتتحوال من مجتم��ع في طريقه إلى الهرم إلى مجتمع مس��ن. 
وفي المقابل، استغرق ذلك في بريطانيا 45 سنة، والواليات المتحدة 

االميركية 69 سنة.

الشيخوخة واالقتصاد
تتخذ التأثيرات االقتصادية للش��يخوخة على بلد ما أشكاالً متنوعة، 
لك��ن أبرزها هو التأثير على وفرة اليد العامل��ة. ويقدر التقرير أنه 
وبعد عقود من المساهمات اإليجابية في نمو إجمالي الناتج المحلي، 

تقرير صادر عن “ستاندرد  توقع 
تشـارترد” للبحوث العالمية، أن 
تهيمن ظاهرة الشيخوخة على 
الكبرى  االقتصادات اآلسـيويـة 
ال ســيما الصين وتايلند وكوريا 
وســنغافـورة وهونـغ كونـغ، 
وذلـك بسـرعـة أكبـر مقارنـة  
باالقتصادات الغربية التي هيمنت 
عليهـا نفـس الظاهـرة خـالل 

العقود الماضية.



65

تقارير

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2017

المنطق��ة، ومع ذلك، انخفضت ش��عبيتها 9 % عام 2016 مقارنة 
مع 2012.

اقتصاد المشاركة
• يفضل المس��تهلكون تطبيق حجز سيارات األجرة “كريم” الذي 
يتخ��ذ من دبي مقراً له على منافس��ه العالم��ي “أوبر” مع احتمال 
وجود صلة لذلك بوقف خدمات أوبر المس��تمر في إمارة أبوظبي. 
م��ن جهة أخرى، كانت المحادثات المرتبطة بتطبيق “أوبر” أكثر 
توات��راً ولكنها س��لبية إلى ح��د كبير، في حين تفوق��ت المحادثات 

اإليجابية حول”كريم” بنسبة 25 %على السلبية منها.

السفر
• شّكلت دبي الوجهة األولى للسفر ضمن قائمة الوجهات المفضلة 
بالنس��بة للمس��افرين في عام��ي 2012 و2016. وحلّت لندن في 

المرتبة األولى ضمن الوجهات الدولية األكثر تفضيالً.
• ارتفع عدد المس��تهلكين الذين يس����افرون مع ش��ركائهم بنس��بة 
20 % من عام 2012 إلى عام 2016، في حين انخفضت نس��بة 

سفر األسر من 18 % إلى 3 % خالل الفترة نفسها.

التمويل الشخصي
• بدأت اآلراء المعارضة لمفهوم التس��وق عبر اإلنترنت تتالش��ى 
ببطء، حيث تشكل هذه المسألة 75 % من إجمالي المحادثات حول 

موضوع التسوق بشكل عام في أوساط المستهلكين.
• ش��كلت الخدم��ات المصرفي��ة عب��ر اإلنترن��ت 10 % فقط من 
إجمالي المحادثات االجتماعية حول الخدمات المصرفية. وما يثير 
القلق أن األحاديث حول هذا النوع من الخدمات المصرفية تتس��م 
حول القضايا الفنية والدعم واألمن.بمشاعر الغضب وعدم الرضا، حيث تتمحور شكاوى المستهلكين 

أبرز آراء المستهلكين عبر منصات التواصل االجتماعي

وس��لّط تقرير “توجهات الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا” الضوء 
على آراء المس��تهلكين ح��ول عدد من الموضوع��ات مثل الثورة 

الخضراء والسفر والتمويل الشخصي.

التوجهات العصرية ونمط الحياة الصحي
وفقاً للتقرير، تراجعت المحادثات عن الوجبات الس���ريعة بنس���بة 
62 % من��ذ ع��ام 2012، إضاف��ةً إل��ى تراج��ع اآلراء اإليجابية 
تجاهه��ا بنس��بة 16 %. وف��ي دول��ة اإلم��ارات، ارتفع مس��توى 
وعي المس��تهلكين ح��ول تناول األطعمة الصحي��ة، حيث تزايدت 
المحادثات عبر وس��ائل التواصل االجتماعي حول هذا الموضوع 

بنسبة 23 % في عام 2016 منذ عام 2012.
أيضاً، ش��هدت اإلمارات أعلى نسبة نمو للمحادثات التي تركزت 
عل��ى الرياض��ات الحديثة والعصرية بين عام��ي 2012 و2016 

مقارنة مع بقية دول المنطقة.

وتعليق��اً عل��ى التقرير، قال نائ��ب الرئي��س األول لمنطقة أوروبا 
والش��رق األوس��ط وأفريقيا ومنطقة آس��يا والمحي��ط الهادي لدى 
“كريم��زون هكس��اجون” جس��تين خاكس��ار: يظه��ر التقرير أن 
المس��تهلك في المنطقة يقف حالياً بين فّكي كماش��ة ما بين توجهي 
التحديث واللحاق بركب العصر من ناحية، أو البقاء في دائرة النمط 
التقليدي من ناحية أخرى. وتشكل وسائل اإلعالم االجتماعي مرآة 
فريدة تعكس أبرز آراء المستهلكين. وسوف تخسر الشركات التي 

ال تعطي آذاناً صاغية لهذه المنصات الكثير من الفرص المهمة.

أهم النتائج:
الصحة والثورة الخضراء

• تس��بب تزاي��د الوع��ي البيئي بارتف��اع وتي��رة المحادثات حول 
السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وتخفف استهالك الطاقة في 

المنطقة ما بين عامي 2012 و2016.
• ف��ي اإلمارات، تزاي��دت المحادثات حول الس��يارات الكهربائية 
الخاصة ببعض العالمات التجارية مثل تيسال وآبل. ومن الواضح 

أن السيارات التي تستخدم البنزين، بدأت تتجه نحو التراجع.
• بقي��ت كرة الق��دم الموض��وع األكثر مناقش��ة في جمي��ع أنحاء 

تناول تقرير صادر عن شركة كريمزون هكساجون، 
الرائـدة في تحليل بيانـات اإلعالم االجتماعي، أبـرز 
توجهات المستهلكين ضمن تسع دول في منطقة 
الشرق األوسط، من خالل تحليل ماليين المحادثات 
باللغتين العربية واإلنكليزية، عبر شبكات التواصل 

االجتماعي والمدونات والمنتديات.

جستين خاكسار
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تحس��ين أدائهن المالي، ومنتدى UBS للس��يدات 
ال��ذي يتوّج��ه للعمي��ات ف��ي القط��اع الخاص، 
وش��بكة )UBS Global Visionaries( الت��ي 
تربط العم��اء مع المبتكرين ح��ول العالم ضمن 
مجاالت ذات صل��ة بأهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة، ومؤسس��ة )UBS Optimus( التي 
كش��فت ع��ن منهجيتها ف��ي التعامل م��ع أهداف 

تقرير للمساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي

“المساواة في  تحت عنوان  تقريراً  الثروات”  إلدارة   UBS“ لمجموعة  التابع  الرئيسي  االستثمار  أصدر مكتب 
الثروة بين الجنسين” (Gender-Lens Wealth)، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي 8 آذار/مارس، حيث يقّدم 
للتنمية  الخامس  المتحدة  األمم  هدف  تحقيق  في  للمساهمة  انتهاجها  لألثرياء  يمكن  توصيات  التقرير 

المستدامة (UN SDG 5)، والمتمّثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة الفتيات والنساء.

التعاون بهدف

تطوير سبل

تسمح بتحقيق

األهداف الخمسة

للتنمية المستدامة

وبحس��ب المنتدى االقتص��ادي العالمي، 
فإن النس��اء ال يحظين سوى ب�59 % من 
الف��رص والمس��اهمات االقتصادية التي 
يتمتّ��ع به��ا الرجال ح��ول العال��م، وذلك 
باإلضاف��ة إلى أن القوانين والتش��ريعات 
ف��ي كثير م��ن الح��االت ما زال��ت تفتقر 
للمس��توى المطلوب من االهتمام بحقوق 

النساء.
ويول��ي التقري��ر اهتمام��اً خاص��اً لثاثة 
مج��االت رئيس��ية ذات تأثي��ر كبير على 
الحياة الش��خصية والمهنية للنساء وهي: 
تحس��ين ترتيبات األمومة، وإزالة عبء 
العم��ل المنزل��ي غي��ر المدف��وع، ورفع 
مس��تويات المس��اهمة ف��ي التعلي��م على 
األصعدة العلمية والتكنولوجية والهندسية 

والرياضية.

UBS وه���دف األمم المتح���دة الخامس 
للتنمية المستدامة

كش��ف UBS ع��ن الماحظ��ات التالية 
بخصوص هدف األم��م المتحدة الخامس 

للتنمية المستدامة:
مذك���رة تفاهم: به��دف دع��م توصيات 
التقري��ر، أعلن UBS عزمه التعاون مع 
هيئة األمم المتحدة للمرأة بموجب مذكرة 
تفاهم ترمي إلنشاء معهد لاستثمار وفق 
منهجيات تعزز المس��اواة بين الجنسين، 
وذل��ك عب��ر أخ��ذ العوام��ل ذات الصلة 
بهذا الهدف في عي��ن االعتبار عند اتخاذ 

القرارات.
مبادرات: س��يعتمد UBS على مبادراته 
الحالية لتحس��ين المس��اواة ف��ي الثروات 
 UBS( بين الجنس��ين، بما يشمل برنامج
النس��اء  لمس��اعدة  المصّم��م   )Unique
والعمي��ات ف��ي القط��اع الخ��اص على 

التنمية المس��تدامة ضمن قسم خاص من 
الورقة البيضاء الجديدة.

نصائح لتحقيق المساواة
وح��ول أس��باب عدم المس��اواة والس��بل 
المثل��ى لتجاوزه��ا، ق��ال رئيس ش��ؤون 
االستثمارات العالمية لدى “UBS إلدارة 
الث��روات” و“UBS إلدارة الثروات في 
األميركيتين” مارك هيفيليه: تعزى العديد 
م��ن العراقيل التي تقف حائاً أمام تحقيق 
المساواة وتمكين النساء، إلى التشريعات 
أو السياس��ات المعمول به��ا في كثير من 
المناطق. ومن هنا، وفي س��ياق منهجيتنا 
الهادفة إل��ى تحقيق المس��اواة في الثروة 
بين الجنس��ين، فإننا نش��ّجع المستثمرين 
والمنخرطين في األعم��ال الخيرية على 
التعاون مع صانعي السياس��ات وغيرهم 
من األطراف المعنية بهدف تطوير س��بل 
تس��مح بتحقيق األهداف الخمس��ة للتنمية 

المستدامة.
ب��دوره، ق��ال الرئي��س العالمي لش��ؤون 
االس��تثمار لألفراد من أصحاب الثروات 
الضخم��ة ل��دى UBS، وأح��د أعض��اء 
قائمة القادة العالميين الشباب في المنتدى 
االقتص��ادي العالمي، س��يمون س��مايلز: 
يمتاز عماؤنا األثرياء بمقّومات تس��مح 
لهم بالمس��اهمة في التعامل مع التحديات 
طويل��ة األمد، مثل أه��داف األمم المتحدة 
للتنمي��ة المس��تدامة، عب��ر االنخراط في 
أنش��طة اس��تثمارية و/أو خيري��ة تع��ّزز 
المساواة بين الجنسين، فضاً عن توظيف 
نفوذه��م القوي به��دف التأثير إيجاباً على 
قضاي��ا ذات صل��ة به��ذه األه��داف عن 
والتعليم.طري��ق مب��ادرات للسياس��ات واألعمال 
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Aquis أوريس تتألق بإصدارات
أطلق��ت ش����ركة “أوري�����س” 
 Oris Aquis Date س���اع��ة
الجدي����دة، الت��ي تُع��د تجس���يداً 
لس������اع��ة الغواصي��ن  جدي��داً 

فائقة األداء.
ت�ق�دم���ه  م��ا  إل��ى  وباإلضاف��ة 
ج���ودة  م����ن   Aquis Date
بنوي���ة فائق��ة، فهي تعد قطع��ة 
جمالي��ة أنيق��ة ٌصمم��ت لتمن��ح 
الغواصي��ن الثق���ة الالزم��ة في 

أعماق الماء.

Rado من True Thinline Colours
تق����دّم ش����ركة Rado أرف����ع 
س��اعاتها على اإلطالق بمظهر 

جديد مفعم باأللوان.
 True وتُ�عَ���د م�ج�م�وع�������ة 
أق����ل الس����اعات   Thinline
س��ماكة الت��ي تنتجه��ا الش��ركة 
السويس��رية لصناعة الساعات، 
ولق��د أضيف���ت إليه��ا نم����اذج 
أنيقة تتمي��ز بأربعة ألوان جديدة 
مصنوعة من الس��يراميك فائ�ق 

التقنية.

ساعة ذكية للمكفوفين
أعلنت شركة التطوير “دوت” 
الكورية الجنوبية عن إنتاج أول 
س��اعة ذكية لضعيفي البصر، 
تع��رض معلوماتها باس��تخدام 
4 خاليا “بريل” نش��طة، تمثل 
نظ��ام كتاب��ة ليلي ع��ن طريق 
لم��س الرم��وز الب��ارزة، م��ع 

إمكانية اختيار س��رعة تحديث األحرف. فضالً عن إرس��ال رسائل 
بسيطة باستخدام األزرار الموجودة، كم�ا تدعم الساعة التي تتصل 
بالهات��ف الذكي عن طريق البلوتوث مي��زة Open API أيضاً، ما 

يعني أنه يمكن ألي مبرم���ج تطوير وتحديث التطبيقات عليها.

دانييل كريغ ينضم إلى “أوميغا”
ان�ض���م ال�ن�ج���م 
البريطاني دانيي�ل 
كريغ إل��ى قائم�ة 
ضيوف الش��رف 
في حف�ل العش��اء 
الذي  المرم���وق 
أقامت��ه “أوميغا” 
في فن��دق بيكمان 

في نيويورك. وارتدى دانيال التحفة الفنية س��اعة أوميغا سيماس��تر 
300. كم��ا حظي الضيوف خالل العش��اء بفرص��ة االطالع على 

اإلصدارات العتيقة والحديثة ضمن مجموعة سيماستر. 

“سووتش” تدخل عالم البرمجيات
تن���وي ش�����رك�ة الس���اع�ات 
السويسرية الشهيرة “سووتش” 
تطوي��ر نظ��ام تش��غيل جدي��د 
خ��اص به��ا، به���دف إصدار 
س����اعات ذكي��ة ق��ادرة عل��ى 
منافس����ة مثيالتها من شركات 

آبل وسامسونغ في األسواق.
وبحس��ب التوقع�ات س���ت�أت�ي 

س��اعات “س��ووتش” المنتظرة هذه بش�اش�ة AMOLED مقاس 
1.39 بوص��ة، مع ذاك��رة GB 4 إضافة إلى مي��زات البلوتوث 

وال�NFC وتحديد المواقع التي تعتمد بها على خرائط “غوغل”.

ساعة تيسو الجديدة
أطلق��ت “ت�يس�����و” س�����اع��ة 
الس���يليكون   Tissot Ballade
األكث��ر تحم��الً ومتان�����ة وذات 
دقة أكبر، ففي هذه الساعة حركة 
Powermatic تق��دم م��ا يصل 
إل��ى 80 س��اعة م��ن احتياط��ي 

الطاقة.
تتك��ون الس��اعة م��ن علب��ة من 
الف��والذ المق��اوم للص��دأ وطبقة 
مقاوم��ة للخدوش من كريس��تال 

الياقوت.
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 أحذية رياضية برقاقات إلكترونية
صنع��ت ش��ركة ش��اومي أحذية 
رياضية ذكية مناسبة للنشاطات 
والمش��ي  كالج��ري  الرياضي��ة 
وغيره��ا، م��ن م��واد مقاوم��ة 
للبكتيري��ا والجراثي��م، وم��زودة 
برقاق��ات إلكتروني��ة م��ن صنع 
شركة إنتل بقدرة اتصال بمعظم 
الهواتف الذكية والساعات وحتى 

األس��اور ونقل معلومات النش��اطات الحركية لمرتديها، كالسرعة 
وعدد الخطوات والس��عرات الحرارية. وأش��ارت الش��ركة إلى أن 

الرقاقات قادرة على العمل 60 يوماً بعد كل عملية شحن.

مجموعة بول آند بير الجديدة
أطلقت بول آند بير 
مجموعتها الجديدة 
التي تتميز باأللوان 
المشرقة واألقمشة 
العصري��ة، حي�ث 
قم�اش  يس���ي�ط�ر 
ال�دن�ي����م ع�ل����ى 
الموض���ة ل�ه����ذا 

الموس��م على السترات وسراويل الجينز. كما تخلق طبعات األلوان 
المتداخلة طابعاً عصرياً بتناغمها مع تدرجات البرتقالي البارز على 

السترات.

جويل كورنر وتشكيلة هدايا عيد األم
أطلقت “جويل كورنر” تش��كيلتها 

الجديدة من الهدايا بمناسبة عيد 
األم وقد تم استلهام التصاميم 
م��ن العالقة التي تجمع األم 
وطفلها بما تحمله من حنان 

وحب.
يذكر أن المجموعة تتكون 
م��ن قطع ثمين��ة مصممة 
م��ن األلم��اس واللؤل���ؤ 
الكري�م���ة  واألحج���ار 

الملونة والذهب.

“سامسونغ” تعود للساعات القديمة

كش��فت ش��ركة سامس��ونغ عن عدة تصاميم لس��اعات ذكية جديدة 
طورته��ا وغي��ر مألوف��ة، بالتعاون م��ع مصمم الس��اعات العالمي 
إيفان أربا، وذلك خالل معرض Baselworld الس��نوي للساعات 
والمجوهرات الذي أقيم في بازل سويسرا، حيث استعرضت نسخة 
معدل��ة من س��اعتها الذكية Gear S3 مصمم��ة لتحمل في الجيب، 
تتميز بتصميمها األنيق، وبواجهة أمامية عبارة عن شاشة مستديرة، 
ف��ي حين أت��ت واجهتها الخلفية مش��ابهة للغطاء الخلفي للس��اعات 

السويسرية الميكانيكية التقليدية.
كما قدمت “سامس��ونغ” نموذج آخر وهو عبارة عن س��اعة تش��به 

ساعة Gear S4 إلى حد كبير، ولكن بمحتويات داخلية ميكانيكية.

“آرت مارين” تتألق بمعرض دبي

أطلقت “آرت مارين” خالل معرض دبي العالمي للقوارب بنسخته 
ال���25 مجموعة يخوت تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم إماراتي 
)27.2 ملي��ون دوالر أميركي(، مع أح��دث اإلصدارات من يخت 
فيريت��ي FY550 بتصمي��ٍم رياض��ي من نموذج “ف��الي بريدج” 
بس��طح مفتوح و4 مرافق رئيس��ية وقي��ادة مزودة بأحدث وس��ائل 
التكنولوجيا. وأيضاً قارب FSD 195 من إنتاج “فيريتي سكيوريتي 
آن��د ديفينس”، إحدى فروع “فيريتي غروب” إلنتاج قوارب األمن 
والدفاع، تم تصميمه بهيكل طوله 60 قدم ومحرك تتجاوز س��رعته 

50 عقدة ألكثر من 400 ميل.
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ريتو كومار في معرض العروس
ع��رض����ت 
لمصمم�����ة  ا
اله�ن�دي�������ة 
الش����ه�ي��رة 
ريت��و كومار 
تش����كيل�ت�ه�ا 
ال�ح�دي�ث�����ة 

لفساتين الزفاف في عرض أزياء حصري خالل مشاركتها األولى 
بمعرض العروس دبي2017. وتتضمن تشكيلة زفاف ريتو كومار 
الرائع��ة لهذا الموس��م تطريز ال��زردوري التقلي��دي والكانجيفارام 

المدمجة مع التصاميم والزخارف المعاصرة.

“األوريغامي” و“اإليكيبانا” في اإلمارات
ضمن فعاليات القمة 
العالمي�ة للحكوم�ات 
قدم مهن��دس وفن�ان 
“ج���ون  أوريغامي 
ميتان�ي”، عرض����اً 
ممتع��اً ح��ول ف���ن 
األوري�غ��ام�������ي 

الياباني.
بدوره��ا، قامت هاروي أوكي، بع��رض تصاميم رائعة من الورود 
مس��توحاة ف��ي اإليكيبانا، هذا الف��ن الذي يعد ب��دوره أيضاً من أحد 

مقومات الحضارة اليابانية الغنية.

خدمة منتجع صحراء الوادي الجديدة
أطلق منتج��ع 
ص�ح������راء 
الوادي، رأس 
الخيمة خدم�ة 
“الحاج���ب” 
االس���تثنائية 
ف�ي  الجدي��دة 

محمية الوادي الطبيعية. فهي تش��مل أنشطة استجمامية قائمة على 
المغامرة واالس��ترخاء إلى جانب برنامج ريتز- كيرز المخصص 
لألطف��ال، حيث تتيح خدمة “الحاجب” للضي��وف تعديل رحالتهم 

الشخصية بحسب تفضيالتهم واهتمامتهم.

الطريق األطلسي البري المذهل
تق��دم هيئة الس��ياحة اإليرلندية دع��وة مميزة الستكش��اف الطريق 
األطلسي البري على امتداد المنحدرات الجبلية والخطوط الساحلية 
ف��ي رحلة مذهلة. وهي تعد فرصة لعيش تجربة مميزة في الطبيعة 
العذراء للساحل الغربي في إيرلندا على امتداد أطول طريق ساحلي 

سياحي في العالم.

حجاب للمسلمات من “نايك”
أعلنت ش��ركة نايك األميركية 
التي تقدر قيمته��ا ب�27 مليار 
دوالر، عزمها إطالق حجاب 
جدي��د “برو حج��اب” خاص 
بالالعبات المسلمات في ربيع 
ع��ام 2018، مصن��وع م��ن 
البوليستر خفيف الوزن ويتميّز 
للتهوي��ة  صغي��رة  بفتح��ات 

المثالية، وب�3 ألوان مختلفة هي األسود، الرمادي واألسود البركاني 
الفات��ح.  وقد تم اختب��اره من قبل مجموعة م��ن الالعبات كالعداءة 

المصرية منال رستم، ورافعة األثقال األوليمبية آمنة الحداد.

مجموعة الربيع والصيف من “سالسا”
قدمت عالمة الجينز 
البرتغالية “سالسا” 
مجموعتها الجدي�دة 
ل�رب�ي��ع وصي���ف 
2017 المس��توحاة 
م��ن المغ�ام����رات 
الصيفي��ة في أمكنة 
ساحرة، حيث التقط 

المص��ور الفوتوغراف��ي فريديريكو مارتنز ص��ور الحملة الجديدة 
النابضة باألجواء الصيفية، باإلشتراك مع كل من عارضي األزياء 

العالميين ميري غوالن وستيفانو فرانكو.

70





جديد علوم

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2017

جهاز المالحة يخفض نشاط الدماغتخزين البيانات في األحماض النووية

تمكن عالمان من جامعة كولومبيا في نيويورك من وضع نظام تشغيل 
كمبيوتر كامل وفيلم فرنسي وملفات أخرى على مرّكبات النكليوتيد، 
وهو وحدة أساسية لبناء حمض نووي منقوص األوكسجين، مؤكدين 
أنه يمكن لغرام واحد اســتيعاب بيانات أكبر بـــ215 ألف مرة من 1 
 DNA Fountain تيرابايت بالقرص الصلب، باستخدام استراتيجية
المرتكزة على المفاهيم الرياضية لنظرية الترميز والتي تقسم البيانات 
إلى حزم صغيــرة، حيث تم تحديد تفاصيل أصغر الوحدات الحاملة 
للمعلومات “بتات الملفات” في النيوكليوتيدات هذه وتجميعها وتخزين 

جزيئاتها بأنبوب اختبار، ثـم تحويلها لسلسلة السترداد المعلومات.

وجد باحثون في جامعة كينت البريطانية إن استخدام جهاز المالحة، 
جي بي أس، يخفض من نشــاط الدماغ، ويعطــل وظائف األجزاء 
المسؤولة عن االتجاهات فيه. واعتمد الباحثون في نتائجهم هذه على 
24 متطوع، طلب منهم ايجاد عنوان معين على خارطة افتراضية 
لمدينة لندن بأســاليب المالحة اليدوية. وتمت متابعة دماغ كل منهم 
في أثناء ذلك بواســطة جهاز التصوير بالرنين المغناطيســي، الذي 
أظهر زيادة في أنشــطة الحصين وقشــرة الفص الجبهي في الدماغ 
وهي المنطقة المرتبطة بالتعلم والذاكرة، ودون أن تحدث الزيادة أو 

النشاط عندما اتبع المتطوعون إرشادات نظام تحديد المواقع.

مواجهة الفيروسات من خالل البكتيرياآلية جديدة لحفظ األعضاء المجمدة

 طّور علماء من جامعة مينيســوتا طريقة لحفظ األعضاء المجمدة 
والمــراد إعــادة زرعها، من دون ضرر بخالياهــا لفترة أكبر من 
عدة ســاعات، وذلك من خالل تغطيتهم للشرايين السباتية الخاصة 
بهــذه األعضاء بجزيئات نانوية من أكســيد الحديد وثنائي أكســيد 
السيليكون، ثم وضعها داخل لفائف تكون مجاالً مغناطيسياً، دائمــاً 
ما تكون اتجاه خطوطه متغيرة بشكل سريع، ما يؤدي إلى تسخين 
العينــة أو العضو بشــكل متزن إلعادة اســتخدامه، وذلــك تفاديــاً 
إلضافــة المزيد مــن الحرارة ومنــع تكوين خاليا تدمــر بلورات 

الجليد الخاصة بالتجميـد.

توصــل علماء من معهدي ماساتشوســتس األميركي وســكولكوفو 
الروسي، إلى منظومة جديدة CRISPR-Cas هدفها تقوية الجهاز 
المناعي عند اإلنسان، ترتكز فكرتها على اعتماد البكتيريا لمحاربة 
الفيروسات التي قد تهاجم الجسم، حيث تقوم باالحتفاظ بأجزاء معينة 
من جينات الفيروسات وتخزين المعلومات المتعلقة بها، وعندما تتم 
المهاجمــة من قبل الفيروســات تتعرف البكتيريا المبرمجة مســبقاً 
على الحمض الجيني وتقوم بالرد لتقضي بدورها على الفيروســات 
الدخيلة. ولفت العلماء إلى إمكانية اســتخدام المنظومة هذه مستقبالً  
لتقوية الجهاز المناعي واالعتماد على الجينات لمحاربة األمراض 

التي تصيب اإلنسان.
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نظارات لعدد أكبر من األلوان
ابتكــر باحثــون مـــن جامعــــة 
ويسـكونســــن فــي الواليــــات 
المتحدة، نظارات مزودة بفالتر 
خاصة، تســمح للعين البشــرية 
بأن ترى عـدداً أكبر بكثير مــن 
األلوان، وذلك مـن خالل زيــادة 
جزٍء من الطيف المرئي للعيــن، 

والذي يحتـوي على الموجـات القصيرة والمتوســطـة والطويلـة.
وأشــار الباحثون ألى إمكانية استخدام هذه النظارات في  المهمات 
العســكرية، أو حتى  في التجارة للكشــف عن العمالت والفواتير 

المزيفة.

عالج جديد لسرطان الثدي
قدم باحثون من معهد 
بحـوث الســــرطـان 
فــي لنــدن، وجامعة 
مانشـسـتر،  ومشـفى 
نســـــاء  لمجمـوعـة 
مصابـة بســــرطـان 

الثــدي اإليجابــي لبروتيــن HER2، عالجــاً مكون مــن عقاريـن 
“الباتينيب” و“تراستوزوماب”، وذلك لمدة 11 يوم قبل إجراء أي 
عمل جراحي، وأظهرت النتائج أن 11 % من النساء أبدين اسـتجابة 
مَرضيــة كاملة، مع عــدم وجود خاليا ســرطانية فعالة، و 17 % 

أخريات تضاءل فيهن السرطان الى أقل من 5 ملليمتر .

ضرورة المشي 15 ألف خطوة
كشف باحثون في جامعة، 
وارويك بريطانيا، خالل 
دراسة أجريت على 111 
من العامليــن في الخدمة 
البريدية تتراوح أعمارهم 
بين ســن الـ40 و60، أن 
بقــاء العامليــن لفتــرات 
طويلة مــن دون حركة، 

يؤدي إلى إصابة بأمراض القلب، وعدم القدرة على الســيطرة على 
نسبة السكر في الدم، والكولسترول، في حين كانت هذه المؤشرات 

طبيعية للغاية عند من يمشون ما ال يقل عن 15 ألف خطوة يومياً.

عمق وحجم المياه في بحيرات األرض
أعـــاد باحثــــون مـــن معـهــــد 
ماسـاتشوستس للتكنولوجيا تقييم 
عمـق وحجم الموارد المائيــة في 
البحيرات على ســطـح األرض، 
حيــث أشــاروا وفقاً لمشــاهدات 
األقمــار الصناعيـة أنــه يوجـــد 
حوالــى أكثــر مــن 100 مليون 

هكتــار من البحيــرات، وهي تغطي تقريباً 2 في المئة من مســاحة 
اليابسة على األرض بحوالى 30 مليون هكتار.

ووفقــاً لتقديرات مختلفة، فإن إجمالي حجــم المياه فيها يتراوح بين 
160 الى 280 ألف كيلومتر مكعب.

حبوب لنقل البيانات من المعدة
كشــف علمــاء مــن معهــد 
للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
عن نوعٍ جديــد من الحبوب 
ملــم   30 بطــول  الطبيــة 
تــم تجريــب نمــاذج منهــا 
وتســمى  الخنازيــر،  علــى 

بـ“الرصاصة الفضية” على أمل أن تقوم بإرسال البيانات الصحية 
من داخل معدة اإلنسان إلى هاتفه، وهي تعمل بالطاقة الذاتية وتعتمد 
على حموضة المعدة، كما تراقب العالمات الحيوية وقياسات أجهزة 
االستشــعار الصغيرة ودرجة الحرارة وحتى معدل ضربات القلب 

باستمرار داخل الجسم على مدى أسابيع.

تحديد منطقة الوعي في الدماغ
أيقــن عــدد مــن أطباء 
األعصــاب األميركيين 
المســؤولة  المنطقة  أن 
عــن الوعي فــي دماغ 
اإلنسان هي عبارة عن 
شريحة رقيقة من المادة 

الرمادية تسمى كالوستروم Claustrum، وتوصلوا الى االكتشاف 
هــذا بعد إجــراء العديد مــن التجارب على الفئــران وحقن أدمغتها 
بصبغة حيوية خاصة ومراقبة كثافتها بواســطة التصوير الشعاعي 
والرنين المغناطيسي، ثم تحفيز مناطق مختلفة في أدمغتها بواسطة 

التيار الكهربائي، واالنتقال بعدها  من حالة الوعي إلى الالوعي .
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لكل نظام مؤسس��ة مس��تهدفة، مم��ا زاد من قدرة 
البني��ة التحتية لتلك الهجم��ات مع تطبيقها لتقنيات 
محس��نة غير نظامية. وتمثل أحد أكثر االتجاهات 
غي��ر المتوقع��ة ف��ي قي��ام المهاجمي��ن باالتصال 
باألفراد المستهدفين عبر الهاتف لمساعدتهم على 
تفعيل وحدات الماكرو في مس��تند خاص بالتصيد 
اإللكترون��ي، أو للحص��ول عل��ى عن��وان البريد 

اإللكتروني الشخصي.

تطور الهجمات اإللكترونية المالية دوليًا

البرمجيات  الشبكات من  أنظمة حماية  الرائدة في مجال  الشركة  آي”،  “فاير  السنوي لشركة  التقرير  أكد 
الخبيثة، وجود هجمات إلكترونية متطورة تستهدف المؤسسات في كل من أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا، 

وذلك بالتزامن مع تراجع االستراتيجيات المتبعة للحماية واألمن الخاصة بتلك المؤسسات.

أصبح تعقب

الهجمات االلكترونية

من بين المهارات

األكثر طلبًا

في مجال

األمن الدفاعي

وقال نائب رئيس “مانديانت” في ش��ركة 
“فاي��ر آي” س��تيوارت ماكنزي: في عام 
2016 رأينا الهجمات االلكترونية تنتشر 
عل��ى نطاق واس��ع وعلني ف��ي مجاالت 
عديدة وأصب��ح المهاجمون أكثر تطوراً. 
بالنظر إلى المستويات المتناقصة لفترات 
السكون يمكننا القول بأن المؤسسات آخذة 
في التحس��ن، ولكن ال يزال هناك الكثير 
مم��ا يجب القي��ام به لمواجه��ة الهجمات 

االلكترونية.
 )M-Trends(في حي��ن كش��ف تقري��ر
األساليب الناش��ئة والهجمات االلكترونية 
المس��تخدمة ف��ي تعري��ض المؤسس��ات 

للخطر.

طول فترة الس���كون: سجل متوسط فترة 
السكون )المدة التي يمكث فيها المهاجمون 
ف��ي بيئة م��ا قبل أن يتم اكتش��افهم( 106 
أي��ام، وتعتبر هذه الفترة أطول مما ينبغي 
ب���103 أي��ام عل��ى األق��ل، حي��ث يمكن 
لخبراء “فاير آي” الحصول على بيانات 
التعريف الش��خصية لتسجيل الدخول إلى 
نطاق/مجال أي مؤسس��ة خالل ثالثة أيام 
فقط من التعامل مع نظام تلك المؤسس��ة. 
ويبلغ متوسط فترة السكون على المستوى 
الدولي 99 يوًما، لذلك تعتبر المؤسس��ات 
ف��ي أوروبا والش��رق األوس��ط وإفريقيا 
أكث��ر بطئاً عن المتوس��ط الدولي للتعامل 

مع المهاجمين.
تط���ور الهجم���ات القائمة عل���ى دوافع 
مالية: وصلت قدرات هؤالء المهاجمين 
إل��ى مس��تويات متقدم��ة تتس��اوى م��ع 
إمكاني��ات المهاجمي��ن عل��ى المس��توى 
تحول��ت   ،2016 ع��ام  فف��ي  الدول��ي. 
الهجم��ات االلكترونية المالي��ة إلى إعداد 
ثغ��رات أمنية بمواصف��ات فريدة خاصة 

التأثير على االنتخاب���ات: الحظ التقرير 
محاولة الجماعات الروس��ية التأثير على 
الرئاس��ية األميركية، وهناك  االنتخابات 
دالئل تشير إلى أن هذه المجموعات سوف 
تس��تهدف مختلف االنتخاب��ات األوروبية 
المقبلة أيضاً. كما سيستمر وقوع حوادث 
مث��ل التي وقع��ت العام الماض��ي عندما 
اس��تهدفت الجماعات الروسية العديد من 
السياس��يين األلم��ان، حيث نش��هد تزايد 
الهجم��ات االلكترونية باعتبارها وس��يلة 

للتأثير على السياسة األوروبية.

مخاطر كبيرة تستهدف قطاعات الطاقة: 
تتس��بب الهجمات االلكترونية في عرقلة 
ذلك القطاع من خ��الل محاولة الحصول 
عل��ى معلوم��ات أصح��اب المؤسس��ات 
الس��تغاللها في تعزيز قدرات الش��ركات 
المحلي��ة. باإلضاف��ة إلى ذل��ك، يمكن أن 
تس��تهدف الجماع��ات المهاجم��ة أنظمة 
التحكم الصناعي��ة األوروبية في عمليات 

تخريبية أو تدميرية.

ف���ي  االلكتروني���ة  الهجم���ات  تعق���ب 
متن���اول محللين أقل خب���رة: كان تعقب 
الهجمات االلكتروني��ة يعد من المهارات 
المتخصص��ة، ولك��ن خضع��ت مهارات 
أولئ��ك الخبراء إلى كثير م��ن النظم التي 
يمكن الوصول إليه��ا من جانب المحللين 
األق��ل خبرة، حي��ث يتوف��ر اآلن المزيد 
م��ن التدري��ب واألدوات الت��ي تدعم تلك 
الهجم��ات  تعق��ب  المه��ارات. وأصب��ح 
االلكترونية اآلن من بين المهارات األكثر 
طلباً في مجال األم��ن الدفاعي، وتتحول 
أس��واق التدريب والتعليم المرتبطة بتلك 
تلك المهارات.المهارات اآلن نحو تلبية هذا الطلب على 

 ستيوارت ماكنزي
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“آبل” تنفي إختراقها
نفت “آبل” األخبار عن مساومتها 
لمخترقي��ن طلب��وا منه��ا 75 ألف 
دوالر بعملة البتكوين، مقابل عدم 
ح��ذف بيان��ات 300 مليون جهاز 
آيفون، وأكدت أن أنظمتها وخدماتها 
لم تتعرض ألي خرق أمني، إال أنه 

من الممكن أن عناوين البريد اإللكتروني وكلمات المرور تمكنوا من 
الحصول عليها من طرف ثالث، تم اختراقه س��ابقاً وتسبب بتسريب 
بيانات الدخول وهي الشبكة االجتماعية “لينكدإن” حيث تتطابق الكثير 
من بيانات الدخول بقائمة مجموعة القرصنة مع البيانات التي نُشرت 

بعد اختراق الشبكة االجتماعية لألعمال عام 2012.

... وتحذف آالف التطبيقات
أش��ار تقري��ر لش��ركة تحليل 
 Sensor Tower التطبيق��ات
إلى أن حوالى 187 ألف تطبيق 
س��تختفي م��ع إط��اق نظ��ام 
 ،IOS11 تش��غيل آبل الجديد
ال��ذي يأت��ي بعد س��نوات من 

تش��جيع آبل للمطورين لتحديث تطبيقاتهم القديم��ة، لتكون متوافقة 
مع معالجات 64 بت، التي صدرت مع إطاق آيفون S5. ويش��ير 
التقرير إلى أن 8 % على األقل من جميع التطبيقات سيتم حذفها من 
AppStore ف��ي حال قررت آبل إيقاف الدعم المقدم لتطبيقات 32 

بت، وهي التطبيقات التي تم برمجتها قبل عام 2013.

منصة تطبيقية للمعامالت الرقمية
أطلق��ت One Global منص��ةً تطبيقية 
لجمي��ع  وآمن��ة  واح��دة   Og Money
خدماتها المالية الرقمية في المنطقة تخدم 
900 أل��ف عميل، مع ترخيص رس��مي 
وش��هادة الت��زام من مص��رف البحرين 
 One Global المركزي. وأكد مؤس��س
ورئيس��ها التنفي��ذي محم��د الرش��يدي، 

أن Og Money تعم��ل لتيس��ير التعامل بين المس��تهلكين والبنوك 
وشركات االتصاالت ومزودي العمات األجنبية، وهي تمثّل الجيل 
المقبل من الخدمات المالي��ة الرقمية وتتجاوز فائدتها مجرد إمكانية 

الدفع الرقمي وبإمكانيات المحفظة النقالة والخدمات المصرفية .

افريقيا تطلق نطاقها الخاص
أطل��ق االتح��اد اإلفريق��ي 
نط��اق “africa.” عل��ى 
بهدف  وذل��ك  األنترن��ت، 
إعط��اء هوية رقمية للقارة 
الس��مراء، ونوهت رئيس�ة 
مفوضي�ة االتح�اد اإلفريقي 

دالمين��ي زوم��ا الى أهمية مش��روع النط��اق هذا للق��ارة اإلفريقية 
باعتباره سيس��اعد على تبادل األفكار بين األفارقة، وسرد تجاربهم 
وقصصه��م، إضاف��ة الى قدرت��ه على حف��ظ جميع األس��ماء ذات 
الصلة من الشركات والمدن والمنظمات غير الحكومية والعامات 

التجارية، وأيضاً الخدمات والمنتجات والمواقع الثقافية.

 مليون معلن نشط شهريًا
أعلنت إنس��تاغرام أنها تمتلك أكثر من 
600 مليون مستخدم وأكثر من مليون 
معلن نشط يستخدمون منصتها شهرياً، 
وهو العدد ال��ذي كان 200 ألف خال 
نفس الم��دة من ع��ام 2016، كم�ا أن 
لديها 8 مليون نشاط تجاري يستخدمون 

الصفحات الش��خصية لألنشطة التجارية أهمها في الواليات المتحدة 
والبرازيل وإندونيس��يا وروس��يا والمملكة المتحدة. وأشارت إلى أن 
مس��تخدميها تحركهم االهتمامات بدءاً من الس��فر واألزياء والطعام 
والترفيه وتمتد تلك االهتمامات لتشمل العامات التجارية، حيث يتبع 

80 % من المستخدمين لألنشطة التجارية على شبكتها.

WordPressميزة تكاملية جديدة لــ
التدوين الشهيرة  كشفت منصة 
WordPress عن تعاونها مع 
 ،Google مس��تندات  خدم��ة 
حي��ث يمك��ن كتاب��ة التدوينات 
والتعدي��ل  وتحريره��ا  عليه��ا 

الجماعي ومن ثم نش��رها كتدوينة تظهر بتنس��يقها الكامل حتى مع 
الص��ور التي تدرجه��ا، وذلك عن طريق إضاف��ٍة خاصٍة بمتصفح 
ك��روم وإعطائه��ا الصاحيات الكاملة للنش��ر. وهي مناس��بة لمن 
يس��تخدم تطبيق��ات وبرامج خارجي��ة للكتابة ويفقد التنس��يق أو يتم 
ح��ذف الن��ص نتيجة خطأ ما ويخس��ر التدوينة بالكام��ل، ليتم حفظ 
 الن��ص وكل التفاصي��ل األخ��رى س��حابياً وإع��ادة نش��رها الحقاً. 

75



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2017

ألمانيا تدرس تغريم شبكات التواصل
ق���دّم وزي��ر 
ل  ل�ع�������د ا
ن�����ي  أللم�ا ا
هايك��و  ماس 
مش�������روع 
قانون يقضي 
ض  ب�ف�������ر
غرام������ات 
تص����ل إل�ى 
مل�ي��ون   50

ي��ورو على ش��ركات التواص��ل االجتماعية، التي ال تق��وم بإزالة 
التهديدات وخطاب��ات الكراهية أو األخبار الوهمية من صفحاتها، 
كم��ا ت��م الطلب م��ن هذه الش��ركات تعيي��ن مس��ؤول للتعامل مع 
الش��كاوى، التي قد تقدّم ضد أي محت��وى غير قانوني يتضح عدم 

حذفه في غضون 24 ساعة.
ويأتي المش��روع ه��ذا بالتزامن مع تقرير كش����ف أن تويتر تقوم 
بإزالة 1 % فقط من المحتويات غير قانونية أو غير شرعية بينما 

فايسبوك تزيل 39 % ويوتيوب 90 %.

Teams مايكروسوفت” تطلق خدمة“

ب��دأت “مايكروس��وفت” توفير خدمتها الجدي��دة إلدارة فرق العمل 
Teams رس��مياً حول العالم في أكث��ر من 181 دولة، والتي كانت 
قد أعلنت عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وهي منصة عمل 
تشاركي تعتمد الدردشة على أساس التواصل، متاحة ضمن أوفيس 
356 مع عدة مزايا جديدة مثل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو 
من الهواتف واالجهزة الذكية، فضاً عن مزايا التواصل عبر البريد 
اإللكتروني، حيث يمكن لمس��تخدميها مراسلة قنوات البث وإدراج 
المرفق��ات وتلقي اإلش��عارات حول منش��وراتهم إضاف��ة إلمكانية 

تخصيصهم للتبويبات المختلفة.

موظفو الشركات يبيعون كلمات السر

اش��ارت ش��ركة إف 5 نتوورك��س ف��ي تقري��ر لها، ال��ى الجانب 
المظل��م ح��ول األم��ن اإللكترون��ي يتمث��ل ف��ي س��هولة اإليق��اع 
ببع��ض المس��تخدمين أو الموظفين الخت��راق المعلومات الخاصة 
بمؤسساتهم وتس��ريبها، خاصة عند عدم لجوء المستخدم الستخدام 
أكث��ر م��ن كلمة مرور العتب��اره أن األمر متع��ب ومزعج، فضاً 
ع��ن 13 % م��ن الموظفي��ن يتعرض��ون لاحتيال م��ن خال فتح 
الملف��ات المرفق��ة برس��ائل البري��د اإللكترون��ي، وأن 20 % منهم 
عل��ى اس��تعداد لبي��ع كلمات الم��رور الخاص��ة به��م، و44 % من 
 ه��ؤالء الموظفي��ن يقومون ببيعها بأقل م��ن 1000 دوالر أميركي.  

... وتوقف دعم نظاميها 7 و8.1
أوقفت مايكروسوفت 
دع�����م أن�ظ�م�������ة  
تش���غ�ي�ل وين�دوز7 
ووين���دوز8.1 على 
الكمبيوت���ر  أجه��زة 
التي تس��تخدم أحدث 

المعالج��ات مث��ل “إنت��ل7” ال��ذي ص��در نهاية ع��ام 2016، أو 
كوالكوم س��ناب دراغ��ون 820، ليبقى وين��دوز10 النظام الوحيد 
المعتمد لألجهزتها الحديثة، علماً أن الموعد النهائي النتهاء دعمها  
لويندوز7، هو عام 2020، وعام 2023 لويندوز8.1، ما يعني أن 
مس��تخدمي هذه األنظمة لن يتلقو التحديثات وإنما رس��ائل توضح 

استخدامهم لمعالجات غير معتمدة لإلصدار ت القديم�ة.
 Mac to Surface م��ن جهة أخ��رى، طرح��ت مايكروس��وفت
 MAC Apple تس��اعد لإلنتقال بسهولة من جهاز ،Assistant
إلى جهاز Surface بنظام ويندوز10، حيث تتيح للمس��تخدم نقل 
المس��تندات، الص��ور، األغاني، األفام وغيرها على ش��كل ملف 
مضغوط يتم تخزينه على قرص صلب خارجي، ثم فكه بس��هولة 

على جهاز Surface أو أي جهاز ويندوزآخر.
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فايسبوك: لتفادي حاالت االنتحار

تدرس  ش��بكة فايس��بوك وضع خوارزمية ذكاء اصطناعي، بهدف 
تحديد األشخاص الذين تراودهم أفكار االنتحار، ومساعدتهم تخطي 
ه��ذه الحال��ة، وذلك من خ��ال اكتش��اف العام��ات التحذيرية في 

منشوراتهم وتعليقاتهم وبثهم المباشر.
ولفت فريق األمن العالمي في الش��بكة االجتماعية، أنه سيتم إضافة 
أدوات الحماية على ميزة البث المباشر، ما يعطي المشاهدين خيار 
الوصول إلى الش��خص الراغ��ب باالنتحار مباش��رة واإلباغ عن 
الفيديو، فضاً عن رؤية قائمة من المصادر والنصائح على الشاشة 

والتشجيع على االتصال بصديق معين.

برمجية مدمرة تستهدف المنطقة“غوغل” أغلقت ثغرات “ويكيليكس”!
أكدت “غوغ��ل” إغاقها العديد من الثغرات األمنية التي كش��فتها 
وثائ��ق “ويكيليك��س”، والتي تظهر ق��درة المخاب��رات األميركية 
اخت��راق أنظمة التش��غيل للهوات��ف الذكية وحتى أنظمة الس��يطرة 
والتحكم بالس��يارات وأجهزة التلفاز الذكية. وصّرحت رئيس��ة أمن 
المعلومات والخصوصية Heather Adkins، أن شركتها اطلعت 
على الوثائق المسربة وأن التحديثات األمنية لنظام أندرويد ومتصفح 

كروم تحمي المستخدمين من العديد من هذه الثغرات.
بدوره��ا أعلنت “آبل” أيضاً أنها أغلقت العديد من الثغرات األمنية 
في نظامها iOS وتعمل على س��د الباقي، وذلك من دون أن تكشف 

الشركتان خطورة الثغرات المتبقية.

اكتش��ف فريق أبحاث شركة كاسبرسكي الب برمجية خبيثة جديدة 
StoneDrill، تتس��بب بمس��ح البيانات وتعمل عل��ى اتاف كامل 
المحتوى على جهاز الكمبيوتر المصاب مزودة بوس��ائل للتجسس 
وتقينات متقدمة لمكافحة التتبع مع جملة أهداف مرتكزة في منطقة 
الشرق األوسط وهدف آخر في أوروبا، شبيهة الى حد كبير لبرمجية 
Shamoon الت��ي أحدث��ت عام 2012 ضجة كبي��رة وتمكنت من 
تعطيل 35 ألف جهاز  في شركات النفط والغاز في الشرق األوسط، 
ووضع��ت ما نس��بته 10 % من إم��دادات النف��ط العالمية عرضةً 
لمخاطر محتملة، ثم عادت للظهور أواخر عام 2016 بنسخة محدّثة  

أوسع انتشاراً وأكبر تأثيراً.

أداة لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية

  Create React Native App  كشفت فايس��بوك عن أداة جديدة
تس��اعد في تطوي��ر التطبيقات للهواتف الذكية الت��ي تعمل بنظامي 
أندروي��د أو IOS. من دون حاجة بيئة Xcode لتطبيقات اآليفون، 
أو أندروي��د س��تديو لتطبيق��ات األندرويد، حيث تحت��وي فقط على 
تطبيق يش��غلّها م��ن دون الحاجة إلى عمل compiling للش��يفرة 

البرمجية األصلية.
كما تس��مح للمطور بالتحكم بش��كل أفضل بمكونات عبر اس��تخدام 
جافا س��كربت، والوصول إل��ى واجهات برمجية المختلفة  كجهات 

اإلتصال أو الكاميرا أو الخرائط وغيرها.
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نظارات “غوغل” تتحول إلى قبعة

كش��فت ش��ركة غوغل عن براءة اختراع جديدة، وهي قبعة ذكية 
م��زودة بميكروف��ون لتس��جيل الص��وت تعمل عبر نظ��ام كاميرا 
مدمجة وبجودة عالية، يمكن اس��تخدامها لعقد الجلس��ات التفاعلية 
مع المس��تخدمين البعيدين، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو وحتى 
التس��جيل الح��ي والمباش��ر، والتحمي��ل عل��ى ش��بكات التواصل 
االجتماع��ي بإس��تخدام الهاتف، فضالً عن تحديده��ا المواقع عبر 
خاصية GPS، كما تس��تطيع توصيل الصوت إلى األذن الداخلية 
مباشرةً عبرعظام الجمجمة، ما يعني إمكانية استخدامها لألشخاص 

الطبيعيين أو ضعيفي السمع على حد سواء.

DLP تنافس شاشات السينما التجارية

طرحت ماركة DLP من ش��ركة BenQ أحدث أجهزتها للعرض 
الس��ينمائي المنزلي X12000  بمس��توى دقة 8.3 مليون بيكس��ل 
تس��توفي بها مواصف��ات 4K UHD، وبت��وازن مثالي على مدار 
 Philips ضمن منتجات HLD LED سلس��لة عريضة من تقني��ة
ColorSpark™ عالي��ة الس��طوع واأللوان الس��ينمائية الدقيقة، 
وم��زودةً  بسلس��لة عريضة من أل��وان DCI-P3 أللتق��اط الرؤية 
األصلي��ة للمخ��رج للتنافس م��ع جودة شاش��ات الس��ينما التجارية 
الرقمي��ة، إضافةً ال��ى 14 عنصر عالي الدقة ونظ��ام تكبير متميز 

وأغطية خاصة للعدسات المنخفضة التشتت.

Fujistu ماسحتان ضوئيتان من

طابعة لصناعة البيتزا لرّواد الفضاء

كش��فت PFU إحدى شركات FUJITSU، عن طرازان جديدان 
 ،”fi-7700“و ”fi-7600“ م��ن الماس��حات الضوئي��ة للوثائ��ق
للمس��اعدة ف��ي التصوي��ر حت��ى قي��اس “A3” مع مي��زة التغذية 
األوتوماتيكي��ة والمس��ح الضوئي المس��طح، وبمس��توى عاٍل من 
المرون��ة، حيث تعمل على معالجة مجموعاٍت متنوعة من الوثائق 
بأشكالها وأحجامها من دون الحاجة إلعدادات خاصة أو تدخٍل من 
المش��غل، فضالً عن ربطها مع برنامج PaperStream لمعالجة 

الصوربدقة عالية.

طورت ش��ركة بي-هيكس Bee Hex طابعة ثالثية البعد لصناعة 
البيت��زا ل��رواد الفضاء في ناس��ا، مما سيس��مح لهم بالطه��ي أثناء 
رحالتهم. والهدف من ه��ذا االختراع هو ابتكار طريقة تتيح لرواد 

الفضاء اختيار ما يريدون أكله، ثم صنعه بأنفسهم خالل الرحلة. 
ومع ازدياد إمكانية س��فر البعث��ات المأهولة نحو المريخ، فإن رواد 
الفضاء سيحتاجون لقضاء وقت أطول بكثير هناك. لذا، ولتخليصهم 
من عناء تناول طعام الفضاء المثلج والمجفف والمعد سلفاً يوماً بعد 
يوم ولش��هور عدة، قررت ناس��ا أن الوقت قد ح��ان البتداع طريقة 

للطهو في الفضاء.
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واجهة مستخدم LG بمستويات عالية

IPAD جديد من “آبل”

أعلن��ت LG إلكترونيك��س أن واجه��ة المس��تخدم الخاص��ة به��ا 
UX 6.0 ف��ي هاتفه��ا G6، ق��د تم تصميمها لتعزي��ز مزايا وأداء 
  QHD+ والتي تق��دم دقة وضوح ،FullVision 5.7 الش��اش����ة
1440×2880، م��ع نس��بة طول إل��ى عرض تم��أل  كامل الجهة 
األمامية للهاتف لمساحة عرض إضافية وتجربة مرئية أكثر إبهاراً.

كما تسمح بفتح نافذتين مربعتين بجانب بعضهما ألداٍء أعلى وتعدد 
مهام أفضل، كاس��تقبال مكالمة جارية وبجوارها تطبيق التقويم، أو 
إمكانية فتح معرض الصور ومعه تطبيق الرس��ائل في وقت واحد. 
وه��ي تتيح أيض��اً جمع صور مربعة متعددة وربطها معاً لتش��كيل 

خلفية للشاشة المقفلة.

أطلق���ت “آبل” رس�����مياً 
 iPad جهازه����ا الجدي���د
9.7، متمي��زاً بش��اش�����ة  
 Retina Multi-Touch
 LED بإض����اءة خلفي����ة
وتكنولوجي��ا IPS وطبق��ة 

 ،A9 مضادة للزيوت ومقاومة للبصمات، كما يضم الجهاز  شريحة
اضافة الى معالج حركة مشترك M9 مدمج، وسعتي تخزين 32 أو 
Wi-Fi + Cel-  لموديالت SIM وهو يدعم ش��ريحة ،GB 128
lular، ف��ي حين جاءت كاميرته الخلفية بوضوح MP 8 مع مزايا 

.MP 43 ضبط تلقائي وتصوير بانورامي لغاية

الروبوت يستأثر بثلث الوظائف
كشفت دراسة بريطانية 
أعدته��ا ش��ركة برايس 
ووتر ه��اوس كوبرس 
أن الروبوت قد يستأثر 
بم��ا يص��ل إل��ى ثل��ث 
الوظائ��ف ف��ي المملكة 

المتح��دة بحلول مطلع العقد الرابع من القرن الحادي والعش��رين، 
وأن هذه الظاهرة ستؤثر على 10 ماليين بريطاني، مشيرةً إلى أن 
فائض العمالة بين النس��اء سيكون أقل. كما لفتت الى ان الوظائف 
س����تتحول إلى النظام اآللي بنس��بة 38 % ف��ي الواليات المتحدة 

و25 % في ألمانيا و21 % في اليابان.

نظام لتعليم األطفال المكفوفين

طورت “مايكروس��وفت” مشروعها تورينو Torino، وهو عبارة 
ع��ن نظام يهدف إلى تعلي��م األطفال المكفوفي��ن البرمجة، ويتكون 
من لغة وألعاب ملونة كبيرة تس��مى pods، يمكن استخدامها لصنع 
األص��وات والقصص والقصائد واألغان��ي الالزمة لتعليم األطفال 
ذوي اإلعاق��ة البصرية، الذين تت��راوح أعمارهم بين 7  و11 عام، 
مع إمكانية استعمال التطبيق المرافق لتحويل الفكرة البرمجية التي 
تم إنش��اؤها عبر النظام المادي إلى تعليمات برمجية مكتوبة بشكل 

نصي، وذلك من خالل ربط األلعاب معاً لبناء البرنامج.

قرص SSD أكثر استجابة من “إنتل”
كش��فت ش��ركة إنت��ل ع��ن 
سلسلتها الجديدة من أقراص 
التخزي���ن SSD التاب�ع����ة 
 Optane  لعالمتها التجارية
 ،DC P4800X والمس��ماة

وه��ي موجه��ة إلى مراكز البيانات وتعمل على كس��ر حدود سعة 
التخزين التقليدية في س��بيل زيادة حجم كل س��يرفر بش��كٍل ملحوظ 
م�ع تسريع التطبيقات. كما زودتها بتقنية 3D XPoint، التي توفر 
س��رعات تصل إلى 1000 ضعف سرعة ذاكرة التخزين الفالشية 
التقليدية. واألهم أنه يمكن تحويل قرص التخزين إلى ذاكرة، إضافية 

لتوسيع ذاكرة النظام ما يخلق فعالية أكثر وكفاءة أعلى.
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روبوت لمراقبة نمو النباتات
جامع��ة  م��ن  علم��اء  ط��ور 
إلين���وي األميركي���ة، روبوت��اً 
متخصص بمراقبة نم�و النباتات 
والمحاصي���ل الزراعي���ة يت���م 
التحكم به عبر الكمبيوتر، ومزود 
بخرائ���ط GPS، وكامي���رات 
حراري��ة وأجهزة مس��ح طيفية 
تقوم بقي��اس ارتفاعات النباتات 

وأحجامه��ا، واكتش��اف األم��راض الت��ي يصعب رؤيته��ا بالعين 
المجردة، وإرسال تلك البيانات إلى الكمبيوتر لتكوين خريطة ثالثية 

البعد تشمل كل المعلومات والبيانات عن حقل النباتات المدروس.

 “غوغل” توقف إنتاج حواسيبها
أعلن نائب رئيس غوغل ريك 
أوستريلو، أن الشركة العمالقة 
س����ت�وقف إنتاج الحواس����ب 
 Chromebook المحمول�ة 
Pixel وم��ن دون أي خط��ط 
في تطوير إنتاج هذه الحواسب 

في المستقبل، أو حتى تطوير نظام التشغيل Chrome OS،إال أنه 
سيتم المحافظة على العالمة التجارية Pixel، حيث سيتم العمل على 
إصدار عدد من الهواتف الذكية تحت اسمها مستقبالً، الفتاً أن السعر 
المرتفع وعدم القدرة على المنافس��ة عالمياً هو إحدى األسباب التي 

دفعت الشركة للتخلي عن هذا القطاع.

 AMD تتجاوز INTEL بالمعالج األقوى
 AMD ت�خ�ط������ت 
منافس���ته�ا األش��ه��ر 
ف��������ي   INTEL
م�ج���ال معال�ج����ات 
الس��يرفرات، عندم��ا 
كش��فت ع�ن معالجه�ا 

الجدي��د Naples، الذي يق�دم 32 ن���واة فعلية، قادرة على معالجة 
64 عملي��ة ُمختلفة مع��اً، وب�4 قنوات للتعامل م��ع الذاكرة ُمتوافقة 
مع س��عة RAM تص��ل 2TB. والُمعالج الجدي��د مبني على البنية 
المعمارية Zen الخاصة ب�AMD الذي تستهدف به تلبية احتياجات 

مراكز البيانات الحديثة والتطبيقات السحابية.

أول هاتف 5G في العالم
كشفت شركة ZTE الصينية 
في المؤتم�ر العالمي ألجه�زة 
المح�م����ول MWC، ع��ن 
هاتفه��ا Gigabit األول في 
العالم الذي سيس��تخدام ميزة 
االتصال 5G والوصول إلى 
سرعة تحميل للملفات بحجم 
1 غيغابايت في الثانية، وهي 

10 مرات أعلى من الس��رعات الحالية. والهاتف المتوقع أن يكون 
متاحاً في األس��واق عام 2019، س��تبدأ مرحلة التطوير الخاصة به 

أواخر عام 2018، وذلك خالل فترة بناء شبكات الجيل الخامس.

هواتف Oppo بكاميرا مزدوجةHTC تعزز توجهها للواقع االفتراضي
أعلنت ش��ركة HTC الُمصنّعة 
للهواتف الذكي��ة بيعها لمصنعها 
في ش��نغهاي الصينية بمس��احة 
ال��ى  مرب��ع  مت��ر  ال��ف   114
ش��ركة Xingbao لتكنولوجي��ا 
المعلوم��ات بمبل��غ 91 ملي��ون 

دوالر. وتهدف الشركة التايوانية الستغالل هذا المبلغ هذا في تمويل 
مشاريع الواقع االفتراضي الخاصة بها، وتعويض خسائرها بسوق 
الهوات��ف الذكية، خاصة وأن نظارته��ا HTC Vive تُنافس حالياً 
وبقوة في هذا المجال، ومع تحليالت س��ابقة الى نجاحها ببيع 450 

الف وحدة منها خالل عام 2016.

أطلق��ت ش��ركة Oppo الصيني��ة 
 Oppo F3 & F3 رسمياً هاتفيها
أمامية  بكامي��را  Plus، مزودي��ن 
مزدوجة العدس��ات للم��رة األولى 
وكامي��را   ،MP8 MP16 بدق��ة 
خلفية بعدس��ة MP 16، وسيعمل 
إص��دار Plus ال��ذي ل��ن يتع��دى 
وزنه 183 غرام، بمعالج كوالكوم 
س�����ن�اب�دراغ�ون 653 مع ذاكرة 

GB 4، وس������عة تخزين GB، إضافة الى ش��اش���ة 6 انش بدقة 
Full HD، مدعوماً ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير.
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ترويج لطيران الخليج في لندن
قامت شركة طيران الخليج بتزيين إعالناتها على سيارات التاكسي 
Sher�  الشهيرة في لندن، كجزٍء من حملة إعالنية بالتعاون مع شركة

bet Media المتخصص��ة ف��ي اإلعالنات، حي��ث تهدف للترويج 
لشبكة وجهات الناقلة الوطنية لمملكة البحرين وموقعها اإللكتروني، 
وأيضاً مركز اتصالها الدولي. وجابت س��يارات التاكس��ي المزينة 
بالصقر الذهبي الشوارع األكثر ش��هرةً وسط العاصمة البريطانية 
ألكث��ر من ش��هر. بدوره، أش��ار مدي��ر محطة طي��ران الخليج في 
بريطانيا راشد القعود الى أن هدف الحملة هو تعزيز الوعي بالناقلة 
الوطنية في أحد أكبر أسواقها، وذلك بطريقة مميزة والفتة لالنتباه.

A330 إيران تتسلم طائرة
أكدت ش��ركة 
اي�رب�����اص 
األوروب�ي����ة 
ل�ص�ن�اع����ة 
الطائ�����رات 
أن الخط��وط 
ال�ج��وي������ة 
اإلي�ران�ي����ة 
)إيران اي��ر( 

تس��لمت ثاني طائرة غربية بموجب االتفاق النووي المبرم مع قوى 
دولي��ة كبرى وهي طائ��رة للرحالت الطويلة من ط��راز ايرباص 
A330. وم��ن المتوقع أن تس��تخدم الطائرة التي يبلغ عدد مقاعدها 
238 مقع��داً، ف��ي رحالت إلى وجهات أوروبي��ة وفي رحالت إلى 

بكين وكوااللمبور.
وق��ال رئيس الخطوط الجوية اإليرانية فارهاد بافاريش: إن “إيران 
اي��ر” تعتزم اس��تخدام طائ��رات الرحالت الطويلة إلعادة تش��غيل 
خط��وط كان��ت أغلقتها من قبل بس��بب خ��روج بع��ض الطائرات 

المتهالكة من طراز بوينغ 747 من الخدمة.

أوروبا تتجه إلقرار قوانين طيران جديدة
ت�ع��م�����ل 
مفوضي���ة 
النق���ل ف�ي 
االت�ح����اد 
األوروب�ي 
ع��ل�������ى 
مراج�ع���ة 
القوان�ي���ن 
األوروبي�ة 

بهدف ضمان تحس��ين قدرات الربط الجوي والنمو في قطاع النقل 
الجوي األوروبي، وضمان ظروف منافس��ة عادلة بين ش��ركات 
الطيران في أس��واق النقل الجوي العالمية، حس��بما ذكرت ش��بكة 

CNN نقالً عن مصادر في المفوضية.
وقالت المصادر: إن المنس��قة األوروبية المس��ؤولة عن قطاع النقل 
فيوليت��ا بولك أخذت رس��الة ش��ركات الطي��ران األوروبية المحتجة 
على منافس��ة نظيراتها الخليجية لها “بعين االعتبار”، مش��يرةً إلى 
أن التوصل إلى سياس��ة طموحة للنقل الخارجي يمثل “أولية بالنسبة 

الستراتيجية النقل الجوي األوروبية” التي أقرتها بولك عام 2015.

أول مركز لـ“بوينغ” خارج أميركا
ذك��رت وكالة أنباء ش��ينخوا الصينية، أن ش��ركة بوينغ األميركية 
لصناع��ة الطائ��رات، س��تبني أول مرك��ز له��ا خ��ارج الواليات 
المتحدة األميركية، وذلك في مدينة تشوش��ان الصينية، وسيتم بناء 
المرك��ز  الجديد هذا من أجل التجميع النهائي لطائرات من طراز 
“بوينغ737” ضيقة الهيكل، ومع توقعات أن يتم تسليم أول طائرة 
بعد تجميعها في نهاية عام 2018، ومن المرجح  أن تصل الطاقة 
اإلنتاجي��ة للمرك��ز إلى حوالى 100 طائرة في الس��نة، فضالً عن 

توفيره أيضاً حوالى 2000 وظيفة جديدة.
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خدمة الشحن تصل الى الفضاءتوسيع مطار بيروت

وقع وزير االشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس اتفاقية مع 
رئيس مجلس ادارة ش��ركة طيران الش��رق االوسط محمد الحوت، 
والمدير العام لدار الهندس��ة للتصميم واالستش��ارات الفنية “شاعر 
ومش��اركوه” المهندس رياض منيمنة، لوضع الدراس��ات الالزمة 
لتحديث المخطط التوجيهي لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت 
وتوسعته ليس��توعب أكبر حركة للمس��افرين بعدما فاق العدد 7.6 
ماليين مسافر. وكش��ف فنيانوس أن شركة طيران الشرق األوسط 
قدم��ت الى وزارة األش��غال هبة بقيمة 675 ال��ف دوالر أميركي، 
عبارة ع��ن تكاليف انجاز المخطط التوجيه��ي لمطار بيروت وفقاً 

للعرض الفني والمالي المقدم من دار الهندسة شاعر ومشاركوه.

تقارير  كش��فت 
أن ش�������رك��ة 
 Blue Origin
قدم��ت تفاصيل 
مش�����������روع 
م�رك�ب�ت�ه�������ا 
 BlueMoon
إل�ى مس���ؤولي 

وكالة ناس��ا وفري��ق الرئيس األميركي دونالد ترامب، والتي س��يتم 
إطالقها على متن صاروخ الشركة New Glenn، وستكون قادرة 
عل��ى نقل 4500 كلغ م��ن البضائع إلى الفضاء، في حين تم اختيار 
منطقة Shackleton المغطاة بأش��عة الشمس في القطب الجنوبي 
للقمر للهبوط بها، لغن��ى المنطقة بالجليد المائي الذي يمكن تحويله 

إلى وقود للصواريخ.
ب��دوره، صّرح مؤس��س “أم��ازون” جي��ف بي��زوس عن خطط 
شركته الستخدام المركبة الفضائية بإطالق خدمة الشحن الفضائي 
وإيصال المعدات الالزمة إلقامة المستوطنات البشرية على سطح 

القمر بحلول عام 2020.

سالح إماراتي مضاد أرض جو
عرضت ش��ركة س��هام الخليج  اإلماراتية للتكنولوجيا مع شركتي 
ليوناردو وMBDA، نظام س��الح مبتكر “س��هام 3” وذلك خالل 
فعالي��ات مؤتمر ومع��رض الدف��اع الدولي “آيدك��س 2017” في 
أبوظب��ي، حيث يوفر الس��الح الجديد قدرات ش��املة وقائمة بذاتها 
مضادة للطائرات ومضادة لجميع أنواع الس��فن الحربية التي تبحر 
على س��طح الماء. وستكون الش��ركة اإلماراتية مسؤولة به وبشكل 
خ��اص عن عمليات دمج النظ��ام الذي يجمع بين اثنين من منتجات 
ليون��اردو، هما مدفع OTO Marlin WS البحري عيار 30 ملم، 
ونظام ميدوس��ا MK4P للتحكم الكهربائي الضوئي، ما يوفر قدرة 

مستقلة لكشف وتتبع األهداف الجوية أو البحرية بدقة عالية.

شهادة مصادقة لطائرة إيرباص
 CFM المزودة بمحركات من نوع A321NEO حصلت طائ��رة
LEAP�1A عل��ى ش��هادة مصادقة معتمدة دولي��اً من قبل الوكالة 
األوروبية لس��المة الطي��ران EASA وإدارة الطي��ران الفيدرالية 
األميركي��ة FAA، وذلك بع��د اجتيازها بنجاح سلس��لة من برامج 
اختبارات طيران، مسجلةً أكثر من 400 ساعة طيران و160 رحلة.
وتعقيب��اً على هذا اإلنجاز، أكد رئيس ش��ركة إيرب��اص للطائرات 
التجارية فابريس بريجيه، أن هذه الطائرة تقدم لعمالئها توازناً مثالياً 
بين الكفاءة في اس��تهالك الوقود والراح��ة واألداء البيئي المتفوق، 
معتبراً أن الش��هادة هي إنجاز تاريخ��ي وتتويج لجهود فريق عمل 

بتفان والتزام.
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Airfare Insight مصر للطيران” تختار“

 Airfare أعلن��ت “مص��ر للطيران” ع��ن اختيارها العمل بنظ��ام
Insight  ال��ذي س��يزودها بمعلومات ورؤي��ة أكثر وضوحاً حول 
أجوره��ا ف��ي مختل��ف األس��واق وتقديمه��ا أكثر األجور تنافس��ية 
لمس��افريها، لتكون بذلك واحدة من 19 ش��ركة تستخدم هذا النظام 
حول العالم، الذي يمنح شركات الطيران القدرة على إجراء التعديل 

السريع في األسعار والقواعد ومواكبة ظروف السوق.
وأك��د رئيس “مصر للطيران” صفوت مس��لّم أن األجور يمكن أن 
تتغير بشكل كبير خالل ساعات في ظل التنافسية، ومن الضروري 
االس��تجابة للمتغيّرات م��ن خالل االعتماد على مزاي��ا نظام مث��ل 

.Airfare Insight

“أليطاليا” تخفض تكاليف التشغيل
التنفي��ذي  الرئي��س  أك��د 
لش��ركة أليطالي��ا للطيران  
كرام��ر ب��ول أن ش��ركته 
لتف��ادي  جاه��دة  تس��عى 
فق��دان المس��افرين وأنه ال 
يوج��د لديه��ا أي بديٍل عن 
الع��ودة الى المنافس��ة في 
أوروب��ا  وأنح��اء  إيطالي��ا 
م��ع الش��ركات منخفض��ة 
التكلفة، حيث تبدأ خطوات 

محاول��ة اإلنعاش هذه من خالل خفض تكاليف التش��غيل والعمالة 
بواقع مليار يورو خ��الل األعوام الثالثة المقبلة، مع تعديل نماذج 
عمل الرحالت قصيرة ومتوس��طة المدى، وتقديم عروض أسعار 
أكثر جاذبية، وفرض المزيد من الرسوم ألي خدمات إضافية مثل 

اختيار المقاعد وحجز األمتعة والطعام.
وبتوقعات عودة الربحية نهاية عام 2019، وأيضاً زيادة اإليرادات 
بنس��بة 30 % إلى 3.7 مليار يورو ضمن إطار خطة إعادة هيكلة 

بين 2017 و2021.

AirBus مشروع كبسولة طيران من

قدم مصممون من ش��ركتي Airbus وItaldesign فكرة مشروع 
جديد سمي ب�Pop Up، عبارة عن كبسولة غير كبيرة الحجم ذاتية 
القي��ادة، بهيكٍل بيضوي 2.6 متر من البوليمر واأللياف الكربونية، 
تس��تطيع أن تطير أو تسير بحس��ب تجهيزها اإلضافي مع عجالٍت 
وأيضاً مجموعة رباعية من المراوح، ويتم اس��تدعائها عن طريق 

تطبيق خاص ومع تحديد الموقع المطلوب الوصول إليه.
كما س��تضع منظومة القيادة الذاتية الخاصة بها أنس��ب خط للرحلة 
والتح��ول ما بين الس��ير أرضاً أو الطيران عند الحاجة، وس��تكون 
الطائ��رة مزودة بوحدة ق��درة ومصدر طاقة خاصين بها فضالً عن 

استخدامها تقنيات صديقة للبيئة.

طلبات للمرور عبر األجواء السورية
كش�����ف وزي�ر النق��ل 
ف��ي س����وري��ة عل��ي 
حم��ود، عن ب��دء تلقي 
طل�ب����ات  وزارت������ه 
م��ن بع�ض ش����ركات 
ال�م�دن���ي  الط�ي����ران 
العربي��ة والدولية بغية 
إذن  ع�ل�ى  الح�ص��ول 
للم�رور عب�ر األج�واء 
السورية، وأن الطلبات 

وصل��ت بع��د المطالبة بذلك ف��ي مؤتمر النق��ل العالمي في جنيف 
أواخر شباط/فبراير 2016، الفتاً الى المزايا التي يوفرها المرور 
عبر األجواء الس��ورية من اختصار لزمن الرحلة، وقيمة التذكرة 

لمواطني الدول، والعائدات االقتصادية.
كم��ا نوه باتخاذ وزارته كافة اإلجراءات لنجاح العبور، من خالل 
توفي��ر المالح��ة الجوي��ة المطلوبة، واس��تعداد طواق��م المراقبين 
الجويين المش��هود بخبرتهم، وتأمين كل ما يلزم على مدار الساعة 

لضمان سالمة هذه الخطوة.
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تجديد الشراكة مع “ستارز أون بورد”
اإلمارات  طيران  أعلنت 
خ��الل حف��ل ف��ي فندق 
فينيس��يا  إنتركونتيننت��ال 
في بي��روت ع��ن تجديد 
الرحل��ة  م��ع  ش��راكتها 
أون  “س��تارز  البحري��ة 
بورد” للسنة الرابعة على 

التوال��ي، وذلك نظراً ألهمية دعم الفن والثقاف��ة في العالم العربي، 
حيث تتيح هذه الرحلة للعائالت ومحبي الفن العربي في جميع أنحاء 
العال��م إمكانية اإلبحار مع أش��هر النجوم العرب عل��ى متن باخرة 

رويال كاريبيان السياحية “إكسبلورر أوف ذا سيز”.

مركبة فضائية لحماية الوجود البشري
تخط��ط وكالة ناس��ا إلرس��ال مركبة 
روب��وت إل��ى الش��مس الع��ام القادم 
 Solar 2018، في مهمة تعرف بإسم
Probe Plus، للمس��اعدة في التنبؤ 
باألح��داث الشمس��ية الضخمة وفهم 
النشاط الشمسي الذي قد يهدد الوجود 

البشري، وأيضاً الرياح الشمسية والمواد األخرى في هذا النظام.
المركب��ة التي س��تكون على بعد 4 ماليين ميل من س��طح الشمس 
وأقرب من أي مركبة فضائية أخرى ب�7 مرات، س��تتحمل درجات 
حرارة خارجية قد تص��ل إلى 1377 درجة مئوية، على أن تُصمم 

بسماكة 4.5 إنش مدعومة بدرعٍ من الكربون.

ورشة المهندس الصغير في أبوظبي

ش��ارك 50 طال��ب جامعي إماراتي في ورش��ة “إيرباص المهندس 
الصغي��ر” التي نظمتها ش��ركة إيرباص في مجل��س محمد بن زايد 
ألجيال المستقبل بأبوظبي. وتهدف الورشة التي تم إطالقها عام 2012 
لتعريف األجيال المقبلة على عال��م الفضاء والروبوتات واطالعهم 
على لغة البرمجيات الكتش��اف علوم وقط��اع صناعة الفضاء، كما 
تأتي مش��اركة “إيرب��اص” كجزء من دعمها المتواصل لمش��روع 

اإلمارات الستكشاف المريخ ورحلة المسبار خالل عام 2021.

“سمارت باث” للتعرف على المسافرين
كش��فت ش���ركة س���يتا 
العالمي�ة، المتخصص��ة 
ف��ي مج��ال اتص��االت 
النقل الجوي، عن تطبيق 
تقنية “س��م�ارت ب�اث - 
Smart Path” ال�ت��ي 
تهدف إلى التعرف على 
ال��ركاب، وذل�ك  وجوه 
ألول م��رة ف��ي مط��ار 
بريس�بان األوس��ترالي، 
وه��ي تغني ع��ن إبراز 
بطاقة الصعود أو جواز 

الس��فر أو غيرها من الوثائق لحظة دخول المس��افيرين إلى المطار 
أو صع��ود الطائ��رة، حيث تعتمد مقاييس حيوي��ة كرموٍز تعريفية 

للركاب في كشك الخدمة الذاتية.
وأكد رئيس ش��ركة سيتا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوميش 
بات��ل إمكانية التوس��ع في تطبيق ه��ذه التقنية لتش��مل أي عمليات 

ونقاط تفتيش تتطلب التحقق من الوثائق.

OSN تقدم دوري سباق الطائرات

أعلن��ت ش��بكة OSN الترفيهية عن ش��راكتها م��ع DRL دوري 
س��باقات الطائ��رات من دون طي��ار، لتقدّم حصري��اً كل الفعاليات 
المحيطة بالرياضة الجديدة، على أن يعرض الموسم األول من هذه 
 OSN لتكون OSN Sports Action 1 HD السباقات على قناة

أول شبكة تلفزيونية تقدمها في المنطقة.
وتشهد السباقات مشاركة طيارين عالميين  يرتدون نظارات تحاكي 
أجهزة الواق��ع االفتراضي إلدارة مناورات الطائرات عن بعد التي 
تم تصميمها لتكون أكثر سرعة وخفة، مع توجيهها بمسارات معقدة 
ثالثية البعد ضمن سلسلة من العوائق الصعبة بسرعاٍت تصل 200 

كلم في الساعة.
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Bentley الطراز األفخم من

سيارة خارقة من “المبورغيني”

 ،Bentayga Mulliner ط��راز Bentley Motors طرح��ت
المركب��ة الرياضية متعدّدة االس��تخدامات SUV األفخم في العالم، 
بباق��ة ميّزات جديدة بما فيها أعمال الطالء ثنائية اللون االختيارية، 
وعج��الت Paragon جدي��دة س�����باعي�ة األذرع 22 بوص�ة من 
Mulliner،  وشعار خارجي فريد، إضافةً للمفهوم الجديد للمكّونات 
 Bentayga الخش��بية لتساهم في تعزيز التصميم العصري لطراز
المصقول ببراعة تاّمة كما تحتوي محّرك W12 سعة 6 ليتر بقدرة  
608 حصان وعزم 900 نيوتن/متر لتكون بذلك األسرع في العالم،  
حيث تنطلق إلى سرعة 100 كلم/الساعة خالل 4.1 ثواني، في حين 

تبلغ سرعتها القصوى 301 كلم/الساعة.

Huracan كش��فت “المبورغيني” الستار عن س��يارتها الخارقة
خ��الل معرض جني��ف للس��يارات 2017، وهي م��زودة بأحدث 
التقني��ات وبهيكٍل فراغي من األلميني��وم وألياف الكربون، وبتقنية 
كهربائية لتنزيل مقدمة الس��يارة، لتسمح بانس��يابية الهواء، فضالً 
ع��ن وجود مم��رات للهواء وحواجز لتغيي��ر اتجاهه ضمن غرفة 
المح��رك، الذي يعد األقوى في تاريخ الش��ركة ب�10 أس��طوانات 

وقدرة 640 حصان مع عزم تدوير 600 نيوتن/متر.
يذك��ر ان الس��يارة التي تم تخفيض وزنها 40 كل�غ، تتس��ارع إلى 
100 كلم في الس��اعة خالل 2.9 ثانتين، وتحتاج 31 متر للوقوف 

بعد الفرملة عند هذه السرعة.

BMW X3اختبارات ناجحة لـ

أعلن��ت ش��ركة BMW  نج��اح برنامجها االختب��اري لطرازات 
س��يارتها X3 الجديدة، وذل��ك ضمن إطار التجارب الش��توية في 
منطقة شمال الس��ويد، بهدف اثبات قدرة السيارة على تحمل البرد 
والجلي��د والثل��وج، واختبار خصائ��ص أنظمة التوجي��ه والتعليق 
والقيادة بدقة، حيث وفرت الس��طوح الجليدية الواس��عة للبحيرات 
المتجم��دة والطرق النائية هناك ظروفاً مناس��بة لضبط اإلعدادات 
التي يج��رى تفعيلها من خالل نظام التحك��م بتجربة القيادة وأيضاً 
مزاي��ا تكنولوجي��ا الدفع الرباع��ي xDrive، إضاف��ة إلى التوزيع 
المتغير بالكامل لعزم الدوران، وتحس��ين التعامل مع خفة الحركة 

عند السرعات المتزايدة.

KIA سيارة فاست باك الرياضية من

قدمت ش��ركة KIA  في معرض جنيف للس��يارات سيارتها فاست 
ب��اك الرياضية “Stinger”، مزودة بمحركين أولهما تيربو حجمه 
2 ليتر وقدرته 235 حصان وعزم تدويره 353 نيوتن/متر والثاني 
له 6 أسطوانات وحجمه 3.3 ليتر بقدرة 370 حصان وعزم تدوير 
510 نيوتن/متر. ما يجعل منها األس��رع في تاريخ الشركة بسرعة 
100 كلم/الس��اعة خالل 5.1 ثانية بينما تس��اوي سرعتها القصوى 
270 كلم/الس��اعة. كم��ا أشارت الش��ركة الكورية الجنوبية إلى أن 
نموذجها الخاص في أوروبا س��يزود بمحرك ديزل 2.2 ليتر بقدرة 
200 حصان وعزم 440 نيوتن/متر وبتس��ارع 100 كلم/الس��اعة 

خالل 8.5 ثانية، مع سرعة قصوى 225 كلم.
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“مازيراتي” تتألق باصدارتها الخاصة

تحالف بين “نيسان” و“ترانس ديف”

 Special قدمت ش��ركة مازيرات��ي االيطالية إصداراته��ا الخاصة
Edition لس��يارتيها غران توريزمو وغران كابريو الرياضيتين، 
التي س��يتم إنتاج 400 نس��خة منهم فق��ط، مزودتي��ن بمزايا فريدة 
  New Rosso Italiano وحصري��ة، بدءاً م��ن اس��تخدام ط��الء
ثالث��ي الطبقات للهي��كل الخارجي، مع ط��رازات خاصة لعجالت 
فوالذية MC قياس 20 بوصة بتش��طيبات لّماعة باللون األس��ود، 
 Poltrona Frau في حين تزخر المقصورة الداخلية باستخدام جلد
أوأقمش��ة ألكانتارا وباربعة مجموع��ات مختلفة األلوان. فضالً عن 
 Special اس��تخدام الكربون عند عتبات األبواب التي تضم ش��عار

Edition ومعها طبقة مصممة خصيصاً على المنصة المركزية.

كش��فت ش��ركة ترانس ديف المتخصصة بخدمات السيارات ذاتية 
القيادة عن تعاونها مع تحالف “رينو- نيسان”، لبحث آفاق االرتقاء 
بخدمات التنقل بواسطة أساطيل من المركبات الكهربائية ذاتية القيادة 
وتوفيرها للنقل العام والتنقل عند الطلب، والعمل بش��كل وثيق على 
تطوير نظام شامل لوحدات النقل، بما يتيح للعمالء حجز رحالتهم، 
ويسمح لش��ركات خدمات التنقل بمراقبة وإدارة أساطيل السيارات 
ذاتية القيادة. ولفت نائب الرئيس األول لدى تحالف “رينو- نيسان” 
أوج��ي ريدزيك إلى أن الفرصة مؤاتية لتوفير حلول مبتكرة وقابلة 
لالتصال بما يواكب االحتياجات المتطورة وينسجم مع بناء مستقبل 

خاٍل من االنبعاثات الضارة والحوادث المميتة.

“تكسي تل” على تطبيق الهواتف

أعلنت شركة “تكسي تل” في سورية أنها بدأت العمل على تطبيق 
Mallah عل��ى جميع الهواتف الذكية أندرويد وIOS، حيث يقوم 
المس��تخدم بتحديد مكان تواجده على خريطه التطبيق، لتتوجه إليه 

السيارة وتنقله مباشرة إلى وجهته المطلوبة.
وتقدم “تكس��ي ت��ل” خدم��ات النقل )التاكس��ي( داخ��ل العاصمة 
السورية دمشق باإلضافة إلى مدينة حلب. كذلك تقدم “تكسي تل” 
خدم��ة النق��ل بين المحافظات الس��ورية بكل أمان وس��رعة وثقة، 
وحتى الس��فر من دمشق الى العاصمة اللبنانية بيروت، فضالً عن 
خدمته��ا توصيل طالب الم��دارس والموظفين بدق��ة في المواعيد 

وبأسعار منافسة.

“هيونداي” تكشف تغييرات سوناتا

كش��فت هيونداي عن مالمح تصميمها الجديد لواجهات س��يارتها 
س��وناتا، المتوق��ع طرحه��ا خالل ع��ام 2018، بصفائ��ح معدنية 
وتفاصي��ل مزخرف��ة بجمالية خاصة، مع أس��لوب بن��اء الواجهة 
األمامية بشبك أمامي وفتحات متوالية “كاسكيدينغ غريل”، ترمز 
إل��ى تدفق الحدي��د المنصهر م��ن مزهرية “س��يالدون” الكورية 
د العريض الذي يجعل غطاء المحرك أكثر  األنيق��ة، ووجود المبّرِ

طوالً وأناقةً.
كم��ا تمتد خط��وط الكروم تح��ت النوافذ الجانبي��ة  لتصل لواجهة 
الس��ياراة تح��ت األض��واء األمامي��ة لتتكام��ل مع تفاصي��ل تقنية 
كمصابيح اإلض��اءة األمامية والخلفية، بينما تم إنزال حامل لوحة 
األرق��ام الخلفي إلى األس��فل ليتناس��ب مع ش��كل المص��دّ الخلفي 

للسيارة.
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السيارة األقوى من “فيراري”أكثر من 200 محطة شحن في دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” عن زيادة عدد محطات شحن 
الس��يارات الكهربائية إلى أكثر م��ن 200 محطة، موزعة بمختلف 
أنحاء اإلمارة، يأتي ذلك استكماالً للمرحلة الثانية من مبادرة الشاحن 

األخضر إلنشاء البنية التحتية ومحطات الشحن الكهربائية
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير إلى أن الهدف من 
الزيادة هو التشجيع على استخدام وسائل النقل المستدامة التي تتمثل 
ف��ي المركبات الهجينة والكهربائية، مش��يراً إلى أن حكومة دبي قد 
حددت تعرفة الش��حن هذه لتش��كل توفيراً على أصحاب السيارات 

الكهربائية مقارنةً مع مثيالتها التي تستخدم البترول وقوداً.

استهلّت فيراري ذكرى تأسيسها السبعين مع طرحها األول للسيارة 
األق��وى عل��ى اإلط��الق، Superfast 812 الت��ي تأت��ي بمحّرك 
V جديد من 12 أس��طوانة وبس��عة 6.5 ليتر وق��درة 800 حصان 
م��ع س��رعة دوران 8500 دورة ف��ي الدقيقة، في حي��ن يبلغ العزم 
األقصى 718 نيوتن متر عند س��رعة 7000 دورة في الدقيقة. كما 
تعتبر Superfast 812 الس��يارة األول��ى التي تضّم نظام “المقود 
المؤازر الكهربائي” EPS وأيضاً نظام “قاعدة العجالت القصيرة 
االفتراضي��ة PCV ”2.0 ال��ذي يجمع بين الم��ؤازرة اإللكترونية 
للتوجيه بالعجلتين األماميتين والمفهوم الميكانيكي الذي يرتكز حول 

قياس العجالت والتوجيه بالعجلتين الخلفيتين.

كروس سوبارو XV بتصميم جديد

جددت شركة سوبارو سيارتها كروس سوبارو XV بتصميم تميز 
بالديناميكي��ة والمتانة، حيث زادت متانة الهيكل بأكثر من 70 %، 
مقارنة بالموديالت الس��ابقة ما أدى إل��ى تخفيض اهتزاز عناصر 
التحك��م وأرضية الس��يارة ومقاعدها، كم��ا زودتها بمحرك بنزين 
جدي��د بع��د تحديث نح��و 80 % من أجزائه، م��ا خفض من وزنه 
12 كل��غ وبزيادة بقدرته إلى 156 حص��ان، وتميز الهيكل الجديد 
أيضاً بتخفيضه أثر التصادم عند الحوادث، بفاعلية أكبر ب�40 %، 
فض��الً عن وجود منظومات EyeSight لتثبيت س��رعة الس��ير، 
والفرمل��ة أوتوماتيكية لتفادي التصادم، وأيضاً إنذار الس��ائق عند 

الخروج من المسار.

“أستون مارتن” إلى حدود قصوى

كش��فت “أس��تون مارتن” خالل معرض جنيف للسيارات 2017  
ع��ن عالمتها الجديدة AMR، في بعٍد جدي��د للديناميكية واألداء، 
تس��تمد تقنياتها وإلهامها من رياضة السيارات مع األداء المعّزز، 

.AMR Pro وفانتاج AMR من خالل سيارتيها رابيد
وتمثل رابيد المس��توى األول من خالل تحسين السيارة الرياضية 
ذات األب��واب االربع��ة م��ع مجموعة ش��املة من تحديث��ات القوة 
 AMR Pro والهيكل واألسلوب التصميمي، في حين تأتي فانتاج
متأثرةً بشدة بسيارات سباق “أستون مارتن” فانتاج GTA من فئة 

V8، والتي حققت الفوز في بطولة العالم للتحّمل.
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ذا بوست يجمع بين ستريب وهانكس
م��ن المنتظ��ر أن يجتمع 
م��رة،   وألول  النجم��ان 
وميريل  هانك��س،  ت��وم 
فيلم واحد  س��تريب، في 

س��يحمل اسم “ذي بوست” من إخراج األميركي ستيفن سبيلبرغ، 
والذي تركز أحداثه على الدور المهم للصحافة من خالل ما نشرته 
صحيفة واش��نطن بوس��ت من وثائق للبنتاغون ف��ي عام 1971، 
وحول التدخل العس��كري األميركي ف��ي حرب فيتنام خالل الفترة 
الممت��دة بين عامي 1945 و1967. وسيش��ارك في تمويل العمل 
شركة Amblin Entertainment بالتعاون مع شركة Fox التي 

ستعمل فيما بعد على التوزيع المحلي للفيلم.

برويز مشرف محلاًل سياسيًا تلفزيونيًا
يخوض الرئيس الباكستاني السابق برويز 
مش��رف، الذي يعيش في دب��ي ويواجه 
قضاي��ا جنائية ف��ي بالده، مج��االً جديداً 
من خالل العمل محلالً سياسياً تلفزيونياً 
في برنامج حواري أسبوعي يحمل اسم 
)باكستان أوال مع الرئيس مشرف( على 
محطة بول التلفزيونية. وظهر في الحلقة 

األولى في بث مباشر من دبي ورد على أسئلة عن الوضع األمني في 
باكستان حيث قتل أكثر من 130 شخصاً في هجمات نفذها متشددون 
في شباط/فبراير2017. وتطرق إلى الحملة العسكرية على الجماعات 

المتشددة، داعياً للتعامل مع السبب األساسي للتطرف.

اليابان ... أصدقاء وهميون لإليجار!

أنشأت شركة فاميلي رومانس اليابانية خدمة إعالمية جديدة غريبة 
Real Appeal تس��مح للعمالء باستئجار أصدقاء وهميين اللتقاط 
صوٍر معهم ونش��رها عب��ر مواقع التواصل االجتماعي، كوس��يلٍة 
للظهوربصورة أكثر ش��عبية إعالمياً، حي��ث يمكن للعمالء اختيار 
ش��خص واح��د أو عدة أش��خاص ضمن ألب��وم صور، م��ع تحديد 
خصائ��ص معينة لهم مثل الجنس والعمر والش��عر وحتى األزياء، 
عل��ى أن يتقاضى كل صديق أو صديقة وهمي��ة 8 آالف ين )700 
دوالر( لم��ا ال يق��ل عن س��اعتين، للخروج مع الزب��ون وحضور 

حفالت الزفاف وأعياد الميالد والمناسبات المختلفة.

سفيرة لـ“نيسان الكهربائية”

اختارت “نيسان” الممثلة األوسترالية مارجوت روبي سفيرة جديدة 
لسياراتها الكهربائية، حيث تم تصوير فيلم ترويجي تظهر فيه روبي 
وهي تخوض جولة س��باق ليلية حماس��ية على متن “بليد غاليدر” 
الكهربائية كلياً في حلبة موناكو. تبلغ س��رعة سيارة “بليد غاليدر” 
190 كلم/ساعة مع قدرتها على بلوغ سرعة 100 كلم/ساعة خالل 

أقل من 5 ثوان.
يذكر أنه تم عرض سيارة “بليد غاليدر” من “نيسان” في معرض 
“جنيف الدولي للسيارات”. وهي تبشر بتوفير مجموعة من التقنيات 
المس��تقبلية التي تجمع بين مزايا التنقل الذكي، والحفاظ على البيئة، 

وقدرات القيادة التي تتمتع بها السيارات الرياضية.

“الجميلة والوحش”: إيرادات قياسية
تصدر فيلم “الجميلة والوح�ش” 
ف��ي نس��خته الجديدة م��ن إنتاج 
ش��ركة والت ديزن��ي، إيرادات 
الس���ينما األميركي���ة بتحقيق���ه 
إيرادات تجاوزت 170 ملي�ون 
دوالر خالل ع�روض االفتتاح، 
الفيلم الذي أنفق��ت والت ديزني 

حوالى 160 ملي��ون دوالر إلنتاجه يتوقع خبراء كثيرون أن يحقق 
أرباح��اً بأضع��اف تكلفت��ه، خاصة بعد إحص��اء مبيع��ات التذاكر 
والمبيعات التجارية من تصميمات المالبس التي ارتدتها الممثلة إيما 

واتسون في دور األميرة “بيل” في الفيلم.
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GFH رئيس إدارة جديد لمجموعة
أعلن��ت مجموع��ة GFH المالية 
خ��ال اجتم��اع لها ف��ي ابوظبي 
عن تزكية الش��يخ أحمد بن خليفة 
آل خليفة بمنص��ب رئيس مجلس 
اإلدارة الجدي��د للمجموعة، نظراً 
لم��ا يتمت��ع به م��ن خب��رة وتقلده 
للعدي��د م��ن المناص��ب العليا في 
مجاالت الصيرفة، والذي نّوه الى 

أن المرحلة الجديدة للمجموعة س��ترتكز على استحواذ المؤسسات 
المالي��ة واالس��تثمارات في البن��ى التحتية وغيره��ا من األصول 

االستراتيجية األخرى.

أول مديرة سعودية بقطاع الضيافة
أعلن��ت مجموعة فن��ادق ريزيدور 
تعيين م��رام قوقندي بمنصب مدير 
عام لفندق بارك ان باي راديس��ون 
الُمقررافتتاح��ه خ��ال 2017 ف��ي 
مدين��ة جدة، لتك��ون قوقندي والتي 
درس��ت إدارة الضيافة في المملكة 
المتحدة، أول امرأة س��عودية تشغل 
هذا المنصب في ش��ركة ريزيدور 
بش��كل خ��اص وقط��اع الضياف��ة 

السعودي بشكل عام، بهدف مواكبة رؤية السعودية 2030 وتحفيزاً 
لمشاركة المرأة السعودية بالمجالين االجتماعي والمهني.

“ياهو” تؤكد مصير ماريسا ماير
ياه��و  ش�����رك�ة  أعلن��ت 
األميركية أن ماريسا ماير 
ل�ن تس����تمر في منص�ب 
الرئيس التنفيذي للش�ركة، 
وذل��ك بع��د إتم��ام صفق�ة 
االستحواذ من قبل ش�ركة 
فيريزون، على ان تحصل 

ماي��ر عند ت��رك منصبها على مكاف��أة قدرها 23 ملي��ون دوالر. 
وس��يتولى بعدها توماس ماكينرني الرئاس��ة التنفيذية لشركة ياهو 
التي سيتغير اسمها إلى Altaba، مع اتمام صفقة االستحواذ نهاية 

الربع الثاني من 2017.

مدير عام لفندق بيات من كريستال
عينّ����ت مجموعة كريس��تال، فيليب 
فروجي��ر مدي��راً عام��اً لفن��دق بيات 
س��يكون جاه��زاً  ال��ذي  كريس��تال، 
لإلفتت��اح ف��ي ش��هر حزيران/يونيو  
2017، وه��و أول فندق خمس نجوم 

في مدينة أبها السعودية.
يذك��ر ان فروجي��ر يمتلك خبرة على 
م��دى أربعي��ن عام��اً ف��ي صناع��ة 

الضيافة. كم��ا حصل على جائزة “أفضل مدير عام” ضمن جوائز 
الضياف��ة العالمية، وذلك أثناء تولي��ه منصبه في فنادق ومنتجعات 

صن المالديف.

أصغر خبير في “مايكروسوفت”
أصب�����ح ط�ف�����ل 
باكس���تان�ي عم��ره 
و11  س����ن�وات   5
شهراً، أصغر خبير 
كمبيوتر معتم�د في 
العالم، بعد حصوله 
على شهادة االعتماد 

“MCP” من شركة مايكروسوفت، واجتاز أيان قريشي المقيم في 
بريطانيا اختبار الشهادة في جامعة برمنغهام، وهي شهادة تدل على 
الكفاءة المهنية باس��تخدام أنظمة تش��غيل مايكروس��وفت، ومطمحاً 

لفنيي تكنولوجيا المعلومات، الذين أنهوا دراستهم الجامعية.

أصغر محاضر في جامعة بريطانية
عين���ت جامع���ة لس����ت�ر 
البريطانية، ياش���ا آس���لي، 
بريطاني من اصول ايرانية 
يبلغ من العم��ر 14 عاماً، 
كمحاضر غير متفرغ، بعد 
أن تف��وق عل��ى المتقدمين 
لش��غل تل��ك الوظيفة ممن 
تج��اوزت أعماره��م س��ن 

الرش��د، مظهراً عبقرية في مجال دراس��ة الرياضيات، وهو الذي 
حص��ل على أول درجة جامعية له ف��ي الرياضيات عام 2014 مع 

عزمه أيضاً تقديم رسالة الدكتوراه في المجال سذاته.
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هواري رئيساً لـ“إيرباص” في المنطقة
“إيرب��اص”  ش��ركة  عيّن��ت 
رئيس��اً  ه��واري  ميكائي��ل 
للش��ركة ف��ي منطق��ة أفريقيا 
وذل��ك  األوس��ط،  والش��رق 
اس��تناداً إلى خبرته الواس��عة 
التي أكتس��بها على مدار 25 
عام��اً من خ��ال عمله ضمن 

قطاع الطيران.
وقال الرئيس التنفيذي ل�“إيرباص” طوم إندرز: إن خبرة هواري  
ستساعد الش��ركة على تحقيق أهدافها من خال توسيع حضورها 

وتطوير أعمالها مع التركيز على األسواق الحالية والناشئة.

مدير جديد لمجموعة تايم
عيّن��ت مجموع��ة تاي��م للفن��ادق، 
ومقرها اإلمارات، محمود الزيبق 
مديراً لتطوير األعمال فيها، وهو 
خري��ج جامع��ة دمش��ق، ويتمتع 
بمعرف��ة عميق��ة، وخب��رة تزي��د 
عل��ى 17 عاماً في قطاع الضيافة 

والفنادق.
كذلك ش��غل الزيبق مناصب عليا 
عدة في المبيعات، ونفذ العديد من 

الخطط التسويقية والتوس��عية التجارية لعدد من العامات الفندقية 
العالمية في دولة اإلمارات وقطر.

تعيينات لـ“شمال كوميونيكيشنز”
عمدت شركة شمال كوميونيكيشنز  
المتخصص��ة بقط��اع العاق��ات 
العام��ة ومقرها دب��ي، الى ترقية 
جيمس ليكي لمنصب المدير العام 
للش��ركة والذي انضم إليها منذ 3 
س��نوات.كما عينت غافن جيبون 
كمدي��ر أول لحس��ابات العم��اء 
بخب��رة 17 عام، وذل��ك بالتزامن 
م��ع االنتهاء من إطاق ش��عارها 

وموقعها اإللكتروني وهويتها المؤسس��ية الجديدة وإعان خططها 
التوسعية في قطاعي التواصل االجتماعي والبث الرقمي.

قرطاس يحتفظ برئاسة مطوري العقار
احتفظ نمير قرطاس برئاسة جمعية 
مط��ّوري العقار في لبن��ان بنتيجة 
االنتخابات التي تمت فيها تزكية 7 
مرشحين لعضوية الهيئة اإلدارية. 

وأك���د قرط���اس أن “الجمع�ي�����ة 
س��تكمل العمل مع نقابة الوس��طاء 
واإلستشاريين االعقاريين والنقابات 
األخرى في القطاع العقاري لتحسين 
ظروف عمله وس��عياً إلى الخروج 

من الجمود الراهن، مجِدداً رفض أي ضرائب تزيد من عمق األزمة 
التي يعانيها المطّورون والجهات األخرى المعنية بالعقار.

LAU معوض عميداً لكلية الطب في
عينت الجامع��ة اللبنانية األميركية 
)LAU( الدكتور ميش��ال معوض 
عميداً جدي��داً لكلية “جيلبير وروز 
ماري ش��اغوري للطب”، بعد 30 
عام��اً أمضاها ف��ي كلي��ة “بايلور 
“للط��ب في أمي��ركا وس��نتين في 

عيادة “كليفاند” في أبوظبي.
وكان معوض رائداً في تطوير عدد 
م��ن التقنيات لع��اج االضطرابات 

الدماغي��ة، ويمل��ك العديد من ب��راءات االختراع ف��ي مجال العاج 
اإلشعاعي المحمي، ووفي مجال رأب الوعاء واستخدام الدعامات.

مكتب جديد لـ“اتش بي فاولر”
إتش.بي  افتتحت ش��ركة 
فول��ر مكتبه��ا اإلقليم��ي 
بدب��ي، في إطار خططها 
لتأس��يس قاع��دة أعمالها 
في المنطقة وتلبيةً للطلب 
المتنامي عل�ى منتجاته��ا 
وتزويد المصنعين بالبدائل 

المنافس��ة من المواد الاصقة ومانعات التس��رب بمس��تويات عالية 
من المنافس��ة، حيث سيباش��ر به المدير العام للشركة بأسواق الهند 
والشرق األوسط ومصر هارش غوبتا، أعماله لتأسيس فريق العمل 

الجديد مع وضع استراتيجية نمو الشركة وأجندة أعمالها.
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درع تقديرية لـ“ماريان حويك”
ك��ّرم ملتق��ى “تمكي�����ن 
المالي  القطاع  المرأة في 
ال����ذي  والمصرف����ي” 
نظم��ه االتح���اد الدول�ي  
الع����رب  للمصرفي�ي���ن 
واتحاد المصارف العربية  

المدي��رة التنفيذية ل��دى حاكم مصرف لبنان ماري��ان حويك، والتي 
تس��لمت من رئيس االتحاد جوزيف طربيه درعاً تقديرية، ومؤكدة 
ف��ي كلمة القتها ان للمرأة دور أساس��ي في كاف��ة القطاعات وعلى 
رأسها المالي والمصرفي، ومع ضرورة إعطاء كل الفرصة للمرأة 

للتعلم وإثبات قدراتها.

“بسول - حنينه” تحتفل بعيد األم
قامت “بسول - حنينه” 
الرس���مي  المس�ت�ورد 
لبنان،  ف��ي   BMW�ل
بإع��داد رزم أموم����ة 
تح��ت اس����م صندوق 
الس��عادة الخاص بعيد 

 .Birth & Beyond Assameh األم، ج��رى التبرع بها لجمعية
وتوزيعها  بالمستشفى الحكومي بيروت، ولفت المدير العام للشؤون 
التجارية بالشركة ناجي حنينه عن أهمية التعاون أيضاً مع مؤسسات 
مثل Chicco وMothercare للمس��اعدة بتحس��ين حياة النس��اء 

اللواتي  يشّكلن جزًءا ال يتجزأ من المجتمع .

مزاد لمؤسسة “الطفولة السعيدة”
مؤسس��ة  نّظمت 
الس��عيدة  الطفولة 
 H a p p y
 Chi ldhood
 Foundation
الثاني��ة  النس��خة 

م��ن مزاٍد لجمع التبّرعات بمتح��ف ميم MIM بيروت وبدعم من 
“Christie’s” لن��دن، حيث بيعت 26 قطعة فنية لفنانين عالميين، 
يعود ريعها لتوس��يع مش��روع مؤسسة مركز ليتيس��يا حاتم إلعادة 
التأهيل والذي سيضاف إليه مسبح داخلي للعاجات بالماء ومعدّات 

وموقع خاص إلعادة تأهيل األطفال.

تجمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين
انتخب تجمع رجال 
وس��يدات األعم�ال 
ف���ي  اللبنان�ي�ي����ن 
 RDCL( العال����م
 ، )W O R L D

خ�ال جمعيت��ه العمومي��ة اول مجل��س إدارة ل��ه.
وجاءت النتائج على الش��كل اآلتي: الدكتور فؤاد زمكحل رئيس��اً، 
الدكت��ور طون��ي غري��ب نائ��ب للرئي��س، فري��د الدح��داح أمين 
الصندوق، ايلي ع��ون امين عام، واالعضاء ايلي ابو جودة، منى 
بوارش��ي، اميل الش��اوي الياس ضومط، كريم فرصون، جورج 

غريب، نسيب نصر ورياض عبجي.

شهادة األيزو لـ“الصناعيين اللبنانيين”
تس���لمت جمعية 
الصن�اع�ي�ي�����ن 
اللبنانيين برئاسة 
ف���ادي الجمي���ل 
ش���ه�ادة االي�زو 
تقدي��راً لحرفي��ة 
عم��ل إدارته���ا، 

وذل��ك في احتفال حضره ش��خصيات سياس��ية واقتصادي��ة. وقال 
الجميل: إن هذه المناسبة هي فرصة تجمعنا حول حصول الجمعية 
على شهادة االيزو تقديراً لعمل ادارة الجمعية بحرفية عالية سمحت 
لها بالحصول على هذا التميز الذي تضعه في خدمة جميع المنتسبين.

“ايدال” تكرم االعالميين اللبنانيين
العام��ة  المؤسس��ة  كرم��ت 
في  االس��تثمارات  لتش��جيع 
لبن��ان )اي��دال(، اإلعاميين 
اللبنانيي��ن، في حفل عش��اء 
أقامته في فندق س��مرالند - 
كيمبينسكي، برعاي�ة وزي�ر 
اإلع��ام ملح���م الرياش���ي 
وحض��وره. وأثن��ى رئي�س 
مجلس إدارة المؤسس��ة نبيل 

عيتاني على “المساندة التي قدمها اإلعام للمؤسسة، والتي ساهمت 
في تحقيق الكثير من األهداف التي سعت المؤسسة إلى تحقيقها”.
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“الشام” يرعى حفل كلية الشريعة
رع�����ى ب�ن����ك الش�����ام، 
المصرف اإلسامي األول 
في سورية، حفل تكريم كلية 
الش��ريعة بجامعة دمش��ق  
لخريجيها دفعة عام 2015 
- 2016، التي حملت اس��م 
العّام��ة الراح��ل “وهب��ة 

الزحيلي”، وأش��اد معاون وزير األوقاف وعميد كلية الشريعة محمد 
توفيق رمضان البوطي بدور البنك في دعم طاب العلم والمؤسسات 
التعليمية بش��كٍل عام وكلية الش��ريعة بش��كٍل خاص، كما سلم درع 

تكريم لبنك الشام، تقديراً لدعمه المادّي والمعنوي المستمرين.

MTN تشارك في مبادرة “أمنية”
س��ورية   MTN نفذت 
مبادرة “أمنية” بالتعاون 
م��ع جمعي��ة “س��اعد” 
بمدينة دمشق، وبتحقيق 
50 أمني��ة ألطفال دار 
األيت��ام “دار عز الدين 

القس��ام، حيث تم اس��تقبال األطفال بمبنى الشركة من قبل مجموعة 
من الموظفين والمدراء مع توزيع الهدايا عليهم ومشاركتهم فرحتهم. 
وتأتي مشاركة MTN في إطار برنامج المسؤولية االجتماعية الذي 
يُركز على دعم الشراكات مع  مؤسسات المجتمع األهلي بسورية، 

وتعزيز الفعاليات ذات الطابع اإلنساني والتطوعي.

أكبر صالة لـLG في سورية
 LG احتفل���ت ش�����رك�ة
أكبر  بافتتاح  الكترونيكس 
صالة لها في سورية، وذلك 
أوتوستراد  دمش�ق  بمدينة 
المزة، بالتعاون مع شركة 
MES أبن��اء محمد كريم 
وكيل شركة LG العالمية.

وكش��فت مديرة تس��ويق في LG ميس سنقر أن االفتتاح هو عامة 
كبيرة ومهمة جداً في الوقت والظروف الحالية، مؤّكدة أن الش��ركة 
ستعمل وتبذل كل الجهود لتوفير كل منتجات “إل جي” في سورية 

من خال االنتشار واالستمرار بفتح صاالت جديدة.

إقبال كبير على المنتجات السورية
كش��ف رئيس مجل��س إدارة 
مجموعة الس�اعور للصناعة 
والتجارة، عدنان الس��اعور، 
أن الجناح السوري بمعرض 
غلف��وود دبي قد ش��هد إقباالً 
كبي��راً م��ن ال��زوار، وذلك 
لس��معة الصناعة الس��ورية 

وش��هرتها للمعلبات والكونس��روة، الفتاً أن مجموعته تش��ارك كل 
عام ممثلة بمؤسسات فروستي وش�طارة وفيرجن ش�يف للصناعات 
الغذائية، وهي تستعد لتدشين مصنع بمنطقة تل كردي بريف دمشق  

بعد عودة االستقرار سيؤمن أكثر من 1000 فرصة عمل.

“مايند تري” تفوز بجائزة سايت كور
أعلن��ت ش��ركة “ماين��د 
ت��ري”، المتخصصة في 
مج��ال التحوي��ل الرقمي 
التكنولوجي��ا  وخدم���ات 
عن حصولها على جائزة 
“سايت كور” للخبرة عن 
فئ��ة البراعة التس��ويقيّة، 

حيث بنت “مايند تري” مع ش��ريكها “بي آند جي” واحداً من أكبر 
النظم البيئية الرقمية العالمية لتحويل مشاركة المستهلكين. وقد نظم 
وجود المنصة متعدّدة القنوات عمليات التس��ويق الرقمي، مما أدى 

إلى تخفيض 33 % في كل من التكلفة ووقت الحملة إلى السوق.

 العثور على كنز في نهر بالصين
عثر فريق علماء آثار  
بين تقاطع نهري مينج 
يانج وجين��ج يانج  في 
كن��ز    عل��ى  الصي��ن 
يض��م أكث��ر م��ن 10 
آالف قطعة من الذهب 
والفضة وأس��لحة مثل 

الس��يوف والرماح. وبحس��ب وكالة أنباء شينخوا يعود تاريخ الكنز  
إل��ى عام 1646، عندما كان زعي��م انتفاضة الفاحين زانج زونج، 
ال��ذي تعرض للهزيمة على يد جنود أس��رة مينج، في المنطقة التي 

عثر فيها على الكنز يحاول نقله إلى الجنوب.
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جائزتان لـ“دابر إنترناشيونال”
حص��دت ش���ركة داب��ر 
إنترناش�ي�ون�ال، جائزت�ي 
“أفضل شركة صناعية” 
و“أس�����رع الش����ركات 
نمواً” خال حف�ل توزيع 

“جوائ��ز المنطقة الحرة برأس الخيمة لتميّز األعمال 2016” الذي 
أقي��م مؤخ��راً. وجاء هذا التكري��م تقديراً لألداء الرفي��ع الذي قدّمته 
ش��ركة ناتش��ورال، إحدى الش��ركات المنضوية تحت مظلة “دابر 
إنترناش��يونال”، وتميّزه��ا بتقديم الخدمات والمنتج��ات ذات القيمة 
المضافة للعماء والتزامها بتنفيذ خّطتها االستراتيجية للنمو والتوّسع 

بمجاالت المبيعات والتوظيف على صعيد دولة اإلمارات والمنطقة.

جائزتان سياحيتان لـ“رأس الخيمة”
ف��ازت هيئ����ة 
رأس الخيم����ة 
لتنمية الس�ياحة 
بجائزة “أفضل 
وجهة س��ياحية 

ناش��ئة لعام 2017” ضمن مع��رض ITB Berlin، بالتزامن مع 
معرض الس��فر األضخم الذي اختت��م فعالياته في برلين، كما حصد 
فيدي��و “أكثر من مجرد رحلة” الترويجي الذي أنتجته الهيئة جائزة 
الخمس نجوم خال حفل جوائز “غولدن سيتي جيت” وهي مسابقة 
مخصصة لألفام والوس��ائط المتعددة التي ت��روج للمدن والفنادق 

والوجهات السياحية حول العالم.

 Ooredoo العالمة األسرع نمواً
 Brand كشفت وكالة
Finance المختصة 
باإلس��تشارات القيمة 
الس��وقية ف��ي تقرير 
له���ا، أن ش������رك�ة 

Ooredoo تمتل��ك العامة التجارية األس��رع نمواً، وإحدى أفضل 
50 عامة تجارية لش��ركات االتصاالت في العالم. وأشار التقرير 
ال��ذي اعتمد على عوامل عديدة منها القوة واالس��تثمار بالتس��ويق 
ورضا العماء، أن قيمة الشركة ارتفعت  48% بين عامي 2016 
و2017 لتصل إلى 3.1 مليار دوالرعام 2017، وهي تخدم حالي��اً 

أكثر من 138 مليون عميل.

شويري شخصية “دبي لينكس”
التنفي���ذي  الرئ�ي������س  ن�ال 
لمجموع��ة ش��ويري، بي��ار 
“شخصية  جائزة  الشويري، 
دبي لينكس اإلعانية” ضمن 
حفل الجوائز الذي تم تنظيمه 
في مدينة جميرا أرينا. ولفت 
رئي��س مجل��س إدارة “دبي 
لينكس” تيري سافاج إلى أن 

مجموعة ش��ويري، كانت وال تزال على مدى 45 عاماً أكبر ممثل 
إعان��ي في المنطق��ة، وأن الجائزة هي عرب��ون تقدير وثناء على 

العمل الذي قام به شويري برسم معالم قطاع اإلعان في المنطقة.

مبادرة جديدة لـ“دبي العطاء”
أكملت “دب�ي العط���اء”، 
وهي ج��زء من مبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمية، ثالث مبادرة لها 
الخي���ر  “ع����ام  خ��ال 
2017” ف�ي المدرس����ة 

األهلية الخيرية بدبي. حيث شارك أكثر من 100 من أفراد المجتمع 
اإلمارات��ي  في مبادرة “التطّوع في اإلمارات 2017” والمس��اعدة 
بتحس��ين المرافق وتركيب معدات في المدرس��ة غير الربحية التي 
تس��توعب أكثر من5  آالف طال��ب، إضافةً إلنش��اء منطقة ألعاب 

وأجهزة رياضية وزراعة الزهور واستبدال الباط برمل طبي .

كتاب جديد لـ“جوان رولينغ”
أعلن��ت الكاتب��ة البريطاني��ة ج��وان 
رولين��غ، الت��ي اش��تهرت برواياتها 
“ه��اري بوتر”، عن عن��وان كتابها 
الجدي��د Lethal White “األبيض 
القات��ل”، ال��ذي ت��دور أحداثه حول 
رجل التحري “كورموران سترايك” 
بطل سلس��لة من الروايات البوليسية 
م�ث�����ل The Silkworm )ع��ام 
2014( وCareer of Evil )عام 
2015(، وس��تقوم “رولينغ” بتأليف 

الكتاب باس����مه�ا المس��ت�ع�ار، “روبرت غالبريث”.
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سيسكو أفضل مزود لحلول االتصاالت
نالت “سيس��كو”  جائ��زة “أفضل 
مزّود لحلول االتصاالت الموحدة”  
ضم��ن” جوائ��ز نت��وورك ميدل 
الت��ي   ”2017 لابت��كار  إيس��ت 
أقيمت  في دبي، تقديراً لمشاريعها 
التنفيذي��ة وتوفيرها أفضل الحلول 
لاتص��االت. وأش��ار مدير حلول 
التواصل لدى “سيس��كو” الشرق 
األوس��ط احمد زريقي، أن شركته 

تركز على مساعدة العماء ليهيئوا أعمالهم للمستقبل واالستفادة من 
االبتكارات المتاحة واتخاذ القرارات بشكل أسرع.

 سنغافورة المدينة األغلى في العالم
أظ�ه���ر تق�ري����ر 
لوحدة المعلوم�ات 
االقتصادية  لمجل�ة 
اإليكونوميس����ت، 
حصول سنغافورة 
على لق��ب أغل���ى 

مدين��ة في العال��م، وللعام الراب��ع على التوالي، تلته��ا هونغ كونغ، 
زوري��خ، طوكي��و، ثم أوس��اكا. وذك��ر التقرير أن س��نغافورة هي 
األغلى لش��راء سيارة وثاني أغلى مدينة لش��راء المابس، بينما ال 
تزال بالنسبة للرعاية الشخصية، والمنتجات االستهاكية والخدمات 

المنزلية أرخص من مدن أخرى.

النرويج أسعد بلدان العالم
حلت النروي��ج اوالً في 
تصنيف “أس��عد البلدان 
في العالم” للعام 2016، 
تلتها كل م��ن الدنمارك 

وأيسلندا وسويسرا.
التقرير الذي أعده معهد 
ف���ي جامع���ة  األرض 

كولومبي��ا األميركية وتم بطلب من منظمة األمم المتحدة، أخذ بعين 
االعتبار حجم الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، طول العمر المحتمل، 
الدع��م االجتماعي، الثق��ة بالحكومة، حجم التبرع��ات التي يقدمها 

المواطنون، وحرية اتخاذ قرارات حياتهم.

 كندية “أفضل معلمة في العالم”
س��لّم حاكم دب��ي محمد بن 
راش��د آل مكت��وم المعلمة 
ماكدونيل،  ماج��ي  الكندية 
جائزة “أفض��ل معلمة في 
العال��م 2017”، ف��ي حفل 
اختت��ام المنت��دى العالم��ي 

للتعلي��م والمهارات في االمارة، حي��ث تمنح الجائزة وقدرها مليون 
دوالر أميرك��ي م��ن قبل مؤسس��ة فاركي جيمس، تش��جيعاً لتوفير 
أعلى معايير وتقنيات التعليم. يشار الى أن ماكدونيل تدّرس في بلدة 
“سالويت” المعزولة بالجهة الكندية من القطب الشمالي، حيث تصل 

درجة الحرارة إلى 25 تحت الصفر.

ماجد الفطيم في مبادرة ساعة األرض
شاركت “ماجد الفطيم” 
مجال  في  المتخصصة 
تطوي�ر وإدارة مراك�ز 
المبادرة  ف��ي  التس��وق 
العالمي����ة “س�����اع��ة 
األرض” الرامي���ة إلى 
نش��ر التوعي��ة بأهمي��ة 

االس��تدامة البيئية وترشيد الطاقة، وذلك لمواصلة دورها في تعزيز 
مثل هذه المبادرات، حيث تم تخفيف اإلنارة بكافة مراكزها للتسوق، 
ووضع مواقعها لإلنترنت في حالة توفير الطاقة، كم�ا دعت الشركة 

المتصفحين إلطفاء أجهزتهم الشخصية لمدة ساعة واحدة.

“اتصاالت” األقوى في المنطقة
فازت مجموعة اتصاالت 
التي تتخذ م��ن اإلمارات 
مق��راً له��ا، بلق��ب أقوى 
لقطاع  تجاري��ة  عام��ة 
االتصاالت ف��ي المنطقة 
من قبل “براند فاينانس” 
البريطاني��ة المتخصصة 

يتقييم العامات التجارية، وتتمتع مجموعة اتصاالت بحضور قوي 
في مصر، نيجيريا، سريانكا وأفغانستان، مع وصول قيمة محفظة 
عامته��ا التجارية إل��ى 7.728 مليار دوالر. إضاف��ة إلى رعايتها 

لمشاريع عالمية، أهمها: نادي Barcelona االسباني.
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والرس��مية إل��ى التواج��د معنا، واإلع��راب عن 
رغبته��م بإنجاز أعم��ال مش��تركة واالرتقاء بها 
إلى مس��توى النجاح والتميز. وقد تم االتفاق على 
إط��اق العديد م��ن ه��ذه الفعاليات والنش��اطات 
خال المعرض المقبل بتاريخ 7 أيار/مايو المقبل 

ويستمر حتى 9 منه.

“سيرفكس 2017” يستقطب الشركات والمستثمرين

ورجال  الشركات  لخدمات  الرابع  الدولي  المعرض  والمؤتمرات  للمعارض  الدولية  مشهداني  مجموعة  تنظم 
األعمال - سيرفكس 2017، ويقام في فندق داما روز في دمشق بين 7 و 9 أيار/مايو المقبل. وتكمن أهمية 

المعرض في أنه يستقطب شركات األعمال واالستثمار التي تعرض مشاريعها.
المدير العام للمجموعة وهي الجهة المنظمة للمعرض، خلف مشهداني تحدث الى مجلة البنك والمستثمر عن 

المعرض وأهدافة وتطلعاته.

هل نجاح سيرفكس 2016 دفعكم لتنظيم 
المعرض مبكراً هذا العام؟

ف��اق  نجاح��اً   2016 س��يرفكس  حق��ق 
التوقعات وواكبته المؤسس��ات االعامية 
كاف��ه قبل وخ��ال االفتت��اح الكبير الذي 
حض��ره وفد وزاري وعدد من الس��فراء 
وكوكبة من رجال وس��يدات األعمال من 
س��ورية وخارجها وقيمت نتائجه إيجاباً، 
وأثن��ى على تنظيم��ه جميع المش��اركين 

والمراقبين.
وقد دفع تمي��زه العديد من الش��ركاء إلى 
تجديد مش��اركتهم في س��يرفكس 2017 
مباشرة، واإلعان عن ذلك عبر اإلعام 
واإلذاع��ة الداخلية الخاص��ة بالمعرض، 
إضاف��ة إلى مطالبتنا بأن ينظم س��يرفكس 
كل 6 أش��هر، لم��ا الحظ��وه م��ن تطور 
ف��ي التنظيم وانتش��ار إعامي وإعاني، 
إضافة إل��ى تحقي��ق ج��دواه االقتصادية 

بالنسبة للمشاركين والزوار.
وهذا ما دفعنا إلى إعادة معرض سيرفكس 
إلى موعده األساسي خال النصف األول 

من كل عام.

ما الذي يميز دورة 2017؟
في كل عمل أو نش��اط اقتصادي نقوم به، 
نس��عى دائماً للتميز واالبتع��اد عن التقليد 
والروتي��ن. أي التميز بالخدم��ة والتنظيم 
واألداء والتواصل مع الشركاء. حتى وإن 
ُوج��د بعض النماذج والنظ��م ذات الطابع 
التنظيمي الجي��د، إال أننا نبحث دائماً عن 
تطويرها بما يتناسب مع رسالتنا وأهدافنا 
ف��ي المجموع��ة، وبم��ا يخ��دم الوض��ع 

االقتصادي في بلدنا.
كل ذلك دف��ع العديد من الجهات الخاصة 

وت��م االتف��اق أيض��اً م��ع إدارة الش��ركة 
الوطنية لإلدارة وتنمية الموارد البش��رية 
عل��ى إقامة )المنتدى اإلداري الس��وري( 
األعم��ال  ق��ادة  )دور  عن��وان:  تح��ت 
والمؤسسات المصرفية في دعم االقتصاد 
الوطني( في رعاية وزير التنمية اإلدارية 

الدكتور حسان النوري.
ونش���كر في ه��ذا المقام ش����ركة أورف�ه 
لي لاس�ت�ش���ارات والتدريب -المستشار 
العلم��ي لمجموع��ة مش��هداني الدولي��ة- 
ممثلةً بالس��يد عبد الوهاب أورفه لي على 
ما قام به من دور فعّال في التنس��يق لهذه 

الفعالية والتعاون المشترك.
س�ي�ش���هد هذا المنتدى حضور عدد كبير 
م��ن رجال وق��ادة األعم��ال الفاعلين في 
س��ورية، باإلضافة لمس�ؤولي المصارف 
الخاص��ة والحكومي��ة، والتي تس����ت�م�ر 
ليومي��ن متتالي��ن بالتزامن م��ع معرض 

سيرفكس 2017.

هل استطعتم اس���تقطاب شركات جديدة 
تُض���اف إل���ى قائم���ة المش���اركين في 

المعرض؟
ب��كل تأكي��د، وستش��هد ال��دورة الرابعة 
لمعرض خدمات رج��ال األعمال وجود 
العدي��د من الش��ركات التي ل��م تكن معنا 
في دورات س��ابقه، منها ش��ركات محلية 
وأخ��رى دولي��ة تواصلت معن��ا من دول 
ش��قيقة وصديقة، وأعربت ع��ن رغبتها  
بالمش��اركة في المعرض واالستفادة من 
المزايا الترويجية والتسويقية له، وتحقيق 
التواص��ل الفعّ��ال م��ع زوار المع��رض 
والذي��ن يمثل��ون النخبة الممي��زة والجهة 

المستهدفة تسويقياً.

خلف مشهداني

التميز بالخدمة

والتنظيم واألداء

والتواصل

مع الشركاء
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المقروء أو المس��موع الموجز، وبالتالي البد من 
اللقاء المباش��ر مع العم��اء، والعماء الُمحتملين 
والشرح بإسهاب عن هذه الخدمات وبناء العاقات 
الجديدة واأللفة والثقة المتبادلة، والتي هي بالتأكيد 
م��ن أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار النهائي 

بالتعامل مع هذه الخدمة أو تلك.

إل���ى أي حد نجحتم في ترس���يخ المعرض ضمن 
خارطة المع���ارض التي تُقام على مدار العام في 

سورية؟
لق��د حظي مع��رض س����يرفك�س باهتمام العدي��د 
م��ن رج��ال وس��يدات األعم��ال م��ن س����ورية 
وخارجها وأصبح الس��ؤال عن��ه دائم، خصوصاً 
عن موعده، جديده، وما هي النشاطات والفعاليات 
المرافق��ة ل��ه، وأصب��ح مح��ط أنظ��ار المراقبين 

والمهتمي��ن وأصح��اب االختص��اص، وكل رائد 
أعمال ومس���تثمر وصاحب مش��روع يبحث عن 
الخدمات المتكاملة لمش��روعه واس��تثماره يجدها 
ف��ي م��كان واحد وتحت س��قف واح��د من خال 
تواج��د أه��م ش��ركات األعم��ال واالس��تثمار في 

سورية والعالم.

نجح تنظيم المعرض في دمش���ق، هل من فكرة 
لتنظيمه في محافظات أخرى؟

لق��د ُوجه��ت لن��ا دع����وات ع��دة م����ن رج��ال 
أعمال مهتمين لتنظيمه ف��ي محافظ��ات أخ�رى، 
ب���ل وف��ي دول أخ��رى، وال أخفي س������راً أنن��ا 
نق����وم بدراس����ة معمق����ة لإلق��دام عل��ى ه��ذه 
الخط��وة، ونأمل في أن نُوفق في اتخ��اذ الق��رار 

الصائب حول ذلك.

وقد اس��تجبنا إلى رغبات البعض من هذه 
الش��ركات بم��ا يتناس��ب م��ع اختصاص 

المعرض.

درجتم على أن يرافق المعرض فعاليات 
المتحمس���ين  للش���باب  فرصة  تش���كل 
لالنخ���راط ف���ي س���وق العم���ل وإقامة 
مش���اريعهم الخاصة. ما جديد المعرض 

في هذا المجال؟
نح��ن على تواصل مع العديد من الجهات 
والمؤسس��ات األكاديمية والتنموية، التي 
تس��اهم من خ��ال نش��اطاتها بدعم رواد 
األعمال الشباب، بكل ما يمكن أن يساهم 
ف��ي تطوير مهاراتهم وتقديم الدعم الازم 
له��م لترجمة أفكارهم إلى منتجات تطرح 

في األسواق.
وم��ن هذه الجه��ات، األكاديمي��ة العربية 
لألعم��ال اإللكتروني��ة، والت��ي يج��ري 
التنس��يق مع مجلس إدارته��ا بخصوص 
هذا المنحى، وسنعلن قريباً عن نتائج هذا 

التعاون والتنسيق.

يقام العديد م���ن المعارض التخصصية، 
بما تتميزون وم���ا القيمة الُمضافة التي 

يحققها المعرض؟
صناع��ة المع��ارض حديثة نس��بياً، وهذا 
العلم أصبح يُ��درس أكاديمياً في عدد من 
المناهج الجامعية الحديثة. فجميع شركات 
المعارض السورية ساهمت مشكورةً في 
إعادة تدوير عجل��ة االقتصاد والصناعة 
الس��ورية، وكله��ا ش��ركات احترافية في 
عملها وذات خبرة طويلة في هذا المجال، 

وقد تعلمنا منها الكثير.
أم��ا عن اس��تراتيجيتنا ف��ي العمل، فنحن 
الدائ��م  التواص��ل  تحقي��ق  إل��ى  نس��عى 
م��ع المش��اركين والتش��بيك في م��ا بين 
المش��اركين وال��زوار من خ��ال بعض 
النشاطات المرافقة للمعرض والنشاطات 
األخ��رى الاحقة له والت��ي ال تقل أهميةً 

عنه.
وم��ا يميز معرض س��يرفكس أن��ه يعتمد 
عل��ى عرض منتج��ات فكرية وخدمية ال 
يمكن التعبير عنها عبر اإلعان المباشر 

حرصكم على تنظيم المعرض، هل يعكس 
بدء التعافي للوضع والنشاط االقتصادي 

في سورية رغم استمرار الحرب؟
الح��رب عل��ى س����ورية ليس����ت حرباً 
عس��كرية فقط، وإنما هي حرب سياس��ية 
ودورن��ا  واقتصادي��ة،  واجتماعي��ة 
كمؤسس��ات وش��ركات وطنية اقتصادية 
هو الوقوف جنباً إلى جنب والتكاتف للحد 
من هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها 

بلدنا الحبيب.
وم��ن هنا انطلقنا بش��عار معرضن��ا: يداً 
بي��د نبني س��ورية الغ��د، وعندما نش��هد 
التج��اوب واإلقبال على ه��ذا المعرض، 
ليس من قبل الش��ركات الوطنية فحس��ب 
ب��ل وم��ن الش��ركات الخارجي��ة أيض��اً 
فهذا خير مؤش��ر على ب��دء حالة التعافي 
للوضع والنش��اط االقتصاديي��ن في بلدنا 
وأن الس��وق السورية سوق واعدة ومحط 
أنظار جميع رجال األعمال والمستثمرين 

العرب واألجانب.

معرض دمش���ق الدولي س���يعود مجدداً 
خ���الل الصي���ف المقب���ل، باعتبارك���م 
مجموع���ة اقتصادي���ة فاعل���ة ومحفزة 
إلعادة الحراك والنشاط االقتصاديين في 
س���ورية، كيف تنظرون لهذا األمر وهل 

ستشاركون؟
مع��رض دمش��ق الدولي تظاه��رة فاعلة 
وهامة على مس��توى س��ورية والمنطقة، 
ونأمل في أن تش��هد دورته ال���59 إقباالً 
واسعاً على مستوى المشاركين والزوار، 
ونح��ن متفائلون بذلك بعد االهتمام الكبير 
ال��ذي أولت��ه الحكوم��ة الس��ورية ب��كل 

مؤسساتها لهذه الدورة االستثنائية منه.
ونشكر كل من بادر وأبدى دعمه الواسع 
له��ذا المع��رض ونخص بالش��كر وزارة 
االقتص��اد والتج��ارة الخارجي��ة ممثل��ةً 
بالوزير الدكتور أديب ميالة والمؤسس��ة 

العامة للمعرض واألسواق الدولية.
أما عن مش��اركتنا فب��كل محبة وإصرار 
نسعى لذلك، ونقوم بتنظيم معرض )صنع 
الدولي.في إيران(  بالتزامن مع معرض دمش��ق 

معرض دمشق الدولي

تظاهرة فاعلة وهامة

على مستوى

سورية والمنطقة
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شجعهم على العطاء واإلنتاج. وأكد موظفو البنك ممن حصول على المنحة شكرهم 
الكبير إلدارة البنك على الثقة التي حصلوا عليها.

الجدي��ر بالذكر، انه تم إط��اق المنحة تكريماً للمرحوم الدكتور أس��امة األنصاري 
والمرحوم جورج عبجي الذين يعرف بأنهم من الكفاءات الوطنية الملهمة في سورية 

والوطن العربي.

يذكر أن بنك بيمو الس��عودي الفرنس��ي قد باش��ر أعماله بس��ورية عام 2004 كأول 
مصرف سوري خاص يؤسس على األراضي السورية، وهو من المصارف الرائدة 
العالية للكادر العامل فيه.من حيث العراقة المصرفية لمؤسس��يه والتزام مساهميه وخدماته الواسعة والمهنية 

 “بيمو” و“هبا” يخرجان دفعة من الطالب

وفي كلم��ة له أكد المدير التنفي��ذي للبنك جوزيف 
رفول السعي المستمر والدائم للبنك في تطوير عمله 
انطاقاً من موقعه الريادي بكونه المصرف الخاص 
األول في س��ورية، وتحقيقاً ألهدافه االستراتيجية 
فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية ليحتوي أفضل 
المصرفيين. كما أشار إلى أن المنح المقدمة كانت 
موزع��ة لعدد م��ن ط��اب المعهد العال��ي إلدارة 
األعم��ال وبعض موظفي البنك، حيث كانت منحة 
أس��امة األنصاري موجهة لط��اب المعهد العالي 
إلدارة االعم��ال بناءاً على ش��روط محددة، حيث 
تم قبول 21 طالباً انطاق��اً وايماناً لدعم المتفوقين 
والمحتاجين لهذه المنح وتحفيز الشباب على تطوير 
مهاراتهم التعليمية وتنمية خبراتهم، في حين كانت 
منح��ة جورج عبجي لطاب الدراس��ات العليا من 
موظف��ي البنك بهدف تحفيزهم عل��ى العمل ورفع 
كفائاتهم المصرفية ما يتائم مع تطوير بنية العمل 

المصرفي وتعزيز مهاراتهم أيضاً.

ب��دوره لفت وكيل الجامعة عب��د الحميد الخليل أنه 
وانطاق��اً من ال��دور الريادي للمعه��د في تطوير 
كف��اءات وخبرات طابه تم عقد االتفاق مع البنك، 
معتبراً أنه من المؤسسات المالية الّسباقة والمتميزة 
بدع��م المؤسس��ات التعليمي��ة الرائ��دة وخاص��ة 

المتفوقين والمحتاجين.

وف��ي لقاٍء مع عدد من الخريجين، اعتبرت الطالبة 
عفاف أبو رشيد اختصاص إدارة أعمال أن المنحة 
التي حصلت عليها هي فرصة كبيرة لها س��اعدت 
على االهتمام أكثر بالدراسة، مما دفعها بذل جهود 
مضاعفة لتكون األول��ى على الدفعة من زمائها، 
كما اعتبر نجيب الحوش موظف بقسم التحصيل أن 
المنحة عززت االنتماء أكثر كموظفين في البنك ما 

الفرنسي  السعودي  بيمو  بنك  احتفل 
وبالتعــاون مـع المعهد العالـي إلدارة 
االعمال “هبـا” بتخريـج دفعـة مــن 
الطلبـة المسـتفيديـن مـن منحتـي  
أســامة األنصاري وجـورج عبجي في 
في  األعمال  إلدارة  العالي  المعهد  مقر 

دمشق.
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“أوجيرو” بالملتقى العالمي للخليوي

إطالق برنامج شهادة إدارة الفنون

شـــــاركت 
هـيــئـــــــة 
“أوجيـرو” 
لـلـمــــــــرة 
األولـــــــى 
ضــمـــــــن 
فعالـيـــــات 
لملتـقـــــى  ا
لـمــــي  لعا ا

للخليــوي 2017 الــذي أقامتـــه المنظمـــة العالميــة لالتصاالت 
الخليوية في مدينة برشــلونة االســبانية، وذلك فــي إطار التعاون 

الدولي واالنفتاح.
وعرضت الهيئة رؤيتها الجديدة للتحول الرقمي الشامل في قطاع 
االتصــاالت اللبنانــي باعتماد تقنيات مســتدامة ومرنة، وقد القت 
استحســاناً وتشــجيعاً كبيرين من قبل الزوار، خصوصاً اللبنانيين 
الذين تمنــوا تكرار هذه التجربة بتخصيص جناح لبناني تشــارك 
فيــه مختلــف الشــركات اللبنانية العاملــة في قطــاع االتصاالت 

والمعلومات.

نّظــم المعهد العالي لألعمــال مؤتمراً عنوانه “لبنــان، مركز الفن 
التجاري في الشرق األوسط” في إطار إطالق برنامج شهادة إدارة 
الفنون بالتعاون مع مؤسسة Gurr Johns  المعترف بها دولياً في 
عالم الفن، حيث تهدف الشــهادة إلى تقديم خبرة واسعة للمشاركين، 
وتركز على الجوانب العملية لســوق الفن وفهم اآلليات والتركيبات 

التي تحدّد سعر األعمال الفنية.
بدورها، شددت مسؤولة تطوير األعمال لمنطقة الشرق األوسط في 
Gurr Johns ديان أبيال، على ضرورة أن يستفيد لبنان من خبرته 
وتجربته الفريدة ليصبح منصة عالمية للفن التجاري مع احتمال أن 
يلعب دور سويســرا بأوروبا من خالل التشــديد على الخبرة الفنية 

ومستوى التعليم العالي والخدمات المهنية.

 برنامج تنفيذي للعلوم البلدية

أنهت مؤسســة “مهنــا فاوندايشــن” بالتعاون مع مكتــب البرامج 
الخارجيــة اإلقليمية في الجامعــة األميركية في بيــروت، الدورة 
األولــى من برنامجهــا التنفيذي للعلــوم البلديــة، األول من نوعه 
والمخصــص لرؤســاء البلديــات ونوابهــم، والذي يهــدف لدعم 
أصحــاب القــرار بالبلديات وبناء القدرات عبــر البحث في الواقع 

وتحديات المجتمع.
كمــا يســاهم البرنامج فــي االنفتاح علــى أســاليب اإلدارة المالية 
الحديثة من خالل تمكين البلديات من الدخول المباشــر إلى أسواق 

رأس المال إضافةً إلى توفير الطمأنينة للمانحين.

مصنع للطاقة الشمسية في لبنان
دشــنت شــركة “جميــل 
اخـــوان” فـــي منطقـــة 
بكفيــا اللبنانيــة المصنـع 
الهجيــــن علـى الطاقـــة 
الشمســيـة ومولد الديزل 
فـــي إطـــار خطتـهــــــا 
االستراتيجية القائمة على 
إلى  التدريجــي  التحــول 
الطاقة المتجــددة، وذلـك  
برعاية وزيـر الصناعـة 
اللبنانــي حســـيـن الحاج 
حســــن وحضـوره، الى 

جانــب عدد كبير من الشــخصيات والصناعيين وممثلي الوزارات 
واالدارات العامة والمنظمات الدولية.

وهنأ الحاج حسن الشركة على هذا االنجاز الذي يضاف إلى دورها 
وتاريخها في صناعة الورق والكرتون، منوهاً “بجميع الذين يبذلون 
جهــوداً ويحققــون االنجازات في ســبيل تحويل لبنــان تدريجاً الى 

استخدام الطاقة المتجددة”.
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منتدى وسائل االعالم والشبابمجموعة مخزومي: “لنتشارك الرؤية”

أقامــت مجموعة مخزومي مؤتمرها الســنوي بعنوان “لنتشــارك 
الرؤية” في فندق كورال بيتش - بيروت، بحضور رئيس المجموعة 
فؤاد مخزومي، ومدراء شــركات ومؤسساتها وموظفيها، حيث تم 
عــرض وتداول إلنجازات عــام 2016، تبعها ورش عمل تفاعلية 
وتدريبية عن عمل الفرق لتشــارك الرؤية بهدف تفعيلها وتكاملها، 
ال ســيما وأن من أهداف المجموعة، كذراع للمسؤولية االجتماعية 
للمجموعة العالمية، إرساء التنمية المستدامة، وتأمين فرص عمل، 
ونشــر مفاهيم االقتصاد الجامع، والتطوع، والنهوض بلبنان إلى ما 

يطمح إليه رئيسها فؤاد مخزومي ويتشارك به مع  اللبنانيين.

افتتحت رئيســة بعثة اإلتحاد األوروبي في لبنان كريســتينا الســن 
بمشــاركة رئيســة مؤسســة ســمير قصير جيزال خوري قصير، 
والرئيس التنفيذي لوكالة CFI إيتيان فيات منتدى “وسائل اإلعالم 
ونجوم العشق الممنوع” في بيروت، بمشاركة 80 شاب وشابة من 
الجزائر، ومصر، ولبنان وسورية وغيرها من بلدان الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيا، حيث يشــكل المنتدى منبراً لمشــاريع ومبادرات 
ذات صلة بوســائل اإلعالم ويوفر فرصةً للمشاركة في نقاش دور 
وســائل اإلعالم للمساعدة على التربية وإيجاد فرص العمل للشباب 

وتطلعاتهم، متضمناً أيضاً عروضاً للمشاريع والمبادرات.

 برنامج تعليمي في كردستان العراق“تينول” تحتفل بانجازاتها

احتفــاالً بعيدهــا الســتّين، نّظمت شــركة تينول لبنان سلســلة من 
االحتفاالت جامعة أعضاء مختلفين من شــركائها االســتراتجيين، 
ووعد رئيس مجلس إدارة الشركة شاكر صعب باستمرارية نجاح 
شــركته المتخصصة في عالــم الطالء والدهانــات، خاصةً وأنها 
  UL الشــركة األولى في الشرق األوسط التي حصلت على شهادة
المزدوجة، والتي تّوجت إنجازاتها في ما يتعلق بمحتوى المرّكبات 
العضويــة المتطايــرة وانبعاثاتها، مؤّكداً أن تشــكيلة “تينول” من 
الدهانات ذات المرّكبات العضوية المتطايرة المنخفضة تســتوفي 
معاييــر LEED v4 للمبانــي الخضــراء وهي األمثــل للمدارس 

وغرف االوالد.

أطلقــت “دبــي العطاء” وهي جــزء من مبادرات محمد بن راشــد 
آل مكتــوم العالميــة، برنامــج بقيمــة 3.8 مليــون درهــم إماراتي 
)1,026,375 دوالر أميركي( بالشــراكة مع منظمة اليونيســيف، 
يهــدف إلــى تخفيف الضغط علــى النظــام التعليمــي المتهالك في 
كردستان العراق، حيث سيتم بناء مدرستين تشتمالن على 13 فصالً 
دراســياً في محافظات أربيل والســليمانية، تسوعبان ما ال يقل عن 
1,365 من النّازحين والالجئين وغيرهم من األطفال، حيث سيُتاح 
لهم فرصة الحصول على بيئة توفير التعليم األساســي الســليم، مع 
استفادة أكثر من 39 معلم و3 مدراء ضمن بيئة عمل آمنة ومطمئنة.
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“األميركية” تحتفل بيومها العالمي

احتفلــت الجامعــة األميركية فــي رأس الخيمة بـ“يومهــا العالمي 
الســادس” حيث شــهد حرم الجامعة  التي تضــم هيئة طالبية من 
49 جنســية مــن مختلف القــارات مهرجاناً حيويــاً أثبتت فيه عن 
مكانتهــا كمركز إقليمي في مجــال التعليم والثقافة. وضّمت القرية 
المصغــرة التي أُنشــأت، وتألفت من عدد من األكشــاك التي تقدّم 
الطعام التقليدي وتعرض قطعاً أثرية ثقافية، عدة بلدان من مختلف 

أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
بدوره عبّر رئيس الجامعة حســن العلكيم، عن الفخر بالتنوع الذي 
تتميّــز به الجامعة، واالحتفــال بثقافات أخرى مــع تعزيز التفاهم 

واألمل بروؤية المزيد من الجنسيات ممثلة هنا.

غرس أشجار من موّظفي “ماريوت”
شــــارك مــا 
عـــن  يـزيــد 
150 موّظـف 
فــي فـنـــادق 
مـاريـــــوت 
لدولـيـــــــة  ا
باإلمـــارات 
فــي منتجـــع 

صحراء الوادي، رأس الخيمة، فندق شريك للريتز-كارلتون، بمناسبة 
اليوم العالمي للزراعة من أجل غرس أولى األشجار األصلية ضمن 
مشــروع “اعطــي غاف - غابــة التراث” في قلــب محمية الوادي 
الطبيعيــة التي تبلــغ 500 هكتار، لتعزيز الوعي حول االســتدامة 
والمســؤولية البيئية، وتم التعاون مع شــركة غومبوك  التي وفّرت 

أكثر من 150 شتلة من أشجار الغاف الشجرة الوطنية لإلمارات.
مــن جانبها، أشــارت المديــرة  االدارية لغومبوك تاتيانــا أبيال  أنه 
منذ إطالق  حملة “أعطي غاف لغرس األشجار”، قامت غومبوك 
بغــرس 30,000 بــذرة باإلمــارات، كمــا تهدف لغــرس 4,000  

إضافية بحلول عام 2020.

جماليات الخط العربي المعاصرة
يجمع مراد بطرس ثالث مزايا 
بســياق واحــد، جماليات الخط 
العربــي الكالســيكي والحديث 
معاً، ومخيلة الفنان التشــكيلي 
القادر علــى تطويع األشــكال 
التصميــم  وتقنيــة  واأللــوان، 
وهــو  الحديــث،  اإللكترونــي 
مــا يظهر فــي كتابــه الحديث 
“العربيــة  اإلنكليزيــة  باللغــة 
للمصمميــن”، األول من نوعه 
بالعربية أو باللغــات األجنبية.

صحيح أن الكتاب موجه للمصممين اإلنكليز المتخصصين، ويشكل 
لهــم دليالً تنفيذياً للتعامل مــع صعوبات توظيف الخط العربي ببيئة 
تقنية أجنبية. لكن محتوياته مناسبة أيضاً للمصممين العرب لجهة أن 
المعلومات المتوافرة نتاج خبرة عقود أمضاها المؤلف بميدان الخط 
والتصميــم الطباعي. ويتحول التصميم بالخط العربي مع  بطرس، 
لعمــل فني يراعــي التعقيــدات الثقافية والتقنية الخاصــة باألبجدية 
العربيــة، ويهدف ألخذ المصمم األجنبي برحلة تبين أن التعامل مع 

الخط العربي ليس بالصعوبة التي يبدو عليها.
كما ضّمن بطرس بجانب الشرح النظري المكثف، عشرات الصور 
والتصميمات لتعكس قدرة المزج، معتمداً على خبرته لـ40 سنة من 
العمل مع الشــركات العربية واألجنبية، ما يتيــح له مجاالً إلظهار 
تعمقــه بتاريخ الخط العربي وتطور أقالمه عبر العصور، ومركزاً 
لكيفية تجاوز اإلشــكاالت التقنية التي قد تنشــأ عن العمل بالخطين 
العربي والالتيني معاً، إضافة لعشرات النماذج لتصميمات مازجت 
بين العربية والالتينية، وأعمال فنية  تشكل إضافات إبداعية معبرة، 
وتغطــي النماذج كافة الشــرائح المهنية من الصحــف، المجالت، 
أغلفة الكتب، اإلعالنات، تصاميم الشــركات والشعارات، اللوحات 
الثنائية اللغة، وحتى الفن التشــكيلي. ولتؤكد في الوقت نفسه، ومن 
خــالل خطوات عمليــة دقيقة، أن بإمكـــان المصمميـن النجـاح في 
تطويــع الخط العربي حتى في أعقد التصاميم طالما أن هناك دراية 

بالموروث الحضاري العربي واحتراماً خاصاً ألبعاده الجمالية.
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احتفالية “سورية أم الشهداء”“البركة” يدعم المرأة السورية

وقّع بنك البركة سورية ممثالً بـرئيسه التنفيذي محمد عبد هللا حلبي 
ومبادرة أهل الشــام ممثلةً برئيســة مجلس اإلدارة ميســاء رسالن، 
مذّكرة تفاهم لتنفيذ مشروع “األم ... بركتنا” لتكريم األمهات الاّلتي 
عانيــن ليصلن بأوالدهن لبر األمان. وقال حلبي: إن األم الســورية 
كانت وســتبقى مثاالً للّصبر والعطاء، لذا أحببنا أن نســاهم بتكريم 
المميــزات مــن األمهات اللواتــي ضّحين ألجل أبنائهن وســاهمن 
بنجاحهم ســواًء على الّصعيد العلمي أو المهنــي أو الّصحي لذوي 
االحتياجــات الخاصــة. كذلك رعى البنك البازار الســنوي لجمعية 
مورد التنموية في فندق الداما روز دمشق، وهو حدٌث يُعنى بتمكين 

دور المرأة والمحافظة على الصناعات األسرية اليدوية والتراثية.

أقام بنك ســورية الدولي اإلســالمي للعام الثاني وبمناسبة عيد األم، 
حفالً تكريمياً لـ50 أســرة من شهداء الجيش العربي السوري تحت 
عنوان “ســورية أم الشــهداء”، على مدرج مكتبة األســد وبرعاية  
وزير الشــؤون اإلجتماعية والعمل ريما قادري، وحضور ممثلين 
عن اإلدارة السياسية ومدير عام الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء  

شهيرة فلوح و فعاليات اقتصادية ودينية وإعالمية.
بــدوره، أكد الرئيس التنفيذي للبنك عبد القــادر الدويك أن المبادرة 
تأتي تقديراً لمعاني التضحية والبطولة التي تجسدت بالشهادة دفاعاً 
عن الوطن، وهي رسالة إلى كل أم شهيد، للتأكيد أن أرواح أبنائهن 

األبطال ستظل هي المصباح الذي يضيء الطريق.

شهادة المحاسب IACPA في سوريةمعرض خان الحرير
برعايــة مــن بنك 
وبحضور  الشـــام 
رئيـــس مجلــــس 
الـوزراء عـمــــاد 
خميــــس، وزيــر 
أديـــب  االقتصـاد 
ميّالــــة، وزيــــر 
الصناعــة أحمـــد 

الحمــو، رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشــهابي، رئيس غرفة 
صناعة دمشــق وريفها ســامر الدبس، وعدد مــن معاوني الوزراء 
والصناعيين ورجال األعمال وممثلي السفارات افتتح معرض خان 
الحرير أعماله بفندق داماروز دمشــق. وتهدف هذه المشــاركة إلى 
التواجد بين الشركات والصناعيين والتجار دعماً لنشاطهم التسويقي 

لمنتجاتهم محلياً وخارجياً.
بدوره، صّرح الرئيس التنفيذي للبنك أحمد اللحام أن المشاركة تأتي 
نتيجة للعالقة االســتراتيجية الداعمة والمتبادلــة مع غرفة صناعة  
حلــب، حيث يقدّم البنــك تمويالٍت للمشــاريع الصناعية والتجارية 

والمشاريع الصغيرة وخدماٍت مالية واستشارية.

أطلقت شــركة طالل أبو غزالة وشــركاه شــهادة المحاسب الدولي 
العربي القانوني IACPA في سورية بعد توقفها لعدة سنوات.

وأشــار الشــريك المؤســس في الشــركة ماجد خالد إلى أن الشهادة 
معتــرف بهــا فــي 10 دول عربية وإطالقها يأتي بعد عودة نشــاط 
الشركة بسورية واندماجها مع شركة “الخدمات المالية والمحاسبية 
المتكاملة”، وهي تشــمل 120 ســاعة تدريسية على 6 أشهر تركز 

على محاور االقتصاد والتمويل والمحاسبة والتدقيق والتشريعات.
 كذلك، لفت الشريك المؤسس أحمد العجالني إلى أن محتوى الشهادة 
هو نفســه المقدم عبر شهادة CPA األميركية، إال أنها ال تغني عن 

شهادة المحاسب القانوني السوري والتحل محلها.
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المعرض التخصصي لأللبسة “سيريا مود”
في رعاية رئيــس 
الــوزراء  مجلـس 
خميــــس،  عمــاد 
بـــدأت فعاليــــات 
معرض سيريامود  
بمشـــــاركة 200 
ســورية  شــــركة 
متخصصـــة فــي 
والنسـيج  األلبســة 
ت  ومســــتـلـزمـا

اإلنتــاج ونحو 600 رجل أعمال، بفنادق داماروز والشــيراتون والشــام بدمشــق، 
المعرض الذي تنظمه هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات بوزارة االقتصاد  
واتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها ورابطة المصدرين لأللبسة 

والنسيج ترافقه أيضـاً فعاليات ثقافية بعنوان “رجعت أيام زمان” في دار األوبرا.
وفي تصريح له أكد وزير المالية مأمون حمدان أن هذه المعارض تثبت قوة الشعب 
الســوري والصناعي والتاجر الســوري، وأن الشعب السوري تمكن أن يظهر نفسه 

على الساحة االقتصادية من “نافذة الصناعة الوطنية”.
واعتبر وزير الصناعة أحمد الحمو أن منتجات سيريامود تؤكد وجود حركة إنتاجية 
نشــطة لدى الصناعيين الســوريين، منوهاً بجودة وســعر المنتج السوري المنافس 

للبضائع باألسواق الخارجية.
كمــا لفت وزير االقتصاد أديب ميالة الى أن المشــاركة الكبيرة للقطاع الخاص تدل 
على دوره المهم باستنهاض ودعم اإلنتاج واالقتصاد الوطني، وأشارت وزيرة الدولة 
لشؤون المنظمات سلوى عبد هللا أن المعرض إشارة  قوية لتعافي االقتصاد السوري، 
وأن االتحــادات والغرف التجارية والصناعية تعمل مع الحكومة على دعم مقومات 

الصمود للشعب السوري.
وأوضح  رئيس اتحاد المصدرين الســوري محمد الســواح أن سيريامود  يعد األول 
الذي يستقطب  العدد الكبير من رجال األعمال من 11 دولة عربية إضافة إلى إيران 
منذ بداية األزمة، ونجاحه يؤكد فشــل الدعاية اإلعالميــة المغرضة، وأن الصناعة 
نهضت بسورية ، التي ال تزال من الدول المنتجة والمصدرة خاصة للمواد الغذائية 

والنسيجية.
بدوره، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية السورية جهاكير صادق عباس  
إلى التسهيالت من قبل الحكومة السورية واتحاد المصدرين الستقبال رجال األعمال 
العراقيين مؤكداً أن العدد الكبير للقادمين يأتي لرغبة الشعب العراقي بكسر الحصار 

االقتصادي عن الشعب السوري وأيضاً ألهمية المنتجات السورية.

105



إبراهيم حيدر

تدفق ألوف المواطنات والمواطنين في 19 أذار/مارس 2017 إلى ساحة رياض الصلح 
رفض�اً للضرائ�ب والفس�اد، للق�ول أن ال وصاية على تحرك ش�عبي مدني ال تحكمه 
اصطفافات سياسية وطائفية. وال أحد يّدعي أنه أب التحرك أو يمون عليه، على رغم 
محاولة البعض نس�به إلى تياره أو حركته أو حزبه أو جمهوره مس�تنفراً عصبياته. 
تدفق المواطنون بال دعوة حزبية وصرختها واحدة: ال للضرائب وال للسياس�ات التي 
تفقر الناس، فهؤالء شبان وشابات وطالب جامعات وأساتذة وعمال من كل األعمار، 
جمعهم المطلب الواحد بال ش�عارات اإلنقضاض والش�عبوية التي أجهضت الكثير 

من التحركات السابقة، وفككتها.

لم يتوقع البعض أن تكون التظاهرة الشعبية هادئة، بال شعارات بّراقة تدعو لتغيير 
النظام. هي تظاهرة للتعبير عن رفض سياسات الطبقة السياسية التي تنصل أطرافها 
من مس�ؤولياتهم عن إقرار الضرائب على المواطنين. والالفت مشاركة متنوعة من 
ح�ركات مدنية ومواطنين من المناظق كافة، ومن مجموعات ش�بابية ومن أحزاب 
ومنظمات سياسية يسارية، لكن كل ذلك لم يغير من استقاللية التظاهرة واحتجاج 

المواطنين على السياسات الضريبية وضد الفساد واإلهدار والسرقات.

ولعل الحماس الذي دفع بعض الشباب من مجموعات معينة، كاد أن يطيح بأهداف 
التظاهرة، فالدعوات كانت واضحة: ال هتافات شعبوية وال دعوة الى تغيير النظام وال 
مراهن�ات أن تكون التظاهرة منعطفاً للتغيير في التوازنات في البلد. كان االحتجاج 
مدني واضح وشعبي من قطاعات مختلفة، على رغم غياب النقابات العمالية وهيئات 
األساتذة ورابطاتهم التي وقعت في فخ المطالبة بسلسلة الرواتب المحقة، لكن من 
دون أن يكون لديها استشرافاً لما قد يكون عليه واقع البلد في المحاصصة والفساد، 
وه�ي ال تطال�ب أيض�اً بحقوقها م�ن مدخل تحس�ين نوعية قطاعاته�ا، فوضعت 

السلسلة مقابل الضرائب، ووضعت القطاعات التعليمية في مواجهة الناس.

يسجل لتظاهرة ساحة رياض الصلح، على رغم كل ما اعتراها من شوائب وفوضى، 
وعل�ى محاولة البعض تس�جيل نقاط في التوازنات السياس�ية في الس�لطة، أنها 
خارج االصطفافات والوصاية، فال أحد يس�تطيع القول أنه هو الذي حش�د هذا العدد 
من المواطنين، أو حدد كلمة الس�ر ليكون جمهوره الطائفي أو السياسي والحزبي 
في الس�احة، وال يس�تطيع أن يقول أنه أفتى بنزول الناس أو اخراجهم من الساحة، 
فهذا التنوع الكبير الذي شهدناه منذ زمن قد يؤسس عليه من خارج االصطفافات 
والمصالح الضيقة، وبعيداً من الحماس الشبابي الذي يريد التغيير سريعاً بداًل من أن 

يراكم في مطالبه وطموحاته ومستقبله.

الحراك ضد الضرائب ... ضمانته استقالليته
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