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وع الموازنة للسنة 2017، وال تحسم ملفات قطع  ليس تفصيالً أن يعّلق م�رش
الحساب. فالقضية باتت أشبه بلعبة القط والفأر، طالما استمر الخالف حول هذا 
ي 

نفاق. وبينما أبطل المجلس الدستوري �ف ي مجال االإ
الموضوع الذي يربك الدولة �ف

اً  أنه مخالف للقانون،  ائب الممول لسلسلة الرواتب وأعاده معت�رب لبنان قانون ال�ف
ائب ضمن الموازنة،  ويتضمن الكث�ي من االأخطاء والمغالطات، داعياً إىل إقرار ال�ف
فإن الحكومة مطالبة بالتعاون مع مجلس النواب بحس��م ملف الموازنة وإقرار 
يع الماىلي المتعلق  وعها مع قطع الحس��اب للسنوات الماضية، ليكتمل الت�رش م�رش
ي مأزق االأرقام غ�ي الدقيقة والهدر الذي 

بالدولة والناس أيضاً، قبل أن ندخل �ف
ي غياب الموازنة.

يستمر �ف

ائب رقم 45، كان واضحاً وجود  وقبل أن يبطل المجلس الدستوري قانون ال�ف
وع الموازنة،  ي م�رش

ائب يجب أن تدخل �ف ي ذلك أن ال�ف
خلل ينبغي إصالحه. ال يع�ف

ي تحدد أرقام 
ائب مكمالً لقانون الموازنة ال�ت وري أن يكون قانون ال�ف إنما من ال�ف

يرادات، ويمكن من خاللها تحديد عجز الموازنة الذي ال يزال مرتفعاً  نفاق واالإ االإ
ويهدد المالية العامة للدولة ويزيد من المديونية. أما الخلل، فيتعلق بما يجري من 
ها من االأمور المالية المعلقة،  خالف حول ملفات أساسية تتقدم عىل الموازنة وغ�ي

ي غ�ف عنها.
ي مشكالت هو �ف

ما يؤدي إىل تعطيل االإصالح الماىلي ويدخل البلد �ف

ال بديل عن تنظيم أمور الدولة وملفاتها، ليسلك مسار االإصالح طريقاً ثابتة، وال 
عادة انتظام االآلية القانونية  ي إقرار موازنة هي مطلوبة الإ

ر بعد اليوم للتأخ�ي �ف م�رب
ستثمارات. لل�ف الماىلي واالنطالق بمشاريع اقتصادية وجذب االإ

للعودة اىل إقرار الموازنة
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ي��درس مصرف لبنان تخصيص حزمة تحفيزية بقيمة 
ملي��ار و200 ملي��ون دوالر خالل ع��ام 2018، لدعم 
االقتصاد اللبناني، حسبما أكد نائب حاكم مصرف لبنان 
س��عد عنداري، الذي أوضح أن الحزمة سيتم توجيهها 
لقطاعات مختلفة من بينها الصناعة والس��ياحة، مشيراً 
إلى أن المصرف يس��تهدف تحقي��ق معدل نمو يتراوح 
ما بي��ن 3 و3.5 % خالل العام المقبل، ارتفاعاً من 2 

و2.5 % خالل العام الجاري.

مصرف لبنان: جهود لمكافحة تبييض األموال

1.2 مليار دوالر لدعم االقتصاد اللبناني

استضافت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان منتدى حول رفع مستوى التوعية 
في تطبيق القانون رقم 44 س��نة 2015 )مكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب(، 
ش��ارك فيه عدد م��ن الجه��ات اللبنانية الملزم��ة باإلبالغ خصوصا تلك التي ش��ملها 
القان��ون 44 ومنها كتاب العدل وخبراء المحاس��بة المجازين ف��ي لبنان باإلضافة الى 
الجهات المعنية أصال باإلبالغ قبل تعديل القانون المذكور مثل تجار السلع ذات القيمة 

المرتفع��ة ووكالء العقارات ومؤسس��ات 
الصرافة وش��ركات تحويل األموال. وقد 
أقيم المنتدى بالتعاون مع وزارة الش��ؤون 
الخارجي��ة الدنماركية - صندوق الس��الم 
وتحقيق االستقرار، باالشتراك مع المركز 
العالم��ي لألمن التعاوني ال��ذي يتخذ من 
الواليات المتحدة وبريطانيا مقراً لمكاتبه.

سعد عنداري

2.94 تريليون دوالر أصول الصناديق العربية

أظهر تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة 
الس��يادية SWF Institute أن قيم��ة أصول 
صناديق الثروة السيادية العربية سجلت  2.94 

تريليون دوالر في تموز/يوليو 2017.
وتصدر جه��از أبوظبي لالس��تثمار صناديق 
الثروة السيادية العربية بإجمالي أصول بلغت 
828 ملي��ار دوالر. واحتلت هيئة االس��تثمار 

الكويتية المركز الثاني عربياً والرابع عالمياً، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 524 مليار 
دوالر، فيما احتلت السعودية المرتبة الثالثة عربياً، والخامسة عالمياً، بإجمالي أصول 
أجنبية بلغت 514 مليار دوالر تتبع لمؤسسة النقد العربي السعودية )البنك المركزي(.

سالمه يؤكد االستقرار النقدي

أك��د حاكم مصرف لبنان رياض س��المه أن “لبنان 
لدي��ه كل المقوم��ات والمعطي��ات للمحافظ��ة على 
االستقرار النقدي واس��تقرار الفوائد”، مشدداً على 
حرص البنك المركزي على تطوير الهيكلية الالزمة 
ووضع جميع األسس لحماية القطاع المالي في لبنان 

وجعله متالئماً مع التطلعات المالية العالمية.
كالم سالمه جاء خالل مشاركته في اجتماع الدورة 

االعتيادية الحادية واألربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسس��ات النقد 
العربية، الذي انعقد في أبوظبي. وقدم سالمه مداخلة حول آخر التطورات االقتصادية 
والمالية اإلقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، مشدداً على “ضرورة تطبيق 
تش��ريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية وأن تكون الممارسات المصرفية متالئمة 

واألنظمة المتعلقة بكفاية رأس المال واالدارة الرشيدة واالمتثال”.

رياض سالمه

عدّلت وكالة “موديز”، لخدمات المس��تثمرين، نظرتها 
المستقبلية للقطاع المصرفي في لبنان من “سلبية” إلى 
“مستقرة”، في ظل تحس��ن االستقرار السياسي والنمو 
االقتص��ادي ف��ي البالد، موضحةً أن تل��ك النظرة تعبر 
ع��ن توقعها لكيفية تطور الكف��اءة االئتمانية للمصارف 
ف��ي لبنان، خالل الفت��رة من 12 - 18 ش��هرا القادمة، 
التي تش��ملها النظرة المس��تقبلية. وتوقعت الوكالة نمواً 
“متواضعاً” في االئتمان بنس��بة 6 % في العام الحالي، 
مقارنة بالعام الس��ابق مدفوعاً بالدع��م المقدم من جانب 
البنك المرك��زي اللبناني. كما توقع��ت “موديز” ايضاً 
اس��تمرار المص��ارف اللبنانية في اجت��ذاب الودائع من 
العمالء، ما س��يمكن القطاع المصرف��ي من تمويل كل 

من: القطاع الخاص، والعجز الحكومي.

االستقرار يعزز
القطاع المصرفي اللبناني
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كش����ف رئي����س 
الوزراء التون��سي 
يوس�ف الش�اهد أن 
ب��الده س��تس��م�ح 
بفت��ح حس����اب�ات 
بالعمل��ة األجنبي��ة 
وس����تق�ر قان�ون��اً 
للعفو ف��ي جرائ��م 
الص��رف، وذل��ك 

ف��ي إط��ار خط�ة لدع����م احتياطيات بالده م��ن العملة 
األجنبي��ة التي تراجعت إلى أدنى مس��توياتها منذ نحو 

ثالثة عقود.
على صعيد آخر، أكد الش��اهد أن الحكومة تخطط لرفع 
النم��و االقتصادي في البالد إل��ى 5 % في عام 2020 
مقارنة مع نمو متوقع ال يتجاوز 2.5 % في 2017 في 

إطار خطة إلنعاش االقتصاد التونسي.

تونس تسمح بفتح حسابات
بالعملة األجنبية

يوسف الشاهد

وافق البنك الدولي على المس��اهمة في إنجاز مشروع 
اإلدم��اج االقتصادي للش��باب في تون��س “مبادرون” 
من خالل تقديمه قرض 60 مليون دوالر، ويس��تهدف 
المش��روع الفئات المهمش��ة والمحرومة من الش��باب 
ويه��دف إلى محاربة البطال��ة من خالل توفير الفرص 

االقتصادية والمهنية.
وكان��ت الحكومة التونس��ية قد أنش��ئت المش��روع هذا 
ضمن خططه��ا االقتصادي��ة بعد أن أظه��رت تقارير 
رس��مية ارتفاعاً كبيراً في مع��دل البطالة، إذ بلغ خالل 
الثل��ث األول م��ن الع��ام 2017 حوال��ى 15.3 % ما 
يقارب 626 ألف ش��خص، كما بلغ عدد العاطلين عن 
العمل الحاصلين على شهادات عليا أكثر من 250 ألف 

بمقدار 31.2 %.

قرض دولي جديد لتونس

األهلي يدعم التجارة في مصر

كشف نائب رئيس البنك األهلي المصري يحيى أبو 
الفتوح أن تمويل البنك للتجارة الخارجية في مصر 
بلغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حتى اآلن 14 
مليار دوالر، وذلك بعد أن اتخذت الحكومة قرارها 
التاريخ��ي بتحري��ر س��عر الصرف، كم��ا أضاف 
أن عم��الء البن��ك تنازلوا ع��ن 13.5 مليار دوالر 
عمالت صعبة مع ارتفاع عدد حساباتهم بنحو 170 
ألف، ه��ذا ويبلغ حجم الودائ��ع حوالى 800 مليار 
جني��ه بينما وصل حجم محفظ��ة القروض إلى 36 

مليار جنيه منها 32 مليار جنيه قروض مباشرة للعمالء.
يحيى أبوالفتوح

تسهيالت لـمشروع “بوليفارد تاور”

وق��ع بن��ك مس��قط مذكرة 
تفاه��م م��ع  ش��ركة إمداد 
للتطوير العق��اري، لتوفير 
“بيتن��ا”   برنام��ج  مزاي��ا 
للراغبين  السكني  للتمويل 
وش�����راء  التمل���ك  ف���ي 
الوح��دات الس����كنية م��ن 
جمي��ع الجنس����يات ف���ي 
مشروع “بوليفارد تاور”، 

الواقع في “مسقط هيلز” بمحافظة مسقط. وقام بالتوقيع على المذكرة المدير التنفيذي 
لشركة “إمداد” العقارية عبدهللا الخليلي، ونائب مدير عام المبيعات ببنك مسقط عبدهللا 

المعشني، بحضور عدد من المسؤولين في المؤسستين.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن اس��تراتيجية بنك مس��قط في تقديم خدمات وتسهيالت 

مصرفية لألفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجاالت والقطاعات.

عمان ملتزمة ربط عملتها بالدوالر

أك��د الرئي��س التنفي��ذي الجديد للبنك 
س��ليم  طاه��ر  العمان��ي  المرك��زي 
العم��ري أن الس��لطنة ملتزمة بربط 
عملتها بال��دوالر، لكنها غير ملتزمة 

بمشروع العملة الخليجية الموحدة.
وق��ال العمري عل��ى هامش اجتماع 
لمحافظي البنوك المركزية العربية، 

إن الري��ال العماني ليس تحت ضغط في أس��واق الص��رف األجنبي على الرغم من  
أسعار النفط المنخفضة التي تضغط على األوضاع المالية للدولة وميزان المعامالت 

الجارية.
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روسيا تعتزم البت بشأن العمالت االفتراضية

تتج��ه  روس��يا نحو اتخ��اذ قرار بش��أن تداول 
العمالت المشفرة واالفتراضية في البالد بهدف 
ضم��ان الفضاء القانوني لتطوير هذه الس��وق، 
حس��بما أكد رئيس لجنة مجلس الدوما لألسواق 
المالية أناتولي أكساكوف، الذي أوضح أنه سيتم 
تشكيل مجموعة عمل في مجلس الدوما لتحديد 
الجهة المنظمة )غالباً س��تكون البنك المركزي 
الروس��ي(، ولتحديد ما إذا كان من الضروري 

أناتولي أكساكوفنقل هذه التجارة إلى البورصة أم ال.

طلب��ت ش��ركة التعدي��ن العربي��ة الس��عودية “معادن” 
م��ن  البنوك في منطقة الخلي��ج تقديم مقترحات لقرض 
سيستخدم في إعادة تمويل دين قائم يبلغ نحو 2.88 مليار 
دوالر. وأرس��لت “مع��ادن” - أكبر ش��ركة للتعدين في 
منطقة الخليج - طلباً إلى البنوك لتقديم مقترحات وامهلتها 
ش��هراً للرد بهدف التوصل إلى تسهيل تمويلي لشركات 
وليس قرضا  لتمويل مش��روع مث��ل القرض األصلي. 
ويتوقع أن يصبح مشروع األلمنيوم الذي تقوم به الشركة 

السعودية من أكبر مجمعات األلمنيوم في العالم.

“معادن” تطلب إعادة تمويل دين

قطر تقلص حصتها في “تيفاني”

بع��د أن باع��ت قط��ر جزءاً 
ش��ركة  ف��ي  حصته��ا  م��ن 
الروس��ية ، كشف  روسنفت 
بن��ك مورغ��ان س��تانلي أنه 
أدار صفق��ة لبي��ع نحو 4.4 
مليون س��هم مملوك��ة لجهاز 
قطر لالستثمار في “تيفاني” 

للمجوهرات من خالل صفقة كبيرة خفضت حصة الصندوق الس��يادي القطري من 
13 إلى 9.5 %، إذ تسعى قطر من خاللها إلى موازنة محفظة األصول إثر الضغوط 
االقتصادية التي تتعرض لها، رغم تصريح بعض مس��ؤوليها أن اس��تثمارات دولية 

جديدة ستعلن قريباً.
ولم يذكر “مورغان س��تانلي” أي تفاصيل بش��أن قيمة الصفقة أو اسم المشتري، لكن 

مصادر قدرتها بنحو 415 مليون دوالر.

قطر تبيع بنك لوكسمبورغ

اشترت شركة ليجند هولدنغز الصينية حصة نسبتها 90 % في بنك لوكسمبورغ الدولي 
)ب��ي.آي.إل( من األس��رة الحاكمة في قطر مقابل 1.48 مليار ي��ورو، في أكبر عملية 
استحواذ من شركة صينية على بنك إيداع أوروبي. وأبرمت الشركة الصينية، المالكة 
لمجموعة لينوفو ألجهزة الكمبيوتر، صفقة االستحواذ على البنك األوروبي مع بريسيشن 

كابيتال، وهي ذراع استثمارية ألفراد 
في األسرة، من بينهم رئيس الوزراء 
القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم 
آل ثان��ي. وقال رئي��س مجلس إدارة 
“ليجند”، ليو تش��وان تش��ي: إن هذا 
استثمار اس��تراتيجي، إذ أن الشركة 
تس��تهدف دعم البن��ك ليصبح عالمة 

تجارية مصرفية عالمية.

أعلنت ش��ركة المملكة القابضة استحواذها على حصة 
16.2 % ف��ي البنك الس��عودي الفرنس��ي مقابل صفقة 
وصلت قيمته��ا حوالى 1.5 مليار دوالر. وبذلك تصبح 
شركة المملكة أكبر مساهم في البنك السعودي الفرنسي.

وستقوم باالستحواذ على الحصة من مجموعة “كريدي 
أغريكول” الفرنسية، التي ستبقى كمستثمر استراتيجي 
في البنك الس��عودي الفرنس��ي، بجانب شركة المملكة، 

مستمراً في دعم نشاطات البنك ونموه.
وقال المدي��ر التنفيذي المالي للش��ركة القابضة، محمد 
فهمي: إن األداء القوي للبنك السعودي الفرنسي سيكون 
ل��ه أثر إيجابي على النتائج المالية للش��ركة، عند انتهاء 

هذه الصفقة.

استحواذ جديد للمملكة القابضة
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أغلق بنك هارودز أبوابه في بريطانيا بعد س��نوات من 
الخس��ائر الفادحة، إذ طلب من عمالئه أفراداً  وشركات 
نقل حس��اباتهم قبل توقف الخدمات بشكل كامل. وكانت 
“قط��ر القابضة” قد اش��ترت البنك ع��ام 2010 ضمن 
صفق��ة ش��ملت جميع متاج��ر البي��ع بالتجزئ��ة التابعة 
ل�“ه��ارودز المح��دودة”، إال أن حج��م الخس��ائر دف��ع 
األخيرة إلى إطالق منتج��ات ادخارية جديدة للتعويض 
لكن م��ن دون نتائج ملموس��ة فبلغت في الس��نة المالية 
األخي��رة عام 2016 نحو 6.3 مليون جنيه )8.5 مليون 
دوالر أميركي( مع ازدياد تكاليف الموظفين إلى 14.6 

مليون دوالر ما دفع الشركة المالكة لقرار اإلغالق.

إغالق بنك “هارودز” البريطاني

حظر مالي صيني على كوريا الشمالية

أصدر البنك المركزي الصيني أوامر بمنع مواطني وش��ركات كوريا الشمالية من فتح 
حسابات جديدة لدى كبرى البنوك التابعة للحكومة وذلك بعد أن صوتت الصين لصالح 
عقوب��ات فرضتها الواليات المتحدة بعد التجارب النووية والصاروخية. وكانت أكبر 4 
بنوك في الصين قد أوقفت أي تعامالت مع مواطني كوريا الش��مالية أما من كان لديهم 
حسابات سابقة لم يعد بمقدورهم اإليداع أو السحب تطبيقاً لقرار الحظر الذي اضطرت 

إليه الصين بعد تهديد الواليات المتحدة بحظر 
مؤسسات مالية صينية تتهمها واشنطن بغسيل 
األم��وال لصالح تج��ارب كوريا الش��مالية، 
وتمن��ع العقوبات االميركي��ة واردات كوريا 
الشمالية من النفط وصادراتها من النسيج في 

محاولة لوقف تدفق األموال إليها.

“جي بي مورغان”: البتكوين خدعة

اعتبر الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان” 
جيم��ي دايمن أن العمل��ة الرقمي��ة البتكوين هي 
خدعة، مش��يراً إلى أنه س��يطرد أي موظف في 

البنك يتعامل بهذه العملة العتباره “غبيا”.
وق��ال دايمن خ��الل مؤتم��ر في نيوي��ورك: إن 
صعود البتكوين يمثل فقاعة اس��تثمارية أسوأ من 
فقاع��ة أزه��ار التوليب التي ش��هدتها هولندا في 

القرن الس��ابع عشر، متوقعاً انفجار هذه “الفقاعة “، ومحذراً من أن “األمر لن ينتهي 
عل��ى خير”. وارتفعت قيمة البتكوين بش��كل مذهل في األش��هر األخيرة، بعدما نالت 
مزي��داً من القبول كوس��يلة للدف��ع والتجارة في إطار تقنية العم��الت االفتراضية التي 

تعرف باسم “بلوكتشين”.

جيمي دايمن

البنك الدولي يمّول “طريق الحرير”

قدم البنك الدولي  8 مليارات دوالر للمساعدة في 
تطوير البنية التحتية للحزام االقتصادي “طريق 
الحرير”. وقال رئي��س البنك، جيم يونغ كيم: إن 
االس��تثمار محفز، خصوصاً ف��ي البنية التحتية، 
وفي مش��روع ه��ام مثل )طري��ق الحرير( الذي 
اقترحت��ه جمهوري��ة الصين الش��عبية، لذلك فإن 
البن��ك الدولي سيس��اعد الدول الت��ي تعمل على 
إنجاز المشروع من أجل تعزيز الفرص المتاحة 

وفقاً الستراتيجية التنمية الخاصة بها. ومشروع الحزام االقتصادي “طريق الحرير” 
و“طريق الحرير الجديد” المعروف باسم “حزام واحد - طريق واحد” اقترحه الزعيم 
الصيني، ش��ي جين بينغ في عام 2013. ويش��مل 60 دولة تش��كل 40 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي العالمي.

جيم يونغ كيم

ق��ال نائ��ب رئي��س 
البن����ك المرك���زي 
الروس���ي فاس���يلي 
ب�وزدي�ش����ي�ف: إن 
التقدي��رات األولي��ة 
لل�ب�ن��ك المرك���زي 
تش���ي�ر إل��ى أنه ق�د 
يض��خ ما بي�ن 250 
و400 ملي��ار روبل 
)4.3 - 6.9 ملي��ار 

دوالر أميركي( في مجموع��ة بنك أوتكريتي من أجل 
إنقاذه.

وأوضح أن اإلدارة المؤقتة التي شكلها البنك المركزي 
تعك��ف عل��ى تقيي��م المخاط��ر والخس��ائر المحتمل��ة 
للمجموع��ة، الفتاً إلى أن اإلنقاذ ل��ن يقتصر على بنك 
أوتكريتي بل سيش��مل ش��تى الكيانات المنضوية تحت 

مظلة المجموعة المالية.

6.9 مليارات دوالر
إلنقاذ بنك أوتكريتي

فاسيلي بوزديشيف
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صفقة تمويل لتوسعة “السعودي األلماني”

نجحت شركة اإلمارات لتطوير 
المالك��ة  الرع�اي��ة الصحي�����ة 
للمستش��فى الس��عودي األلماني 
بدبي، ف��ي إتمام صفق��ة تمويل 
مشترك بقيمة 370 مليون درهم 

)100 مليون دوالر(.
ويش�����ارك ب�ن���ك اإلم���ارات 
اإلس��المي ف��ي ه��ذه الصفق���ة 

بصفته المصرف المنس��ق ووكيل االستثمار والضمان. في حين يشارك بنك المشرق 
وبنك دبي اإلس��المي بصفة المنظم الرئيس��ي األول، أما “العربي األفريقي الدولي” 
فيأخذ صفة المنظم الرئيسي المفوض لعملية التمويل. وتتوافق صفقة التمويل المشترك 
هذه مع أحكام الش��ريعة اإلس��المية، وسيتم استخدام التمويل في تشغيل وتوسعة مبنى 

المستشفى السعودي األلماني.

قرض لتوسعة نظام مترو دبي

جمع��ت “حكومة دب��ي” قرضاً 
بقيم��ة 1.1 ملي��ار دوالر، بغي��ة 
توسعة نظام المترو في اإلمارة، 
كخط��وة أولى من برنامج تمويل 
البنية التحتية الذي من المتوقع أن 
يصل إلى 2.8 مليار دوالر. هذا 
ويعتب��ر المبلغ المقترض، الجزء 
التج��اري م��ن تموي��ل إجمال��ي 

مطلوب للمشروع، ومن المرجح الحصول على البقية عن طريق قروض مضمونة 
من وكاالت ائتمان الصادرات. وتش��مل قائم��ة الجهات المانحة للقرض، البالغ أجله 
10 أع��وام ، كالً م��ن “بنك أبوظبي األول” و“إتش.إس.بي.س��ي”، “انتيس��ا س��ان 

باولو”، “سانتاندير” و“ستاندرد تشارترد”.

رقم قياسي للصندوق السيادي بالنرويج

بلغ��ت قيمة صن��دوق الثروة الس��يادي بالنرويج 
تريلي��ون دوالر بعد أن تجاوزت جميع التوقعات 
المبدئي��ة. وأب��دى الرئيس التنفي��ذي لوحدة إدارة 
االس��تثمارات بالبن��ك المرك��زي النرويجي ينفا 
سلينجس��تاد اعتقاده أنه اليوجد أي ش��خص كان 
ليتوق��ع أن يصل الصندوق إل��ى تريليون دوالر 
عندم��ا تم تحوي��ل أول دفعة من إي��رادات النفط 
في مايو/أيار 1996. مش��يراً إلى ان “الوصول 

لتريليون دوالر هو نقطة محورية، وأن نمو قيمة الصندوق السوقية كان مذهالً”.
ينفا سلينجستاد

كش����فت صحيف��ة 
هيرال��د الرس��م�ية 
ف��ي زيمبابوي، أن 
بن���ك الص��ادرات 
والواردات اإلفريقي 
يقوم بترتيب قرض 

قيمت��ه 1.8 مليار دوالر أميرك��ي، بعد أن صرح وزير 
المالية باتريك تشيناماسا أن مفاوضات أجريت للحصول 
عل��ى قرض بهدف س��داد المتأخرات المس��تحقة للبنك 
الدولي والبن��ك األفريقي للتنمية كي تس��تطيع حكومته 

العودة إلى مصادر التمويل العالمية.
وقال: إن بنك الصادرات، الذي يتخذ من مصر مقراً له، 
هو المرتب الرئيسي للقرض بعد أن أصبح أكبر مقرض 
أجنبي لحكومة الرئيس روبرت موجابي في الس��نوات 

األربع األخيرة.

“الصادرات اإلفريقي”
يمّول “زيمبابوي”

باتريك تشيناماسا

أعلنت وزارة المالية الس��عودية أنها جمعت 7 مليارات 
لاير )1.8 مليار دوالر( خالل إصدارها المحلي الثالث 
ضمن برنامج صكوك حكومي تسعى المملكة من خالله 

لتغطية عجز الموازنة.
وأعلن عن اإلصداري��ن األول للصكوك الحكومية في 
أبريل/نيس��ان 2017 وفي يوليو/تموز 2017، وبلغت 

قيمتهما معاً 13.5 مليار دوالر أميركي.
ه��ذا ويعان��ي االقتصاد الس��عودي من تراجع أس��عار 
النف��ط، كم����ا تتوق��ع المملك��ة أن يص��ل العج��ز في 
موازنته��ا العامة ف��ي 2017 حوالى 53 مليار دوالر، 
وأن يبلغ النمو االقتصادي في المملكة هذا العام 2017 
بحوالى 0.1 %، بحس��ب صن��دوق النقد الدولي، وهو 

أدنى معدل للنمو منذ 2009.

السعودية تجمع سندات
بـ1.8 مليار دوالر
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“بافيت” أكبر مساهم في بنك أوف أميركا

أصبح الملياردير األميركي وران بافيت أكبر مالكي 
األسهم في “ بنك أوف أميركا” وذلك بعد أن اشترت 
مجموعته “بيركش��ير هاثاواي” 700 مليون س��هم 
بسعر مخفض )7.14 دوالر للسهم الواحد( وهو مبلغ 
يقل كثيراً عن سعر اإلقفال في اليوم الذي سبق اجراء 
الصفقة )23.58 دوالر(. وكان بافيت قد حصل على 
حق شراء األسهم في 2011 بعد استثماره 5 مليارات 

دوالر أميركي في البنك الذي كان يعاني آنذاك من تداعيات األزمة المالية العالمية.
وران بافيت

تجاوزت الديون الخارجية المستحقة للحكومة األميركية، 
نحو 20 تريليون دوالر، ألول مرة في تاريخها.

وبحسب “بيزنس اينسيدر” حاولت الحكومة إبقاء الدين 
دون ال���20 تريلي��ون دوالر إذ اس��تخدمت الخزانة في 
آذار/م��ارس 2017 ما يس��مى “بالتدابير االس��تثنائية” 
إلبقاء القيمة القصوى للدين مجمدة عند 19.84 تريليون 
دوالر. ووص��ل الرقم إلى 20.164 تريليون دوالر وال 
يزال يتج��ه إلى النمو. وكان الرئي��س األميركي دونالد 
ترامب زعم س��ابقًا أن بإمكانه القيام بتقليص حجم الدين 

العام عن طريق التفاوض حول الصفقات التجارية.

ارتفاع كبير للدين العام األميركي

ذكرت وكال��ة رويترز نقالً عن مصدرين أن بنك أوني 
كريدي��ت اإليطالي أب��دى في اآلونة األخي��رة للحكومة 
األلمانية اهتمامه بشأن االندماج مع كوميرتس بنك الذي 
تدعمه الدولة، مش��يرةً إلى أن أي صفقة ستبرم فقط في 

األجل المتوسط.
وقال المصدران إن أكبر بنك في إيطاليا أبدى في األشهر 
الماضية رغبته تلك، فيما س��يكون على األرجح صفقة 
تبادل أس��هم بالكامل ربما تبرم بمجرد اس��تكمال خطة 
تحول يجريه��ا المصرف على م��دى العامين القادمين 

وهو يبحث عن شركاء محتملين في أوروبا.

“أوني كريديت” يسعى لالندماج
مع “كوميرتس بنك”

المركزي األميركي ينهي التحفيز النقدي

أنهى مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي )البنك 
المركزي( إجراءات التحفي��ز النقدي التي اتخذها 
لمواجه��ة تداعيات األزمة المالي��ة العالمية قبل 9 
س��نوات. وأوضحت رئيس��ة المجلس جانيت يلين 
أن البنك المركزي سيبدأ تدريجياً تخفيض محفظة 
أصول��ه البالغ��ة نح��و 4.2 تريليون��ات دوالر في 
الس��ندات الحكومية والرهن العقاري، مشيرةً إلى 
أن البن��ك ق��رر اإلبقاء على س��عر الفائدة من دون 

تغيير بين 1 % و1.25 %.  وتعهدت يلين بمراقبة معدل التضخم المرش��ح لالرتفاع 
مؤقتاً بسبب صعود أسعار النفط الناجم عن األعاصير التي ضربت جنوب البالد حيث 
توجد أكبر منشآت التكرير، الفتةً إلى أن النمو االقتصادي للبالد سيتراجع خالل الربع 

الثالث جراء التأثيرات التي سببتها األعاصير.

جانيت يلين

31 مصرفًا أوروبيًا في دائرة الخطر

كش��ف تحلي��ل أجرته ش��ركة باين 
االستش��ارية  أن ع��دد المص��ارف 
األوروبي��ة الُمعّرضة لخطر ش��ديد 
قفز الى إل��ى 31 بنكا، مقارنة بنحو 
23 بنكا خالل عام 2015. واقترب 
ع��دد البن��وك المصنف��ة ف��ي الفئ��ة 
األضعف من مثليه في عام 2013، 
في داللة عل��ى تفاقم مخاطر البنوك 
األوروبي��ة على الرغ��م من الجهود 

المبذولة للحد من هذه المخاطر والحيلولة دون انهيار أي من هذه المصارف، بحسب 
تقرير صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية. وشملت قائمة البنوك ال�31 المصنفة في 
الفئة األضعف 11 مصرفاً إيطاليا، و6 مصارف إسبانية، و5 ألمانية، و2 من اليونان. 
ورصد التقرير أن البنوك المصنفة ضمن الفئة األضعف لم تتصرف بشكل فعال، ولم 

تتخذ اإلجراءات المناسبة في الوقت الصحيح، ما زاد جزئيا من المخاطر.
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اإلقتصادي، واستقرار سعر صرف العملة، وإدارة 
أس��عار الفائدة، بينما الذين حصلوا على امتيازات 

“A-” فإنهم فشلوا في هذا المجال.
وق��د أك��د ناش��ر ال�“غلوب��ال فاينان��س” جوزف 
غرافوتو أّن المصارف المركزية تعاني من مشاكل 
مركزية مثل التضخم، ارتفاع األس��عار، انخفاض 
الفوائ��د. وقال: إن الح��كام المصنفين ضمن الئحة 
فئ��ة “أ” هم الذين اس��تطاعوا تجاوز كل التحديات 

وحافظوا على االستقرارين النقدي والمالي.
وحل حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض س��امه 
في المرتبة الثانية عالمياً بين افضل رؤساء البنوك 
المركزي��ة في العالم بحس��ب “غلوب��ال فاينانس” 
للعام 2016. وتعتمد المجلة في وضع القائمة على 
قدرة حاكم المركزي في الس��يطرة على التضخم، 
وتحقيق النمو االقتصادي، والحفاظ على استقرار 

سعر صرف العملة الوطنية وإدارة سعر الفائدة.

رياض سالمه
عيّن رياض س��امه حاكم��ا للمصرف المركزي 

رياض سالمه بين أفضل 9 حكام في العالم
اختير حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمه وللسنة الثانية توالياً، من بين أفضل 9 حّكام في العالم، إلى 
جانب حكام المصارف المركزية لكل من أوستراليا وهندوراس والمغرب والباراغواي وروسيا وتايوان والواليات 

المتحدة، الذين تمّيزوا بنيلهم درجة “A” المرموقة، وذلك وفق مجلة “غلوبال فايننس”.
وتنشر مجلة “غلوبال فايننس” منذ عام 1994 تقريراً سنوياً تعلن فيه أسماء أفضل حكام مصارف مركزية، في 

83 بلداً رئيسياً واالتحاد األوروبي.

وأوضح بيان صادر عن وحدة اإلعام في 
المصرف المركزي أن هذه الدرجة “تُمنح 
على أس��اس النجاح في احتواء التضخم، 
االقتص��ادي،  النم��و  أه��داف  وتحقي��ق 
والحفاظ على استقرار العملة”. ولفت إلى 
أن “اختيار س��امه، يكّرس الثقة العالمية 
في النظام المصرف��ي اللبناني الذي التزم 
على الدوام تطبيق المعايير الدولية بفضل 
سياس��ات مصرف لبنان المالي��ة والنقدية 
الصارمة”. واعتبر أيضاً أنه “يشكل نقطة 
إيجابي��ة مضيئة للبنان، تبيّ��ن الدور البنّاء 

الذي يؤديه البنك المركزي اللبناني”.

الحاكم األفضل للسنة الثانية
يأت��ي اختيار س��امه بين أفض��ل 9 حكام 
للس��نة الثاني��ة توالي��اً، إذ صنّف��ت مجل��ة 
“غلوب��ال فينان��اس غرايدز” ف��ي عددها 
الص��ادر لش��هر تش��رين االول/اكتوب��ر 
2016، مديري البنوك المركزية في العالم 

للسنة 2016.
وصنّ��ف حكام مصارف ع��دد من البلدان 
بحس��ب تقرير المجلة ضم��ن الئحة الفئة 
“أ” ومنه��ا “لبنان، الباراغ��واي، البيرو، 
الفيليبين، روسيا، وغيرها ضمن األفضل 
ف��ي العال��م خال الع��ام المنص��رم وذلك 
تقديراً إلنجازاته��م وتحقيقهم أفضل اداء. 
بينما حّل حكام المص��ارف المركزية في 
األردن، والمكسيك، والمغرب، والواليات 
المتح��دة في فئ��ة “أ-”. وكان ق��د بدأ هذا 

التقرير بالصدور في عام 1994.
ووصف��ت المجلة حكام البن��وك المركزية 
في 75 دولة رئيس��ية واإلتحاد األوروبي 
الذي حصل��وا على تصني��ف “A” بأنهم 
ذات امتياز وحققوا النجاح عبر الس��يطرة 
عل��ى التضخ��م، وتحقي��ق أه��داف النمو 

ف��ي ع��ام 1993، وهو الحاك��م الخامس 
لمصرف لبنان منذ تأسيس��ه عام 1964. 
عيّن حاكماً لمصرف لبنان في األول من 
آب/أغس��طس 1993 لم��دة 6 س��نوات. 
وأعي��د تعيينه ألربع والي��ات متتالية في 
ع��ام 1999 و2005 و2011 وأيضاً في 

عام 2017 الحالي.
يدي��ر الحاك��م مص��رف لبن��ان المركزي 
ويعاونه في مهمته 4 نواب حاكم والمجلس 
المرك��زي. ويترأس المجل��س المركزي 
لمص��رف لبنان والهيئ��ة المصرفية العليا 
وهيئة التحقيق الخاص��ة المعنية بمكافحة 
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، اضافة 

الى هيئة األسواق المالية.
وس��امه هو عضو ف��ي مجلس محافظي 
صن��دوق النق��د الدول��ي وصن��دوق النقد 

العربي.
ف��ي ع��ام 2012، ترأس حاك��م مصرف 
لبنان اجتماعات مجلس��ي محافظي البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي في طوكيو، 
وبي��ن عامي 2013 و2015 كان س��امه 
رئيس��اً مش��اركاً ف��ي مجلس االس��تقرار 
المالي لمنطقة دول الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، كما ترأس حتى عام 2013 مجلس 

محافظي صندوق النقد العربي.
وته��دف السياس��ة النقدية الت��ي اعتمدها 
الحاكم س��امه إلى حماي��ة الليرة اللبنانية 
م��ن أجل إرس��اء أس��س نم��و اقتصادي 
واجتماع��ي مس��تدام، كما يعتب��ر صمام 

األمان للنقد.
يذكر أن سامه نال العشرات من الجوائز 
التقديرية في لبنان والمنطقة والعالم. وهو 
أول حاك��م مصرف مركزي عربي يقرع 
آذار/مارس 2009.جرس افتتاح بورصة نيويورك، وذلك في 

رياض سامه 
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نقاشات
وقام المش��اركون من البحرين وبنغالديش والس��ودان والسعودية 
والكويت واإلمارات العربية المتحدة على مدى يومين بالمش��اركة 
في نقاش��ات فعالة وعميقة مع المديرين التنفيذيين لوكالة ستاندرد 
آند ب��ورز العالمي��ة للتصني��ف االئتماني. وق��د تم تصمي��م المادة 
العلمية للن��دوة لتحقيق ه��ذه الغاية، حيث تغطي مج��االت متنوعة 
في التصنيف االئتمان��ي الس��يادي، والتصنيف االئتمان��ي للبنوك 
اإلس��المية والتقليدية والعوامل المؤثرة ب��ه، والتصنيف االئتماني 
للصك��وك والمنهجي��ة الخاص��ة به. كم��ا ش��ملت الندوة مناقش��ة 
التصني��ف الس��يادي ل��دول مجل��س التع��اون الخليج��ي والنظرة 
المس��تقبلية ألداء تل��ك ال��دول والقط��اع المصرف��ي فيه��ا وتقييم 
المخاط��ر الخاصة بكل دول��ة، إضافة إل��ى العديد م��ن المجاالت 

والمواضيع األخرى.
تعتبر هذه الن��دوة إحدى مب��ادرات المجلس العام في س��عيه الدائم 
لتعزي��ز بن��اء الكفاءات البش��رية ف��ي صناع��ة الخدم��ات المالية 
اإلس��المية. وكممثل عن الصناعة يس��عى المجلس العام دائماً إلى 
توفير مثل هذه المنصات لتنمية الموارد البشرية وتعزيز التطوير 
المهن��ي، وذلك م��ن خ��الل إش��راك المتخصصين ف��ي الصناعة 
وتش��جيع النقاش��ات وتبادل األراء ومش��اركة المعرفة بش��أن أهم 
القضايا المرتبطة بصناعة الخدمات المالية اإلس��المية. كما تعتبر 
هذه الندوة أيضاً جزء م��ن المبادرات الكثيرة لوكالة س��تاندرد آند 
وتطويراألسواق المالية اإلسالمية والتصنيفات االئتمانية.بورزالعالمي��ة للتصني��ف االئتمان��ي لتوفي��ر المعلومات للس��وق 

عبداإلله بلعتيق

منهجية التصنيف اإلئتماني للبنوك اإلسالمية والصكوك

آليات التصنيف
وقد قدم كل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 
ووكالة س��تاندرد آند بورز العالمية للتنصني��ف االئتماني العديد من 
األراء والقضايا المهمة المرتبطة بالتصنيف االئتماني خالل الجلسة 

االفتتاحية.
افتتح الندوة األمي��ن العام للمجل��س العام عبداإلل��ه بلعتيق، بكلمة 
ترحيبي��ة قائالً: “يس��عدنا مش��اركة أعضاءن��ا بهذه الن��دوة والتي 
تتيح لهم فرصة مباش��رة للتعرف على آلي��ات التصنيف االئتماني 
وآثارها على المؤسسات المالية اإلس��المية. ونأمل أن تساعد هذه 
الن��دوة أعضاءنا في فه��م الناحي��ة العملية لكيفية تصني��ف البنوك 
اإلس��المية والصكوك من قب��ل وكاالت التصني��ف االئتماني. إن 
تعاوننا مع وكالة س��تاندرد آند بورز العالمي��ة للتصنيف االئتماني 
هو األول م��ن نوعه في مجال نش��ر الوع��ي والتطوي��ر المهني، 
وس��نواصل التزامن��ا تقدي��م أح��دث وأه��م المب��ادرات المرتبطة 
بالصناع��ة ألعضائنا. كما يس��عدنا تقديم خالص ش��كرنا وتقديرنا 

لمصرف البحرين المركزي وشركائنا الداعمين”.
وق��د علّق رئيس قس��م التمويل اإلس��المي في س��تاندرد آن��د بورز 
العالمية للتصنيف االئتماني الدكتور محمد دمق، على الندوة قائالً: 
“يسرنا في وكالة ستاندرد آند بورز التعاون مع المجلس العام للبنوك 
والمؤسسات المالية اإلس��المية في هذه الندوة المتعلقة بالتصنيفات 
االئتماني��ة للبن��وك والصك��وك، ونحن ملتزم��ون توفي��ر مثل هذه 
الندوات والدورات التدريبية لتعزيز فهم أصحاب المصالح المختلفة 

لمنهجيات التصنيف االئتماني لدينا ولتعزيز الشفافية”.

نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية، “المظلة الرسمية للمؤسسات المالية اإلسالمية”، 
ندوة حول “التصنيف االئتماني: منهجية التصنيف االئتماني للبنوك اإلسالمية والصكوك” بالتعاون مع وكالة 
المنامة. وهدفت  المركزي، في  البحرين  االئتماني وتحت رعاية مصرف  للتصنيف  العالمية  بورز  آند  ستاندرد 
الندوة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لمناقشة آليات التصنيف االئتماني والمعايير المختلفة المستخدمة في 

التصنيف االئتماني السيادي، والتصنيف االئتماني للبنوك اإلسالمية والصكوك .

 محمد دمق
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“إرما” تكّبد شركات التأمين 50 مليار دوالر

ذك��رت وكالة االئتم��ان العالمية 
الخس��ائر  حج��م  أن  “فيت��ش” 
الناجمة ع��ن إعص��ار “إرما”، 
بحس��ب التقدي��رات األولي��ة، قد 
تكلف قطاع التأمين األميركي ما 

بين 25 و50 مليار دوالر.
ووصفت “فيتش” الخسائر، التي 

ستتكبدها شركات التأمين في والية فلوريدا، بالجسيمة، لكنها أكدت أن ذلك لن يؤثر 
بشكل دراماتيكي على الوضع المالي، أو التصنيف االئتماني لهذه الشركات.

ويع��د “إرم��ا” أق��وى إعصار يض��رب منطقة المحيط األطلس��ي على م��دى العقد 
الماضي، ويعتبره الخبراء أقوى من إعصاء “هارفي”، الذي ضرب ساحل تكساس 

وأدى إلى فيضانات كارثية.

قطر للتأمين تغلق فرعها في أبوظبي

أعلنت شركة قطر للتأمين في بيان 
أنه تع��ذر تجديد رخص��ة األعمال 
لفرع الش��ركة في إم��ارة أبوظبي 
ال��ذي كان ي��زاول أعم��ال التأمين 
منذ ع��ام 2002، نظ��راً لألحداث 

السياسية السائدة في المنطقة.
وأضاف البيان: أن الش��ركة تكتتب 
م��ن إجمالي أقس��اط تأمين متنوعة 

تقدر بحوالى 110 ماليين لاير سنوياً )نحو 30 مليون دوالر(.

اس����ت�غ�ن�ت ش�����ركة التأمين على الحي��اة “هيونداي 
الي���ف إنش����وران��س” التابعة لمجموع��ة “هيونداي 
موت��ور غ��روب” الكوري��ة الجنوبي��ة ع��ن نحو ثلث 
العاملي��ن لديها بس��بب تراك��م الديون عليه��ا وارتفاع 
خس��ائرها إل��ى 220 ملي��ار وون )195 مليون دوالر 

أميركي(.
يأت��ي ذل��ك فيم��ا تج��ري “هيون��داي” محادث��ات مع 
“هيونداي موتور” حول طرح كمية كبيرة من األسهم، 
بهدف تحس��ين قاعدتها الرأس��مالية قبل طرح القواعد 

الجديدة المنظمة للقطاع المالي في البالد.

“هيونداي اليف” تستغني
عن ثلث موظفيها

بيّنت هيئة اإلش���راف 
عل��ى التأمي���ن ف����ي 
س��ورية، أن إجمال��ي 
األقس��اط الت��ي دفعها 
خ����الل  المؤم�ن���ون 
النصف األول 2017، 
بل�غ���ت 14 مل�ي����ار 
ل�ي�رة، منه����ا نح���و 
لي�رة  ملي���ارات   9.7
حصة المؤسسة العامة 

السورية للتأمين.
وأكد مدير الهيئة س��امر العش أن عائدات سوق التأمين 
خ��الل الربع األول 2017 بلغت 5 مليارات ليرة بزيادة 
30 % عن الفترة نفس��ها من العام الماضي، الفتاً أيضاً 
أن إجمال��ي ما حققه س��وق التأمين خ��الل 2016 كان 
حوالى 20 مليار لي��رة، وعليه تخطط الهيئة لمضاعفة 
هذا الرقم عبر س��بر م��دى جهوزية الس��وق التأمينية، 

وتطوير الهيئة آلليات عملها وأدواتها.

سورية: شركات التأمين
تجني 14 مليار ليرة

سامر العش

مجلس أعلى للتأمين في سورية

أحدثت الحكومة الس��ورية مجلساً أعلى للتأمين 
الصحي ليكون بنية إدارية عليا معنية بإصالح 
القط��اع ووضع التش��ريعات الناظم��ة له، كما 
تم تش��كيل لجنة حيادية م��ن خبراء ومختصين 
به��دف معالج��ة الخلل الحاص��ل لالنتقال نحو 
واق��ع أفضل. ج��اء ذلك خالل اجتم��اع نوعي 
ترأسه رئيس الوزراء عماد خميس، الذي قال: 
أن حكومته مصممة عل��ى جعل قطاع التأمين 
عنواناً مهماً م��ن عناوين القوة االقتصادية إلى 

جانب االهتمام بملفي القروض المتعثرة وإعادة اس��تثمار أمالك الدولة من أجل تقديم 
الخدمات االجتماعية ودعم االقتصاد الوطني.

م��ن جهته أكد وزير المالي��ة الدكتور مأمون حمدان على ض��رورة وجود نظام فعّال 
للضمان يقدم الخدمات للمواطنين على النحو األمثل.

عماد خميس
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الشركات المصرية ستعود إلى سورية

أك��د رئي��س تجمع رج��ال األعم��ال الس��وريين في 
مصر، خل��دون الموقع، أن الش��ركات المصرية بما 
فيها المملوكة للس��وريين، ستشارك بجناح يمتد على 
مس��احة 3000 مت��ر في ال��دورة القادمة ل�“معرض 

دمشق الدولي”.
وأش��ار الموقع، إلى أن تثبيت هذه المساحة التي تبلغ 
5 أضعاف ما تم حجزه في الدورة األخيرة ومنذ اآلن 
ليس مجازفة كما يظن البعض، فالشركات المصرية 
تتطل��ع للمش��اركة في إعادة إعمار س��ورية، وتأمين 
احتياجات الس��وق الس��ورية. وأض��اف: يجب أن ال 

ننس��ى التواجد الكبير للصناعيين الس��وريين في مصر، وهؤالء سيكون لهم مشاركة 
فاعلة عبر شركاتهم في الجناح المصري.

خلدون الموقع

تسهيالت سورية لرجال األعمال الروس

أوعز الرئيس السوري بشار األسد بتقديم كافة أنواع 
الدعم لرجال األعمال الروس وتأمين ظروف مواتية 
لهم للعمل في سورية، وذلك حسب ما أفاد به السفير 

السوري لدى موسكو رياض حداد.
وأكد حداد خالل اجتماع لمجلس األعمال الروس��ي 
- الس��وري عقد في موس��كو، أن الجهات الرسمية 
الس��ورية مس��تعدة لتقدي��م الدع��م لتج��اوز األمور 
البيروقراطي��ة، منوهاً أن روس��يا والدول األخرى، 

التي ساعدت سورية في حربها ضد اإلرهاب “لها األولوية للمشاركة في إعادة بناء 
االقتصاد السوري”.

بشار األسد

أبقت وكالة “فيتش” الدولية التصنيف االئتماني للبنان 
عند  ”B-/B” مع نظرة مس��تقبلية مس��تقرة، موضحةً 
أن اس��تقرار التصني��ف عند هذا المس��توى يرجع إلى 
الضع��ف البال��غ لألوض��اع المالي��ة العام��ة وارتفاع 
المخاط��ر السياس��ية واألمني��ة وأداء اقتصادي هزيل. 
وقال��ت الوكال��ة: إن التصني��ف يأخذ بالحس��بان أيضاً 
نقاط القوة في االقتصاد اللبناني مثل السيولة الخارجية 
القوي��ة، ومتانة النظام المصرفي، ومزايا هيكلية، مثل 
ارتف��اع نصي��ب الفرد م��ن الناتج المحل��ي اإلجمالي، 

ومؤشرات التنمية البشرية اإليجابية.
من جهتها، أكدت “س��تاندرد آند بورز” تصنيف لبنان 
عند B-/B مع نظرة مس��تقبلية مس��تقرة، وأنها تتوقع 
أن يظل عبء الدين الع��ام على الحكومة مرتفعاً حتى 

عام 2020.

استقرار تصنيف لبنان االئتماني

أعلن��ت “كويرك��س” للطاق��ات المتج��ددة والتي تتخذ 
م��ن لندن مقراً له��ا، أنها وقع��ت اتفاقاً مع إيران لبناء 
وتش��غيل محطة للطاقة الشمس��ية بقيم��ة نصف مليار 
يورو، تبلغ قدرتها 600 ميغاوات لتكون س��ادس أكبر 
مش��روع من هذا النوع في العالم بعد محطات الصين 
والهند الت��ي تصل قدرتها 1.5 غيغاوات. على أن يبدأ 
التنفي��ذ ف��ي النصف األول من عام 2018، حس��ب ما 
ص��رح الرئي��س التنفيذي للش��ركة دييغو بياس��ي، مع 
تش��غيل 100 ميغاوات وربطها بالش��بكة كل 6 أشهر 
لتقليص مخاطر المس��تثمرين إل��ى أن يتم االنتهاء من 

المشروع خالل 3 أعوام.
يذكر أن إي��ران تعهدت بتطوير 5 غيغ��اوات إضافية 
من قدرة الطاقة المتجددة بحلول 2020 للحد من تلوث 

الهواء.

“كويركس” تستثمر الشمس
في إيران

دييغو بياسي
ترامب يمنع صفقة بـ1.3 مليار دوالر

حظ��رت الوالي��ات المتح��دة األميركية بيع 
ش��ركة تكنولوجي��ا أميركي��ة متخصصة في 
صناع��ة الرقائ��ق االلكتروني��ة إل��ى أخرى 
تحظ��ى بدع��م صيني، بس��بب م��ا قالت إنه 

مخاطر على األمن القومي.
ومنذ ش��هر تش��رين الثاني/نوفمب��ر 2016 

الماضي، س��عت شركة “كانيون بريدج كابيتال بارتنرز” إلى الحصول على موافقة 
لش��راء ش��ركة “التيس س��يميكونداكتور” في صفقة بلغت قيمتها حوالى 1.3 مليار 

دوالر أميركي.
وج��اء في إع��الن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب لحظر البيع أن اإلدارة قلقة 
بشأن “النقل المحتمل” للملكية الفكرية من التيس. كما أشارت إلى استخدام الحكومة 

األميركية لمنتجات الشركة.

دونالد ترامب
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ارتفعت خسائر ش��ركة “أورانج مصر” لالتصاالت، 
خالل الفت��رة من كانون الثاني/يناي��ر إلى تموز/يوليو 
2017، بنس��بة 4415 % على أس��اس سنوي، لتصل 
إلى 1.44 مليار جنيه )82 مليون دوالر( مقابل خسائر 
بلغت 31.9 مليون جنيه )1.81 مليون دوالر( بالفترة 

المماثلة من عام 2016.
ف��ي المقابل، ارتفعت إيرادات الش��ركة خ��الل الفترة 
نفس��ها إل��ى 6.79 مليار جني��ه )385 مليون دوالر(، 
مقارن��ة بمبيعات بلغت 6.45 مليار جنيه )366 مليون 

دوالر( في نفس الفترة من العام السابق.

مصر األكثر جذبًا لالستثمار إفريقيًا “أورانج مصر” تتكبد خسائر فادحة

أص��در بنك “راند ميرش��نت” تقريره بعنوان “أين 
تستثمر في أفريقيا 2018” الذي يهتم بمؤشر جاذبية 
االس��تثمار على مقياس مستوى النشاط االقتصادي 
والس��هولة النسبية لممارس��ة األعمال، إذ تصدرت 
مصر المركز األول على مس��توى القارة األفريقية 
للمرة األولى منذ إصدار المؤش��ر قبل 6 س��نوات، 
بعد حصولها على درجات تصنيف مرتفعة بفضل 
إص��دار قانون االس��تثمار الجديد وقان��ون التأجير 

التمويلي وتعديالت قانون الشركات ورأس المال. وباإلضافة إلى جهود الدكتورة سحر 
نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي في تحسين بيئة االستثمار واألعمال في مصر 
فقد ارتفعت صافي تدفقات االس��تثمار األجنبي المباش��ر خالل الربع األول من السنة 

المالية 2016 - 2017 حوالى 29 % لتبلغ 1.35 مليار دوالر.

د. سحر نصر

تتج��ه ش��ركة تويوت��ا تسوش��و اليابانية، بالتع��اون مع 
الش��ركة المصرية القابض��ة للبتروكيماوي��ات والهيئة 
المصري��ة العام��ة للبت��رول، لتطوي��ر مجم��ع متكامل 
لتكرير الكيماوي��ات وذلك ضمن المنطق��ة االقتصادية 
لمحور تنمية قناة السويس بقيمة 3 مليار دوالر. وقالت 
وزارة النفط المصرية: إن دراس��ة الجدوى االقتصادية 
للمش��روع تنتهي في الربع األول م��ن 2018 واإلنتاج 
يبدأ ف��ي عام 2021 إذ من المتوقع أن ينتج حوالى 3.5 
مليون طن س��نوياً. من المنتجات النفطية، ونحو مليون 
طن من المنتجات البتروكيماوية مثل “البوليبروبيلين” 
ومش��تقات “االيثيلين”، مع تخصيص جزء من اإلنتاج 

للسوق المحلية وتصدير الباقي لألسواق العالمية.

“تويوتا” تستثمر
في كيماويات مصر

“روسنفت” تستثمر في غاز كردستان

توسع “روسنفت” استثمارتها في إقليم 
كردستان العراق لتشمل قطاع الغاز إذ 
تسعى الش��ركة الروسية إلى أن تكون 
المصدر الرئيس��ي للغاز نح��و تركيا 
وأوروبا من خالل االتفاق على تمويل 
خط��وط أنابيب الغاز التي س��يتم مدها 
عام 2019 ليبدأ التصدير عام 2020، 
حيث يتوق��ع أن تنتج حوالى 30 مليار 

متر مكعب س��نوياً. ويمثل االتفاق دفعة كبيرة نحو تطوير احتياطيات الغاز إذ تس��عى 
“روسنفت” لجعل كردستان قادرة على إمداد األسواق الكبيرة من خالل تصدير كميات 
تمثل 6 % من إجمالي الطلب في أوروبا ونحو سدس حجم الصادرات الروسية الحالية.

الجزائر تلجأ للتمويل اإلسالمي

تتجه الحكومة الجزائرية في خطوة غير 
مسبوقة نحو استخدام التمويل اإلسالمي 
كجزء من سلسلة اإلجراءات التي تقوم 
به��ا لمواجهة الخس��ائر الكبي��رة جراء 
انخفاض في إي��رادات الطاقة. وقررت 
الحكوم��ة تعزيز مع��روض المنتجات 
المصرفية ومنتجات التمويل اإلسالمي.

وتعان��ي الجزائر من تراجع في المالية العامة جّراء انخفاض أس��عار النفط الخام منذ 
منتص��ف عام 2014 األم��ر الذي دفع الحكومة لإلعالن ع��ن تغييرات في االقتصاد 
كتطوير سوق األسهم لجذب المزيد من االستثمارات وزيادتها والبدء باستخراج النفط 

والغاز الصخري بواسطة التكسير الهيدروليكي.
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“أوبر” قد ُتطرح لالكتتاب العام

دارا  أوب���ر،  لش��ركة  التنفي��ذي  الرئي��س  يتج��ه 
خس��روش����اهي إلى طرح الش��ركة لالكتت��اب العام 
في غضون 18 إلى 36 ش��هراً، وذلك بعد سلسلة من 
الفضائح التي طالت الش��ركة م��ع اتهامات بالتحرش 
والتميي��ز بين الجنس��ين وس��رقة التكنولوجي��ا والتي 
ازدادت في األش��هر األخيرة. ويس��عى خسروشاهي 
إل��ى رف��ع الحص��ة الس��وقية للش��ركة في األس��واق 

دارا خس��روش��اهياألميركية،إضافة إلى تلميع صورتها من جديد.

“جنرال إلكتريك” تخطط لبيع طائراتها

تخطط ش��ركة جن��رال إلكتري��ك األميركية العمالقة لبيع أس��طولها م��ن الطائرات 
الخاصة، في خطوة تهدف إلى خفض نفقاتها بمقدار ملياري دوالر مع نهاية 2018، 
وسط تباطؤ نشاط العديد من قطاعاتها الصناعية الرئيسية. وقالت الشركة: إنها ستقوم 
بتقليص خدمات النقل الجوي داخل الشركة وستستخدم شركات تأجير طائرات عندما 
تس��تدعي الحاجة. وتملك “جن��رال إلكتريك” عدة طائرات نفاث��ة خاصة، وطائرات 

مدي��رو  يس��تخدمها  مروحي��ة 
الش��ركة من أج��ل الفاعلية في 
وتعرض��ت  واألم��ن.  العم��ل 
“جنرال إلكتريك” لضغوط في 
“وول س��تريت” بسبب ضعف 
نش��اط قطاع��ات النف��ط والغاز 
والكهرباء فيها، ما شّكل ضغطاً 

على توقعات أرباحها المالية.

شراكة بين “قناة السويس” و“موانئ دبي”

دخلت هيئة قناة السويس وموانئ دبي 
العالمية في شراكة تنص على تنمية 
وتطوير مساحة 95 كيلومتراً مربعاً 
ف��ي منطقة العين الس��خنة، لتش��مل 
منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 
كيلومتراً مربع��اً، فضالً عن منطقة 
س��كنية بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً 
تس��توعب ما يقرب م��ن 650 ألف 

نسمة. وقع عقد الش��راكة رئيس الهيئة رئيس المنطقة االقتصادية للقناة الفريق مهاب 
مميش ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ل�“موانئ دبي” سلطان أحمد بن سليم.

ونقل بيان للمنطقة االقتصادية، عن سلطان بن سليم، قوله: إن هناك توجيهات مباشرة 
من القيادة السياسية باإلمارات بضخ المزيد من االستثمارات في مصر، والعمل على 

إقامة مشروعات تنموية بما يحقق الصالح العام للبلدين.

سلطان أحمد بن سليم ومهاب مميش

توقعت ش��ركة فيش إلدارة األص��ول أن تتخطى قيمة 
إصدارات السندات الجديدة في منطقة الخليج 20 مليار 
دوالر خالل الفترة المتبقية من عام 2017، معتمدة في 
ذلك على البيئة االيجابية الس��ائدة في السوق، والتوجه 
إلى إبرام صفقة اإلصدارات الس��يادية بين الس��عودية 

والبحرين بالدوالر األميركي.
إضاف��ة إلى ظهور حاالت جديدة من التمويل المس��بق 
الس��تحقاقات سندات 2018 بما في ذلك سندات مبادلة 

وطاقة والدار وسابك.

إصدار سندات جديدة في الخليج

وافق��ت الصي���ن عل��ى تقدي�����م ق��روض بقيم��ة 20 
م�ل�ي������ار دوالر أميرك��ي لغيني��ا عل���ى م����دى 20 
ع���ام��اً تقريباً، ف��ي مقابل امتي��ازات معدنية ت�رك��ز 
بش����كل رئيس��ي على البوكس��يت، وذلك حس��بما أكد 
وزير المناجم الغيني عبد هللا ماجاس��وبا، الذي أوضح 
أن األموال س��تنفق على مش��اريع للبنية التحتية تش��تد 

حاجة البالد إليها.
يذك��ر ان غ�ي�ن�ي����ا ه��ي أكب��ر منت����ج ف��ي أفريقي��ا 
للبوكس���يت، وهي مادة خ��ام تس��تخدم ف��ي صناع��ة 

األلمنيوم.

قروض صينية لغينيا بـ20 مليار دوالر

عبد هللا ماجاسوبا
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“بيل بوتينغر” تنفصل عن الشركة األم

ذكرت ذراع الشرق األوسط لشركة 
بيل بوتينغر للعالقات العامة في بيان 
أنه��ا تجري محادثات لالنفصال عن 
الشركة األم البريطانية التي تخضع 

للحراسة القضائية.
وعرض��ت “بي��ل بوتينغ��ر” الت��ي 
كان��ت حتى وقت قري��ب واحدة من 

أكبر ش��ركات العالقات العامة في العالم الشركة للبيع بعدما أدارت حملة ذات طابع 
عنصري في جنوب أفريقيا. ونتيجة لذلك أعلنت ش��ركة ش��ايم ثاني أكبر مساهم في 
الش��ركة شطب حصتها البالغة 25 %، واستقال رئيسها التنفيذي وأكبر مساهم فيها. 
وذكر البيان أن بيل بوتينغر الش��رق األوس��ط، وهي كيان قانوني منفصل مقره دبي 
لكنه ال يزال يتبع الشركة األم، ليست طرفاً في إجراءات الحراسة القضائية وتجري 

محادثات “لالنفصال رسميا عن المالك الحالي”.

“شل” تبيع حصتها في “غرب القرنة- 1”

أك��دت روي��ال داتش ش��ل أنها 
تخ��وض عملي��ة بي��ع حصته��ا 
البالغ��ة 20 % ف��ي حقل غرب 

القرنة - 1 النفطي في العراق.
اإلنكليزي��ة  الش��ركة  وكش��فت 
الهولندية أنها س��تركز جهودها 
على تطوير وتنمية ش��ركة غاز 

البص��رة في العراق بعد تس��ليم عمليات مش��روع نفط مجنون مج��ددا إلى الحكومة 
العراقية.

صفقتان بـ405 ماليين دوالر لـ“موانئ دبي”

وقع��ت مجموع��ة “موان��ئ دب��ي العالمي��ة” اتفاقيتي��ن 
لالس��تحواذ على اثني��ن من األصول البحري��ة في إمارة 
دب��ي، بقيم��ة إجمالي��ة تصل إل��ى 405 ماليي��ن دوالر. 
وبموجب االتفاقيتين ستس��تحوذ المجموعة على “مدينة 
دب��ي المالحية” بقيم��ة 180 ملي��ون دوالر، إضافة إلى 
شراء “األحواض الجافة العالمية” ب�225 مليون دوالر. 
وتعد “مدين��ة دبي المالحية” مرك��زاً للخدمات البحرية 
ومنطقة صناعية وتجارية، فيما شركة “األحواض الجافة 

العالمية” مركز متخصص في إصالح السفن.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “موانئ دبي العالمية” سلطان 
أحمد بن س��ليم: إن الخطوة “تس��هم في تعزيز مكانتنا كمزود رائد للخدمات البحرية 

وترسخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي”.

سلطان أحمد بن سليم

 اعتبر بنك التس��ويات الدولية أن تحول األسواق الناشئة 
إلى إصدار الس��ندات المحلية الطويلة األجل على نطاق 
واسع يجعلها أكثر مقاومة للصدمات الخارجية على الرغم 
من زيادة مس��تويات الدين العام. وكان البنك قد حذّر في 
وقت س��ابق من أن العالم النامي يواجه أزمة جديدة نظراً 
الرتفاع مس��تويات الدين. لكن تقري��ره األخير أظهر أن 
التغييرات في تركيبة الدين خففت من حدة األزمة. كاشفاً 
أن الدين الحكومي في األسواق الناشئة بلغ 11.1 تريليون 
دوالر )يشكل 51 % من الناتج المحلي اإلجمالي(، الفتاً 
إل��ى أن 14 % فق��ط من الديون بالعمل��ة األجنبية. وقال 
البنك: إن انخفاض الدين بالعملة األجنبية ربما ساهم في 
تحصين االقتصادات الناشئة من اختالل السوق العالمية 

في األزمة التي وقعت بين 2007 و2009 وما تالها.

اصدار السندات يعزز األسواق الناشئة

اتفقت بورصة دبي للذهب والسلع مع مجموعة عائض 
دعجم الس��عودية عل��ى إطالق أول عق��د ذهب فوري 
متواف��ق مع الش��ريعة اإلس��المية في منطقة الش��رق 
األوس��ط، حيث س��يكون متاحاً للتداول ف��ي البورصة 
الدولية. وتس��مح هذه الش��راكة للمؤسس��تين بتوس��يع 
حضورهما في س��وق التمويل اإلس��المي في المملكة 
العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل 
عام، كما أنها س��تجذب اهتمام المصارف والمؤسسات 

المالية اإلسالمية في المنطقة.

أول عقد ذهب فوري
متوافق مع الشريعة
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قررت ش��ركة الش��وكوال الش��هيرة “مارس” أن تتخذ 
خط��وات كبيرة في س��بيل محارب��ة التغيي��ر المناخي 
ال��ذي يؤثر بش��كل أو بآخر على صناعاته��ا، إذ تعتمد 
في مواده��ا األولية على زراعة ال��كاكاو التي قد تتأثر 
بارتفاع درجة الحرارة وتغير الطقس. وأعلنت الشركة 
أن أول��ى مبادرته��ا في هذا اإلطار تتمث��ل بإنفاق مليار 
دوالر أميرك��ي م��ن أجل بن��اء مزارع الري��اح في 11 
دولة، لتش��غيل عملياتها من دون الحاجة إلى اس��تنزاف 
الم��وارد أو التأثير على المناخ بش��كل أو بآخر. وبدأت 
شركات عدة اعتماد الطاقات البديلة في تشغيل مصانعها 

بهدف التقليل من مخاطر االنبعاثات.

“مارس” تسعى لمكافحة التلوث

باعت ش��ركة إيفا للفنادق والمنتجعات التابعة لش��ركة 
آيفا االستش��ارية المالية الدولي��ة حصة مملوكة لها في 
ش��ركة “يوتل “محققة  بذلك أرباحاً  بقيمة 5.4 مليون 
دين��ار كويت��ي )18 ملي��ون دوالر( فيم��ا بلغت حصة 
ش��ركة االستش��ارات المالية آيف��ا من أرب��اح الصفقة 
حوال��ى 2.9 مليون دينار )9.6 ماليين دوالر(. وقالت 
الش��ركة إن األثر المالي للصفقة س��يظهر خالل الربع 

الثالث من عام 2017.
يذكر أن شركة االستشارات المالية تستحوذ على 53 % 

من شركة إيفا للفنادق.

“إيفا” تبيع حصتها في “يوتل”

أميركا األكثر استقطابًا لالستثمارات الكويتية

أك��د نائب رئي��س مجلس ال��وزراء ووزي��ر المالية 
الكويتي أنس خالد الصالح أن استثمارات الهيئة العامة 
لالس��تثمار الكويتية ف��ي الواليات المتح��دة “زادت 
ونمت”، مشيراً إلى أن بالده تأمل في نمو استثماراتها 
ف��ي الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة خ��الل العقدين 
المقبلين، الس��يما في البنية التحتية األميركية وقطاع 
العق��ارات وتطوير العق��ارات باإلضاف��ة إلى قطاع 

التموي��ل. وأوضح الصالح  في كلمة له في المنت��دى األميركي - الكويتي االقتصادي 
األول ال��ذي انعقد في غرفة التجارة األميركي��ة، أن الواليات المتحدة تعتبر الوجهة 
االس��تثمارية األهم بالنسبة للهيئة، كما تعتبر األكبر حيث أن ما يزيد عن 50 % من 
اس��تثمارات الكويت موجودة في أميركا. وأضاف: “لدينا أكثر من 400 مليار دوالر 

مستثمرة في االقتصاد األميركي بمختلف أصوله وقطاعاته وصناعته”.

أنس خالد الصالح

“البحري” تعزز أسطولها بسفن جديدة

وقَّعت ش��ركة البحري السعودية 
اتفاقي��ة بقيمة  للبضائع الس��ائبة، 
 4 لش��راء  دوالر  ملي��ون   120
س��فن جدي��دة من هيون��داي ميبو 
لألحواض الجافة )HMD(، التي 
تملك أحد أكبر أحواض بناء السفن 

المتقدمة على مستوى العالم.
تم توقيع االتفاقية في دبي، ومن المقرر أن تسلم كافة السفن الجديدة خالل عام 2020، 
حيث تم بنائها مباشرة وفقاً ألعلى المعايير في مجال البيئة والسالمة وكفاءة استهالك 

الوقود، وستصل الطاقة االستيعابية لكل سفينة حتى 80,000 طن متري للرحلة.

“دل” تزيد استثماراتها في التكنولوجيا

أكدت “دل تكنولوجيز”، أضخم 
خاص��ة،  تكنولوجي��ا  ش��ركة 
أنه��ا تس��تثمر بق��وة ف��ي معظم 
وذلك  المبتكرة،  التكنولوجي��ات 
خالل احتفاله��ا بالذكرى األولى 
لتأس��يس كيانها عب��ر االندماج 
التاريخي لشركتي “دل” و“إي 

إم س��ي”. وش��ّكلت الش��ركة، خالل عامها األول، قوة مبيعات موحدة لكل من “دل” 
و“إي إم سي” التجارية وأنشأت قناة مبيعات “دل تكنولوجيز” بحجم 35 مليار دوالر 
وبرنام��ج قنوات البيع العالمي الذي تم م��ن خالله إضافة 10.000 عميل تجاري إلى 
قاعدة عمالء “دل إي إم س��ي”. وأش��ارت الش��ركة إلى قيامها بس��داد ما يقارب 9.5 
مليارات دوالر من الديون، واستكمال 3 مراحل رئيسة من عملية االستحواذ والدمج.
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حظي��ت الصين بأكبر حصة من المش��اريع المرخصة 
في السعودية  بنس��بة 23 %، وذلك وفقاً لتقرير صادر 
عن الهيئة العامة لالس��تثمار. وجاءت الواليات المتحدة 
األميركية في المرتبة الثانية بنس��بة 17.5 %، وهولندا 
ثالثاً بنسبة 16.8 %. وبحسب التقرير، تم منح تراخيص 
ل�158 مشروعاً في النصف األول من 2017، بإجمالي 
رأس��مال 3.2 مليار لاير )853 مليون دوالر(. وحققت 
الهيئ��ة نس��بة 82 % ف��ي قي��اس التح��ول للتعام��الت 
اإللكترونية الحكومية، الفتةً إلى أن هناك 8 مشروعات 
اس��تفادت من خدمة الترخيص الفوري بإجمالي تمويل 

238.8 مليون لاير )63 مليون دوالر(.

الصين األكثر استثماراً
في السعودية

السعودية تدرس تأجيل طرح أسهم “أرامكو”

تدرس الس��عودية امكانية تأجيل الطرح 
الع��ام األول��ي المزمع لش��ركة أرامكو 
بضعة أش��هر إلى عام 2019، حس��بما 
ذك��رت وكالة بلومبرغ االقتصادية نقالً 
عن مصدر مطلع. ووفقاً للوكالة ال تزال 
الحكوم��ة الس��عودية تس��تهدف إجراء 
الطرح العام األولي ألسهم بشركة النفط 
العمالقة المملوكة للدولة خالل النصف 

الثان��ي من 2018، لكن الج��دول الزمني يضيق على نحو متزايد بخصوص الطرح، 
الذي من المتوقع أن يكون األكبر في التاريخ.

من جهتها، أكدت “أرامكو” أن االكتتاب العام ال يزال على المسار الصحيح، موضحةً 
أنه��ا “تركز على ضمان اس��تكمال جمي��ع األعمال المتعلقة باالكتت��اب العام وبأعلى 

المعايير، وفي الوقت المناسب أيضاً”.

قطر تصدر الغاز الى تركيا

وقع��ت “قطر غاز” مع ش��ركة بوتاش، اتفاقاً 
متوس��ط األجل يقضي بتصدير الغاز الطبيعي 
المس����ال إل��ى تركي��ا بواق��ع 1.5 مليون طن 
خ��الل 3 أعوام، حيث اتف��ق الطرفان على أن 
تتولى “قط��ر المحدودة 2” عملي��ة النقل إلى 
مرافئ )إيج��ي جاز - مرم��رة - إيتكي( على 

متن ناقالت طراز )كيو- فلكس(.
وقال رئيس مجلس إدارة “قطر غاز” المهندس 
س��عد بن ش��ريده الكعب��ي: إن االتفاقية تس��اهم 

ف��ي تعزيز العالق��ات التجارية وتعكس ثقة الزبائن حول العال��م كموّرد موثوق لتلبية 
احتياجاتهم من الغاز الطبيعي المسال.

 سعد بن شريده الكعبي

حصة استراتيجية لـ”الشايع” في “نون”

اس��تحوذت ش��ركة الش��ايع الكويتي��ة على حصة 
استراتيجية في منصة “نون” للتجارة اإللكترونية، 
لتنض��م بذلك إلى قائم��ة المس��تثمرين الخليجيين 
في “نون”. وقالت “الش��ايع” إن هذا االس��تحواذ 
يتي��ح لها اس��تخدام المنص��ة اإللكترونية لعرض 
منتجات العالمات التجاري��ة العالمية التي تديرها 
في مجال الموض��ة واألزياء، والصحة والجمال، 
والمفروشات واألثاث المنزلي. وأكد مؤسس شركة 
نون، محمد العبار، أن الشركة ستستمر بالعمل مع 

أبرز العالمات التجارية وشركات التجزئة في المنطقة بغية توسيع رقعة أعمالها.
محمد العبار

أعلنت النمسا عن نجاحها في استدانة 3.5 مليارات يورو 
على 100 س��نة، في ما يعد فترة تاريخية مغرية بفضل 
تدني أس��عار الفائدة على اآلجال األقصر. وقالت وزارة 
المالية النمس��اوية: إن النمس��ا ه��ي أول دولة في منطقة 
اليورو أصدرت سندات على مثل هذه المدة الطويلة بما 
يثبت “ارتفاع درجة ائتمانها” لدى المستثمرين. وتهافت 
المس��تثمرون لش��راء الس��ندات وعرضوا حت��ى 10.8 
ملي��ارات يورو، لكن وزارة المالية قالت: إنها قبلت 3.5 
مليارات يورو من 208 مكتتبين، هم أساس��اً من مديري 
الصنادي��ق، بفائدة 2.1 %. وف��ي ظل فوائد متدنية جداً، 
يبحث المس��تثمرون عن فوائد أفضل آلجال أطول نظراً 
للمخاطر المتصلة باس��تحقاقاتها. والعملية مفيدة للنمسا 

التي تضمن فائدة متدنية على فترة طويلة جداً.

النمسا تصدر سندات لمدة 100 سنة
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ومن المتوقع أن تشمل الشركات:
شركة رائدة في مجال الزراعة: ستجمع نقاط القوة لدى شركات “دوبونت 
بايونير” و“دوبونت لحماية المحاصيل” و“دوبونت للعلوم الزراعية” من 
أجل تقديم أفضل خدمة للمزارعين حول العالم من خالل محفظة متنوعة 
من الحلول وأسعار تنافسية. وستتخذ شركة الزراعة من مدينة ويلمنغتون 
في والية ديالوير مقراً لها، م��ع مراكز أعمال عالمية ف��ي كل من مدينة 

جونستون في والية أيوا ومدينة إنديانابوليس في والية إنديانا.
ش��ركة رائدة لعلوم المواد، باسم “داو”: والتي س��تضم وحدات األعمال 
التي تش��كل األقس��ام التش��غيلية الحالي��ة لش��ركة “داو” وه��ي: المواد 
البالس��تيكية عالية األداء، والم��واد والكيماويات عالي��ة األداء، وحلول 
البنية التحتية، والحلول االستهالكية )كونس��يومر كير، وداو أوتوميتف 
سيس��تمز، وداو إلكترونيك ماتيريالز المقرر أن تصبح جزءاً من شركة 
المنتج��ات المتخصصة(، باإلضافة إلى القس��م التش��غيلي الحالي للمواد 
عالية األداء والتابع لش��ركة “دوبونت”. وس��تتخذ الش��ركة م��ن مدينة 

ميدالند في والية ميشيغان مقراً لها.
شركة رائدة للمنتجات المتخصصة: ستتألف من وحدات عمل قوية ورائدة 
على مس��توى الس��وق بما في ذلك “دوبونت لحلول الحماي��ة” و“الحلول 
المس��تدامة” و“العلوم البيولوجية الصناعية” والتغذي��ة والصحة، والتي 
س��تدمج أعمال الصح��ة والتغذية م��ن ش��ركة “أف. أم. س��ي” ريثما يتم 
إغالق الصفق��ة، باإلضافة إل��ى “إليكتروني��ك تكنولوجي��ز” التي تجمع 
ما بين وح��دة أعم��ال اإللكتروني��ات واالتص��االت ف��ي “دوبونت” مع 
وحدة أعمال “إلكترونيك ماتيريالز” في ش��ركة “دوا”. وس��تكون شركة 
المنتجات المتخصصة رائدة في مجال االبت��كار، وتضم وحدات األعمال 
المتخصصة القائمة على التكنولوجيا مع توفير المنتجات والحلول المتميزة 
مدينة ويلمنغتون في والية ديالوير مقراً لها.التي تحدث تغييراً ف��ي الصناعات المختلفة والحياة اليومية. وس��تتخذ من 

أندرو ليفريس وإد برين

إندماج بين “داو” و“دوبونت” يوّلد 3 شركات قوية

وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة “داودوبونت” أن��درو ليفريس، إن القيمة 
الحقيقي��ة لعملية االندماج تكمن في إنش��اء ثالثة ش��ركات قوية س��تحدد 

أسواقها وتقود عجلة النمو لما فيه صالح كافة المساهمين.
من جانبه، الرئيس التنفيذي لش��ركة “دوبونت”، إد برين، اعتبر إغالق 
الصفقة بالنس��بة للمس��اهمين والعمالء والموظفين خطوة حاسمة باتجاه 
تحقيق قيمة أعلى وتوفير فرص أكبر من خالل تأمين مستقبل مبني على 

النمو واالبتكار.
مجلس اإلدارة والحوكمة

يتأل��ف مجل��س إدارة ش��ركة “داودوبونت” م��ن 16 عض��واً- 8 كانوا 
س��ابقاً في مجلس إدارة “دوبون��ت” و8 كانوا في مجل��س إدارة “داو”. 
وهناك مديرين رئيس��يين هما، جيف��ري فيتيج، الذي عمل س��ابقاً كمدير 
مس��تقل لش��ركة داو، وألكس��ندر كتل��ر، ال��ذي عم��ل كمدي��ر مس��تقل 
لش��ركة “دوبونت”. أم��ا ليفريس، فس��يتولى منصب الرئي��س التنفيذي 
لمجل��س اإلدارة. وتم إنش��اء 3 لج��ان استش��ارية من قبل مجل��س إدارة 
“داودوبونت” وذلك لإلش��راف العام على تأسيس أقسام الزراعة وعلوم 
المواد )داو( والمنتجات المتخصصة تحضيراً لعملية فصلها. إضافة إلى 
ذلك، ستقوم كل لجنة استش��ارية بوضع هيكل لرأس المال وفقاً للمبادئ 
التوجيهي��ة المنص��وص عليها ف��ي اللوائ��ح الداخلية، وتعيي��ن الرئيس 

التنفيذي مستقبالً وفريق القيادة في الشركة.
توفير قيمة حقيقية للمساهمين

من خ��الل دمج محاف��ظ ش��ركتي “داو” و“دوبون��ت” وبالتالي إنش��اء 
شركات رائدة، يُتوقع أن يستفيد المساهمون من محفظة استثمارية أقوى 
وأكثر تركي��زاً لكل من الش��ركات المزمع إنش��اؤها وتحقي��ق وفورات 
في التكاليف التش��غيلية، فضالً عن تحقيق نمو طوي��ل األمد وخلق قيمة 
مس��تدامة بعد فصل أقس��ام الش��ركة. ويتوقع أن تؤدي ه��ذه الصفقة إلى 
تحقيق وفورات في التكاليف التش��غيلية بما يقرب من 3 مليارات دوالر 
ونمو محتمل في األعمال بما يقارب المليار دوالر. وتتوقع الش��ركة أن 
تصل إلى معدل تش��غيلي بنس��بة 100 % من حيث التكاليف التش��غيلية 
خالل ال�24 ش��هراً األولى من إغالق عملية االندماج. وسيستفيد العمالء 
أيضاً من الحل��ول المتطورة وع��روض المنتجات العدي��دة. ومن خالل 
الجمع بين نقاط الق��وة التكميلية لكل م��ن “داو” و”دوبون��ت”، فإن كل 
شركة ستكون قادرة على االستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية للظروف 

مع توفير منتجات مبتكرة وخيارات أوسع.
الطريق إلى االنفصال 

يقوم ق��ادة “داو” و“دوبونت” وفرق التكامل بتطوير النماذج التش��غيلية 
المس��تقبلية والتصاميم التنظيمية التي س��تدعم اس��تراتيجية كل ش��ركة 
س��يتم إنش��اؤها. وبمجرد أن يكون لكل قس��م عملياته الخاصة وموظفيه 
وأصوله وأنظمته وتراخيصه للعمل باس��تقاللية عن الشركة األم، تعتزم 
“داودوبونت” فصل األقس��ام لتكون لها كياناته��ا الخاصة بعد الحصول 

على موافقة مجلس اإلدارة وأي موافقات تنظيمية.

“داو  شركتي  بين  االندماج  عملية  إتمام  عن  نيويورك،  أسهم  سوق  في  المدرجة   ،DowDuPont “داودوبونت”  أعلنت 
كيميكال” و“دوبونت” اللتان تشتغالن في قطاع الصناعات الكيماوية. وسيعمل الكيان الموحد الجديد كشركة قابضة 

تحمل اسم “داودوبونت” وتضم 3 أقسام هي: الزراعة وعلوم المواد والمنتجات المتخصصة.
وبموجب االندماج، حصل مساهمو شركة “داو” على معدل تبادل سهمي قدره 1.00 سهم من أسهم “داودوبونت” 
مقابل كل سهم في “داو”، كما حصل مساهمو شركة “دوبونت” على معدل تبادل سهمي ثابت قدره 1.282 سهم 

من أسهم “داودوبونت” مقابل كل سهم من أسهم “دوبونت”.
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اختت��م وزير االقتص��اد والتجارة اللبنان��ي رائد خوري 
زيارت��ه الرس��ميّة إل��ى الصي��ن بتوقيع مذك��رة تفاهم 
بي��ن الحكومتي��ن الصيني��ة واللبنانية ح��ول “الترويج 
المش��ترك للتعاون في إطار الحزام االقتصادي لطريق 
الحري��ر ومبادرة طريق الحرير البحرية للقرن الحادي 
والعشرين”. واتّفق الجانبان من خالل هذه المذّكرة على 
العم��ل معاً ف��ي إطار مبادرة الطري��ق والحزام لتحقيق 
أهداف التنمية المشتركة واالستفادة من قدراتهما المنبثقة 
من الحوار السياسي والتكامل االقتصادي وتبادل المنافع 
بين الش��عبين. وتنّص المذّكرة على تعاون الجانبين في 
مجاالت ذات اهتمام مش��ترك منها النقل واللوجستيات 
والبنى التحتية، االس��تثمار والتج��ارة، الطاقة والطاقة 
المتج��دّدة، والتب��ادل الثقاف��ي والتبادل بين الش��عوب، 
الصحة والرياضة. كما تّم التوقيع على اتفاقين للمنطقة 
االقتصادي��ة الخاصة ف��ي طرابلس مع غرف��ة التجارة 

الصينيّة ومنطقة نينشوان التكنولوجيّة.

توقيع مذكرة تفاهم
بين لبنان والصين

أكد محللو وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية أن الوكالة 
قد تجرد الواليات المتحدة من تصنيفها الممتاز في حال 
تخلف البالد عن سداد ديونها وأنها لن تعيد إليها تصنيفها 
مجددا حتى بعد انتهاء حالة العجز. وقال محللو الوكالة: 
 Aaa إنه سيكون من المستبعد رفع التصنيف مجدداً إلى
إذا ظلت أوضاع سقف الدين والمناخ السياسي الذي أدى 

إلى التخلف عن السداد من دون تغير.

أميركا قد تفقد تصنيفها الممتاز

شراكة القطاعين العام والخاص تدعم التنمية

أصدرت مجموعة فرنس��بنك وثيقة استش��ارية موسعة 
عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي األولى 
من نوعها، لتعريف وش��رح ماهية هذه الشراكة وكيف 
س��تعود بالنفع على لبنان. وأوض��ح رئيس المجموعة 
عدن��ان القصار أن لديه “رؤي��ة واضحة وإيمانا عميقا 
بأهمية الش��راكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة 
مناسبة للتنمية واالزدهار في بلدنا”. وقال: “ندعو إلى 
إقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
في لبنان إلطالق المش��اريع الرئيسية الالزمة لتطوير 
البنية التحتية للبالد وتمكينها من استعادة دورها كمركز 

تج��اري ومالي واقتص��ادي للمنطقة ككل”. وتحدد الوثيقة، التي حملت اس��م “ضمان 
مصال��ح لبن��ان في التطور الس��ريع”، مختلف أنواع الش��راكات بي��ن القطاعين العام 

والخاص المستخدمة دولياً، والتحديات المتعلقة بهذه الشراكات وكيفية التغلب عليها.

عدنان القصار

مصر تعتمد الشيكات “اإللكترونية”

تعت��زم الحكومة المصري��ة وقف التعامل بالش��يكات 
الحكومي��ة الورقية ابت��داًء من كانون األول/ديس��مبر 
2017، على أن يتم س��داد كافة المستحقات من خالل 
المنظوم��ة اإللكتروني��ة. وق��ال نائ��ب وزي��ر المالية 
المصرية لش��ؤون الخزانة العام��ة، محمد معيط، إن 
اس��تراتيجية الحكوم��ة المصري��ة في الوق��ت الحالي 
تقوم على س��رعة التحول إل��ى نظام الدفع والتحصيل 
اإللكتروني الذي يسهم في سرعة التحول من االقتصاد 

الغير رس��مي إلى االقتصاد الرسمي، موضحاً أن النظام الجديد سيتيح تحديث بيانات 
المالية العامة ويضيف مزيداً من الش��فافية والوضوح عليها، كما يس��هم في س��رعة 
التواص��ل الكترونيا م��ع وزارة المالي��ة والتخطيط وتوفير معلوم��ات دقيقة ولحظية 

وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية.

محمد معيط

السعودية تطبق قانون اإلفالس مطلع 2018

أكد وزير التجارة واالس��تثمار الس���عودي ماجد 
القصب��ي، أن المملك��ة س��تبدأ في تطبي��ق قانون 
جديد لإلفالس أوائل عام 2018 في إط��ار جهود 
رامية لجذب االس��تثمار األجنبي وتش��جيع نشاط 

القطاع الخاص.
وبموج��ب القانون الحالي، ال يوجد س��بيل ميس��ر 
لتصفي��ة أنش��طة الش��ركات المثقل��ة بالدي��ون في 
الس��عودية، وقد يس��اعد القان��ون الجديد مع خطط 

الحكومة في إعادة هيكلة أكبر اقتصاد عربي وزيادة جاذبيته للمستثمرين األجانب.
ماجد القصبي
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سورية: تمويل 75 % من قيمة األبقار

أوضح مدي��ر عام المصرف الزراع��ي التعاوني 
في س��ورية، ابراهيم زيدان، أن المصرف سيقوم 
بتمويل 75 % من قيمة األبقار “بكاكير” بقرض 
متوس��ط األجل لمدة خمس س��نوات على أقس��اط 
س��نوية متس��اوية مع نس��بة فائ��دة 10 % للقطاع 
التعاون��ي 11 % للقط��اع الخاص. وأك��د زيدان 
أنه تم تس��عير البكي��رة بمبلغ ملي��ون و464 ألف 
ليرة س��ورية، الفتاً إلى أن أولوية توزيع البكاكير 

ستكون للمكتتبين لدى فروع المصرف الزراعي التعاوني ليتم التسليم حسب أولوي�ة 
االكتتاب. وأوضح أنه على المكتتب اس��تكمال تس��ديد نس��بة 25 % من قيمة البكيرة 
بما فيها السلفة المدفوعة، وذلك بعد مراجعة فروع المصرف الستكمال معامالتهم.

ابراهيم زيدان

وافق��ت اللجن��ة االقتصادي��ة التابع��ة لرئاس��ة مجلس 
الوزراء السوري على مشروع قانون جديد للجمارك. 
ويهدف المش��روع إلى تحصيل حقوق الخزينة العامة 
م��ن الرس��وم والضرائ��ب المتوجبة على االس��تيراد 
والترانزي��ت ومكافحة التهريب، كما تضمن مش��روع 
القانون تعديالً للش��خص االعتب��اري إلدارة الجمارك 

من مديرية عامة إلى هيئة عامة يديرها مدير عام.
وم��ن أهداف مش��روع القانون، تش��كيل مجلس إدارة 
يترأس��ه وزير المالية ويضم بي��ن أعضائه ممثلين من 
كل الوزارات ذات العالقة، بما يساهم في إعادة هيكلة 

الجمارك بشقيه الفني واإلداري.

سورية: قانون جديد للجمارك قريبًا

اعتبر وزير السياحة 
ب�ش���ر  الس����وري، 
اليازج��ي ف��ي كلمته 
ال�22  ال��دورة  أم��ام 
العام����ة  للجمعي����ة 
لمنظم���ة الس���ياح�ة 
العالمية في الصي��ن، 
الس��ياحة  قط��اع  أن 
س��يكون راف�داً مهم�اً 

لإلعم��ار، مش��يراً إلى أن وزارته أع��دت خطة للتنمية 
السياحية تش��مل التدريب والتخطيط السياحي والحرف 
التقليدية واالستثمار واستخدام التكنولوجيا إضافة لتنويع 
المنتج الس��ياحي الغني في س��ورية. وطال��ب اليازجي 
برفع اإلج��راءات االقتصادية القس��رية أحادية الجانب 
المفروضة على الش��عب السوري، منوهاً أن سورية لم 
تتعرض فقط إلرهاب التنظيمات المسلحة، بل تعرضت 
إلره��اب اقتص��ادي من خ��الل فرض العقوب��ات على 

المصارف والطيران والمطارات وعلى زوارها أيضاً.

خطة لتنمية السياحة
في سورية

بشر اليازجي

إيران تزود حلب بالكهرباء

وق��ع وزير الكهرباء الس��وري محمد 
زهي��ر خربوطل��ي عقوداً م��ع وزير 
الطاق��ة اإليران��ي س��تار محم��ودي 
الس��تيراد وح��دات لتولي��د الكهرباء 
لمدين��ة حل��ب وإنج��از مش��روعات 
أخ��رى. ويتضمن أح��د العقود توريد 
5 مجموع��ات غازية لتوليد الكهرباء 
لمدين��ة حل��ب بق��درة 125 ميغاواط. 

وتقدر قيمة هذه الصفقة ب�155.5 مليون دوالر. كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم تتضمن 
إنش��اء محطة لتوليد الكهرباء في الالذقية بقدرة 540 ميغاواط. وبحث خربوطلي في 
القصر الرئاسي اإليراني مع مستشار النائب األول للرئيس سعيد أوحدي “سبل تذليل 

العقبات أمام استثمار الشركات اإليرانية في سورية خالل مرحلة إعادة اإلعمار”.

اقتصاد روسيا ينتعش على الطريقة االميركية

اعتب��ر وزي��ر التنمية االقتصادية الروس��ي مكس��يم 
أوريشكين أن وضع االقتصاد الروسي الراهن مشابه 
من ناحية التنمية لحالة االقتصاد األميركي في النصف 
األول م��ن ثمانيني��ات القرن الماض��ي. وقال الوزير 
الروس��ي: أن معدل التضخم مستقر في بالده بحسب 
أحدث البيانات عند مستوى 3.3 %، ومن المتوقع أن 

ينخفض خالل الس��نوات الثالث القادمة إلى 2 %، وهو المستوى الذي يستهدفه البنك 
المركزي الروسي. ويرى أوريشكين أن استقرار التضخم عند مستويات متدنية سيفتح 
الباب لدورة ائتمانية جديدة، وخالل هذه المرحلة تكمن أهمية دور الحكومة والمركزي 
الروس��ي في استغالل هذه الدورة لدعم العجلة االقتصادية في البالد، وذلك من خالل 

إقراض الشركات واالستثمار، وتطوير أدوات الدين، والسيما اإلقراض السكني.

مكسيم أوريشكين
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أكد رئي�س 
ال����وزراء 
اللبنان���ي، 
س������ع���د 
الحريري، 
م  ه�ت�م���ا ا
ت  س���لط�ا
ب��������الده 
ب�ت�واج����د 

قط��اع األعمال الروس��ي عل��ى أراضيه، بم��ا في ذلك 
شركات النفط والغاز. وقال الحريري خالل لقائه نظيره 
الروس��ي دميتري مدفيديف في موس��كو، إن الشركات 
الروس��ية تش��ارك حالياً في مناقص��ات لتطوير حقول 
الغ��از، وإن لبنان يرغب بش��دة بتواج��د قطاع األعمال 
الروس��ي عل��ى أراضيه. ووفق��اً للحريري ف��إن لبنان 
ينتظر انط��الق مش��اريع مرتبطة باالس��تثمارات في 
البني��ة التحتية قريباً، وس��يكون مس��روراً ج��داً برؤية 

مشاركة الشركات الروسية في هذا المجال أيضاً.

لبنان يرحب بالشركات الروسية

دميتري مدفيديف وسعد الحريري

1.2 مليار دوالر الصادرات الصناعية اللبنانية

أظه��ر تقرير أعدته مصلحة المعلوم��ات الصناعية في وزارة الصناع��ة اللبنانية أن 
مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خالل األشهر الستة االولى من عام 2017 
بل��غ 1.2 ملي��ار دوالر، في مقابل 1.3 مليار دوالر خالل الفترة عينها من عام 2016 
و1.54 مليار دوالر خالل الفترة عينها من 2015، أي بانخفاض نسبته 6.8 % مقارنة 

بالعام 2016 وبانخفاض نسبته 21 % مقارنة بالعام 2015.
عل��ى صعيد آخر، كش��ف التقرير أن قيمة الواردات م��ن اآلالت والمعدات الصناعية 
خالل األشهر الستة االولى من العام الحالي بلغت 115.2 مليون دوالر في مقابل 131 

خ��الل  دوالر  ملي��ون 
الفت��رة عينها م��ن عام 
بانخف��اض  أي   2016
نسبته 12.1 % مقارنة 

بالعام الماضي.

لبنان يقر قانون الضريبة النفطية

أقر المش��رعون في لبنان قانون الضريبة النفطية في 
وقت تستعد الش��ركات فيه لتقديم عروض في الجولة 

األولى لتراخيص التنقيب البحرية.
وكان وزي��ر الطاق��ة اللبناني س��يزار أب��ي خليل قد 
مدد في وقت س��ابق الموعد النهائي للشركات لتقديم 

عروضها التنقيب واإلنتاج لمدة أربعة أسابيع.
هذا ويتضمن التش��ريع الجدي��د ضرائب على أرباح 

الش��ركات التي تش��ارك في التنقي��ب واإلنتاج. وه��و ما أوضحه أب��ي خليل أيضاً، 
أن الع��روض المقرر تقديمها في 12 أكتوبر/تش��رين األول 2017 س��تلتزم بقانون 

الضريبة الجديدة .

سيزار أبي خليل

اقتصاد فلسطين يعاني بسبب تراجع المساعدات

اعتبر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر األمم 
المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( أن تراجع 
المنح الدولية الخارجية للس��لطة الفلسطينية 
خ��الل العامي��ن الماضيي��ن “كان صدم��ة 
هزت االقتصاد المحلي”، موضحاً أن نسبة 
تراجع المنح الخارجية للميزانية الفلسطينية 
خالل العامين 2015 و2016 بلغت 38 % 

مقارنة مع متوسط المنح منذ عام 2010.
من جهة أخرى، قال البنك الدولي  في تقرير جديد إنه يمكن اتخاذ إجراءات في الوقت 
الراهن قد تحسن الوضع القاتم لالقتصاد الفلسطيني ، الفتاً إلى أن إزالة القيود الخارجية 
على االقتصاد الفلس��طيني “هي العامل األكثر أهمية” في أي تحول، لكن يتعين على 

السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها لتقليص البيروقراطية التي تكبح النشاط التجاري.

أك��دت وكال��ة موديز للتصني��ف االئتمان��ي أن األزمة 
الخليجي��ة الت��ي قاطعت بموجبه��ا الس��عودية و3 دول 
أخرى الدوحة، ت��ؤذي اقتصادات جميع الدول المعنية، 
وفي طليعتها البحرين وقطر، مشيرةً إلى أن الخالف أثر 
سلباً على التصنيف االئتماني لجميع دول مجلس التعاون 
الخليجي. وأش��ارت “موديز” إل��ى أن قطر تواجه كلفة 
باهظة على األصعدة االقتصادية والمالية واالجتماعية 
نتيجة القيود على الس��فر والتجارة التي فرضتها عليها 
الرباعية المقاطعة. ولفتت الوكالة إلى أن األزمة تعرقل 
اس��تدامة ارتباط العملة البحرينية بالدوالر وقد تزيد من 

تكلفة االقتراض في المملكة.

البحرين وقطر األكثر تضرراً
من األزمة الخليجية
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الجزائر: إجراءات لتغطية عجز الميزانية

صادقت الحكوم��ة الجزائرية على مس��ودة تعديالت 
قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز 
الموازنة، وذلك في إطار سعيها للتكيف مع االنخفاض 
الح��اد في إي��رادات الطاق��ة. وتم��ت المصادقة على 
تعديالت قان��ون النقد والقروض في اجتماع للحكومة 
برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والذي 
جرت خالله مناقش��ة خطط الحكومة الجديدة برئاسة 

أحمد أويحيى. وقالت الرئاسة في بيان: إن تعديل القانون “سيسمح للمركزي  الجزائري 
بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل 
الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني لالس��تثمار”. وأكد البيان أن 
الجزائر “ستلجأ  مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثالث سنوات آلثار 

أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير ألسعار المحروقات”.

عبد العزيز بوتفليقة

“سوناطراك” ترفع إنتاج الغاز

قررت شركة سوناطراك الجزائرية زيادة انتاج الغاز 
10 ماليين متر مكعب يومياً في حقل “حاسي مسعود” 
و6 مليون متر مكعب في حقل “رورد الباقل”، ضمن 
خطة الحكومة تعويض خسائر نقص إمدادات الطاقة، 
وذلك بحس��ب ما صرح به الرئيس التنفيذي للش��ركة 
عبد المؤمن ولد قدور الذي قال أنه قد تُس��تخدم تقنيات 
جدي��دة في عملية الرفع م��ن أجل ذلك. وقد دفع هبوط 

أسعار الطاقة “سوناطراك” للتعامل بمرونة أكثر مع الشركاء األجانب، كما اإلسراع 
بتشغيل مشاريع جديدة باإلضافة إلى زيادة االنتاج من الحقول الموجودة

يذك��ر أن إي��رادات الجزائر انخفضت عام 2016 إلى 27.5 مليار دوالر أميركي بعد 
أن كانت 60 ملياراً عام 2014.

عبد المؤمن ولد قدور

كش����ف وزي��ر 
النف��ط المصري 
ط����ارق الم���ال 
ك�م�ي�������ات  أن 
الغ�از المس����ال 
ال�مس�����ت��وردة 
خالل  ستنخفض 
المالي��ة  الس��ن�ة 
  2018 - 2017

إلى 80 ش��حنة فق��ط بقيمة 1.8 ملي��ار دوالر، ضمن 
سياس��ة تتبعه��ا الحكومة تحضيراً  للب��دء بإنتاج الغاز 

المحلي والوصول إلى االكتفاء الذاتي.
وكانت ش��ركة “إيني” اإليطالية قد اكتشفت حقل غاز 
“ظهر” في المياه اإلقليمية المصرية، باحتياطي مقداره 
850 مليار متر مكعب، قبل أن تستكمل إجراءات نيل 

الموافقة على تطويره.
كم��ا يتوقع أن يرتفع اإلنتاج المحل��ي مليار قدم مكعبة 
يومي��اً ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً في نهاية 

السنة المالية الحالية.

مصر تقلص واردات الغاز

طارق المال

تس��عى ش��ركة “تونور” البريطانية إل��ى بناء مزرعة 
شمس��ية به��دف تصدير الكهرباء م��ن تونس إلى دول 
أوروبي��ة عبر كابالت بحرية خاص��ة  لتزويد مليوني 
منزل بالكهرباء ضمن أكبر مشروع للطاقة في العالم، 
إذ يبلغ حجم االس��تثمارات فيه نحو 5 مليارات يورو، 

وسيخلق حوالى 20 ألف وظيفة بحلول عام 2019.
وس��تمتد محطة الطاقة الشمسية الناتجة عن المشروع 
فوق منطقة شاس��عة جنوب غربي تونس، وستس��تغل 
الطاقة الشمس��ية عبر عدة أبراج يصل ارتفاع كل منها 

إلى 200 متر.

تونس تمد أوروبا بالكهرباء

الجزائر تطبع أوراقًا نقدية لتفادي أزمة مالية

ص��دّق البرلم��ان الجزائ��ري على 
مخط��ط الحكوم��ة الجدي��دة بالرغم 
من االنتق��ادات الكبيرة التي رافقته، 
خصوص��اً فيما يتعلق بخطتها لطبع 
المزيد من األوراق النقدية لمواجهة 
األزمة االقتصادية. ويحمل المخطط 
قانوناً جدي��داً للنقد والعرض، ينص 

على شراء البنك المركزي للسندات المالية من الخزينة العامة، حتى تتمكن من تغطية 
االحتياجات المالية. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات ومخاوف بإمكانية وقوع تضخم 
في البالد يزيد من عمق األزمة المالية التي تفاقمت بسبب تراجع أسعار النفط، في حين 
تقول الحكومة إن خيار لجوئها إلى التمويل غير التقليدي يأتي لتجنب أزمة مالية خانقة.
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قطر تفتح 13 خطًا مالحيًا جديداً

كشف وزير المواصالت واالتصاالت القطري، جاسم 
الس��ليطي، أن الش��ركة القطرية إلدارة الموانئ تعتزم 
االعالن عن 13 خطاً مالحياً جديداً، الفتاً إلى أن بالده 
أوج��دت منذ اللحظ��ة األولى للمقاطع��ة، “بدائل بفتح 
خط��وط بحرية جديدة، مثل ميناء صحار، في س��لطنة 
عمان، وخطوط مباش��رة مع الهند وباكس��تان وتركيا 
وإيران، م��ن أجل توريد المنتجات األساس��ية”. وقال 

الس��ليطي: إن بالده تعتزم تصدير الس��لع والمنتجات المختلفة، من الدوحة إلى 130 
دولة حول العالم، بقدرة استيعابية تصل إلى 180 ألف حاوية في العام الواحد.

جاسم السليطي

منصة لدعم االقتصاد األخضر

كشفت “المنظمة العالمية لالقتصاد األخضر” التي أطلقها نائب رئيس دولة اإلمارات 
محمد بن راشد آل مكتوم، عن منصة القطاع المالي في 8 أيلول/سبتمبر 2017، في 
مق��ر األمم المتحدة في العاصمة الصينية بكين. وتم اطالق المنصة السادس��ة بهدف 
تعزيز االستثمارات في المبادرات والبرامج الهادفة لدعم االقتصاد األخضر. وتعتبر 
منص��ة القطاع المالي من أكثر المنصات أهمية لالقتصاد األخضر، حيث تم إطالق 
منص��ة القطاع الخاص في ش��باط/فبراير الماضي لتكون أول��ى منصات المنظمة، 
وتالها بعد ذلك منصات: الش��باب، القطاع البحثي واألكاديمي، المنظمات والمجتمع 

المدني، والمدن الذكية والمستدامة.

أع�ل�ن���ت دول����ة 
اإلم��ارات ع����ن 
ت�ش�������غ�ي�ل أول 
مفاع����ل ن���ووي 
لتولي��د الطاقة في 
ع��ام 2018، بعد 
مق����رراً  كان  أن 
خالل العام الحالي 

2017، بس��بب تأخير إجراءات األم�ن والس��المة.
وقال وزير الطاقة سهيل المزروعي: إن نسبة اإلنجاز 
ف��ي المفاعل وصلت إلى 96 % ليبدأ إنتاج الطاقة منه 

بأقرب وقت.
يذكر أن أبوظبي وقعت عقداً مع ائتالف تقوده الشركة 
الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” بقيمة 20.4 مليار 
دوالر أميركي لبناء أربعة مفاعالت في موقع “براكة” 

على أن تنتج 1400 ميغاواط.

النووي اإلماراتي في 2018

سهيل المزروعي

وقعت “راس غاز” القطري��ة اتفاقاً مدته 15 عاماً مع 
ش��ركة “بتروبنغال” البنغالدش��ية لتصدير 2.5 مليون 
ط��ن من الغ��از الطبيعي القطري إلى وح��دة التخزين 
العائم��ة بالقرب من جزي��رة “موهيش��كالي”، ليكون 
أول عقد طويل األجل تبرمه بنغالدش الس��تيراد الغاز 
المس��ال بهدف تغطية النقص الذي تعاني منه الس��وق 

المحلية.
وتسعى مجموعة من الدول المصدرة للنفط إلى توسيع 
نش��اطاتها في جنوب شرق آسيا للتعويض عن خسائر 
ش��ركاتها نتيجة الخفض العالمي لإلنتاج الذي التزمت 
به من أجل المحافظة على استقرار األسعار، إذ تحاول 
الس��عودية االبتع��اد عن الس��وق األميركية ومنافس��ة 

روسيا متصدرة موردي النفط للصين.

غاز قطر الى بنغالدش

اندماج ألماني هندي يثير االحتجاج

وقعت ش��ركة “تيس��نكروب” األلمانية 
و“تات��ا س��تيل” الهندي��ة مذك��رة تفاهم 
إلنشاء مشروع مشترك بنسبة المناصفة 
مق��ره هولندا، ف��ي خطوة إلقام��ة ثاني 
أكبر شركة لصناعة الصلب في أوروبا 
لمساعدة هذا القطاع، األمر الذي أدى إلى 
تظاهر اآلالف من العمال احتجاجاً على 

عملية الدمج التي قد تتسبب بإنهاء 4 آالف وظيفة حسب تصريح رئيس اتحاد العمال 
في ألمانيا راينر هوفمان، الذي اتهم إدارة ش��ركة “تيسنكروب” بعدم مراعاة مصالح 

الموظفين في مقابل ما أسماه “عملية إنقاذ لمستقبل صناعة الصلب في أوروبا”.
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بيّنت دراسة نشرت تفاصيلها في دورية تقارير السلوك 
اإلدماني، أن إدمان الهواتف الذكية يقلل اإلنتاجية بسبب 
المقاطعات المس��تمرة الناتجة عن اإلش��عارات الجديدة 
الت��ي ترد عبر الهات��ف الذكي. وقال أس��تاذ علم النفس 
في جامعة أولم األلمانية كريس��تيان مونتاج : “ال يمكن 
للعقل البشري سوى أن يتشتت جّراء الرنات المتواصلة 
لإلشعارات الجديدة الواردة”، مشيراً إلى أن األشخاص 
من مدمن��ي هواتفهم الذكية أكثر تأثراً. وأوضخ مونتاج 
الذي أجرى الدراس��ة باالش��تراك م��ع إيليش ديوك من 
جامعة لندن، أن االشعارات المتكررة تمنع الموظف من 
إيجاد طريقه إلى “االنس��ياب” في م��كان العمل، وهي 
مرحل��ة العمل المرك��ز عندما ال تعود تش��عر بالزمان 
والمكان مهما كان نوع العمل الذي تقوم به يكون سهالً.

الهواتف الذكية تقلل االنتاجية

تريليونا دوالر حجم الرشاوى عالميًا

كشفت  مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد 
أن إجمالي حجم الرشاوى السنوي في العالم يصل إلى 
2 تريلي��ون دوالر أي حوالى 2 % من إجمالي حجم 
الناتج المحلي العالمي، مش��يرةً إلى أن “التأثير على 
المدى الطويل هو أكثر عمقا من ذلك بكثير”. وقالت 
خالل مؤتمر لمكافحة الفساد نظمه معهد بروكينغز في 
واشنطن: إن الصندوق يقدم دعماً لدوله األعضاء في 
مجال مكافحة الرشوة، مشيرةً إلى  انه “لتحقيق نتائج 
في ه��ذا المجال، ينبغي االعت��راف بالحقائق العملية 

كريستين الغاردللمشكلة، والتركيز على الطرق المختلفة لحلها”.

الصين تختبر قطارات من دون سائق

اختبرت الصين 3 خطوط للسكك الحديدية في العاصمة بكين، تشمل قطارات أنفاق، 
من دون سائق وقطار أنفاق مغناطيسي وترام، من المقرر إطالقها جميعا في مناطقها 
الغربية، بحلول نهاية  عام 2017. ويمثل خط الضواحي الغربية، الذي يخدم أغراض 
الس��ياحة والنقل العام، عودة عربات الترام العامة التي كانت منتشرة قبل نصف قرن 

من الزمن. ويوجد في بكين 19 
خ��ط مترو أنف��اق يغطي 574 
كيلومت��را، قيد الخدم��ة، بينما 
سيتم بناء 20 خطا يغطي 350 

كيلومترا العام الجاري.

الكويت تخّفض نسبة الموظفين األجانب

أص��درت الس��لطات الكويتي��ة  
ق��رارا يقضي بالت��زام الجهات 
ع��دد  بتخفي��ض  الحكومي��ة 
الكويتيي��ن  غي��ر  الموظفي��ن 
العاملين لديها خالل 5 سنوات.

وقال دي��وان الخدم��ة المدنية، 
إن��ه يه��دف إل��ى زيادة نس��ب 
الموظفي��ن الكويتيي��ن إل��ى ما 
بين 70 و100 % من إجمالي 

ق��وة العمل في المجموعات الوظيفية المصنف��ة. ونص القرار، الذي أطلق عليه رقم 
11 لس��نة 2017 ويخص قواعد “تكويت” الوظائف الحكومية، على وجوب التزام 
الجه��ات الحكومية، المخاطبة بهذا القرار، بتخفيض ع��دد الموظفين غير الكويتيين 
من إجمالي قوة العمالة لديها س��نوياً، وذلك حتى الوصول بعد 5 سنوات، بنسبة عدد 
الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية، إلى النسب المئوية 

المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة.

ذكرت صحيفة La Stampa اإليطالية أن تغير المناخ 
العالمي يس��هم في نمو األراضي الزراعية في روسيا، 
ما س��يحولها إلى قوة زراعية عظمى في العالم، مشيرةً 
إلى أن روسيا صدّرت نحو 27.8 مليون طن من القمح 
خالل الس��نة المالية الماضية )م��ن تموز/يوليو 2016 
إل��ى حزيران/يونيو 2017(، كما س��تصدر خالل العام 
المقبل، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة األميركية، 31.5 
مليون طن من القمح، ما سيس��اعد موسكو على الحفاظ 
عل��ى مكانها الري��ادي كأكبر مصدر للقم��ح في العالم. 
وتعزو الصحيفة، سبب ازدهار تصدير القمح الروسي 
إلى االحتباس الحراري الذي س��اهم بزيادة المس��احات 

الشمال  المزروعة في 
منذ أواخر الثمانينات، 
التكنولوجية  والث��ورة 
المساحات  زادت  التي 
 140 إلى  المزروع��ة 

مليون فدان.

تغير المناخ ينعكس ايجابًا
على روسيا

29



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين األول/أكتوبر 2017

بافيت يسخر من المتشائمين

س��خر الملياردي��ر األميرك��ي، وارن بافي��ت، م��ن 
األش��خاص المتش��ائمين تجاه الوضع االقتصادي في 
الواليات المتحدة واصفاً اياهم  ب�“أشخاص بال عقل”. 
وقال مؤس��س شركة بيركش��اير هاثاواي “إنه عندما 
يس��تمع إلى بعض التعليقات المتش��ائمة عن الواليات 

المتحدة فإنه يعتقد أن أصحابها ليسوا في وعيهم”.
ويتوقع بافيت أن يتجاوز متوسط مؤشر “داو جونز” 

الصناعي مليون نقطة بعد 100 عام من اآلن، قائالً: إن ذلك المستوى منطقي مقارنة 
بوضع المؤشر في القرن الماضي عندما كان يبلغ 81 نقطة فقط.

ورداً على التكهنات بأن أس��عار األس��هم سوف تشهد تراجعاً، قال بافيت “لن نرى أي 
عمليات بيع على المكشوف”.

وارن بافيت

أعل���ن مج�ل����س 
حق�وق اإلنس����ان 
التاب����ع لألم������م 
المتحدة أن االتحاد 
األوروبي يخس��ر 
3.2 ملي��ار دوالر 
أمي�ركي ش��ه�ري�اً 
العقوب�ات  بس��بب 
عل�ى  المفروض�ة 
روس��يا من��ذ عام 

2014. وق��ال المقرر الخاص المعني بالتأثير الس��لبي 
للتدابير القسرية االنفرادية على التمتع بحقوق اإلنسان 
إدري��س الجزائ��ري: إن العقوبات على روس��يا تلحق 
أض��راراً كبيرة بدول االتحاد األوروبي جراء العولمة 

واندماج روسيا في االقتصاد العالمي.
واعتبر الجزائري أن “سياس��ة موس��كو ل��م تتغير ما 
يعني أن هذه التدابير أدت إلى نتائج عكسية”، الفتاً إلى 
أن��ه من الضروري تقيي��م العقوبات األوروبية والنظر 

في فعاليتها.

عقوبات روسيا تسبب خسائر ألوروبا

إدريس الجزائري

أكد الرئيس الروسي، 
فالديمي���ر بوتي���ن، 
خ��الل اجتماع حول 
ديناميكي�ة االقتص��اد 
والتوقعات حتى ع�ام 
2020، أن اقتص��اد 
بالده تجاوز األزم��ة 
زخم��اً  واكتس�����ب 
باتجاه النمو، وهو ما 
أصبح ملموس��اً لدى 

المواطني��ن، وقط��اع األعمال. ووفقاً لبيانات رس��مية 
روس��ية فإن االقتصاد الروسي نما في الربع الثاني من 
2017 بنس��بة 2.5 % مقارن��ة بنفس الفت��رة من العام 

السابق.
وبحس��ب محللي “كابيتال إكونوميك��س”، فإن اقتصاد 
روس��يا يشهد تحس��ناً في مؤش��رات اإلنتاج الصناعي 
والبن��اء والتجارة، بينما كان��ت الزراعة القطاع الوحيد 

الذي أظهر انخفاضاً.

بوتين: االقتصاد الروسي تجاوز األزمة

فالديمير بوتين

الصين تحّذر من الضباب الدخاني

ح��ذرت وزارة البيئة الصينية من 
ارتفاع أخط��ار الضباب الدخاني 
في فصلي الخريف والشتاء بسبب 
الظروف المناخي��ة غير المواتية 

التي قد تحدث في البالد.
وتعان��ي الصي��ن من آث��ار تلوث 
اله��واء الخانق��ة الت��ي باتت تهدد 

حياة جميع المواطنين. وحول تأثيرات الضباب الدخاني الذي يلوث سماء معظم المدن 
الكبرى في الصين، قالت وزارة البيئة في بيان لها مؤخراً: إن تنبؤاتها الجوية للخريف 
والشتاء ال تتسم بالتفاؤل. كما أعلنت في وقت سابق، أنها ستكثف حملتها على التلوث 
ف��ي 28 مدينة، ش��مال الصي��ن، جميعها معرضة للضباب الدخاني خالل الش��تاء في 

محاولة للوفاء بوعودها لهذا العام 2017.

الصين توجه ضربة للدوالر

تعت��زم الصين تغيير عقودها اآلجلة للنفط، لتكون باليوان بدال من الدوالر االميركي، 
مع ربط عملتها بأسعار الذهب، ما سيزعزع مكانة الدوالر، حيث أن الصين تعد ثاني 
أكبر مستورد للخام في العالم. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة انعكاسات قوية على 
أس��عار النفط التي قد تالمس ال�70 دوالرا مع بداية تطبيق تلك العقود، وكذلك أس��عار 

إل��ى 1850 دوالرا  العالمي��ة  الذه��ب 
لألونصة بعد أن كانت 1350 دوالرا.

ف��ي المقابل، ق��د تنعكس ه��ذه الخطوة 
إيجابيا على الميزان التجاري األميركي، 
حي��ث قد تؤدي إلى تنش��يط الصادرات 
األميركية وانخفاض الواردات، وبالتالي 

خفض العجز التجاري األميركي.
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واف��ق 211 عضواً في مجلس الن��واب األميركي على 
تمرير مش��روع قان��ون تمويل الحكومة للس��نة المالية 
الجدي��دة بقيم��ة 1.2 تريلي��ون دوالر. في حين عارض 
198 عض��واً بن��ود المش��روع الجدي��د ال��ذي يتضمن 
تخصيص 658.1 ملي��ار دوالر لوزارة الدفاع و44.3 
ملي��ار دوالر ل��وزارة األم��ن الداخل��ي، باإلضافة إلى  
1.6 ملي��ار دوالر لبناء جدار فاصل على طول الحدود 
األميركية المكس��يكية، وهو ما قد يعترض عليه مجلس 
الش��يوخ الحقاً ويمدد فترة التفاوض حتى كانون األول/ 

ديسمبر 2017.

روسيا وتركيا تنفذان “السيل” الكونغرس يوافق
على تمويل الحكومة

أبرمت ش��ركة غازبروم الروسية وشركة بوتاش 
التركي��ة ش��راكة إلنج��از مش��روع بناء “الس��يل 
الترك��ي” ليكون الخ��ط األول منه مكتمالً بش��كل 
نهائ��ي ع��ام 2018 والثاني عام 2019. وأش��ار 
رئيس مجلس إدارة “غازبروم” أليكسي ميلر أنهم 
يدرسون إمكانية فتح باب الشراكات في المشروع 
ال��ذي تب��دي معظ��م دول جنوب وجنوب ش��رقي 

أوروبا رغبة في شراء الغاز منه.
وكان��ت الحكومت��ان التركية والروس��ية قد وقعتا 

اتفاق تنفيذ المشروع في تشرين األول/اكتوبر عام 2016، في كلفة تقديرية بحوالى 
11.4 ملي��ار يورو متضمناً خطين ألنابي��ب نقل الغاز، األول لتلبية احتياجات تركيا 

والثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

أليكسي ميلر

حقق��ت ش��ركة Rising S Company المتخصصة 
ببناء المالجئ ف��ي الواليات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في 
أرباحها منذ وص��ول الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إل��ى س��دة الحكم، م��ع تنام��ي المخاوف م��ن اقتراب 
نهاية العالم أو ان��دالع ح�رب نووي�ة وبفع�ل الكوارث 
الطبيعية المتتالية. وتعمل الشركة على تصنيع المالجئ 
من الصلب المغلف بالمطاط الذي يمنع الصدأ ويحمي 
م��ن الظروف الجوية المحيط��ة، وقد ارتفعت أرباحها 
500 % إل��ى 700 % خالل العام الحالي 2017، كما 
يتوقع أن تبني 200 ملجئ من صنفين، األول مساحته 
96 قدم مربع بس��عر 39.5 أل��ف دوالر واآلخر 500 

قدم مربع ب�122.5 ألف دوالر.

شركة مالجئ تجني الماليين

أول شراكة بريطانية كندية

عبرت رئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة تيريزا 
م��اي ع��ن نيته��ا توقيع اتف��اق تج��اري مع 
نظيرها الكندي جاستين ترودو حالما تستكمل 
إج��راءات خ��روج بريطاني��ا م��ن االتح��اد 
األوروبي. كما أوضحت أن االتفاق هو بهدف 
بناء عالقات تجارية استناداً إلى اتفاق التبادل 
الحر بين االتحاد األوروبي وكندا، األمر الذي 
يتطل��ب بحث الكثير من األمور، كما يتوجب 
انتظ��ار مصادقة جميع ال��دول األعضاء في 

االتحاد األوروبي على الرغم من دخول االتفاق حيز التنفيذ المؤقت.
يذكر أن بريطانيا قد تعاني من زيادة في التضخم بفعل البريكست على الرغم من تدني 

نسبة البطالة ألدنى مستوياتها من 40 عاماً.

86 % من األتراك ال يدخرون أموالهم

أظه��رت دراس��ة اقتصادي��ة قام��ت به��ا وزارة 
الجمارك والتج��ارة التركية وش��ارك فيها حوالى 
1650 مش��اركاً أن 14 %  فقط من س��كان تركيا  
قادري��ن على ادخار جزء من مدخولهم نتيجة عدم 

وجود دخل كاف أو بسبب تراكم الديون.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال وزير التجارة 
الترك��ي بولنت توفنكج��ي: إن عملية االدخار هي 
العم��ود الفقري للنمو االقتصادي الس��ليم، مش��يراً 
إل��ى ضرورة الحد من االس��تهالك المفرط، وعدم 

االسراف، ذاكراً حال البعض في االسراف باقتناء الهواتف الذكية كمثال.
بولنت توفنكجي
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3 تريليونات دوالر احتياطي النقد األجنبي الصيني

ارتفع احتياطي النقد األجنبي في الصين خالل آب/أغس��طس 2017  للش��هر السابع 
عل��ى التوالي بما يتماش��ى بدرجة كبيرة مع توقعات الس��وق، حيث تواصل القواعد 
التنظيمية األش��د، وال��دوالر األكثر ضعف��اً، اإلبقاء على خ��روج رأس المال تحت 
الس��يطرة. وزادت االحتياطي��ات بنحو 11 مليار دوالر في آب/أغس��طس الماضي 

إلى 3.092 تريليون دوالر مقابل 
زي��ادة قدرها 24 مليار دوالر في 
تموز/يوليو. وه��ذه هي أول مرة 
تقفز فيها احتياطيات النقد األجنبي 
الصينية لس��بعة أشهر متتالية منذ 
حزيران/يونيو ع��ام 2014، كما 
أن��ه أعل��ى مس��توى منذ تش��رين 

األول/أكتوبر الماضي.

االستيقاظ المبكر يكبد أميركا خسائر ضخمة

بين��ت دراس��ة قام��ت به��ا 
شركة “راند كوربورايشن” 
أن االقتصاد األميركي يتكبد 
خس��ائر مالي��ة تص��ل إلى 
9 ملي��ارات دوالر بس��بب 
س��اعات الدراس��ة المبكرة 
التعليمية،  المؤسس��ات  في 
االزدح��ام  بس��بب  وذل��ك 

والح��وادث. وقام��ت الدراس��ة  بقياس التكلف��ة المادية لتبعات االس��تيقاظ باكراً مثل 
االضطرابات الصحية واالنتحار. وأوضحت أن تأخير س��اعة الدراس��ة في الصباح 
بوسعه أن يرفع عائدات البالد الضريبية ب�83 مليار دوالر أميركي في غضون عقد 

من الزمن.

“ليغو” تعتزم إلغاء 1400 وظيفة

تعتزم مجموعة “ليغو” الدنماركية 
إلغاء 1400 وظيفة أي حوالى 8 
% من مجموع العاملين فيها حول 
العالم وذلك بعد أن سجلت الشركة 
تراجعا  في مبيعاتها في الواليات 
المتح��دة وأوروبا، حيث س��جلت 
انخفاضاً في رقم أعمالها للنصف 

األول من عام 2017 بنسبة 5 % فيما انخفضت أربحها الصافية بنسبة 3 %.
وتأتي هذه الخسائر على الرغم من ارتفاع األعمال في األسواق الناشئة 10 % ودخول 

الشركة في حقبة الحداثة االفتراضية.

طعنت ش��ركة غوغل على ق��رار المفوضية األوروبية 
بتغريمه��ا مبلغاً قيمته 2.42 مليار يورو، وهي الغرامة 
الت��ي تعد “تاريخية” وغير مس��بوقة، وأكبر عقوبة من 

نوعها يصدرها االتحاد األوروبي ضد الشركات.
وكانت المفوضية األوروبي��ة قد فرضت غرامة كبيرة 
عل��ى “غوغ��ل” ف��ي حزيران/يوني��و 2017، وذل��ك 
إلس��اءته اس��تخدام موقعه المهيمن كمحرك بحث، ألنه 

يعطي ميزة غير قانونية لخدمات التسوق الخاصة به.
وق��ال متحدث باس��م المفوضية بعد اإلع��الن عن تقديم 
الطع��ن: إن “المفوضية س��وف تدافع ع��ن قرارها في 
المحكم��ة”. وأوضحت المفوضية أن “غوغل” أعطت 
بصورة ممنهجة مكاناً بارزاً لخدماتها التسويقية، وقللت 
من ش��أن خدمات التس��ويق المنافس��ة في نتائج محرك 

البحث الخاص بها.

“غوغل” تطعن بقرار تغريمها

اس�����ت�غ�ن�ت ش���ركة 
“نوكيا”  االتص���االت 
عن 600 من موظفيها 
في فرنس��ا ف��ي إخالل 
اللتزامها تجاه الحكومة 
الفرنسية عندما اشترت 
منافس����تها “ألكات��ل - 
لوس��نت” عام 2016.

 وكانت الشركة الفنلندية  
قد تعه��دت خالل إبرام 

اتفاق الش��راء بتوظيف نحو 500 بحلول 2018، األمر 
الذي دفع الرئيس الفرنس��ي إيمانويل ماكرون إلى توجيه 
انتق��ادات الذع��ة ومطالبتها الوفاء بوعودها أو س��يكون 
هناك “تصرفات غير مرنة” ضدها. “نوكيا” من جهتها 
أكدت أنه لتطبيق خطة التش��غيل الجدي��دة كان البد من 

تسريح عدد من العاملين.

“نوكيا” تغضب ماكرون

إيمانويل ماكرون
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سّفاف: تطوير األداء ومكافحة الفساد مدخالن لإلصالح 

أكدت وزيرة التنمية اإلدارية في سورية الدكتورة سالم سّفاف، أن المشروع الوطني لإلصالح اإلداري الذي أطلقه 
الرئيس بشار األسد حاجة ملّحة في الفترة الحالية لمواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة التي تمر بها سورية، 
مؤكدة الصلة المباشرة لإلصالح والتطوير اإلداري بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لتنفيذ البرامج 

والمشاريع الالزمة استجابة الستحقاقات المرحلة.
وقالت في حديث لمجلة البنك والمستثمر، إن فترة ما بعد األزمة تتطلب المرونة والذهنيات الديناميكية في 
المؤسسات لتحقق تطلعات المواطن وبالتالي رضاه، كما تضمن الرضا الوظيفي لكل العاملين فيها، معتبرة أن 

هذا هو جوهر المشروع الوطني لإلصالح اإلداري.

من أي���ن انطلقت الحاجة إلى مش���روع 
اإلصالح االداري في المؤسسات العامة 

واالقتصادية بشكل خاص؟
ال ش��ك ف��ي أن الحاج��ة لهذا المش��روع 
الوطن��ي اله��ام تنطل��ق م��ن أن نهوض 
أي��ة دول��ة م��ن أزم��ة أم حرب يس��تلزم 
منه��ا إعادة بن��اء أدواتها، والمؤسس��ات 
العام��ة ه��ي أدوات تنفي��ذ ه��ذه التنمي��ة 
المس��تدامة اقتصادية كانت أم اجتماعية، 
والمؤسس��ات السورية ما قبل األزمة هي 
مؤسس��ات متينة له��ا أعرافه��ا وتقاليدها 
ولك��ن جس��م اإلدارة العام��ة يحت��اج إلى 
تجرب��ة العمل اإلصالح��ي ضمن قواعد 
تنظيم مؤسس��اتي وإدارة موارد بش��رية 
واضحة وس��ليمة، فاإلص��الح والتطوير 
اإلداريي��ن لهم��ا عالقة مباش��رة بالتنمية 
والثقافي��ة  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
ويرتبط بها ارتباط��اً وثيقاً، ولكنه يحتاج 
إلى جهاز حكومي يكون قادراً على تنفيذ 
البرام��ج والمش��اريع الالزمة اس��تجابة 
الستحقاقات المرحلة الراهنة في سورية، 
وهن��ا يب��دأ دور وزارة التنمي��ة اإلدارية 
ف��ي النه��وض ب��األداء اإلداري الع��ام، 
ونقل��ه إلى مرتبة متقدمة من خالل العمل 
عل��ى تنظي��م الوظيفة العام��ة وتطويرها 
المقدم��ة  الخدم��ات  ج��ودة  وتحس��ين 
للمواطن ونوعيتها وزيادة رضاه وتبسيط 
اإلج��راءات الالزمة للحصول عليها، مع 
تبني اس��تراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 
اإلداري وإق��رار التش��ريعات القانوني��ة 
الالزمة لتنفيذها، على أن يترافق كل ذلك 
مع إع��ادة بناء قدرات الموارد البش��رية 

وتأهيل القي��ادات اإلدارية العليا وتمكينها 
واس��تخدام تقانة المعلومات عبر تحسين 
أداء الجه��از الحكوم��ي ورفع مس��توى 

فاعليته ومردوديته.
وبعبارة أخرى فإن بناء مس��تقبل سورية 
ما بعد الحرب يوجب بناء مؤسسات متينة 
ورش��يقة تتمتع بذهنيات جديدة، وهذا هو 
جوه��ر المش��روع الوطن��ي لإلص��الح 

اإلداري.

ما هي الغاية من المشروع؟
الغاي��ة الرئيس��ية من المش��روع الوطني 
لإلص��الح اإلداري، ه��ي تطوي��ر عمل 
الجهات العامة، إضافة الى دعم الش��فافية 
المؤسساتية من خالل االستجابة لتطلعات 
المواطني��ن وتحقيقها وتلبية اس��تحقاقات 
المصلح��ة العامة بالتوازي م��ع مكافحة 
الفس��اد اإلداري، وذلك كله يتم عبر تنفيذ 
جملة من المحاور التي تلتقي جميعها في 
النتيجة المرجّوة، حيث تم وضع مؤشرات 
ش��رائح  وف��ق  اإلداري  األداء  لقي��اس 
ونقاط احتس��اب يبرز منها جودة التنظيم 
المؤسس��اتي وتبس��يط اإلجراءات وأتمتة 
ال��دورة المس��تندية، إضافة إل��ى مكافحة 
واالس��تجابة  اإلداري  والفس��اد  الخل��ل 
للش��كاوى، واألهم رضا المواطن وجودة 
الخدمات المقدمة ل��ه بالتوازي مع رضا 
الموظف وتحقيق التكاف��ؤ الوظيفي، كما 
يتم تحليل النتائج وتصنيف الجهات العامة 
وف��ق معيار الج��ودة والتميز م��ع العمل 
على دعمها وتحفيزها لتحس��ين ترتيبها، 
يض��اف الى ذلك وض��ع الهيكل اإلداري 

د. سالم سفّاف 

وضع الهيكل

اإلداري والوظيفي

للجهاز الحكومي

واإلشراف

على جودته



35

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين األول/أكتوبر 2017

بالطب��ع، وحتى نع��رف كم نحتاج من مس��ابقات 
وموظفين يجب أن نعلم عدد الش��واغر الوظيفية، 
حي��ث نعمل عب��ر مركز خدمة الكوادر البش��رية 
عل��ى وض��ع خارطة ش��واغر وظيفي��ة للجهات 
العام��ة يتم توصيفها بين إداري وفني لصلته ببنية 
نظام إدارة الموارد البش��رية، وهو أمر يتم العمل 
عليه بش��كل مت��أٍن إلى حين تنظي��م مراكز العمل 
وتوصيفها بالش��كل الصحيح وتلك هي الش��فافية 
الحقيقية، ومن هنا ينهض الدور الرئيسي لوزارة 
التنمية اإلداري��ة، فحين تُعلمنا إح��دى الوزارات 
عن حاجتها من الموظفين خالل الس��نوات المقبلة 
م��ن اختصاص معين نق��وم بتأهيل الكم المطلوب 

ونفرزه إليها.

كيف ستتعاملون مع عشرات اآلالف من العمال 
بالبطال���ة المقنعة وحيناً  والذين يوصفون حيناً 

أخر بالفائض؟
ال ش��ك ف��ي أن كتلة العمالة ضخم��ة، ولكن حتى 
نعرفه��ا بدق��ة يج��ب أن نعرف خارط��ة الموارد 
البش��رية وأي��ن تتوطن بالنظر ال��ى وجود بعض 
الحاالت التي تظه��ر وتحمل معها النقيضين، فقد 
يقوم الفائض والعجز في المعمل نفسه أو المؤسسة 
في وقت واحد، وبالتالي يمكن معالجة هذه الحالة 
من خالل اللجوء إلى التحويل عبر تعديل القوانين 
الناظمة لحالة هذه الكتلة وتدريب العمالة )تدريب 
تحويل��ي( مع االخذ باالعتبار انه��ا معالجة قائمة 
على توافر قاعدة البيان��ات الدقيقة والخاصة بكل 
جهة، ولكن بدايةً يجب اللجوء إلى المعالجة العامة 

والوظيفي للجهاز الحكومي واإلش��راف 
على جودت��ه وتقديم الدراس��ات الالزمة 

المتعلقة بالدمج واإلحداث والحل.

بأية أدوات سيتم تنفيذ المشروع الوطني 
لإلصالح اإلداري؟

 أدوات المشروع متعددة، ولكن يبرز منها 
مرص��د األداء اإلداري للجه��ات العامة 
وه��و ترتيبها حس��ب النتيج��ة اإلجمالية 
لقي��اس مؤش��رات األداء اإلداري وف��ق 
نظام مؤتمت الحتس��اب النقاط الموزعة 
على ش��رائح متع��ددة تراعي كل جوانب 
التنظيم المؤسس��اتي وتحس��ين الخدمات، 
كما يقدم المرصد بطاقة أداء مؤسس��اتي 
لكل جهة عام��ة تبين تفصيالً نتائج قياس 
المؤشرات وتوضح مس��اعي هذه الجهة 

لتحسين أدائها.
وتت��م عملي��ة مراجع��ة الترتي��ب عل��ى 
المرص��د كل س��تة أش��هر أو ف��ي ح��ال 
أنجزت الجه��ة العامة أعماالً نوعية وفق 
ش��رائح قياس أح��د المعايي��ر، كما يدخل 
ضم��ن أدوات المش��روع منب��ر “صل��ة 
وصل” والذي يمثل نافذة تفاعلية تس��مح 
بقي��اس معايي��ر األداء اإلداري للجه��ات 
العام��ة ودعمها للنهوض ب��ه، من خالل 
قي��اس رض��ا المواط��ن ع��ن الخدم��ات 
والمنتج��ات واإلجراءات الت��ي يقوم بها 
للحصول على ُمخرج تلك المؤسسة، مع 
قياس مس��توى الخلل والكشف عن الفساد 
اإلداري من خالل تطبيق خاص )س��وا.. 
لمكافحة الفساد( لنقل الحالة للجهة المعنية 
لمعالجتها ضمن زمن محدد، بالتوازي مع 
قياس رضى الموظف من خالل اس��تبيان 
خ��اص ب�“الرضى الوظيف��ي”، وبعبارة 
أخ��رى فمنبر صل��ة وصل يمثل جس��راً 
بين مش��اريع التنمي��ة اإلدارية والمواطن 
والمختصين من أصحاب الخبرة والرأي 
والعاملي��ن ف��ي الدول��ة لتحس��ين األداء 

المؤسساتي والخدمات.

أال تحتاج المسابقة المركزية إلى معرفة 
الش���واغر الوظيفي���ة ف���ي كل جهة من 

جهات الدولة؟

ألن المعالج��ة االختصاصي��ة االحترافية 
تتطلب وقتاً.

كي���ف يمكن توظي���ف هذه المش���اريع 
واإلجراءات في مكافح���ة الهدر وزيادة 

روافد خزينة الدولة؟
كلم��ا كافحن��ا الهدر وأعدن��ا توزيع ناتجه 
بش��كل س��ليم يزداد المردود االقتصادي، 
وعندم��ا نق��ول بزيادة الروات��ب فهذا حق 
ألن الفجوة قائمة بين المداخيل ومتطلبات 
اإلنف��اق، ولك��ن إن تمت الزيادة س��يكون 
أثرها ضعيف على المقدرة الش��رائية في 
حين أننا نعمل على زيادة اإلنتاجية ليكون 
توزي��ع الدخل مت��وازن فت��زداد الرواتب 
على أساس متين، وطالما لدينا كتل بشرية 
كبيرة تقبض معاش��ات وأجور من السوية 
نفسها وبذات الجهد، فمن المستحيل زيادة 
الرواتب وبالتالي هذا األمر محكوم بكثير 
من التعقي��دات، مع األخذ باالعتبار وجود 
س��لم أولوي��ات ألن هناك زم��ن وإمكانية 
للفع��ل، وحتى نلمس أث��ر حقيقي ال بد من 
قطع نص��ف الطريق وهذا يس��تلزم زمناً 
تجريب��ي  األول  الُمخ��رج  ألن  لتنفي��ذه، 

للمعاينة وليس نموذجيا صحيحا.

إص���الح اإلدارة العام���ة مس���ار زمني 
طويل، أال يوجد مخرجات تُلمس سريعاً 

لزيادة تفاعل المواطن؟
بالفع��ل هو مس��ار طويل ويحت��اج أحياناً 
لس��بع س��نوات حت��ى تُصلَ��ح سياس��ات 
اإلحالل الوظيفي )المسابقات( وتوصيف 
مراكز العمل وإعالن الشواغر والتعيين، 
وإنشاء أنظمة ادارة موارد بشرية ومعها 
س��قوف مالي��ة مفتوح��ة والتعويض��ات 
والن��وع والمس��لك، وكلها أم��ور تحتاج 
لعم��ل متراك��م، ولك��ن يوجد مس��ارات 
متوسطة المدى وذلك يكون عندما تتضح 
معالم المش��روع سريعاً ويبدأ التفاعل من 
الجه��ات العامة في الرد على الش��كاوى 
ومعالجته��ا، وم��ن اإلنص��اف القول أن 
الخط��اب قد تغي��ر وب��دأ التفاعل نس��بياً 
اإلداري.بمجرد إقرار المشروع الوطني لإلصالح 

نعمل

على زيادة اإلنتاجية

ليكون توزيع الدخل

أكثر توازنًا

فتزداد الرواتب

على أساس متين
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بين المؤسس��ات التبغية الوطنية به��دف تدارك المخاط��ر المحدقة 
بهذا القط��اع وم��وارده، وذلك عن طري��ق اتخاذ الدول المش��اركة 

االجراءات اآلتية:
- رفع مستوى التنسيق والتواصل وتطوير س��بل تبادل المعلومات 
المتعلقة بقطاع التبغ بي��ن كافة الجهات المعنية بطريقة مباش��رة أو 
غير مباشرة من شركات التبغ العالمية الى مؤسسات التبغ االقليمية، 
والمؤسسات العامة او الخاصة الس��يما وزارة المالية، والجمارك، 

ووزارات االقتصاد والزراعة والخارجية وغيرها.
- رفع مستوى الوعي لدى اصحاب القرار والرأي العام حول االثار 
السلبية للقوانين التبغية الدولية على االقتصاد الوطني، باإلضافة الى 
أهمية قطاع التبغ من الوجهة االقتصادية واالجتماعية والقاء الضوء 

على مخاطر استهالك البضائع المهربة صحياً واقتصادياً.
- تكثيف الدراس��ات والبحوث وذلك ِمن طري��ق متابعة دقيقة آلخر 

التشريعات القانونية الدولية ذات الصلة.
- االعتراف بحق كل دولة باتخاذ ما تراه مناسباً في هذا اإلطار من 

اجراءات تتوافق مع قوانينها وتشريعاتها.
خطة تنفيذية للنقاط

وأكد الحاض��رون ان “مجابهة االخط��ار المحدقة بقط��اع التبغ ال 
تكون إال بتنسيق الجهود وتوحيدها، وذلك من خالل تبني مخرجات 

واجندة عمل مشتركة لدى كل دولة، تتمثل جليا باآلتي:
- التأكيد الدائم والمس��تمر على ضرورة مش��اركة الدول المشاركة 
في اجتماعات ال�COP وال���MOP المزمع عقدهما في عام 2018  
لمتابعة آخ��ر المس��تجدات والمق��ررات الناتجة ِمنه��ا والتي تمس 

مباشرة بقطاع التبغ.
- اتخاذ الخط��وات القانونية واالج��راءات الالزمة لضبط ووضع 
حد للتجارة غير المش��روعة باإلضاف��ة الى القيام بش��تى حمالت 

التوعية العامة.
عليها “إعالن بيروت 2”.وشدد المجتمعون على وجوب وضع خطة تنفيذية للنقاط التي ينص 

“إعالن بيروت2”: تعزيز التعاون بين مؤسسات التبغ

جاء ذلك  ف��ي “إعالن بي��روت 2” الص��ادر عن االجتم��اع الذي 
جمع مديري ومسؤولي تلك المؤسس��ات في مقر إدارة حصر التبغ 
والتنباك اللبنانية )الريجي( للس��نة الثانية عل��ى التوالي. وضم الوفد 
المصري المشارك في االجتماع كالً من رئيس مجلس ادارة الشركة 
الش��رقية للدخان محم��د عثمان ه��ارون ورئيس قطاع��ات الدخان 
نصر عبد العزيز، ومن سورية معاون المدير العام للمؤسسة العامة 
للتبغ قتيبة ثابت خضور، أما من تونس فحضر المدير العام للوكالة 
الوطنية للتبغ والوقيد س��امي بن جنات، ونائب المدير العام لمصنع 
التبغ في القيروان عبدالوهاب عالني، ومدير الش��ؤون القانونية في 

وزارة المال التونسيّة جالل السماعلي.
خطر يهدد وجود قطاع التبغ

وفي كلمت��ه االفتتاحي��ة، اعتبر رئي��س إدارة حصر التب��غ والتنباك 
اللبنانية )الريجي( مديرها العام المهندس ناصيف س��قالوي، أن هذا 
المؤتمر ينعقد في ظل خطر يهدد وجود قطاع التبغ، وذلك بفعل والدة 
قوانين وقراراِت دولية تس��عى إلى اس��تبعاد قطاع التبغ من اتفاقيات 
التجارة واالس��تثمارات الدولي��ة، وبالتالي محاص��رة إنتاجنا، فتحد 
من زراعة التب��غ، وصناعتها، والتجارة بها ف��ي كل العالم، ما يعني 
تقليص إيراداتنا، وتهميش دور مؤسساتنا الكبير الذي تلعبه في دعم 
االقتصادات الوطنية، وإنهاء قطاع مرتبط بشريحة اجتماعية واسعة.

وأشار سقالوي، إلى أن “آثار هذه القرارات ال تقتصر على تقلّيص 
االي��رادات، بل تُس��ِهم في تش��جيع س��وق اإلتجار غير المش��روع 
بمنتجات التبغ، مما يتس��بَُّب أيضاً بإهداٍر مالي كبير، ويحرم الدولة 
عائداٍت ضريبيّة تقدَُّر بماليين الدوالرات س��نوياً”. ورأى أن “هذه 
التطورات فرضت على مؤسَّسات التبغ الوطنية مراجعة أولويّاتها، 
واعتم��اد اإلج��راءات المناس��بة من أج��ل التخفيف م��ن األضرار 
المترتبة عن هذه األزمة”، مش��دداً على أن “تعاون مؤّسسات التبغ 

الوطنيّة “مع الجهات الحكومية أمٌر في غاية الضرورة”.
إجراءات لمواجه المخاطر

ش��دد المجتمع��ون عل��ى “ض��رورة وضع خط��ة عمل مش��تركة 

الوطنية  التبغ  مؤسسات  أكدت 
ومصر  لبنان وسورية  من  في كٍل 
وتونس، عزمها على تعزيز التعاون 
القطاع  هذا  على  الحفاظ  بهدف 
التحديات  مختلف  من  وتحصينه 
دوره  إلى  نظراً  تعترضه  قد  التي 
الوطني  االقتصاد  رفد  في  المهم 
ضخمة  ب��إي��رادات  ال��دول  لهذه 

وتثبيت الناس في أراضيهم.
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أطلقها صندوق النقد العربي والتي تهدف إلى تقديم المش��ورة الفنية 
لمس��اعدة الس��لطات في الدول العربية على تعزيز فرص الوصول 

للتمويل والخدمات المالية.

الثورة الرقمية تفرض تحديات جديدة
وأش��ار الحميدي إلى التح��والت المتس��ارعة الناتج��ة عما يعرف 
بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، التي باتت تشكل متغيراً مهماً 
في الصناعة المالي��ة والمصرفية والخدم��ات والمنتجات المرتبطة 
بها، ومنها استخدام العمالت االفتراضية، الفتاً إلى أنه من المقدّر أن 
تتجاوز تداوالت عملة “البتكوين” على سبيل المثال ما قيمته 100 

مليار دوالر في عام 2017.
ون��وه إل��ى أن تنامي اس��تخدام العم��الت االفتراضي��ة على صعيد 
التحويالت عبر الحدود، وتداعيات ذلك على استقرار القطاع المالي 
والمصرفي، يف��رض تحديات عل��ى المصارف المركزية. وأش��اد 
بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في المحافظة 
على االس��تقرار المالي ودع��م س��المة ومتانة القط��اع المصرفي 
النشاط االقتصادي من جهة أخرى.وقدرته على مواجهة الصدمات من جهة وتعزيز كفاءته في تمويل 

عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي

االقتصادات العربية تواصل النمو رغم الصعوبات

ج��اء كالم الحميدي خالل مش��اركته في  اجتم��اع مجلس محافظي 
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي انعقد في دورته 
الحادي��ة واألربعي��ن، برعاية نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، منصور بن زايد 

آل نهيان.
وأوضح الحمي��دي أن االقتص��ادات العربية تأثرت بش��كل خاص 
بتباطؤ التجارة الدولية، وبقاء أس��عار النفط عند مستويات منخفضة 
نس��بياً، وتدفقات رؤوس األم��وال األجنبية إلى ال��دول النامية، إلى 
جانب تواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية األميركية.  

وألمح إلى بوادر التعافي النسبي للنشاط االقتصادي العالمي، مشيراً 
إلى أن تقديرات مع��دالت النم��و المتوقعة لعام��ي 2017 و2018 

ستكون أفضل من تلك المحققة في 2016 التي بلغت 2.6 %.
لكن التعافي للعام الجاري -بحسب المسؤول العربي- يواجه تحديات 
تتمثل ف��ي ضع��ف اإلنتاجية، واس��تمرار حال��ة عدم اليقين بش��أن 

مسارات السياسات االقتصادية في االقتصادات المتقدمة.

متانة المصارف العربية
وعلى الصعي��د المصرفي، بيّن الحميدي أن المص��ارف العربية ال 
تواجه تحدي��ات كبيرة للوف��اء بمتطلب��ات كفاية رأس الم��ال للجنة 
بازل، نظراً الرتفاع نس��بة تغطية رأس الم��ال لألصول المرجحة 
بالمخاطر إلى نحو 17 % في المتوسط على مستوى الدول العربية، 
مقارنة بمتطلب��ات بازل III البالغ��ة 10.5 %، مؤك��داً على أهمية 
مواصلة دعم فرص الوصول للتمويل والخدم��ات المالية، ومتابعة 
جهود تطوير أس��واق المال المحلية وتعزيز فرص االندماج المالي 
اإلقليمي، االمر الذي سيس��اهم في خلق فرص عمل متزايدة، ودعم 

التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة والشاملة.
كما سيساعد على توفير موارد مالية تس��اهم في تمويل مشروعات 
البنية التحتية التي تحتاجها اقتصادات الدول العربية، خاصة في ظل 

انكماش مصادر التمويل التقليدية.
وأف��اد  ب��أن اس��تراتيجية الصن��دوق 2015 - 2020، أخذت بعين 
االعتبار التغيرات في االحتياجات الراهنة والمستقبلية واألولويات 
االقتصادية للدول العربية. كما تطرق بش��كل موجز إلى أهم مالمح 
األنش��طة الراهنة لصندوق النقد العربي، منوهاً في هذا اإلطار إلى 
المبادرة اإلقليمية لتعزيز الش��مول المالي في ال��دول العربية، التي 

إن تقديرات  الحميدي  الرحمن بن عبد اهلل  العربي عبد  النقد  إدارة صندوق  العام ورئيس مجلس  المدير  قال 
الصندوق تشير إلى أن  االقتصادات العربية ستسجل  نمواً بنسبة 1.9 % في عام 2017 ليرتفع المعدل إلى 2.9 % 
في العام المقبل، وذلك بسبب سياسات اإلصالح االقتصادي والمالي في الدول العربية، وتوقعات تحسن أسعار 
النفط، إضافة إلى تحسن الطلب العالمي. لكن الحميدي أوضح أن معدالت النمو المتوقعة للدول العربية، ال تزال 

دون المستوى الذي يساعد في تحقيق خفض لمعدالت البطالة والفقر في المنطقة العربية.
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عمل وغيرها. وأش��ار إلى أن كوريا الجنوبية مهتمة بإبرام اتفاق للتجارة 
الحرة مع االتحاد االقتصادي األوراس��ي )مكون من روس��يا وبيالروس 
وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان( تكون قاعدة لتعاون شامل ودائم.

شراكات اقليمية
وأعلن بوتين أن روسيا وكوريا الجنوبية ستؤسسان، قبل نهاية 2017، 
مؤسسة استثمارية مشتركة لتمويل مشاريع مختلفة في الشرق األقصى 
الروس��ي. وقال بوتين: إن هيئة الش��رق األقصى لجذب االس��تثمارات 
أطلقت بالفعل ش��راكات مش��ابهة مع الصين واليابان. وف��ي نهاية عام 

2017، من المخطط له تأسيس مؤسسة مماثلة مع كوريا الجنوبية.
ودعا مون جيه أيضاً إلى دمج ش��بكات الكهرباء بين روس��يا ومنغوليا 
والكوريتين والصين، مؤكداً أن المشروع سيس��هم في ازدهار المنطقة 
ويخدم مصال��ح دول المنطقة. وقال: عب��ر كوريا الش��مالية، يمكن نقل 
الكهرباء إلى كوريا الجنوبية واليابان. وإذا لم تش��ارك كوريا الش��مالية 
في المش��روع، فيمكن نقل الكهرباء من روس��يا ومنغوليا عبر المناطق 

الشرقية من الصين إلى كوريا واليابان.
وأك��د الرئي��س الك��وري الجنوب��ي أن باإلمكان دم��ج ش��بكات الطاقة 
الكهربائية لدول المنطقة دون مشاركة كوريا الشمالية في هذا المشروع. 
وأش��ار إلى أن الطاقة المنتجة في روس��يا ومنغوليا ستساهم في ازدهار 
دول المنطقة. أما بالنسبة لروسيا، فيعني ذلك زيادة في صادرات موارد 
الطاقة، واس��تناداً إلى تجربة االتحاد األوروبي، فإن إنشاء شبكة واحدة 

يضمن أمن الطاقة لدول المنطقة.
بين اليابان وروسيا

دخلت اليابان على خ��ط التفاهمات، فقد أبرمت موس��كو وطوكيو اتفاقية 
تقضي بإلغاء االزدواج الضريبي بين البلدين، والتي من ش��أنها أن تزيد 
االستثمارات.  كذلك وقّعت اإلدارات االقتصادية لدى البلدين بياناً مشتركاً 
بشأن التعاون بمجال االقتصاد الرقمي، إضافة لمذكرات تفاهم للتعاون في 

مجاالت التعليم وتبادل المعلومات في معالجة النفايات المشعة.
وأعلن صندوق االستثمار الروسي المباشر وبنك اليابان للتعاون الدولي 
عن إطالق صندوق اس��تثماري مش��ترك يهدف إلى تعزيز التعاون بين 
البلدين، وتش��جيع رجال األعمال اليابانيين على االس��تثمار في روسيا، 
ال سيما في الشرق األقصى. وسيمّول مش��اريع في البنية التحتية، وفي 
قطاع الصحة .وقال بي��ان صادر عن الصندوق الروس��ي، إن الجانبين 
االستثمار التابع للصندوق، الذي شرع في دراسة المشاريع.أنجزا جميع الوثائق الالزمة لبدء عمل الصندوق، كذلك تم تشكيل فريق 

44 مليار دوالر “اتفاقات” في منتدى الشرق االقتصادي

وجذب ه��ذا الحدث وف��ق روس��يا اليوم، أكث��ر من 700 رج��ل أعمال 
وسياس��ي م��ن 55 دولة، م��ن بينها الصي��ن والهن��د والياب��ان وكوريا 

الجنوبية، وشارك في المنتدى ما يقارب 70 شركة أجنبية.
سبوتنيك وعلي بابا

على هامش المنت��دى، وقعت وكالة األنباء وإذاعة س��بوتنيك الروس��ية 
Alibaba Culture Com�  مذكرة للتعاون الدولي االس��تراتيجي مع
munication التابعة لمجموعة علي بابا .واتفق الجانبان على التعاون 
في تحفيز العمليات االبتكارية في مجال إنتاج وس��ائط اإلعالم وتطوير 
التكنولوجيات الحديثة لنش��ر المعلومات. ووقع الوثيقة عن “سبوتنيك” 
النائب األول لرئيس التحرير أوليغ أوس��يبوف، فيم��ا وقعها عن “علي 
بابا” رئيس المكتب التمثيلي للش��ركة في روس��يا تشى ش��يانغ تشيان. 
وأشار أوسيبوف إلى أن توقيع الوثيقة يفتح إمكانيات ال سابقة لها للتكامل 

اإلعالمي بين روسيا والصين، ويسمح بتشكيل مجال إعالمي موحد.
تعاون كوري روسي

من جهة أخ��رى، وقع��ت روس��يا وكوريا الجنوبي��ة، حزم��ة اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم، بعد محادثات عقدها الرئيس الروس��ي فالديمير بوتين 
مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن. وتش��مل االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم مج��االت مختلفة بدًءا م��ن االتص��االت وصوالً إل��ى التجارة، 
أبرزها مذكرة تفاهم لتشجيع وتيس��ير االس��تثمار والتجارة بين البلدين 
ودعم الصادرات، والتعاون في مجال االبتكارات، وفقاً لروس��يا اليوم. 
كما ت��م توقيع مذكرة س��تصبح بموجبه��ا كوريا الجنوبية دولة ش��ريكة 
في المع��رض الصناعي الدول��ي الروس��ي “إنوبروم” للع��ام 2018. 
وأش��ار بوتين إلى أن البلدين اتفق��ا على تكثيف عم��ل المنصات المالية 
واالستثمارية المش��تركة بقيمة مليار دوالر. كما أشاد بمستوى التجارة 
بين روس��يا وكوريا الجنوبية قائالً، إن التبادل التجاري قفز في النصف 
األول من العام الج��اري بنس��بة 50 % إلى 10 ملي��ارات دوالر. وفي 
االتجاه ذاته، تدرس روسيا وكوريا الجنوبية، بحسب الرئيس الروسي، 

مسألة زيادة توريدات الغاز الطبيعي المسال.
بدوره، أش��اد مون جيه بعالقات بالده مع روس��يا، مؤكداً انها س��تطور 
مشاريع مع روسيا بمش��اركة كوريا الش��مالية، وقال: اتفقنا على تعزيز 
القاعدة لتنفيذ مش��روعات ثالثية األطراف تش��مل الكوريتين وروس��يا، 
وتهدف لربط ش��به الجزيرة الكورية والش��رق األقصى الروسي. ودعا 
الحكومة الروسية لمد 9 جسور من التعاون بين البلدين، في مجاالت الغاز 
وسكك الحديد وبناء السفن والممر البحري الش��مالي وإنشاء مجموعات 

استضافت مدينة فالديفوستوك 
الروسـية أعمال منتدى الشـرق 
االقتصــادي فـي 6 و7 أيلـول /

سبتمبر الماضي بمشاركة نخبة 
واالقتصاديين  السـياسيين  من 

من مختلف أنحاء العالم.
ووقعت خالله 217 اتفاقية بقيمة 

44 مليار دوالر  أميركي.
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من ش��ركات البتروكيماوي��ات األكثر نجاح��اً على مس��توى العالم 
“بروج”، ومدين��ة “مصدر” الرائدة على مس��توى العالم في مجال 
الطاقة المتجددة، وغيرها من الش��ركات التي تسهم بصورة إيجابية 

في جميع القطاعات من الفضاء إلى التمويل العالمي.
ويؤكد صندوق النقد الدولي متانة االقتصاد اإلماراتي ومرونته في 
مواجهة االنخفاض الذي حل بأسعار النفط والمتغيرات االقتصادية 
العالمية وقدرتها على ضبط األوضاع المالي��ة، وذلك قبل أن يعاود 
انتعاش��ه. ووفق دائرة األراضي واألمالك في دبي، بلغت تداوالت 
العقارات 21 مليار دوالر في الربع األول من عام 2017، بس��بب 
زي��ادة أع��داد المس��تثمرين الج��دد، وتحّس��ن الثقة ف��ي القطاعات 
االقتصادية. وأكد المدير العام للدائرة سلطان بن مجرن: إن إجمالي 
الت��داوالت العقارية ف��ي اإلم��ارة زادت إلى 77 ملي��ار درهم )21 
مليار دوالر(، في الربع األول من عام 2017، مش��يراً إلى أن قيمة 
التداوالت العقاري��ة خالل الفترة م��ن يناير/ كان��ون الثاني، وحتى 
مارس/آذار 2017، زادت بنس��بة 40.5 %، مقارن��ة بنحو 54.8 

مليار درهم )15 مليار دوالر(، خالل الفترة نفسها من 2016.

االقتصاد والعقارات و“أكسبو 2020”
يراهن قط��اع العقارات في دبي على اس��تضافة االمارة ل�“اكس��بو 
2020”، المعرض االكبر في العالم، من اجل استعادة زخمه ووقف 
التراجع المستمر في االس��عار منذ 3 سنوات، وفق ما يرى محللون 
وخبراء، على ما نقلت��ه وكالة الصحافة الفرنس��ية في تقرير خاص 
لها عن دب��ي. ومن المتوق��ع ان يس��تقطب المعرض الذي يس��تمر 
لمدة 6 اش��هر وينظم للمرة االولى في منطقة الشرق االوسط، اكثر 

دبي تستثمر وتستعد لنهضة “أكسبو 2020”

زيادة النمو
كان صندوق النقد الدولي توقع أخيراً ارتف��اع النمو االقتصادي في 
اإلمارات بأكثر من 4 % على المدى المتوسط، وذلك بفضل انتعاش 
أس��عار النفط ونمو القطاع غير النفطي في اإلمارات، وسط ارتفاع 
في استثمارات القطاع الخاص في ظل التحضير لمعرض “إكسبو 
2020” ومجموعة من العوامل األخرى. وأكد الصندوق أن انتعاش 
أسعار النفط وتزايد أنش��طة القطاعين الخاص والعام سيؤديان إلى 
زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي بين 4 % و5 % سنوياً من 2017 

إلى 2020، مقارنة مع نمو بنحو 3.1 % في عام 2016.
وتتزايد التوقعات اإليجابية بتحقيق اإلم��ارات قفزة اقتصادية كبيرة 
خالل هذه الس��نة 2017 والس��نة المقبلة 2018 على خلفية انتعاش 
أسعار النفط مجدداً، فضالً عن المش��روعات االستثمارية الضخمة 
المزم��ع تنفيذها في الب��الد، والتركيز على االبت��كار والتقنية ودعم 
المشاريع الناشئة، واالس��تعداد للمستقبل بخطط استراتيجية ُمحكمة 

تعزز مكانة االمارات في األسواق العالمية.
ويُثني صندوق النقد الدولي على مواصلة اإلمارات خططها لتوليد 
العوائد من أوجه المالذات االس��تثمارية اآلمنة وتنمية االحتياطات 
المالي��ة الكبيرة التي س��اعدت على امتص��اص التداعيات الس��لبية 
النخفاض أس��عار النفط، والنمو العالمي بطيئ��اً، والتقلب الكبير في 
اقتصادات األس��واق الناش��ئة. وأفاد تقرير لش��ركة “ميد” بأن قيمة 
المش��روعات الكبرى قيد التنفيذ في عام 2016 في اإلمارات بلغت 
155 ملي��ار دوالر )570.4 مليار درهم(. قد تم تنفيذ مش��روعات 

بقيمة 37 مليار دوالر )136 مليار درهم( تقريباً في عام 2016.

العقارات محرك لالقتصاد
يبدو إن العقارات هي المحرك الرئيسي في اقتصاد إمارة دبي، رغم 
أهمية قطاع��ات أخرى مثل النق��ل الذي ينمو بس��رعة، على خلفية 
جهود اإلمارة تحسين البنية التحتية وش��بكة النقل الحديدي، وتركز 
اإلمارة على برامج الطاقة، حيث تس��عى دبي ألن تتصدر المنطقة 
في مجال توليد الطاقة الشمسية. ووفق التقرير، أن اإلمارات، ثاني 
أكبر اقتصاد عربي، مس��تقرة ومزدهرة، وهي بوابة منطقة الخليج 
الغنية بالنفط والشرق األوسط األوس��ع أيضاً. وتعتبر دبي من أنجح 
األس��واق الصاعدة، وتمثل مركزاً إقليمياً للنقل. كم��ا أن اإلمارات 
تتمتع بمالءة ومستوى ائتماني عاليين. وقد أصبحت موطناً الثنتين 
من ش��ركات الطيران الرائدة في العالم )االتح��اد للطيران وطيران 
اإلمارات(، وفيها المطور العقاري الدولي “إعمار”، ولديها واحدة 

تستعد إمارة دبي لمعرض “إكسبو 2020”، وهي كجزء من دولة اإلمارات العربية المتحدة تنوع اقتصادها وتعززه 
لمواجهة كل األعباء التي رتبها انخفاض أسعار النفط العالمية قبل عودة تعافيها. وانطالقاً من مشاريعها 

الضخمة، تراهن على أن يكون المعرض طريقاً إلعادة االنتعاش االقتصادي واستعادة زخم القطاع العقاري.
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س��نوات بعدما تقلص الطلب اثر تراجع اس��عار النفط. وقال الخبير 
في مجال العقارات فيصل دوراني لوكالة فرانس برس: إن االسعار 
انخفض��ت خالل الس��نوات الثالث االخي��رة بنح��و 14 %، واليوم 
اصبحت اقل بنح��و 30 % مما كانت عليه عام 2008. لكنه اش��ار 
الى ان معرض “اكسبو 2020” قد يعيد س��وق العقار الى مسارها 
التصاع��دي، متوقع��اً ان ت��ؤدي اس��تضافته الى توفي��ر نحو 300 
الف وظيفة وزي��ادة الطلب على العق��ارات. واعتب��ر ان العقارات 
في االمارة “س��تبدأ التصاعد مج��دداً والمحفز هو اكس��بو2020”. 
رغم ذلك، هناك من يش��كك في امكانية تعافي الس��وق س��ريعاً مع 
اس��تمرار تراجع االس��عار وصرف موظفين من ش��ركات عقارية 
تتخذ من االم��ارة مقرا. وقالت مؤسس��ة “فيلدار” االستش��ارية في 
دبي في تقرير: إن صرف الموظفين “والنم��و الضعيف والعرض 
الكبي��ر تدف��ع قيم��ة العق��ارات نح��و التراج��ع”. ورأت ان “حجم 
مبيعات الوحدات المكتملة البناء هو االقل في 6 س��نوات، في وقت 
تزداد اعداد الوحدات الفارغة في انح��اء متفرقة من المدينة” حيث 
بلغت نحو 35 % في بعض االماكن. ودفع ه��ذا التراجع المقاولين 
الى تقديم تس��هيالت في اجراءات الش��راء والدفع م��ن اجل اغراء 
المش��ترين وخصوصا االجانب. وبين كان��ون الثاني/يناير 2015 
وحزيران/يونيو 2017، اشترى مس��تثمرون غير مقيمين عقارات 
بقيمة 41 مليار دوالر في دب��ي، وفقاً لدائ��رة االراضي واالمالك. 
وتربع على راس الالئحة الهن��ود بنحو 5,6 مليارات الدوالر، يليهم 
الس��عوديون الذين ضخوا نحو 3,4 مليارات دوالر. لكن رغم ذلك، 
تراجعت اسعار الش��قق بنس��بة 7 % في النصف االول من 2017 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لشركة استيكو العقارية 
التي رأت في تقرير ان االسعار لن تتحسن حتى ترتفع اسعار النفط.

معرض اكسبو
بعد ف��وز اإلم��ارات العربية المتحدة باس��تضافة معرض “إكس��بو 
2020” في دبي، تكون هذه الم��رة األولى التي يُنظم فيها المعرض 
في الش��رق األوس��ط وأفريقيا وجنوب آس��يا. ويقام معرض إكسبو 
في دبي تحت ش��عار: “تواصل العقول وصنع المستقبل”. فمنذ أول 
معرض في عام 1851 والذي ُعرف باس��م “المعرض العظيم”، ال 

تزال معارض إكسبو من أكبر وأهم األحداث الدولية.
وعلى امتداد 6 أش��هر، تس��تقطب معارض إكس��بو ماليين الزوار 
الذين يكتش��فون أجنحة المش��اركين، والفعاليات المختلفة التي يقوم 
المشاركون بتنظميها، بما في ذلك دول وشركات ومنظمات دولية. 
ومن المتوقع أن يجذب معرض “إكس��بو 2020” دبي أكثر من 25 
مليون زي��ارة خالل فترة انعقاده، وس��يأتي 70 % م��ن الزوار من 
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. وس��يتطلب ذلك توفير أكثر 
م��ن 24 ألف غرفة فندقي��ة، وذلك لس��د الفجوة في الع��رض مقابل 
الطلب. وس��يعطي المعرض الدول��ي، الذي يُنظم من 20 تش��رين 
األول/اكتوبر إلى 10 نيس��ان/ابريل، اإلنطالق��ة لإلحتفاالت بالعيد 
الوطني الخمس��ين لدولة اإلمارات، ويش��كل منص��ة لوضع رؤية 

من 300 الف زائر يومياً بعي��د انطالق اعماله في تش��رين االول/ 
اكتوبر 2020. ويأمل مس��ؤولو االمارة، وفق الوكالة، في ان يؤدي 
المعرض الى انعاش سوق العقارات في دبي بعد 3 سنوات من تدني 
االسعار بس��بب تراجع الطلب الناتج عن انخفاض اسعار النفط في 

االسواق العالمية.
وقال المدي��ر العام لدائ��رة األراضي واألمالك في دبي س��لطان بن 
مجرن في مؤتم��ر صحافي: س��وق العقارات لدينا تس��تعد لمرحلة 
جديدة من النمو في ظل التحضيرات التي تس��بق استضافة “اكسبو 

.”2020
ورغم تراجع اس��عار المبيعات، كشفت ش��ركات عقارية كبرى في 
دبي عن مش��اريع جديدة بمليارات الدوالرات في معرض “س��يتي 
س��كيب غلوبال” الس��نوي الش��هر الماضي، آملة في تحفيز الطلب 
ووضع ح��د للتراجع المس��تمر من��ذ 2014. وعرضت الش��ركات 
مجس��مات لمش��اريعها المس��تقبلية في المعرض وبينه��ا ناطحات 
س��حاب، ومجمعات س��كنية ضخمة، ومنتجعات بوحدات س��كنية 
تبنى تحت سطح مياه البحر، ومنطقة عائمة ش��بيهة بمدينة البندقية 
االيطالية بكلفة تبلغ نحو 680 مليون دوالر. وقالت ش��ركات كبرى 
على رأس��ها “اعمار” و“نخيل” انه��ا حققت مبيع��ات كبيرة على 
امتداد ايام المع��رض الثالث الذي ش��اركت فيه نحو 300 ش��ركة 
تطوير عقاري اعلن��ت بعضها انه��ا نجحت في بي��ع كل الوحدات 

العقارية التي عرضتها.
وتلعب سوق العقار دوراً رئيسياً في اقتصاد إمارة دبي التي ال يشكل 
النفط س��وى نحو 10 % من ايراداتها وتعتمد على مصادر متنوعة 
بينها الخدمات والس��ياحة. وق��د تحولت دبي الى محطة اس��تقطاب 
مهمة للمس��تثمرين في قطاع العقارات بعدما فتحت السوق في عام 
2002 امام االجانب في منطقة غالبا ما تقتصر ملكية العقارات فيها 

على المواطنين.

مشكلة األسعار
ظل قطاع العق��ار في دبي في مس��ار تصاع��دي حتى ازم��ة العام 
2009، قبل ان تتعافى الس��وق بين 2012 و2014 بفعل الس��ياحة 
وقطاع النق��ل والتجارة. إال ان االس��عار ع��ادت وانخفضت قبل 3 
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مستقبلية مستدامة لعقود مقبلة.
معرض أكس��بو والذي يعتب��ر حدثاً هام��اً ليس فقط عل��ى الصعيد 
المحلي اإلمارتي بل وعلى صعيد المنطق��ة، ففي خضم هذا الحدث 
العظيم، بدأت دبي بإنشاء شركات واس��تثمارات جديدة، خاصة في 
قطاع الفنادق والذي يع��د المجال األكثر ربح��اً، وذلك بفضل النمو 
الس��ريع للس��ياحة في دبي. وخ��الل اإلعداد إلكس��بو دب��ي 2020 
بدأت المبادرات من القطاعين الخاص والعام إضافة إلى اس��تمرار 
التوسعات والمشاريع. وارتفعت قيمة االستثمارات المتعلقة بتطوير 
البنى التحتي��ة والقطاعات األخرى، ما س��يحرك عجل��ة االقتصاد 
واالس��تثمار في دبي بش��كل كبير، إضافة لخل��ق 277000 فرصة 

عمل جديدة.

إيجابيات المعرض
من المتوقع أن يحدث معرض “إكس��بو 2020” تغييرات جوهرية 
في دبي ويعزز من مكانتها الدولية كمركز للمعارض واألعمال في 
الش��رق األوس��ط، ويدر عليها الكثير من العوائد خالل فترة إقامته 
وبعدها لفترة طويلة مقبلة. ويتم تنظيم المعرض الدولي “إكس��بو”، 
Bureau of Interna�  دولياً من خالل مكتب المعارض الدولي��ة

tional Expositions ال��ذي يقع في باريس والذي تم إنش��اؤه في 
إطار االتفاقية الدولية للمعارض ف��ي 1928، وهناك أكثر من 170 
دولة أعضاء في اتفاقية هذا المكتب حالياً. وينظم المكتب نوعين من 
المعارض، هما المعارض المسجلة، والمعروفة باسم “إكسبو”، أو 
ما يطلق عليه مع��ارض الدرجة األولى. ويمثل “إكس��بو” تظاهرة 
عالمي��ة كبرى، ويت��م تنظيمه م��رة كل 5 س��نوات، مث��ل معرض 
ش��نغهاي 2010 وميالنو 2015 ودبي 2020، ولك��ن ذلك لم يمنع 
من تنظيم معارض دولية على فترات زمني��ة أقصر مثل المعرض 
الدولي في جنوب إفريقيا في 2012، ونظ��راً للتكلفة الضخمة التي 

يتكلفها، تس��تمر مدة إقامة المعرض إلى 6 أش��هر. أما النوع الثاني 
وهي المع��ارض المتخصص��ة، أو معارض الدرج��ة الثانية والتي 
تس��مى المعارض المعترف بها، وهي أيضاً تمثل تجمعات ضخمة 
من حيث الحج��م، ولكنها تختلف ع��ن المعرض الدول��ي بأنها ذات 

طبيعة متخصصة.
بعد فوز دبي باستضافة المعرض، أعلن المنظمون أنه ستتم عملية 
إنشائه على مس��احة 423 هكتاراً، وهي بالمقاييس التاريخية تعتبر 
واحدة من أكبر المس��احات التي أقيم عليها معرض “إكسبو”، على 
سبيل المثال تمت إقامة معرض “إكسبو” مونتريال في عام 1967 
على 410 هكتارات، وأوساكا 1970 نحو 330 هكتارا، في الوقت 
الذي بلغت مساحة “إكسبو” ش��نغهاي 2010 نحو 510 هكتارات. 
ويواكب إقامة المعرض الدولي في دبي تنشيط كبير لحركة السياحة 
إلى اإلمارة، ويتوق��ع أن يزور المعرض أعداد كبي��رة من القادمين 
من الخليج أو باقي دول الشرق األوس��ط وباقي دول العالم. والواقع 
أن قدرات دبي كمركز س��ياحي ف��ي اإلمارات، يمكنه��ا من خالل 
“إكسبو” 2020، أن تجتذب عشرات الماليين من الزوار من خالل 
تقديم التس��هيالت والحوافز المناس��بة خالل فت��رة المعرض والتي 

يمكن أن تنشط الحركة السياحية والتجارية في دبي. 
يذكر أن الجهة المنظمة ل�“إكسبو 2020 دبي”، أعلنت أن معارض 
إكسبو استثمرت على مدى السنين، الثقافة الستقطاب اهتمام الناس 
وأس��ر قلوبهم وعقولهم بإبداعات فنية وهندسية غير مسبوقة، وهذا 
ما يسعى “إكسبو 2020 دبي” إلى مشاركته مع المجتمع اإلماراتي 
والعالم، ولكن على طريقة دبي الفريدة. وس��يحتفي “إكسبو 2020 
دبي” بمختلف اإلبداعات واالبتكارات من ش��تى أنح��اء اإلمارات 
والمنطق��ة والعالم أجمع، س��واء كان ذل��ك، خالل رحلة الس��نوات 
المستدام الذي سيخلفه وراءه لتستفيد منه البشرية جمعاء.المقبلة، وأثن��اء فترة انعق��اد الحدث، وبع��د انتهائ��ه، حيث اإلرث 
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أعلنت المنصة اإللكتروني��ة العقارية “ريلوبيديا.كوم” 
التي انش����أت في دب�ي، ع�ن توقيعه�ا اتفاقي��ة جدي��دة 
م��ع )الرابط��ة الوطني��ة للوس��طاء العقاريين-الهند(، 
)NAR-India( وذل��ك خالل مش��اركتها ف��ي الدورة 
ال�16 من معرض ومؤتمر سيتي سكيب في مركز دبي 
التجاري العالمي. ويأتي توقيع االتفاقية في إطار توسيع 
ش��بكة عالقتها مع الش��ركاء الدوليين، التي ستسهم في 
توس��يع قاعدة عمالئها من خالل إضاف��ة ما يزيد على 
40,000 وس��يط عقاري مس��جل في الس��وق العقاري 
الهندي. وسيسهم دمج “ريلوبيديا” مع أكبر المؤسسات 
العقارية في الهند بفتح قنوات جديدة للمطورين العقاريين 

في دبي يمكنهم من الوصول إلى أسواق جديدة.

“ريلوبيديا”
تدخل السوق العقارية الهندية

أعلن��ت ش��ركة ش��ابورجي بالونج��ي، ع��ن ع��رض 
ترويج��ي للتملك ف��ي الوحدات الس��كنية بمش��روعها 
العق��اري الراق��ي “إمبريا ل أفني��و” الواقع في منطقة 

داون تاون دبي في االمارات.
وكشفت الش��ركة خالل مشاركتها في معرض “سيتي 
س��كيب” عن عرض خ��اص بالمس��تثمرين من زوار 
الحدث، حيث س���يكون بوس��ع المش��تري�ن تملّك شقق 
فاخرة في البرج الس��كني، لقاء دفعة أولى قدرها 5 % 

ف�ق����ط م����ن 
العق�ار،  قيم�ة 
وس�داد %40 
اإلنشاء،  أثناء 
ح�ي����ن  ف���ي 
تُدف��ع نس����بة  
55% المتبقية 
عن��د اكتم��ال 

المشروع.

عرض ترويجي
من “شابورجي بالونجي”

“فام” تطور منتجع المهرة

أعلن��ت “فام القابض��ة” المتخصصة في مجال االعمال، اس��تحواذها على مس��احة 
126أل��ف ق��دم مربع  في جزي��رة المرجان ب��رأس الخيمة، بهدف إنش��اء وتطوير 
“منتجع المهرة” المقرر افتتاحه عام 2021. ويشكل المنتجع اضافة كبرى لمحفظة 
جزي��رة المرجان الفاخرة م��ن المنتجعات والعقارات، حيث يضم 548 غرفة، حمام 
س��باحة فاخ��ر، مرك��ز للياقة البدني��ة، ونادي رياض��ي. باإلضافة إل��ى قاعة راقية 

التصمي��م ومنطق��ة خاصة بكبار 
المنتج��ع  ليك��ون  الش��خصيات، 
واحة عنوانه��ا الراحة واالبداع. 
كم��ا س��يوفر مس��احات خاصة 
لألطف��ال تمكنهم من االس��تمتاع 
بمجموعة منوعة من النش��اطات 

في بيئة آمنة وممتعة.

منصة الحجز اإللكتروني من “ريلوبيديا”

أطلقت “ريلوبيديا.كوم”، منصة 
الحج��ز اإللكتروني��ة العقاري��ة 
الرائدة للمطورين خالل النسخة 
ال�16 من معرض سيتي سكيب 
الدولي في مركز دبي التجاري.

وتعكس هذه الخطوة مدى النمو 
للتقني��ة  والمتكام��ل  المتق��ارب 

العقارية )بروبتيك(. وس��تعرض المنصة الجديدة أم��ام المطورين الفرص المتنامية 
لألعمال التجارية المستدامة، إلى جانب العديد من الحلول للوصول إلى المستثمرين 
والعم��الء على نطاق واس��ع. كما تمك��ن المطوري��ن العقاريين، المس��جلين ضمن 
صالحيتهم أو المناطق المحددة لها، من تحميل المخزون مع خيار لتس��خير التقنيات 

.)VR( ”و“الواقع االفتراضي )3D( الذكية مثل تقنية

بيع مبنى روسي من تصميم زها حديد

باع��ت مجموعة يس��يطر عليها الملياردير الروس��ي ميخائيل جوتس��يرييف محفظة 
أص��ول تتضمن المبنى المكتمل الوحيد في روس��يا من تصميم المعمارية العراقية - 
البريطانية الراحلة زها حديد. وتقدر قيمة المبنى المقام في موس��كو بنحو 2.2 مليار 

روبل )37.64 مليون دوالر(.
وكان جزءاً من محفظة س��افمار 
المملوكة ل�“جوتس��يرييف” التي 
تقدر قيمتها ب�400 مليون دوالر 
أميركي، والتي تتضمن بنك “بي 
أند ان” الذي يعاني من نقص في 

السيولة.
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كش��فت ش��ركة داماك العقارية اإلماراتي��ة أنها منحت 
أكث��ر م��ن 370 عقداً بقيمة 3.5 ملي��ار درهم إماراتي 
)953 ملي��ون دوالر أميرك��ي( منذ ب��دء عام 2017. 
وتراوحت منافع تلك العقود بين خدمات البناء والتوريد 

واالستشارات عبر المشاريع المختلفة.
وبحس��ب الش��ركة ف��إن أحد أب��رز مش��اريعها، وهو 
مش��روع “أكويا أكسجين” الذي يمتد على مساحة 55 
مليون قدم مربع، اس��تحوذ على الجزء األكبر من تلك 

العقود.

إطالق مرحلة جديدة من “دستركت ون”

“داماك” تصرح عن عقودها

تش��هد دبي إطالق مش��روع الش��قق الطابقية المتوس��طة االرتفاع “دس��تركت ون 
ريزيدنس��يز”، للحجز مباش��رةً من على منصة “دس��تركت ون” في معرض سيتي 
س��كيب غلوب��ال. تتضم��ن المرحلة الثالثة م��ن “مدينة محمد بن راش��د آل مكتوم - 
دستركت ون”، إضافة تصاميم جديدة لشقق طابقية في المجتمع المدني الفاخر الذي 
أصبح أحد أبرز المناطق السكنية في دبي. وستشكل الشقق بإطالالتها المائية المتميّزة، 

أح��د العناص��ر األساس��ية في 
لةً الفلل الفاخرة  المشروع، مكّمِ
المرحلتي��ن  ف��ي  المتضمن��ة 
األول��ى والثاني��ة. يعتب��ر هذا 
ع س��كني  المش��روع أول مجمَّ
ف��ي مدينة محمد بن راش��د آل 

مكتوم.

“جي إف إتش” تستكمل عملية تخارج

أعلنت ش��ركة جي إف إتش كابيت��ال، إتمام عملية تخارج 
ناجح��ة بقيم��ة 43,45 ملي��ون دوالر خ��الل بيعه��ا أحد 
العقارات ضمن محفظتها الس��كنية بأميركا، التي سبق أن 
استحوذت عليها قبل 3 سنوات. وأدى الموقع االستراتيجي 
المتميز لهذا العقار إلى تحقيق س��عر بيع مرتفع حيث يقع 
على مسافة 3 أميال من مطار أتالنتا - هارتسفيلد الدولي، 
وعل��ى مقربة مجموعة من المراف��ق المجتمعية التجارية 
والترفيهية. وقال المس��ؤول التنفيذي األول للش��ركة لؤي 

أحم��دي: نحن فخ��ورون باإلعالن عن ه��ذا التخارج الناجح ال��ذي حققته المجموعة 
لمس��تثمرينا، لقد أثبتت الش��ركة قدرتها على اس��تقطاب المعامالت الفريدة وعمليات 

التخارج المربحة، ومن ثم تحقيق العائدات المستهدفة التي وعدت بها المستثمرين.

لؤي أحمدي

شركتان جديدتان لـ“االتحاد العقارية”

أعلنت ش��ركة االتحاد العقارية، عن تأسيس شركتين جديدتين مملوكتين لها بالكامل، 
هم��ا: “يونيون مول��ز” و“االتحاد إلدارة الفن��ادق”، بهدف توس��يع عملياتها وتنويع 

إيراداتها من خالل استثمارها في قطاعات اقتصادية جديدة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر بن يوسف: “تبدأ االتحاد العقارية 

فصالً جديداً من مسيرتها الحافلة 
باإلنج��ازات، وقد اخترنا إطالق 
شركتين جديدتين لمراكز التسوق 
وإدارة الفنادق بحيث يكون هذان 
القطاع��ان محركاً رئيس��ياً لنمو 
الش��ركة في المرحلة المقبلة من 

مسيرتها.

للتطوي��ر   The First Group ش��ركة  اس��تحوذت 
العق��اري، عل��ى العقار الفندق��ي الثان��ي لديها “تريب 
ب��اي ويندهام دبي”، األمر الذي يحقق إنجازاً هاماً في 
استراتيجيتها لتطوير حافظتها. ويمثل استكمال الفندق 
انط��الق عالمة “تريب” التجارية ف��ي المدينة، األمر 

الذي يعزز مكانة الشركة في اإلمارة.
وقال المؤس��س المش��ارك للش��ركة، دان��ي لوبيرت: 
نشعر بالفخر لتوسيع شراكتنا مع الشركة ونتطلع نحو 
المس��تقبل بثقة، فيما نقوم بتطوي��ر عقارات جديدة في 

المناطق الرئيسية في كافة أنحاء دبي.

استكمال فندق
“تريب باي ويندهام دبي”
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ارتفعت أس��عار المنازل البريطانية بنسبة 1.1 % في 
آب/أغس��طس الماضي، وهي أس��رع وتيرة منذ بداية 
ع��ام 2017، حس��بما أك��د بن��ك هاليفاك��س للقروض 
العقارية، الذي اعتبر أن نمو أسعار المنازل هو مؤشر 
جديد على أن س��وق اإلسكان تستعيد قوتها بعد التباطؤ 
ال��ذي ش��هدته في أعق��اب التصويت لصال��ح انفصال 

بريطانيا عن االتحاد األوروبي.
وأوضح البنك أن النمو الس��نوي ألس��عار المنازل في 
بريطاني��ا  بلغ 2.6 % في آب/أغس��طس الماضي من 

2.1 % في تموز/يوليو الماضي.

سوق اإلسكان البريطانية
تواصل نموها

يُعي��د التصميم المعماري والج��ودة العالية لمنتجع “آيا 
ناب��ا مارين��ا”، ال��ذي تبلغ كلفت��ه 250 ملي��ون يورو. 
صياغة مبادئ وقواع��د التطويرات العقارية الفاخرة، 
بحس��ب تعبير “س��تافروس كاراموندانيس”، الرئيس 

التنفيذي للمشروع.
يق��ع المنتجع في جزيرة قبرص، ويقدم مس��توى حياة 
فاخ��رة ومرافق اس��تثنائية، كما يش��ّكل فرصة ممتازة 
لالستثمار، وقد قامت بتصميمه شركة  “سميث غروب 
ج��ي جي آر” الش��هيرة في مجال الهندس��ة والتخطيط 

والتصميم المعماري.

“آيا نابا مارينا”
يتصّدر المشروعات الفاخرة

“بنتهاوس” األغلى في دبي

كشفت شركة أمنيات العقارية في دبي، عن بيعها شقة “بنتهاوس” الضخمة في برج 
“ون بالم” بمبلغ حوالى 28 مليون دوالر أميركي.

وتتميز الش��قة بمس��توى فائق من الفخامة والرفاهية على مساحة 29800 قدم مربع، 
وتتمتع بمزايا فائقة وإطالالت فريدة على أفق مرسى دبي والخليج العربي، باإلضافة 

لع��دة ش��رفات وتراس��ات، وقد 
صممت الش��قة الت��ي تمتد على 
ثالث��ة طواب��ق باس��تخدام أرقى 
المواد والتي اختارها اس��توديو 
التصميم “إليس��يون” في لندن، 
والذي يش��تهر بدوره في تجهيز 
مبنى “ون هايد بارك” الشهير.

“كاريس بودروم” الخيار األبرز

ب��ات منتج��ع “كاري��س ب��ودروم” 
الترك��ي، الخي��ار األب��رز للضيوف 
والس��ياح األثرياء، بفضل تصاميمه 
الداخلية الفري��دة، وإطالالته الخالبة 
والمي��اه  الطبيع��ة  مش��اهد  عل��ى 
الم��الذ  يش��كل  فه��و  الفيروزي��ة، 
العصري المفضل للضيوف األثرياء 
الراغبي��ن باالبتعاد عن حياة الفخامة 

والبذخ، واالستمتاع بسحر الطبيعة، وبساطة األناقة الريفية. وأوضح مدير عام المنتجع 
ماكي��س أنتونات��وس ذلك بقوله: “يحظ��ى المنتجع بمكانة مميزة ل��دى نخبة الضيوف 
األثرياء ورجال األعمال الذين يشكلون القسم األكبر من ضيوفنا، حيث يتطلع هؤالء 

إلى االستمتاع بأجواء عصرية مميزة يغلب عليها طابع البساطة”.

مشروع “مراس” على ضفاف خور دبي

افتتحت شركة “مراس” القابضة 
المرحل��ة األول��ى م��ن مش��روع 
“السيف” على ضفاف خور دبي 
ليكون الوجهة الس��ياحية الجديدة 
بمس��احة اجمالية 2.5 مليون قدم 
مربع، على أن يتم افتتاح المرحلة 
الثاني��ة خ��الل الرب��ع األول من 

2018. يتضمن المشروع  500 متجر ومطعم باإلضافة إلى 3 فنادق تتوفر فيها 550 
غرفة، كما يجمع بين التراث والحداثة من خالل تصاميم معمارية أنيقة وأسواق تقليدية 
تشابه تلك القديمة التي كانت في دبي مطلع القرن الماضي. وجهة “السيف” مخصصة 

بالكامل للمشاة وترتبط مع أنظمة نقل متنوعة تصلها بالمواقع الرئيسية.
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“ماج” تزيد حجم استثماراتها

أكدت ش��ركة ماج للتطوير العق��اري عزمها ضخ 
5 ملي��ارات درهم )1.3مليار دوالر( في مش��اريع 
تحت التأس��يس خالل األعوام ال�5 القادمة. وتتوزع 
مش��اريع الش��ركة المزم��ع إقامتها عل��ى مختلف 

القطاعات ومنها المباني والمجمعات السكنية.
ووفقاً للرئيس التنفيذي للش��ركة موفق القداح، فإن 
المش��اريع المقترح��ة س��ترفع حجم االس��تثمارات 
التراكمي��ة للش��ركة م��ن 10 إلى 15 ملي��ار درهم 

)قرابة 2.7 مليار دوالر و4 مليار دوالر على التوالي( بحلول عام 2020.
تتب��ع “ماج للتطوير العقاري”، التي تقدر مش��اريعها الحالي��ة بمليار دوالر أميركي، 
إلى مجموعة ماج التي يغطي نشاطها عدداً من القطاعات، وأهمها التطوير العقاري، 

الهندسة والمقاوالت، الصناعة والتجارة.

موفق القداح

أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أضخم 
مش��روع للطاقة الشمس��ية في العالم، بتكلفة بلغت نحو 
14 مليار درهم )3.8 مليار دوالر(، وباس��تطاعة 700 
ميغ��اواط، بن راش��د  أك��د أن المش��روع يش��مل أعلى 
برج شمس��ي في العالم، يصل ارتفاعه إلى 260 متراً، 
ويتضمن صندوقاً بقيمة 100 مليار درهم )27.2 مليار 
دوالر( لتموي��ل هذه الخطة، الفت��اً ان الخطة “ تتضمن 
رص��د 500 مليون دره��م )136 مليون دوالر( للبحث 
والتطوير خالل الفترة القادمة في مجال الشبكات الذكية 

وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

دبي تطلق أعلى برج شمسي

الهاللي يدشن مشروعًا ضخمًا في مصر

كش��ف رئيس مجموعة الهاللي القابضة السعودية، 
س��امي الهاللي، عن تدش��ين مش��روع مدينة طبية 
متكاملة عالميا في مصر. وس��تبلغ مس��احة المدينة 
150 فدانا باس��تثمارات تصل إلى نحو  1.2 مليار 
دوالر بإحدى التجمع��ات العمرانية الجديدة، وذلك 
بالش��راكة مع إح��دى الجامع��ات العالمي��ة إلدارة 
المش��روع. وأوض��ح الهاللي أن المش��روع يضم 
مستشفى تعليمي بطاقة 1200 سرير، ليكون األكبر 

في الش��رق األوس��ط، وس��يضم غرف عمليات وعنايات مركزة مجهزة، كما سيضم 
كلية تدرس العلوم الطبية والتمريض، بإش��راف جامعة عالمي��ة، جار االتفاق لتوقيع 

عقد معها.

سامي الهاللي تدرس شركة نخيل العقارية 10 عروض إلنشاء منتجع 
جديد في جزيرة ديرة يضم 800 غرفة، وتبلغ قيمة أقل 
تل��ك العروض 363 مليون دره��م )99 مليون دوالر(. 
وقالت نخيل: إن المنتجع المشترك بين نخيل وشركة “ار 
أي ي��و” للفنادق والمنتجعات اإلس��بانية، من المقرر أن 
ينتهي عام 2020، على أن يتم منح عقد اإلنشاء الرئيس 
ف��ي نهاي��ة 2017. وتبلغ اس��تثمارات المش��روع 670 
مليون درهم )182 مليون دوالر( في المنتجع الذي يعد 
األول من نوعه في الش��رق األوسط وأحد مشاريع دبي 
الكبرى. ومنحت ش��ركة نخيل حت��ى اآلن عقوداً ب�7.5 

مليارات درهم )ملياري دوالر( في جزيرة ديرة.

نخيل تمنح عقود “جزر ديرة”

مذكرة تفاهم واتفاقية بين مصر والصين

وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع قطار العاصمة اإلدارية بقيمة 739 
مليون دوالر أميركي، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية إلنشاء مدينة جدي��دة ش���رق 
القاه����رة، به��دف التقليل م��ن االزدح��ام والتلوث في العاصمة وجذب المس��تثمرين 

األجانب. كما وقع الجانبان 
المصري والصيني اتفاقية 
لتقدي��م منحة ال ت��رد بقيمة 
لتنفي��ذ  45 ملي��ون دوالر 
الصناعي  القمر  مش��روع 
مصرس��ات - 2 الخ��اص 
بخدمة المشروعات البحثية 

واالستشعار عن بعد.
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بالتواجد الالفت من قبل دول منظمة بريكس 
بكام��ل أعضائها بش��كل مباش��ر وليس عن 
طري��ق وكالء، معتب��راً ه��ذه ال��دورة دورة 
انتص��ار. وأضاف: أن هذه المش��اركة دليل 
على أن س��ورية بدأت بكس��ر الحصار عنها 
إعالميًا واقتصاديًا، وأن العديد من ش��ركات 
القط��اع الخاص في ال��دول األوروبية بدأت 
تأخ��ذ خط��اً مغاي��راً لحكوماته��ا المعادي��ة 

لسورية.
وفي السياق نفس��ه، فإن النجاح الالفت لهذه 
ال��دورة أكده الحضور الكبير لش��ركات من 
دول البريك��س واالتح��اد األوروب��ي ومنها 
البرازيل والصين والهند وإيران وبيالروس 
ومقدونيا وإيطاليا وفرنس��ا وألمانيا وإسبانيا 
وفنزويال واليونان وباكستان واندونيسيا إلى 
جانب عدد من الدول العربية كلبنان ومصر 

واألردن والعراق واإلمارات وُعمان.
وضع خاص للدول الصديقة

بدوره، أكد وزير األش��غال العامة واإلسكان 
السوري حس��ين عرنوس، أن حلفاء سورية 
)إيران ورسيا والصين( سيكون لهم النصيب 
األكب��ر في إع��ادة إعمار م��ا دمرته الحرب 
الظالمة على س��ورية، مش��يراً إل��ى أن هذه 
الدول تمتلك شركات كبيرة ومهمة ولديها من 

مشاركة دولية في معرض إعادة إعمار سورية
في ظل الخطى الحثيثة التي تنتهجها سورية إلصالح ما خلفته الحرب، واالنطالق مجدداً باالقتصاد، استضافت مدينة 
المعارض في دمشق فعاليات معرض إعادة اإلعمار “عمرها 2017” الذي نظمته مؤسسة الباشق للمعارض للعام الثالث توالياً.

افتت��ح المع��رض وزي��ر األش��غال العام��ة 
واإلس��كان السوري حسين عرنوس، إضافة 
إل��ى وزي��ر االقتصاد س��امر الخليل ووزير 
النفط عل��ي غانم، كما حض��ر االفتتاح عدد 
من س��فراء ال��دول، إلى جان��ب ممثلين عن 
المنظم��ات الدولي��ة الت��ي تعن��ى بمرحل��ة 
إع��ادة اإلعم��ار. وش��ارك ف��ي المع��رض 
الذي اس��تمرت فعالياته م��ن 19 وحتى 23 
أيلول/سبتمبر مؤسس��ات متخصصة بالبناء 
والبيئة والطاقة والصحة والتعليم والس��ياحة 
والزراعة واالتصاالت وتقنيات وتكنولوجيا 

المياه واألمان والمعلوماتية وغيرها.
مشاركة عريضة

وأشار وزير االقتصاد السوري سامر الخليل 
إل��ى أن الدورة الثالثة تش��هد تطوراً ملحوظاً 
وخاصةً في أعداد المش��اركين، وهو ما يدل 
عل��ى اهتمام الش��ركات المحلي��ة واألجنبية 
الصديق��ة بمس��ألة إعادة اإلعم��ار، كما يدل 
على انعكاس جيد تش��هده سورية في حركة 
االقتص��اد، وبالتال��ي يك��ون ه��ذا المعرض 
مقدمة لمع��ارض أخرى ونجاح��ات أخرى 

على صعيد االقتصاد الذي بدأ بالتعافي.
مدي��ر مؤسس��ة الباش��ق لتنظي��م المعارض 
والمؤتم��رات الدولي��ة تام��ر ياغ��ي، أش��اد 

التجهيزات ما يجعلها في المقدمة.
وكان للجن��اح اإليراني المس��احة األكبر في 
المع��رض، بمش��اركة 25 ش��ركة بمختلف 
مجاالت اإلنش��اءات ومواد البناء وقطاعات 
النف��ط والطاق��ة الكهربائية والنق��ل. ونقلت 
“سانا” عن السفير اإليراني في دمشق جواد 
ترك أبادي قوله، إن “الجمهورية اإلسالمية 
عملت خ��الل األزمة التي تمر بها س��ورية 
على مؤازرة الش��عب الس��وري، وس��تعمل 
مس��تقبالً عل��ى مس��اعدته في عملي��ة إعادة 
اإلعم��ار، ويعتبر هذا المعرض الهام خطوة 

لألمام نحو مستقبل مزدهر لسورية”.
المرحلة المقبلة

وع��اد الوزي��ر عرنوس ليؤك��د أن الحكومة 
السورية لديها خططاً وبرامج إلعادة إعمار 
م��ا هدمته التنظيم��ات اإلرهابي��ة، وتصدر 
القوانين والتشريعات المالئمة، ومنها قانون 
التش��اركية ال��ذي س��يؤدي دوراً متميزاً في 
إقامة الش��راكات مع الدول الصديقة في هذا 
المجال، وإقامة ه��ذه المعارض في مثل هذا 
الوقت يدل على أن بلدنا انتصر، ال س��يما أن 
ش��ركات من الدول العربية والصديقة أبدت 
السورية في إعادة إعمار سورية.اس��تعدادها للمس��اهمة إلى جانب الشركات 

جواد ترك أبادي حسين عرنوس سامر الخليل
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ويُنظ��ر إلى المرأة عل��ى أنها غي��ر مؤهلة للقيام 
ببع��ض الوظائ��ف أو المهام، كم��ا يمكن أن تمثل 
اللوائ��ح والقواني��ن عائق��اً في تحقي��ق التنوع بين 
الجنس��ين عل��ى الرغ��م م��ن التط��ورات الكبيرة 
الت��ي حدثت خالل الس��نوات الخمس إلى العش��ر 

الماضية.

ومن أجل تمكين النساء، هناك 6 إجراءات يتعين 
اتخاذها:

1. تبني التنوع بين الجنس��ين كهدف استراتيجي، 
حيث يتعين على المؤسسات أن تجعل التنوع بين 
الجنسين جزءاً أساس��ياً من أهدافها االستراتيجية 
ووضع��ه على رأس أولوياته��ا من خالل إدراجه 

ضمن القّيم األساسية للمؤسسة.
2. ضم��ان مش��اركة القي��ادات العلي��ا واإلدارة 
المتوسطة: إحدى العقبات الرئيسية التي واجهتها 

تمكين القيادات النسائية وتعزيز التنوع في دول الخليج

مؤخراً  صدر  تقرير  وفق  وذلك  العالمي،  الدخل  متوسط  انخفاض  إلى  الجنسين  بين  المساواة  عدم  يؤدي 
بين  التنوع  تعزيز  األوسط  الشرق  في  للمؤسسات  يمكن  “كيف  بعنوان  غروب،  كونسلتينغ  بوسطن  عن 
الجنسين”، حيث يناقش الُسبل التي يمكن للمؤسسات الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها 
لتعزيز التنوع بين الجنسين بشكل متكامل ومواصلة إعداد قادة المستقبل من أجل تحقيق تأثيراً إيجابي على 

المستويين التنظيمي واالقتصادي.

ووفق��اً للتقري��ر، ف��إن عدم المس��اواة بين 
الجنس��ين يؤدي إلى انخفاض في متوسط 
الدخل العالمي بنس��بة 13.5 %، ويرجع 
ذلك إلى وجود نوعين من الخسائر، أولهما 
لوجود فجوة في الخيارات المهنية والثاني 
بس��بب الفج��وات الموجودة في مش��اركة 
الق��وى العاملة. وبلغت ه��ذه األرقام أدنى 
مستوياتها في أوروبا بنسبة 10 %، لتصل 
إلى أعلى مس��توياتها في الش��رق األوسط 
وش��مال أفريقي��ا بنس��بة 27 %. ومن��ذ 
عام 2000، ش��هدت جمي��ع دول مجلس 
التعاون تحس��ناً كبيراً في مشاركة المرأة 

في القوى العاملة.

وتعليق��اً عل��ى التقري��ر، أفادت الش��ريك 
والمدير اإلداري ل�“كونس��لتينغ غروب” 
الدكتورة ليلى حطيط، “أن إعداد وتمكين 
القي��ادات النس��ائية المس��تقبلية، يتطل��ب 
جه��وداً حثيث��ة م��ن الرؤس��اء التنفيذيين 
وكب��ار الم��دراء لتعزي��ز التن��وع بي��ن 
الجنس��ين في مؤسس��اتهم، واعتبار ذلك 
جزءاً أساس��ياً من األهداف االستراتيجية 
لمؤسساتهم وضمان التواصل والمشاركة 
على مس��توى المؤسس��ة بأكملها. وعلى 
وجه الخصوص، يعد التزام المس��تويات 
اإلدارية المتوسطة أمراً جوهرياً، إذ أنهم 
يقومون بالتواص��ل والتفاعل اليومي مع 
الموظفي��ن، إضافة إلى مس��ؤوليتهم عن 

تقييم األداء ومنح الترقيات”.

التنوع واالندماج:
ورغ��م التط��ور الذي نش��هده ف��ي مجال 
التن��وع بي��ن الجنس��ين، إال أن العديد من 
دول مجلس التعاون تش��هد تحي��زاً ثقافياً 

العدي��د م��ن المؤسس��ات هي المش��اركة 
المح��دودة ل��إدارة العلي��ا ف��ي مبادرات 

التنوع بين الجنسين.
3. تعزيز استمرار واستبقاء النساء ذوي 
الكف��اءات العليا، من أج��ل تعزيز مكانة 
المرأة ذات الكفاءة العالية على نحو كبير 

ومستدام.
4. دع���م تنمي���ة وتطوي�����ر ال�م����رأة: 
توفي��ر ال��دورات التدريبي��ة المخصصة 
للنس��اء، وذلك بهدف مساعدتهن للتعرف 
عل��ى نق��اط قوته��ن واالس����تفادة منه��ا 
والتغل��ب على التحديات الت��ي تواجههن 
في بيئة العمل الحالي��ة التي يهيمن عليها 

الذكور.
5. الدعوة إلى تولي المرأة المراكز القيادية 
عبر الترويج اإليجابي لألدوار االستثنائية 
للس��يدات الناجحات في المناصب العليا، 
الرؤس��اء  لمناص��ب  الس��يدات  وترقي��ة 
التنفيذيين ومشاركة السيدات في مجالس 

الوزراء والحكومات.
6. ضم��ان اإلنصاف وإزال��ة التحيزات 
الواعي��ة أو غير الواعية: جانب محوري 
أخر في هذا المج��ال يتبلور في التصدي 
للتحيز الجنسي غير الواعي المحتمل لدى 
القادة والمديرين المسؤولين عن عمليات 

التقييم وإدارة األداء.

اس��تبقاء  “إن  قائل��ة:  حطي��ط  وختم��ت 
الموظفي��ن وتطوي��ر وبن��اء المه��ارات 
القيادي��ة تعتبر المجاالت الرئيس��ية التي 
والش��ركات  المؤسس��ات  عل��ى  ينبغ��ي 
تركي��ز جهودها فيها. ويع��د إتباع أفضل 
وضمان اإلنصاف وتكافؤ الفرص”.الممارس��ات للحف��اظ عل��ى الكف��اءات، 

 ليلى حطيط
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تطبيقات األجه��زة النقالة بحلول عام 2020 لتبلغ ما نس��بته 17 % 
من المبيع��ات اإلجمالي��ة. ويُعد جم��ع كل الخدم��ات ضمن تطبيق 
واحد لتقديم تجربة تتميز بالسالسة، “أولوية” بالنسبة لكل شركات 
الخطوط الجوية تقريباً 94 %، و“أولوية كبرى” بالنسبة ألكثر من 

نصف هذه الشركات )58 %(.
تعزيز التجربة

وقال الرئي��س التنفيذي للتكنولوجيا في “س��يتا” جي��م بيترز خالل 
مش��اركته في “مؤتمر تجربة السفر المس��تقبلي” في الس فيغاس: 
“نحن عل��ى دراية ب��أن المس��افرين يفضل��ون اس��تعمال التقنيات 
الحديثة، والتي من ش��أنها أن تعزز تجربتهم بش��كل كبير بشرط أن 

تكون سهلة االستعمال وذات تصميم مناسب”.
وعلى صعيد التطبيق��ات اإللكتروني��ة، تعتمد حوالى ث��الث أرباع 
الش��ركات على مطوريها الخاصين، إلى أن 42 % منها تس��تعين 
أيضاً بخدمات مطورين حس��ب الطلب أو من العاملين في شركات 
التكنولوجي��ا الكب��رى. وف��ي مقاب��ل ذلك، تق��وم نس��بة 46 % من 
المطارات بتطوير تطبيقاته��ا بأيدي كفاءاتها الخاص��ة، فيما تعتمد 

النسبة ذاتها على مطورين خارجيين.
وتنوي المط��ارات االعتماد على “chatbots” ف��ي خدمات عدة 
كاإلش��عارات وأدلة المطارات، كما أنها تسعى الس��تخدام أجهزة 
االرشاد للمس��اعدة في تقديم خدمات التعرف على الموقع وغيرها 
التي توفر تجربة سلسلة للمسافرين. وتظهر أبحاث “سيتا” أن 40 
% من المطارات تعتبر هذا الجان��ب “أولوية قصوى” في تطوير 
التطبيق��ات اإللكتروني��ة، فيم��ا تعتبره��ا 43 % منه��ا “أولوية”. 
ويدرك  المسؤولون في المطارات على وجود فرصة حالية لتقديم 
تجربة المسافرين في المطار إلى أقصى درجة ممكنة.خدمات مفيدة وذات أهمية عبر األجهزة النقالة في س��بيل تحس��ين 

تجربة السفر المستقبلي ودور الذكاء االصطناعي

ويشير التقرير إلى أن 52 % من ش��ركات الخطوط الجوية تخطط 
لتنفيذ برامج كبرى الس��تخدام ال��ذكاء االصطناع��ي ضمن برامج 
البحوث والتطوير خالل الس��نوات الثالث المقبلة، فيما تنوي نسبة 
45 % من المطارات االستثمار في مجال البحوث والتطوير خالل 
السنوات الخمس المقبلة. وتسعى نسبة 80 % من شركات الطيران 
باإلنفاق خالل السنوات الثالثة المقبلة على برامج البحث والتطوير 
في مجال أنظمة التنبؤ واإلنذار والتي تعتمد بشكل كبير على الذكاء 
االصطناعي، س��عياُ منها لتقليل المعوقات التي تؤث��ر على تجربة  

المسافرين خالل رحالتهم.
تقنية الدردشة اآللية

وحظيت برامج الدردش��ة اآللية “chatbots” باالهتمام الكبير في 
قطاع النقل الجوي، مع وصول نس��ب اس��تعمال هذه التقنية  ألكثر 
من 14 % من قبل ش��ركات الطيران و9 % من المطارات. والقت 
ه��ذه التقنية رغب��ة كبيرة من قب��ل الم��دراء التنفيذي��ن للتكنولوجيا 
باعتمادها خ��الل الس��نوات المقبلة، حيث تخطط نس��بة 68 % من 
ش��ركات الخطوط الجوية و42 % من المط��ارات العتماد برامج 
الدردشة اآللية المعتمدة على الذكاء االصطناعي بحلول عام 2020. 
ويظهر تقرير “س��يتا” أيضاً أن تطوير التطبيق��ات الذكية لألجهزة 
الخلوية يعد من ضمن األولويات الرئيسة لشركات الخطوط الجوية 
والمطارات، إذ تخطط 94 % من شركات الخطوط الجوية و82% 
من المطارات لتنفيذ برامج كبرى أو مشاريع للبحث والتطوير على 

هذا الصعيد.
وينصب تركيز الشركات بشكل رئيسي على االستفادة التجارية في 
خدمات األجهزة النقالة، حيث تسعى شركات الخطوط الجوية لزيادة 
مبيعاتها المباش��رة واإلضافية من خ��الل التطبيق��ات اإللكترونية، 
فضالُ عن توقع هذه الش��ركات بمضاعف��ة مبيعاتها الت��ي تتم عبر 

أكدت نتائج تقرير “االتجاهات المستقبلية في تكنولوجيا المعلومات لقطاع النقل الجوي 2017” الصادر عن 
شركة “سيتا” المتخصصة في تزويد خدمات تكنولوجيا المعلومات، أن المطارات وشركات الطيران تركز على 

دور الذكاء االصطناعي عند تطبيقها التقنيات الحديثة، وذلك لزيادة كفاءة األداء وتحسين خدمة العمالء.
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مليون يورو خالل التعاق��دات، بينما غريمه ومنافس��ه بوروس��يا دورتموند اكتفى 
بإنفاق 82 مليون يورو. 

ك الصينيون لمي��الن بضربة قوية في الس��وق، حيث تعاقد  وفي إيطاليا، قام الم��الاَّ
الفريق م��ع 11 العباً بمبل��غ 194 مليون يورو. أم��ا يوفنتوس تورين��و، فحل ثانياً 

ب�149 مليون، ثم روما ب�93 مليون وانتر ب�80 مليون يورو. 
وبلغ إجمالي الصفقات الت��ي عقدتها االندي��ة اإليطالية ملي��اراً و32 مليون يورو، 
وكانت الصفقة األكبر انتقال بونوتش��ي من يوفنتوس إلى مي��الن مقابل 40 مليون 
يورو، وبيرنارديس��كي من فيورنتينا ليوفنتوس مقابل 40 مليون، أندري سيلفا من 

صفقات مالية قياسية تعصف بأسواق كرة القدم

كب��ار أوروبا له��ذا العام دخل��وا الس��وق بعزيمة 
قوية من ناحية شراء الالعبين، لكن ذلك اصطدم 
بأس��عار فلكية، وإن يكن هذا الموس��م األول الذي 
نس��مع ب���100 مليون ي��ورو كس��عر لالعب وال 

يعتبر ضربًا من الخيال.

إسبانيا
يتلخص الموس��م الكروي لنادي برشلونة بالشهية 
المفتوحة،  ال س��يما وأنه تحصل على مبلغ 222 
مليون يورو مقاب��ل التخلي عن النج��م البرازيلي 
نيم��ار. فقد تج��اوزت معامالت الن��ادي بين البيع 
والش��راء حاجز ال�420 مليون يورو، منها 198 

مليون يورو قيمة انتداب 4 العبين.
أما لاير مدريد فكان سوقه أقل نشاطاً، حيث بلغت 
صفقاته 46 مليون يورو. ويش��ار هنا إلى أن قيمة 
العبي الريال وبرشلونة مجتمعين تتخطى حاجز  

1.5 مليار يورو.
من جهة أخرى، كان سوق إش��بيلية قوياً نوعا ما، 
حيث تجاوزت صفقات��ه 63 مليون ي��ورو، بينما 
لم يجر أتلتيك��و مدريد أي تعاقد بس��بب العقوبات 

األوروبية.

كبار انكلترا
الحدث األبرز كان مالزماً لمانشس��تر س��يتي هذا 
الموس��م، فهو الفريق األكثر بذخ��اً على الالعبين 
بإجمالي 244 مليون يورو، أكبرها صفقة ميندي 

القادم من موناكو بقيمة 58 مليون يورو.
على الط��رف اآلخ��ر من مدين��ة مانشس��تر، قام 
اليونايتد بصرف 165 مليون يورو على انتداباته 
المتمثلة في لوكاك��و وماتيتش ولينديل��وف. بينما 
وصلت قيمة انتدابات تشيلس��ي إل��ى 203 مليون 

يورو.

ألمانيا
عند التطرق إل��ى كرة القدم ف��ي ألماني��ا غالباً ما 
تتجه األنظار إل��ى بايرن ميونخ ال��ذي دفع 102 

أًيا تكن كرة القدم بجماهيريتها وشعبيتها وإثارتها، فثمة جانب اقتصادي هو األساس والمحرك لهذه اللعبة، 
وال يقل شأًنا عن تسجيل األهداف وتحقيق البطوالت. فالكرة اليوم تشهد نشاطاً اقتصادياً كبيراً، محققًة 

أرقاماً قياسية في فترة االنتقاالت الصيفية للعام 2017.
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األندية وعلى قدراتهم الشرائية.
ومع أن مبل��غ 222 مليون يورو يب��دو كبيراً جداً 
إال أن المستفيد منه نادي برشلونة الذي لم يستطع 
اس��تغالله بالش��كل المطلوب، خاصة وأن األندية 
األخرى رفعت أس��عار العبيها بش��كل مبالغ فيه 
نظراً لمعرفته��ا بما يملك برش��لونة م��ن أموال، 
وأكبر دليل على ذلك صفقة ديمبلي من بوروس��يا 
دورتمون��د الت��ي كلف��ت برش��لونة 105 ماليين 
يورو، وه��و الالعب ال��ذي كانت قيمته الس��وقية 

تقدر ب�70 مليون يورو.
أيضاً قضية كوتينيو، حيث وصل العرض المقدم 
م��ن برش��لونة إل��ى 160 ملي��ون ي��ورو، مع أن 
الالعب كانت تقدر قيمته الس��وقية ب���70 إلى 80 

مليون يورو.
وفي هذا الص��دد يرى خبراء أن صفق��ة نيمار قد 
تترك أثرها على الكرة مس��تقبالً، وربما لن تكون 
فأل خير على األندية المتوسطة نظًرا للصعوبات 
التي س��تترتب عليها للتعاقد مع الالعبين، أضف 
إلى ذلك أن األندية قد تتجه للحف��اظ على العبيها 
خش��ية عدم القدرة على تعويضهم ج��راء ارتفاع 

األسعار.
وم��ن مفارق��ات صفق��ة نيم��ار، أن قيم��ة انتقاله  
تتفوق على العب��ي الدوري��ات المحلية في مصر 
 Transfer لموق��ع  وفق��اً  والمغ��رب،  وتون��س 
markt. وتبلغ القيمة التسويقية لالعبي الدوريات 
الثالث��ة 200 ملي��ون و23 ألف جنيه اس��ترليني 
)215 ملي��ون ي��ورو(، وهو ما يقل بنحو خمس��ة 

ماليين يورو عن قيمة بيع نيمار.

اإليرادات
انفاق غالبي��ة األندية تجاوز إيراداته��ا، ومع ذلك 
يس��تثنى من ه��ذه المعادل��ة أندية برش��لونة الذي 
بلغت ايرادات��ه 226 مليون يورو، وموناكو 177 
مليون يورو، وبوروس��يا دورتموند 166 مليون 
يورو، ولاير مدريد 125 مليون يورو، وجميعها 
حصلت على إيرادات م��ن عمليات البيع أكثر من 

نفقاتها على عمليات الشراء.
وبلغت ايرادات تشيلس��ي 123 ملي��ون يورو في 
المرتبة الخامس��ة، يلي��ه يوفينت��وس 122 مليون 
ي��ورو، ث��م لي��ون 118 مليون ي��ورو، ث��م بنفيكا 
115 مليون ي��ورو، وروما 114 ملي��ون يورو، 
نفقاتها اكثر من إيراداتها.وإيفرت��ون 106 ماليي��ن ي��ورو، وجميعها كانت 

بورتو لميالن مقابل 38 مليون يورو.

فرنسا
كعادته الت��ي انتهجها خ��الل الس��نوات القليلة الماضية وال س��يما بعد االس��تحواذ 
القطري عليه، دخل باريس سان جيرمان هذه السوق بأمواله الطائلة، فكانت صفقة 
انتداب نيمار من برش��لونة هي األكثر إثارة والتي بلغ��ت 222 مليون يورو، ليبلغ 

إجمالي المبالغ المقدمة لجلب الالعبين 238 مليون يورو.
في اإلطار نفسه، حصل النادي على الالعب كيليان مبامبي بعقد إعارة لمدة موسم، 
ورجحت وس��ائل إعالم أن باريس في حال فعّل عقد شراء الالعب فإن ذلك سيكلفه 
180 مليون يورو الموس��م المقبل. بينما بلغت صفقات منافسه موناكو 102 مليون 

يورو.

مفارقات صفقة نيمار
تركت صفق��ة نيمار أثرها بش��كل كبير على كرة القدم، فالس��عر الذي يب��دو مبالغاً 
فيه جعل أس��عار الالعبين ترتفع بش��كل جنوني، وهو ما أثر على ميزانيات بعض 
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سرير تشمس ذاتي التبريد

سيتم الكشف في منطقة الشرق األوسط عن أول سرير تشمس ذاتي 
التبريد في العالم. تمتاز مجموعة األسرة والكراسي ببطانة من مادة 
الجيل حاصلة على براءة اختراع وتحافظ على برودة المفروشات، 
ما يمنع تعرض جلد المتشمس��ين لحرق سطحي عند االستلقاء على 

تلك الكراسي.

كلوني يرتدي “سيماستر أكواتيرا”
ظهر نجم هوليوود الش��هير جورج 
البندقي��ة  مهرج��ان  ف��ي  كلون��ي 
الس��ينمائي الس��ابع واألربعين في 
إيطالي��ا لالحتفال بالع��رض األول 
لفيلم س��وبوربيكون ال��ذي أخرجه 
وكتب��ه كل من جويل وإيثان كوين. 
وأثناء تواج��ده في المدينة تم رصد 
جورج كلوني مرتدياً ساعة أوميغا 
سيماس��تر أكواتي��را من التش��كيلة 

الجديدة. وتأتي الساعة الجديدة بعلبة متماثلة قياس 41 ملم  مصنوعة 
من الستينلس ستيل ومينا وإبزيم باللون الرمادي.

Rado ساعة جديدة من
 Rado ش�����رك��ة  أطل�ق����ت 
 DiaMaster Power نم��وذج
Reserve الذي يس��لّط الضوء 
على السمات الجمالية والمهارة 
الحرفي��ة التي تتس��م بها س��اعة 

.Rado
وق��د تم إنت��اج الس��اعة الجديدة 
بحج��م 43 ملم من الس��يراميك 
فائ��ق التقني��ة بالل��ون االس��ود 
المصقول أو س��يراميك البالزما 

فائق التقنية.

ساعة ذكية لمرضى السكري
أطلق��ت ش��ركتي فيتبت 
وديكسكوم ساعة “فيتبت 
أيوني��ك” الذكي��ة تتي��ح 
لمصابي السكري مراقبة 
أجسامهم  في  مس��توياته 
من دون وخز أصابعهم، 
من خالل عرض بيانات 
يجمعها جهاز استش��عار 

“ديكسكوم جي 5” الذي يزرع تحت الجلد ويوفر متابعة لمستويات 
الغلوكوز كل 5 دقائق. ويتجه الخبراء في الش��ركتين الى االستفادة 

من هذه التقنية ابت����داًء من العام 2018.

Coach Delancey مجموعة
قدمت عالم��ة Coach الرائدة في 
النمو تشكيلة مالبس واكسسوارات 
فاخرة بتصاميم مبتك��رة ومتميزة. 
 Coach باإلضافة لتشكيلة ساعات
مصنوع��ة م��ن المع��ادن والجلود 
الفاخرة ومزينة بالكريستال المتألق.

تأتي ساعات Delancey بتصاميم 
م��ع  دائري��ة وع��روات مفتوح��ة 
أط��راف ناعم��ة، وهي مس��توحاة 
من االكسس��وارات المستخدمة في 
تصاميم حقائب Coach األساسية.

“داشير” أول يخت كهربائي
أعلنت شركة هينكلي 
للمراك��ب البحري���ة 
ع���ن أول ي�خ������ت 
كهربائي فاخر بطول 
8.7 متر وبمحركات 
كهربائي��ة بق��وة 80 

حص��ان م��ع بطارية ليثي��وم - أيون مض��ادة للماء باس��تطاعة 40 
كيل��وواط. ويبلغ وزن اليخت “داش��ير” 2950 كلغ ليكون األخف 
الذي تصنّعه الش��ركة خ��الل 90 عاماً، ويوف��ر أداًء عالياً للبحارة 
بس��رعة 16 كيلومتر في الساعة ومدى حتى 64 كلم. وتعد الشركة 

بإضافة مزيد من المزايا.
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“ري فاراناسي بيناريس”
أطلقت ريت��و كومار مجموعة 
بيناري��س”  فاراناس��ي  “ري 
المذهل��ة، والت��ي تعتم��د على 
أفضل الحرف اليدوية التي ما 
ت��زال حية في الهن��د وتحولها 
إلى منتج يتناسب مع العميالت 

العصريات.
فريق العمل ف��ي ريتو كومار 
عك��ف عل��ى دراس��ة مالبس 
مأخ��وذة من المتاحف من أجل 

إحياء هذه الفترة العظيمة.

“آيفون 8” ذهبي من “غولدجيني”
س��تقدم ش��ركة غولدجيني 
لزبائنه��ا في لن��دن أجهزة 
المطلي��ة بذهب  آيف��ون 8 
عي��ار 24 قيراط��اً، حيث 
س��يتوفر منها ع��دة ألوان 
مع إمكانية ترصيع الهاتف 
س��يتمكن  كما  باأللم��اس، 
زبائن المتجر من الحصول 

على غطاء حماية للهاتف مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا.
يذكر أن “غولدجيني” باعت سابقاً هواتف آيفون بسعر تراوح بين 

39 ألف دوالر و17.8 مليون دوالر أميركي.

“ليفايس” تضيف التكنولوجيا للجينز
في خطوة هي األولى من نوعها قامت شركة 
إنتاج المالبس العالمية ليفايس متعاونةً مع 
 Commuter غوغل” بإنتاج سترة ذكية“
Trucker Jacket قادرة على التعامل مع 
مختلف األجهزة اإللكترونية، توفر لمرتديها 
العديد من الميزات كاإلجابة على المكالمات 
الهاتفية، تحديد المواقع والتحكم بالموسيقى. 
وهي تبدو كسترة جينز عادية لكنها مزودة 
بقماش وش��رائح ذكية خاص��ة، فضالً عن 
كونها آمنة تماماً من حيث التعامل مع الماء، 

إذ يمكن ارتداؤها في كافة الظروف الجوية أو حتى غسلها.

أوديمار بيغه تستعين بمحترفي الغولف
أعلنت “أوديمار بيغه” أن بيرس 
 Me ،وورد وآن��دي براودم��ان
and My Golf ق��د أصبح��ا 
اآلن ج��زءاً من عائل��ة الغولف 
في الشركة، حيث تعمل أوديمار 
بيغ��ه على توس��يع امتدادها في 

عالم الغولف ونش��اطاته، م��ن خالل التعاون والتنس��يق ألول مرة 
م��ع محترفين في الغولف. وق��ام الثنائي،المعروفان كمحترفين في 
رابطة الغولف البريطانية بصنع اسم لهما على المستوى العالمي في 
مجال معلومات ومحتوى اللعبة بطريقٍة إبداعية، وأصبحا في مقدمة 
المؤثرين على وسائل التواصل االجتماعية العالمية في هذا المجال.

“كارل اف. بوشيرر” في لوسرن
فتتح����ت  ا
م�����ة  عال
ك�ارل اف. 
بوش���ي�رر 
م��ح������الً 
تج�اري�����اً 
حص�ري���اً 
في لوسرن 

إكرام��اً للعالق��ة التي تربطها بهذا المكان من��ذ بداياتها عام 1888. 
وبع��د النجاح العارم الذي حققته العالم��ة التجارية من حول العام، 

قامت الشركة بإعادة تصميم هوية عالمتها التجارية.

Reserved تتعاون مع كايت موس
أعلن��ت Reserved، العالمة التجارية 
لألزياء في بولن��دا، عن إطالق حملتها 
العالمية الجديدة لخريف وش��تاء 2017  
بالتع��اون مع العارض��ة العالمية كايت 
موس. ويشّكل هذا التعاون خطوة مهمة 
لدى Reserved نظراً للشهرة الكبيرة 
التي تمتلكها موس كونها أيقونة للموضة 
من دون منازع، والتي وضعت بصمتها 
على كامل إطالالته��ا الخاصة بالحملة 
الت��ي نُفِّ��ذت في لندن بعدس��ة المصّور 

الشهير دانييل جاكسون.
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ابتكار ثوري في الكشف عن السرطان

جلد يسمح للروبوتات بالشعور

طــورت مجموعــة 
فـي  العلمــاء  مـــن 
جامعـــة تكســــاس 
قلـمــــاً  األميركيــة 
يكشـــــف الخاليـــا 
الســرطانية في 10 

ثــواٍن فقــط، إذ يكفي وضع القلم على األنســجة المشــتبه بإصابتها 
بالمرض ليقوم بقراءة التركيب الجزيئي لألنسجة وتدوين التشخيص 

على شاشة الكمبيوتر الموصولة به.
ويتميز قلم “ماسبيك” بدقة تشخيص تصل نسبتها إلى 96 % ويأمل 

الخبراء أن يتم وضعه في المستشفيات خالل عام 2018.

جامعــة  مــن  باحثــون  ابتكــر 
“هيوســتن” جلــداً صناعيــاً يتيح 
القــدرة على الشــعور بالســخونة 
والبرودة، مصنــوع من البوليمر 
القائم على الســيليكون ) ي دي إم 
إس( ومواد مصنوعة من أســالك 

نانويــة ناقلة للكهرباء. تمت تجربة االبتكار الجديد على يد روبوتية 
مغطاة به فاســتطاعت الشعور بدرجات حرارة الماء المختلفة إذ تم 
تلقي إشارات حاســوبية تُرجمت بعدها إلى لغة اإلشارة األميركية. 
ويتوقع أن يكون لهذا النوع من الجلد دور مهم في تطوير القفازات 

الجراحية وإعادة القدرة على الشعور لذوي األطراف الصناعية.

الصقات طبية إلذابة الدهون

بطارية متطورة للزراعة الطبية

طــّور علـمــاء 
جامـعــــة  مـن 
كولـومـبـيــــــا 
األميركـيــــــة 
لصقـات طبيــة 
خاصة قـــادرة 
علــى خفـــض 
نســـب الدهون 
فـي  المضـــرة 

الجســم، حيث تســتطيع اللصاقة تحويل الدهون البيضاء إلى دهون 
بنيــة كتلــك الموجودة في أجســاد األطفال، وأكد العلمــاء أن تفعيل 
الدهون البنية في الجسم يساعد على حرق الدهون المضرة ويسرع 
مــن عمليات الحرق، األمر الذي ينعكــس إيجاباً على صحة القلب 

والشرايين والكبد والعديد من األعضاء الحيوية األخرى.
وأضاف العلمــاء: أن غالبية األدوية المخصصة لمحاربة الســمنة 
الموجودة حالياً تتســبب بأضرار جســيمة لألعضــاء الحيوية لكن 
تجاربهم التي أجروها على الحيوانات المخبرية أثبتت أن اللصاقات 

الجديدة آمنة تماماً.

باحثون  صمم 
بديــالً جديــداً 
للبطاريـــــات 
التي  المعدنيـة 
تزود األجهزة 
الـمـزروعـــة 
مثـل جـهــــاز 
تـنـظـيـــــــــم 
ضـربـــــــات 

القلــب، مــا قـد يحــدث ثـورة في عالم الزراعــات الطبيـــة.
ويتم حالياً تزويد األجهزة المزروعة في جسم اإلنسان، ببطاريات 
معدنية يمكن أن تكون غير مريحة، وقد صممت البطارية الجديدة 
من مواد عضوية قابلة للتحلل مثل السليولوز، ويمكن تغيير شكلها 
لتتناســب مع المســتخدم، ويعادل شــحنها ثالثة أمثال الشــحن في 

البطاريات التقليدية.
وقالــت رئيســــة فريق البحــوث الطبيبة غيتا ســرينيفيســـان: إن 
البطارية الجديدة غير قابلة لالشــتعال وال تواجه مشــكلة تســرب 

السوائل.

روبوت مجهري لنقل األدوية
اسـتطاع علماء 
فـــي مـعـهــــد 
كاليفـورنـيـــــا 
للتقنية اختـراع 
روبـــــــــوت 
مجهري يصـل 
حجمــــه إلـــى 

حجم شــريط الحمض النووي DNA يستطيع نقل حمولة صغيرة 
من األدوية وإيصالها إلى الخاليا المريضة مباشرة، إذ تُبرمج خطة 
عمله ومحتواها في بنيته الكيميائية، ويتحرك في مسار يحافظ على 

وجهة محددة.
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والمعلومات في حاالت الطوارئ وضمان اس��تمرارية العم��ل للحفاظ على القدرات 
التشغيلية حتى في أسوأ األحوال.

الحلول المرنة
وألن كل مؤسس��ة تجارية تنفرد بطابعها الخاص كما األش��خاص الذين يديرونها، 
تقدم ش��ركة “إس ت��ي إم إي” دليلي خدمة هما: دلي��ل المتطلب��ات المعيارية ودليل 
المتطلبات المتطورة بحيث يمك��ن للعمالء اختيار الخيار الذي يناس��ب احتياجاتهم 
بدالً م��ن التكيف مع الموجود. وتش��مل الخدمات المعيارية الدع��م المهني اإلداري 
والمؤسس��ي بما في ذلك الدعم التنفيذي واالنتقالي. أما الخدمات المتطورة، فتشتمل 

خدمات تقييم إدارة البيانات وخدمات أمن البيانات والخدمات االستشارية.

خدمات الدعم اإلضافي
نموذج الدع��م الكامل الذي تقدمه ش��ركة “إس ت��ي إم إي” هو نهج تعاوني ش��امل 
يش��مل توفير الدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام األس��بوع خالل 365 يوماً في 
السنة، باإلضافة إلى مركز اتصال مخصص للعمالء ونظام إلدارة الحاالت ونظام 
تعقب وإبالغ آلي للمكالمات واس��تهداف زمن استجابة س��ريع للمكالمات وهو 15 
وتقليل التعقيد إلى جانب توفير خدمات الدعم في الموقع وعن بعد.دقيقة. كما توفر شركة “إس تي إم إي” جهة واحدة للُمساءلة بهدف تحسين الكفاءة 

أيمن البياع

اتجاهات تحفز الطلب على الحوسبة السحابية

وأوضح المدير التنفيذي لش��ركة “إس تي إم إي” 
أيم��ن البياع قائ��الً: في ش��ركة “إس ت��ي إم إي” 
نعتقد بأن الخدمات المضافة الت��ي يقدمها الُمورد 
لعمالئه مثل الخدمات االستش��ارية والتدريب هي 

ما ستحدد نطاق العمل في عام 2018.
“أصبحت الحوسبة السحابية أداة أساسية لألعمال 
التجارية وم��ن الطبيعي أن يرغ��ب عمالؤنا في 
الحصول عل��ى خدمات واتصاالت س��حابية آمنة 
وموثوق��ة، ولكنهم يري��دون أيضاً دع��م الخبراء 
ال��ذي ال يمك��ن أن توف��ره إال ش��ركة متمرس��ة 
ومضمون��ة ف��ي مج��ال تقدي��م حل��ول تكنولوجيا 
المعلومات. وهنا يأتي دور ش��ركة إس تي إم إي 
ف��ي تقديم الدع��م الفن��ي والخدمات الُم��دارة على 
مدار 24 س��اعة طوال أيام األس��بوع، باإلضافة 
إل��ى تدري��ب العم��الء لتحقي��ق أقصى ق��در من 

اإلنتاجية وتقليل فترات التوقف عن العمل”.

أهم ثالث��ة اتجاهات للحوس��بة الس��حابية حس��ب 
توقعات شركة “إس تي إم إي” لعام 2018 هي:

األمن اإللكتروني
ال يح��ب الم��دراء التنفيذيي��ن لنظ��م المعلوم��ات 
التعرض لمواقف خط��رة أثناء العم��ل، ولذا فإن 
الق��درة على توفي��ر األم��ن التكنولوجي الش��امل 
والمضم��ون والقاب��ل للتطوير يعتبر مي��زة هامة 
لمقدم��ي حل��ول تكنولوجي��ا المعلوم��ات في عام 

.2018
يجب أن توفر خدمات الحوسبة السحابية المحاكاة 
االفتراضي��ة وتوحي��د المقاييس والتش��غيل اآللي 
وقابلية الوص��ول للخدمة الذاتي��ة ورصد ومراقبة 
الم��وارد. واس��تكماالً لمجموع��ة األمان، تش��تمل 
محفظة خدمات ومنتجات ش��ركة “إس تي إم إي” 
على النسخ االحتياطي وإمكانية استرجاع البيانات 

ستختار شركات الشرق األوسط التي تستثمر في اإلمكانيات السحابية في 2018 شريكها السحابي بناًء على 
األمن اإللكتروني والمدفوعات المرنة وخدمات الدعم اإلضافي، مثل توفير المساعدة على مدار الساعة، وذلك 

وفقًا لشركة “إس تي إم إي” الرائدة في مجال تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات ودمج األنظمة.
وبغية مواكبة التطور السريع لنظم تكنولوجيا المعلومات في مجال األعمال التجارية، على أصحاب الشركات 
الصغيرة والمتوسطة وكذلك رؤساء الشركات الكبرى بذل أكبر قدر من االهتمام والتدقيق لضمان فعالية 

األنظمة على المدى الطويل بداًل من التركيز على اإلمكانيات الفورية.
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3. االس��تحواذ وتصفية االستثمارات: بات الكثير 
م��ن األس��واق والصناع��ات يتكام��ل م��ع بعضه 
البعض، األمر الذي يؤدي إلى الحاجة الس��تجابة 
س��ريعة وإطالق نماذج أعمال جدي��دة. وال يمكن 
لش��ركات التصنيع الدخول في عملي��ة تنفيذ على 
م��دار س��نتين لتحقيق التكامل مع م��وارد تخطيط 
المؤسسات الموجودة في الموقع، حيث أن الحلول 

السحابية تتطلب أسابيع وليس سنوات للتنفيذ.

شركات التصنيع تتجه الستخدام التقنيات السحابية

استعرضت “إنفور”، األسباب التي تحّتم على شركات التصنيع االنتقال إلى استخدام التقنيات السحابية 
مكانة  وتستحق  اللعبة،  قواعد  من  ستغير  كبيرة  بإمكانيات  التقنيات  هذه  وتمتاز  السرعة.  وجه  على 
والترانزستورات  الكهربائي  والتيار  البخارية  كالمحركات  العريقة،  االبتكارات  جانب  إلى  هامة  تاريخية 

والمعالجات الدقيقة.

وفي ه��ذه المناس��بة، ق��ال المدي��ر العام 
لمنطقة الش��رق األوس��ط وافريقيا والهند 
لدى “إنفور” ط��ارق تامان: “يجب على 
المصنعي��ن الذي��ن ل��م يفك��روا في نش��ر 
التقنيات السحابية مؤخراً إعادة حساباتهم 
اآلن، حي��ث أن البيانات المتعلقة بالحلول 
الس��حابية تتغي��ر وترتفع بش��كل يومي، 
بالتزام��ن م��ع االرتفاع الكبي��ر في أعداد 
الش��هادات ح��ول الفوائ��د الكبي��رة له��ذه 
التقنيات. ويش��كل تبني الحلول الس��حابية 
الحل المنطقي لعدد من محفزات النمو في 
السوق والتي ال يمكن التغاضي عنها بهذه 

البساطة”.

سبعة محفزات
1. التح��ول الرقم��ي: م��ع بدء ش��ركات 
التصنيع بوضع اس��تراتيجياتهم الرقمية، 
غالب��اً ما تج��د هذه الش��ركات أن الحلول 
الس��حابية تش��كل ض��رورة للكثي��ر م��ن 
الرقم��ي،  التح��ول  مس��يرة  مكون��ات 
كعملي��ات التحلي��ل التنبؤي��ة، واتصاالت 
إنترنت األش��ياء، وتعقب البيانات بأجهزة 
االستش��عار. ل��ذا، فإن عملي��ات التخزين 
الواس��عة، وهيكلي��ات األعم��ال المرنة، 
والتنفيذ الس��ريع للحلول الس��حابية يسير 
جنباً إلى جنب مع اس��تراتيجيات التحول 

الرقمي.
2. وضوح سالسل التوريد: باتت شركات 
التصني��ع تدرك أنه يتوج��ب عليها النظر 
إلى ما وراء جدرانها من أجل التمكن من 
المنافسة في االقتصاد العالمي ليومنا هذا. 
ويمك��ن للحلول الس��حابية أن تس��اعد في 
إيجاد ش��بكة توريد ذكي��ة وتحقق اتصال 
متكامل مع شركات اإلنتاج، والموردين، 

والشركاء، والمتعاقدين.

4. االرتقاء بتجربة المستخدم: باتت قوى 
العمل من ش��باب األلفية تشكل عامل هام 
يجب��ر ش��ركات التصني��ع عل��ى االنتقال 
المتواف��رة  البرمجي��ات  بنم��اذج  للعم��ل 
كخدم��ات SaaS. ونظراً لتحديث الحلول 
الس��حابية باس��تمرار من قبل الش��ركات 
المزودة لها، فإنه��ا تميل لتوفير واجهات 

استخدام عصرية سهلة االستخدام.
5. مس��تويات األم��ن: ي��درك العديد من 
الم��دراء الماليي��ن أن إمكانياتهم محدودة 
إلدارة المش��اكل األمني��ة الخاص��ة بتقنية 
المعلوم��ات. ويفضلون الس��ماح للخبراء 
لتركي��ز موارده��م الكبيرة على مس��ائل 
األمن لالضطالع بهذه المسؤولية الكبيرة. 
6. السيولة النقدية المحدودة: عانى الكثير 
من شركات التصنيع عقب األزمة المالية 
العالمية م��ن ضائقة مالية، وأجبرت على 
التعام��ل م��ع العديد م��ن مش��اريع البنية 
التحتي��ة الت��ي ت��م إرجاؤها لحي��ن توافر 
الس��يولة. وهذا دليل عل��ى أن االحتياطي 
النق��دي يمك��ن أن ينضب، م��ا يجعل من 
عملي��ات االش��تراك بالخدم��ات والحلول 
الس��حابية وانخف��اض التكلف��ة اإلجمالية 
للملكية مغرية لشركات التصنيع الراغبة 
بالمض��ي قدماً بعمليات التحديث من دون 

االلتزام برأس مال كبير.
7. الفجوة في المهارات: يعاني المصنعون 
الي��وم لتوظي��ف المه��ارات والكف��اءات 
الالزم��ة ف��ي مج��ال تقني��ة المعلوم��ات 
واالحتف��اظ به��ا. وبالتالي، م��ن المنطقي 
الس��ماح للش��ركات الم��زودة للخدم��ات 
السحابية من إدارة األجهزة والسيرفرات 
وعمليات النس��خ االحتياطي والتحديثات، 
تقنية المعلومات.األمر ال��ذي يوفر من وق��ت وجهد فريق 

طارق تامان 

السماح للشركات

المزودة للخدمات

السحابية

إدارة األجهزة

والسيرفرات

وعمليات النسخ

االحتياطي والتحديثات
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ثغرة للتحكم بالمساعدات الصوتية

القراصنة يجنون العمالت الرقمية

أثبت علماء من جامعة تشي جيانغ 
الصيني��ة، أنه م��ن الممكن التحكم 
في برامج سيري وأليكسا وغيرها 
من المساعدات الصوتية باستخدام 

أوامر صوتية غير مسموعة.
ويش��ير الباحثون إلى وجود ثغرة 
خطي��رة في جمي��ع المس��اعدات 

الصوتية التي تقدمها شركات غوغل وآبل وآمازون، تتيح للقراصنة 
إعط��اء األوامر للمس��اعد الصوت��ي عبر ترددات غير مس��موعة 
للبش��ر، لكن بإمكان المس��اعد الصوتي التقاطه��ا وتنفيذ أوامر مثل 

تنزيل برمجيات خبيثة أو االتصال بأرقام هاتفية عالية التكلفة.

باحثون  أك��د 
م��ن ش���ركة 
أن  إس����ي�ت 
ق�راص�ن�����ة 
اإلنترن�����ت 
اس��تفادوا من 
التنقي�ب ع��ن 
ت  لعم�����ا ا

الرقمية على ش��بكة اإلنترنت، ف��ي تحقيق أرباح طائلة، وذلك عبر 
تثبيت البرمجيات الخبيثة عل��ى أجهزة الضحايا. وأجرى الباحثون 
تحلي��اً إلح��دى حاالت التنقيب ع��ن العمات الرقمي��ة، والتي يتم 
القيام بها بش��كل مباشر عبر متصفح اإلنترنت الخاص بالمستخدم، 

باستخدام برنامج “جافا سكريبت”.
 )Litecoin(و )Feathercoin( وبه��دف التنقي��ب ع��ن عم��ات
و)Monero(، قام قراصنة اإلنترنت بتثبيت “جافا سكريبت” الخبيثة 
ضمن مقاطع الفيديو ومتصفحات مواقع األلعاب على الشبكة، حيث 
يتي��ح ذلك للنص��وص البرمجية الخاصة بالتنقي��ب، إمكانية العمل 

لفترة أطول، واكتساب قدرة أكبر في معالجة البيانات.

“دّرسني” منّصة تعليم ذكية
أعل��ن رس��مياًً 
ع����ن إط��اق 
ت�ط�ب��ي��������ق 
“دّرس�����ن�ي” 
الذي يس�تهدف 
لمس���تخدمين  ا
ف���ي ال�����دول 
العربية، بهدف 
في  المس��اعدة 
التعلي��م، م���ن 
إنش���اء  خ�ال 

صلة وصل بين الطاب ومدرس��ين مؤهلين، إذ يتيح دعماً إلنجاز 
المه��ام وتحس��ين المه��ارات في م��واد الرياضي��ات واللغات عن 
طريق فريق من المعلمين المتخصصين عملت على تأسيسه رائدة 
األعم��ال الكويتية نور بودي، التي قالت أن جميع من تم اختيارهم 
لتقدي��م الدعم التعليمي هم من حملة ش��هادات جامعية. ويس��تخدم 
التطبيق منص��ات الدفع االلكتروني اآلمن ويمك��ن تحميله بلغتين 

من متاجر “آبل ستور” و“غوغل باي”.

إنتل ُتطّور ُمعالجًا ُيحاكي الدماغ
أعلن��ت ش��ركة إنت��ل عن 
الُصنع��ي  لل��ذكاء  ُمعال��ج 
 ،Loihi اس��م  يحم��ل 
وه��و معال��ج يُحاكي دماغ 
اإلنسان في آلية العمل أمًا 

في تطوير بعض المجاالت بعيدًا عن الشرائح اإللكترونية التقليدية. 
ويمتلك المعالج الجديد 1024 خلية عصبية صناعية مع 130 مليون 
مشبك عصبي ، وتستجيب ألي نبضة، أو تنبيه عصبي، ولو نجحت 
إنتل في تش��غيل الُمعالج الجديد بش��كل صحيح، فإنه��ا قد توفّر في 
استهاك الطاقة وتُسّرع في المعالجة حتى 1000 ضعف بالمقارنة 

مع القوى الحاسوبية الحالية.

“تويتر” يحقق أمنية مستخدميه
كش��ف موق��ع “تويتر” أن��ه بصدد 
زي��ادة ع��دد الحروف ال�مس��موح 
إل��ى  التغري��دات  ف��ي  بكتابته��ا 
280 حرف��اً، إلتاحة المج��ال أمام 
مستخدميه للتعبير عن آرائهم بشكل 

أفض��ل، بعدما بيّنت األبحاث التي ق��ام بها أن الحد األقصى الحالي 
للحروف )140 حرفاً( سبب إحباطاً لرواد الموقع من أصحاب اللغة 
اإلنكليزية، على عكس المس��تخدمين من اللغات اليابانية والصينية 
التي يمكنها نقل ضعف كمية المعلومات في حرف واحد فقط. إذ لم 
تتعدى نس��بة اليابانيين مم�ن المست تغريداتهم م�ستوى 140 حرفاً 

إلى 0.4 % فيما تخطت 9 % عند المدوني�ن باإلنكليزية.
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عدسات ثالثية البعد للواقع الُمعزّز
 ،Snap Inc أعلن��ت
المالكة لتطبيق سناب 
ش��ات، ع��ن خاصيّة 
جدي��دة في اإلعانات 
للش��ركات  ت�س��مح 
 3D بإنش��اء عدسات

للواق��ع الُمعّزز. ويُمكن ألي ش��ركة إنش��اء هذه العدس�����ة القابلة 
للتحريك، تمام��اً مثل Hot Dog Sandwhich الذي اشتهر قبل 
فترة وحقّق أكثر من 2 مليار ُمش��اهدة. وتكمن أهّمية هذا النوع من 
العدس��ات في إمكانية إضافته للفيديو ليقوم بالتفاعل والحركة وكأنه 

موجود بالفعل في واقع الُمستخدم.

 أوفيس 2019 للشركات غير السحابية
أع�ل�ن���ت ش�����رك�ة 
أنها  مايكروس���وفت 
س����تطلق التحدي��ث 
الرئيس���ي الج�دي����د 
لحزم���ة تطبيق����ات 
أوفي��س 2019 العام 

المقبل 2018 والبداية مع نس��خ المعاينة منتصف الس��نة. وتتضمن 
الحزمة إص��دارة المخدمات من تطبيقات خاصة بالش��ركات مثل 
Exchange للبريد اإللكتروني وSharePoint وسكايب الشركات، 
مع دعم المزايا الجديدة من ويندوز كخاصية التعرف على مس��توى 

الضغط المختلف بالقلم الضوئي إلجراء التعديات والتأثيرات. 

تطبيق جديد بهدف القياس عن بعدترجمة باستخدام الذكاء االصطناعي
اخترع خبراء في محرك 
البحث الروسي ياندكس، 
نظام��اً جدي��داً للترجم��ة 
المباش�����رة )أوناي��ن(، 
يس���تخ�دم خوارزمي��ات 
ق�دي�م�������ة وال�ذك������اء 

االصطناعي في آن واحد، حيث تقرأ “شبكة الخايا العصبية” النص 
م��ن دون أن تح��اول ترجمة كلمات أو جمل منف��ردة بل إيجاد حل 
كامل باس��تخدام معلومات تراكمت عند تحليل النصوص المسبقة، 
النظام يدعم الترجمة من اإلنكليزية إلى الروسية فقط، لكن وبحسب 
مسؤول من ياندكس سيتم إضافة لغات أخرى ودعم أكثرها شعبية.

تمك��ن مبرمجان روس��يان من 
MeasureKit تطبيق  تطوير 

جديد ق��ادر على تحويل أجهزة 
آب��ل الذكي��ة ألدوات قياس عن 
بعد، من خال اس��تخدام الذكاء 
االصطناعي وكاميرات أجهزة 
آب��ل الذكية للقيام بعدد كبير من 

مهام قياس األطوال والمس��احات عن بعد يكفي تثبيت النقطة التي 
تظهر وس��ط الشاشة على بداية الجس��م المراد قياسه ومن ثم البدء 
بتحريكها بأي اتجاه بش��كل مستقيم أو منحني ليقوم الجهاز بتحديد 

المسافة بدقة بين نقطتي البداية والنهاية.

“فايسبوك” تجذب المراهقين“ويندوز - 95” يعود من جديد
مصم��م  اس��تعرض 
األجهزة الذكية هنريك 
بيرتيكارات��ي تصميم 
هات��ف فري��د يعم��ل 
بنظام تش��غيل مطابق 
ألنظم��ة ويندوز التي 

ظه��رت خال تس��عينيات الق��رن الماضي. مؤك��داً أن العمل على 
WinPhone 95 الجديد سيكون مماثاً تماماً للعمل على الحواسب 
القديمة، وأن برنامجه يحوي جميع برامج ويندوز القديمة كميديا بليير 
 Sony Mavica ومتصفح إكسبلورر التقليدي، وهو مزود بكاميرا

بدقة MP 1.2، فضاً عن منفذ للسماعات والمايكروفون.

ط����ورت “فايس������بوك” 
 Bonfire ًجدي��دا تطبيق��اً 
للمح�ادث����ات  مخصص���اً 
المرئي��ة الجماعية، بهدف 
تش���جي�ع مس����ت�خدميه��ا 

األصغر سناً على االنخراط أكثر في الموقع، ويتيح التطبيق إجراء 
دردش��ة مرئية مع مجموعة من األصدق��اء ويضم عدداً من المزايا 
الموجودة في تطبيقات على غرار س��ناب ش��ات، كم��ا يوفر عدداً 
م��ن “الفاتر”إضافة إلى إمكانية مش��اركة صور الدردش��ات عبر 
فيسبوك وإنستغرام ومسنجر، ويسمح للمستخدمين بإرسال دعوات 

لألصدقاء لانضمام أيضاً.
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هاتف قابل للطي من “سامسونغ”
تنـوي “ســـامســونغ” 
طــرح هاتفهــا القابـل 
غاالكسي-إكس  للطي 

خريف عام 2018.
وســــيـظهـر الهاتــف 
مــزوداً بشاشـــة قابلة 

للطي من المنتصف. لكن بعض المصادر أكدت أن الشــركة تعمل 
حالياً على معالجة بعض المشــاكل التقنية التي تواجهها في تصنيع 
الهاتف الذي ســيأتي بشاشــة OLED مرنة عالية الدقة، كما تقوم 
بجمــع آراء المســتخدمين إلضافة ميــزات أو تقنيــات جديدة توفر 

سهولة أكبر في استخدامه.

LUMIX GH5التحديث البرمجي لـ
أصــدرت “باناســـونيك” التحديث 
البرمجــي الثابــــت 2,0 لكاميرتها 
LUMIX GH5 والذي ال يقتصر 
التحديث على البرامــج الثابتة، بل 
اســتثنائي ألداء  تعزيــز  يتضمــن 
الكاميــرا. إضافة إنه يحقــق توافقاً 
أفضل مع برنامج الكمبيوتر الثابت 

 USB من منفذ GH5 من خالل وصل كاميرا LUMIX Tether
أثناء التصوير. ويتضمن التحديث تتبع التركيز التلقائي أثناء تسجيل 
الفيديـو، إضافة لتقنية التصويـر التسلسلي الســريـع بجــودة k6 و

k4  للحصول على صور بجودة عالية في وقت قصير. 

محرك بال وقود!
توصــل خبــراء صينيون 
إلى اختراع نموذج لمحرك 
EmDrive ال يخضــع 

عمله لقوانين الفيزياء.
وقــال العلماء: إن المحرك 
ينتج عزماً من دون الحاجة 

للوقــود، لكنــه عوًضا عن ذلــك يذبذب الموجــات متناهية الصغر 
الناجمة عن الطاقة الشمسية بشكل دائري داخل وعاء مغلق.

ونظراً لعدم وجود وقود يحترق فإن EmDrive القادر على تحويل 
اإلشعاع إلى قوة دفع، يحطم قانون نيوتن والذي يعتبر أن لكل فعل 

رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه باالتجاه.

“هايدروجين”  بتقنية اإلسقاط المجّسم
أعلنت ريد ديجيتال 
ســينما وشــركة ليا 
عن شــراكة طويلة 
لجلــب أول  األمــد 
بتقنية  ذكــي  هاتف 

اإلســقاط المجســم لحقول الضوء “هايدروجين ون” خالل النصف 
األول من 2018. وســتعتمد الشــراكة على خبــرة “ريد” في مجال 
ابتكار المحتوى الرقمــي والروابط العميقة في قطاع األفالم، وعلى 
تقنيّــة عرض حقول الضوء ومنّصة البرمجيّة من “ليا” بهدف خلق 
ثورة في عالم الترفيه عبر للجوال، وسيتضّمن برنامج “هايدروجين” 

محتوى تجسيمي وصوت ثالثي البعد لألفالم، واأللعاب وغيرها.

تقنية جديدة للطباعة ثالثية البعد

كشــفت شــركة فوكســلجت عن موعدها المقرر إلطالق أول نظام 
للطباعة ثالثية البعد باالعتماد على عمليات التصليد الحراري عالية 
الســرعة )إتــش إس إس( الجديدة الخاصة بها، في تشــرين الثاني/

نوفمبر 2017، في معرض فورمنكست التجاري في ألمانيا. وركزت 
مجموعة المواد التي تُصنعها الشركة على تطبيقات صنع األدوات 
واألشــكال. وســيدخل الـ“إتش إس إس” أســواق اللدائن الحرارية 

بقدرته على تصنيع أجزاء االستخدام النهائي بشكل مباشر.

هاتف K7i لطرد البعوض
 K7i هاتفهــا الجديد LG أطلقــت
الموجه خصيصاً للســوق الهندي، 
المزود بتقنية “طرد البعوض” التي 
كانت الشركة قد أضافتها سابقاً في 
بعض المكيفات والتلفزيونات. وهو 
ذو مواصفات منخفضة، فالشاشة 5 
بوصة بدقة 854*480، والمعالج 
رباعــي النــواة و رامــات بحجم 2 
جيغابايت مع مساحة تخزين داخلية 

16 جيغابايت. أما الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 8 ميغا بيكسل وبطارية 
بقوة 2500 ميلي أمبير، ويعمل بنظام أندرويد مارشميلو.
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مضخات تبريد مثالية من “إدواردز”
أطلقـــت شــــركـة 
إدواردز مجموعــة 
جديدة من مضخات 
تفريغ الهواء الجاف 
الُمبَــّردة بالهــــواء 
“إن إكس إل آي”، 

وهــي مثاليةً للتطبيقات التي تتطلب أداًء متســقاً وموثوقيةً وتحكماً، 
تتميز بكونها غير تالمسية وخالية من الزيت لتوفر عملياٍت واسعة 
النطاق بأكبر قدر ممكن من زمن التشــغيل، وفترة خدمة تصل لـ5 
أعــوام. كما تتيح ســحباً أكبر للطاقة لفترةٍ قصيــرة، بما يمكنها من 

تُفريِّغ الحجرة من الضغط الجوي لتصل إلى ضغط التشغيل.

تلفزيون BeoVision Eclipse الثوري
كشفت شركتا “إل جي 
إلكترونيكــس” و“بانغ 
آند أولفســن” عن نتاج 
أول تعــــاون بينهمــــا 
الترفيــــه  فــي مجــال 
المنزلي، مقدمتان تلفاز 

BeoVision Eclipse، وذلــك خــالل مشــاركتهما في معرض 
IFA 2017 في برلين.

يقــدم التلفاز ما يفوق التوقعات بشــكل جلي لجودة الصورة الفائقة 
والسواد المثالي بفضل تقنية OLED، مع الصوت النقي المدهش 

بفضل تقنيات “بانغ آند أولفسن” والتجربة السمعية التي تتيحها.

روبوتات تزرع وتحصد!
بريطانيون  علمــاء  طور 
علــى  قــادرة  روبوتــات 
زراعـــــة المحاصيـــــل 
والعنايـة بها وحصادهــا، 
عبــر االعتمــاد عليها في 
زراعة هكتــار كامـل من 

األرض بمحصول الشعير، مع القيام بجميع مهمات الزراعة والمراقبة 
والعنايــة بالمحصول من دون أي تدخل بشــري، فضالً عن زراعة 
البذور وحراثة األرض وحصاد المحاصيل بصورة مســتقلة، ضمن 
مشــروع Hands-Free Hectare. موضحين ان هذه الطريقة هي 
األرخص، وان التكنولوجيا المستخدمة فيها تساعد على زيادة االنتاج.

جيل جديد من نوكيا 3310
كشــفت “اتــش ام دي” الفنلنديــة عن 
طــرح إصدار جديد من هاتف “نوكيا 
3310” متوافــق مع شــبكات الجيل 
الثالث 3G. وكانت الشركة أصدرت 
فــي فبراير/شــباط الماضي النســخة 
األولــى مــن هــذه الهواتــف إال أنها 
اقتصرت على شــبكات 2.5G األمر 

الذي اعتبر أكبر خطأ ترتكبه والذي أدى إلى عزوف المســتخدمين 
عن اقتنائه. إال أن اإلصدار الجديد سيكون تصحيحا ً للقديم وسيكون 
بشاشــة ملونة صغيرة مع امكانية االتصال باإلنترنت عبر شبكات 

.WiFi المحمول فقط دون اتاحة الوصول الى

Light كاميرا فريدة من
 Light شــركة  ابتكــرت 
األميركيــة كاميــرا غيــر 
اعتيادية على شــكل هاتف 
 ،L16 ذكــي تحــت اســم
تحتوي على 16 عدسة مع 
حســاس للضوء تعمل معا 
ً فــي وقت واحــد لاللتقاط 

الصــور من زوايــا مختلفة بدقــة تصل 52 ميغابكســل. والتحتاج 
الكاميرا الجديدة إلى حقيبة بل يمكن وضعها في الجيب إذ يبلغ وزنها 
أقل من 400 غرام، كما أن التحكم بها يتم عن طريق الشاشــة فقط 

خالفا ً لألزرار الموجودة في الكاميرات الحالية.

Amazon مكبر صوت ذكي من
أمــازون  شــركة  قامــت 
بالكشف عن مكبر للصوت 
 Amazon Echo Spot
يأتي ليكون بمثابة نســخة 
مصغرة من مكبر الصوت 
 Amazon Echo الحالي
Show والذي يضم شاشة 

مدمجة. وهو يبدو مثل منبه عالي التقنية يضم بدوره شاشة صغيرة 
مســتديرة بحجم 2.5 إنش، ويمكن إستخدامه كمنبه، وأيضاً إلجراء 
محادثات الفيديو وبث األغاني من الخدمات الموسيقية المختلفة مثل 

.Spotifyو Amazon Prime Music
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“بلو أوريجين” تستعرض صواريخها
اس��تعرضت ش��ركة صناع��ة الطي��ران األميركية الخاص��ة “بلو 
 New Glenn أوريجين” مشروع صاروخها الفضائي الفائق الثقل
المتوقع أن يفوق بقدراته جميع نظرائه المحليين. ويبلغ طول القسم 
األساس��ي العل��وي للص��اروخ 7 أمتار، وصمم الص��اروخ ليكون 
قادراً على نقل حموالت تصل إلى 45 طناً إلى المدارات األرضية 
القريبة، كما من المفترض أن ينقل حموالت تصل إلى 13 طناً إلى 

المدارات الفضائية األبعد.
تجدر اإلشارة إلى أن مشروع إنتاج هذه الصواريخ يمول بإمكانيات 

خاصة من دون أي تدخل من الحكومة األميركية.

بوينغ “747 أف 8” لـ“القطرية”
أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر عن تسلم 
أكبر طائرة ش��حن من طراز بوينغ “747 أف 8”، مشيراً إلى إنها 
إضافة قوية ألس��طول الشحن التابع للشركة، حيث ستساهم في نقل 

االحتياجات اليومية لقطر من السلع والبضائع.
وأك��د الباك��ر طل��ب الخطوط الجوي��ة القطرية أرب��ع طائرات من 
طراز بوينغ 747 في نطاق طموحاتها للربط ما بين آس��يا وأوروبا 
وأوس��تراليا والواليات المتحدة، موضحاً أن ش��ركته س��تقدم طلبية 
ش��راء تش��مل س��تين طائرة بوينغ 737 وقعت خطاب نوايا بشأنها 

عام 2016.

طائرة كهربائية من “إيزي جيت”

أعلنت ش��ركة “إيزي جيت” البريطانية عن اتفاق تعاون مع شركة 
أميركية ناش��ئة “راي��ت إلكتري��ك” لتطوير طائ��رة تجارية تعمل 
بالكهرباء، في خطوة هي األولى من نوعها للشركة التي تتبنى نظام 
الطيران منخفض التكلفة، بهدف الدخول ضمن المنافسة المستقبلية 
على س��وق الطاقة النظيفة، إذ يتوقع االنتهاء من المش��روع بشكل 

كامل خالل 10 سنوات.
يذك��ر أن “رايت إلكتريك” تأسس��ت العام الماضي من مهندس��ين 
وخبراء بطاريات يعملون على تصميم طائرة يمكنها التحليق ألكثر 

من 500 كيلومتر.

قطر تشتري 24 مقاتلة بريطانية
الدف��اع  وزي��ر  وق��ع 
ب��ن  خال��د  القط��ري 
ونظيره  العطية  محمد 
ماي��كل  البريطان��ي 
فال��ون اتفاقية لش��راء 
حربي��ة  طائ��رة   24
تايف��ون  ط��راز  م��ن 
إيه  من ش��ركة “ب��ي 
 BAE ”إي سيس��تمز
العسكرية   Systems

البريطانية.
الدفاع  وقال��ت وزارة 

البريطاني��ة في بيان: “س��تكون تل��ك أول صفقة عس��كرية كبيرة 
مع قطر، أحد الش��ركاء االس��تراتيجيين لبريطاني��ا”، مضيفة أن 

المفاوضات حول الصفقة استغرقت سنوات.
وتع��د المقات��الت األوربي��ة تايفون نتاج مش��روع مش��ترك، بين 
شركة “بي إيه إي” البريطانية وشركة إيرباص الفرنسية وشركة 

فينميكانيكا اإليطالية.
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طيران اإلمارات إلى الواليات المتحدة
طي��ران  ش��ركة  تح��اول 
اإلم��ارات أن تعيد الحيوية 
الواليات  نح��و  لخطوطها 
المتح��دة بع��د تراجع عدد 
رحالتها على 5 مس��ارات 
أميركي��ة بس��بب انخفاض 
الطل��ب نتيجة القي��ود التي 

فرضها الرئي��س األميركي دونالد  ترامب. وتوقع رئيس الش��ركة 
تيم كالرك أن يس��تعيد طيران اإلمارات طاقة رحالته إلى الواليات 
المتحدة في غضون 6 إلى 9 أشهر، وذلك بفعل التحسن في الطلب 

على المدن التي خفضت الشركة عدد رحالتها إليها سابقاً.

الصين ستشتري 7 آالف طائرة
تسعى الصين إلى توسيع أساطيلها لتلبية الطلب المتنامي على السفر 
داخل وخارج البالد، من خالل شراء أكثر من 7 آالف طائرة حتى عام 
2036، أي بزيادة قدرها 6.3 % عن تقديراتها عام 2016. وتوقعت 
ش��ركة بوينغ األميركية أن تقوم ش��ركات الطيران الصينية بش��راء 

7240 طائرة بقيمة 1.1 تريليون دوالر خالل األعوام ال�20 المقبلة.

الخطوط الجوية العراقية في موسكو
 افتتح وزي��ر النقل العراقي 
كاظم فنجان الحمامي، مكتب 
الخطوط الجوي��ة لبالده في 
إث��ر  الروس��ية،  العاصم��ة 
الجوية  الرحالت  اس��تئناف 

المباشرة بين بغداد وموسكو بعد توقف دام 13 عاماً. وأوضح مدير 
مكتب الخطوط الجوية العراقية في موسكو، علي العبدلي أن معدل 
الرحالت س��يكون رحلتين أسبوعيًا، األولى من مطار بغداد الدولي 
والثانية من مطار البصرة. مش��يراً الى سعي لزيادة عدد الرحالت 
إل��ى روس��يا، م��ع فتح رحالت م��ن مطارات عراقي��ة أخرى إلى 

مطارات روسية، كمدينتي سان بطرسبورغ وسوتشي.

أول “تاكسي طائر” في العالم

شهدت دبي أول رحلة تجريبية في العالم لطائرة أجرة “تاكسي” من 
دون طيار، قامت بتصنيعها شركة فولوكوبتر األلمانية التي تنافس 
كبرى الش��ركات الغربية مثل “إيرباص” ف��ي صناعة “الدرون”. 
وتتسع الطائرة لشخصين فقط، ويمكنها التحليق 30 دقيقة من خالل 
18 مروحة، بسرعة يصل أقصاها إلى 100 كيلومتر/الساعة. كما 
تحتوي على عدة الس��المة كالبطاري��ات االحتياطية ومظالت إنقاذ 
لمواجهة حاالت الطوارئ. وسيكون بوسع الركاب حجز الرحالت 
ومتابعة مواعيد الوصول والمسار باستخدام تطبيق للهواتف الذكية.

يذكر أن ش��ركات كبرى مثل “كيتي هوك” و“أوبر” تطمح لتسيير 
طائرات أجرة بحلول عام 2020.

الصين: 100 طائرة خالل 5 سنوات
توقعت شركة إيرباص أن تحتاج الخطوط الجوية الصينية بين 60 
و100 طائرة من طراز “إيه 380”، على مدى الس��نوات الخمس 
المقبلة، وس��ط حالة من الغموض بش��أن مس��تقبل الطلب العالمي 

على الطائرة العمالقة.
وتعد الصين من أسرع أسواق الطيران نمواً، وتشهد منافسة حامية 
بين إيرباص ومنافس��تها األميركية بوينغ، التي توقعت في اآلونة 
األخي��رة أن تنفق بكي��ن أكثر من تريلي��ون دوالر على الطائرات 
خالل الس��نوات ال���20 المقبلة. وف��ي يوليو/تم��وز 2017 وقعت 
إيرب��اص اتفاق��اً لبيع 140 طائرة إلى الصي��ن، في صفقة وصلت 

قيمتها إلى 23 مليار دوالر.
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سيارات بيئية ورياضية تزّين معرض فرنكفورت

صديقة للبيئة
 I.D.Crozz تقدمت “فولك��س فاغ��ن” بموديل مح��دث لس��يارة
االختباري��ة. وحص��ل المودي��ل الجدي��د عل��ى أض��واء أمامي��ة 
تعمل بتقني��ة “ليد” وواق��ي صدمات أمام��ي. ويمكن فت��ح أبواب 
I.D.Crozz بطريق��ة عادية وعن طريق إعطاء أوامر للمس��اعد 
الصوتي. كما زودت الس��يارة بمنظومة تنقية اله��واء، إضافة إلى 
محركي��ن كهربائيين يتعامل أحدهما مع مح��ور العجالت األمامي 
واآلخر م��ع الخلف��ي. ويبل��غ م��ردود المحركي��ن اإلجمالي 306 
أحصن��ة، وتبل��غ الس��رعة القص��وى للس��يارة 180 كيلومترا في 
الساعة، وتس��تطيع قطع 500 كيلومتر من دون ش��حن بطاريتها، 
مع العلم أن منظومة الشحن الس��ريع تسمح بشحن بطارية السيارة 

حتى 80 % خالل 30 دقيقة.
كشفت “مرسيدس” أيضاً عن س��يارة GLC F-Cell التي تعمل 
بالهيدروجين، وأوضحت أن س��يارتها المدمجة، الت��ي تنتمي لفئة 
المودي��الت الرياضي��ة متع��ددة األغ��راض SUV، تعتم��د على 
سواعد محرك كهربائي بقوة 147 كيلووات/200 حصان، تتولى 
تغذيته بطاري��ة ليثيوم أيون، ووحدة تش��به محط��ة توليد كهرباء؛ 
حيث تنتج خلية الوقود التيار مباش��رة للس��يارة م��ن الهيدروجين، 
ليصبح بخار الماء ه��و العادم الوحي��د الناتج من الس��يارة. وعلى 
العكس من الشركات المنافسة لم تكتف مرس��يدس باالعتماد على 
خلية الوقود كمصدر للتيار، والتي تمنح الس��يارة مدى س��ير 447 
كلم م��ن خزان مملوء ب���4.4 كلغ م��ن الهيدروجي��ن، ولكن يمكن 
أيضاً ش��حن الخزان المؤقت عن طريق المقاب��س الكهربائية الذي 

يمنح 49 كلم إضافية.
وخطفت سيارة i3 الكهربائية من “بي إم دبليو” أنظار الحضور، 
فبمحركها الكهربائي الذي يول��د قوة 125 كيلووات/170 حصاناً، 
تستطيع الس��يارة التسارع حتى 100 كلم/س��اعة في غضون 7.3 
ثانية، كما تصل إلى مدى السير 200 كلم. وبجانب الموديل الجديد 
أزاحت المجموعة الستارة عن النس��خة الرياضية i3s التي تتميز 
بمح��رك كهربائي، بق��وة 135 كيل��ووات/184 حصان��اً، مع 20 
نيوتن متر إضافية لعزم الدوران األقصى. وبفضل هذه المعدالت 
تتس��ارع الس��يارة الرياضية من الثب��ات إلى 100 كلم/س��اعة في 
غضون 6.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 160 كلم/ساعة، 

في حين يبلغ مدى السير في االستخدام اليومي 200 كلم.

عرضت تشكيلة واسعة وفريدة من أحدث السيارات على هامش النسخة 67 من معرض فرنكفورت 2017، 
لمواكبة  كبيرة  إعالمية  وتغطية  الفاخرة  والعالمات  المنتجين  عمالقة  من  كبير  عدد  حضور  شهد  والذي 

الحدث الضخم.
ويعتبر معرض فرنكفورت للسيارات الذي أقيم خالل الفترة بين 14 و24 أيلول/سبتمبر 2017 أبرز المحطات 

في عالم السيارات، وفرصة هامة لعرض أبرز ما توصل إليه المنتجون في مجاالت التصميم والتكنولوجيا.
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سيارات رياضة
 Mégane R.S من جهتها، أزاحت “رينو” النقاب عن س��يارتها
الرياضي��ة الجديدة. وتأتي الس��يارة بجس��م أكثر ضخامة ومس��ار 
أعرض ومحرك جديد، حيث قامت الش��ركة الفرنس��ية باالعتماد 
على محرك تيربو رباعي األس��طوانات بس��عة حجمية 1.8 ليتر، 

وبقوة 205 كيلووات/280 حصاناً. 
كذل��ك قدم��ت “س����كودا” س����يارة Karoq الجدي��دة م��ن فئ��ة 
الموديالت الرياضي��ة متع��ددة األغ��راض SUV، وتأتي بطول 
4.38 مت��ر وارتفاع 1.61 مت��ر، ويتوفر لها 5 مح��ركات تغطي 
نط��اق ق���وة يمت��د م��ن 85 كيل��ووات/115 حص��ان إل��ى 140 

كيلووات/190 حصاناً.
وتمتاز “س��كودا Karoq” بصن��دوق أمتعة كبير قابل للتوس��ع، 
باإلضاف��ة إلى العديد م��ن أنظمة الراح��ة والس��المة، منها أنظمة 
تس��اعد الس��ائق أثناء عملية ركن السيارة أو الس��ير في التكدسات 
المرورية أو الحفاظ على المس����ار. وتش��تمل تجهيزات الس��يارة 
أيض��اً على نقط��ة وص��ول لش��بكة WLAN الالس��لكية، والتي 
تعمل على ربط الس��يارة بأجهزة الركاب، ويعمل صندوق الهاتف 
Phone box عل��ى ش��حن الهوات��ف الذكي��ة الس��لكيًا وتوصيل 

الجهاز بهوائي السقف.

سرعات هائلة
لعش��اق الس��رعة خصوصاً، قدمت ش��ركة “ألبينا” إصدار معدل 
من سيارة “بي إم دبليو” من الفئة الخامس��ة كأسرع سيارة قياسية 
مزودة بمحرك ديزل في العالم، والتي تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 
286 كلم/س��اعة، بفضل اعتمادها على محرك مس��تقيم سداس��ي 
األس��طوانات بس��عة 3 ليتر وبقوة 285 كيل��ووات/388 حصان. 
وتنطلق س��يارة الصال��ون المعدلة م��ن الثبات حتى س��رعة 100 
كلم/س��اعة في غضون 4.4ثانية وتصل إلى 200 كلم/س��اعة بعد 
مرور 17 ثانية. وتنوي “ألبينا” طرح السيارة الصالون والموديل 
الكومبي من س��يارتها D5 S المعدلة في األسواق العالمية اعتباراً 
من تشرين الثاني/نوفمبر وبأس��عار تبدأ من 87 ألف و900 يورو 

)105 أالف دوالر(.
 AMG Project بدورها كش��فت مرسيدس عن س��يارة اختبارية
One مستوحاة من س��يارات “فورموال1” ولكن بترخيص للسير 
في الطرق العادية. وعززت مرس��يدس س��يارتها الجديدة بمحرك 
V6 سداس��ي االس��طوانات، إضاف��ة إل��ى محركي��ن كهربائيي��ن 
للمحاور األمامي��ة ومح��رك كهربائي للمح��اور الخلفي��ة، وتنتج 
المح��ركات الث��الث ق��وة 1000 حصان، وبتل��ك القوة تس��تطيع 
الس����يارة التس��ارع من الثب��ات ل�200كلم/س����اعة ف��ي 6 ث��واٍن 
فق��ط، بينما تبل��غ س��رعتها القص��وى 350 كلم/س��اعة. وتش��ير 
التقديرات إلى أن س��عر الس��يارة قد يصل إلى ثالثة ماليين يورو 
275 نسخة فقط.)ما يقارب 3.5 ماليي��ن دوالر(، ومن المقرر أن تنتج مرس��يدس 
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خطة لتطوير سفن ذاتية القيادة

فيات تسحب 500 ألف شاحنة

كش��فت رولز رويس عن خطتها بشأن تطوير مجموعة من السفن 
ذاتية القيادة والتي يعتقد بأنها ستكون السفن البحرية األكثر ابتكاراً. 
وسيصل مدى السفن إلى 3500 ميل بحري، من المقرر أن تستخدم 
ف��ي أداء مجموعة من البعث��ات بما في ذلك الدوري��ات والمراقبة، 
وكش��ف األلغام. رولز روي��س التي تأمل أن يتمكن أس��طولها من 
اإلبحار “في غضون الس��نوات ال���10 المقبلة” يمكن أن يبلغ طول 
س��فينتها ه��ذه 60 مت��راً وأن تعمل خ��ارج األفق ألكث��ر من 100 
يوم، بس��رعة تتجاوز 25 عقدة. ومن المتوقع أن تعمل بنظام الدفع 

الكهربائي الكامل.

تعتزم مجموعة “فيات كرايس��لر” اإليطالية األميركية اس��تدعاء 
حوال��ي نصف مليون س��يارة من ش��احناتها الخفيفة والمتوس��طة 
“رام”، بسبب احتمال وجود عيوب في مضخات المياه فيها. وهذه 
المش��كلة يمكن أن تؤدي في ظل ظروف تشغيل معينة إلى ارتفاع 

درجة حرارة المحرك واشتعال النار فيه.
وبحس��ب الشركة فإن خطة االستدعاء تشمل 494 ألف شاحنة من 

طرز “رام” التي تم إنتاجها خالل الفترة من 2013 إلى 2017.
 وكانت الش��ركة قد باعت 444 ألفاً من هذه الس��يارات في أميركا 

و46 ألفاً في كندا و4485 سيارة في دول العالم.

سيارة من دون مقود ودواسات
س��مارت  ش���ركة  كش��فت 
السويس��ري�ة ع��ن س����يارة 
 Vision EQ اختباري���ة 
Fortwo خالية من عناصر 
كالمق��ود  التقليدي��ة  القي��ادة 
والدواسات مزودة بمنظومة 

قيادة ذاتية من المستوى الخامس، حيث تتخذ السيارة كل القرارات، 
على أن يستطيع الركاب التحكم في وظائف إضافية بواسطة تطبيقات 
ف��ي هواتفهم الذكي��ة أو عن طريق إعطاء أوامر صوتية. وتس��تمد 
حركتها من محرك كهربائي يتغذى من بطارية سعتها 30 كيلوواط/

ساعة. وتستطيع أن تقطع 300 كلم من دون شحن البطارية.

دمج إطار السيارة مع المكابح
أعلن��ت ش����ركة كونتيننت��ال 
عن مش��روع تطوير لتصميم 
اإلطارات، يق��وم على المزج 

بين اإلطار وقرص المكابح.
الش��ركة  مهندس��و  ووض��ع 

تصميماً جديداً لقرص المكابح، ينقس��م إلى 3 أقسام، أهمها مركزي 
على شكل نجمة يركب عليه قرص المكابح الذي يساوي قطره قطر 

اإلطار تقريباً، وطوق من الخارج يركب عليه اإلطار.
وم��ن المتوقع أن يتم تصنيع كل األجزاء من األلمينيوم، ما يخفض 
وزن اإلط��ار، ومنظومة المكابح، ويؤدي إلى زيادة فعالية الفرملة، 

عالوة على تبسيط إجراءات أعمال الصيانة للمكابح.

“بوغاتي” الخارقة تسجل رقماً قياسيًا
أن  بوغات��ي  ش��ركة  تأم��ل 
تصبح منتج أس��رع س��يارة 
على األرض، بعد أن سجلت 

سيارتها رقماً قياسياً جديداً.
 Chiron واستطاعت سيارة

التس��ارع إلى 400 كيلومتر في الس��اعة ثم التوقف تماماً خالل 42 
ثاني��ة فقط، حي��ث يؤكد المنتج أنه ال توجد س��يارة أخرى في العالم 
تس��تطيع تنفيذ ه��ذه المناورة خالل ه��ذا المدة. واحتاجت الس��يارة 
الخارق��ة المزودة بمح��رك قدرته 1500 حصان إل��ى 32.6 ثانية 
ومسافة قدرها 2621 متراً لتتسارع إلى 400 كيلومتر في الساعة، 

بينما تطلبت 9.3 ثانية و491 مترا لتنفيذ الفرملة.
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تحفة فنية جديدة من “أستون مارتن”سيارة كهربائية من “جاكوار”

كش��فت “جاكوار الند روفر كالس��يك” عن س��يارتها الكهربائية 
 E-typeالمصممة على غرار ،E-type Zero بالكامل جاك��وار
األصلي��ة، والت��ي تقدم أداًء الفت��اً من خالل تمتعها بس��رعة أكبر 
ومعدل تسارع يصل من 0-100 كيلومتر/ساعة في غضون 5,5 

ثانية، أسرع بواقع ثانية من E-type األصلية.
وتستخدم السيارة نظام القوة المحركة الكهربائي المصمم خصيصاً 
باس��تطاعة 220 كيلو واط، حيث تعمل ببطارية ليثيوم أيون بنفس 
األبعاد والوزن المستخدم في السيارة األصلية، كما بإمكانها السير 
لمس��افة 270 كيلومت��راً، وذلك بفض��ل خفة وزنه��ا وديناميكيتها 

الهوائية الفائقة.

كش��فت شركة أس��تون مارتن البريطانية عن سيارة “فانكويش إس 
بيرل إديش��ن” الجدي��دة كلياً، والتي تمثل ط��رازاً مميزاً للغاية جاء 
ثم��رةً للجهود الدؤوبة التي بذلها فريق ش��ركة كيو، التي تعد ذراع  

التخصيص التابع للشركة.
ويرتكز تصميم الس��يارة الجديدة على إرث وقيم وتفّرد اللؤلؤ، كما 
تعكس البراعة الفنيّة لش��ركة كيو التي تس��عى لتقديم س��يارة مذهلة 
بمعن��ى الكلمة. ويأتي الطراز حافالً بخالصة اللمس��ات التصميمية 
والهندس��ية الخبيرة لفريق الش��ركة. كما توفر تجربة قيادة متميزة 
للسائقين، وعناصر ديناميكية فريدة، فضالً عن تحسينات استثنائية 

وتصميم يجمع بين التفاصيل البسيطة والعصرية والجذابة معاً.

سيارات صديقة للبيئة من “هيونداي”
تتب�ع  ش����ركة 
هيون�داي نهج�اً 
اس�تدام�ة  أكثر 
الناح�ي�ة  م���ن 
البيئية في عال�م 
الس����ي�ارات، 
ع�ب��ر االنتق�ال 
م��ن المركبات 
بالوقود  العاملة 

األحف��وري إل��ى المركب��ات الكهربائي��ة. واعتبر رئي��س عمليات 
“هيونداي” في إفريقيا والش��رق األوسط مايك سونغ، أن الشركات 
تمي��ل للتركي��ز على خي��ارات مح��دودة م��ن التقنيات، م��ا يجعل 
المنتجات التي يجري تطويرها غير مناسبة ربما لجميع األسواق أو 
لالس��تخدامات كافة. فيما تتبع “هيونداي” أسلوباً مختلفاً في التحّول 
نح��و االس��تدامة، فبدالً من تركيزها على ش��كل تقن��ي واحد، تقوم 
بإنتاج مركباتها وفق أربعة أس��اليب مقاربة للطاقة الكهربائية وهي 
الس��يارات الكهربائية بالكامل والهجينة والكهربائية القابلة للشحن، 

وخاليا وقود الهيدروجين.

“هوندا” كهربائية في تركيا
ت  ب�������د أ
“هون�����دا” 
ن�ي�����ة  با ليا ا
رغبتها إنتاج 
س����ي�ارات 
ئي���ة  با كهر
ف��ي تركي���ا 
ل  ب�م�ع������د
س����يارتي�ن 
م��ن أص���ل 

ثالث، تنتجه�ا الش��ركة في فروعه�ا خالل عام 2030.
وصرح مدير الشركة في تركي��ا، تاكوي��ا تاسومورا، أن االخيرة 
لديه��ا القدرة والمعرفة الالزمة إلنتاج الس��يارات الكهربائية، وأن 
الرؤية المس��تقبلية المتفائلة تعزز ه��ذا التوجه. وقال: إن “هوندا” 
 Civic تهدف أيضاً إلى إنتاج 35 ألف وحدة من السيارات موديل
sedan خ��الل العام الحال��ي 2017، ليتم تصدير نحو نصفها إلى 
الخارج، م��ا قد يؤمن 400 وظيفة إضافي��ة، ليصبح إجمالي عدد 

الموظفين في المصنع التركي 1300 موظف.
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جنرال موتورز تسحب 2.5 مليون سيارة

أكدت اإلدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي 
في الصين أن ش��ركة جنرال موتورز ومش��روعها المش��ترك في 
الصين ش��نغهاي جنرال موتورز سيس��حبان أكثر من 2.5 مليون 

سيارة بسبب عطب في وحدات نفخ الوسائد الهوائية.
وقال��ت اإلدارة: إن هذه الس��يارات مزودة بوحدات لنفخ الوس��ائد 

الهوائية من إنتاج شركة تاكاتا اليابانية التي تواجه مشكالت.
وابتداء من 29 تش��رين األول/اكتوبر 2017 ستس��حب الشركتان 
13492 س��يارة مس��توردة من طرازي ساب وأوبل كما ستبدأ في 
29 كان��ون األول/ديس��مبر المقبل عملية س��حب أكث��ر من 2.51 

مليون سيارة من طرازي شيفورليه وبويك.

معرض للسيارات الكالسيكية

 Classic Car مع��رض Events Production نظم��ت ش��ركة
Show 2017 في أس��واق بيروت بنس��خته الثالث��ة برعاية رئيس 
الحكومة س��عد الحريري، وبالتعاون والتنس��يق مع شركة سوليدر 
و“أسواق بيروت” . وضّم المعرض أكثر من 60 سيارة كالسيكيّة، 
تع��ود صناعتها الى القرن الماضي، وألقى الضوء على تاريخ عدد 
كبير من العائالت اللبنانية العريقة التي اس��توردت الس��يارات منذ 
العش��رينات حت��ى يومنا: غرغور، توتل، س��عد وط��راد، ريمكو، 
بورش، إمبكس - حمسي، كتانه، سيديا وسنتراديس، بسول وحنيني. 
وُعرضت في المعرض سيارة “فورد” يعود تاريخ صنعها إلى عام 

1923، وهي أول سيارة تم صنعها وفق نظام التركيب الحديث.

مستقبل القيادة اآللية عالية التطّور

صرح��ت ش��ركة كونتيننتال بأن القي��ادة المؤتمتة أصبح��ت واقعاً 
 )HAD( بفض��ل جهود الش��ركة التي بدأت باختبار أنظم��ة القيادة
عل��ى الطرقات العاّمة عام 2012. ويمنح النظام HAD المركبات 
القدرة على تولّي القيادة على الطرقات السريعة بالتوافق مع األنظمة 
والقوانين الوطنية الخاّصة بالسير في الدولة المعمول بها. وفي نهاية 
الطريق السريع، ينتقل التحّكم إلى السائق ليكمل المهّمة. وفي حالة 
إخفاقه باالس��تجابة، تعم��ل التقنية على تحديد منطق��ة آمنة للتوقّف 
بحيث تقوم بركن الس��يارة باعتماد مناورة تتميّز بأدنى مس��تويات 
المخاطرة. وتشكل هذه الميّزة الذكية جزءاً من النظام عندما يصبح 

جاهزاً لإلنتاج سنة 2020.

“ليفانتي” أفضل سيارة رياضية

توج��ت “ليفانت��ي” بجائزة أفضل س��يارة رياضية ضم��ن جوائز 
إصدار المسارات الوعرة 2017، وهو اإلصدار التعاوني الخاص 
بي��ن مجلة “عرب موتورز الش��رق األوس��ط” ومجل��ة “ماكينا”. 
ووجدت المجلتان أن “ليفانتي” تتفوق على جميع منافسيها لتحصد 
لقب أفضل س��يارة رياضية فاخرة متعددة االس��تعماالت من الحجم 
المتوسط في السوق، آخذة بعين االعتبار التصميم الخارجي للسيارة، 
الذي يستند إلى عقود طويلة من التقاليد التصميمية الخاصة بعالمة 
“مازيراتي”، لتبدو بجس��م أنيق ومنحوت ينط��وي على 3 فتحات 
هواء على األجنحة األمامية وش��بك أمامي يش��ير بكل وضوح إلى 

السيارات الرياضية المذهلة التي يزخر بها ماضي “مازيراتي”.
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“نيسان ليف” الكهربائية الجديدة

كش��فت “نيس��ان” النق��اب عن )نيس��ان ليف( األحدث في سلس��لة 
الس��يارات الكهربائية عديمة االنبعاثات، التي تحمل تصميماً جديداً 
بالكامل ومدى قيادة أط��ول، وتضم مجموعة من التقنيات المتقدمة 
إلى جانب التصميم الديناميكي الجديد، الذي يجس��د ريادة “نيسان” 
ف��ي عال��م التكنولوجيا، متمي��زة بمجموعة م��ن التقني��ات أبرزها 
“بروبايل��وت ب��ارك” لركن الس��يارة بش��كل أوتوماتيك��ي، وتقنية 
“الدواس��ة اإللكترونية” سهلة االستخدام، حيث تساهم هذه التقنيات 
في تعزيز تكنولوجيا “نيسان” لقيادة السيارات الكهربائية، إلى جانب 

توسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية على الصعيد العالمي.

تنافس في السيارات الكهربائية

أعلنت “سامس��ونغ” عن دخوله��ا مجال المنافسة، بعد أن باشرت 
ببناء س��يارة تتميز ببطارية طويلة األمد قادرة على السير لمسافة 
692 كل��م مع وج��ود أخرى احتياطي��ة قادرة على قط��ع 80 كلم 

إضافية.
جاء اعالن ذلك خالل معرض “فرانكفورت موتور شو 2017”، 
وال��ذي كش��فت به أيضاً “تس��ال” االميركية ع��ن إنتاجها الطراز 
الثال��ث من س��يارتها الكهربائي��ة التي تتمتع ببطاري��ة كافية لقطع 
مس��افة 355 كلم، ما يفت��ح الباب أمام نوع جديد من المنافس��ة قد 

تشهدها األسواق في السنوات المقبلة.

A8 ذاتية القيادة بمميزات فريدةمرسيدس بنز-S التكنولوجيا والفعالية

اتخذت مرس��يدس - بنز الفئة - S خطوة كبيرة نحو االرتقاء بنظام 
القيادة الذكية إلى المستوى التالي، حيث تضم سيارة بنز-S محركاً 
جدي��داً بق��وة 345 كيلوواط، م��ع عزم دوران مق��داره 700 نيوتن 
متر. ويعتب��ر محّرك V-8 المزدوج من أفض��ل محركات البنزين 
االقتصادي��ة في العالم، كما أنها تضيف لمس��ة من التميز إلى نظام 
“القيادة الذكية”، عبر دمج وتحس��ين مجموعة من أنظمة المساعدة 
المبتكرة للقيادة مثل: مساعد التوجيه النشط، مساعد التدخل النشط، 
مس��اعد التوجيه الفعّال مع صوت PRE-SAFE. كما يشهد نظام 
التحكم بالتعليق مزيداً من التحسينات، إذ تعمل كاميرا الستيريو في 

النظام على مسح الطريق بطريقة شمولية أكثر.

تعتب��ر س��يارة Audi A8، أول س�����يارة يت��م تصنيعه��ا للبي���ع 
التجاري، بقيادة ذاتية من المس��توى الثالث بم��ا يتفق مع المعايير 
 ”Audi AI“ الدولي��ة، حيث يتول��ى نظ�ام الذك����اء االصطناعي
القي����ادة ف��ي االختناقات المروري��ة خالل حركة الس��ير البطئية 
التي تصل حتى س��رعة 60 كلم على الطرق الس��ريعة أو متعددة 

المسارات.
يشار إلى ان نظام Audi AI يستند على تقنية )zFAS( لمساعدة 
الس��ائق المركزية، حيث تولد صورة لمحيط السيارة أثناء القيادة، 
كذل��ك تقنية )الماس��حات الليزرية( التي توف��ر معلومات تفصيلية 

حول السيارات واألجسام التي تدخل مسارة السيارة.
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الصين: حظر السيارات العاملة بالوقود
ق�ال رئي��س 
م�ج�ل������س 
إدارة ش�ركة  
ب�����ي.واي.

الصينية  دي 
ل�صن�اع����ة 
الس��يارات، 
ن����������غ  ا و
تش�وان ف�و، 

إن جميع الس��يارات في الصين س��تكون “كهربائي��ة” بحلول عام 
2030، وهو ما قد يش��مل الس��يارات الكهربائي��ة بالكامل وبعض 

السيارات الهجينة.
وتعم��ل الصين عل��ى وضع ج��دول زمني “لحظ��ر” إنتاج وبيع 
السيارات التي تعمل بالوقود األحفوري. وحددت أهدافاً للسيارات 
الكهربائية والهجينة، بحيث تشكل ما ال يقل عن 20 % من مبيعات 
الس��يارات بحلول عام 2025، في محاول��ة لمكافحة تلوث الهواء 
وس��د الفجوة التنافس��ية بين ش��ركات صناعة الس��يارات المحلية 

الجديدة ومنافسيها في العالم.

ديسكفري SVX المالئمة للتضاريس

أطلق��ت ش��ركة “الن��د روفر” س��يارتها “ديس��كفري SVX” في 
معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، التي ترتقي لمستويات جديدة 
من التنوع، عبر تحس��ينات إضافية هائلة م��ن حيث القدرات على 
الطرقات الوعرة. كما سيتم تزويدها بمحرك “جاكوار الند روفر”، 
إضافةً إلى تعزيزات على نظام التعليق بما يزيد ثقة الس��ائقين أثناء 
القيادة في أكثر التضاريس وعورة. كما تم تجهيز SVX ألول مرة 
بنظام منع انقالب الس��يارة الهيدروليكي النش��ط، الذي يعزز نطاق 
حركة العجالت والتصاقها باألرض، وتعزيز قوة الجر على الطرق 
الوعرة، مع تقليل تمايل الهيكل، بما يضمن الثبات أثناء القيادة على 

الطرقات العادية.

الحل المثالي لقانون مقاعد األطفال

تقدم سيارة مرسيدس-بنز الفئة-V الحل المثالي للقانون الجديد الذي 
يفرض تخصيص مقاعد لألطفال تحت عمر األربع س��نوات. فمن 
خالل استيعاب حتى أربعة مقاعد لألطفال بمعيار ISOFIX ضمن 
أج��واء تتميز بالفخام��ة والراحة واألمان، توف��ر الفئة-V للعائالت 
الراحة على كافة المس��تويات، وبمساحة جلوس رحبة تتسع لثمانية 
أش��خاص، حيث تجمع الس��يارة بين الوظائف العملية االس��تثنائية 
والجاذبية الراقية، فضالً عن جوانب الس��المة التي تمتاز بها جميع 

سيارات مرسيدس-بنز.

جينيسيس ومنتدى الشرق االقتصادي

عقد منتدى الش��رق االقتصادي اتفاقية شراكة مع عالمة السيارات 
“جينيسيس” والتي أصبحت بموجبها شريكاً خاصاً للحدث السياسي 
واالقتصادي رفيع المس��توى. وبموجب االتفاقية قدمت جينيس��يس 
أس��طوالً مؤلفاً من 150 سيارة س��يدان من طراز G80 إلى اللجنة 
المنظمة للمنتدى لنقل كبار الش��خصيات المشاركين فيه، باعتبارها 

السيارة الرسمية والحصرية للحدث.
وأعرب المدير التنفيذي لكل من “هيونداي موتور” و“جينيسيس” 
أليكس��ي كاليتسي، عن سروره باالتفاقية الموقعة مع منتدى الشرق 
االقتص��ادي، ووصفها بأنها “فرصة مثيرة لالهتمام” وقال: “نحن 
مطمئنون ألن أعضاء الوفود المشاركين سوف يستمتعون بمستويات 

.”G80 الجودة والراحة والفخامة التي تتيحها سيارة
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فيلم جديد من “واي كي كي”

OSN تحصد جائزة “غلف بيزنس”

أنتجــــت شــــركـة “واي 
كــي كــي” فيلــم رســـوم 
متحركــة قصيــر بعنـوان 
“فاستنينج دايز 3”، وذلك 
للترويج لعالمتها التجارية 
وســحاباتها علــى نطــاق 

واسع.
ويعتبــر “فاســتنينج دايــز 
3” الفيديـو المتّمم لثالثيـة 
“فاســتنينج دايـز”، الــذي 
حصــل على ما يقارب 13 
مليون مشــاهدة مــن كافة 

أنحــاء العالــم. وتجري أحداثه في مدينة بالمســتقبل القريب، وتقوم 
الشــخصيات الرئيســية فيه “يوجي، وكاي وكيلــي” بإنقاذ المدينة 
المعرضة للخطر باســتخدام السحابات، وتشعر مرة أخرى بالصلة 
مــع العالم المحيط. هذا ويتم عرض المعدات المســتقبلية في مقطع 
الفيديــو، مــا يعكــس موقف “واي كــي كي” في مواجهــة التحدي 

المتمثل بإيجاد منتجاٍت جديدة.

فازت شبكة OSN الترفيهية، بجائزة 
أفضل شــركة إعالم وتســويق خالل 
حفــل توزيع جوائــز “غلف بيزنس” 
2017،  وعقــب الرئيس التنفيذي في 
الشــبكة “مارتــن ســتيوارت” بقوله: 
“إنه لشرف لنا أن يتم تكريمنا بجائزة 
أفضل شــركة إعــالم وتســويق لهذه 
الســنة، مما يدل على شــغف وتفاني 

فريــق عمل الشــبكة لتقديم محتوى تلفزيوني مميز لمشــتركيها في 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية 

لتفعيل التواصل مع العمالء أينما كانوا”.

جورج خّباز مكرمًا في كندا

“نيسان” تمدد رعاية البطوالت العالمية

شــهدت مدينــة أوتــاوا الكندية 
افتتاح الدورة األولى لمهرجان 
الســينما اللبنانيــة بتاريــخ 17 
ســبتمبر/أيلول 2017، حيــث 
تم تكريم الفنان اللبناني جورج 
خبّاز بحضور سفير لبنان فادي 

زيادة، اسقف كندا مروان تابت، وعضو مجلس النواب الكندي ايفا 
ناصيــف. ووجه عمدة “أوتاوا” كلمة أشــاد فيها بعطاء خبّاز الفني 
االنساني على مدى السنوات الماضية، وأعلن عن اعتماد المهرجان 
كنشاط ثابت للمدينة. كما تم عرض فيلم )غدي( الحائز على جائزة 

الجمهور في كل من مونتريال وأوتاوا.

أعلنــت شــركة نيســان عن تمديــد عقد 
شــراكتها العالمية لرعاية بطولة دوري 
أبطــال أوروبــا، وبطولة كأس الســوبر 
األوروبي، لمدة 3 سنوات إضافية. وأتت 
هــذه االتفاقية قبل أولى مباريات موســم 
دوري أبطــال أوروبــا 2017\2018، 
التــي تشــهد اســتمرار شــركة صناعة 
الســيارات اليابانيــة فــي كونها شــريكاً 

رســمياً للبطولة حتى موســم 2020\2021، كمــا يواصل دوري 
أبطال أوروبا كونه أكبر استثمار لشركة نيسان في رعاية البطوالت 

الرياضية، والذي بدأته الشركة مع انطالق موسم 2014\2015.

لوحات “فان غوخ” في فيلم
بدأت دور سينما محدودة في 
األميركية  المتحدة  الواليات 
عرض فيلم “لوفينغ فنسنت” 
الذي يُظهر أكثر مــن 130 
لوحة للفنــان الهولندي “فان 
غوخ” بطريقة مختلفة تخبر 

عن قصته.
العمــل الجديد اســــتغرق 7 
ســنوات إلنهائه، إذ تعاونت 
الفنانــــة البولنديـة “دوروتا 
كوبيــال” مـــــع المخــــرج 
والكاتب “هيو ويلتـشــــمن” 

لتقديمــه بطريقــة مختلفة ومميزة. واختير فريــق العمل من بين 4 
آالف تقدموا للمشاركة وتلقوا تدريباً مكثفاً ليتمكنوا من إعادة إنتاج 

أعماله الفنية.
يركــز الفيلم، الذي كلف انتاجــه 5.5 مليون دوالر أميركي، على 
األســابيع األخيرة من حياة الرســام العالمي قبل موته عام 1890 

وهو في السابعة والثالثين من عمره منتحراً بطلق ناري.
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إطالق نادي LG اإلعالمي في سورية
 LG قامت شركة
نيك������س  لكترو ا
ضم��ن حف��ل في 
م�ط�ع�����م اآلرت 
بإط���الق  هاوس 
نادي LG لإلعالم 

في سورية، ضمن سهرة غنائية بحضور إعالميين من التلفزيونات 
والراديوه��ات والجرائد وصفحات التواصل االجتماعي وبحضور 
ميس سنقر مس��ؤولة التسويق في الش��ركة، لتأكد LG مرة أخرى 
تواجدها الفعال في السوق السورية والتزامها تقديم الخدمات بأفضل 

طريقة ممكنة إضافة الهتمامها بدعم المجتمع السوري.

بطولة األندية المفتوحة بالكاراتيه
بدعم من رئيس االتحاد 
الع�رب����ي لصناع�����ة 
وتج��ارة الذهب ونائب 
رئيس المركز الروسي 
لألعم���ال  الس����وري 
طارق عيروط ورعاي�ة 

رئي��س االتح��اد الرياضي موف��ق جمعة ورئيس االتحاد الس��وري 
للكارتيه جهاد ميا، أقيمت في صالة تشرين بطولة األندية المفتوحة 
بالكاراتيه بمشاركة 650 العباً مثلوا 38 ناديا، في احتفالية  بمناسبة 
الذكرى ال�72 لتأس��يس الجي��ش العربي الس��وري وإصراراً على 

ممارسة النشاط الرياضي رغم الظروف التي تمر بها سورية.

ال أضرار في الدولي االسالمي القامشلي
س��ورية  بن��ك  أوض��ح 
أن  اإلس��المي  الدول��ي 
ال��ذي ج��رى  الحري��ق 
ف��ي فرع��ه ف��ي مدين��ة 
القامشلي لم يحدث حيث 

تتم العمليات المصرفية، وإنما حدث في القس��م المخصص لمولدة 
الكهرباء، مما أدى إلى إصابة 3 عمال بحروق طفيفة وهم بصحة 
جي��دة ويتلقون الع��الج، وتم احتواء الحريق من دون أي خس��ائر 

بشرية.
وأش��ار إل��ى إن الفرع جاهز للع��ودة إلى العمل ف��ور تأمين مولدة 

كهرباء بديلة وإجراء الصيانة الالزمة للقسم الخاص بمكانها.

مؤتمر المعرفة الريادية بنسخته الثالثة
أعلنت شركة انتلكت 
تنظيمه��ا لمؤت�م����ر 
المعرف��ة الري�ادي���ة 
االستثنائي في دمشق 
الذي يس��تهدف رواد 
األعمال الس��وريين، 

مم��ن لديه��م رغبة ببناء إط��ار معرفي عالمي ف��ي موضوع ريادة 
األعم��ال، وبهدف توفير أكبر قدر من المعرفة للحاضرين إلنش��اء 
المش��اريع الناش��ئة في س��ورية والشرق األوس��ط. وتميز المؤتمر 
بالمحت��وى العلمي ال��ذي يجمع بين االتجاه��ات العالمية والمصمم 

خصيصاً ليحاكي أفكار وتطلعات رواد األعمال السوريين.

ملتقى التأمين الوطني األول
تعت��زم هيئ��ة اإلش��راف 
برعاي��ة  التأمي��ن  عل��ى 
وزي��ر المالية الس��وري 
رئيس مجلس إدارة الهيئة 
مأم��ون حم��دان، إقام��ة 
“ملتق��ى التأمين الوطني 

االول بعنوان - صناعة التأمين واقع وحلول” في فندق الش��يراتون 
- دمش��ق في تشرين األول/اكتوبر 2017، حيث ينعقد على أعتاب 
مرحل��ة غاي��ة األهمية ويش��كل فرصة تؤكد على اس��تمرار العمل 
وتضاف��ر الجهود م��ن أجل قطاع تأميني قادر عل��ى مواكبة حركة 

التغير االقتصادي واالجتماعي الذي تشهده سورية.

منح دراسية من بنك البركة
ف��ي إطار برنامج��ه لعام 2017 
جدّد بنك البركة - سورية  تقديمه 
ِمنح��اً دراس��ية جزئي��ة للطالب 
األيت��ام المس��جلين ل��دى جمعية 
غراس التنموي��ة. كما وقع البنك 
ممث��الً برئيس��ه التنفي��ذي محمد 
حلبي مع جمعية المبرة النس��ائية 
ممثلةً برئيستها منى مهنا اتفاقية 

رعاية وتقديم منح دراس��ية جزئية لعدد م��ن طالب الجمعية. وقال 
حلب��ي: إن تجديد االتفاقيات يأتي تتويجاً اللتزام البنك تجاه المجتمع 

وتقديره ألهمية دعم القدرات الشابة.
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DSI تعيينات في 
أعلن��ت “دريك آند 
سكل إنترناشيونال” 
DSI المتخصص��ة  
ف�ي مجال الهندس��ة 
ءات،  النش������ا وا
ع��ن  تعيي��ن زي�اد 

مخزومي، كمستشار لمجلس اإلدارة ومعين الصالح  كمدير اداري 
جديد إلدارة عمليات الشركة في دولة اإلمارات، لتعكس التعيينات 
الجدي��دة إلتزام مجلس اإلدارة بالقيادة نحو االس��تقرار مع التركيز 
الش��ديد على الكفاءة وضبط التكاليف وتس��ليم المش��اريع وتحقيق 

التوازن.

مدير تنفيذي ألصداء بيرسون-مارستيلر
أعل�ن���ت “أص�داء بيرس�����ون - 
مارس����تيلر”، المتخصص��ة ف��ي 
استشارات العالقات العامة بالشرق 
األوس��ط وشمال أفريقيا، انضمام 
اإلعالمي المعروف حس��ن فتاح، 
رئي��س التحرير الس��ابق لصحيفة 
“ذا ناش��يونال”، ليش��غل منصب 
المدير التنفيذي، وليعمل على تقديم 
االستش��ارات الفني��ة المتخصصة 

للعمالء فضالً عن تعزيز نمو الشركة واألعمال الجديدة في منطقة 
الخليج والشرق األوسط.

رئيس تنفيذي لـ“االتحاد للطيران”
للطي��ران  االتح��اد  مجموع��ة  أعلن��ت 
االماراتي��ة ع��ن تعيين تون��ي دوغالس 
رئيس��اً تنفيذياً ليحل م��كان راي غاميل 
الذي ش��غل المنصب بش��كل مؤقت منذ 
مايو/أيار الماض��ي. وقال دوغالس: إن 
“االتحاد” تشكل قوة مؤثرة عالمياً ويجب 
أن تواص��ل مس��يرة التكي��ف والتطور 
اعتماداً على ذاتها بالتعاون مع شركائها 

لترس��يخ دورها الرئيس��ي كأحد محركات االقتصاد وسوق العمل. 
وأعلنت المجموعة أن الرئيس التنفيذي الجديد سيتعاون مع مجلس 

اإلدارة وفريق القيادة بهدف مواجهة المنافسة المحتدمة عالمياً.

العمري رئيساً جديداً للمركزي العماني
أصدر السلطان قابوس 
بن سعيد سلطان عمان 
مرسوماً بتعيين طاهر 
بن س��الم ب��ن عبد هللا 
العمري، رئيساً تنفيذياً 
المركزي  للبنك  جديداً 

العماني.
ب��ن  طاه��ر  ويح��ل 

س��الم بن عبد هللا العمري، وهو مس��ؤول س��ابق في وزارة المالية 
العمانية، محل حمود بن س��نجور الزدجالي الذي ش��غل المنصب 

منذ عام 1991.

رئيس جديد لـ“روكويل أوتوميشن”
اعل��ن مجلس إدارة ش��ركة 
الرئيس  أوتوميشن  روكويل 
بلي��ك  التنفي��ذي  والرئي��س 
دي موريت رئيس��اً لمجلس 
اإلدارة ليتولى منصبه الجديد 
اعتباراً من 1 كانون الثاني/

يناي��ر 2018، خلفاً لكيث دي نوس��بوش. وس��يكون لدى الش��ركة 
باس��تمرار مديراً مس��تقالً يتولى منصب المدي��ر التنفيذي ورئيس 
مجل��س االدارة. وف��ي تعلي��ق له، ق��ال المدير التنفي��ذي دونالد آر. 
بارفيت: منذ أن أصبح بليك رئيساً تنفيذياً وانضم إلى مجلس اإلدارة، 

أثبت أنه مؤهل بشكل استثنائي لقيادة الشركة ومجلس اإلدارة.

“جلفار” تعين مديراً عامًا
أعلن��ت ش��ركة الخلي��ج للصناع��ات 
الدوائية “جلفار” تعيين جيروم كارل 
مدي��راً عاماً بموجب قرار صادر عن 
مجلس اإلدارة. وأعرب المجلس عن 
ثقته بالكف��اءة والمؤهالت التي يتمتع 
بها جيروم، والتي ستساهم في إحداث 
أثر مباشر على سير األعمال، وعلى 
قي��ادة الفري��ق اإلداري وتنفيذ أهداف 
الش��ركة. وستكون رؤية عام 2020، 

بمثابة ركيزة أساسية من أجل دفع شركة جلفار إلى القمة في أسواق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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جائزة المفتاح األخضر لـ“تايم”
أعلنت مجموعة تايم 
للفنادق فوزها بجائزة 
المفت��اح األخ�ض���ر 
لجميع فنادقها وشققها 
الفندق�ي����ة، وب�ذل��ك 
تضيف إنج��ازاً آخر 

إلى سلس��لة انجازاتها المتزايدة. وتعد الجائزة معياراً دولياً في مجال 
المس��ؤولية البيئية والتشغيل المس��تدام في القطاع السياحي. وللتأهل 
للجائزة خضعت فنادق تايم لعملية تدقيق مكثفة نجم عنها االعتراف 
بمس��اهمة تايم في البرامج الصديقة للبيئة والتي أسهمت جميعها في 

تخفيض البصمة الكربونية لفنادق تايم مما يحد من آثارها الضارة.

TCL تحصد عدداً من الجوائز المرموقة
ش�����رك�ة  حصل��ت 
TCL إح��دى أكب��ر 
الش��ركات في مجال 
اإللكت�رون�ي�������ات 
ف��ي  االس����تهالكي�ة 
العال��م، على الجائزة 

الذهبي��ة عن فئة تقنية النقاط الكمية، وه��ي إح�دى جوائ�ز االبتكار 
التقني ف��ي مجال المنتجات خالل معرض “إيف��ا 2017” لتقديمها 
أجهزة التلفاز “تي في إكس إي إس إس، و85 إكس 6”. وتم تكريم 
الش��ركة من قبل “إنترناشونال داتا غروب” )آي دي جي( وشركة 

جيرمان إندستري آند كوميرس المحدودة.

“نيومونت” رائدة في قطاع التعدين
صنف مؤشر داو جونز 
العالم��ي لالس����ت�دامة 
شركة نيومونت للس�نة 
الثالث��ة عل��ى التوال��ي 
بالشركة الرائدة لقطاع 
التعدي���ن ف��ي مج���ال 

االستدامة، وكانت أول شركة ذهبية يتم تسميتها لتكون في المؤشر 
لعام 2007. وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة جاري جولدبيرج، أن 
هذا التقدير يأتي ليعكس التزام فريق “نيومونت” الكبير باالستدامة 
والتحس��ين المتواصل، وهو ما يتّم تحويل��ه إلى ظروف عمل آمنة 

ووظائف جيدة للموظفين.

“أبوظبي األول” أفضل بنك استثماري
فاز بنك أبوظبي األول بجائزة 
“أفضل بنك استثماري مبتكر” 
في الش��رق األوس��ط وشمال 
أفريقيا ضمن جوائز الخدمات 
لمجلة  االستثمارية  المصرفية 
“ذا بانكر” لعام 2017. وتسلّم 
ممثل��ي البنك الجائ��زة خالل 

حف��ل توزيع الجوائ��ز الذي أقيم في لندن. وبهذا ق��ال نائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة أندري��ه الصايغ: إن حصولنا على هذه الجائزة 
يعكس قدرتنا على االبتكار في قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات 

والخدمات المصرفية االستثمارية.

“ميثاق” يتوج بجائزة التميز
م�ي�ث������اق  ت���وج 
للصيرفة اإلسالمية 
م��ن بن��ك مس���قط 
بجائ��زة التمي�ز في 
مج��ال المس��ؤولية 

المجتمعية للمصارف اإلسالمية لعام 2017، تعزيزاً لدوره الريادي 
ف��ي خدمة المجتمع، وذلك خالل تنظيم مؤتمر وجائزة المس��ؤولية 
المجتمعي��ة الذي عق��د في البحري��ن. وأكد نائب الرئي��س التنفيذي 
لألعمال المصرفية سليمان الحارثي أهمية تنظيم مثل هذه الجوائز 
على مس��توى المنطق��ة بهدف تش��جيع األفراد والمؤسس��ات على 

االهتمام بالجانب التطوعي والذي شهد نقلة كبيرة مؤخراً.

منتدى مكافحة غسل األموال
افتت��ح محاف����ظ 
س����لط�ة النق����د 
لفلس�����طين�ي�ة،  ا
عزام الش���وا في 
العاصمة التركية 
اسطنبول، أعمال 

المنتدى الس��نوي الثاني لمسؤولي مكافحة غس���ل األموال وتمويل 
اإلرهاب. وأوضح الش��وا أن فلسطين خطت خطوات هامة في هذا 
المج��ال منذ الع��ام 2007، بعد إصدار قرار بقانون مكافحة غس��ل 
األم��وال، موضحاً ان هذا القانون يعكس م��دى جدية والتزام دولة 

فلسطين في مكافحة جريمتي غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
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تكريم لـ“التجارة اللبنانية-األوسترالية”
أقام��ت غرف���ة 
اللبنانية  التجارة 
- األوس��ت�رالي�ة 
ف�ي س������ي�دني 
ج���و  برئاس��ة 
غ���داء  خطار، 
ت�ك�ري�م��ي�������اً 

للداعمين لها، في حضور السفير اللبناني جورج بيطار غانم، مدير 
بنك اوف س��يدني ميلتوس ميكايالس، مدير البنك العربي جو رزق 
وحش��د من ممثلي الش��ركات ورجال األعمال واعالميين. وقدمت 

الغرفة الى الداعمين هدايا تعبيراً عن تقديرها لدعمهم.

“غرينبيس” تدعم الطاقة الشمسية
ط�ل��ق�����ت  أ
“غرينبي���س 
- المتوس����ط 
ل��������م  ل�ع�ا ا
ال�ع�رب����ي” 
برنامج�ه�����ا 

لتقنيي الطاقة الشمسية في منتدى بيروت للطاقة. ويتضمن البرنامج 
تدريباً نظرياً وعملياً على أنظمة الطاقة الشمس��ية وتس��خين المياه، 
وهو موجه للكهربائيين الشباب بهدف تزويدهم بالمهارات األساسية 
لتصميم وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية المختلفة، 

حسبما أكد مستشار “غرينبيس المتوسط” نادر الحاج شحادة.

NMC ضمن مؤشر فاينانشال تايمز
أصبحت “NMC للرعاية الصحية” 
أول ش��ركة في الش��رق األوس��ط يتم 
إدراجها ضمن مؤشر “فايننشال تايمز 
100” الذي يجمع أكبر 100 ش��ركة 
م��ن حيث القيمة الس��وقية مدرجة في 
سوق لندن لألوراق المالية. وقال أكبر 
مس��اهم في الش��ركة س��عيد القبيسي: 
ال ش��ك أن وج��ود الش��ركة على هذا 
المؤشر االقتصادي دليل على المعايير 

العالمية التي تتبعها، ووجودنا ضمن هذا المؤش��ر هو انعكاس لثقة 
المستثمرين في أداء الشركة والخطط المستقبلية لها.

“ايدال” في مؤتمر الطاقة االغترابية
ش������ارك وف����د 
المؤس��س���ة  من 
لتش��جيع  العام��ة 
في  االس�تثمارات 
لبن��ان “إي����دال” 
افتت��اح  ف��ي 

مؤتم�ر الطاقة االغترابية الذي نظمته وزارة الخارجية والمغتربين 
اللبنانية في الس فيغاس األميركية. وكانت للمؤسس��ة مداخلة خالل 
جلس��ة “اقتصاد المعرفة: الش��راكات بين القطاعين العام والخاص 
والمؤسس��ات التربوية”. كما نظمت المؤسس��ة عشاء احتفالياً على 

شرف المغتربين حضره عدد كبير من الشخصيات المشاركة.

فعالية “عالم شاب واحد”
ف  س����ت�ضا ا
مركز الش�ارقة 
لريادة األعمال 
 ” ع ا ش������ر “
“عال��م  فعالي�ة 
ش��اب واح�د - 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا”، شارك فيها عدد من الشباب ما بين 
18 و30 عاماً للنقاش والتحاور وطرح حلول قابلة للتطبيق لعدد من 
التحديات كالحد من الفقر، الطاقة النظيفة، ومستقبل سوق الوظائف. 
كما عقدت ورش عمل مع سفراء الفعالية ورواد األعمال الراغبين 

في ترك بصمتهم ضمن سوق العمل ومجال ريادة األعمال

HP تخفض عدد موظفيها
تكنولوجي��ا  ش��ركة  ق��ررت 
المعلومات األميركية هيوليت 
 ،HP�ب��اركارد، المعروف��ة ب
التخل��ي ع��ن 5 آالف موظف 
قبل نهاية 2017، نتيجة زيادة 
المصروف��ات وتحت ضغوط 
المنافس��ة الت��ي تواجهها، مع 

مطالب مقدمي الخدمات عبر االنترنت مثل “أمازون” و“ألفابيت” 
لمزيد من التطوير ف��ي الصناعات، بهدف توفير 1.5 مليار دوالر 
خالل 3 س��نوات. وكانت HP س��جلت تراجعاً ف��ي أرباحها خالل 

الربع المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2017.
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والوحي��د ضمن هذا االختص��اص بالمنطقة 
وس��يتم من خالله ع��رض أفض��ل وأحدث 
المنتجات من الخام��ات والمكونات والمواد 
األولية والترويج لها وسيساهم هذا المعرض 
في إع��ادة تنش��يط الصناعة الس��ورية على 
المس��تويات كاف��ة حي��ث يمث��ل المع��رض 
منص��ة مثالي��ة لتوفير فرصة فري��دة للتجار 
والصناعيي��ن للتع��رف عل��ى التكنولوجي��ا 
واألدوات الحديث��ة وأح��دث المنتجات التي 
ستس��اهم ف��ي تطوي��ر وتحدي��ث صناعاتهم 

المختلفة.
وعن الش��ركات المس��تهدفة بالتحديد، فقد تم 
توجيه دعوات المش��اركة لش��ركات المواد 
األولية للصناعات الدوائية والمنتجات الطبية 
وش��ركات المواد األولي��ة ومدخالت اإلنتاج 
والتقني��ات المس��تخدمة في إنت��اج وتصنيع 
والبتروكيماوي��ات  والمط��اط  البالس��تيك 
وش��ركات المنتجات الت��ي تلبي االحتياجات 
الفعلية لقطاع��ات الصناعة المختلفة وحلول 
األتمتة الصناعية وش��ركات البنى األساسية 

“روميكس” أول معرض للمواد األولية في المنطقة

التي  المعارض  أن  مشهداني،  خلف  والمؤتمرات،  للمعارض  الدولية  مشهداني  لمجموعة  العام  المدير  أكد 
أن مشهد  على  البالد، مشدداً  والصناعية في  االقتصادية  الحركة  تعافي  بدء  تدل على  تستضيفها سورية 
المعارض المتكررة ال يمكن أن يكون استعراضياً  في ظل حضور العديد من الشركات التجارية العالمية والعربية 

والمحلية وتوقيع عدداً من العقود واالتفاقيات.

كش��ف مش��هداني ف��ي حديث  لمجل��ة البنك 
بع��د  تس��تعد  مجموعت��ه  أن  والمس��تثمر، 
حصولها على الش��هادة العالمية لنظام إدارة 
 ISO الج��ودة حس��ب المواصف��ة الدولي��ة
9001:2015 ،إلطالق النس��خة األولى من 
مع��رض روميك��س كأول مع��رض للمواد 
األولية ومس��تلزمات البنى التحتية وذلك في 
فندق داماروز بدمش��ق خ��الل الفترة 5 - 7 

تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
ماذا عن سياسة الجودة بعد حصولكم على 

ISO 9001:2015؟
تس��عى مجموعتنا ألن تكون الشركة األولى 
المع��ارض  وتنظي��م  إدارة  ف��ي  والرائ��دة 
والمؤتمرات في الجمهورية العربية السورية 
والوطن العربي، ونتطلع إلى العالمية ونقدم 
خدم��ات تنظي��م المع��ارض والمؤتم��رات 
بأس��لوب احترافي يفوق تطلع��ات عمالئنا، 
معتمدي��ن ف��ي ذل��ك عل��ى مجموع��ة م��ن 
المستش��ارين والخبراء المختصين أكاديمياً 
ومهنياً في مجال التنظيم والتنسيق والتسويق 
ونس��عى لبن��اء عالق��ات طويل��ة األم��د مع 
عمالئن��ا وال نعتم��د على تقدي��م الخدمة فقط 
بل نركز على نقاط رئيسية وأساسية بالعمل 
وهي المبادرة واالحترافية وااللتزام والعمل 

الجماعي والشفافية.
ما هي الشركات التي يستهدفها المعرض؟

روميكس ه��و معرض متخص��ص بالمواد 
األولية والمواد الخام ومدخالت االنتاج بشكل 
عام ومس��تلزمات البن��ى التحتية حيث قامت 
مجموعتنا بتوجيه دعوات المشاركة لكبرى 
ش��ركات الم��واد األولية ومدخ��الت اإلنتاج 
لمختل��ف الصناعات باإلضافة لمس��تلزمات 
البنى التحتية وش��ركات الخدمات اللوجستية 

لالختصاصات المذكورة.
ومعرض “روميك��س” هو المعرض األول 

لتكنولوجي��ا المعلوم��ات وش��بكة األنترنت 
وشركات المواد الخام وشركات المواد نصف 
المصنعة وش��ركات المواد األولية الخاصة 
بالصناعات الغذائية ومنتجات القيم المضافة 
وش��ركات المواد األولية الداخلة في صناعة 
الحلوي��ات والمس��احيق الغذائية وش��ركات 
وش��ركات  العصائ��ر  ومنكه��ات  ملون��ات 
مستلزمات البنى التحتية وشركات مدخالت 
اإلنت��اج المس��تخدمة ف��ي صناع��ة العطور 
ومواد التجميل والصابون وأنواع المنظفات 
والصناعات الكيميائية والمواد المس��تخدمة 
في الصناعات الزجاجية وش��ركات الحلول 
اللوجس��تية العاملة في مجال النقل والش��حن 
وم��زودي  المس��تودعات  وإدارة  واإلم��داد 
الخدمات وكل ما يتعلق بالخدمات اللوجستية 

والتمويل والتأمين الصناعي.
ما هي أهمية روميكس2017؟

لعق��د  متع��ددة  فرص��اً  المع��رض  يوف��ر 
الش��راكات الجدي��دة في مختل��ف المجاالت 
مع ال��دول والش��ركات المش��اركة، ويعتبر 
المعرض بوابة للوصول إلى األس��واق ذات 
االمكانيات العالية ويساهم في تعزيز المعرفة 
واالبت��كار ودع��م نظ��م التصني��ع الصديقة 
للبيئ��ة واالقتصادي��ة ف��ي اس��تهالك الطاقة 
ويتيح الفرصة لبن��اء عالقات تجارية جديدة 
مع أصح��اب االختصاص من المش��اركين 
والزوار، ويسلط الضوء على حلول األتمتة 
ومع��دات المعالجة الحديثة به��دف مواجهة 
تحدي��ات اإلنتاج وزيادة الكمي��ات والمرونة 
والكفاءة والجودة في إدارة التكلفة والتواصل 
ع��ن قرب مع ش��ركات الحلول اللوجس��تية 
العامل��ة في مج��ال النقل والش��حن واإلمداد 
وتكنولوجي��ا المعلوم��ات والحل��ول التقني��ة 
المصرفية والتأمينية الخاصة بالصناعة.وإدارة المس��تودعات وم��زودي الخدم��ات 

 خلف مشهداني
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حيث كان الش��باب محط اهتمامه ورعايته إيمان��اً منه بدورهم في 
الدفاع ع��ن الوطن وصون س��يادة الدول��ة، فكانوا الجن��د األوفياء 
بلحظات المحن ورووا بدمائهم تراب الوطن، وس��يكونون دعامة 

بنائه وتحديث مؤسساته.

كفاءة األداء
لفتت وزيرة التنمية اإلدارية الدكتورة س��ام سفاف في كلمتها إلى 
أن المؤتمر يشكل فرصة لتحفيز طاقات الشباب ورصد توجهاتهم 
وأولوياتهم لتنفيذ محاور المش��روع الوطن��ي لإلصاح اإلداري، 
إلى جانب تدريبهم ومعرف��ة احتياجاتهم من الق��درات والمهارات 
لرف��ع كف��اءة أداء الم��وارد البش��رية الش��ابة والحف��اظ عليها من 
التسرب والهجرة للنهوض بمرحلة البناء وإعادة اإلعمار، بالنظر 
إلى أن الش��باب هم ال��ذراع الواعد لتنفيذ المش��روع ال��ذي أطلقه 
الرئيس األسد للوصول إلى الش��فافية المؤسساتية وتلبية احتياجات 
المواطن وتطوير الوظيفة العامة وتحقي��ق المردودية االقتصادية 
للمؤسس��ات والفرد، مؤكدة أن الوزارة س��تعمل على تنفيذ أهداف 
المؤتم��ر في خلق حواضن ش��بابية للكف��اءات النوعية التي س��يتم 

خطط ومبادرات لتمكين الشباب في بناء سورية

المؤتم��ر الذي أقيم على مدرج جامعة دمش��ق ف��ي رعاية الرئيس 
بشار األسد تحت شعار “ش��باب مبدع ... مؤسسات رائدة”، ناقش 
المش��اركون فيه طروحات متع��ددة وأوراق عمل حول مش��روع 
الريادة السورية للكوادر البشرية وربط المسار التعليمي بالتدريبي 
لضمان جودة الم��وارد البش��رية الش��ابة، والحفاظ عل��ى طاقات 

الشباب والحد من هجرتها.

ثقافة التنمية اإلدارية
تحدث��ت في االفتت��اح ممثلة الرئيس بش��ار األس��د وزي��رة التنمية 
اإلدارية الدكتورة سام سفاف، فأش��ارت في كلمتها إلى ما عملت 
عليه الوزارة من نش��ر ثقافة التنمية واإلص��اح اإلداري لدى فئة 
الش��باب على قاعدة الح��وار وتبادل ال��رأي للوص��ول إلى رؤى 
متقاربة حول أولوية المشروع وآليات تنفيذه، الفتةً إلى أن الشباب 
قة الذين يقع على  يمثلون مدخات العملية اإلدارية والكوادر الخااّ
عاتقه��م تمكين بناء مؤسس��ات الدول��ة ومكافحة الفس��اد وحوكمة 
النظام اإلداري، ومؤك��دةً حرص الحكومة على اس��تثمار طاقات 
الش��باب وتعزيز مهاراتهم، انطاقاً من توجيهات الرئيس األس��د 

بعد  إعمار سورية  إعادة  للنهوض بمرحلة  الشباب وتمكينهم  تأهيل  الحكومية في  الخطة  ظهرت مالمح 
بدء التعافي، في المؤتمر األول للشباب والتنمية الذي ناقش هموم الشباب ومقترحاتهم في رفع كفاءة أداء 
الموارد البشرية الشابة ومعرفة احتياجاتها التدريبية، بالتوازي مع بحث الطرق المثلى لتحسين توظيف طاقات 

الشباب في مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يتسق مع متطلبات الكفاءة النوعية.
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اهتمام ال��وزارة بتطبي��ق المش��روع الوطني لإلص��اح اإلداري 
بالتع��اون م��ع وزارة التنمية اإلداري��ة والجهات األخ��رى، حيث 
سيس��هم في دعم المؤسس��ات الحكومي��ة والخاصة ب��كادر إداري 

متمكن.

ريادة الكوادر البشرية
تناولت الجلس��ة األولى من المؤتمر ربط المسار التعليمي بالمسار 
التدريبي لضمان جودة المورد البش��ري الشاب، وتم خالها طرح 
ورقتي عمل األولى عن مقترح مش��روع الريادة السورية للكوادر 
البشرية والتي ناقش��ت كيفية خلق حالة تناغم بين الجانب النظري 
المعرف��ي ف��ي الجامعات الس��ورية وما قب��ل المرحل��ة الجامعية، 
والجانب التطبيق��ي المهني في العمل والتنمية. أم��ا الورقة الثانية، 
فناقش��ت التعليم الجامعي بي��ن جمود النص ومرون��ة الواقع لجهة 
الفجوة القائمة بين التعليم الجامعي وس��وق العمل وأس��بابه وآثاره 

على الشباب.

وتناولت الجلسة الثانية تعزيز القدرات القيادية الشابة عبر ورقتي 
عمل، اقترح��ت األول��ى منهم��ا وضع مش��روع وطن��ي لتعزيز 
القدرات القيادية للش��باب، في حي��ن تضمنت ورقة العم��ل الثانية 

تمكين عاملي القطاع العام وأثره على االستغراق الوظيفي.

أما الجلس��ة الثالثة فناقش��ت الموارد البشرية الش��ابة ... التحديات 
والفرص، عبر ورقتي عمل تناولت األولى توصيف الواقع الحالي 
للشباب السوري والتحديات التي تواجهه والفرص المفتوحة أمامه 
لجهة أن أبرز التحديات التي تواجهه ه��و اإلرهاب لما كان له من 
انعكاس س��لبي على الش��باب والبطال��ة، في حين تناول��ت الورقة 
الثانية التحديات والف��رص انطاقاً من واقع الش��باب كقوة تنموية 
كبيرة في المجتمع ومش��كاته من هجرة وبطالة م��ع اقتراح ربط 
سوق العمل والمخرجات الكمية والنوعية للتعليم وتدريب الشباب 

لانخراط في سوق العمل.

رصدها من خال اس����تبيان خاص، م��ع تقدي��م ال���وزارة منح��اً 
تدريبي��ة للط��اب المتفوقين بجميع االختصاصات، كاش����فة عن 
عزم الوزارة قريباً إط��اق برنامجين أس��اس��يين األول “برنامج 
القادة الش��باب” كحاضنة قيادية شابة من العاملين في المؤس��سات 
العام�ة وتدريبهم بشكل نوعي لرفد بني��ة الوظيفة العام��ة بطاقات 
ش��بابية متج��ددة، والثان��ي “ريادة األعم��ال” وال��ذي يهدف إلى 
توفير الدعم اإلداري وتأسيس المشروع األول للخريجين الشباب، 
ما يدعم االس��تراتيجية الوطنية لتمكينهم في بناء س����ورية وربط 
فكرهم بعمل المؤسس��ات الوطنية عبر تأمين مس��احة من الحوار 

والنقاش.

آراء حكومية
قال وزي��ر اإلع��ام المهندس محم��د رامز ترجمان ف��ي تصريح 
صحفي له خال االفتت��اح، أن المؤتم��ر تأكيد على دور الش��باب 
الس��وري ف��ي بن��اء بلده��م وإع��ادة إعماره م��ن خ��ال علومهم 
ومعارفه��م إضاف��ة إل��ى وجوده��م في صف��وف الجي��ش العربي 
الس��وري، مؤكداً دور المؤتم��ر في فت��ح المجال لح��وار ونقاش 
ش��فاف ومس��ؤول بين الش��باب ومؤسس��ات الدولة للوقوف على 
مش��اكلهم واحتياجاته��م في المرحل��ة المقبلة، في حي��ن قال وزير 
التربي��ة الدكتور هزوان الوز ف��ي تصريح مماث��ل أن التركيز يتم 
حالياً وفق األنظمة القائمة عل��ى تمكين مهارات المتعلم بما يتيح له 
فرص أفضل لدخول سوق العمل، معتبراً أن العمل لن يكون ابتداء 
فقط من الجيل الش��اب وإنما م��ا قبل التعليم الجامع��ي في المرحلة 
المدرسية، مؤكداً في السياق نفسه غنى سورية بعقول أبنائها الذين 

يعول عليهم في بنائها.

أما وزي��ر التعليم العالي الدكت��ور عاطف الن��داف، فقد أوضح أن 
أعداد الطاب المس��جلين في الجامعات الحكومية وصل إلى نحو 
700 ألف طالب، ما يجعل من شباب س��ورية عماد الوطن والذين 
انتصروا على اإلرهاب بحضورهم الفاعل ف��ي جامعاتهم، مؤكداً 
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مكافحة الفساد اإلداري
المش��اركون في اليوم الثاني م��ن المؤتمر قدم��وا مقترحات حول 
آلي��ات مكافح��ة الفس��اد اإلداري عبر القض��اء عل��ى الروتين في 
المؤس��س�ات الحكومية، داعين لوضع اس������ت�راتيجيات وقائي��ة 
م��ن الفس��اد اقتصادي��اً واجتماعي��اً وإداري��اً وتعليمي��اً وإعامياً، 
ومطالبي��ن بصياغة خط��ة اس��تراتيجية لإلص��اح اإلداري على 
مس��توى المؤسس��ات إلى جان��ب التركيز عل��ى التربية الس��ليمة 
والتعلي��م الجي��د ووض��ع س��ياس����ة وطني��ة لألج��ور تراع��ي 
االحتياجات المعيش��ية، ف��ي حين تضمن����ت مح��اور الجلس��تين 
التدريبيتين اللتين أقيمت��ا التعريف بمفهوم إدارة الموارد البش��رية 
وأهميته لتطوير عمل المؤسس��ات والمنظم��ات وتعزيز القدرات 
القيادي����ة ل��دى المش��اركين وتحفيزه���م عل��ى مواصل��ة التعل��م 
والتدري��ب ليكون�وا من الق��ادة اإلداريين مس��تقباً، حي��ث ناق�ش 
المش�اركون فيهما إدارة الموارد البشرية وآلية استثمار اإلمكانات 

المتاحة وزيادة فعاليتها.

مشروع وطني للبناء
أعرب المش��اركون في المؤتمر األول للش��باب والتنمية في ختام 
أعماله عن حبهم وش��كرهم وتقديرهم للرئيس بشار األسد لرعايته 
المؤتمر األول للشباب والتنمية البش��رية، واعتزازاهم بتوجيهاته 
التي بدأت م��ع إطاق��ه المش��روع الوطني لإلص��اح اإلداري، 
مؤكدي��ن تطلعهم ألن يجعلوا منه مش��روعاً وطني��اً يامس قضايا 
عملهم في كل المؤسسات ومنهجية تفكيرهم بكل مراحله، وأدوات 
تنفيذه وطرق إس��قاطه على الواقع والتزامهم المطلق ببناء سورية 

وإعادة إعمارها بالفكر والعلم والعمل.

استراتيجية وطنية للشباب
خرج المؤتم��ر في خت��ام أعمال��ه بمجموعة من التوصي��ات التي 
تراوحت بين الخط��ط والبرامج المقترحة بالت��وازي مع التوصية 
بأهمية وض��ع اس��تراتيجية وطنية للش��باب وتحديثه��ا كل خمس 

س��نوات، مع تحديد الخط��وط العريض��ة واألطر التأش��يرية التي 
س��تعمل عليها الدولة باالس��تثمار في الم��وارد الش��ابة وتمكينها، 
حيث ت��م التأكي��د على ض��رورة تفعيل نظ��ام الحواف��ز واالرتقاء 
الوظيفي بما يتناس��ب مع قدرات العاملين وأدائه��م، وإيجاد آليات 
لترس��يخ ثقافة العمل المؤسس��اتي وإدخال الفئ��ات العمرية ضمن 
التصنيف الوظيف��ي إلى جانب توضي��ح مفاهيم الترفي��ع والترقية 
وربطها بإنتاجية العمل، بالتوازي مع ضرورة وضع خطة شاملة 
لإلص��اح اإلداري من خال زيادة تمكي��ن العاملين بوضع خطط 
وبرامج تنم��ي مهاراتهم وقدراته��م ورفع مس��تواهم المهني عبر 
دورات تدريبية بم��ا يتاءم مع التط��ور التقني ومتغيرات س��وق 
العمل، موصين في الس��ياق نفس��ه بوضع خطط تنفيذية وبرنامج 
وطني للتدريب المجاني للش��باب بالتش��ارك م��ع القطاعات كافة، 
مع مراع��اة تحقي��ق التوازن ف��ي عملية التنمية البش��رية لتش��مل 
الكوادر الشابة في كل المحافظات السورية، وتدريب خاص لذوي 
الشهداء والجرحى لتأهيلهم وتمكينهم في مؤسسات القطاعين العام 

والخاص.

تطوير التنمية الريفية
وخ��رج المؤتمر أيض��اً بتوصي��ات أخ��رى تتعلق بأهمي��ة تفعيل 
دور اإلع��ام وخاصة االس��تقصائي منه، موصي��ن بأهمية وضع 
آليات لتأمين سياس��ات الخروج اآلمن من الخدم��ة العامة وتطوير 
سياس��ات اإلح��ال الوظيفي وإص��دار دليل ع��ام لمعايي��ر األداء 
وقوانين تُعن��ى بمكافحة الفس��اد وتطوي��ر القوانين القائم��ة حالياً، 
مع اقت��راح إدخال مناه��ج التربية القيادي��ة في المناه��ج التعليمية 
بالت��وازي مع رب��ط المس��ار التعليم��ي بالتدريبي، وعق��د مؤتمر 
الشباب سنوياً إلشراك الفئة الش��ابة ودمجها في برامجه وأنشطته، 
مؤكدين أهمي��ة التركيز على تطوير برامج التنمي��ة الريفية لتأمين 
فرص عمل ألبن��اء الريف الذي��ن لم يتابع��وا تحصيله��م العلمي، 
للمشاركة في عملية اتخاذ القرار.والعمل على تعزيز االنتماء الوطن��ي وقيم المواطنة لدفع المواطن 
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يوم المرأة اإلماراتية في عجمانمنشأة لمجموعة الخليج للتسويق

نظمت مجموعة الخليج للتس��ويق حفل وضع حجر األس��اس لبناء 
مركز توزيع متعدد المس��تويات ألعمال المجموعة ضمن المنطقة 
الح��رة في جب��ل علي )جاف��زا(. وتأتي هذه الخط��وة الطموحة في 
س��ياق خطط المجموعة الرامية لتطوير عمليات التخزين باستخدام 
أحدث وس��ائل التكنولوجيا اآللية وتعزيز نمو المحفظة االستثمارية 
لمجموعة الخليج للتس��ويق، باإلضافة إلى توسيع قاعدة أعمالها في 
مجال التجارة اإللكترونية. وتوفر المنشأة الجديدة حلول عملية، من 
ش��أنها زيادة االنتاجي��ة وتعزيز إدارة المس��تودعات بجودة وكفاءة 
عالية. فمن خالل إدخال أنظمة الفرز اآللي والحزام الناقل ستستغرق 

العمليات التشغيلية وقتاً أقل مما هي عليه بفضل التبسيط المطلق لها.

استضاف فندق باهي قصر عجمان، تحت إدارة “أتش أم أتش” يوم 
المرأة اإلماراتية السنوي الثالث، تقديراً لمساهمة المرأة.

االحتفالية نظمت بالش��راكة مع هيئة تطوير السياحة في اإلمارات، 
وافتتحه��ا رئيس ديوان حاك��م عجمان ماجد النعيم��ي، ومدير عام 
سياحة عجمان صالح الجزيري الذي سلم الدكتورة عائشة البوسميط 

جائزة يوم المرأة اإلماراتية.
وف��ي كلمته حول االحتفالية، قال مدير العمليات التنفيذي في “أتش 
أم أت��ش” فيرغال بورس��يل: نحن فخورون للغاية باس��تضافة هذه 
المناسبة المهمة التي تقام تقديرا لمساهمة السيدات الالتي لعبن دوراً 

بالغ األهمية في تقدم وتطور دولة اإلمارات.

الشارقة في معرض موسكو للسياحةموانئ أبوظبي تدشن مرافئ الفجيرة

افتتحت موانئ أبوظبي عمليات تش��غيل مرافئ الفجيرة في الساحل 
الشرقي لدولة اإلمارات. وقام بتدشين عمليات مرافئ الفجيرة رئيس 
مجل��س إدارة ميناء الفجيرة، صالح بن محمد الش��رقي - و الرئيس 
التنفيذي لموانئ أبوظبي محمد جمعة الشامس��ي. ويأتي التدشين في 
أعقاب اتفاقية امتياز لمدة 35 عاماً، تنص على منح الموانئ الحقوق 
الحصري��ة لتطوير البنية التحتية والفوقي��ة للميناء، وإدارة عمليات 

الشحن والسفن السياحية.
الشامسي أكد أن اإلنجاز يلقي الضوء على االلتزام والحرص على 
تسخير كافة اإلمكانات والخبرات لنقل الحاويات والبضائع والسفن 
الس��ياحية، لتوس��يع عمليات التبادل بين الميناء وأسواق شبه القارة 

الهندية وشرق أفريقيا.

ش��اركت هيئة اإلنماء التجاري والس��ياحي بالش��ارقة للعام ال�15 
على التوالي في النسخة ال�23 من معرض موسكو الدولي للسياحة 

الترفيهية.
وأكد رئيس هيئة اإلنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد المدفع 
أن الس��وق الروس��ي يُعد من كبرى األسواق المصدرة للسياح إلى 
اإلمارة، وأن الهيئة تحرص على المش��اركة في في كل عام نظراً 
ألهميت��ه الكبيرة عل��ى صعيد التروي��ج لالمارة كوجهة س��ياحية 
مفضل��ة للس��ياح الدوليين عل��ى وجه العموم وال��روس على وجه 
الخصوص. كما أن المش��اركة تأتي في س��ياق اس��تراتيجية شاملة 
تقوم على التوسع في األسواق الجديدة وتعزيز التواجد في األسواق 

القائمة الحالية.
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Electric Vehicles يدعم التنقل األخضرمؤتمر صيني عربي إلحياء طريق الحرير
وق��ع األمي��ن العام 
التح��اد المصارف 
وس�����ام  العربي���ة 
ف�ت��وح ورئ�ي����س 
مجل�������س اإلدارة 
لغرف����ة  التنفي��ذي 
طري���ق الحري����ر 
للتج��ارة العالمي���ة 

ج��ان غي كارييه مذك��رة تعاون، في حضور رئي��س مجلس إدارة 
اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس 
ادارة غرف��ة طريق الحري��ر للتجارة العالمية ل��و جيانزونغ، وذلك 
خ��الل انعقاد قمة التجارة العالمية لطريق الحرير 2017، في والية 

غزيان - شمال الصين.
وأشار فتوح الى التطور االقتصادي الذي شهدته الصين في السنوات 
الماضية ، حيث تضاعف حجم الناتج المحلي اإلجمالي للصين نحو 
9 مرات، من 1.2 تريليون دوالر في عام 2000 إلى 11.2 تريليون 
دوالر عام 2016. وكشف فتوح أن االتحاد سيقوم بالتحضير النعقاد 

مؤتمر صيني - عربي إلحياء طريق الحرير في عام 2018.

ش��هدت دبي انعقاد مؤتم��ر “المركبات الكهربائي��ة في اإلمارات 
العربية المتحدة Electric Vehicles UAE”، الذي انعقد يومي 
26 و27 أيلول/س��بتمبر 2017. وه��و يهدف إلى دعم اس��تحداث 

البنية التحتية الالزمة للمركبات الكهربائية في البالد.
وجاء المؤتمر الذي نظمته  شركة المؤتمرات واللقاءات المتطورة 
)ACM(، بع��د إط��الق مب��ادرة دب��ي للتنقل األخض��ر في إطار 
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تحويل دبي 

إلى مدينة مستدامة ونظيفة.
وناق��ش المؤتم��ر على م��دى يومين تعزيز اس��تخدام الس��يارات 
الكهربائي��ة من خالل توفير الحواف��ز والبنى التحتية الجديدة لدعم 
االنتقال إلى مدينة نظيفة ومستدامة تحقيقاً ألهداف استراتيجية دبي 

للطاقة النظيفة 2050.

دعم مدرسي لأليتام من “الشام”

للعام الثالث على التوالي، قدّم بنك الشام 300 حقيبة مدرسية للطالب 
األيتام من فئة “فاقد المعيل” المسجلين لدى جمعية غراس التنموية، 
حيث استفاد كل طالب من حقيبة تتضمن أدوات مدرسية وفق المرحلة 
التعليمية التي يدرس فيها. وجرى توزيع الحقائب بمش��اركة بعض 
موظفي بنك الش��ام، عقب عدد من النشاطات الترفيهية والمسابقات 
الهادفة التي تت��الءم مع أعمار وظروف الطالب. وأوضح الرئيس 
التنفيذي أحمد اللحام، أن المبادرة “تعد امتداداً لبرامج الدعم العلمي 
التي ينفذها بنك الشام سنوياً وضمن برامجه للمسؤولية االجتماعية 

وتعبيراً عن اهتمامه باأليتام وتوفير احتياجاتهم المدرسية”.

حملة ألف حقيبة مدرسية
ق����دم ب�ن����ك 
سورية الدولي 
مي  س����ال إل ا
للع��ام الثال��ث 
أل��ف حقيب���ة 
مع  مدرس���ية 
س����ية  ق�رط�ا
لل�ت�الم�ي������ذ 
المحتاج�ي����ن 

والمهجرين في مدرس��ة قدس��يا األولى للتعليم األساس��ي بمحافظة 
ريف دمشق ضمن مبادرة البنك لدعم طالب العلم والمعرفة وإطار 
مس��ؤوليته اإلجتماعية تجاه المجتمع. وأك��د الرئيس التنفيذي للبنك 
عب��د الق��ادر الدويك أن “حملة ألف حقيبة مدرس��ية” س��تكون أحد 
المشروعات التي س��يحرص البنك على تنفيذها سنوياً دعماً ألبناء 
األس��ر المحتاجة ولمس��يرتهم التعليمية بتوفير المتطلبات الدراسية 
وإدخال الفرح والس��رور في أنفس��هم ليبدؤوا عامهم الدراسي بجد 
ونش��اط، وتحفيزاً لهم حتى يتمكنوا من استكمال مسيرتهم التعليمية 

من دون اإلحساس باالختالف عن باقي أقرانهم.
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شراكة حول الثقافة والشباب

فرع جديد لـ“فينسيا بنك”

احتف�ل البن��ك 
ن�������ي  للبن�ا ا
ال�ف�رن�س����ي 
 Vi r g i n و
 R a d i o
 Lebanon
ك�ة  ش������ر و
أكس��ا الشرق 
س������ط  و أل ا
 ، م�ي�����ن للتأ

بمن��ح أكبر جائ��زة نقدية في تاريخ اإلعالم اللبنان��ي في فرع البنك 
ف��ي جل الديب س��نتر. وجرى تس��ليم الجائزة الكب��رى التي بلغت 
قيمتها 400.000 وتسددها شركة التأمين “أكسا الشرق األوسط”، 
 Virgin Radio Lebanon بحضور رئيس مجلس إدارة إذاع��ة
مكرم زرد أبو جودة، مدير عام ش��ركة أكس��ا الشرق األوسط إيلي 
نس��ناس، مدير عام البنك اللبناني الفرنسي ريّا نحاس، التي شكرت 
 Virgin بدورها الش��ريكين على شراكتهما المثمرتين مصّرحة أن

Radio Lebanon هي وسيلة تواصل مميزة مع الشباب.

افتتح فينيسيا بنك فرعاً جديداً له في مدينة جونية ضمن استراتيجية 
التوسُّع والنمو التي يعتمدها، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية 
ومصرفية. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك عبد الرزاق عاشور، أن 
افتتاح الفرع الجديد، وهو الثامن عشر، يأتي إنطالقاً من إستراتيجية 
المصرف بالتوسُّع والنمو لتلبية الحاجات المالية لزبائنه وتوسيع نطاق 
خدمتهم، وتوفير التمويل لألفراد والمؤسس��ات، والشركات الناشئة 
واإلفادة من سياسة التحفيز اإلقتصادي الداعمة للنمو اإلقتصادي التي 
يتبناها مصرف لبنان منذ سنوات. مشدداً على أن قوة البنك نابعة من 
المؤش��رات المالية، وتطبيق المعايير الدولية والقواعد العالمية على 

صعيد الرسملة والسيولة والمالءة واإلدارة الرشيدة.

منتدى بيروت الدولي للطاقة
نظم “المركز اللبناني 
لحفظ الطاقة” مؤتمر 
ومع�رض “م�ن�ت��دى 
بيروت الدولي الثامن 
للطاق���ة والتنم�ي����ة 
المس�تدامة”، برعاي�ة 
الجمهوري�ة  رئي��س 
اللبنانية العماد ميشال 
ع�ون ممثالً بوزي��ر 
الطاقة والمياه سيزار 

أبي خليل، في فن��دق لورويال - ضبية، في حضور حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمه وس��فيرة االتحاد االوروبي في لبنان كريستينا 

السن، وفاعليات ومهتمين من لبنان والدول العربية واالوروبية.
وثّمن خليل ف��ي كلمته “الجهود المبذولة النعقاد هذا المنتدى للعام 
الثام��ن على التوالي، وما ش��هده من تطوير لجهة تنظيم وش��مول 
معظ��م الجه��ات المعنية وفي مقدمه��ا الخبراء وش��ركات القطاع 
الخ��اص والمصارف وعلى رأس��هم الحضور المباش��ر والفاعل 

لمصرف لبنان”.

متحف لـ“إيف سان لوران”

افتتح ف��ي باريس متحف جديد إلبداعات مصمم األزياء الفرنس��ي 
الراح��ل “إيف س��ان ل��وران” ف��ي المبن��ى ال��ذي كان يصنع فيه 
مجموعاته لمدة 28 عاماً والذي كان يضم ورش��ة مليئة برس��وماته 
م��ع أدراج كاملة من الخ��رز والدانتيل ومكتبه األصلي. وقال مدير 
المتحف أوليفييه فالفيانو: هذا أكبر من مجرد معرض لألزياء، إننا 

نفتتح منزالً لفنان يمكن أن تجد روحه في المالبس وفي المكان.
وتع��رض ف��ي المتحف ال��ذي أصبح متاح��اً لعامة ال��زوار، أجمل 
الفساتين المرصعة بالجواهر والتصاميم المميزة التي حددت أسلوب 

المصمم الذي تقاعد عام 2002 وتوفي بعد ذلك ب�6 سنوات.
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شراكة بين فرنسبنك وجمعية الصناعيين
اتفاقية  فرنَس��بنك  وق��ع 
جمعي��ة  م��ع  تع��اون 
اللبنانيي��ن  الصناعيي��ن 
خالل جلسة عقدها تحت 
عن��وان “نه��ج متكامل 
في مج��ال تمويل الطاقة 
المستدامة” وذلك خالل 
منت��دى بي��روت الدولي 

الثام��ن للطاقة ف��ي فندق لورويال ضبيه. وكان المؤتمر الذي اختتم جلس��اته الثالث 
في 20 أيلول/سبتمبر 2017، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونظمه 
  UNDP المرك��ز اللبناني لحفظ الطاقة، بمش��اركة برنامج االمم المتح��دة االنمائي
ووزارت��ي الطاقة والبيئة. وفي اليوم الثالث للمؤتمر، قام رئيس مجموعة فرنس��بنك 
الوزير الس��ابق عدنان القصار، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، 
بتوقيع اتفاقية تفاهم تكِرس تعاون فرنَسبنك لتقديم مبادراته الريادية في نشر وتعزيز 

الوعي العام حول أهمية الطاقة وتمويله من أجل تحقيق التنمية المستدامة في لبنان.
ويندرج هذا التعاون ضمن سلس��لة متكاملة من التحضير والدراسة واختيار الحلول 
والتمويل، وتحفيز الصناعيين العتماد الطاقة البديلة، سيما وان القطاعات االقتصادية 
المنتجة للس��لع تعاني من ازمات ساهمت الطاقة في تفاقمها، حيث أن أسعار الطاقة 
المرتفعة نس��بيا مقارنةً مع دول الجوار هي أحد العناصر الرئيس��ية في كلفة االنتاج 

الصناعي والحد من القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية.

ترويج للبنان في أوروبا
لفت وزير الس��ياحة اوادي��س كيدانيانالى 
أن جهوداً تبذل إلعادة لبنان إلى الخارطة 
السياحية العالمية بعد االستقرار السياسي 

واألمني الذي ينعم بهما.
وأشار كيدانيان إلى تنوع السياحة في لبنان 
بدءاً من سياحة الترفيه إلى السياحة الدينية 
والثقافي��ة والبيئة واالستش��فائية وس��ياحة 
المع��ارض، كما أوضح أنه تم من باريس 
إط��الق المكتب التمثيلي للبنان في أوروبا 

من خالل شركة Visit Lebanon لجذب السائح االوروبي.
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ش�كلت في وزارة التربية اللبنانية لجنة طوارئ لدرس نس�بة الزيادة على القس�ط 
المدرس�ي، فأي�اً تكن القرارات الت�ي تتخذها ال يمكن أن تحل م�كان وزارة الوصاية. 
فالمهمة الموكلة للجنة، إذا كانت بهدف بلورة مسودة حل وتقريب وجهات النظر، 
أو التوصل إلى تسوية بين المكونات التربوية في الخاص، لن تؤدي إلى نتائج في ظل 
تمترس األطراف المشاركة حول أبواب مغلقة، والتمسك بمواقف ال مخرج لها. ولعل 
التسوية التي يحكى عنها والقائمة على التوازن التربوي، ربما تكون غير ممكنة، طالما 
أن هناك قانوناً يستحيل مخالفة مواده وأحكامه، إال إذا أراد البعض إقناع المعلمين 
ف�ي الم�دارس الخاصة مثاًل أن يتخلوا عما أقره لهم القانون من حقوق، والخروج الى 
الناس معتذرين عن قبول الزيادات والدرجات والتزام قرارات إدارات المدارس الخاصة. 

وهذا األمر خارج البحث وفق ما أقر من وحدة تشريع بين القطاعين.

ولع�ل العودة إل�ى دور وزارة التربية ووظيفتها، حتى لو كانت س�لطة وصاية بعض 
قراراتها غير ملزم، ويقع تحت سقف التمنيات، مسألة ضرورية إلعادة تصويب األمور. 
ونحن نعرف أن الحوار في لجنة الطوارئ لن يحل المشكلة، طالما أن غالبية المدارس 
وضعت شروطاً لعدم زيادة األقساط، أولها تعديل بعض بنود سلسلة الرواتب وإرجاء 
تطبيق بنود معينة لس�نة كامل�ة، تتولى خاللها الدولة دعم المؤسس�ات التربوية 
الخاص�ة ك�ي تتمكن من دف�ع روات�ب المعلمين الجدي�دة، في حين أن األس�اتذة 
متمس�كون بحقوقه�م ولن يتراجع�وا قيد أنملة عن حقهم في رواتب السلس�لة 
الجديدة، فأين يدور النقاش حقيقة وإلى أين سيصل؟ مع العلم أن المدارس الخاصة 
أو أكثريته�ا وضعت جداول أقس�اط جديدة وبدأت بوض�ع األهالي في صورتها غير 

مكترثة لما يرتبه ذلك من أزمات بين المدرسة واألهالي والمعلمين.

ليست وظيفة التربية أن تتسلم موازنات المدارس الخاصة وتوقع عليها. فوظيفتها 
أيض�اً معالجة الخلل والمحاس�بة وتصوي�ب األمور ورد الموازن�ات إذا كانت مخالفة، 
خصوص�اً بع�د التدقيق بأرقامها، وم�ا إذا كانت قانونية أو ال. قبل ذل�ك على الوزارة 
ومصلحة التعليم الخاص فيها إعادة التدقيق بموازنات الس�نوات الس�ت الماضية، 
فالكل يعلم أن أكثرية المدارس زادت أقساطها، وبعضها وصلت زياداته إلى 100 % 
بحج�ج مختلفة من بينها النفقات التي تتضمن إع�ادة التأهيل، لذا ال يمكن القفز 
أم�ام هذا األم�ر قبل إقفاله ووضع الرأي العام واألهال�ي بالحقائق تجنباً للوصول الى 
مرحلة تفقد فيها الوزارة وصايتها الحقيقية والمؤثرة، وعليها تحديد خريطة طريق 

لألقساط المدرسية، لجبه التضليل الذي يمارس في التعليم.

األقساط ودور التربية
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دبي تستعد لنهضة “أكسبو 2020”دبي تستعد لنهضة “أكسبو 2020”

رياض سالمه بني أفضل 9 حكام يف العاملرياض سالمه بني أفضل 9 حكام يف العامل


