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ي تحوله دولة نفطية بعد توقيع العقود مع 
اذا كان لبنان قد قطع ش��وطاً مهماً �ف

ف 4 و9، فإن ذلك يحتاج اىل مزي��د من تضافر الجهود والعمل  كات للبلوك�ي ال�رش
للعبور اىل بر الأمان اقتصادياً ومالياً. يستلزم ذلك خطوات اصالحية تتضمنها 
الموازنة العامة 2018، كمدخل لحش��د الدعم الدوىلي للبنان ومساعدته عىل 

تجاوز أزماته. 

ي هذا السياق، من التذك�ي بأن سياسة مرصف لبنان عىل سبيل المثال، اتجهت 
ل بد �ف

ي المناسب لتشجيع 
ف المناخ النقدي والمرص�ف ، نحو تأم�ي ف خالل العقدين الماضي�ي

ف التمويل الالزم  أنشطة القطاع الخاص وإطالق المبادرات والحوافز المناسبة لتأم�ي
من اجل المحافظة عىل الستقرار الجتماعي من دون توليد التضخم. وترافقت 
ة،  ي قادها الحاكم رياض سالمه مع تثبيت النقد وحماية الل�ي

هذه السياسة ال�ت
ات سابقة، حكومة ومؤسسات.  ي ف�ت

وتحمل مسؤولية العجز الذي عانته الدولة �ف
لذا اليوم الدولة مطالبة بأن تتقدم خطوات اىل الأمام بمشاريع إصالحية جوهرية 
ي 

ي المالية العامة، وإعادة النظر �ف
نفاق وترشيده ومعالجة العجز الكب�ي �ف وخفض الإ

رّ عن سياسة  ي ستع�ب
ي ل تتضمن أي بند إصالحي، وهي ال�ت

وع موازنة 2018 ال�ت م�رش
ي 6 نيسان/ابريل 2018.

ي مؤتمر “سيدر 1” المقرر �ف
الدولة المالية �ف

ورية للذهاب اىل المؤتمر، لكن أيضاً ببنود  وع الموازنة هو مس��ألة �ف إقرار م�رش
إصالحية تسمح بخفض العجز وتقليصه، وهو الأمر الذي تعهد به أمام وفد 
اً. وإذا أقرت  صندوق النقد الدوىلي رئيس الجمهورية العماد ميش��ال عون أخ�ي
الموازنة بال إصالحات وبنس��بة عجز مرتفعة، علماً أن صندوق النقد الدوىلي حذر 
ي أحس��ن أحواله أمام 

من ارتفاع المديونية العامة، فإن وضع لبنان لن يكون �ف
ي مؤتمرات الدعم الأخرى.

المجتمع الدوىلي و�ف

النفط والموازنة والخطوات الإصالحية المطلوبة
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الشوا يلتقي عمدة مدينة لندن

التقى محافظ س��لطة النقد عزام الش��وا، 
في مقر سلطة النقد برام هللا، عمدة مدينة 
لندن اللورد تشارلز بومان. وأطلع الشوا 
عم��دة لندن عل��ى آخر اإلنج��ازات التي 
حققتها الس��لطة من النواحي التش��ريعية 
والتنظيمي��ة والرقابية لتعزيز اس��تقرار 
الجهاز المصرفي الفلس��طيني، والجهود 
المبذولة لمواكبة التط��ورات المصرفية 

العالمية. وأش��اد الش��وا بالدعم الذي تقدم��ه بريطانيا، مؤكداً ض��رورة تعزيز العالقة 
بي��ن الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية، وذلك في إطار تطوير العالقات 

المصرفية الفلسطينية مع مختلف الدول.
بدوره، أعرب عمدة لندن عن اس��تعداد بالده لتوسيع آفاق التعاون المستمر والمتبادل 

بمختلف المجاالت ومنها المالي والمصرفي.
أص��در البنك المرك��زي المصري ق��راراً بتخصيص 
مبلغ مليار جنيه )56.5 مليون دوالر أميركي( للشباب 

المبتكر على شكل قرض من دون فوائد.
وخ��الل كلم��ة له، رح��ب الرئيس عبد الفتاح السيس��ي 
بق��رار البن��ك قائالً: “نريد تش��جيع الش��باب المصري 
الس��يما المجتهد ونتيح له فرص عمل جيدة وتسهيالت 
لتمويل مش��روعه كمنحه قروضا من دون فوائد”. كما 
طالب الحكومة بتمويل المشروعات كنوع من التشجيع 

في كافة المجاالت.

قرض من دون فوائد
للشباب المصري

عبد الفتاح السيسي

قرر رئيس الحكومة التونس��ية، يوسف الشاهد، تفعيل 
إج��راءات إعف��اء محافظ البن��ك المركزي، الش��اذلي 
العياري، من مهامه وتعيين، مروان العباسي، خلفاً له، 
إثر مصادقة البرلم��ان األوروبي على تصنيف تونس 
ضم��ن الدول المعرضة بق��وة لتبيض األموال وتمويل 

اإلرهاب.
يش��ار إلى أن العباس��ي، هو خبير ل��دى البنك الدولي، 
وحاص��ل على درجة دكتوراه ف��ي علوم االقتصاد من 

جامعة باريس األولى.

أوروبا تطيح بحاكم المركزي التونسي

حساب رسمي لمصرف لبنان على تويتر

أطلق مصرف لبنان حساباً له على موقع تويتر، وهو “BDL_Lebanon”، موضحاً 
أن هذه الخطوة جاءت “نظراً ألهمية مواقع التواصل االجتماعي في حياتنا اليومية”.

وأكد المصرف في بيان، أنه 
سيكون على تواصل مع كل 
بأح��دث  لتزويدهم  اللبنانيين 
التط��ورات م��ن مش����اريع 
ومؤتم����رات وإلعالمه�����م 
ب��كل المنش��ورات والتعاميم 

الصادرة عنه.

أداء قوي لبنك “عوده”

حقق بن��ك ع��وده أداًء جيّ��داً في 
عام 2017 بحي��ث بلغت أرباحه 
الصافي��ة المجّمعة غي��ر المدقّقة 
559 ملي��ون دوالر )464 مليون 
دوالر من دون احتس��اب األرباح 
الصافي��ة الناجمة من النش��اطات 
المتوقّف��ة( أي بنم��و نس��بته 13 
% مقارن��ةً مع األرب��اح الصافية 

المتكّررة لعام 2016. وبلغت حّصة الوحدات خارج لبنان 45 %. وبلغت الموجودات 
المجّمعة للبنك  في نهاية كانون األول/ديس��مبر الماضي ما قيمته 43.8 مليار دوالر، 
لتصل إلى 54.7 ملياراً لدى احتس��اب الودائع االئتمانيّة وحس��ابات األسهم والسندات 

المدارة، ليحافظ بذلك البنك على موقعه في صدارة المجموعات المصرفيّة اللبنانيّة.
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بنك الجزيرة يعتزم زيادة رأسماله

وافقت هيئة السوق المالية في السعودية 
على طلب بنك الجزيرة زيادة رأسماله 
60 %، عن طريق طرح أسهم حقوق 
أولوية بقيمة 3 ملي��ارات لاير )800 
ملي��ون دوالر(، ليبلغ رأس��مال البنك 
بعد إتمام عملية الزيادة 8.2 مليار لاير 

)2.18 مليار دوالر(. وسيُحدد سعر الطرح وعدد األسهم المطروحة لالكتتاب من قبل 
البن��ك بعد نهاية تداول يوم انعق��اد الجمعية العامة غير العادية، على أن تكون األحقية 
للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم 

تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

دي غويندوس نائبًا لرئيس “المركزي األوروبي”

اختار وزراء مالية منطقة اليورو، وزير االقتصاد اإلسباني، 
لويس دي غوين��دوس، نائباً جديداً لرئيس البنك المركزي 
األوروب��ي. وقال غويندوس، بعد ترش��يحه للمنصب: إنه 
س��يدافع عن اس��تقالل البنك، وأن هناك حاج��ة إلى اتخاذ 
خطوات لتعميق الوحدة االقتصادية والنقدية لمنطقة اليورو. 
وقد يعزز اختيار الوزير االسباني فرص وصول شخصية 
ألمانية الى رئاسة المركزي األوروبي العام القادم، بالرغم 

من أن دي غويندوس قال: إن ترشيحه ليس مرتبطاً بأي شروط على اإلطالق.
لويس دي غويندوس

اعتب����ر محاف���ظ 
انكلت�����را  بن����ك 
كارن���ي،  م��ارك 
أن “بتكوي�������ن” 
كعمل���ة  فش���ل�ت 
للمؤش���رات  وفقاً 
المعيارية، مش�يراً 
إلى أن هذه العملة 
االفتراضية ليست 

مخزن�ا للقيم�ة أو وس���يلة مفيدة لش��راء األش��ياء.
لكن كارني، ق��ال: إن التكنولوجيا التي تس����ت�ن�د إليها 
العمل��ة الرقمية األش��هر في العالم، ربم��ا تكون مفيدة 
كوس��يلة للتحق��ق من الصفق��ات المالي��ة بطريقة غير 

مركزية.

محافظ بنك انكلترا: “بتكوين”
فشلت بشكل كامل

مارك كارني

طرح البنك المركزي العماني سندات التنمية الحكومية 
لالكتت��اب العام بقيمة 150 ملي��ون لاير عماني )390 
مليون دوالر أميركي(، موضحاً أن الس��ندات الجديدة 
تس����تحق لمدة عش����ر س��نوات بس���عر فائدة أس�اسي 

يبلغ 6 % سنوياً.
وس��تضمن الحكومة العمانية الس��ندات ضماناً مباشراً 
وغير مش��روط، وعليه يمك��ن االقتراض بضمان هذه 
الس��ندات من البن��وك المحلية المرخص��ة، إضافة إلى 
إمكانية التعامل عليها بيعاً وش��راًء بالس��عر السائد في 

السوق من خالل سوق مسقط لألوراق المالية.
يذك��ر أنه عل��ى الرغ��م من أن س����لطن�ة عمان منت�ج 
صغي���ر للنف���ط، ف��إن عوائده����ا النفطي��ة ومي���زان 
المدفوع��ات الخاص بها تضررا جّراء هبوط أس��عار 

الخام عالمياً.

“المركزي العماني” يطرح سندات
بـ390 مليون دوالر

 سورية الدولي اإلسالمي: توزيع أسهم مجانية

حقق بنك سورية الدولي اإلسالمي نتائج مالية مميزة في 
العام 2017 بحسب ما تشير إليه البيانات المالية األولية، 
حيث بلغ صاف��ي األرباح المحققة بع��د الضريبة وبعد 
استبعاد نتائج إعادة تقييم مركز القطع البنيوي 1.5 مليار 
ليرة س��ورية. وبيّن عبد القادر الدويك الرئيس التنفيذي 
للبن��ك أن جدول أعمال جلس��ة مجل��س اإلدارة يتضمن 
اقترحاً للهيئة العامة بتوزيع أسهم منحة بواقع 50 % من 
رأسمال البنك الحالي بعد الحصول على موافقة الجهات 

الوصائية المعنية. وأكد الدويك على أن عملية زيادة رأسمال البنك عن طريق توزيع أسهم 
مجانية تعد ذات فائدة كبيرة لجهة زيادة قاعدة رأس المال من خالل تحويل االحتياطيات 
واألرباح إلى زيادة في رأس المال، والذي يعني رس��ملة لالحتياطيات واألرباح، وهذا 
ينعكس على نشاط البنك وعلى زيادة قاعدته الرأسمالية، وقدرته على تمويل المشروعات، 
كما إنها تأتي في إطار تحقيق المتطلبات القانونية لرفع رأس��مال المصارف اإلسالمية 
ليصبح 15 مليار ليرة سورية. ويعد توزيع أسهم مجانية على المساهمين الخيار األفضل، 
ألن القيمة الس��وقية لألس��هم الجديدة أكبر من قيمة التوزيع النقدي، وبالتالي فإن قرار 

توزيع األرباح على شكل أسهم مجانية يصب في مصلحة المساهم.

عبد القادر الدويك
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حص��ل بن��ك أبوظب��ي 
األول، أكب��ر بن��ك في 
العربية  اإلمارات  دولة 
المتحدة، على ترخيص 
من هيئة السوق المالية 
لتأسيس  الس��عودية  في 
األول  أبوظبي  “شركة 
السعودية”،  لالستثمار 
التي  التابع��ة  الش��ركة 
ستقدم نشاطات الترتيب 

وتقديم المش��ورة لكافة الش��ركات والمؤسسات الراغبة 
في دخول األس��واق العالمي��ة. وقال الرئي��س التنفيذي 
لمجموعة بن��ك أبوظبي األول، عبدالحميد س��عيد: يُعد 
تأس��يس هذه الشركة خطوة نوعية في مسيرة مجموعة 
بن��ك أبوظب��ي األول ومجموعة الخدم��ات المصرفية 

للشركات واالستثمار.

”AA“ التصنيف االئتماني للكويت عند

ترخيص لـ“أبوظبي األول”
في السعودية

ثبتت وكالة س��تاندرد آند بورز التصنيف االئتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة 
)AA( مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف. موضحةً أن النظرة المستقبلية المستقرة 
تعكس التوقعات باستمرار قوة األوضاع المالية الحكومية والخارجية للكويت، مدعومةً 
برصيد كبير من األصول المالية. وتوقعت الوكالة كفاية هذه القوة لمقابلة المخاطر المتعلقة 

بانخفاض أسعار النفط وعدم تنوع 
االقتصاد والتوترات الجيوسياسية، 
وأن تأكيدها للتصني��ف االئتماني 
المرتفع��ة  بالمس��تويات  مدع��وم 
من المص��دات المالية والخارجية 
الس��يادية المتراكم��ة بالرغ��م من 

تراجع اسعار النفط.

عبدالحميد سعيد

أعلن مصرف قطر المركزي عن حظر التعامل بالعملة 
االفتراضية “بيتكوين” بأي شكل من األشكال أو تبديلها 
ب��أي عملة أخرى داخ��ل قطر. كما منع فتح حس��ابات 
للتعامل بهذه العملة، أو إرس��ال أو استقبال أي حواالت 
مالية بغرض ش��راء أو بيع تلك العملة. وقال المركزي 
القطري في بيان: إن الحظر يأتي حرصاً على س��المة 
الجهاز المالي والمصرفي، بعد أن نش��ط مؤخراً، وفي 
مختلف دول العالم، التداول بالعمالت االفتراضية ومنها 
ما يس��مى بيتكوين”. وع��زا المركزي ه��ذا القرار لما 
يترتب عليه التداول بالعمالت الرقمية من مخاطر عالية 
تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير، وإمكانية استخدامها 

في الجرائم المالية والقرصنة اإللكترونية.

قطر تحظر التعامل بعملة “بيتكوين”

QNB4.2 مليار دوالر قيمة العالمة المصرفية لـ

حصل��ت مجموعة QNB القطرية على لقب العالمة التجارية المصرفية األعلى قيمة 
في الشرق األوسط وأفريقيا لعام 2018، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند 
فاينانس التابعة لمجلة ذي بانكر. وارتفعت قيمة العالمة ل�QNB إلى 4.2 مليار دوالر 
محققة نمواً بنسبة 11 % على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر قوة العالمة )BSI( من 

76.4 %إل��ى 78.4%، مدفوعاً بأدائها 
المالي القوي وتوسعاتها الدولية الناجحة. 
واحتل��ت  المجموعة  المركز الثاني في 
تصنيف العالمة، األعلى قيمة في جنوب 
ش��رق آس��يا، متقدمة بذلك عل��ى أكبر 
البنوك في ماليزيا واندونيس��يا وتايالند 

والفلبين وسنغافورة.

الكويت: المصارف تمول استراتيجية 2040

أكدت  العضو المنتدب لش��ؤون التخطيط والمالية في 
مؤسس��ة البترول الكويتية وفاء الزعابي، أن النس��بة 
األكب��ر من تمويل اس��تراتيجية القطاع النفطي البالغة 
قيمتها أكثر من 500 مليار دوالر حتى 2040 ستكون 
من البنوك المحلية واألجنبية. وتس��عى االس��تراتيجية 
الجديدة للمؤسسة لتحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام 
في الكويت بش��كل ثاب��ت حول 4.75 ملي��ون برميل 
يومياً بحلول عام 2040. وقالت الزعابي: إن التمويل 

الذاتي للمش��اريع النفطية س��يتراوح بين 30 % و40 % حس��ب طبيعة كل مش��روع 
والباقي من البنوك المحلية واألجنبية. وأشارت إلى أن المؤسسة تخطط إلنشاء منطقة 
صناعية بترولية للقطاع الخاص مساحتها 7.4 كيلومتر مربع، موضحةً أن هذه المنطقة  

ستساهم في تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي على أراض صناعية مناسبة.

وفاء الزعابي
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أعل��ن مدي��ر دائ��رة 
الصادرات في البنك 
المركزي االيران�ي، 
صمد كريمي، ع��ن 
عقد عش���ر مذكرات 
تفاه���م وعقود مالية 
م��ع ع��دد م��ن دول 
فيه�ا  بم���ا  العال���م، 
تركي�ا وباكستان، كما 
أض���اف، أن البن��ك 

يس�����تخدم آليات مصرفي��ة بما فيها المقايضة ويتاب�ع 
هذه العقود المالية.

وأشار صمدي، إلى أن “المركزي االيراني” ونظيره 
الترك��ي، وقعا على اتفاقية لمدة ثالث س��نوات، تنص 
على تقديم الريال االيراني للمستوردين االتراك لشراء 
الس��لع والخدمات االيرانية وكذلك تقديم الليرة التركية 

للمستوردين والمستثمرين االيرانيين.

“المركزي االيراني” يبرم عقوداً مالية

صمد كريمي

“ريبل” تتعاون مع البنوك السعودية

وق��ع البنك المركزي الس��عودي 
اتفاقاً مع ريبل األميركية لمساعدة 
البنوك في المملكة على تس��وية 
برنامج  باس��تخدام  المدفوع��ات 
سلس��لة الكت��ل في الوق��ت الذي 
بدأت فيه الجه��ات التنظيمية في 
الخليج استكش��اف أشكال جديدة 
م��ن التكنولوجي��ا المالية. وقالت 

الش��ركة: إن البرنامج التجريبي هو األول من نوعه الذي يدشنه بنك مركزي ويسمح 
للبنوك في المملكة باس��تخدام برنامج ريبل للتس��وية الفورية للمدفوعات المرسلة إلى 
داخل وخارج البالد. وسيسمح البرنامج  للبنوك السعودية بتنفيذ المعامالت الخارجية 
بطريقة أس��رع وأقل تكلفة وأكثر ش��فافية، مضيفة أن البنك المركزي سيقدم التدريب 

للبنوك السعودية المهتمة بالبرنامج.

اعت��رف البن��ك المرك��زي البولن��دي، بتموي��ل حملة 
مناهضة للعمالت الرقمية عبر “فايسبوك” و“غوغل” 
و“يوتي��وب”، حي��ث أنفق م��ا يع��ادل 27 ألف دوالر 

أميركي.
وترتكز الحملة بش��كل أساسي على فيلم قصير بعنوان 
“فق��دت كل أموالي؟!” يتناول اس��تثمار ش��اب لكل ما 
يملك في العمالت الرقمي��ة، ومن ثم يتعرض لمواقف 
محرجة لعدم قدرته على استخدامها في الدفع، وتنتهي 
القص��ة بفقدان��ه قيمة اس��تثماراته كاملة بينما يحس��ب 
الش��خص ال��ذي أدخله للس��وق أرباحه م��ن العمالت 

الورقية.

حملة بولندية مناهضة
للعمالت الرقمية

نيجيريا تقاضي “جيه.بي مورغان”

رفعت نيجيريا دع��وى تعويض ضد مصرف “جيه.
بي.مورغ��ان تش��يس”، بقيم��ة تتج��اوز 875 مليون 
دوالر أميركي، متهمة إياه باإلهمال في تحويل أموال 
من اتفاق بشأن حقل نفطي. وتتعلق الدعوى التي جرى 
رفعه��ا في المحاكم البريطانية بش��راء عمالقي النفط 
“رويال داتش شل” و“إيني” لحقل “أو.بي.إل 245” 
النفطي البحري في نيجيريا خالل عام 2011. وتتركز 

القضية بش��كل أساس��ي على مدفوعات بقيمة 1.3 مليار دوالر من “ش��ل” و“إيني” 
لضمان االمتياز أودعت في حساب ضمان للحكومة النيجيرية يديره المصرف. وجاء 
ف��ي الدعوى أن المصرف تلقى طلباً م��ن موظفين في وزارة المالية بتحويل أكثر من 
800 مليون دوالر من األموال إلى حسابات خاضعة لسيطرة المشغل السابق لالمتياز، 

وهي شركة ماالبو للنفط والغاز التي يسيطر عليها وزير النفط السابق دان إتيت.

دان إتيت

تضرر البنوك المحلية في الهند

توقعت إدارة الضرائب في الهند أن تتضرر البنوك 
المحلية من خس��ائر تتج��اوز قيمتها 3 مليار دوالر 
نتيجة لقروض وضمانات جرى تقديمها لش��ركات 
ألماس ف��ي خضم عملية احتي��ال ضخمة مزعومة 
في “بن��ك البنجاب الوطن��ي” الذي تدي��ره الدولة. 
ولفتت اإلدارة في مذكرة إلى أنه بحلول آذار/مارس 
2017، كان��ت البن��وك قدمت قروض��اً وضمانات 
بقيم��ة تصل إل��ى 176.32 مليار روبي��ة أو 2.74 

مليار دوالر لشركات مرتبطة بالملياردير نيراف مودي وعمه ميهول تشوكسي.
نيراف مودي
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العمالت اإللكترونية لن تهدد الين

أعل��ن رئيس البن��ك المرك��زي في الياب��ان هاروكي 
ك��ورودا، أن العمالت اإللكترونية لن تهدد العطاءات 
القانوني��ة مث��ل الي��ن، ألن تلك العمالت تُس��تخدم في 
ت��داوالت المضارب��ة بدالً م��ن المدفوعات ووس��ائل 
التس��وية. وقال: إن البنك المرك��زي يراقب عن كثب 
التط��ورات في التداوالت االلكتروني��ة للتأكد من أنها 
ال تقلص م��ن المصداقية الخاصة باألم��ان والمتعلق 

بأنظمة التسوية المتواجدة.
هاروكي كورودا

“لويدز” يستغني عن 930 وظيفة

نفذ مصرف لويدز البريطاني  تخفيضات في الوظائف شملت 930 وظيفة مع مضيه 
قدماً في برنامج لخفض التكاليف في إطار مس��عى لتحس��ين العوائد للمساهمين. لكن 
البنك أوجد في المقابل 465 وظيفة جديدة، ما يعني خفضاً صافياً قدره 465 في عدد 
العاملين بالبنك. وستؤثر تخفيضات الوظائف بشكل رئيسي على العمليات المصرفية 

التجارية للبنك وعمليات إدارة المخاطر ووحدتي التأمين والثروة.
وف��ي األعوام القليل��ة الماضية 
استغنى البنك عن آالف العاملين 
وأغل��ق مئات م��ن الفروع في 
مسعى لتحسين حصص أرباح 
المس��اهمين وس��ط بيئ��ة م��ن 
أسعار الفائدة المنخفضة وزيادة 
التنظيمي��ة، قلص��ت  القواع��د 

أرباح البنوك.

المركزي الروسي متفائل بالمونديال

قال البنك المركزي الروس��ي: إن 
مس��ابقة كأس العال��م لك��رة القدم 
2018 التي تس��تضيفها روس��يا 
س��تعطي دفعة صغيرة لالقتصاد 
الروسي لكنها قد تتسبب أيضاً في 
زيادة قصيرة األجل في التضخم.

وفي تعليق��ات بالبريد االلكتروني 
إل��ى “رويترز”، ق��ال البنك: إن 
االنفاق على االستعدادات للبطولة 

ساعد بالفعل في دعم االقتصاد، الذي عاد إلى النمو في 2017  بعد عامين من التباطؤ. 
أما فيما يتعلق بالربعين الثاني والثالث من 2018، فإن التأثير اإليجابي القصير األجل 
على االقتصاد الروسي سيتمثل في نمو في الوظائف وزيادة في الطلب على المنتجات 

االستهالكية والخدمات.

أبق��ى مجلس االحتياط��ي االتحادي األميركي أس��عار 
الفائدة من دون تغيير، لكنه أعاد التأكيد على أنه يتوقع 
المزيد م��ن الزيادات “التدريجية” في أس��عار الفائدة. 
وقالت لجنة السياس��ة النقدية: إن التضخم على أس��اس 
12 ش��هراً من المتوقع أن يرتفع هذا العام، وأن يستقر 
ح��ول المس��توى الذي يس��تهدفه المرك��زي األميركي 

البالغ 2 %، في األجل المتوسط.
يذكر أن المركزي األميركي  كان قد رفع أسعار الفائدة 
3 م��رات الع��ام الماض��ي، ويتوقع 3 زي��ادات أخرى 
ف��ي عام 2018. وتعتمد تلك التوقعات على اس��تمرار 
ارتف��اع التضخم الذي ال يزال أقل من المس��توى الذي 

يستهدفه المركزي.

المركزي األميركي يبقي
أسعار الفائدة مستقرة

وافق مجلس الش��يوخ االميركي على تعيين المصرفي 
السابق جيروم باول رئيساً لالحتياطي الفدرالي، بعد أن 

كان اختاره الرئيس دونالد ترامب لهذا المنصب.
وب��اول هو أحد أعضاء مجلس االحتياطي الفدرالي منذ 
ع��ام 2012، وق��د نال موافقة 85 عض��واً في المجلس 
مقابل معارضة 12،  ليحل محل جانيت يلين التي انتهت 

واليتها في شباط/ فبراير 2018.

“باول” رئيسًا لالحتياطي الفدرالي
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القضاء األميركي يبرئ البنك العربي

ألغ��ت محكمة اس��تئناف أميركية 
ق��راراً أصدرت��ه هيئ��ة محلفي��ن 
ف��ي س��بتمبر/أيلول 2014، بأن 
ع��ن  مس��ؤول  العرب��ي  البن��ك 
تس��هيل هجمات نفذها مس��لحون 
على صلة ب�)حم��اس( من خالل 
تحويالت مالية. وقالت المحكمة: 

إن المحلفي��ن الذي��ن قيّموا دور البن��ك في 24 هجوماً بدايات األلفي��ة الثانية، وصلتهم 
معلوم��ات غير صحيحة فيما يتعلق “باإلرهاب الدول��ي”. وتوصل البنك العربي بعد 
الحكم األول لتسويات سرية مع 527 مدعياً كانوا ضحايا أو أقارب لضحايا الهجمات. 

واتفق الطرفان وقتها على التخلي عن إعادة المحاكمة حال إلغاء الحكم.

محافظ جديد لـ“المركزي اليمني”

عيّ��ن الرئيس اليمني عبد رب��ه منصور هادي وزير 
المالية الس��ابق محمد زمام محافظ��ا للبنك المركزي  

بدالً من المحافظ السابق منصر القعيطي.
ويعاني اليمن من االنقس��ام بس��بب الح��رب األهلية 
المس��تمرة منذ نحو ثالث سنوات. وفقد الريال اليمني 
أكثر من نصف قيمته مقابل الدوالر وتس��بب ارتفاع 
األس��عار في عج��ز الكثير م��ن اليمنيين عن ش��راء 

بعض السلع األساسية.
عبد ربه منصور هادي

وقعت ش��ركة “ليماك” التركية، المكلفة بإنش��اء مبنى 
ال��ركاب الجديد ف��ي مطار الكوي��ت الدول��ي، اتفاقية 
تسهيالت ائتمانية مشتركة قيمتها 249.2 مليون دينار 
كويت��ي )822.3 ملي��ون دوالر أميرك��ي( م��ع “بيت 
التموي��ل الكويت��ي” وبن��ك الكويت الوطن��ي مناصفة 

لتمويل جزء من عمليات البناء.
وقد وقع االتفاقية رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات 
“ليم��اك القابضة” نيه��ات أوزدامي��ر، ورئيس مجلس 
إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير، ورئيس مجلس 

إدارة “بيت التمويل الكويتي” حمد المرزوق.

تسهيالت ائتمانية كويتية لـ“ليماك”

قال بن��ك قط��ر الوطني-أكبر بنك في قط��ر والمملوك 
للحكومة- إنه كلف ش��ركة “سي آي كابيتال” في مصر 
كمستشار مالي حصري بشأن اإلجراءات الالزمة لبيع 
ما يقارب 2.1 % من حصة المجموعة في قطر الوطني 

األهلي بمصر.
وأوض��ح البنك في بيان للبورص��ة القطرية “أن حصة 
المجموع��ة بعد عملية البيع س��تصل إلى نحو 95 %”. 
مشيراً إلى أن اإلجراءات ستتم بما يتوافق مع متطلبات 
البورص��ة المصري��ة والهيئات الرقابي��ة األخرى ذات 

الصلة المتعلقة باألسهم الحرة للتداول.

الدوحة تبيع حصة
من “قطر الوطني”

“التجاري القطري” يبيع حصة في العربي المتحد

وافق البنك التجاري القطري من حيث المبدأ على بيع حصته البالغة 40 % في البنك 
العرب��ي المتحد المدرج في أبوظبي إلى “تبارك لالس��تثمار”، حس��بما ذكرت وكالة 
رويترز نقالً عن مصادر مطلعة. وامتنعت المصادر عن الكش��ف عن قيمة الصفقة، 
لكن وفقاً للقيمة السوقية للبنك، فإن حصة “التجاري القطري” البالغة 40 % تقدر بنحو 

1.3 مليار درهم )354 مليون دوالر أميركي(.
ويتخ��ارج البن��ك التجاري م��ن اإلمارات في حي��ن تواجه قطر مقاطعة دبلوماس��ية 
وتجاري��ة من كل من الس��عودية واإلمارات والبحرين ومصر. وفي س��بتمبر/أيلول 

2017، أطلق “التج��اري 
القط�����ري” و“تب��ارك” 
مهلة 90 يوم��اً للتفاوض 
الحص�ري على ش���روط 
الصفق��ة. وف��ي أواخ���ر 
األول  دي�س���مبر/كان�ون 
2017 جرى تمديد المهلة 

30 يوماً.
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هبطت األرباح الصافية لمصرف سوسيتيه جنرال إلى 
69 مليون يورو في الربع األخير  من عام 2017، من 
390 ملي��ون يورو قبل عام، مع تأثر نتائج  ثالث أكبر 
بنك فرنسي بتكاليف تتعلق بالضرائب وإعادة الهيكلة، 
لك��ن األرقام فاقت التوقع��ات حيث جاء انخفاض دخل 
تداوالت أس��واق المال دون ما شهده الكثير من البنوك 

األخرى المنافسة.
ورغ��م تراج��ع اإلي��رادات 5 % في وحدة األنش��طة 
المصرفية االس��تثمارية، ف��إن النتائ��ج أظهرت نقطة 
مضيئة نسبياً في قطاع التداول عند المقارنة مع البنوك 
األوروبية واألميركية المنافسة. فقد تراجعت إيرادات 
تداول أدوات الدخل الثابت والعمالت والس��لع األولية 
6.5 % مقارن��ة م��ع انخف��اض 27.4 % ف��ي “ب��ي.

إن.بي باريبا” و31 % في المتوسط للبنوك األميركية 
الكبرى.

تراجع حاد ألرباح “سوسيتيه جنرال”

“الرقمنة” تهّدد المصارف األلمانية

توقعت دراسة أجراها خبراء شركة 
أوليفر وايمان للخدمات االستشارية، 
تالش��ي البنوك في ألمانيا خالل 10 
أعوام إلى 15 عاماً بس��بب عمليات 
التح��ول المتزاي��دة إل��ى التعامالت 
“الرقمنة”.  اإللكترونية وعملي��ات 
وتتوقع “أوليف��ر وايمان” أن تلعب 
بنوك أجنبي��ة مس��تقبالً دوراً أقوى 

في قطاع البنوك األلماني، حيث يمكن أن تس��تحوذ ه��ذه البنوك على البنوك األلمانية 
األصغر حجماً. ويقول الخبراء: إن البنوك في ألمانيا ألغت منذ أواخر القرن الماضي 
نح��و 10 آالف و200 ف��رع من إجمالي 38 ألف فرع آن��ذاك، أي نحو ربع فروعها. 
وقالت الدراس��ة: إنه إذا اس��تمرت هذه الس��رعة في التالش��ي فإن البن��وك في ألمانيا 
ستس��تغني بحل��ول 2030 عن نحو نصف فروعها التي كان��ت موجودة أواخر القرن 

العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين.

أعلن المدير العام ل�“بنك 
الص����ادرات”،  تنمي�ة 
علي صالح آبادي، عن 
وج��ود خط��ط لتطوير 
مصرف إيران-فنزويال 
وتوس��يعه  المش��ترك 
مش��ترك  مصرف  الى 
إي��ران وأمي��ركا  بي��ن 

الجنوبي��ة. وق��ال: إن ه��ذا المصرف اإليران��ي الوحيد 
المشترك مع طرف أجنبي يقوم على أساس إتفاق مبرم 
بين بلدين وحكومتين. أضاف: اننا نحاول عبر توس��يع 
ه��ذا البن��ك إلى مصرف مش��ترك بين إي��ران وجنوب 
أميركا، اس��تقطاب المزيد من المساهمين من هذه القارة 

خاصة البرازيليين.

بنك مشترك إليران وأميركا الجنوبية

علي صالح آبادي

“دبي الوطني” مهتم بـ“دينيز بنك”

أع��رب بن��ك االم��ارات دب��ي الوطني 
ع��ن رغبت��ه بش��راء حص��ة مصرف 
“سبيربنك” الروس��ي في “دينيزبنك” 
التركي، كاش��فاً أنه ش��رع ف��ي إجراء 
اس����تراتيجية مبدئي��ة م��ع   مباحث��ات 
بخص����وص  الروس����ي  المص���رف 
“دينيزبنك”. ويمتلك “س��بيربنك” الذي 

يعتبر أضخم بنك روسي 99.85 % من أسهم “دنيزبنك” منذ عام 2012 مقابل 3.5 
ملي��ارات دوالر، في صفقة هي األكبر لس��بيربنك خارج روس��يا. ومصرف “دينيز 
بنك”، هو أحد أكبر 5 بنوك في تركيا، تأسس عام 1938، كبنك حكومي لتمويل قطاع 

النقل البحري التركي. وفي 1997 تحول من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

أكبر بنك بريطاني يمنع “بتكوين”

حظ��ر “بن��ك لوي��دز”، أكب��ر بن��وك 
بريطاني��ا، عل��ى العم��الء )حوال��ى 9 
مليون عميل(، شراء العملة االفتراضية 
“بتكوين” باس��تخدام بطاق��ات االئتمان 
التي يصدرها، وتتضمن أيضاً بطاقات 
االئتم��ان الصادرة ع��ن “هاليفاكس”، 
وبنك اس��كتلندا، ومص��رف “إم بي إن 

إيه”. ويخشى البنك، مع استمرار هبوط سعر “بتكوين”، أن يضطر في النهاية لتحمل 
ديون العمالء الذين يستخدمون بطاقات االئتمان في شراء العمالت االفتراضية.
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لكي ينتج عن ذلك قوانين تحفز القطاع الخاص على االستثمار”.
وختم س��المه قائالً: “كما س��عى مصرف لبنان، ضمن ما يجيز به 
القانون، الى تأس��يس البيئة الصحيحة التي تس��مح للبنان بان يكون 
مواكبا للتطورات العالمية، وتس��مح للبناني باالس��تفادة من قطاعه 
المالي في اعمال��ه وحياته اليومية ف��ي آن معا. ال يمك��ن لالقتصاد 
ان ينمو من دون قطاع مالي س��ليم يؤمن التس��ليف، ومن دون ليرة 
لبنانية مس��تقرة تؤمن الثقة، وتؤدي باستقرارها الى التعاطي المالي 
بفوائد مقبولة. ما يهّمنا اليوم هو الحفاظ على أجواء تس��مح بالمزيد 
من النمو وتدعيم الثقة والحد من ارتفاع الفوائد. ولكي  يتحقق ذلك، 
نحن بحاجة الى خفض تدريجي في عجز الموازن��ة مقارنة بالناتج 
المحلي. وس��يحافظ مصرف لبنان على أهدافه: ليرة مستقرة، فوائد 
مستقرة، قطاعا مصرفيا يتمتع بسيولة مرتفعة ودعم مدروس لمالءة 
الدولة، مس��تعمال كل الوس��ائل المناس��بة لتحقيق ذلك. هكذا تؤمن 
السياسة النقدية المناخ المؤاتي لإلستثمار شرط اإلستقرار السياسي 

واألمني”.

السن
بدورها، قالت رئيس��ة بعث��ة االتح��اد األوروبي في لبنان الس��فيرة 
كريستينا السن: “إن عدم االستقرار بات العرف السائد في المنطقة 
في العقد االخي��ر، وأن االتحاد االوروبي يرى تالزما بين مس��اري 
التنمية واالس��تقرار، وهذا ما خلصن��ا اليه في اس��تراتيجية االتحاد 

التنمية واالستقرار مساران متالزمان لحل المشكالت

ابي فراج
ق��ال مدي��ر المرك��ز العمي��د الركن ف��ادي أبي ف��راج في الجلس��ة 
االفتتاحي��ة: “إن أهمي��ة التنمي��ة تب��رز ف��ي الحفاظ على تماس��ك 
المجتمعات واألوطان، وكلما واكبت ه��ذه التنمية متطلبات العصر 
وحاجات المواطنين، كان االستقرار بمفهومه الشامل أكثر ديمومة 

وقدرة على مواجهة المصاعب والمتغيرات”.

سالمه
وألقى حاك��م مصرف لبن��ان رياض س��المه، كلمة ق��ال فيها: “إن 
االس��تثمار في القط��اع الخاص ودعم نش��اطاته هو المفت��اح األهم 
لتحفيز عملية النمو االقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، لما في 
ذلك من تأثير إيجابي على مس��توى اإلنتاجية وخل��ق فرص العمل 
والحد من الفقر”، مشدداً على أن “وجود سياسات إقتصادية مالئمة 
تؤمن بالش��راكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وبالتنافس��ية 
ليكون النمو عملية مس��تدامة، من ش��أنها تأمين االس��تقرار المالي 

واالجتماعي”.
أضاف: “إن الش��راكة بين القطاعي��ن العام والخاص س��تؤدي إلى 
تطوير البنى التحتية من دون إره��اق الدولة بديون إضافية وبالتالي 
من دون العودة الى زيادة حجم الدين الع��ام الى الناتج المحلي، لكن 
ذلك سيبقى متعذرا إن لم يتم التنسيق بش��كل متكامل بين الوزارات 
واالدارات المعنية ووجود رؤية موحدة لمس��تقبل لبنان االقتصادي 

عقد “مركز البحوث والدراسات االستراتيجية في الجيش اللبناني”، في شباط/فبراير الماضي، مؤتمره اإلقليمي 
الثامن في فندق مونرو في بيروت، بعنوان “دعم االستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق األوسط”، 
في حضور ممثل قائد الجيش عضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم، وشخصيات ديبلوماسية 

وأمنية وقنصلية وعسكرية وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في لبنان.
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من آثار االحتالل االسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.

الزاريني
وأكد المنسق المقيم ألنشطة االمم المتحدة ومنسق الشؤون االنسانية 
في لبن��ان فيليب الزارين��ي انه مع دخ��ول االزمة الس��ورية عامها 
الثامن، “ال يزال لبنان في طليعة الدول المتأثرة باألزمة الس��ورية، 

وهو ما يعوق النمو االقتصادي ومسارات التنمية”.
وش��دد على ضرورة التركيز على الترابط بين التنمية واالستقرار، 
وهو أمر مش��ابه لمقاربة االمم المتحدة لبنان والتي تقوم على ثالثة 
ركائز، السالم واالمن، االستقرار السياسي، والتنمية االقتصادية - 

االجتماعية.
وقال الزاريني: “صحيح أن��ه منذ بدء األزمة الس��ورية تلقى لبنان 
مساعدات إنس��انية بقيمة 6 مليارات دوالر لمس��اعدته للتعامل مع 
آثار االزمة، ولتحقيق نوع من االس��تقرار االجتماعي، وقد اس��تفاد 
من هذه المساعدات الالجئون السوريون والمجتمعات المضيفة على 
حد سواء، ولكن هذا الدعم الس��خي لم يكن كافيا لتلبية كل الحاجات 
ولم يمنع من ازدياد مظاهر الهشاش��ة والضعف ف��ي لبنان. فالتوتر 
بي��ن المجتمعات المضيف��ة والنازحي��ن يتصاعد وحت��ى بين داخل 
المجتمعات نفس��ها، في ظل المنافس��ة الحادة على فرص العمل في 

الوظائف التي ال تتطلب مهارات عالية”.
وختم الزاريني قائ��الً: “لقد وصلن��ا الى نتيجة مفادها ب��أن التدخل 
اإلنس��اني ال يكف��ي وحده لقل��ب الموجة، ب��ل يج��ب ان يتكامل مع 
الجهود لتحقيق التنمية وبناء الس��الم. نحت��اج ان نعمل معا من اجل 
وقف االنحدار االقتصادي باالس��تثمار في قطاعات انتاجية رئيسية 
وتحديث البن��ى التحتي��ة للبن��ان، وتش��جيع االصالح��ات البنيوية 

الرئيسية”.

البنك الدولي
من جهته، أكد المدير اإلقليمي لمنطقة الش��رق األوس��ط في البنك 
الدولي، الدكتور ساروج كومار جا، “عدم امكانية تحقيق تنمية من 
دون اس��تقرار والعكس صحيح، بدليل أن ملياري شخص يعيشون 
في بلدان تش��هد فيه��ا التنمية ركوداً بس��بب الهشاش��ة والنزاعات 
والعنف”، متوقعاً أن “تبلغ نس��بة فقراء العالم الذين يعيش��ون في 
ظروف غير مستقرة او في اوضاع متضررة من الصراعات نحو 

.”% 46
وقال كومار جا: “نحن ف��ي حاجة الى األمن، وهنا تلقى مس��ؤولية 
كبيرة على اكتاف جيوشنا، واألمن هو المسؤول عن صون التنمية. 
فإيجاد الحلول المالئمة للمش��اكل االقتصادية والسياس��ية واالمنية 
التي تعيق التنمية وتوقع الدول الضعيفة في ف��خ العنف، يحتاج الى 
تعزيز دور المؤسسات الوطنية، الجيوش بصورة خاصة، وتحسين 

الحوكمة من خالل اعطاء االولوية لمصالح مواطنينا”.
قدم دروعا تذكارية للمتحدثين.وفي الختام جرت مناقشة عامة أدارها العميد الركن أبي فراج، الذي 

االوروبي للسياسة الخارجية في عام 2016”.
وأشارت الى أن االتحاد االوروبي يعتبر “أن االمن ال يمكن مقاربته 
من دون االس��تثمار الواس��ع في منع النزاعات ومعالجة األس��باب 
الرئيس��ية لعدم االس��تقرار، مع تحفيز النمو، وإيجاد فرص عمل”، 
موضحة ان “االتحاد يدرك أن ال أمن مستداماً في االتحاد االوروبي 

من دون سالم في دول الجوار”.
وذكرت الس��ن بأن “االتحاد االوروبي وقبل االزمة الس��ورية وقع 
اتفاقية الش��راكة مع لبنان ف��ي 2006، وقد قرر تعزي��ز تعاونه مع 
لبنان في اربعة مجاالت وهي االمن ومواجهة االرهاب، والحوكمة 

وسيادة القانون، والنمو االقتصادي وخلق فرص عمل، والهجرة”.
ولفتت إل��ى أن “تحقيق تقدم ف��ي هذه المجاالت االربعة يس��اهم في 
تحقيق االستقرار والتنمية في لبنان، وهذا سيكون محور المؤتمرات 
الثالثة المرتقبة ف��ي باريس وروما وبروكس��ل”، مش��ددة على أن 
“تجدي��د الحكومة اللبنانية االلتزام بسياس��ة النأي بالنفس من ش��انه 

تعزيز االستقرار في منطقة تغرق بالصراعات”.
وقالت: “نتطلع الى المخطط التوجيهي لالس��تثمارات الذي ستقدمه 
الحكومة في مؤتمر باريس، وأجدد التأكيد أن االتحاد االوروبي كان 
س��باقا في مس��اندة لبنان وكل دول الجوار التي استضافت الالجئين 
ولم يغفل النازحين داخل س��ورية، ولكن وحده الحل السياسي يمكن 

ان ينهي المأساة في سورية”.

الحكيم
من جهته، ركز وكيل األمين العام لألمم المتحدة، واألمين التنفيذي 
للجن��ة االقتصادي��ة واالجتماعية لغربي آس��يا )االس��كوا( الدكتور 
محمد عل��ي الحكيم في مداخلته عل��ى األبعاد المتداخلة لالس��تقرار 
والتنمية، منطلقاً من خطة التنمية المس��تدامة لع��ام 2030، كإطار 
لتحقيق التنمية واالس��تقرار وتعزيز المس��ار الديمقراطي، مش��دداً 
على “التعايش السلمي كمدخل لتحقيق التنمية المجتمعية التي تشكل 

أساس التنمية االقتصادية المستدامة”.
وق��ال، “إن التحدي��ات الماثل��ة امام تنفي��ذ خطة 2030 ف��ي الدول 
العربية تتمثل في تراجع دور الدبلوماسية المتعددة االطراف في حل 
النزاعات، وتصاعد نفوذ التيارات االنعزالية المتطرفة واالصولية 
في بلدان الشمال والجنوب، وتأثير النزاعات المسلحة وحاالت عدم 
االستقرار في الدول العربية وعمليات مكافحة االرهاب على عملية 

التنمية”.
أض��اف، “إن اإلس��كوا، تقترح لمعالج��ة تحديات االمن والس��الم 
االقتصادي��ة  والتحدي��ات  والمؤسس��اتي  السياس��ي  والتح��ول 
واالجتماعية، تعزيز قدرة الدول االعضاء على معالجة االس��باب 
الجذري��ة للنزاعات وتحلي��ل اثرها عل��ى التنمي��ة، والتخفيف من 
تداعياته��ا الجانبية وتطوير نهج وطنية وإقليمي��ة للتصدي الثارها 
غير المباش��رة والطويل��ة االمد، وتس��هيل قيام منابر ح��وار تقنية 
دائمة وطنية وإقليمية تجمع الش��ركاء في التنمي��ة لدعم عملية بناء 
الس��الم بعد النزاع، وتعزيز القدرات الوطنية واالقليمية للتخفيف 
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ً عربيا
أما على مس��توى ال��دول العربية، فق��د تصدرت المملك��ة العربية 
الس��عودية القائمة ب���322.9 طن م��ن الذهب، وحص��دت المرتبة 
ال�16 عالمياً، يليه��ا لبنان 286.8 طن، ث��م الجزائر 173.6 طن، 
ثم ليبيا 116.6 طن، أما العراق فحلت بالمرتبة الخامسة باحتياطي 
وصل إل��ى 89.8 طن. وج��اءت الكويت بالمرتبة السادس��ة ب�79 
طن��اً، بينما حلّ��ت مصر بالمرتبة الس��ابعة ب���76.4 ط��ن، وثامناً 
األردن ب�43.5 طن، وجاءت قطر بالمرتبة التاس��عة ب�29.7 طن. 
بينما حلّت س��ورية في المرتبة العاش��رة ب�25.8 طن��اً، بينما حلّت 
المغرب بالمرتبة الحادية عشر ب�22 طناً، واإلمارات ب�7.5 طن، 

وتونس 6.8 طن، واليمن 1.6 طن.

العرب ال يزيدون من أرصدتهم
وأظه��رت البيان��ات أن ال��دول العربي��ة لم تقم ب��أي زي��ادةٍ على 
احتياطاته��ا الذهبية لفترةٍ طويل��ة، فمنذ عام 2002 ل��م تقم كٌل من 
س��ورية ولبنان والجزائ��ر والبحري��ن وتونس واليمن ب��أي زيادة 
وبقيت أرصدتها ثابتة. كذلك فإن المملكة العربية الس��عودية كانت 
آخر زيادةٍ له��ا في ع��ام 2008 بمقدار 180 طن م��ن الذهب. في 
حين أن دولة قطر أضافت آخر مرة إلى احتياطاتها في عام 2016 

بمقدار  7.5 طن، والعراق في عام 2014 بمقدار 47.6 طن.
فكانت مصر بمقدار 0.8 طن، واألردن بمقدار2.2 طن.أما ال��دول العربية الت��ي أضافت إل��ى رصيدها  في ع��ام 2017 

ما هي الدول التي تمتلك أكبر احتياطات من الذهب؟

توجه ملحوظ نحو زيادة االحتياطات
تش��ير البيانات إلى أن دوالً عدة زادت من احتياطاتها بشكل كبير 
خالل األع��وام القليلة الماضية. فعلى س��بيل المثال زادت روس��يا 
من احتياطاتها خ��الل عام 2017 وحده  بمق��دار 223 طن، وهي 
أكبر زيادة خالل العام، كذل��ك تركيا اتخذت اتجاه��اً مماثالً حيث 
زادت من االحتياطات خالل نفس الع��ام بحوالى 187 طن. وعادةً 
ما تتخ��ذ الدول ه��ذا اإلج��راء لمواجه��ة تقلبات أس��عار العمالت 
الدولية األساسية، ولتكون غطاء وضامناً للتجارة العالمية بدالً من 

الدوالر.

ً عالميا
تصدرت الواليات المتحدة األميركية قائمة الترتيب باحتياطي بلغ 
8133 ط��ن، تبعتها ألماني��ا باحتياطي يصل إل��ى 3373 طن. أما 
المركز الثالث كان من نصيب صندوق النقد الدولي ب�2814 طناً، 
ثم إيطاليا 2451 ط��ن في المركز الرابع، ثم فرنس��ا ف��ي المرتبة 

الخامسة بواقع 2436 طن.
وحلت الصين -أكبر منتج للذهب في العالم- في المرتبة السادس��ة 
ب�1842.6 طن، تلتها روس��يا 1838 طن، وسويسرا 1040 طن، 
واليابان 765 طن، وهولندا 612 ط��ن. وألول مرةٍ وصلت تركيا 
إلى المرتب��ة 11 على مس��توى العالم برصي��د 564.8 طن، بينما 

جاءت الهند في المرتبة ال�12 بواقع 558.1 طن.

أصدر مجلس الذهب العالمي قائمًة بالدول ذات االحتياطي األعلى للذهب حول العالم اعتباراً من شهر فبراير/
شباط 2018. وجاء في التقرير أن احتياطات الذهب العالمية، حسب صندوق النقد الدولي، بلغت 33,790.8 

طن، منها 10,782.1 طن في منطقة اليورو.
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تقول ريبل )في انتق��اد مبطن لنظ��ام التحويل الحالي بش��بكة س��ويفت(، إن عملية 
تحويل األموال تتم بتقنية  قديمة من عصر ما قبل اإلنترنت.

وتقوم العملة االفتراضية الجديدة بتسهيل التجارة بين الدول وكذلك بين المؤسسات 
واألف��راد. فحالياً هناك أكث��ر من 100 بنك ومؤسس��ة مالية تس��تخدم ريبل لتمكين 

البنوك من التسوية الفورية وتتبع الدفعات.

ميزات تضاهي بيتكوين
تعود ملكية ريبل لش��ركة محددة على عكس بيتكوين التي ال يمل��ك نظامها أحد بل 
هو نظام موزع، وأكبر مالك لعملة بيتكوين يس��تحوذ عل��ى 1 % منها، فيما تمتلك 

.XRPريبل قرابة 60 % من عملة ريبل
 XRP وبينم��ا تم تطوي��ر بيتكوين كوس��يلة لتخزين القيم��ة، تطورت عمل��ة ريبل

لرقمنة الصفقات بين البنوك في نظامها.
تتفوق ريبل من ناحية أن الصفقة فيها تستغرق 5 ثواٍن لتأكيدها فيما يستغرق تأكيد 
صفقة بيتكوين 15 دقيقة. في حين تعتمد ريبل على نظ��ام المصادر المفتوحة وهو 

إكس أر بي لدجر -XRP Ledger- إال أن ريبل هي شركة خاصة.
كما يحصل من يعدّن بيتكوين على مكافأة من عملة بيتكوين فيما ال تس��تدعي ريبل 
عملية تعدي��ن، فكل عمالت ريب��ل XRP تأتي كرس��وم للصفقة التي تتالش��ى مع 
إنجازها، وتختل��ف ريبل بأن 100 مليار م��ن عملتها XRP قد تم تعدينها مس��بقاً، 
تعدين مسبق مع بيتكوين.ويتوافر في الس��وق 38 مليار منها والباقي مودع في مختبرات ريبل، فيما ال يوجد 

عملة “الريبل” االفتراضية تتصدر الدفعات الفورية

عمالت المركزية
تشترك العمالت االفتراضية مثل بيتكوين وريبل 
بتقنية أساس��ية ترتكز عليها وهي سلس��لة الكتل - 
بلوك تش��ين، التي توث��ق عمليات ت��داول العملة 
عبر ش��بكة ال مركزية. ورغم أن عمل��ة بيتكوين 
تتصدر العمالت االفتراضية، إال أن ريبل تتصدر 
في مج��ال الدفعات الدولي��ة الفورية التي تس��عى 
إليها البنوك ومؤسسات مالية أخرى مثل شركات 
الصرافة )اإلمارات للصرافة وويسترن يونيون( 
الذين  يختبرون ش��بكة ريبل - ريبل ن��ت، حالياً، 
فضالً عن االختبارات الوش��يكة للبنوك السعودية 

لها قريباً بعد توقيع اتفاق بين ساما وشركة ريبل.

تحويالت فورية
تحرص ريبل على االمتث��ال للقوانين والتعليمات 
القانونية التي تصدرها البن��وك لاللتزام بضوابط 
قانوني��ة لمن��ع إس��اءة اس��تخدام عملي��ات تحويل 
األموال. وتقول إنها ش��ركة التحوي��الت الفورية 
عبر الحدود بطريقة أرخص وأسرع، فهي تؤمن 
تحويالً  فورياً  للنقود، ومن أجل ذلك تعمل لنش��ر 
تطبيق للهاتف الجوال لتحويل األموال بين إسبانيا 
ودول أميركا الالتينية وال تركز كثيراً على جانب 
العمل��ة االفتراضي��ة بالنس��بة للبن��وك المركزية 

والبنوك األخرى.

“سويفت” أصبح من الماضي
يوجد لدى ريبل تقنية بلوك تشين تزود بها البنوك 
لتس��ريع التحويالت النقدية عبر الحدود من خالل 
حل خ��اص للتس��وية المالي��ة وهو إك��س كارنت  
XCurrent، وال��ذي تق��وم البن��وك باس��تخدامه 
إلج��راء عملي��ات التحوي��ل النق��دي بي��ن الدول 
وضمنه��ا، حيث يؤم��ن البرنامج وس��يلة تواصل 
للمباشرة بعملية التحويل والتحقق من المعلومات 
فيها ليتم في الخط��وة التالية إجراء عملية التحويل 

الفوري.

يطل االقتصاد العالمي على تغيير كبير من نوعه تفرضه التحديات القائمة والثورة التكنولوجية المتواصلة، 
ويتمثل هذا التغيير بأوجه عدة وأشكال منها العمالت الرقمية التي انطلقت تغزو االسواق المالية وفرضت 
نفسها كالعب مهم في أنظمة الشـراء والبيع االلكترونية، على رغم معارضة البنوك والحكومات ألشهرها 

(بيتكوين) ومنع التداول بها تحت طائلة العقوبة.
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أعلنت شـــركة مالذ 
للتأميــن التعاونــــي 
عـن  الســـــعـوديـة، 
تـوقـيـــع اتفاقـيـــات 
التأمينــات العامـــــة 
تأميـــن  واتفاقـيـــــة 
التابعـة  المركبــــات 

لمجموعــة عبــد اللطيف العيســى القابضة، لمدة سنة 
ميالديـــة، تبدأ في األول من شهر مارس/آذار 2018 

الجاري.
وقالت الشــركة، إنها تقوم بموجــب هاتين االتفاقيتين، 
بتوفيــر تغطيــة التأمينات العامــة وتأميــن المركبات 
للمجموعة وشــركاتها التابعة، التي تشــمل شركة عبد 
اللطيف العيســى للســيارات وشــركة اليســر للتقسيط 
الســيارات  وشــركة  الســيارات  لتأجيــر  واألفضــل 

العمومية.
وأوضحــت شــركة “مــالذ” في بيــان لهــا، أن قيمة 
األقســــاط الســــنـويـة المتوقعــــة لالتفاقيتين تتجاوز 
أكثــر من نســبة 10 % من إجمالــي مبيعاتها في عام 

2017 الماضي.

اتفاقية تأمين
بين “مالذ” و“العيسى”

ارتفاع إيرادات شركات التأمين اإلماراتية

قالــت وكالة “إس آند بي غلوبال للتصنيفات االئتمانية”: إن إجمالي إيرادات شــركات 
التأميــن المدرجة في اإلمارات ارتفعت بنســبة 16 %، إلى 22 مليــار درهم )6 مليار 
دوالر( فــي 2017، بدعم من تطبيق التأمين الصحي اإللزامي ووثيقة التأمين الموحدة 
للسيارات. وأظهرت اإلفصاحات األولية، التي نشرتها مؤخراً شركات التأمين المدرجة 
في اإلمارات، بأن عام 2017 كان عاماً مميزاً بالنســبة للقطاع ككل. وحققت الشركات 
نمواً صحياً في إجمالي اإليرادات، وتحسناً في األرباح التشغيلية، وتعززت لديها حقوق 
المســاهمين. وقالت “إس آند بي”: ساهم تطبيق التسعيرة االكتوارية على التأمين على 

الصحــي،  والتأميــن  الســيارات 
والتحقق االكتواري من االحتياطات 
الفنية وتحديد الحد األدنى لتعريفات 
التأميــن علــى الســيارات أيضــاً 
بتعزيز أداء شركات التأمين، حيث 
ارتفعت أرباح االكتتاب في السوق 
بنسبة 61 % وارتفع صافي الدخل 

بنسبة 45 %.

“شديد ري” أفضل وسيط إلعادة التأمين

فازت “شــديد ري”، احدى الشــركات 
التابعــة لمجموعــة “شــديد كابيتــال” 
اللبنانيــة القابضــة، بجائــزة “افضــل 
وســيط إلعادة التأمين” في الســعودية 
من “جوائــز أرابيان بيزنــس”، وذلك 
لدورها في تطوير مجموعة من الحلول 
والخدمات المبتكرة للشركات في مجال 
إعادة التأمين فــي المملكة. وهنّأ رئيس 
مجلس “شديد كابيتال” رئيسها التنفيذي 

فريد شديد فريق “شديد ري”، معتبراً أن “هذا اإلنجاز ثمرة التزام العاملين في الشركة 
وحرصهم الدائم على تقديم أجود أنواع الخدمات للعمالء”، مؤكداً االلتزام بالعمل وفق 

قِيَم االحترافية والشفافية والكفاية.
من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لـ “شديد ري” السعودية، إيلي أبي راشد أن هذا الفوز 

شهادة على تميز مكانة الشركة وسمعتها الطيبة في السوق السعودية.

ارتفاع أرباح مجموعة الخليج للتأمين 53 %

ارتفعــت األرباح الصافية لمجموعــة الخليج للتأمين المدرجة في بورصة الكويت في 
الربع االخير من العام الماضي بنســبة 53 %، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
الــذي ســبقه، لتصل الى ما يقــارب 2.3 مليون دينار )7.7 مالييــن دوالر(، في حين 
انخفضت أرباح المجموعة في نهاية العام الماضي بنســبة 14 % مقارنة بالعام الذي 

سبقه لتصل الى ما يقارب 10.3 ماليين دينار) 34.4 مليون دوالر(.

ارتفعــت أرباح شــــركة أليانز الســـعودي الفرنســـي 
للتأميــن التعاوني قبل الزكاة فــي الربع الرابع من عام 
2017،  بنســبة بلغــت حوالــى 104 % على أســاس 
ســنوي، لتصل إلى 10.33 مليون لاير )2.75 مليون 

دوالر أميركي(.
فيمــــا ارتفعــت أربــاح الشـــــركة قبــــل الزكــاة في 
نهايـــة عــــام 2017، بنســــبـة بلغــت حوالى 43 % 
لتصــل إلــى 34.9 مليــون لاير )9.3 مالييــن دوالر 

أميركي(.

أداء قوي لـ“أليانز السعودي الفرنسي”
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وقعت مؤسس��ة تطوير وتحديث الصناعات اإليرانية، 
و“زاروبيغ نفط” الروس��ية على مذكرة تفاهم للتعاون 

في تطوير حقل سوسنكرد النفطي جنوبي إيران.
وق��ال المدي��ر التنفيذي لش��ركة “تطوير حق��ول النفط 
والغاز” اإليرانية نصر هللا زارعي: إن حجم االستثمار 
ف��ي حقل سوس��نكرد النفطي يبل��غ 900 مليون دوالر 
حس��ب التقديرات األولية، وإن حجم اإلنتاج في الحقل 
المذك��ور قد يصل إل��ى أكثر من 30 أل��ف برميل من 

النفط يومياً.

تعاون لتطوير حقل سوسنكرد االيراني

“أدنوك” توقع اتفاقية مع “دوسب”

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” 
اتفاقية م��ع هيئة دبي للتجهيزات “دوس��ب”، 
ت��زود أدنوك بموجبها الهيئ��ة بالغاز الطبيعي 
لمدة 15 عاماً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة 
ف��ي دبي. وذكر مدير عام “دوس��ب” الش��يخ 
أحمد بن س��عيد آل مكتوم، أنه منذ 20 عاماً تم 
توقيع اتفاقية م��ع “أدنوك”، قامت على إثرها 
ببن��اء خط أنابيب الطويل��ة - جبل علي وبدأت 

توري��د الغ��از لدبي في عام 2001.  وأضاف: يطيب لي أن أوقع مرة أخرى نيابة عن 
“دوسب” على اتفاقية استمرارية العقد، لتوسيع عالقاتنا في مجال الطاقة مستقبالً.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي ل�“أدنوك” سلطان أحمد الجابر: يأتي التوقيع االتفاقية مع 
الهيئة تأكيداً اللتزام أدنوك بتلبية االحتياجات المتنامية للطاقة في اإلمارات.

على صعيد آخر، أرس��ت “أدنوك” حق االمتياز ل�20 % من حقلين بحريين لمصفاة 
Cepsa اإلسبانية مقابل رسوم بمليار ونصف المليار دوالر، علماً أن صندوق مبادلة 
لالستثمار يمتلك جزءاً من الشركة اإلسبانية. وتبلغ مدة العقد 40 عاماً، وهو الثاني الذي 

توقعه “أدنوك” خالل شباط/فبراير 2018.

HRISشراكة بين ميرسر و

وقعت ش��ركة ميرسر المتخصصة في تطوير استشارات الصحة والثروات والمهن، 
المملوكة لمجموعة ش��ركات مارش آند ماكلينان، عقد ش��راكة استراتيجية مع شركة 
الحلول المتكاملة للموارد البشرية )HRIS( في لبنان، حيث  سيتمكن الطرفان من تقديم 
مجموعة واس��عة من خدمات الموارد البش��رية والحلول االستشارية الخاصة بالسوق 
اللبنانية، بما في ذلك توفير المعلومات األساس��ية حول اتجاهات التعويضات والمزايا 
الوظيفية، ودراسات التكلفة المعيشية. وقال رئيس المنتجات المهنية في ميرسر الشرق 
األوسط، تيد رافول: إن لبنان يعتبر سوقاً متنوع الثقافات، ويوجد فيه طيف واسع من 

المواهب المتعلمة والمثقفة، ما يجعل منه وجهة جذابة للشركات متعددة الجنسيات.

اطالق صندوق الشركات الناشئة

ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  رع��ى 
اللبناني س��عد الحريري، في السراي 
الحكوم��ي، احتفال اط��الق صندوق 
ف��ي  الناش��ئة  للش��ركات  اس��تثمار 
قط��اع االتص��االت ووحدة مس��اندة 
االعمال لدى المؤسس��ة العامة لدعم 

االستثمارات وتشجيعها في لبنان “ايدال”، بهدف تحسين بيئة االعمال وتعزيز االبتكار 
في لبنان. حضر االحتفال وزيرا االتصاالت جمال الجراح والثقافة غطاس الخوري، 
الوزيران الس��ابقان عدنان القصار وريا الحس��ن، رئيس مؤسس��ة تش��جيع االستثمار 
“ايدال” نبيل عيتاني، إضافة الى شخصيات سياسية واعالمية وعسكرية واقتصادية.

أم��ر الرئي��س التركي رج��ب طيب إردوغ��ان بطرح 
25 % من بورصة اس��طنبول لالكتتاب العام، حسبما 
كش��ف رئيس مجلس إدارة البورص��ة همت قرة داغ، 
مش��يراً إلى أن حجم عمليات الط��رح العام بالبورصة 
هذا العام لن يقل عن عشرة مليارات ليرة )2.65 مليار 

دوالر أميركي(.
يذكر أن البورصة تأسست في العام 2013، وذلك بعد 
اندماج سوق إس��طنبول لألوراق المالية مع بورصتي 
الذهب والمشتقات، ويستحوذ البنك األوروبي لإلنشاء 

والتعمير على 10 % في البورصة.

طرح 25 % من بورصة اسطنبول
لالكتتاب العام

همت قرة داغ
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أعلنت س��لطنة ُعمان، افتتاح مش��روع “مرآة” للطاقة 
الشمس��ية، ال��ذي يعد م��ن األكبر على مس��توى العالم. 
وذكرت وزارة النفط والغاز عبر حسابها الرسمي على 
“توتير”، أن المشروع تم إنجازه بالتعاون بين شركتي 
نف��ط عم��ان، و“غ��الس بوين��ت س��والر” األميركية.
وس��يوفر المش��روع نحو 5.6 تريليون وح��دة حرارية 
بريطاني��ة من الغاز الطبيعي س��نوياً، وهي كمية يمكن 
االس��تفادة منها في توفير الكهرب��اء للمنازل ألكثر من 

209 آالف شخص.

مشروع طاقة ُعماني ضخم

أعلنت وزارة االستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن 
محافظ مرسى مطروح، عالء أبو زيد، وقع عقداً إلنشاء 
مدين��ة ترفيهية على غرار “ديزني الند” باس��تثمارات 
أميركية وسعودية تصل إلى 3.3 مليارات دوالر.وقالت

الوزارة: إن التوقيع جرى مع العضو المنتدب لش��ركة 
انترتينمنت وورد للمدن الترفيهية في الش��رق األوسط 
وش��مال أفريقيا، ليزا ستيفن، إلنش��اء المدينة الترفيهية 
بالعلمين شمال غربي القاهرة على مساحة 5080 فداناً.

وكش��فت ال��وزارة أنه تم أيض��اً توقيع عقدي��ن آخرين 
أحدهما إلقامة مش��روع سياحي باس��تثمارات إماراتية 
تبلغ 1.2 مليار جني��ه )68.1 مليون دوالر( على 172 

فداناً بمرسى مطروح.

مدينة ترفيهية في مصر
بـ3.3 مليارات دوالر

بورصة فلسطين تستورد منصات “اكستريم”

لبورص��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ع 
فلس��طين، أحمد عويضه، مع المدير 
االقليم����ي لناس����داك ف��ي أوروب���ا 
اتفاقية  وMENA جيم��س مارت��ن، 
توريد أنظمة الجيل الجديد من منصات 
التداول الحديثة “اكستريم”، كما تنص 
االتفاقية التي تمتد لعشر سنوات على 

تمديد اس��تخدام نظام الرقابة العالمي على التداول “سمارت” لمراقبة عمليات التداول 
في البورصة. ويعتبر نظام “اكستريم” محرك مطابقة الصفقات األكثر استخداماً على 

نطاق واسع في العالم إذ يمكنه تنفيذ أكثر من 100 ألف صفقة في الثانية الواحدة.

“بن الدن” في مشروعين عقاريين بمصر

قال الرئيس التنفيذي لش��ركة المراسم 
التابعة لمجموعة بن الدن الس��عودية، 
طارق حلمي: إن الش��ركة تس��تهدف 
إيرادات بنحو 32 مليار جنيه )1.81 
مليار دوالر( من مشروعين عقاريين 
بشرق القاهرة خالل 5 إلى 7 سنوات. 
“المراس��م” س��تضخ  إن  وأض��اف: 

استثمارات بقيمة 29 مليار جنيه في المشروعين من خالل التمويل الذاتي والقروض، 
إذ تبلغ التكلفة االس��تثمارية للمش��روع 16.5 مليار جنيه وإيراداته المتوقعة 18 مليار 
جنيه، وتتكون مرحلته األولى من 1530 وحدة سكنية. ويقع المشروع الثاني “كابيتال 

جيت” شرق القاهرة، بكلفة استثمارية 12.5 مليار جنيه.

خميس: استكمال المشاريع المتوقفة

ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  أك��د 
الس��وري، عماد خمي��س، خالل 
زيارة لمشروعي “أبراج سورية” 
و“موفنبي��ك”، أن الحكومة تضع 
في أولوياتها البدء فوراً باستكمال 
إنج��از المش��اريع المتوقف��ة ف��ي 
جميع المحافظات مع شركائها من 

القطاع الخاص ويتم العمل على مراجعة واقع كل مش��روع من قبل لجنة متخصصة 
من أجل الوقوف على أسباب التعثر ووضع األسس المناسبة للمباشرة الفورية بإنجاز 
هذه المش��اريع. وأوضح خميس أن حكومته جاهزة لتذليل أي عقبات أمام المش��اريع 
المتوقفة، الفتاً إلى وجود فرصة مؤاتية لجميع المس��تثمرين لالستفادة من التسهيالت 
الحكومية من تش��ريعات وقروض وإجراءات إلعادة اس��تكمال جميع المشاريع لتأخذ 

دورها بصفتها مشاريع استراتيجية تخدم البعد الوطني في التنمية.
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أطل��ق المدي��ر العام لبلدية دبي، حس��ين ناص��ر لوتاه، 
مشروع أكبر محطة لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها 
إل��ى طاقة ف��ي العالم. ويعد المش��روع األول من نوعه 
ف��ي العال��م من حي��ث القدرة االس��تيعابية ف��ي معالجة 
النفاي��ات، حيث تم اختيار ائتالف هيتاش��ي اليابانية مع 
انوف��ا السويس��رية وبالش��راكة مع بيس��يكس البلجيكية 
العالمية لتنفيذ هذا المش��روع المتوقع إنجازه مطلع عام 
2020، إذ س��يقوم بمعالجة 1.8 مليون طن من النفايات 
الصلبة س��نوياً، بطاقة إنتاجية تصل إلى 185 ميغاواط 

من الكهرباء.

مستثمرون عرب مهتمون بـ“روس نانو” أضخم مشروع لمعالجة النفايات
في العالم

أكد رئيس مجلس ادارة  شركة “روس نانو” الروسية، 
أناتولي تش��وبايس، أن الش��ركة بدأت مفاوضات مع 
مستثمرين عرب بهدف جذبهم لالستثمار في مشاريع 
الطاقة المتجددة في روس��يا، كاش��فاً أن المس��تثمرين 
أعرب��وا عن رغبتهم في تطوير هذه المش��اريع. وقال 
تشوبايس: “العرب مهتمون بمشاريعنا، كنت مؤخراً 
في دبي وشاركت بمنتدى حول الطاقة المتجددة، وبدأنا 
مفاوضات بش��أن مش��اركة اإلمارات بمشاريع داخل 

روس��يا”. ووفقا له، فقد تقوم الش��ركة حالياً بتنفيذ مشروع مش��ترك لطاقة الرياح مع 
ش��ركة “فورتوم” الفنلندية، إضافة إلى مش��اريع طاقة شمس��ية مع شركة “رينوفا”، 
وكذل��ك  بناء مصنع إلعادة تدوي��ر النفايات إلنتاج الكهرباء، كما تس��عى لزيادة عدد 

مشاريع الطاقة المتجددة في المستقبل.

أناتولي تشوبايس

وقعت مجموعة الخليج 
القابض��ة،  للمالح��ة 
س��جل  إدارة  اتفاقي��ة 
تداول حق��وق األولوية 
لزي��ادة رأس مالها إلى 
مليار درهم مع ش��ركة 
كوربوريش��ن  الرم��ز 
والتطوي��ر  لالس��تثمار 
كمدير مش��ترك لسجل 
في  المدرجة  االكتتاب، 

سوق دبي المالي. وقال عضو مجلس اإلدارة لمجموعة 
الخلي��ج للمالحة خمي��س جمعة بوعمي��م: قررنا تعيين 
“الرمز كوربوريش��ن” مديراً مشتركاً لسجل االكتتاب 
لثقتنا بمعرفة الش��ركة وخبراتها في س��وق رأس المال 

في الدولة.
بدوره، أشار العضو المنتدب ل�“الرمز كوربوريشن”، 
محمد المرتضى الدندش��ي، إلى إن توقيع االتفاقية يمثل 
حجر أساس هام لنشاط المستشار المالي ويشكل انطالقة 

لخدمات إدارة الطرح األولي التي نقدمها لعمالئنا.

“الخليج للمالحة” تختار
مديراً مشتركًا

محمد المرتضى الدندشي

العراق يطرح مدينة سياحية لالستثمار

أعلنت الهيئة الوطنية لالستثمار بالعراق عن طرح مدينة الحبانية السياحية كمشروع 
استثماري بتكلفة تقديرية تبلغ 25 مليون دوالر للمرحلة األولى. وذلك لتطوير وبناء 
مدينة سياحية متطورة على بحيرة الرزازة كفرصة استثمارية بمساحة 16 ألف دونم 
على ضفاف بحيرة الحبانية”. وأضافت الهيئة في البيان، أن “المشروع يشمل تأهيل 
الفندق الس��ياحي، والش��قق السياحية، وعددها 200 شقة س��ياحية، وفق المواصفات 
المتط��ورة وبناء مدينة ألعاب متكاملة، ومرس��ى لل��زوارق، ومطاعم فخمة، وخيمة 

أن  موضح��ة  كب��رى”، 
البحيرة سيكون أشبه  شاطئ 
بالشواطئ العالمية السياحية، 
وأن تكلفة المش��روع ستكون 
دوالر  ملي��ون   25 بح��دود 

للمرحلة األولى.

“سانوفي” تشتري “أبلينكس” بـ3.9 مليار يورو

وافقت شركة األدوية الفرنسية سانوفي على شراء شركة التكنولوجيا الحيوية البلجيكية 
أبلينك��س مقاب��ل 3.9 مليار يورو  في ثان��ي صفقة كبيرة لها بعد ش��راء بيوفيراتيف 
األميركية. وتأتي هذه الصفقة  بعد أن رفضت أبلينكس عرضا بقيمة 2.6 مليار يورو 

م��ن نوف��و نورديس��ك الدنماركية. 
وقال��ت “س��انوفي”: إن “أبلينكس” 
س��تعزز القيم��ة لمس��اهميها عل��ى 
الم��دى الطوي��ل، وم��ن المتوقع أال 
يك��ون للصفقة أي تأثير على ربحية 
السهم عن أنشطة سانوفي في عامي 

2018 و2019.
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ق��ال الرئيس 
ي  لتنف�ي�����ذ ا
ل�)بي.ب��ي(، 
دادل�ي،  بوب 
الش���ركة  إن 
إل�ى  تتطل���ع 
اس�����ت�ث�مار 
أك�ث���ر م���ن 
دوالر  ملي�ار 
م�ي��رك����ي  أ
مص��ر  ف��ي 

خالل عام 2018 الحالي، وذلك لتعود الوجهة الرئيسية 
الستثماراتها.

وأض��اف، أن الحكومة المصرية غي��ر مدينة لها بأي 
أم��وال، ذلك بعد أن تعهدت باالنتهاء من س��داد جميع 
المتأخرات المستحقة لشركات النفط األجنبية في نهاية 

يونيو/حزيران 2019، وعدم مراكمة المزيد.
يش��ار إل��ى ان دادلي ق��ال: إن��ه ال يتوق��ع صدمة في 
المع��روض النفطي قب��ل نهاية العقد الحال��ي أو بعده، 
وإن ش��ركة “بي.بي” تخطط على أساس أسعار للخام 
في نطاق 50 إلى 65 دوالراً للبرميل حتى نهاية العقد 

الحالي.

“بي.بي” تستثمر مليار دوالر
في مصر

بوب دادلي

ال�ع�ض�����و  ق���ال 
المنت��دب لش���ركة 
أكب��ر  “ف��وري”، 
ش���ركة مدفوع�ات 
إلكترون�ي�����ة ف��ي 
مص���ر، محم�����د 
ع�ك�اش���������ة، إن 
الش���ركة تستهدف 
خ��ارج  التوس����ع 

مصر خليجياً وأفريقياً خالل عام 2018، بجانب زيادة 
التحصيالت وعدد العمليات نحو 50 %.

وأضاف عكاشة في مقابلة مع “رويترز”، قائالً: “بلغ 
نمو الش��ركة نحو 70 % في عام 2017، ونحن نقوم 
بحوالى 1.8 مليون عملية سداد يومياً، ونتوقع زيادتهم 

بنسبة 50 %.

“فوري” تستهدف التوسع
خارج مصر

محمد عكاشة

هواوي الصينية توسع استثماراتها في بريطانيا

تعت��زم ش��ركة  ه��واوي 
الصينية  انفاق 3 مليارات 
 4.2( اس��ترليني  جني��ه 
إضافي��ة  دوالر(  ملي��ار 
عل��ى أنش��طة أعم��ال في 
بريطانيا، مع س��عي أكبر 
ش��ركة في العالم لصناعة 

معدات االتصاالت للبحث عن بدائل للواليات المتحدة، حيث تواجه حظراً فعلياً.
وقالت “هواوي”: إن رئيسة مجلس إدارة الشركة صن يافانغ، قدمت هذا التعهد في 

اجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء بعثة تجارية إلى الصين.
وتتضم��ن صفقة “ه��واوي” في بريطانيا، إدارة المخاط��ر العالمية وعمليات تداول 
النقد األجنبي التي تديرها من خارج لندن، ورس��وم تراخيص براءات االختراعات 
الت��ي تدفعه��ا “هواوي”، ثالث أكبر ش��ركة منتج��ة للهواتف الذكية ف��ي العالم، إلى 
الشركات التكنولوجية البريطانية مثل “إيه.آر.إم” لتصميم الرقائق، وهي اآلن جزء 

من سوفت بنك اليابانية.

“ديا” تستثمر 500 مليون دوالر في مصر

تعتزم شركة ديا األلمانية للطاقة استثمار 500 مليون 
دوالر في مصر خالل الثالث س��نوات المقبلة لتنمية 
حقولها النفطية بغرب الدلتا وخليج الس��ويس، حسبما 
أكدت الرئيسة التنفيذية للشركة ماريا موريس هنسن. 
وتش��ترك “ديا” م��ع “بي.ب��ي” البريطانية في إنتاج 

الغاز الطبيعي في مصر بمشروع غرب الدلتا.
وتعمل الش��ركة األلمانية في مج��ال البحث والتنقيب 
ع��ن النفط في مصر منذ 1974 في مدينة الس��ويس 

ماريا موريس هنسنشرقي القاهرة.

“شعاع كابيتال” تدشن ذراعها المصرية

عقدت “ش��عاع كابيتال” مؤتمراً 
صحفياً ف��ي القاهرة لإلعالن عن 
تدشين ذراعها لخدمات الوساطة 
المالية “ش��عاع لألوراق المالية- 
مص��ر”، وذل��ك برعاي��ة وزيرة 
االس��تثمار والتع��اون الدولي في 
مصر س��حر نص��ر، وبحضور 
ممثلي��ن ع��ن القط��اع المصرفي 

والمال��ي المص��ري والدولي، تقدمهم كل من رئيس البورص��ة المصريْة محمد فريد، 
وسفير دولة اإلمارات لدى مصر جمعة مبارك الجنيبي.
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“كالرينت” ستعلن تفاصيل شراكة “سابك”

ق��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة كالرينت السويس��رية 
للصناعات الكيماوية، هاريولف كوتمان: إنه س��يطلع 
المس��تثمرين على الشراكة بين ش��ركته ومساهمتها 
الجديدة الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 
بحلول يوليو/تم��وز 2018. ويريد كوتمان أن يناقش 
في الشهور المقبلة مع الرئيس التنفيذي لسابك، يوسف 
البنيان، آلية عمل ترتيبهما بما في ذلك المسائل المتعلقة 
ب��اإلدارة والتمثيل في مجلس اإلدارة. وقال: إنه يتوقع 
إبرام اتفاق مع سابك لفرض قيود على أي تحرك من 

الشركة السعودية، وهي رابع أكبر شركة كيماويات في العالم، للسيطرة على كالرينت.
هاريولف كوتمان

السعودية تبني مركزاً تكنولوجيًا ضخمًا

اتفقت ش��ركة “أرامك��و” الس��عودية و“ألفا بيت” 
األميركية الش��ركة األم لعم��الق البحث “غوغل” 
على بناء مركز تكنولوجي ضخم في المملكة، على 
غرار وادي الس��يليكون في مدينة سان فرانسيسكو 
األميركية. وذكرت مصادر مطلعة، أنه بتوجيهات 
من ولي العهد الس��عودي األمير محمد بن س��لمان 
يج��ري كبار المس��ؤولين التنفيذيين في الش��ركتين 
الس��عودية واألميركي��ة مباحث��ات منذ عدة أش��هر 
حول مش��روع إلدخال المزيد م��ن الخبرات التقنية 

للمملك��ة. وأفض��ت المباحثات إلى صيغة اتفاق مبدئي حول بناء “وادي الس��يليكون” 
في الس��عودية، على أن تس��اعد الشركة األم ل�“غوغل” شركة أرامكو في بناء مراكز 
البيانات الكبرى بالمملكة. ومن المنتظر أن تصبح السعودية بعد هذا المشروع مركزا 
لبيانات اإلنترنت لمنطقة الش��رق األوس��ط، ولن تكون دول المنطقة بحاجة الستخدام 

كابالت بحرية مرتبطة بأوروبا.

األمير محمد بن سلمان

وقع��ت الكوي��ت على عدد م��ن العقود الهندس��ية للبدء 
بعمليات إنشاء مصفاة الدقم التي تمتلك فيها 50 %، في 
سلطنة عمان. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البترول 
الكويتية العالمية نبيل بورس��لي أن ش��ركة مصفاة الدقم 
والصناعات البتروكيميائية )درب��ك( وقعت العقود في 
العاصمة العمانية مسقط إلنشاء وبناء الوحدات الرئيسية 

والوحدات المساندة ومرافق الخدمات التابعة.
وتقام مصفاة الدقم على مس��احة 900 هكتار )9 ماليين 
متر مربع( في منطق��ة الدقم االقتصادية الواقعة جنوب 
س��لطنة عمان. وستصل طاقتها التكريرية عند التشغيل 
إلى نحو 230 ألف برميل يومياً وس��تنتج الديزل ووقود 

الطائرات باإلضافة إلى النفتا وغاز البترول المسال.

الكويت توقع عقود
مشروع مصفاة الدقم

تعت��زم  ش��ركة ش��اهين كي��م لالس��تثمارات المملوكة 
لمس��تثمرين من اإلمارات وس��لطنة عمان، بناء مجمع 
كيماويات جديداً باس��تثمارات 4 مليارات درهم )1.08 
مليار دوالر( في أبوظبي، حس��بما كش��فت مدينة خليفة 
الصناعية أبوظبي )كيزاد(، بأن “ ش��اهين كيم” وقعت 
اتفاقاً معها الس��تئجار أرض للمجمع. وس��تورد المنشأة 
الجديدة المواد الخام لعدد من أكبر الش��ركات الصناعية 

في اإلمارات مثل اإلمارات العالمية لأللمنيوم.
ومن المتوقع أن تنتج المرحلة األولى من المجمع 130 
ألف طن س��نوياً م��ن الصودا الكاوي��ة لمصفاة الطويلة 
لتكري��ر األلومين��ا التابعة لإلم��ارات العالمية لأللمنيوم 

و160 ألف طن سنوياً من ثنائي كلورو اإليثان.

مجمع كيماويات جديد
في أبوظبي

“أمازون” تتفوق على “مايكروسوفت”

تفوق��ت ش��ركة أم��ازون لمبيع��ات اإلنترنت على 
العمالقة اإللكترونية “مايكروسوفت” بالقيمة السوقية 
ألول مرة في تاريخها، حيث بلغت  قيمتها الس��وقية 
702.46 ملي��ار دوالر بع��د ارتفاع س��عر س��همها 
بنسبة 2.6 % في تعامالت 14 شباط/فبراير 2018 

ليصل إلى 1451 دوالر، فيما بلغت قيمة “مايكروس��وفت” الس��وقية 700.56 مليار 
دوالر، بعد ارتفاع س��همها 1.6 % ليصل إلى 90.81 دوالر. وبذلك تكون “أمازون” 
قد احتلت المرتبة الثالثة بعد شركتي أبل وألفابت. وتصدر عمالق التكنولوجيا األميركي 
“أبل” الشركات العالمية بعد أن وصلت قيمته السوقية إلى 849.24 مليار دوالر، لتأتي 

“ألفابت” في المرتبة الثانية بقيمة سوقية بلغت 744.73 مليار دوالر.
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القطرية تستحوذ على شيراتون ملبورن

اس��تحوذت  مجموع��ة الخط��وط الجوي��ة القطري��ة 
على فندق ش��يراتون ملبورن مع��ززة بذلك المحفظة 
االس��تثمارية ل�“فن��ادق ضيافتن��ا” إحدى الش��ركات 
التابع��ة للمجموع��ة. وقال��ت “القطري��ة”: إن الفندق 
الجديد س��ينضم ل�“قائمة متنوعة م��ن الفنادق الراقية 
الت��ي تمتلكه��ا وتديرها )فنادق ضيافتن��ا( بما في ذلك 
فندق شيراتون سكايالين في مطار لندن هيثرو وفندق 
نوفوتي��ل أدنبره بارك في اس��كتلندا وفن��دق أوريكس 

روتان��ا ف��ي الدوحة وفندق المطار في مطار حمد الدولي ف��ي الدوحة”. وقال الرئيس 
التنفيذي للمجموعة أكبر الباكر: “تعد صفقة االس��تحواذ على فندق شيراتون ملبورن 
استكماالً الستراتيجية النمو التي تنتهجها الخطوط القطرية، ومن أجل تعزيز الخدمات 

التي نقدمها للمسافرين على متن رحالتنا اليومية إلى ملبورن”.

أكبر الباكر

تعاون بين “نوفاتيك” و“أرامكو”

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن اتفاقية 
التحاق ش��ركة “أرامكو” الس��عودية بمشروع مصنع 
“أركتي��ك - 2” لتس��ييل الغاز الطبيعي ال��ذي  تديره 
شركة “نوفاتيك” الروسية، صارت قيد التوقيع. وقال 
نوفاك: إن الش��ركتين عززت��ا تعاونهما بتوقيع مذكرة 
تع��اون جديدة تش��مل اتجاهات متعددة، الفت��اً إلى أن 
“نوفاتيك”، أعربت عن اهتمامها بمشروع بناء مصنع 
إلعادة الغاز المس��ال إلى حالته الطبيعية في المملكة، 

من شأنه أن يضع موطئ قدم للشركة الروسية في منطقة الخليج العربي.
يذكر أن “أركتيك - 2” هو المصنع الثاني لشركة “نوفاتيك”، الذي ستطلقه في حقول 

غاز شبه جزيرة غيدانسكوي شمالي سهل سيبيريا الغربية سنة 2023.

ألكسندر نوفاك

100 متجر كارفور لـ“ماجد الفطيم”

وقعت شركة ماجد الفطيم، 
اتف��اق تع��اون م��ع وزارة 
االستثمار والتعاون الدولي 
الخدمة  وجهاز مشروعات 
الوطنية للقوات المس��لحة، 
به��دف إنش��اء 100 متجر 
كارف��ور للتجزئ��ة بنظ��ام 

المناطق االس��تثمارية بمختلف محافظات مصر. ووقع االتفاق الرئيس اإلقليمي في 
مص��ر لدى “ماجد الفطيم للعقارات”، عبد هللا النقراش��ي، مدير جهاز مش��روعات 
الخدم��ة الوطنية التابع للقوات المس��لحة، اللواء مصطفى أمين، ووزيرة االس��تثمار 

والتعاون الدولي المصرية سحر نصر.
استحوذت ش��ركة كريم المتخصصة بخدمات توصيل 
الركاب، على موقع راوندمنيو لقوائم المطاعم والحجز 
فيها، كاشفةً أنها تعتزم توصيل الطعام من خالل الموقع 

على سبيل التجربة.
ولراوندمنيو حضور في 18 مدينة في تسع دول عربية، 
من بينها السعودية واإلمارات ومصر، وتمكنت الشركة 
من جمع تمويل قدره 3.1 ماليين دوالر منذ إنشائها في 

عام 2012.
يذك��ر أن “كريم” كانت قد أعلنت في ش��هر حزيران/

يونيو 2017، أنها س��تعّجل بخطط التوسع بعد جمعها 
500 مليون دوالر أميركي من مس��تثمرين، من بينهم 
ش��ركة دايملر األلمانية لصناعة السيارات، و“المملكة 

القابضة السعودية”.

“كريم” تستحوذ على “راوندمنيو”

قال المدير المالي إليني اإليطالية: إن الش��ركة أكملت 
بيع حص��ص في حقل ُظهر المصري، وإن بيع حصة 
إضافية نس��بتها عش��رة ف��ي المئة في الحقل س��يكون 

فرصة الستبدالها بأصول أخرى.
ولم يحدد المدير المالي في تصريحاته هوية المؤسس��ة 
أو الدول��ة، التي تم بيع الحصص لها أو التي تنوي بيع 

الحصص اإلضافية لها.

“إيني” باعت حصصا
في حقل ُظهر
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تلق��ت صناعة الذكاء االصطناع��ي الصينية 28 مليار 
دوالر أميرك��ي م��ن المس��تثمرين األميركيين في عام 
2017، حسبما كش��ف تقرير نشرته وكالة “شينخوا” 

الصينية.
وأظهر تقرير ألكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، أن القي��ادة الذكية وخدمات البيانات هي 

المجاالت األكثر جاذبية لالستثمار.
وتركزت معظم مؤسس��ات الذكاء االصطناعي في كل 
م��ن بكين، وش��انغهاي، ومقاطع��ة قوانجدونج جنوبي 
الصي��ن، فيما ح��ازت العاصم��ة الصيني��ة بكين على 
الج��زء األكبر منها، مع عدد إجمال��ي يتجاوز ال�260 

مؤسسة للذكاء االصطناعي.

“ريبسول” تبيع حصتها في “غاس ناتورال” أميركا تستثمر المليارات
في الذكاء االصطناعي الصيني

اتفقت ريبس��ول اإلس��بانية على بيع 
حصته��ا البالغ��ة 20 % ف��ي غاس 
نات��ورال إلى سي.في.س��ي كابيتال 
بارتن��رز مقاب��ل 3.82 مليار يورو 
)4.69 مليار دوالر(، في خطوة قد 
تتيح لش��ركة النفط الكبرى استئناف 
االستثمار بعد سنوات عكفت خاللها 

على خفض الدين. وقالت ريبسول: إنها ستبيع الحصة إلى ريوجا بيدكو شيرهولدنعز 
التي تس��يطر عليها سي.في.س��ي لالستثمار المباشر، بس��عر يعادل 19 يورو للسهم، 

موضحةً أنها ستحقق مكاسب رأسمالية من عملية البيع تقارب 400 مليون يورو.

تعتزم ش��ركة دبي لالستثمار، افتتاح أول فرع لجامعة 
البلمند في دولة اإلمارات العربية المتحدة، على أن تبدأ 

الدراسة في شهر أيلول/سبتمبر 2018.
يش��ار إلى ان الجامعة س��تكون، أول جامعة في مجمع 
دبي لالستثمار، وستقام على مساحة 75 ألف قدم مربع 
تقريباً ، وس��يكون هذا الفرع هو األول لها الذي سيقام 

خارج لبنان.
وحصلت الجامع��ة على ترخيص م��ن وزارة التربية 
والتعلي��م في دول��ة اإلم��ارات، وس��تبدأ بتخصصات 

الهندسة والعلوم.

“دبي لالستثمار” تطلق
جامعة البلمند في اإلمارات

تعاون بين “سانغامو” و“غيلياد”

أبرم��ت ش��ركتا غيلياد ساينس��يز 
لصناعة  ثيرابيوتك��س  وس��انغامو 
األدوية اتفاقاً تستخدم بموجبه غيلياد 
تكنولوجيا سانغامو لتعديل الجينات 
لتطوير عالجات للس��رطان. ومن 
المحتم��ل أن تبل��غ قيم��ة االتفاق 3 
ملي��ارات دوالر، وه��و األح��دث 
لش��ركة كب��رى لصناع��ة األدوية 
تتطلع إلى تطوي��ر عالجات جينية 

مربح��ة لديها الق��درة على عالج أمراض عن طريق االس��تهداف المباش��ر للجينات 
المسببة لألمراض.

“ألبا” تمول أكبر مجمع ألمنيوم

قال مسؤول بشركة ألمنيوم البحرين )ألبا(،  إنها ستجمع المبلغ الالزم لتمويل مشروع 
توس��عة الخط الس��ادس الذي س��يجعلها أكبر مجمع لصهر األلمنيوم في العالم، حيث 
سترتفع طاقة اإلنتاج بواقع 540 ألف طن متري ليصل اإلجمالي إلى 1.5 مليون طن 
س��نوياً. ويتضمن المشروع إنفاقاً رأسمالياً بنحو 3 مليارات دوالر أميركي، وسيمول 
جزء حجمه 1.5 مليار دوالر، وذلك من خالل قرض مجمع أتمت الشركة جمعه في 

وس��يمول   ،2016 عام 
 400 بمبل��غ  داخلي��اً 
ملي��ون دوالر، في حين 
جرى تدبير 700 مليون 
دوالر خالل عام 2017 
بق��روض مضمونة من 
ائتمان  وكاالت  جان��ب 

تصدير.

26



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2018

أعلن��ت “فوجي فيلم هولدينغز” اليابانية أنها س��تخفض 
ُخمس قوتها العاملة العالمية بما يعادل 10 آالف وظيفة، 
في مش��روعها المش��ترك مع “زيروكس”، كجزء من 
عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق. وأشارت الشركة إلى 
أن عملية إعادة الهيكلة في مشروع “فوجي زيروكس” 
س��تخفض التكاليف السنوية بمقدار 50 مليار ين )455 
مليون دوالر( ابتداء ً من العام المالي المنتهي في آذار/ 

مارس 2020.

“فوجي فيلم” تخفض قوتها العاملة

حصة لـ“بالكستون” في “تومسون رويترز”

اس��تحوذت مجموعة بالكستون           األميركية لالس��تثمار المباشر على حصة أغلبية في 
قطاع الخدمات المالية والمخاطر لش��ركة تومس��ون رويترز، ف��ي صفقة تعتبر أكبر 
رهان لبالكستون منذ األزمة المالية.                                    وبموجب الصفقة سوف تستحوذ بالكستون على 

55 % من أنشطة الخدمات المالية 
والمخاط��ر لتومس��ون رويترز، 
رويت��رز  تومس��ون  وس��تحتفظ 
بحص��ة نس��بتها 45 % وتحصل 
عل��ى قرابة 17 ملي��ار دوالر، 3 
مليارات منه��ا نق��داً و14 مليارا 
في ص��ورة دين وأس��هم أفضلية 

تصدرها الشركة الجديدة.

بريطانيا ستالحق ثروات األجانب

نقل��ت صحيف��ة ذا تايم��ز عن ب��ن واالس وزي��ر األمن 
البريطان��ي قول��ه، إن بريطاني��ا ستس��تخدم صالحيات 
جديدة لمصادرة أصول مجرمين أجانب وساسة فاسدين. 
وضخ مس��تثمرون من روسيا والصين والشرق األوسط 
مليارات في لندن إذ اشتروا بها كل ما يقع تحت أيديهم بما 
في ذلك عقارات فاخرة وشركات كاملة لكن ناشطين في 
مجال الش��فافية أثاروا تساؤالت عن بعض مصادر تلك 
األموال. وقال واالس للصحيفة: إن الحكومة ستس��تخدم 

صالحيات بتجميد ومصادرة الممتلكات غير معروفة المصدر إذا لم يتمكن األفراد من 
توضيح كيفية اكتس��ابهم لألصول التي تزيد قيمتها على 50 ألف جنيه استرليني )70 

ألف دوالر أميركي(.

بن واالس

برودكوم تعرض 121 مليار دوالر لشراء كوالكوم

قدمت برودك��وم عرضا قيمته 121 
مليار دوالر وصفت��ه بأنه ”األفضل 
والنهائي“ لشراء كوالكوم مكثفة بذلك 
الضغط على شركة أشباه الموصالت 
األميركي��ة المنافس��ة لالنخ��راط في 
محادث��ات بش��أن ما ق��د يصبح أكبر 
اس��تحواذ بقط��اع التكنولوجي��ا على 
اإلطالق. ويتضمن عرض برودكوم 

الجدي��د، البالغ 82 دوالرا للس��هم، دفع 60 دوالرا نقدا و22 دوالرا في ش��كل أس��هم 
برودكوم. وتدور معركة االس��تحواذ في خضم س��باق دمج بقطاع معدات التكنولوجيا 
الالس��لكية م��ع قيام مصنع��ي الهواتف المحمولة مث��ل أبل وسامس��ونغ إلكترونيكس 

باستغالل وضعهم المهيمن في السوق للحصول على الرقائق بأسعار أقل.

وافقت مجموعة دايالن وان��دا الصينية على بيع حصة 
قيمته��ا 1.24 مليار دوالر ف��ي وحدتها المدرجة إلنتاج 
األفالم إلى مستثمرين بقيادة مجموعة علي بابا القابضة 
مع سعيها لجذب شركاء استراتيجيين. وستبيع الشركة، 
العامل��ة في مجاالت ش��تى من العقارات إل��ى الترفيه، 
الحصة البالغة 12.77 % في شركة واندا فيلم القابضة 
إل��ى عم��الق التج��ارة اإللكتروني��ة علي بابا وش��ركة 
االستثمارات الثقافية القابضة التي تدعمها الدولة. وقالت 
واندا إن صفقتها األحدث تش��مل اس��تثمار “علي بابا” 
4.68 ملي��ار يوان )742 ملي��ون دوالر(، مضيفة أنها 
ستحتفظ بالسيطرة على الشركة بحصة تبلغ 48.09 %.
وس��تتيح الصفقة لوحدة األفالم االس��تفادة من قوة علي 
بابا في مجال البيانات الكبيرة في حين ستس��اعد شركة 

االستثمارات الثقافية في إتاحة فرص ترتبط بالسياحة.

“علي بابا” تقود استثمارا0ً
في “واندا فيلم” الصينية
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إقبال كثيف يسجل على االستثمار الس���ياحي، كيف تحقق ذلك واألوضاع 
العامة لم تستقر بشكل كامل بعد؟

نعمل دوماً في طرح االس��تثمارات على موضوعين اثني��ن: أولهما الثقة ... 
وكما هو معروف فق��د وقفت الحكومة الس��ورية مع المس��تثمرين في فترة 
الحرب من خالل جدولة القروض واإلعفاء من المدد الزمنية، لذلك اعتمدنا 
دوماً على الثقة ما بين المستثمر والوزارة تأسيساً على الشفافية حيث تطرح 
كل المش��اريع بش��فافية مطلقة أمام المس��تمرين مع العرض المباش��ر على 
شاش��ات التلفزيون للمش��روع وتفاصيله والتوصيف والتوظيف ومقومات 
الموقع، من أجل جذبهم مع تحديد مدة الدراس��ات بشهر واحد فقط من تاريخ 
انتهاء التقديم وب��دء اللجان عملها إلع��الن النتائج أم��ام اإلعالم وباألخص 
المش��اريع االس��تراتيجية الكبرى حيث يتم ف��ض العروض أم��ام كاميرات 
ل اقبال كبير جدا حيث شهد عام 2017 توقيع عقود  التلفزة. ونتيجة لذلك ُسّجٍ
جديدة تزيد على 6، في حين يصل عدد المشاريع المميزة المطروحة بشكل 

عام في 2018 الى ما يزيد على 48 مشروعاً.
أما المميز هذا العام، فقد تم وألول مرة في سورية طرح مشاريع استراتيجية 
كبرى وأبرزها ثالثة: أولها مش��روع بوس��يدون في رأس البسيط، والثاني 
الزورد في برج إس��الم، والثالث في العيساوية واس��مه األكوامارين، ويتم 
تأهيل الشركات لدراس��تها من ناحية الكفاءة الفنية والمالءة المالية من أجل 
الدخول بصيغ اس��تثمارية متعددة إن كان��ت باإلدارة أم بصيغة االس��تثمار 

يازجي: مشاريع ضخمة تستعيد موقع سورية السياحي

وفيما يلي نص الحديث:

مشاريع كثيرة باشرتها وزارة السياحة لتوسعة المرافق 
وترميم البنى التحتية ما هو واقعها؟

ل��م تتوق��ف وزارة الس��ياحة ورغ��م الحرب ع��ن متابعة 
واقع بناه��ا التحتي��ة ومرافقه��ا، ولكن ومنذ ع��ام 2014 
تم وضع خط��ة مرنة متناس��بة م��ع الواقع ال��ذي أفرزته 
الح��رب اإلرهابية على س��ورية م��ن أعباء كبي��رة على 
القط��اع الس��ياحي، وخاصة ف��ي مج��ال المنش��أت التي 
��رت والمش��اريع الت��ي توقف��ت، لذلك باش��رنا وضع  دُّمِ
الحل��ول خ��الل الفت��رة الماضي��ة، إضاف��ة إل��ى التركيز 
للترويج للس��ياحة الداخلية والس��ياحة الدينية. ومنذ مطلع 
ع��ام 2017 بدأنا ف��ي البرنام��ج الخاص إلعادة تنش��يط 
الس��ياحة الخارجية من خالل برامج ترويجية مع االهتمام 
باالس��تثمار بش��كل كبير جداً، وقد تم افتتاح منشآت إقامة 
خمس وأربع نجوم، وباش��رت العمل. أما في عام 2018 
فق��د ت��م التركيز ف��ي الخط��ة المرنة عل��ى نق��اط عديدة، 
أوله��ا متابع��ة خطة االس��تثمار بش��كل حثيث م��ن خالل 
إعادة طرح مش��اريع كبرى بعد متابعة س��وق االستثمار 
المفتوح أم��ام كل المس��تثمرين، فيم��ا الجان��ب األهم في 
ع��ام 2018 وم��ع عودة كثي��ر م��ن المصايف الس��ورية 
إل��ى العمل ه��و التركيز على إع��ادة األلق إل��ى الخدمات 
الس��ياحية بالتعاون مع كل ال��وزارات ذات الصلة. ورغم 
أن القطاع الس��ياحي كان ناش��طاً حتى في أحلك الظروف 
ورغم اس��تمرار بعض الفعاليات السياحية والمهرجانات، 
ولكن ب��دأت المهرجانات عام 2018  تظهر بش��كل مميز 
جداً، كمهرجان ال��وادي ومهرجانات حل��ب وذلك إلعادة 
نبض الحياة بش��كل قوي في المحافظ��ات والمناطق التي 
تم تحريرها بش��كل كامل مثل حلب والزبدان��ي وبلودان، 
ناهيك بالرسالة التي شكلها معرض دمشق الدولي بدورته 
التاس��عة والخمس��ين، كما بدأن��ا التركيز عل��ى الخدمات 
السياحية، بدءاً من تحسين واقع الخدمات في هذه المناطق 
وانته��اء بالتركي��ز عل��ى البن��ى التحتي��ة الجدي��دة بصيغ 

استثمارية جديدة بالتعاون مع المستثمرين.

أكد وزير السياحة في سورية المهندس بشر رياض يازجي في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن ستة عقود 
استثمارية سياحية كبرى وقعت عام 2017، في حين يصل عدد المشاريع المطروحة لالستثمار في 2018 الى 
ما يزيد على 48 مشروعاً. وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالشراكة مع القطاع الخاص في إعادة ترميم البنى التحتية 
السياحية وتأهيلها وبصيغ متعددة، إلى جانب عملها على خارطة االستثمار السياحي إلعادة األلق إلى كل 
المناطق، مع التركيز على المنطقة الساحلية لغناها بالمقومات الطبيعية والجمالية والتي تشكل نقطة جذب 

واستقطاب للسياحة.

المهندس بشر رياض يازجي
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الجلس��ات الس��ابقة ونتيجة طلب وزارة الس��ياحة أدرجت 
تمويل المشاريع االستراتيجية السياحية بعد دراسة الجدوى 
االقتصادية. أما النقط��ة اإلضافية التي نرك��ز عليها، فهي 
التدخل اإليجابي لوزارة الس��ياحة حيث نعمل على ش��قين 
هامين جداً: أولهما إقامة شركة تتبع لوزارة السياحة مهمتها 
التطوير وإقامة المنشأت الس��ياحية في األماكن التي ينبغي 
إقامتها فيها وخاصة في المناطق التي تحتاج لتنمية سياحية، 

والثانية إقامة القرى والمدن السياحية الجديدة.

تبقى حلب الوجع المقيم، ما ه���ي الخطة للنهوض بواقع 
السياحة في المحافظة؟

ال وجع يعل��و على وجع حل��ب القديمة والدم��ار الذي حل 
به��ا، ولتغيير ه��ذا الواق��ع األليم بدأن��ا العمل عل��ى إعداد 
خارطة اس��تثمارية خاصة بالمش��اريع الممكن��ة في حلب 
وأبرزه��ا المبان��ي التي يمكن اس��تثمارها لتكون منش��أت 
س��ياحية والتي يقوم احتمال أن تُستثَمر بصيغ تشاركية مع 
القطاع الخاص، ففندق ش��يراتون حل��ب ورغم األضرار 
التي أصابته إال أن افتتاحه مجدداً س��يكون في بداية الشهر 
الخامس من العام الجاري بعد ترميمه وتأهيله من الضرر 
الكبير الذي أصابه كونه مش��روع اس��تراتيجي مهم، وهي 
نتيجة وصلنا إليه��ا بعد اجتماعات عدة م��ع مجلس إدارته 
بمظلة م��ن الدعم الحكوم��ي الواثق، وفي الس��ياق نفس��ه 
لدينا أربعة فنادق م��ن 3 و4 نجوم تم إعادة تأهيلها بش��كل 
كام��ل، منها م��ا افتتح ومنه��ا ما س��يعاد افتتاح��ه، وكذلك 
الفندق الس��ياحي الذي يعتبر م��ن معالم حل��ب فهو ضمن 
خطة وزارة الس��ياحة، وق��د بدأت عملي��ات تدعيمه نتيجة 
الضرر الكبي��ر الذي أصاب��ه ويحتاج لفت��رة زمنية ليكون 
ضمن الخدمة، مع لحظ عودة كبيرة للمنشأت السياحية في 
حلب. وضمن هذا التوجه نركز على وسط حلب التجاري 
بشكل عام من أجل عودة سياحة األعمال بالدرجة األولى، 
وبالنظر إلى ك��ون حلب عاصمة اقتصادي��ة، فإن التركيز 
على مش��روع وس��طها التجاري الجديد ج��اء ليليق بحلب 
ومكانتها االقتصادية ولجذب االس��تثمارات لتكون شريكة 
في إعادة بناء وسط حلب التجاري برؤية جديدة معاصرة، 
وبتخطيط وتجمي��ل عمرانيي��ن الئقين، إضاف��ة إلى عمل 
وزارة السياحة مع األمانة السورية للتنمية ومؤسسة األغا 
خان واليونيسكو وبإشراف وزارة الثقافة في برنامج إعادة 
ترميم األماكن بشكل تدريجي في مدينة حلب القديمة، وقد 
بدأ العم��ل بالفعل في بعض األس��واق ليتم إع��ادة افتتاحها 
تدريجياً. وبالنتيجة ما من ش��ك أن موض��وع حلب القديمة 
يحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة ج��داً، ولكن البدء يتم وفق 
والمؤسسات المعنية وأهمها األمانة السورية للتنمية.األولوي��ات واإلمكانات المتاح��ة بالتعاون م��ع المنظمات 

أو التطوير إلقامة مدن س��ياحية الئقة، مع األخذ باالعتبار وجود الش��واطئ 
المفتوحة واألماكن المجانية والمتنزه��ات حتى تحقق هذه المدن رغبات كل 
المواطنين السوريين بدءاً من الخمس نجوم وصوالً إلى الشعبية منها، وهو 
أمر يعتبر نتاج المرحلة األولى من الخارطة االستثمارية السياحية التي تعمل 
عليها وزارة الس��ياحة في كل المحافظات الس��ورية، مع التركيز في الفترة 
الحالية على الس��احل الس��وري نتيجة الغنى الكبير في المقومات الس��ياحية 
فيه وش��موله لكل الفرص االس��تثمارية الممكنة التي تحقق عائ��داً اقتصادياً 
للمواطن الس��وري. وانطالقاً من قناعة الوزارة أن الس��ياحة ليست حفالت 
وليس��ت رفاهية بل الس��ياحة حالياً هي تدوير للعجلة االقتصادية ويجب أن 
تنعكس مقومات السياحة على المواطنين من خالل القطاع السياحي، وعندما 
يتم ضخ مبالغ مالية في منش��آت سياحية، س��واء كانت بس��يطة كالتنور أو 
ضخمة كفنادق النجوم الخمس في األماكن التي تشتمل على مقومات سياحية 
كالجمال واألثار أم البحي��رات واألنه��ار أو البحر أو أية مقومات س��ياحية 
أخرى كالسياحة الدينية، يجب أن تنعكس حصيلتها بالضرورة على المجتمع 
المحلي الذي توجد فيه، ولذلك فوزارة الس��ياحة مستمرة في خطتها لتحقيق 
أهدافها لعكس نتاج ه��ذا القطاع عل��ى المجتمعات الموجودة ف��ي الوحدات 

السياحية لتكون السياحة رافعة اقتصادية في هذه المناطق.

أال تتطلب كل هذه االستثمارات الضخمة أمواالً وقروض؟
بالطبع تحتاج ذل��ك، وقناعتنا أن العمل في القطاع الس��ياحي ه��و تحٍد كبير 
نتيجة الضرر الذي لحق بمداخي��ل المواطنين، فانعكاس الحرب على القدرة 
الشرائية أفرز محدودية اإلنفاق وكذلك محدودية في اإلمكانيات الموضوعة 
ألج��ل البنى التحتية ف��ي األماك��ن الس��ياحية، وكل متابع يع��رف توجهات 
الحكومة خالل الفترة الماضي��ة باتجاه الصحة والتعلي��م ودعم المحروقات 
والرغيف، ولذلك ل��م تقم األولوية للبنى التحتي��ة الخدماتية الخاصة بالقطاع 
الس��ياحي أو الخدمات الس��ياحية، وال ننك��ر أن النقطة األهم ه��ي التمويل 
والقروض إذ ال يمكن أن ينهض مش��روع أي مس��تثمر ما لم يوجد التمويل، 
لجهة ع��دم إمكانية دف��ع المس��تثمر مليار ليرة )مث��الً( في منش��أة ثم ينتظر 
استعادتها عبر الحصيلة اليومية، خاصة في ظل عدم وجود الدوالر السياحي 
بالش��كل المتوقع للجدوى االقتصادية نتيجة عدم قدوم السياح بسبب الحرب 
خالل الفت��رات الماضي��ة، ونتيج��ة العقوبات عل��ى المط��ارات والطيران 
الس��وري في إطار العقوبات االقتصادية الجائرة المفروضة بش��كل أحادي 
والتي أثّرت بشكل عام على القدوم الس��ياحي والدوالر السياحي ما أثّر سلباً 
وبش��كل كبير على التمويل، ولذلك عقدن��ا العزم في وزارة الس��ياحة وعبر 
صيغ استثمارية جديدة أبرزها الشراكة بأن يمول المشروع نفسه بنفسه، أي 
أن وزارة السياحة تعمل على محورين، أولهما الشراكة مع المستثمرين من 
أجل قيام المستثمر بإشادة بنى تحتية لقاء منحه استثماراً بدل أن تتكلف الدولة 
بالبنى التحتية، وهذا أحد الخيارات التي نش��اهدها إلقالع القطاع الس��ياحي 

بشكل ذاتي من دون االعتماد على خزينة الدولة.
أما المحور الثان��ي فهو وجود صي��غ اس��تثمارية تتيح للمس��تثمر أن يمول 
مشروعه تلقائياً، فعندما يكون في المش��روع جزء تنظيمي وآخر استثماري 
يمكن دخول ش��راكات كثيرة كما يمكن تقسيم المشاريع الكبرى إلى مشاريع 
جزئية ما يؤدي إلى التمويل الذاتي للمشروع، إضافة إلى أن الحكومة وخالل 
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لنقل المهجرين إلى مناطقهم بأسعار منافسة، ناهيك بعملها في حجوزات 
الطيران. ولدينا كذلك أس��طول للنقل البري نعمل على تطويره لتعزيز 
الرحالت التي تنظمها الش��ركة إلى المناطق السياحية التقليدية ومناطق 
السياحة الدينية، وهو نش��اط يلقى الدعم من الحكومة ووزارة السياحة، 
وقد حصلت الش��ركة مؤخ��راً على موافق��ة مجلس الوزراء الس��تقدام 

أسطول جديد من اآلليات لخدمة النقل البري لمجموعاتها السياحية.
هل تفك����رون بتغيير هيكلية الش����ركة إلى مؤسس����ة او مديرية عامة 

لمواكبة توسع نشاطها؟
ال ش��ك في أن التغيير ف��ي الهيكلية منوط بالتوس��ع في حج��م األعمال 
وزيادته، وهو أمر س��يكون محققاً خالل الفترات المقبل��ة، أما في الفترة 
الحالية، فهيكل الش��ركة متناس��ب تماماً مع أعمالها وم��ا تنهض به من 
مس��ؤوليات وما تقوم به من نش��اطات، ولكن إن كان من تغيير فهو وال 
بد منبثق عن تغيير الذهنيات وتطويرها في إط��ار خطة طموحة تعمل 
عليها الشركة للعام الجاري عبر استثمار الطاقات الكامنة لدى العاملين 
فيها وتحفيزهم بما يخلق أفق جديدة للعمل على مرحلتين اثنتين، أوالهما 
تطوير مستوى الشركة وأدائها في المجاالت التي تعمل فيها كاالستثمار 
الس��ياحي وخدمات النقل والبريد والحواالت المالي��ة، وثانيهما تطوير 
مجاالت العمل نفسها وخلق آفاق جديدة من النشاطات التي تتمحور حول 
سياحة العائلة واالس��تثمارات المرتبطة بذلك، ناهيك بمساهمة الشركة 
ومؤازرتها لوزارة السياحة في النشاطات الشبيهة بما قامت به تبعاً للباع 
الطويل الذي أصبحت تمتلكه في االس��تثمار الس��ياحي وإشادة المنشآت 
التراكمية هذه في متناول كل القطاع السياحي.الفندقي��ة الصغيرة الحج��م والمتوس��طة، األمر الذي يجعل م��ن الخبرة 

منصور: تطوير المنشآت ومشاريع للسياحة الدينية

أين الشركة من المشهد السياحي السوري؟
تعد الشركة الس��ورية للنقل والس��ياحة الذراع التنفيذية لوزارة السياحة 
السورية وتقدم خدمات متنوعة في مجاالت االستثمار السياحي واإلدارة 
الفندقي��ة والتحوي��الت المالية، وتعمل عل��ى دعم وتنفيذ اس��تراتيجيات 
وزارة السياحة في رفع سوية السياحة الداخلية وإغناء المنتج السياحي، 
وتنفيذ خططها لتطوير المنتجات الس��ياحية واالرتقاء بجودة الخدمات، 
إضافة إل��ى تطوير االس��تثمار الس��ياحي ودعم الدراس��ات الس��ياحية 
والبح��وث التس��ويقية، مع التركي��ز على موض��وع الطلب والتس��عير 
الس��ياحي وتقديم خدمة س��ياحية منخفضة التكاليف تدع��م الفئات األقل 
دخالً، كما تعمل الشركة على المساهمة بتدخالت إيجابية ضمن شروط 
معينة، وقد أقامت مشاريع عدة كان أخرها فندق روز ماري بالدريكيش 
والذي أعاد وض��ع المنطقة على الخارطة الس��ياحية م��ع تأمين فرص 
العمل ألهالي المنطقة مباش��رة كانت أم غير مباش��رة عب��ر الخدمات 
المتمم��ة والمرافقة للخدم��ة الفندقي��ة، ناهيك بدوره في دع��م المجلس 
المحلي للمدينة الذي يمتلك الفندق بإعادة تأهيله واس��تثماره وتش��غيله 
لمدة 25 سنة يعود بعدها لملكية المجلس المحلي. وقبل فندق روز ماري 
الدريكيش ساهمت الشركة في شاطئ األحالم بطرطوس بإنشاء مجمع 
Blue Bay ال��ذي دخل الخدمة الس��نة الماضية وهو مجمع ش��اليهات 
يصل عددها إلى 48 شاليه ومن مستوى 3 نجوم مع فندق ومطاعم، كما 

تقوم الشركة وفقاً لتوجهات وزارة السياحة بدراسة مشروعات جديدة.
بالنظر إلى االنطالقة الواثق����ة، ما هي خطة الش����ركة ل�2018 ضمن 

الرؤية الشاملة للوزارة؟
جزء من الرؤية الجديدة لالستثمارات السياحية خاصة بالشركة السورية 
للنقل والس��ياحة، حيث من المقرر أن تس��اهم الش��ركة في إقامة بعض 
المشاريع الجديدة والتوجه الرئيسي باتجاه الساحل والجبل، وفي السياق 
نفسه تفكر الشركة بتطوير استثماراتها في مجال السياحة الدينية بالنظر 
إلى ما س��بق من مس��اهمتها في تطوير وتنظي��م الس��ياحة الدينية لكون 
س��ورية مقصد ديني مميز. ولم تتوقف الس��ياحة الديني��ة خالل الحرب 
حيث ساهمت الش��ركة بتنظيم عمليات اس��تقدام المجموعات السياحية 
بدءاً من وصول الزائرين إلى المطار م��روراً باإلقامة إلى النقل الالئق 
والحماية األمنية خالل فت��رة األزمة، وهذا التدخل كان عامالً مس��اعداً 
لعدم توقف الس��ياحة الدينية. ومع اتس��اع رقعة األم��ان والمناطق التي 
يحرره��ا الجيش العربي الس��وري بدأت تتوس��ع هذه الس��ياحة وتزداد 
كثافة، علماً أن الش��ركة ال تختص فقط بالمش��اريع الس��ياحية بل تشمل 
أعمالها خدمات النقل والحواالت المالية ال سيما منها الحواالت الصغيرة 
التي تهم كل س��وري حول العالم، وقد تدخلنا بش��كل إيجابي في وسائط 
النقل بتسيير رحالت للمناطق المحررة من قبل الجيش وبأسعار رمزية 

أكد المدير العام للشركة السورية للنقل والسياحة في سورية فايز منصور في حديث لمجلة البنك والمستثمر، 
أن مشروعات جديدة تدرس الشركة تنفيذها تلي المشروعات الساحلية والجبلية المنفذة والتي كان آخرها 
فندق متوسط الحجم في منطقة الدريكيش بطرطوس، ناهيك بمجمع شاليهات Blue Bay على شاطئ البحر 
في طرطوس أيضاً. وأكد عزم الشركة التوسع في استقطاب قاصدي السياحة الدينية بالنظر إلى اتساع رقعة 

األمن نتيجة تحرير الكثير من المناطق على يد الجيش العربي السوري.

 فايز منصور
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% مقابل 40 % ل�“إيني” و20 % ل�“نوفاتك”. وقال عون: خس��رنا 
عشرات السنين في المسار البترولي وكانت المحاوالت على الورق 
وبعد استعادة المبادرة األولى خس��ر لبنان 4 سنوات، داعياً “الجهات 
المعنية إلى تالفي أي خس��ارة في الوقت بالمس��تقبل وهذا يندرج في 
اطار المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة”. وحصلت الدولة اللبنانية 
بنتيجة التفاوض على العروض التقنية مع ائتالف الشركات الثالث 
الذي س��يعمل في البلوكين النفطيين 4 و9 على تعه��د وفق االتفاق 
ب�“حفر 5 آبار في كل بلوك، وبدء األعمال في عام 2019، على أن 
يكون العام 2018 للتحضير”. وقال وزير الطاق��ة والمياه اللبناني 
س��يزار أبي خليل، إن الهدفين المنش��ودين م��ن دورة التراخيص 
األولى في مل��ف النفط تحققا بنج��اح، مؤكداً أن حص��ة الدولة من 
الربح في البلوك 4 تراوح بي��ن 65 % إلى 71 %، وفي البلوك 9 

بين 55 % إلى 63 %.
مرحلة االستكشاف

بعد توقي��ع العقود الت��ي جرت مع الش��ركات الثالث في 9 ش��باط/ 
فبراير 2018 في مجمع البيال في بيروت، تبدأ خطة االستكش��اف 
خالل 60 يوماً وتُرس��ل إل��ى وزارة الطاقة وهيئة البت��رول. وعند 
الموافقة تبدأ مرحلة االستكش��اف ف��ي بداي��ة 2019 والتي تمتد ل�3 
س��نوات قابلة للتجديد س��نتين ومن ثم س��نة. وتعهد أبي خليل، بأنه 
س��يكون هناك تنقيب كامل في منطقة االمتياز البحرية رقم 9، التي 
يقع جزء منها في المياه المتن��ازع عليها مع إس��رائيل. وقال خالل 
حفل توقيع العقود: “ها نحن أعلنا للعالم أننا بدأنا مس��ارنا البترولي 
في المي��اه البحرية بصورة عملي��ة، بعد توقيع االتفاق��ات وانطالق 
أنشطة االستكشاف”. أضاف: “يحاول العدو اإلسرائيلي أن يعتدي 
على حقوقنا الس��يادية ويعلن زوراً حقوقاً مزعومة ل��ه في الموارد 
البترولية المحتملة في الرقعة 9. أكدنا ونعيد التأكيد أن الرقعة 9 تقع 
ضمن المياه البحرية اللبنانية، وهي خاضعة بشكل تام وناجز لسيادة 

الدولة اللبنانية، وأنشطة االستكشاف فيها ستتم بصورة كاملة”.
حماية الثروة النفطية اللبنانية

يحس��م لبنان بأن البلوك 9 عل��ى الحدود الجنوبي��ة البحرية ملك له، 
ويواجه مطامع إس��رائيل في حقول النفط والغاز والموارد الطبيعية 
أيضا. ولبنان ال يعترف بن��زاع على الحدود البحري��ة حول البلوك 
النفطي رقم 9 مع اس��رائيل، وهو الممتد بمح��اذاة 3 من 5 بلوكات 
)حقول نفط( طرح لبنان مناقصة الستثمارها، أوائل العام الجاري. 
حتى أن االحتالل االس��رائيلي يقول أن له ملكية ف��ي البلوك رقم 8 

لبنان يتقدم بثبات إلى نادي الطاقة

تبين أن منطقة حوض ش��رق المتوسط منطقة بحرية تختزن موارد 
طاقة ضخمة، خصوصاً الغاز، ومعها حّولت دوالً عدة في المنطقة 
الى نادي الطاقة، وأصبحت بلداناً نفطية، نظ��راً لما تختزنه مياهها 
اإلقليمية من حقول ضخمة للغاز. وبينما بدأ لبن��ان خطواته األولى 
للتحول ال��ى نادي ال��دول النفطية بعدم��ا أطلق مس��اره النفطي في 
مياهه البحري��ة بعد توقيع اتفاقي��ات مع 3 ش��ركات عالمية للتنقيب 
عن النفط، على رغم التهديدات اإلسرائيلية، كانت مصر سبقته منذ 
عام 2005 ف��ي تحولها دولة تمتلك مخزوناً كبي��راً من الغاز، لكنها 
وقعت في أخطاء كبرى حين باعت الغاز لشركات اسرائيلية بأسعار 
متدنية أقل بكثير من كلفة اإلنتاج، ثم صارت دولة مس��توردة، قبل 
أن تكتش��ف أخيراً حقوالً ضخمة مثل حقل ظه��ر وغيره لتعود الى 
االكتفاء الذاتي مجدداً، فيما تش��ترك في مخزون الغاز في المتوسط 

قبرص وسورية ولبنان ومصر ودولة االحتالل االسرائيلي.
لبنان في نادي الطاقة

دخل لبنان منذ التاس��ع من ش��باط/فبراير مرحلة جديدة من تاريخه، 
بعدما بات عضواً في نادي الطاقة، على قول رئيسه ميشال عون، إذ 
وقع في هذا اليوم عقوده النفطية األولى مع تحالف الشركات العالمية 
الذي يضم توتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية وايني االيطالية، وذلك 
الستكش��اف الغاز والنفط في الرقعتين 4 في الشمال و9 في الجنوب 
على الرغم من التهديدات اإلس��رائيلية األخيرة. وم��ن المفترض أن 
تبدأ اعمال االستكشاف في عام 2019، في الرقعتين، بعدما قسم لبنان 
المنطقة التي تحتوي الغاز والنفط إلى 10 رق��ع، وقد عرض 5 منها 
للمزايدة عليها، فجاء عرض ائتالف الشركات الثالث على الرقعتين 
4 و9. وقد أوضحت ش��ركة توت��ال في بيان أنها مع ش��ركائها على 
دراية “بالخالف على الحدود الجنوبية اللبنانية حول ملكية بلوك رقم 
9، مش��يرة إلى أن المنطقة المتنازع عليها تش��كل أقل من 8 % من 
مساحتها. وأكدت أن اعمال التنقيب المرتقبة ستجرى على بعد “أكثر 
من 25 كيلومتراً” من المنطقة المتنازع عليها. ويؤكد الكونسورتيوم 
)اإلئتالف( أن البئر االستكش��افية في المنطقة رقم 9 لن تتداخل على 
اإلطالق مع أي حقول أو مكامن محتملة تقع جنوب المنطقة الحدودية، 
وفقاً لما ذكرته “توتال”. وقالت شركة النفط الفرنسية العمالقة، إنها 
تعزز وجودها في منطقة شرق المتوسط عبر دخول منطقتي امتياز 
للتنقيب البحري في لبنان. أضاف��ت أن الكونس��ورتيوم الدولي الذي 
تقوده الشركة الفرنسية وقع اتفاقين للتنقيب واإلنتاج مع حكومة لبنان، 
حيث ستتولى “توتال” تشغيل المش��روع الذي تبلغ حصتها فيه 40 

الشركات  األولى مع تحالف  النفطية  النفطية، بعد توقيع عقوده  الدول  نادي  إلى  لبنان خطوة نوعية  تقدم 
العالمية الذي يضم “توتال” الفرنسية و“نوفاتيك” الروسية و“أيني” االيطالية، وذلك الستكشاف الغاز والنفط 
في االبلوكين 4 في الشمال و9 في الجنوب. ولم يعد ممكناً التراجع الى الخلف على رغم التهديدات اإلسرائيلية 
التي أطلقها وزير الحرب اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان وادعائه ملكية اسرائيل للبلوك 9 الذي يقع في المياه 

اإلقليمية اللبنانية جنوباً والفاصل مع فلسطين المحتلة.
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“نوبل للطاق��ة” األميركية كمي��ة من احتياط��ي النف��ط والغاز في 
الحوض الشرقي من البحر األبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف 
كلم مربع، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 
فيما تبلغ مس��احة المياه اإلقليمية اللبنانية حوال��ى 22 ألف كيلومتر 
مربع، بينما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومتر 
مربع. وقّسمت  المساحة المتنازع عليها إلى 10 مناطق أو بلوكات، 
ويمثل البلوك 9 أح��د تلك المناط��ق. وتقدر حصة لبن��ان من الغاز 
الطبيعي، الذي يحتضنه هذا الجزء من البحر المتوسط، بحوالى 96 
تريليون قدم مكعب. وهذه ثروة يمكن أن تس��اعد لبنان على خفض 

حجم دينه العام، الذي بلغ حتى نهاية 2017، نحو 77 مليار دوالر.
وكانت أطلقت الحكومة اللبنانية ف��ي كانون الثاني 2017 أول جولة 
تراخيص للنفط والغ��از، بعدما تقرر فتح 5 بل��وكات بحرية، وهي 
1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المس��تثمرين، بطريقة المناقصة 
لتقديم عروضهم، ولمدة خمس س��نوات قابلة للتجدي��د. وإلى البلوك 
9، تدعي اس��رائيل ايضاً، ان البلوك 8 جنوباً، والذي تبلغ مس��احته 
1400 متر مربع، وبعمق يتراوح بي��ن 1672 و2062 متراً تحت 
س��طح البحر جنوبا هو ملك لها أو هو حقل مشترك يقع أيضا داخل 
حدودها، لكنها لم تتطرق إليه، ألن لبنان لم يطرحه لالس��تثمار بعد. 
وفي كان��ون األول/ديس��مبر 2017 أق��رت الحكوم��ة اللبنانية منح 

الجنوبي أيضاً، لكنه لم يثر هذا الموضوع ألنه لم يطرح لالستثمار 
والتنقيب. وأكد لبنان للواليات المتحدة األميركية التي تقوم بوساطة 
لحل النزاع وتس��وية الخالف على البلوك رقم 9، وهي التي تنحاز 
الى موقف االحت��الل، ان ال نقاش في الملكية اللبناني��ة للرقعة التي 
تقول انها متن��ازع عليها، خصوص��اً لوزير الخارجي��ة األميركي 
تيلرس��ون ورفضاً الي كالم عن النزاع الحدودي البري والبحري 
والنفطي بين لبنان واس��رائيل. وتلفت الدول��ة اللبنانية التي توحدت 
على مستوى المس��ؤولين الكبار والرؤساء، في اجتماع رئاسي عقد 
في قصر بعبدا أخيراً الى موقفها من هذه القضية، اذ تبدي استعدادها 
للتجاوب مع اي وس��اطة تزمع واش��نطن االضطالع بها، شرط اال 
تلحظ تنازال عن اي ش��بر من حقوقها المكتس��بة. ومن هذا المنطلق 
رفضت التسوية التي حملها مساعد تيلرسون، ديفيد ساترفيلد خالل 
زيارته الى بي��روت، والتي تنطلق من ط��رح “فريديريك هوف”، 
لناحية منح لبنان 60 % من المنطقة التي يطالب بها االسرائيليون، 
ويعطي هؤالء نحو 40 %. وهي ال تقبل بأن يتحول البلوك تس��عة 

الى ما يشبه المناطق المتنازع عليها في الخط األزرق.
البلوك 9 واطالق المناقصات

يعود تاريخ البل��وك 9 وهو من 5 بلوكات طرح��ت للمناقصة، قبل 
التوقيع على البلوكين 4 و9، إلى عام 2009، حين اكتش��فت شركة 
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رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكي��ن 4 و9 من حصة لبنان في 
البحر المتوسط، لش��ركات توتال الفرنسية وإيني اإليطالية ونوفاتك 
الروسية، على أن تشمل المناطق: بلوك 4 بعمق بين 686 و1845 
متراً تحت س��طح البحر في ش��مال لبنان. بلوك 9 بعمق بين 1211 
و1909 أمتار تحت س��طح البحر ف��ي جنوب لبن��ان. وطرح لبنان 
مناقصة عامة أمام الشركات العالمية لالستثمار في البلوك 9. وبعد 
قرار الحكوم��ة اللبنانية ادعت اس��رائيل أن هناك حساس��ية لموقع 
هذا البلوك، الذي يحاذي ح��دود المياه اإلقليمية لفلس��طين المحتلة، 
خصوصاً وأن بيروت تخوض نزاعاً مع اسرائيل لم يُحل حتى اآلن 
حول منطقة في البحر تبلغ نح��و 860 كيلومتراً مربعاً تمتد بمحاذاة 
3 من مناطق االمتياز، أحدها هو البلوك 9. وهددت إسرائيل، على 
لس��ان وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، بعرقلته��ا للتنقيب في البلوك 
9، وهي التي تحاول إقام��ة عالقة مع أوروبا لالس��تفادة من قربها 
الجغرافي منها لتصدير إنتاجها من النفط والغاز، في وقت تم االتفاق 
في عام 2017 بي��ن إيطاليا واليونان وقبرص وإس��رائيل على بناء 
خط لنقل الغاز تحت الماء من الحقول المنتجة في ش��رق المتوس��ط 

إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفته 6 مليارات يورو.
استثمار لبناني

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني س��يزار أبي خليل أنه “يجب العمل 
على تحقيق األمن الطاقوي وترشيد االنشطة البترولية والسعي إلى 
جذب االستثمارت لخلق القيمة لالجيال الحالية والمقبلة”، مشيراً إلى 
أن “النجاح في تحقيق اكتش��اف تجاري يؤم��ن توفير مصدر طاقة 
أقل كلفة وتلويث وتحريك عجلة االقتصاد الوطني، إضافة إلى خلق 
فرص للمستثمرين وللعمال اللبنانيين كما تحويل الثروة النفطية الى 
ثروة مالية متجددة”. في حين أشار رئيس هيئة إدارة قطاع البترول 
اللبناني ولي��د نصر إلى أن كل األعمال التي س��تقوم بها الش��ركات 
تستلزم دراسة من الهيئة وكل الوزارات، مؤكداً أنه “يجب أن نكون 
جاهزين وكل خطوة تأخير خس��ارة للبنان”. وش��دد على ضرورة 
إستكمال الدراس��ات التي بدأت حول كيفية اإلس��تفادة من الغاز في 
الس��وق المحلية، إضافة إلى تدريب الكوادر اللبنانية واإلستفادة من 
الشركات الموجودة. وبينما يقدر حجم االحتياطات البحرية اللبنانية 
من الغاز، ب���96 تريليون ق��دم مكعبة، وم��ن النفط ب���865 مليون 
برميل، فقد كانت الخالفات السياسية قبل وصول العماد ميشال عون 

الى رئاسة الجمهورية تحول سابقاً دون بدء التنقيب وتطوير القطاع. 
ويعود تاريخ آخر خطوة عملية من خالل دعوة الشركات للمشاركة 
في المناقصات النفطية في لبنان إل��ى عام 2013، عندما تأهلت 46 
ش��ركة للمش��اركة في مناقصات النفط والغاز، من بينها 12 شركة 
مشغلة. وأتى تحريك ملف النفط، بعد انطالق العهد الرئاسي الجديد 
من خالل إقرار المراس��يم التنظيمي��ة للقطاع في مجل��س الوزراء 
مطل��ع 2017، واس��تكمال إج��راء المناقص��ات بعد تأخي��ر دام 3 
سنوات، وتم اإلعالن عن فتح 5 رقع بحرية للتنقيب، تم تلزيم اثنتين 

منها هما 4 و9 الئتالف الشركات الثالث.
منافسة حادة

وفي المنطقة النفطية يقع لبنان في حوض بالد الش��ام شرقي البحر 
المتوسط إلى جانب قبرص، ومصر، وإسرائيل، وسورية. وجرى 
اكتشاف عدد من حقول الغاز في فلس��طين المحتلة منذ عام 2009 
مثل حقلي لوثيان وتمار اللذين تملكهما إسرائيل.وس��تحصل الدولة 
اللبنانية من استكشافات النفط والغاز في البلوك رقم 4 على نسبة 70 % 
فيما تتراوح حصتها في البلوك رقم 9 ما بين 50 % و70 %. ووفقاً 
لهيئة إدارة قطاع النفط فس��تبدأ االستكش��افات ومن المتوقع أن تمتد 
عملية االستكشاف واإلنتاج لفترة 5 سنوات، مع إمكانيّة التمديد سنةً 
أخ��رى إضافيّة.وعلى رغ��م أن المفاوضات مع ائتالف الش��ركات 
الثالث كانت ش��اقة، وفق أبي خليل، إال “أن لبنان التزم توقيع القعد 
كما صدر عن الدولة اللبنانية في المرسوم 43 / 2017. وهذا انجاز 
للبنان”. مشيراً إلى أن “فترة االستكش��اف األولى عن النفط ستمتد 
إلى 3 سنوات والفترة الثانية ستكون لسنتين قابلتين للتمديد”. أضاف 
أبي خليل أن هذا “األمر مفي��د جداً لالقتصاد المحلي ألنه س��يخلق 
فرص عم��ل جدي��دة، إذ يفترض أن يك��ون على األق��ل 80 % من 
العاملين م��ن اللبنانيين. كما أن هن��ا تعامل تفضيلي م��ع الموردين 
اللبنانيين. كذلك، ستؤمن االستكشافات مصدراً محلياً للطاقة أقل كلفة 
وتلويثاً، خصوص��اً وأن كّل معاملنا ما عدا ال��ذوق والجية القديمين 
بإمكانها العم��ل على الغاز”. وأك��د أخيراً أن “الصندوق الس��يادي 
موضوع ضروري والجميع ملتزم به والقانون أقره”، مش��يراً إلى 

أن “دورة التراخيص هي من أكثر الدورات شفافية وتقنية”.
يبقى السؤال، هل سيتمكن لبنان من مواجهة التهديدات اإلسرائيلية 
ويتخط��ى الضغوط االميركي��ة؟ ذلك مرهون بم��دى قدرته تثبيت 
حقه في البلوكات البحرية، والعمل سريعاً مع الشركات واالستفادة 
من األخطاء التي وقعت فيها مصر، وإبعاد الفساد عن هذا الملف. 
وإذا كان��ت وحدته أهم ما في األم��ر، اال أن نظرته الى المس��تقبل 
يجب أن تأخ��ذ باالعتبار بأن أس��واق الغاز اليوم قليل��ة جداً وغير 
متاحة مع ضخامة اإلنتاج ألكثر من بل��د، إذ أن تقارير دولية عدة 
تش��ير الى أن عروضاً كثيرة للغ��از من دول إلى أوروبا باس��عار 
متهاودة، فيما قب��رص مثالً حفرت بئ��راً ولكنها لم تب��دأ باالنتاج. 
والمهم قبل االنتاج تأمين األسواق المناسبة للتصدير، والعمل على 
الغاز لخفض الفاتورة النفطية المرهقة.االس��تفادة محلياً من الثروة النفطية، وتحويل معامل الكهرباء الى 
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وصف وزير االقتصاد الس��وري، سامر الخليل، وضع 
اقتصاد بالده الحالي ب�المتطور، معرباً عن تفاؤله ببدء 
صعود االقتصاد على س��لم التعافي مدعوماً بإجراءات 
حكومي��ة هام��ة، منها دع��م المع��ارض الت��ي تعّرف 
بالمنتجات السورية، وزيادة عقود التصدير، وتخفيض 
نفقات اإلنتاج. كما توقع الخليل نمواً كبيراً في الصناعة 
المحلية، الفتاً إلى أن الحكومة خفضت الرسوم الجمركية 
على المواد األولية الداخلة في الصناعات المحلية بنحو 

50 % وأعفت اآلالت المستوردة 100 %.

سورية تخطط لزيادة انتاجها النفطي االقتصاد السوري يدخل مرحلة التطور

كش��ف وزير النفط والثروة المعدنية الس��وري، علي 
غان��م، خ��الل زيارة ق��ام به��ا لروس��يا، أن الحكومة 
السورية تستهدف الوصول باإلنتاج النفطي مع نهاية 
2019 إلى 219 ألف برميل في اليوم. موضحاً أنه مع 
بداي��ة عام 2017 لم يكن يتج��اوز إنتاج النفط 2000 
برميل، وكان الغاز ال يتجاوز 6.5 مليون متر مكعب.

على صعيد آخر، وقعت موسكو ودمشق خالل زيارة 
الوزي��ر الس��وري اتفاقي��ة للتعاون في مج��ال الطاقة 

والث��روة المعدني��ة، تنص على تعاون الجانبين في تطوير وإع��ادة تأهيل حقول النفط 
والغاز ومناجم الفوسفات، والعديد من مشاريع البنية التحتية في سورية، وتشييد مركز 

للمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

علي غانم

سامر الخليل

ق��ال وزي���ر 
الكهرب������اء 
الس�����وري، 
ه��ي��������ر  ز
خربوطل��ي، 
أن ال���وزارة 
تعم��ل عل��ى 
إيج��اد موق�ع 
ب�ال�ت�ع���اون 
وزارت�ي  مع 

اإلدارة المحلي��ة والزراعة إلنش��اء محطة توليد بطاقة 
540 ميغاواط وال س��يما بعد التوقيع على مذكرة تفاهم 

مع الجانب اإليراني لهذه الغاية.
وأش����ار خربوطل��ي، إل��ى أن مع��دل تولي���د الطاق�ة 
الكهربائية ارتفع في س��ورية بمع��دل الضعف مقارنة 
بع��ام 2017، ليصل إلى 84 مليون كيلوواط س��اعي، 
ترافق ذلك مع دعم حكومي لتوفير الفيول الالزم لعمل 

محطات التوليد.

تضاعف توليد الكهرباء في سورية

زهير خربوطلي

فرنسا تحض شركاتها على العمل في إيران

أكد مدير العالقات الثنائية في وزارة المالية الفرنس��ية 
جوفري سيلس��تن أوربين، خالل مؤتم��ر يوروماني 
إيران، أن بالده ستش��جع شركاتها على القيام بأنشطة 
األعمال في إيران على الرغم من حالة عدم اليقين التي 
تحيط باالتفاق النووي. وقال سيلستن أوربين: نحن في 
حالة انتظار وترقب على الساحة الدولية. ال أحد يعرف 
ما سيحدث بعد أيار/مايو. هذه هي حالة عدم اليقين التي 
تواجه شركاتنا الفرنسية وهذا شيء على المرء أن يسلم 

به إذا كان يريد القيام بأعمال في إيران.
وتتطلع فرنسا إلى زيادة التجارة مع إيران، لكن الرئيس األميركي دونالد ترامب توعد 
بفرض عقوبات على طهران ما لم تغير فرنسا وبريطانيا وألمانيا ما يسميه “أسوأ اتفاق 

على اإلطالق” بما يجعله يحظى برضاه، وهو ما يجمد فعلياً االتفاق النووي.

جوفري سيلستن أوربين

اتفاقية طاقة بين سورية وروسيا

وق��ع وزي��ر الطاق��ة الروس��ي 
ألكسندر نوفاك ووزير الكهرباء 
السوري محمد زهير خربوطلي 
اتفاقية خارط��ة طريق للتعاون 
ف��ي مج��ال الطاق��ة، تتضم��ن 
لمش��روعات  المرحلي  التنفي��ذ 
استراتيجية مهمة إلعادة التأهيل 

والتحديث وبناء منشآت جديدة للطاقة في سورية. وقال نوفاك: إن الكثير من مشاريع 
الطاقة بنيت بالتعاون مع الشركات الروسية، لذلك فإننا نعود اليوم إلى توسيع تعاوننا.

وفي تصريح له، قال خربوطلي: “توقيعنا اليوم على حزمة من المش��اريع ما هو إال 
دليل على إعادة دوران العجلة االقتصادية وتفعيل القطاعات التي تعرضت لتخريب”.
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أك��د الرئي��س اإليراني 
أن  روحان��ي،  حس��ن 
ص��ادرات الب��الد م��ن 
غي��ر  والس��لع  النف��ط 
النفطي��ة س��تبلغ الع��ام 
الحالي نح��و 90 مليار 
دوالر، ما يحقق فائضاً 
تجارياً يسجله االقتصاد 

اإليران��ي. وقال روحان��ي: إن ص��ادرات البالد خالل 
العام الفارس��ي الحالي، الذي ينتهي في 20 آذار/مارس 
2018، ستبلغ نحو 90 مليار دوالر منها نحو 30 مليار 
دوالر صادرات الس��لع غي��ر النفطية، في حين تتراوح 
قيم��ة الواردات ما بي��ن 70 و75 مليار دوالر. ما يعني 

فائضا تجارياً يتراوح بين 15 و20 مليار دوالر.

إيران تسجل فائضًا تجاريًا

حسن روحاني

تعاون سوري روسي في تكنولوجيا المعلومات

تعت��زم روس���يا مس���اعدة 
س��ورية ف��ي إع��ادة بن��اء 
خ�ط�����وط االت�ص�����االت 
السورية، إلى جانب تدريب 
الكوادر الفني�ة، ومس���اعدة 
دمش��ق للح��د من انتش���ار 

التطرف في اإلنترنت.
وق��ال وزي��ر االتص��االت 

الروس��ي، نيكوالي نيكيفوروف: “ليس س��راً على أحد أن تجنيد المس��لحين ودعاية 
التط��رف والمظاهر اإلرهابية تتم عب��ر اإلنترنت، ونحن هنا نوحد جهودنا لالنتصار 
على هذه المظاهر، وتعاوننا يش��مل تقديم الخبرات الروسية لوقف انتشار المعلومات 
المحظورة في ش��بكة اإلنترنت”. وكان الوزير الروسي قد بحث في دمشق مع رئيس 
مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، تطوير عالقات التعاون بين البلدين في مجال 

تقنيات المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت، واالقتصاد الرقمي.

اتفاق نفطي بين العراق و“أوريون”

اتفق العراق مع ش��ركة أوريون األميركية على معالجة 
الغاز المستخرج من حقل نهر بن عمر النفطي العمالق.

وتتيح مذكرة التفاهم الموقعة في بغداد بين ممثلي وزارة 
النفط والش��ركة األميركية بناء منشآت لتجميع الغاز من 
الحقل الواق��ع في جنوب العراق وتحويله إلى وقود قابل 
لالس��تخدام. ووصف وزير النفط العراقي جبار اللعيبي 
االتف��اق بأن��ه “خط��وة مهمة ج��داً نحو اس��تثمار الغاز 

المصاحب في المنطقة الجنوبية، وهو خطوة أولى الستثمار الغازات األخرى”، كاشفاً 
أن “المش��روع س��يخدم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليص معدالت اس��تيراد 

العراق من البنزين الطبيعي بمعدل يصل إلى 35 %”.

جبار اللعيبي

أوزبكستان تزيد الدول المعفاة من تأشيرة

رفعت أوزبكستان عدد الدول المعفية من تأشيرات الدخول إلى 16 دولة بعد أن أضافت 
7 دول س��يتمكن مواطنوها من البقاء لمدة 30 يوماً بدون أي تأش��يرة. ويش��مل القرار 
الجديد مواطني كالً من تركيا، وإندونيس��يا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وسنغافورة، 

والياب��ان، باإلضافة إلى 
وأذربيج��ان،  روس��يا، 
وأوكرانيا.  وجورجي��ا، 
وكذلك طواق��م العاملين 
عل��ى خط��وط الطيران 

القادم إلى أوزباكستان.

أكد الرئيس التنفيذي لش��ركة إين��ي اإليطالية كالوديو 
ديس��كالزي، أن مش��اريع الغاز في دول ش��رق البحر 
المتوس��ط مث��ل مص��ر وقب��رص وفلس��طين المحتلة 
ستكون مهمة لمس��اعدة أوروبا في تنويع وارداتها من 
الغ��از، ف��ي الوقت الذي ينخفض في��ه اإلنتاج في بحر 

الشمال وترتفع فيه اإلمدادات الروسية.
وأش��ار ديسكالزي الى أن مصر قد تلعب الدور األكثر 
أهمية في ص��ادرات الغاز بفضل البنية التحتية القائمة 
وإنه��ا قد تصبح مركزا لش��حن ما يصل إلى 20 مليار 
متر مكعب من الغاز س��نوياً خالل سنوات قليلة، الفتاً 
إلى أن إيني تريد التوسع في الجزائر. وقال ديسكالزي 
أيض��اً: إن الش��ركة تأمل بحفر أول بئر ف��ي لبنان في 

عام 2019.

أوروبا مهتمة بغاز شرق المتوسط

كالوديو ديسكالزي
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ق��ال عض��و مجل��س إدارة اتحاد المصدرين الس��وري 
إي��اد محمد: إن االتح��اد وضع خارط��ة طريق للتوجه 
نحو الس��وق الليبية نظراً ألهميته��ا الكبيرة للصادرات 
السورية. وأش��ار محمد، الى أن االتحاد يدرس إمكانية 
إقامة معرض “صنع في س��ورية” في ليبيا خالل شهر 
رمض��ان وعيد الفطر، ألن المنتجات الس��ورية تحظى 
بخصوصي��ة واهتمام كبير من المس��تهلك الليبي، حيث 
س��يقوم االتحاد بالتواص��ل مع الجه��ات الليبية المعنية 

لتحقيق هذا الهدف.

خارطة طريق نحو السوق الليبية

إياد محمد

وزارة  ح������دّدت 
المالي�ة الس��وري�ة 
فترة 3 س����ن�وات 
لتطوي��ر صيغ���ة 
الموازن��ة العام��ة 
للدولة في مشروع 
الحكومي،  اإلنفاق 
وذل���ك عبر بن��اء 
نظ���ام ش������ام�ل 
للموازن��ة العام��ة 

والحس����ابات الحكومية، واالنتقال من القيد المفرد إلى 
القي��د الم��زدوج. وأكد وزي��ر المالية، مأم��ون حمدان، 
أن المخط��ط إلنج��از العمل هو ثالث س��نوات، إال أن 

الموضوع عملياً يرتبط بإتمام المهمة.
ووع��دت ال��وزارة بإنجاز نظ��ام التحق��ق االلكتروني 
لضريب��ة الدخل المقط��وع وإنجاز التراك��م الضريبي 
باستخدام تقنية الدفع االلكتروني واالعتماد على الوسائل 

اإللكترونية في التحقق الضريبي نهاية 2018.

صيغة جديدة للموازنة السورية

مأمون حمدان

روسيا تنجح في التخلص من عجز الميزانية

كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف 
أن فائض الميزانية الروس��ية س��يتراوح بين 
1.5 و2 % م��ن الناتج اإلجمالي المحلي لعام 
2018، مش��يرا إلى أن األسعار الحالية للنفط 
دفعت الخبراء إلى توقع فائض في الميزانية قد 
يص��ل إلى 2 % من الناتج االجمالي المحلي، 
مؤكداً أن الفائض سيحول في بداية العام القادم 

إلى صندوق الرعاية الوطنية. وتابع الوزير أن “هذه التوقعات ال تعتمد فقط على زيادة 
أسعار النفط والغاز، وإنما على الزيادة في إيرادات المنتجات النفطية”.

يذكر أن أسعار النفط التي تعتبر العامل األهم في الميزانية الروسية ارتفعت في بداية 
عام 2017 بفضل اتفاق خفض اإلنتاج النفطي الذي تقوده روسيا والسعودية.

أنطون سيلوانوف

تحسن التصنيف االئتماني لروسيا

رفعت وكالة “س��تاندرد آند بورز” تصنيف روس��يا االئتماني مرتبة واحدة إلى درجة 
“BBB-” م��ع توقعات مس��تقرة. وعزت الوكالة التي تنتمي إل��ى “ثالثية التصنيف 

آن��د  )س��تاندرد  الكب��رى” 
مودي��ز(  فيت��ش،  ب��ورز، 
االئتماني  التصني��ف  رف��ع 
للسياس��ة االقتصادي��ة التي 
تنتهجها الحكومة الروس��ية 
منذ وقت طويل، ما أتاح لها 
التكيف مع انخفاض أسعار 
السلع األساس��ية وتداعيات 

العقوبات االقتصادية.

روسيا تحدد تكلفة إعمار سورية

استضافت موس��كو فعاليات منتدى األعمال 
الروس��ي الس��وري، لبحث إع��ادة اإلعمار 
والعالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين 
وآفاق التعاون، بمش��اركة 281 رجل أعمال 
من روسيا و120 من سورية مع ممثلين من 

عدة جهات حكومية سورية.
ووصف المدي��ر التنفيذي لمجل��س األعمال 
الروس��ي الس��وري، لؤي يوس��ف، المنتدى  
لع��دد الش��ركات  بالح��دث الكبي��ر، نظ��راً 

المشاركة فيه. وصرح رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، سيرغي كاتيرين، 
بأن تكلفة إعادة إعمار سورية تقدر ما بين 200 و500 مليار دوالر، مشيراً إلى أن 

السلطات السورية تمنح األولوية للشركات الروسية في هذا المجال.
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وق��ع وزير المالية الس��عودي، محمد جدعان مع نظيره 
السويس��ري، أول��ي مايور، في الري��اض اتفاقية تجنب 
االزدواج الضريب��ي المتعلق��ة بالضرائ��ب على الدخل 

ورأس المال باإلضافة إلى منع التهرب الضريبي.
وأوضح الوزير السعودي: أن هذه االتفاقية تمثل إطاراً 
قانونياً مس��تقراً يحدد العالقات الضريبية بين السعودية 
واالتحاد السويس��ري، مؤكداً أنها تحدد وبشكل واضح 
المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى 
الدولتي��ن عند ممارس��ته للنش��اط في الدول��ة المتعاقدة 

األخرى.

السعودية وسويسرا
توقعان “االزدواج الضريبي”

جنسية وإقامة للمستثمرين في األردن

ق��ال المتح��دث باس��م الحكوم��ة األردني��ة محم��د 
المومني: إن الجنسية األردنية ستمنح ألي مستثمر 
“يض��ع وديعة بقيمة 1,5 ملي��ون دوالر لدى البنك 
المركزي من دون فائدة لمدة 5 سنوات، أو في حال 
شراء س��ندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دوالر لمدة 
10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي، كما سيتم 
منح الجنسية للمستثمر الذي “يقوم بإنشاء أو تسجيل 

مشروع استثماري برأس مال ال يقل عن 1,5 مليون دوالر خارج العاصمة و2 مليون 
في العاصمة شريطة توفير ما ال يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لألردنيين”.

محمد المومني

الشركات العالمية تهدر مليون دوالر بثواٍن

كش��ف اس��تطالع “نبض المهنة 
لع��ام 2018”، وه��و اس��تطالع 
عالمي يجريه معه��د “بروجكت 
مانجمنت إنس��تيتيوت”، أن نحو 
ملي��ون دوالر أميرك��ي يُهدر كل 
20 ثانية بش��كل جماعي من قبل 
الش��ركات في جميع أنحاء العالم، 

نتيجةً للتنفيذ غير الفعال الستراتيجية األعمال بسبب الممارسات السيئة في مجال إدارة 
المشاريع. وهو ما يعادل هدراً بقيمة 2 تريليون دوالر سنوياً. وتهدر الشركات وسطياً 
9,9 % من كل دوالر بس��بب ضعف أداء المش��اريع، كما أن نحو مشروع من أصل 
ثالثة مش��اريع ال يحقق األهداف المرجوة، وال يتم استكمال نحو نصف المشاريع في 

الوقت المحدد.

خط أنابيب لضخ الغاز من قبرص إلى مصر

وقع��ت القاهرة اتفاق��اً مبدئياً مع قب��رص لمد خط 
أنابيب لض��خ الغاز من الجزيرة المتوس��طية إلى 
مص��ر، حس��بما أعلن وزي��ر البت��رول المصري 
ط��ارق الم��ال، كاش��فاً أن مناقش��ات ب��دأت بي��ن 

الحكومتين في هذا الصدد مؤخراً.
وق��ال الم��ال في كلم��ة له خ��الل مؤتمر أس��بوع 
الطاقة  في لندن: “على المس��توى السياسي هناك 
مناقش��ات مع الش��ركاء اإلقليميي��ن لتحقيق هدف 

مص��ر في أن تصبح مرك��زاً إقليمياً للطاقة بالتوازي مع اس��تراتيجية الطاقة التابعة 
لالتح��اد األوروبي، مما يعطيها الفرصة للعم��ل عن قرب مع االتحاد األوروبي في 
هذا النطاق”. وأضاف: أن مصر س��توقع مذك��رة تفاهم في مجال الطاقة مع االتحاد 
األوروب��ي قب��ل منتصف ع��ام 2018، حيث م��ن المتوقع أن تكون أوروبا الس��وق 

الرئيسية إلمدادات الغاز من مصر.

طارق المال

توقع��ت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيفات االئتمانية 
أن تقترض الحكومات حول العالم حوالى 7.4 تريليون 
دوالر أميرك��ي في ع��ام 2018، األمر الذي س��يرفع  
اجمال��ي دي��ون الحكومات إلى مس��توى قياس��ي للعام 

الثالث على التوالي.
وأش��ارت الوكالة إل��ى أن الواليات المتحدة ستس��تأثر 
بثلث الرقم اإلجمالي، وإنها مع اليابان ستش��كالن أكثر 

من نصف الرقم اإلجمالي لالقتراض.
وتأت��ي الصي��ن في المرتب��ة الثالثة، وم��ن المتوقع أن 
تص��در أدوات دي��ن بقيم��ة تبل��غ حوال��ى 700 مليار 
دوالر أميركي، بينما س��تجمع كل من إيطاليا وفرنس��ا 

والبرازيل أكثر من 180 مليار دوالر.

مستوى قياسي للديون
الحكومية العالمية
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أك��د رئي��س ال��وزراء الجزائ��ري أحم��د أويحيى، أن 
ب��الده تخطط لتزويد 4 مناطق حدودية تونس��ية بالغاز 

الطبيعي مع نهاية عام 2018.
ج��اء كالم أويحي��ى، خالل مؤتمر صحف��ي مع نظيره 
التونسي يوس��ف الشاهد، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 

ال�60 للقصف االستعماري لساقية سيدي يوسف.
كذلك، أش�����ار أويحيى إلى أن حج��م التبادل التجاري 
بي��ن تون���س والجزائ���ر يبل��غ قرابة ملي��اري دوالر 

أميركي سنوياً.
م��ن جانب��ه، ش��دد رئي��س الحكوم��ة التونس��ي، على 

ضرورة تنمية المناطق الحدودية بين البلدين.

الغاز الجزائري الى تونس

سنة استثنائية للسياحة في المغرب

تخطى ع��دد الس��ياح القادمين 
إلى المغرب خالل عام 2017، 
عتبة ال�11 مليون س��ائح، وفق 
أرقام أعلنتها وزارة الس��ياحة. 
وأف��ادت الوزارة ف��ي بيان، أن 
عدد السياح الوافدين على النقاط 
الحدودي��ة وصل إل��ى 11,35 
مليون في 2017 بزيادة قدرها 

10 % مقارن��ة مع 2016. مبينةً أن هذا االرتفاع يأتي بصورة خاصة عن األس��واق 
الرئيس��ية المصدرة )فرنسا وإسبانيا وألمانيا( في حين سجلت “األسواق الناشئة” مثل 
الصين والبرازيل “نمواً قوياً”. وبلغت عائدات الس��ياحة بالعملة الصعبة 69,7 مليار 

درهم )6,16 مليار يورو( مقابل 64,2 مليار درهم )5,67 مليار يورو( في 2016.

قطر تنقب عن النفط في خليج المكسيك

فازت مؤسسة قطر للبترول ضمن تحالف مع شركتي 
“شل” و“إيني” بعقود لالستكشاف ومشاركة اإلنتاج 
في 5 مناطق بحرية قبالة سواحل المكسيك. وأوضحت 
“قطر للبت��رول” أنها فازت بحقوق االستكش��اف في 
المناط��ق 3 و4 و6 و7 بح��وض “بيردي��دو” ضمن 
تحالف مكون من ش��ركة ش��ل بحص��ة 60 %، وهي 
المشغل، و“قطر للبترول” بحصة 40 %. كما فازت 
المؤسسة بحقوق االستكشاف في المنطقة 24 بحوض 

“كامبيتشي” ضمن تحالف مكون من شركة إيني بحصة 65 % وهي المشغل، و“قطر 
للبترول” بحصة 35 %. وقال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد 
ش��ريدة الكعبي: إن الفوز بحقوق االستكش��اف يعد إنجازاً مهماً لقطر للبترول، ويمثل 

خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسيع بصمتها الدولية.

سعد شريدة الكعبي

الحكومة الفلسطينية تقر ضرائب جديدة

أقرت الحكومة الفلسطينية سلسلة من اإلجراءات 
الضريبية لزيادة حصيلتها بنس��بة 35 % خالل 
2018. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي 
الحم��د هللا، ف��ي بي��ان: إن التعدي��الت تتضمن 
اعتماد ش��ريحة ضريبية جديدة ما س��يزيد عدد 
الملتزمي��ن ضريبي��ا بحوال��ى 10 %، ويزي��د 

اإليرادات الضريبية 35 %.
وأض��اف: بحس��ب الموازن��ة الس��ابقة توجد 3 
ش��رائح للضريبة أعالها 15 %، واآلن س��يتم 

إضافة شريحة رابعة، بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20 %.
رامي الحمد هللا

ت�ت�ج��ه الس������ودان 
نح��و تفعي��ل نظ���ام 
دفع إلكتروني لس�داد 
رس�����وم الخدم��ات 
ت  م�������ال لم�ع��ا ا و
الحكومي��ة، وحددت 
الخ�رط����وم آخ����ر 
ع�ام 2018، كموعد 

نهائي لس���داد رس���وم الخدم�ات الحكومي��ة نق��داً.
وكش��ف موقع “وزارة المالي��ة والتخطيط االقتصادي 
السودانية” عن إكمال كافة الترتيبات لتفعيل نظام الدفع 

اإللكتروني.
وق��ال وزير المالي��ة، محمد عثمان الركاب��ي، إن هذه 
الخطوة ستس��اهم بتقليص الكتل��ة النقدية خارج النظام 
المصرفي، وتقليل مخاطر تزوير النقود، وتقليل تكلفة 

طباعتها.

السودان تلغي النقد في المعامالت

محمد عثمان الركابي
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أعل��ن الرئيس األميركي دونالد ترامب أنه حصل على 
تأكيدات م��ن رئيس الوزراء الياباني ش��ينزو آبي بأن 
اليابان س��تزيد من اس��تثماراتها ف��ي الواليات المتحدة 
االميركية. وقال ترام��ب: “أجريت محادثة هاتفية مع 
رئيس الوزراء الياباني آبي، واقترحت أن يستثمر أكثر 

وأن يفتح المزيد من المصانع في الواليات المتحدة”.
وأض��اف: “ه��م أعلن��وا )الياباني��ون( ع��ن ع��دد من 
المصانع التي س��تفتتح في ميتش��يغن وواليات أخرى، 
لكنن��ا نري��د جذب المزي��د”، ونقل عن آب��ي قوله أنهم 

“سيقومون بذلك”.

اليابان تزيد استثماراتها في أميركا

دونالد ترامب وشينزو آبي

تحذير  من أزمة عالمية جديدة

دع��ا رئيس لجنة المراجعة ف��ي منظمة التعاون 
االقتص��ادي والتنمي��ة ولي��ام واي��ت، صن��اع 
السياسات النقدية في العالم إلى االستعداد المبكر 
الحتماالت وقوع أزم��ة مالية جديدة، مؤكداً أن 

هذه االحتماالت في تصاعد مستمر.
وفي مق��ال في صحيفة فايننش��ال تايمز بعنوان 
“استعدوا لألزمة المالية المقبلة اآلن” أكد وايت 
أن السياس��ة النقدية العالمية باتت محاصرة بفخ 

ديون من صنعها، موضحاً أن االس��تمرار في هذه السياس��ة النقدية يبقى غير فعال 
وأكثر خطورة، لكن أي ارتداد عن سياس��ة التيس��ير النق��دي يطرح مخاطر كبرى. 
وحذر الكاتب من أن االستمرار في السياسية النقدية الحالية يجر معه خطر التضخم 
لغياب فهم حقيقي من جانب االقتصاديين لالتجاهات التضخمية، موضحاً أن ارتفاع 
الضغوط التضخمية يرجح أن يواجه بتش��ديد نقدي يمكن أن تكون له آثار مزعزعة 

لالستقرار المالي.

وليام وايت

قب�����رص،  أعلن��ت 
أن أعم���ال الحف����ر 
ال�ت����ي ي�ن�ف�ذه������ا 
كونس���ورتيوم يضم 
“إين�ي” اإليطالي���ة، 
و“ت����وت����������ال” 
الفرنس���ية، كش��فت 
كبي��ر  مكم��ن  ع��ن 
للغ��از الطبيع��ي في 

منطق��ة بحري���ة ش�����مال غرب��ي الجزي��رة.
وقال وزير الطاقة القبرصي، يورغوس الكوتريبيس: 
إنه تم اكتش��اف عمود كبير من الغاز الطبيعي النظيف 
ف��ي التكوين��ات الجغرافي��ة، مش��يراً إل��ى أن هن��اك 
حاج��ة لمزيد م��ن التحليل للبيان��ات المجمعة من البئر 
“كاليبس��و” لتقييم الكميات، لكن��ه أضاف، أن البيانات 
تؤكد أن الطبيعة الجيولوجية مماثلة لطبيعة حقل ُظهر 

العمالق الكائن قبالة السواحل المصرية.

اكتشاف مكمن كبير للغاز
في قبرص

يورغوس الكوتريبيس

بوتين يتعهد بمكافحة الفقر في روسيا

قال الرئيس الروس��ي فالديمير بوتين، 
خالل إلقاء خطابه السنوي في موسكو: 
“إن بالده تمر بنقطة تحول في تاريخها 
ولكنها تواجه العديد من التحديات التي 
تش��مل الحاجة إلى تحس��ين جودة حياة 
كافة ال��روس”، مضيفاً أن��ه “ال يزال 
لدينا العديد من المش��كالت في روسيا، 
وأولويتن��ا القصوى ه��ي الحفاظ على 
الش��عب الروسي وتحس��ين رفاهيتهم، 

فمن غير المقبول أن يعيش 20 مليون فرد في روسيا تحت خط الفقر”.
فالديمير بوتين

إيران تصّدر األلبان إلى الواليات المتحدة

أعل��ن وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة االيران��ي محمد 
ش��ريعت مداري، ع��ن توقيع مس��ودة اتفاق لتصدير 
األلبان من ش��ركة “كالة” االيرانية إلى مس��توردين 
أميركيين، مش��يراً إلى أن تط��ور “كالة” ونموها من 
الناحيتين الكمية والنوعية، أدى الكتساب الزبائن في 
مختلف األسواق العالمية. وأكد الوزير اإليراني على 
ضرورة السماح للشركات االنتاجية الكبرى في إيران 
بأن تطرح نفس��ها كعالمات تجاري��ة تصبح معروفة 
على المس��تويين اإلقليمي والعالمي، وأن تدخل غمار 

محمد شريعت مداريمنافسة الشركات األجنبية المماثلة.
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أكد الرئي�س التنفيذي 
للمؤس���س�ة الدولي��ة 
اإلس���المي�ة لتموي�ل 
التجارة هاني س��نبل 
أن المؤسس��ة فتحت 
اعتم��ادات بقي�م����ة 
400 ملي��ون دوالر 
أميرك���ي ل�م�ص���ر 
لشراء مواد بترولية، 

وهو ما يمثل الش��ريحة األخيرة من اتفاقية تمويل بنحو 
3 مليارات دوالر جرى توقيعها عام 2015.

وجاءت تصريحات سنبل عقب توقيع المؤسسة اتفاقية 
جدي��دة م��ع مص��ر بقيم��ة 3 ملي��ارات دوالر على 3 

سنوات لدعم توفير سلع أساسية.
وتوقع س��نبل “بدء تنفيذ االتفاقية الجديدة مع مصر ما 
بي��ن الرب��ع األول والثاني من ع��ام 2018 الجاري”، 
موضح��اً  أن المؤسس��ة س��تتيح االعتم��ادات المالي��ة 

الجديدة لمصر وفقاً الحتياجاتها من السلع.

اإلسالمية لتمويل التجارة
تفتح اعتمادات لمصر

هاني سنبل

وقع��ت بريطانيا اتفاقي��ات تتجاوز قيمته��ا 9 مليارات 
جنيه إس��ترليني )12.83 مليار دوالر(، ومن شأنها أن 
توفر أكثر من 2500 وظيفة في أنحاء المملكة المتحدة، 
وذلك خالل زيارة قامت بها رئيسة الوزراء البريطانية  
تيريزا ماي إلى الصين. وتسعى ماي إلى تعزيز عالقات 
بالدها التجارية اس��تعداداً لمرحلة ما بعد بريكس��ت في 
حين تواجه مش��كالت في بالدها، الس��يما داخل حزب 
المحافظي��ن. وقالت خالل لقاء مع نظيرها الصيني، لي 
كه تش��يانغ: إنه الوقت المناس��ب للتفكير بس��بل تعزيز 
العصر الذهبي والشراكة االستراتيجية بين بكين ولندن.

الصين وبريطانيا توقعان اتفاقيات
بـ12.8 مليار دوالر

مصر تقر قانون اإلفالس

أقر مجلس النواب المصري قانون 
اإلفالس، وهو قانون يأتي ضمن 
برنام��ج إصالح تنف��ذه الحكومة 
س��عيا إلنعاش االقتص��اد. وذكر 
بي��ان حكومي، أن القان��ون الذي 
يعرف باسم “قانون إعادة الهيكلة 
والصلح الواقي واإلفالس” يعمل 
على “تبسيط اإلجراءات والعدالة 

وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير واستحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حاالت 
اللجوء إل��ى إقامة دعاوى قضائية”. وتنفذ الحكومة المصرية منذ عام 2016 برنامج 
اإلصالح الذي ش��مل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير س��عر الصرف وخفض 
الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية س��عياً إلنعاش االقتصاد ودفعه على مس��ار 

النمو وخفض واردات السلع غير األساسية.

انخفاض كبير في العجز التجاري الجزائري

انخف��ض عجز التجارة الخارجية للجزائر 34.2 % في عام 2017 مقارنة مع 2016، 
وذلك بفضل التحسن في أسعار النفط العالمية. وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة الجمارك 
الجزائرية، أن العجز التجاري بلغ 11.19 مليار دوالر عام 2017، نزوالً من 17 مليار 
دوالر عام 2016. وأوضحت البيانات أن الصادرات ارتفعت إلى 34.76 مليار دوالر 
صعوداً من 30.02 مليار دوالر. في المقابل تراجعت الواردات بواقع 1.13 مليار دوالر 

وبلغت في نهاية كانون األول/ديسمبر 
الماضي 45.95 مليار دوالر. ومثلت 
المحروق��ات الحص��ة الكب��رى من 
صادرات الجزائر للخارج في 2017 
بنس��بة بلغ��ت 94.54 % من الحجم 
اإلجمالي للص��ادرات لتبلغ 32.86 

مليار دوالر.

السودان يعتزم سك نقود ذهبية

بدأت الس��لطات السودانية  بإن�شاء مصنع لسك النقود 
الذهبي��ة، يه��دف لتصنيع مليون قطعة ذهبية س��نوياً، 
حس��بما أك��دت الحكومة الس��ودانية. وكش��ف وزير 
المعادن السوداني هاشم علي سالم عن اتصاالت قامت 
بها وزارته مع ألمانيا، لتصنيع النقود الذهبية. ويحاول 
السودان تسويق الذهب مصنعاً ضمن إمكاناته المتاحة، 
لتحقيق أقصى إيرادات ممكنة، بدالً من بيعه خاماً إلى 
الخارج. وبلغ إنتاج الس��ودان من الذهب 107 أطنان 

خالل عام 2017. فيما يطمح السودان إلى تصدر القارة األفريقية في إنتاج الذهب.
هاشم علي سالم
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7 اتفاقيات بين الجزائر وتركيا

وقع��ت الجزائ��ر وتركي��ا خالل 
الزيارة الرس��مية للرئيس التركي 
إل��ى  أردوغ��ان  طي��ب  رج��ب 
الجزائ��ر 7 وثائ��ق ثنائي��ة حول 
التع��اون والش��راكة ف��ي مختلف 
المج��االت. وم��ن بي��ن الوثائ��ق 

الموقعة مذكرة تفاهم وتعاون بين مجمع “سوناطراك” الجزائري و“بوتاس” التركية 
للنف��ط والغاز، وقعها عن الجان��ب الجزائري، عبد المومن ولد ق��دور، وعن الجانب 
التركي برهان أوزكان. ووقعت “س��وناطراك” أيضا مذكرة تفاهم وتعاون في مجال 

الطاقة مع شركتين تركيتين أخريين، هما “رونيسونس” و“بيغان”.

3 مليارات دوالر من فرنسا لمكافحة الفقر

تلقى صندوق النقد الدولي مساهمة 
إضافية من فرنسا تقدر ب�2.9 مليار 
دوالر، لتموي��ل صن��دوق ائتماني 
يهدف إل��ى خفض مع��دالت الفقر 
ف��ي العالم. وقال الصندوق في بيان 
له: إن القرض وهو الس��ادس الذي 
تقدم��ه فرنس��ا، يجعلها أح��د أكبر 

المساهمين. ويقدم الصندوق االئتماني قروضاً بفوائد مخفضة إلى البلدان األكثر فقراً، 
وغالبيتها دول أفريقية. ويقول الصندوق: إن من أدواره تقديم المشورة للبلدان األعضاء 
بش��أن اعتماد السياس��ات التي يمكن أن تساعدها على تحقيق االس��تقرار االقتصادي 

الكلي، ومن ثم تعجيل وتيرة النمو االقتصادي وتخفيف حدة الفقر.

السعودية تقر نظامًا لإلفالس والتعثر

أق��ر مجل��س ال��وزراء 
السعودي نظاما لإلفالس 
والتعث��ر المال��ي، ألول 
م��رة، به��دف تحس��ين 
البيئ��ة االس��تثمارية في 
الب��الد. ويع��رف النظام 
المفل����س بأن���ه مدي��ن 

اس��تغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعّرفه بمدين توقف عن سداد دين مطالب 
به في موعد استحقاقه. وتهدف الخطوة إلى تنظيم إجراءات اإلفالس، وتشمل التسوية 
الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة 
التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية اإلدارية. وتمكن 
لوائ��ح وأنظم��ة نظام اإلفالس، المدين المفلس أو المتعثر من االس��تفادة من إجراءات 
اإلفالس، لتنظيم أوضاعه المالية، ومعاودة نشاطه واإلسهام في دعم االقتصاد وتنميته.

ب�����دأت الحكوم����ة 
ال�ب�ح�ري�ن��ي����������ة 
بتحدي�د المقاول�ي����ن 
واالس���ت�ش��اريي��ن 
المؤهلي��ن لتركي���ب 
انظ�م����ة الطاق������ة 
ف����ي  الش��م�س����ي�ة 
المنازل، وذلك ب�ع��د 

ان اقرت خطته��ا الوطنية للطاقات المتجددة. وبموجب 
الخطة س��وف يس��مح لألفراد والمؤسسات من تركيب 
واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم وتركيب أنظمة 

الطاقة الشمسية على أسطح المباني والمنشآت.
وقال وزير شؤون الكهرباء والماء عبد الحسين ميرزا، 
انه س��يتم انش��اء محطة للطاقة الشمس��ية بالشراكة مع 

القطاع الخاص بقدرة 100 ميغاوات.

البحرين تبدأ استثمار
الطاقة الشمسية

عبد الحسين ميرزا

رخص��ت هيئ��ة قط��ر 
إدراج  المالية  لألسواق 
مؤش��ر  أول صن��دوق 
بورصة قطر للصناديق 
المتداول��ة  بن��اء عل��ى 

طلب البورصة.
وقال�����ت الهيئ����ة: إن 
إدراج الصن��دوق يأتي 
لجهوده�ا  اس����ت�مراراً 
الرامي��ة إل��ى التطوير 
المس�����ت�م�ر لس�����وق 

رأس الم��ال القطري والحفاظ على مكتس��باته اإلقليمية 
والدولية، وسعياً من الهيئة نحو دعم تنافسية سوق رأس 
المال في الدولة وتنويع المنتجات االستثمارية في سوق 

رأس المال القطري.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي لهيئة قطر لألس��واق المالية، 
ناصر أحمد الش��يبي: إن الهيئة أصدرت التش��ريعات 
القانوني��ة المنظمة إلدراج مثل ه��ذه الصناديق، مؤكداً 
ح��رص الهيئ��ة عل��ى تحدي��ث وتطوير التش��ريعات 
لدوره��ا  وممارس��تها  لنش��اطها  المنظم��ة  القانوني��ة 
التنظيمي والرقابي واإلش��رافي على سوق رأس المال 

في الدولة.

قطر: اطالق أول صندوق
للمؤشرات المتداولة

ناصر أحمد الشيبي
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الكويت: 508 مليارات دوالر للمشاريع النفطية

قال الرئيس التنفيذي لمؤسس��ة البترول الكويتية نزار 
العدس��اني: إن الكوي��ت تخط��ط إلنف��اق نح��و 508 
مليارات دوالر لالس��تثمار في القط��اع النفطي حتى 
2040. وأوضح العدساني خالل منتدى استراتيجيات 
الطاقة الذي انعقد في الكويت، أن االستثمارات تتضمن 
114 مليار دوالر سيتم إنفاقها خالل السنوات الخمس 
القادمة. وتتضمن خط��ط الكويت زيادة طاقة التكرير 

بالمصافي المحلية إلى مليوني برميل بحلول 2035.
وتابع المسؤول الكويتي أن ضخ االستثمارات سيساعد على رفع الطاقة اإلنتاجية للبالد 

إلى 4.75 ماليين برميل يومياً بحلول 2040.

نزار العدساني

كش��ف وزي��ر الطاق��ة والصناع��ة والث��روة المعدنية 
الس��عودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن التوقيع على 
عقد أول مشروع للطاقة المتجددة بين المشتري الرئيسي 
“الكهرباء” وهي ش��ركة متفرعة من الشركة السعودية 
للكهرباء، وشركة أكوا باور السعودية. وقال الفالح: إن 
هذا المشروع هو باكورة مشاريع أطلقت ضمن برنامج 
التحول الوطني، وتبلغ طاقت��ه اإلنتاجية 300 ميغاواط 
من الطاقة الشمسية، موضحاً أنه سيكون هناك مشروع 
آخ��ر لطاق��ة الرياح، لتك��ون المملكة بعده��ا من الدول 

الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

أول مشروع طاقة متجددة
في السعودية

خالد بن عبدالعزيز الفالح

أظه��رت بيانات صادرة ع��ن إدارة معلوم��ات الطاقة 
األميركي��ة أن الصي��ن تجاوزت الوالي��ات المتحدة في 
عام 2017، وأصبحت أكبر مستورد للنفط الخام، حيث 
اس��توردت 8.4 ماليين برميل مقابل 7.9 مليون برميل 

من النفط يومياً ألميركا.
على صعيد آخر، تقدمت روسيا على السعودية بإمدادات 
النف��ط إلى الصي��ن العام الماضي، حي��ث صدرت 1.2 
مليون برميل يومياً، مقابل 1 مليون برميل يومياً وردتها 
الس��عودية. وف��ي ع��ام 2017، ج��اء نح��و 56 % من 

واردات الصين من النفط من دول منظمة “أوبك”.

الصين تتجاوز الواليات المتحدة
في استيراد النفط

اإلمارات وسويسرا تبحثان سبل التعاون

اإلمارات��ي  االقتص��اد  وزي��ر  اجتم��ع 
سلطان بن سعيد المنصوري، مع نظيره 
السويسري يوهان شنايدر آمان، بحضور 
وزي��رة تنمية المجتم��ع حصة بوحميد، 
ووزيرة دولة لألمن الغذائي المس��تقبلي 
مري��م المهي��ري، وذل��ك عل��ى هامش 
مش��اركة وف��د الدولة بأعم��ال المنتدى 
االقتصادي العالم��ي “دافوس 2018”. 

وبحث االجتماع س��بل تعزيز العالق��ات الثنائية في المجاالت ذات االهتمام المش��ترك 
خاص��ة على الصعيد االقتصادي والتجاري واالس��تثماري، كما بحث جوانب التعاون 
وتبادل الخبرات في مجاالت التنمية البشرية واألمن الغذائي، وتم التطرق إلى مستجدات 

تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة اإلفتا.

تعاون بين “دبي المالحية” و“هامبورغ”

اس��تضافت “س��لطة مدين��ة دب��ي 
المالحية” وفداً من غرفة هامبورغ 
به��دف استش��راف آف��اق التع��اون 
المش��ترك ف��ي المج��االت الداعمة 
لدفع مسيرة نمو واس��تدامة القطاع 
البحري العالمي، وسط التأكيد على 
الت��زام الطرفي��ن بإث��راء المعرفة 

وتبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات في التدريب البحري واالبتكار التكنولوجي. 
واستقبل المدير التنفيذي ل�“دبي المالحية” عامر علي، الممثل الرسمي والمستشار هانز 
يورغ ش��ميدت-ترينز، ومفوض الشؤون الدولية في غرفة هامبورغ، روبرت لورينز-
ماير، مؤكداً التزام السلطة البحرية بتعزيز أطر التعاون مع التجمعات البحرية، تماشياً 

مع جهودها لوضع دبي في مصاف أبرز العواصم البحرية العالمية بحلول 2020.
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كش����ف وزي��ر البيئ��ة 
والزراع�����ة  والمي���اه 
الس�ع�ودي عبد الرحمن 
الفضل��ي ع��ن صدور 
أم��ر ملكي ببناء تس��ع 
محط��ات تحلي��ة مي��اه 
بتقني��ات حديث��ة عل��ى 
س��احل البح��ر األحمر 
بتكلف��ة تتجاوز ملياري 

لاير )534 مليون دوالر(، موضحاً أن المحطات ستنفذ 
في فترة أقصاها 18 ش��هرا، وبطاقة إجمالية تبلغ 240 
أل��ف متر مكعب يومياً. وتوقع أن يكون لتلك المحطات 
األثر البال��غ في االرتقاء بجودة خدم��ات المياه ونطاق 
تغطيتها، س��عياً لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 
2030، مش��يراً إل��ى أن تلك المحطات تع��د رافداً قوياً 
لعمل المؤسس��ة العام��ة للتحلية في رفع كف��اءة اإلنتاج 

وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

100 مليار دوالر قيمة التسويات في السعودية السعودية تبني 9 محطات
لتحلية المياه

كشف النائب العام الس��عودي، سعود بن عبدهللا 
المعجب، أن قيمة التسويات مع المحتجزين بتهمة 
الفساد بلغت 100 مليار دوالر أميركي، موضحاً 
أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات متمثلة في عدة 
أصول )عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية 
وغير ذلك(. وس��يمثل هذا المبل��غ الضخم دفعة 
مالية مهمة للحكومة التي تواجه مش��كالت مالية 

بسبب تراجع أسعار النفط.
وم��ن المتوق��ع أن يصل عجز ميزانية الدولة في العام 2018 الحالي إلى 195 مليار 

لاير )52 مليار دوالر(.

سعود بن عبدهللا المعجب

عبد الرحمن الفضلي

يس��تعد طري��ق المف��رق - الغويف��ات الدول��ي لدخول 
موس��وعة غنييس لألرقام القياس��ية عن أطول طريق 
دولي بطول 246 كيلومتراً يستخدم الصمامات الباعثة 
للض��وء LED إلن��ارة الطري��ق والتقاطع��ات، حيث 
ت��م تركي��ب 21 ألفاً و154 لمبة عل��ى 8 اآلف و747 
عمود، وهو األمر الذي سيس��هم في تخفيض استهالك 

الطاقة بنسبة نحو 60 % على أقل تقدير.
وتفتتح ش��ركة أبوظب��ي للخدمات العامة “مس��اندة”، 
طريق المفرق الغويفات الدولي رس��مياً، الذي يعد أحد 
أهم مشاريع النقل االس��تراتيجية التي تنفذها في إمارة 
أبوظب��ي، والذي بدأت أعماله في مارس/آذار 2014، 
بتكلف��ة كلية 5.3 ملي��ارات دره��م )1.4 مليار دوالر 

أميركي(.

شارع يربط اإلمارات والسعودية

ارتفاع نفقات الترفيه في السعودية

ق��ال الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة العام��ة للترفيه 
السعودية عمرو المدني: إن اإلنفاق االستهالكي 
المتوق��ع عل��ى الترفيه س��يبلغ 36 مليار دوالر 
أميرك��ي )135 مليار لاير( بحلول عام 2030، 
إل��ى جان��ب توفير أكث��ر من 114 أل��ف وظيفة 

مباشرة و110 آالف غير مباشرة. 
ونّوه المدني ب�“دور الترفيه كأحد أذرع برنامج 
جودة الحياة ضمن رؤي��ة 2030، وعلى أهمية 
ال��دور االقتص��ادي الكبي��ر الذي يلعب��ه قطاع 

الترفي��ه وما ل��ه من آثار إيجابية عل��ى تنوع مصادر الدخل، وزي��ادة الناتج المحلي 
اإلجمالي بشكل سنوي”.

عمرو المدني

المملكة تستثمر في السندات األميركية

أظهر تقرير لوزارة الخزانة األميركية أن الس��عودية زادت استثماراتها في السندات 
األميركي��ة خ��الل عام 2017 بمقدار 44.6 ملي��ار دوالر إلى 147.4 مليار دوالر، 
فيما رفعت روس��يا استثماراتها بمقدار 16.1 مليار دوالر إلى 102.1 مليار دوالر، 
خالفاً لتركيا، التي خفضت حيازاتها من هذه السندات خالل الفترة المذكورة بمقدار 

6.5 ملي��ار دوالر إل��ى 52.6 ملي��ار 
دوالر، كذلك قلصتها اإلمارات بمقدار 
2.9 ملي��ار دوالر إل��ى 57.7 ملي��ار 
للتقرير تصدرت  دوالرأميركي. ووفقاً 
الصي��ن قائمة دول العالم األكثر امتالكا 
لديون الواليات المتحدة، وبلغ ما تملكه 
من السندات 1184.9 مليار دوالر، في 
حي��ن جاءت اليابان ف��ي المرتبة الثانية 

ب�1061.5 مليار دوالر.
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أعلن��ت الحكوم��ة اليابانية أن الدول ال���11 المتبقية من 
الموقعي��ن على اتفاقية الش��راكة عب��ر المحيط الهادئ، 
اتفق��ت على توقي��ع اتفاقية جدي��دة للتج��ارة الحرة بعد 
انس��حاب الوالي��ات المتح��دة. وق��ال وزي��ر االقتصاد 
الياباني، توشيميتس��و موتيجى: إن هذا االتفاق تاريخي 
من أجل مس��تقبل البالد ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
وتض��م االتفاقية الجديدة أوس��تراليا وبروناي وتش��يلي 
وكندا والياب��ان وماليزيا والمكس��يك ونيوزيلندا وبيرو 
وسنغافورة وفيتنام، حيث تستهدف تحسين معايير العمل 
وفتح األسواق أمام الس��لع األميركية ومواجهة سيطرة 

الصين على المنطقة.

تجارة حرة من دون الواليات المتحدة

نجح قرابة 1500 عامل صيني في مد سكة حديدية في 
مقاطعة فوجيان خالل 9 س��اعات فقط، باس��تخدام  23 
حف��ارة و7 قاطرات لتنفيذ المهمة بهذا الزمن القياس��ي. 
ونش��رت وس��ائل إعالم صينية مقطع فيديو إلنشاءات 
س��كك حديدية، ترب��ط بين ثالث اتجاهات رئيس��ية في 
الصين هي س��كك جانغ يونغ، وتش��انغ لونغ مع س��كة 
نانلونغ الجديدة. وم��ن المتوقع أن يكون الخط الحديدي 
الجدي��د الذي يبل��غ طوله 246 كيلومت��راً )152 ميالً(، 

صلة نقل رئيسية بين جنوب شرق الصين ووسطها.

الصين: مد سكة حديدية
خالل 9 ساعات

تعاون بين “إمباور” و“هانيويل”

استقبل الرئيس التنفيذي ل�“إمباور” 
أحمد ب��ن ش��عفار، رئيس ش��ركة 
“هانيويل”  العالمي��ة  التكنولوجي��ا 
ج��ورج كوتس��افتس، لبحث س��بل 
التع��اون بين الجانبين واستكش��اف 
ف��رص تحس��ين كف��اءة اس��تخدام 
طاق��ة تبريد المناطق ف��ي المباني. 

وتستكش��ف كل من “إمباور” و“هانيويل” فرص تحسين كفاءة الطاقة في اإلمارات، 
وذل��ك لجعلها من بين الم��دن الذكية عالمياً. وركز االجتماع على أحدث حلول التبريد 
اآلمنة بيئياً المستخدمة في تبريد المناطق والتي يمكن أن تساعد “إمباور” على تخفيض 

معدالت استهالك الطاقة في مشاريعها.

نمو العالقات التجارية البرازيلية العربية

كش��فت اإلحصائي��ات األخيرة التي أصدرته��ا “الغرفة 
التجاري��ة العربي��ة البرازيلي��ة، أن العالق��ات التجارية 
البرازيلي��ة م��ع ال��دول العربية س��جلت أرقاماً قياس��ية 
جدي��دة خالل عام2017، حيث حقق��ت الصادرات نمواً 
س��نوياً مق��داره 18.43 % لتص��ل إل��ى 13.6 ملي��ار 
دوالر، مقارنةً ب�11.5مليار دوالر عام 2016، وحققت 
الواردات نمواً بنس��بة 23.37 % لتصل إلى 6.4  مليار 
دوالر، مقارن��ةً ب���5.2 مليار دوالر ع��ام 2016. وقال 
رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، روبنز هانون: 

تعكس اإلحصائيات األخيرة للعام الماضي متانة العالقات التجارية بين الدول العربية 
والبرازيل، مما يعزز مواصلة النمو المتسارع في العام الجاري واألعوام المقبلة.

روبنز هانون

1 % من األغنياء يمتلكون 82 % من ثروات العالم

كش��فت منظمة أوكس��فام البريطانية، أن الهوة 
بي��ن أغنى أثري��اء العالم وبقية العال��م ال تزال 
في اتس��اع،  حيث أن 82 % من الثروات التي 
تحققت في 2017 تدفقت على أكثر سكان العالم 
ث��راء البالغ عددهم 1 % فيما لم يش��هد نصف 
الفقراء أي زيادة تذكر. وقالت المنظمة: إن هذه 
األرقام تعكس فش��ل النظ��ام االقتصادي، ملقيةً 

بالالئمة على التهرب الضريبي وعائدات المساهمين والمسؤولين التنفيذين وعدم وجود 
ضمان لحد أدنى من األجور للعمال. وكانت “أوكس��فام” أصدرت تقارير مشابهه في 
الس��نوات الخمس الماضية، كاشفةً أن ثروة 8 أشخاص تعادل ثروة نصف الفقراء في 
العالم. أما هذا العام، فأكدت المنظمة أن ثروة 42 % من أغنى أغنياء العالم تعادل ثروة 

نصف الفقراء، ثم أعادت المراجعة لتصبح ثروة 61 % من ثروة أغنى أغنياء العالم.
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يشار هنا، إلى أن هذا القرض هو السابع والعش��رين الذي يقدمه الصندوق الكويتي 
لصالح لبنان.

تأهيل مركز حدودي
االتفاقية الثانية كانت على ش��كل هبة لتمويل المرحلة الثانية من مركز األمن العام 
اللبناني في العبودية عند الحدود الشمالية مع سورية، بالتعاون مع “مكتب المنظمة 
الدولية للهجرة في لبنان” والمديرية العامة لألمن العام اللبناني. وس��يقدم الصندوق 
بمقتضى هذه االتفاقي��ة منحة بمبل��غ 1.5 ملي��ون دوالر للبنان، وذل��ك من رصيد 
منحة الصندوق األولى المخصصة لإلس��هام في العون اإلنساني للشعب السوري. 
والغرض من المش��روع هو دعم جهود الحكومة اللبنانية في تحس��ين قدرات إدارة 
الهجرة والحدود وتعزيز األمن لمكافحة الجرائم الحدودية مع ضمان السالس��ة في 

إدارة حركة المهاجرين.
وكانت المرحلة األولى من المشروع قد شملت إنش��اء قاعة للوصول، أما المرحلة 
الثانية، فتشمل إنش��اء قاعة للمغادرين بحيث تتوفر التسهيالت الالزمة في المركز 
لتنظيم وإدارة حركة دخول وخروج المسافرين والالجئين، إضافةً إلى إعادة تأهيل 
الساحات والسياج الخارجي والبنية التحتية للخدمات وتوفير التجهيزات والمعدات 
واألثاث المكتبي الالزم للمبنى، إلى جانب الخدمات االستش��ارية لتصميم األعمال 

واإلشراف على تنفيذها.
يذكر أن مشروع تطوير المركز الحدودي المذكور تش��رف عليه لجنة تسيير عليا 
الدولية، وممثل لمديرية األمن العام اللبناني.برئاسة رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار، أو من ينوب عنه ، وممثل لمنظمة الهجرة 

اتفاقيتان ومشاريع بين لبنان و“التنمية الكويتي”

معالجة مياه الصرف الصحي
تش��مل االتفاقية األولى تقديم قرض لصالح لبنان 
مقداره 15 مليون دينار كويتي )50 مليون دوالر 
أميرك��ي(، لإلس��هام في تمويل مش��روع إنش��اء 
منظومتين للصرف الصحي في منطقة الش��وف. 
ووقع عل��ى االتفاقية م��ن الجان��ب اللبناني رئيس 
مجلس اإلنم��اء واإلعم��ار نبيل عدنان الجس��ر، 
ونيابة عن الصندوق الكويت��ي، عبدالوهاب أحمد 

البدر.
وفي هذا الس��ياق، ق��ال الصندوق: إن المش��روع 
يهدف للحفاظ على الصحة العام��ة وحماية البيئة 
والمي��اه الجوفية من التلوث بس��بب مياه الصرف 
الصحي، حيث يشمل إنشاء محطتين لمعالجة مياه 
الصرف الصحي معالج��ة ثالثية، وتنفيذ األعمال 
المدنية والميكانيكية والكهربائي��ة الالزمة. وتبلغ 
القدرة االستيعابية إلحدى هاتين المحطتين حوالي 
10 آالف مت��ر مكع��ب يومي��اً، وه��ي مخصصة 
لخدمة 7 قرى، واألخ��رى بقدرة اس��تيعابية تبلغ 
حوال��ى 26 ألف مت��ر مكع��ب يومي��اً لخدمة 13 

قرية.
كم��ا يش��مل المش��روع أيضاً م��د خط��وط النقل 
الص��رف الصح��ي وش��بكات  لمي��اه  الرئيس��ية 
التجمي��ع الفرعية والوص��الت المنزلية وإنش��اء 
ثالث محطات ضخ ومد خطي��ن لتصريف المياه 
المعالجة، فضالً عن توفير الخدمات االستش��ارية 
الالزمة إلع��داد التصاميم واإلش��راف على تنفيذ 

المشروع.
وم��ن حي��ث التكلف��ة، تق��در القيم��ة اإلجمالي��ة 
للمش��روع، بم��ا ف��ي ذل��ك احتياطي��ات الكميات 
األراض��ي  اس��تمالك  وتعويض��ات  واألس��عار 
والفوائد أثن��اء التنفي��ذ بحوالى 24 ملي��ون دينار 
كويت��ي )80 ملي��ون دوالر(، منه��ا حوال��ى 56 
مليون دوالر، بالعمالت األجنبية. ويغطي قرض 

الصندوق حوالى 62 % من تكاليف المشروع.

االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  بين  اتفاقيتين  توقيع  الماضي  شباط/فبراير  في  بيروت  شهدت 
العربية والجمهورية اللبنانية، يتم بموجبهما تقديم قرض للبنان لتمويل مشروع إنشاء منظومتين للصرف 
الصحي، وكذلك اتفاقية الستكمال مشروع حدودي شمال البالد. وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة أجراها المدير 
العام للصندوق الكويتي، عبد الوهاب أحمد البدر، إلى بيروت، التقى فيها الرئيس اللبناني ميشال عون وعدد 

من المسؤولين اللبنانيين.
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ملياري دوالر على شكل قروض واس��تثمارات، كما التزمت قطر 
تقديم حزمة م��ن القروض واالس��تثمارات للعراق بملي��ار دوالر، 
ستتركز في مش��اريع البنية التحتية. أما السعودية، فخصصت 1.5 
مليار دوالر لمش��اريع إعادة اإلعمار وتمويل الصادرات السعودية 
للعراق، فيما أكدت اإلمارات تقديم مبل��غ 500 مليون دوالر فضالً 
عن استثمارات قائمة في القطاع الخاص بقيمة 5.5 مليارات دوالر 

في مشروع معسكر الرشيد وميناء أم قصر جنوب العراق.
وفي هذا الصدد، أعلن البنك اإلسالمي للتنمية أنه سيقدم 500 مليون 
دوالر، بينما تعهد الصن��دوق العربي لإلنماء بق��روض تقدر بنحو 
1.5 مليار دوالر. أما عالمياً، فتعهدت بريطاني��ا تقديم مليار دوالر 
س��نوياً للعراق في ش��كل ائتمان صادرات على مدى 10 س��نوات. 
وقالت اليابان إنها ستس��هم ب�100 مليون دوالر هذا العام، في حين 
قدمت تركيا خطوط ائتمان قيمتها 5 مليارات دوالر، بينما كش��فت 
ألمانيا عن تقديم مساعدات قيمتها 425 مليون دوالر خالل 2018. 
ومن االتح��اد األوروبي قُدم نح��و 400 مليون دوالر كمس��اعدات 
إنسانية، فيما قدمت إيطاليا قروضاً ومس��اعدات بنحو 320 مليون 
دوالر. وأعلن وزي��ر الخارجي��ة األميركي ريكس تيلرس��ون عن 
توقيع اتفاقية بين مصرف التج��ارة الخارجي��ة األميركي والعراق 

لمنح بغداد قروضاً بنحو 3 مليارات دوالر.

أقل من المتوقع
ورغم ه��ذه المنح والمس��اعدات، إال أن وزير الخارجي��ة العراقي، 
إبراهيم الجعفري، رأى أنه��ا أقل مما يتطلبه الع��راق، الفتاً إلى أن 
بالده تعرضت  لدماٍر وخراٍب في ح��رب داعش، ويحتاج إلى مبلغ 
والمنظمات التي ساهمت في هذه المنح.مالي أكبر من أجل س��د حاجته إلع��ادة اإلعمار. لكنه ش��كر الدول 

دول وجهات مانحة تتعهد إعادة إعمار العراق

وعقد المؤتمر الذي استضافته الكويت من 12 إلى 14 فبراير/ شباط 
2018 برئاس��ة 5 جهات، هي االتحاد األوروبي والعراق والكويت 
واألمم المتحدة والبنك الدولي. واس��تهدف المؤتمر حشد الدعم لرفع 
المعاناة عن ماليي��ن النازحين، فض��الً عن إعادة إعم��ار المناطق 

المتضررة والمحتاجة إلى المساعدات.

العراق بحاجة للكثير
عبرت دولة العراق على لسان مسؤوليها عن حاجتها إلى 22 مليار 
دوالر بشكل عاجل، و66 مليار دوالر أخرى على المدى المتوسط 
لمواجهة أزمة النزوح والتدمير الممنهج ال��ذي افتعله تنظيم داعش 
اإلرهابي. وفي كلمته أمام المجتمعين، أكد رئيس الوزراء العراقي، 
حيدر العبادي، أن داع��ش كان يحتل ثلث مس��احة العراق، وهجر 
الماليين من أبنائه وقتل اآلالف ودمر البنى التحتية بشكل وحشي ال 
سيما قطاع السكن، حيث شمل التدمير قرابة 150 ألف وحدة سكنية. 
ورافق هذا الوضع  تحٍد مال��ي كبير نتيجة انخفاض أس��عار النفط. 
وأقر العبادي بوجود فساد في الدولة، لكنه تعهد بمحاربته، باعتباره 
آفة خطي��رة ال تقل خط��ورة عن اإلره��اب، بل هي أحد األس��باب 

لنشوء اإلرهاب، بحسب وصفه.
من جهته، لفت وزير التخطيط العراقي، س��لمان الجميلي، إلى أن 
بالده تحتاج إلى 88.2 مليار دوالر إلعادة بناء ما دمرته الحرب، 
مش��يراً إلى أن الحجم الكلي لألضرار والخس��ائر ف��ي العراق بلغ 

45.7 مليار دوالر.

المانحون
بلغ أجمالي المس��اعدات المقدمة قرابة 30 ملي��ار دوالر، منها 7.5 
ملي��ارات دوالر مقدمة من ال��دول العربية. فم��ن الكويت خصص 

مالية،  ومنح  مساعدات  العراق”،  اعمار  “إعادة  مؤتمر  هامش  على  والمنظمات،  الدول  من  مجموعة  قدمت 
ستكون على شكل قروٍض وتسهيالٍت ائتمانية واستثمارات، ستساهم في إعادة إعمار هذا البلد الخارج من 

حرب مدمرة.
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��ص التموي��ل ال��ازم له��ا. وس��يمنح الصندوق  المحلي��ة، ويُخصَّ
االجتماعي للتنمي��ة األولوية للمش��روعات الفرعية البس��يطة غير 
الضارة بالبيئة التي تعتمد على االستخدام الكثيف لليد العاملة والمواد 
المحلية. ومن المتوقع أن يعود هذا التمويل بالنفع على أكثر من 600 

مجتمع محلي وقرية من خال 1700 مشروع فرعي.
وفي هذا الصدد، قال كبير مس��ؤولي الحماي��ة االجتماعية في البنك 
الدولي ورئي��س فريق عمل المش��روع، غس��ان الخوجة: س��يمنح 
الصندوق االجتماع��ي للتنمية األولوية لنهج يش��مل الجميع ويعتمد 
على المشاركة في عملية اختيار المش��روعات الفرعية، مع اهتمام 
خاص بإشراك النساء والفئات الهش��ة في عملية اتخاذ القرارات ... 
وس��تؤدي المنظمات غير الحكومية أيضاً دوراً رئيسياً في مساعدة 
المجتمعات المحلية على تنظيم نفسها وتحديد أولوياتها، وكذلك في 

تنفيذ المشروعات الفرعية.
من جهته، قال األمين العام لألمان��ة العامة لمجلس الوزراء ورئيس 
الفري��ق الفني الوطن��ي للصن��دوق االجتماع��ي للتنمية ال��ذي أعد 
المش��روع من الجان��ب الحكومي، مه��دي الع��اق، إن الصندوق 
أداة رئيس��ية من أدوات اس��تراتيجية الع��راق للحد م��ن الفقر. فهو 
يُوفر آلية لتوجيه مساعدتنا إلى األس��ر الفقيرة والمحرومة بطريقة 
تتسم بالش��فافية والمساءلة والمش��اركة، من ش��انها تدعيم التماسك 

االجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
وتعقيباً على المشروع، قال المدير اإلقليمي لدائرة المشرق في البنك 
ز الصن��دوق اإلجتماعي للتنمية  الدولي س��اروج كومار جها: “يُرّكِ
على جهود الحكومة العراقية لتحقيق اإلستقرار والتعافي. وهو يبني 
على نتائج البرنامج الشامل إلصاح نظام الحماية االجتماعية الذي 
أُطِلق عام 2014، ويتّسق مع إستراتيجية العراق للحد من الفقر التي 
للشعب العراقي”.تهدف إلى تخفيف وطأة الفقر وتحقي��ق اإلنصاف، وتعزيز الفرص 

مشروع بـ300 مليون دوالر لتحسين معيشة العراقيين

وتبلغ قيمة المشروع 300 مليون دوالر، حيث سيمول مشروعاٍت 
فرعي��ة ف��ي مج��االت التعلي��م والصح��ة والمي��اه والبني��ة التحتية 
االقتصادية صغيرة الحج��م، إضافة إلى القدرة عل��ى الوصول إلى 
األسواق. وسيبدأ تنفيذه في محافظات المثنى وصاح الدين ودهوك، 
نظراً النعكاس آثار الفقر والص��راع والنزوح على هذه المحافظات 
الثاث، وس��يجري بعد ذلك توس��يع نطاق العمليات لتش��مل جميع 

محافظات العراق في غضون خمسة أعوام.

انعكاس األزمات على السكان
وبحس��ب البنك الدولي، كان للح��رب األخيرة ض��د تنظيم داعش، 
وانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، أثر شديد على العراق على 
المستويات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية. فقد زادت معدالت 
الفقر والبطالة، وتبدَّدت المكاس��ب التي تحقَّقت في مجاالت الصحة 
والتعليم، وتراج��ع اإلنتاج الزراعي متس��بِّباً في تقوي��ض االكتفاء 
الذات��ي من الغ��ذاء في الب��اد. وعاوةً عل��ى ذلك، أصب��ح مايين 
العراقيي��ن نازحين داخل الباد بس��بب الص��راع، أو اضطروا إلى 
الهجرة إلى مناط��ق حضرية بحث��اً عن فرص العمل والمس��اعدة. 
وفي هذا اإلطار، يه��دف الصن��دوق االجتماعي للتنمي��ة إلى تلبية 
االحتياج��ات الملحة للفق��راء والفئ��ات األكثر عرض��ة لألزمات، 
وتزويدهم بس��بل العيش وفرص العمل على نحو سريع في مختلف 

أنحاء العراق.

استراتيجية المشروع
ولفت البنك إلى أن المشروع س��يُتيح للمجتمعات المحلية، بدعٍم من 
الجمعيات غي��ر الحكومية ومس��ؤولي الحكومات المحلي��ة، إعداد 
خطط العمل المجتمعي التي تراعي احتياجات الس��كان وأولوياتهم. 
بعد ذل��ك، س��يتم التصديق على ه��ذه الخطط م��ن قِبَ��ل الحكومات 

وافق البنك الدولي على مشروع 
للتنمية”،  االجتماعي  “الصندوق 
الذي يهدف إلى تحسين األحوال 
المعيشّية ألكثر من 1.5 مليون 
أســرٍة فقيرة في العـراق، مـن 
األساسية  الخدمات  توفير  خالل 
وخلق فرص العمل على مستوى 

المجتمعات المحلية.
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الشراكة بين القطاعين
وتطرق الحميدي إلى أهمية تعزيز مبادرات الش��راكة بين القطاعين العام 
والخاص، لما له��ا من دوٍر في توفي��ر فرص إضافية لتمويل مش��روعات 
البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات االستثمارية 
إلى جانب خل��ق المزيد من ف��رص العمل. ومع ذلك فإن عدد مش��روعات 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية اليزال محدوداً، 
إذ ال يتج��اوز ع��دد المش��روعات القائمة على هذه الش��راكات ف��ي الدول 
العربية وفق��ا لبيانات البن��ك الدولي، مش��روعين فقط لكل عش��رة ماليين 
نسمة، مقابل حوالى 13 مشروعاً لكل عشرة ماليين نسمة في منطقة شرق 
آس��يا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عش��رة ماليين نسمة في أميركا 

الالتينية.

اإلصالح الضريبي
وأش��اد رئي��س مجل��س إدارة صن��دوق النق��د العرب��ي بجه��ود اإلصالح 
الضريبي التي تق��وم بها الدول العربية، مؤكداً أهمي��ة مواصلة العمل على 
تقوي��ة اإلي��رادات الضريبي��ة وتعزيزها، حي��ث ال تتجاوز نس��بة إجمالي 
اإليرادات الضريبية م��ن الناتج المحلي اإلجمالي لمجم��وع الدول العربية 
اإلجمالي.نح��و 6.8 %، مقابل متوس��ط عالمي يتج��اوز 15 % من النات��ج المحلي 

االقتصادات العربية تحتاج إلى مزيد من اإلصالحات

جاء ذلك في كلمة للحميدي خالل االجتماع الثالث لوكالء 
وزارات المالي��ة العرب الذي اس��تضافته أبوظبي. ورأى 
في��ه أن المنطق��ة العربي��ة تحتاج إل��ى مزيد م��ن الجهود 
واالصالحات لتش��مل عدداً أكبر م��ن القطاعات بما يدعم 
موارد الدول، ولمواجهة التط��ورات االقتصادية والمالية 

اإلقليمية والدولية.

منظومة الدعم
لفت الحميدي إلى أن االرتفاع المضط��رد في الدعم الذي 
تقدم��ه الحكوم��ات ضاعف م��ن التحدي��ات الت��ي تواجه 
السياس��ات المالية، وأبرز أهمية إص��الح منظومة الدعم، 
وتطوير ش��بكات الضمان والحماية االجتماعية، مش��يراً 
إلى أن االس��تمرار في سياس��ات دع��م الس��لع والخدمات 
على المدى الطوي��ل ينتج عن��ه مجموعة م��ن التداعيات 
تتمثل أساساً في تشجيع زيادة استهالك السلع التي يشملها 
الدعم، وتسريع نمو النفقات العامة، وتباطؤ نمو الموارد، 

وتشجيع تهريب السلع.
وأش��اد باإلصالحات الهيكلية التي اتُخذت خالل السنوات 
الماضية ال س��يما إصالحات دعم الطاقة، حيث انخفضت 
القيم��ة اإلجمالي��ة لفات��ورة دعم الطاق��ة لمجم��وع الدول 
العربية من 117 مليار دوالر أميركي في عام 2015 إلى 

حوالى 98 مليار دوالر عام 2017.

ضرورة إصالح األجور
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية رفع 
كفاءة منظومة األجور وتخفي��ض فاتورتها، وذلك لضبط 
النفقات العامة وخلق حيز مالي لدعم االنفاق االس��تثماري 
على البنية التحتية وأنش��طة الحماية االجتماعية من تعليم 
وصح��ة، إذ تمث��ل األج��ور والرواتب الج��زء األكبر في 

االنفاق العام في الدول العربية.
تابع: يؤدي إصالح األجور إلى إزالة التشوهات في سوق 
العمل، خاصةً في الدول الت��ي تتجاوز فيها أجور العاملين 
بالدولة رواتب العاملين بالقطاع الخاص. كذلك يساهم في 
تهيئة بيئة عمل القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وهو 

ما يساهم في النمو الشامل والمستدام.

توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد اهلل الحميدي، تعافي النشاط االقتصادي في 
الدول العربّية، في ظل توقعات النمو في الدول العربية الُمصدرة للنفط، وتواصل ظهور اآلثار اإليجابية لإلصالحات 
االقتصادية والمالية التي تنشدها السلطات، حيث تشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى ارتفاع معدل النمو 

لمجموع الدول العربية إلى 2.9 % عام 2018.

 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
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ما يقتضي اعتماد نموذج اقتصادي مختلف”.

الدول المستوردة
أما الدول المس�����توردة للنفط، فيُتوق��ع أن “تحقق نمواً أعلى، لك��ن ال يقترب بأي 
حال من المستوى الالزم لتوفير وظائف كافية للشباب. هذا فضالً عن ارتفاع الدين 
العام في هذه الدول، حتى تجاوز 50 في المئة من الناتج المحلي، إضافة إلى معاناة 

بعض الدول من الصراعات واإلرهاب وتدفق الالجئين وتفاقم األخطار األمنية”.
ولم تنكر الغارد أن بع��ض دول المنطق��ة “أنجزت إصالحات مهم��ة على جانب 
اإليرادات، بما ف��ي ذلك تطبي��ق الضريبة على القيم��ة المضافة، في وق��ت تُعتبر 
اإلي��رادات المحلية منخفضة جداً بمتوس��ط يبلغ 10 في المئة م��ن الناتج المحلي”. 

وقالت: “يجب أن يتم ذلك من دون إغفال العدالة واإلنصاف”.
ولم يختلف م��ا قالته الغ��ارد عما أك��ده المدير العام لصن��دوق النق��د العربي عبد 
الرحمن الحميدي، قائالً: إن “االقتصادات العربية ال ت��زال تواجه تحديات تقليص 
حدة البطالة وإرس��اء نمو ش��امل ومس��تدام، عل��ى رغم بش��ائر تعاف��ي االقتصاد 

العالمي، ما يستلزم رفع معدالت النمو الى ما بين 5 و6 في المئة سنوياً”.
وفي ضوء التحديات المالية التي تواجه االقتصادات العربية، أكد أن “من الصعب 

االستمرار في تمويل الكلفة المرتفعة لبرامج الدعم”.
وتن��اول المنتدى اس��تراتيجيات وتحديات إصالح��ات الدعم، ورفع كف��اءة اإلنفاق 
العربية.العام، كم��ا ناقش اآلف��اق االقتصادية وانعكاس��اتها عل��ى المالية العام��ة في الدول 

الغارد تحض الدول العربية على خفض اإلنفاق

عق��د “المنت��دى الثالث للمالي��ة العامة ف��ي الدول 
العربي��ة” أخي��راً في دب��ي، بمش��اركة صندوقي 
النقد الدول��ي والعرب��ي، ووزراء مالية واقتصاد، 
ومحافظي المصارف المركزية ومؤسس��ات النقد 
العربية ورؤس��اء المؤسس��ات اإلقليمية والمحلية 
والصنادي��ق العربية، للبحث ف��ي تحديات القطاع 

المالي العربي.

ارتفاع الدين العام
التحديات األخ��رى التي يواجهها القط��اع المالي 
ف��ي المنطقة، وفق��اً لصن��دوق النق��د الدولي، هي 
“استمرار ارتفاع الدين العام الذي تخطى 50 في 
المئة من الناتج المحلي في بع��ض دول المنطقة، 
والتي يش��هد بع��ض دوله��ا صراع��ات وإرهاب 

وتدفق الالجئين”.
وقالت المدي��رة العام��ة لصن��دوق النق��د الدولي 
كريس��تين الغارد: “ال يوجد ما يبرر االستمرار 
في انتهاج سياس��ة دعم الطاقة في ال��دول العربية 
خالل الفترة المقبلة، على اعتبار أن سياس��ة دعم 
الطاقة ف��ي ظ��ل الكلف��ة المرتفع��ة، والتي تصل 
الى متوس��ط 4.5 في المئة من النات��ج المحلي في 
البلدان المص��درة للنف��ط، ونحو 3 ف��ي المئة من 
الناتج المحلي في البلدان المس��توردة للنفط، على 

رغم انخفاض أسعار النفط العالمية”.
واعتبرت أن “الدعم المقدم يفتقر إلى الشفافية، إذ 
يكون ضمنياً في الغالب، وال يُدرج في الموازنة، 
كما يتس��م بدرجة عالية م��ن ع��دم التكافؤ، حيث 

يعطي أفضلية لألثرياء األكثر استهالكاً للطاقة”.
وأكدت أن التعافي االقتصادي في العالم “اكتسب 
قوة أكبر بمعدل 3.5 في المئ��ة، لكن هذا ال يحقق 
دفعة كافية القتصادات المنطقة العربية”. فبالنسبة 
إلى البلدان المصدرة للنفط، “فرض تعافي أسعار 
النفط إلى النقطة المتوس��طة بين المستويات العليا 
والدنيا، ضغطاً كبيراً على أرصدة المالية العامة، 

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين الغارد، في “المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول 
العام، فاتباع منهج أكثر  القطاع  إجراء إصالحات في فواتير أجور  المنطقة  إن على دول  العربية” في دبي، 
استراتيجية في اإلنفاق العام يمكن أن يحرر األموال لتوجيهها للصحة والتعليم. ولفتت إلى أن “سياسة 
تنشده  الذي  واالحتوائي  المستدام  النمو  وتعزيز  دعم  في  حيوي  بدور  تساهم  التحديد  وجه  على  اإلنفاق 

المنطقة العربية”.
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فلل “زهرة الصحراء” في 2019

قال مدير عام بلدية دبي حسين لوتاه: أن البلدية ستنتهي 
من بناء فلل مش��روع زهرة الصح��راء في منتصف 
2019. موضحاً أنه س��يتم تخصي��ص 7 كيلومترات 
لس��كة قطار كهربائي ف��ي المنطق��ة، و25 كيلومتراً 

كمسار للمشاة والدراجات الهوائية.
ومش��روع “زهرة الصحراء” هو عب��ارة عن مدينة 
متكاملة على شكل زهرة في الصحراء تضم مجموعة 
من المباني واألسطح الخضراء واألسطح التي تساعد 
على تخفيف درجات الحرارة وتقليل استهالك وتنقية 

الهواء من الملوثات. وتبلغ مساحة األرض المخصصة للمشروع 14 ألف هكتار يحيط 
بها حزام أخضر بمساحة 300 هكتار من جهة المناطق الصحراوية.

حسين لوتاه

ب��دأت الحكومة الس��عودية بمنح عق��ود لتطوير منطقة 
تجارية ضخمة ش��مال غربي البالد، مطالبة ش��ركات 
محلية ببناء 5 قصور فيها، حسبما ذكرت وكالة رويترز 
نق��الً عن مصادر مطلعة، مش��يرةً إلى أن مجموعة بن 
الدن السعودية ستقوم ببناء أحد القصور. وستضم مدينة 
نيوم قصوراً للملك السعودي ونجله وولي عهده وبعض 
كبار المس��ؤولين في المملكة على ساحل البحر األحمر 
عل��ى بعد 150 كيلومت��را غرب مدينة تب��وك. ويتألف 
المشروع من مبان فخمة تعتمد على الهندسة المعمارية 
الحديث��ة والتقليدية على الطراز المغرب��ي، إضافة إلى 

التصاميم اإلسالمية والسيراميك الملون.

“بن الدن” تفوز بعقود
في السعودية

أعلنت الش��ركة الكويتية الس��ورية القابضة عن ش��راء 
قطعة أرض في منطقة يعفور بريف دمش��ق بمش��اركة 
بعض المس��تثمرين الس��وريين على مس��احة تزيد عن 
100 ألف متر مربع وبقيمة 12.2 مليون دوالر. وأكدت 
الش��ركة المدرجة في بورصة الكويت بحسب بيان، أن 
نس��بة ملكيتها في األرض تصل إلى 45 % بقيمة 5.5 
ملي��ون دوالر، موضحة أنه س��يتم دمجه��ا مع األرض 
التي تملكها الشركة في المنطقة إلقامة “مشروع سكني 
ضخم” على كامل مس��احة األرض��ي والتي تصل إلى 
180 ألف متر مربع. وأضافت الش��ركة، أن المشروع 
يتضمن شقق سكنية بمساحات مختلفة إضافة إلى مجمع 

تجاري ونادي رياضي واجتماعي.

مشروع سكني
لـ“الكويتية السورية القابضة”

سيرفكورب توسع نطاق تواجدها في المنطقة

س����يرفكورب  ش����ركة  تع�ت�زم 
في  المتخصص��ة  األوس���ت�رالية 
توفير حلول مكاتب العمل، توسيع 
نطاق تواجدها في منطقة الشرق 
األوسط، وذلك تماشياً مع خطتها 
الطموحة للنمو في منطقة أوروبا 
والشرق األوسط والهند وأفريقيا. 

وبفضل سجلها الحافل وخبرتها التي تزيد على 40 عاماً، تعتبر “سيرفكورب” احدى 
المؤسسين والمبتكرين األوائل لفكرة المكاتب المجهزة ومكاتب العمل المشتركة.

وبدأت الشركة خطة توسعها بافتتاح طابق إضافي في مبنى لويس فيتون الواقع في قلب 
أس��واق بيروت وذلك بعد افتتاح مكاتب عمل مش��تركة في مجمع المعمورة في إمارة 

أبوظبي. كما تخطط الشركة الفتتاح مواقع متميزة لها في منطقة الشرق األوسط .

مشروع سكني لـ“إل آي في” في دبي

أعلنت شركة “إل آي في” للتطوير العقاري عن إطالق مشروع سكني جديد باسم “إل 
آي في ريزدنس دبي مارينا”. ويتكون البرج السكني من 27 طابقاً، تتنوع وحداته بين 

شقق االستوديو، وشقق مكونة من غرفة 
ن��وم واح��دة وغرفتين و3 غ��رف نوم، 
باإلضافة إلى شقق البنتهاوس، حيث من 
المقرر اكتمال المشروع في الربع الثاني 
من عام 2019. وأش��ار الرئيس التنفيذي 
ل���“إل آي ف��ي”، لطيف حبي��ب، إلى أن 
الشركة بدأت األعمال اإلنشائية للمشروع 
في الربع الثالث من 2016، وحققت نسبة 

إنجاز قدرها 20 % من المشروع.
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أع�ل�ن����ت مج�م�وع����ة “أمني����ات العق�اري����ة”، أن 
مجموع��ة “دورتشيس��تر” المتخصص��ة ف��ي مج��ال 
الضيافة، س����تتولى إدارة مش�روع “ون بالم” الفاخر 
ف��ي جزيرة نخلة جميرا في دبي، ليكون أول مش��روع 
س��كني في منقطة الش��رق األوس��ط تتولى إدارته هذه 

العالمة.
ويأتي ذلك، بعد اإلعالن عن ش��راكة بين المجموعتين 
مؤخ��راً، أدت لحضور “دورتشيس��تر” إل��ى المنطقة 

للمرة األولى.
ويمتد مش��روع “ون بالم”على مس��احة 910 ألف قدم 
مربع، ويتضمن 90 ش��قة تتمتع بإطالالت باتجاه أفق 

مرسى دبي وبرج العرب والخليج العربي.

اإلسكان ترصد اعتمادات للدخل المحدود

“دورتشيستر” تتولى إدارة “ون بالم”

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان السوري، سهيل 
عبد اللطيف، أنه تم رصد اعتمادات قدرها 33 مليار ليرة 
)154 ملي��ون دوالر( في عام 2018، إلنش��اء تجمعات 
س��كنية تناس��ب ذوي الدخ��ل المحدود، وتنفيذ مش��اريع 
المؤسسة موزعة على 3 موازنات )استثمارية، وادخار 
من أجل الس��كن، والسكن االجتماعية(، وذلك الستكمال 
مش��اريع المرافق العامة من جهة ومتابعة استكمال تنفيذ 
مشاريع أخرى كما تضمنت خطط عام 2018 المباشرة 
بتنفيذ أكثر من 25 ألف  شقة سكنية جديدة لمختلف أنواع 

سهيل عبد اللطيفالسكن وفئاته في مختلف المحافظات السورية . 

تباطؤ العقارات في دبي حتى 2020

أف��اد محلل��ون من “س��تاندرد آند 
ب��ورز” أن أس��عار العقارات في 
دب��ي ق��د تتراجع ما بي��ن 10 % 
و15 % ف��ي العامي��ن القادمي��ن 
بفعل المع��روض الجديد وفرض 
ف��ي  المضاف��ة  القيم��ة  ضريب��ة 
اإلم��ارات. تأتي التوقعات القاتمة 
للقطاع بعدما هبطت أسعار السكن 

ف��ي دب��ي  بين 5 % و10 % في عام 2017، وبدأ ضعف الس��وق العقارية أيضا في 
اإلضرار بكبار المطورين في اإلمارة. وقالت محللة تصنيفات الش��ركات والعقارات 
لدى “ستاندرد آند بورز” سابنا جاغتياني: “نعتقد أن هذا التصحيح سيستمر خالل العام 

الحالي والقادم على األقل قبل أن تستقر األسعار في 2020 وليس قبل ذلك”.

استكمال أعمال اإلنشاءات لـ“هاربر فيوز”

س��ي”،  ج��ي  إس  “إي��ه  أعلن��ت 
المجموعة المتخصص��ة في قطاع 
البناء والتش��ييد، استكمالها ألشغال 
ص��ب وتأس��يس الطاب��ق الثام��ن 
م��ن  في��وز”  “هارب��ر  لمش��روع 
“إعم��ار” ضمن مش��روع “خور 
دبي” ف��ي الوقت المحدد، مس��جلة 
بذلك تقدم��اً إجمالياً نس��بته 20 % 

في تش��ييد البرجين السكنيين الش��اهقين. وتتجسد اس��تراتيجية المجموعة في تسخير 
أنظم��ة المتابعة والتحكم المتطورة القائمة على تقنية المحاكاة رباعية األبعاد، وتوفير 
التحديثات باس��تخدام نظام النمذجة وطائرات ال��درون لتزويد العميل بأحدث الصور 

ومقاطع الفيديو عن مراحل تقدم العمل واإلنشاءات.

أطلق��ت ش��ركة “دبي للعقارات” مش��روع “مراس��ي 
مارينا” ضمن مش��روع مراسي الخليج التجاري على 

قناة دبي المائية.
يذكر ان المرس��ى المكون من 157 رصيفاً، يمتد على 
مس��احة 40 أل��ف مت��ر مربع، وهو يض��م  8 أرصفة 
مترابطة يمكنها اس��تيعاب ق��وارب يتراوح طولها بين 
8 إل��ى 35 مت��راً، وقد جرى بناؤه باس��تخدام طوافات 
خرس��انية ذات طاب��ع هندس��ي ت��م تثبيتها عب��ر نظام 

“سيفلكس”.

“دبي للعقارات” تطلق مشروع
“مراسي مارينا”
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ذات صل��ة تعزيز تجربة الفرد حت��ى عند اتخاذ قرار عاطفي مثل ش��راء 
منزل.

ولكن ماذا عن التخيل؟ وال أسهل!
تجهيز المنزل عل���ى الفور: كم منا تج��ول في عقاره المس��تقبلي وحاول 
التقاط صورة للمكان المخطط لألريكة؟ حس��ناً، ماذا عن برنامج بإمكانه 
على الفور تجهيز وفرش منزلك خالل جولتك االفتراضية؟ فهذا لن يعزز 
تجربتك فحس��ب بل أيضاً يتيح لك حرفياً رؤية كيف سيبدو منزلك القادم، 
ومع إضافة تقنية الذكاء االصطناعي تحصل على تصميم فينج ش��وي أو 

فحص فاستو السلس في وقت حقيقي.
أخبرنا عن رؤيتك المستقبلية من أجل تسويق عقاري ناجح؟

ينبغي التركيز على رحلة المش��تري، وضمان اس��تخدامك لقنوات تعمل 
على تصني��ف المش��ترين، فض��اًل ع��ن وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
وإستراتيجيات التسويق عبر اإلنترنت وخارجها. واألهم من ذلك، التركيز 
على التجربة وتوفير المعلومات التي يحتاجها المش��ترون عن العقار قبل 

أن يدركوا حاجتهم إليها.
ما هي تحديات شراء/ بيع العقارات عبر اإلنترنت؟

في هذه اللحظة، إنها ببس��اطة التحديات المتمثلة في الس��لوك. وهي اليوم 
تماثل األمر نفس��ه عند ش��راء المالبس عبر اإلنترنت قبل 15 - 20 سنة. 
ومع ذلك، فنحن نعتقد أن هذا التغيير السلوكي سوف يحدث بصورة أسرع 
بكثير اآلن في ظل انتش��ار الهوات��ف الذكية وما إلى ذل��ك كما هو مذكور 
آنفًا، فالتكنولوجيا تقوم بحل العديد من العقب��ات المحتملة وبالفعل تضيف 
باس��تمرار إلى الرحلة العاطفية المتمثلة في ش��راء العقار وتجعل العملية 

أكثر سهولة.
هل يتم اآلن تفعيل SellAnyHome.com في لبنان؟

ما هي الخطة المقررة للتوسع في منطقة الشرق األوسط؟ نحن ال نعمل في 
لبنان. ولدينا خطط لخوض 9 دول في مجلس التع��اون الخليجي خالل 5 
سنوات المقبلة. وإلى جانب ذلك، نحن نسعى دائًما بالطبع إلى تقييم الفرص 
والتقريب بين المشترين والبائعين، لذا ترقب عروضنا كافة!.حيث يمكننا أن نترك أثًرا، من خالل دعم المزيد من الش��فافية في العملية 

Sellanyhome.com السوق العقارية وعملياتها في موقع

كيف توصلت لفكرة هذا المشروع Sellanyhome.com؟
لقد حاولت بيع منزل منذ فترة، وتحدثت إلى العديد من السماسرة، واستقبلت 
الكثير من الزيارات دون تلقي أي عروض للش��راء، وفي أحد األيام تلقيت 
عرضاً عبر الهاتف من ش��خٍص ما لم ي��زر المكان من قب��ل، واتضح أنه 
مستثمر -وهنا ُولدت الفكرة في ذهني- ال بد أن ثمة مزيد من األشخاص في 
السوق مثل هذا الرجل، ولما ال يمكننا الجمع بينهم جميعًا تحت سقف واحد 

لتوفير المزيد من الخيارات للبائعين وتيسير العملية على المشترين.
كيف يخدم الموقع اإللكتروني المستخدم )المشتري( والبائع؟

يحصل البائع على ما يلي:
• تحديد القيمة التقديرية على الفور. 

• مقارنة فورية بين المشترين المحتملين. 
• فحص مجاني ل�100 نقطة في المنزل.

• تركيز دقيق على عدد قليل من العقارات )بخ��الف القوائم التي تتضمن 
أكثر من 40 ألف(. 

• توفير جلسات كنموذج حيث يتم تقديم أعلى عرض شراء فقط*.
ويحصل المشترون على ما يلي:

• الوصول إلى عقارات منظمة يتم التفاوض عليها مسبقًا بأسعار رائعة.
• تدعم العملية بأكملها تقنية الذكاء االصطناعي.

• نموذج تسعير قائم على أقل سعر لدعم الشفافية والثقة في العملية.
• ال يوجد إهدار للوقت.

كيف يمكن للمستثمرين في لبنان المشاركة في هذا المشروع؟
فقط بالتس��جيل عبر موقعن��ا sellanyhome.com/buyers، وس��وف 

نقوم بمراعاة التوصل إلى أفضل عقار بأفضل عرض.
كيف يمكن للتكنولوجيا تحويل التسويق العقاري؟

تحقق التكنولوجيا تغييراً جذرياً في الطريقة التي يتبعها الناس في التسوق 
وش��راء العقارات. وهي تعزز ال��ذوق العام وتوفر للمش��ترين المحتملين 
تجربة في وقت حقيق��ي، فالنتيجة مبهرة ومغيرة للمش��هد الع��ام فإذا كان 
للعواط��ف دوًرا في ش��راء العقارات، فس��تزيد أهمية الدور ال��ذي تؤديه 

التكنولوجيا في قرار الشراء لدى شخص ما.
وإذا نظرن��ا إلى معايي��ر اتخاذ الق��رار ل��دى المش��ترين المحتملين، فإن 

معظمهم قد يتأثرون بالتكنولوجيا، ويرون على نحو متزايد أن:
الرؤية خير برهان: س��وف تتمثل نقطة االتصال األولى وربما اإلش��ارة 
األقوى في رؤيتهم الفعلية الحقيقية للعقار ومش��اهدته. وهذا األمر يس��هل 
تحقيقه، فتقنية الكامي��رات قد قطعت ش��وطاً كبيراً خ��الل العقد الماضي 
فحسب، وأنا ال أتحدث فحسب عن كاميرات الهواتف بدقة 20 ميغابيكسل، 
بل أتح��دث أيضاً ع��ن صور بزاوي��ة 360 درج��ة والواق��ع االفتراضي 
التي تجعل��ك حرفياً ق��ادراً عل��ى رؤية كل ش��يء، وتمكنك م��ن التجول 

ومعاينةعقارك المستقبلي من أي مكان في العالم.
اإلنصات: بطبيع��ة الحال، يس��هل على التكنولوجيا بش��كل رئيس��ي نقل 
هذه المعلوم��ات، ولكن دعونا نخط��و خطوة أبعد من ذل��ك؟ أنت تبلغ من 
العمر 55 س��نة وتجلس في بيتك ف��ي القاهرة وتس��تمتع بجولة افتراضية 
لطيفة للعقار الذي تريده ف��ي دبي، عندما فجأة تب��دأ أم كلثوم في خلق جو 
مميز، وفي الوقت نفسه يشرع مشاهد آخر في نيويورك في نفس سنك في 
االستماع إلى سيناترا، فالتكنولوجيا يمكنها بسالسة وعلى الفور وبطريقة 

الموقع االلكتروني Sellanyhome.com يهتم بمتابعة السوق العقارية والعمل كوسيط بين البائع والمشتري، والتركيز على 
عقارات غير متداولة والتواصل مع المستثمرين. المدير العام للموقع عمر شيهان عرض فكرة المشروع وطريقة العمل. 

عمر شيهان
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ضعف القوانين
وأكدت أخصائية الش��ؤون القانونية للمس��اواة بين الجنس��ين بالبنك 
الدولي والمؤلفة المش��اركة في البحث باوال تافاري��س، أن القوانين 
المناهضة للعنف ضد المرأة تمثل خطوة أولى مهمة لحماية المرأة، 
ومع ذلك ال تزال س��بل الحماي��ة القانوني��ة ضعيفة ف��ي العديد من 

البلدان.
وكش��ف التقرير اس��تناداً إلى تحليل بيانات مأخوذة م��ن 141 بلداً، 
أن نس��بة البلدان التي لديها قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي 
زادت م��ن 71 % إلى 76 % بي��ن عام��ي 2013 و2017. إال أن 
الحماية القانوني��ة ال تزال أضعف بكثير ألش��كال محددة من العنف 
المنزلي. وفي ما يتعلق بالعنف الجنسي في المنزل من شريك حميم 
أو أحد أفراد األس��رة، فإنه ال توج��د قوانين في أكثر م��ن بلد واحد 
من بين كل 3 بلدان. وبالنس��بة إلى العنف االقتصادي المنزلي، فإن 
نصف البلدان ال توجد فيها تش��ريعات محددة. وعندما يتعلق األمر 
بالتحرش الجنس��ي خارج المنزل، هن��اك 4 من كل 5 بل��دان لديها 
قوانين، ولكن ه��ذه القواني��ن ال تغطي في كثير م��ن األحيان جميع 
أش��كال التح��رش، مثل التحرش الجنس��ي ف��ي أماك��ن العمل وفي 

المدارس وفي الشوارع.
وأكد البنك الدولي، أن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء 
والفتيات بحلول عام 2030، وجميع الممارسات الضارة مثل زواج 
األطفال وال��زواج المبكر والزواج القس��ري وخت��ان اإلناث، يمثل 
اثنين من األهداف الفرعية التي ت��م اعتمادها في إطار أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المس��تدامة. وله��ذه األهداف الفرعية قيمة أساس��ية 
للجميع.وجوهرية، وهي كذلك مهمة للحد من الفقر وخلق مجتمعات شاملة 

1.4 مليار امرأة: عنف جنسي منزلي

ويتخذ العنف ضد المرأة أش��كاالً عديدة، بما ف��ي ذلك العنف البدني 
والجنسي والعاطفي واالقتصادي. وفي بعض األحيان، يؤدي العنف 
إلى عواقب صحية عقلية وجسدية س��لبية جسيمة، وكذلك إلى زيادة 
التغيب عن العم��ل ويحد من التنقل والتحرك، م��ا يخفض اإلنتاجية 
والدخل، كما يدفع الفتيات إلى ترك المدرسة نظراً ألن الذهاب إليها 
يعرضهن لخطر اإليذاء واإلساءة. وهو يؤثر على قدرة المرأة على 
اتخاذ القرار داخل األس��رة، بما في ذلك القدرة على الحصول على 

الخدمات عند الحاجة.

العنف االقتصادي
وتشير الدراس��ة التي أعدها البنك الدولي تحت عنوان “االتجاهات 
العالمية واإلقليمي��ة في الحماية القانونية للم��رأة من العنف المنزلي 
والتحرش الجنس��ي”، إلى أن ما يقرب من 1.4 مليار امرأة يفتقرن 
إل��ى الحماية القانوني��ة من العن��ف االقتصادي المنزل��ي. وينطوي 
االس��تغالل االقتصادي على التحكم في قدرة المرأة على الحصول 
على الم��وارد االقتصادية )الم��ال أو التعليم أو العمل( كش��كل من 

أشكال الترهيب واإلكراه.

آثار سلبية
وقال كبير الخبراء االقتصاديين في البنك الدولي والمؤلف المشارك 
في الدراسة كوينتين ودون، إن العنف ضد المرأة وباء عالمي يهدد 
حياة النساء والفتيات ويتسبب في مجموعة واسعة من اآلثار السلبية، 
ليس فقط بالنس��بة لهن، بل أيضاً ألطفاله��ن ومجتمعاتهن المحلية. 
ويشكل إنهاء هذه اآلفة جزءاً ال يتجزأ من تنمية رأس المال البشري 

للمرأة وإطالق العنان لمساهمتها في النمو االقتصادي.

أن هناك  أظهرت دراسـة جديـدة، 
أكثر من مليــار امرأة حـول العالم 
بحاجة إلى الحمايـة القانونيـة من 

العنف الجنسي المنزلي.
المـرأة  تحظى  ال  ذلك،  إلى  وإضافة 
بالحمايــة  كثيــرة  أحـوال  فـي 
من  أشـكال محددة  من  القانونية 
التحـرش الجنسي خـارج المنـزل، 
العمــل والمدرســة  مثل أماكـن 

واألماكن العامة.



58

تقارير

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2018

مخص��ص لتعزيز القدرة عل��ى التكيف، وتطوير 
مهارات المبادرة والمثابرة في بيئة متطورة.

اإلصالح التعليمي
تقول الدكتورة ليلى حطيط: إن التعقيدات المتغيرة 
لالقتصاد الحديث تتطلب توفر مهارات غير تقليدية 
ف��ي العديد م��ن القطاعات. وقد ش��هدنا في اآلونة 
األخيرة ارتفاعاً مقابالً في سوق العمل، حيث تحل 
متطلبات المهارات الحديثة العالية محل المهارات 
المعرفي��ة التقليدية. وهنا يكمن التركيز على أهمية 
المناهج التعليمية اليوم التي تتجاوز مهارات القراءة 

والكتابة األساسية للوظائف المستقبلية.

االبتكار والتكنولوجيا في المناهج
تم اج��راء العديد من األبح��اث للتعرف على دور 
التكنولوجيا والحلول المبتكرة، حول كيفية استخدام 
األدوات الجدي��دة للمس��تقبل الرقمي ف��ي المنهاج 

مستقبل التعليم: سد فجوة التكنولوجيا

تحت عنوان “مستقبل التعليم: دور الحكومات في سد فجوة القرن الحادي والعشرين”، أصدرت مجموعة 
بوسطن كونسلتينغ غروب BCG، الشريك المعرفي الرسمي للقمة العالمية للحكومات، تقريراً تعاونياً جديداً تم 
تكريسه إلثارة النقاش واستكشاف المتطلبات الالزمة لسد الفجوة المقلقة في المهارات والنقص الكبير  في 

المواهب التي سيواجهها الجيل المقبل.

وقال��ت الدكت��ورة ليلى حطيط، الش��ريك 
والمدي��ر المفوض في مجموعة بوس��طن 
الش��رق األوس��ط،  كونس��لتينغ غ��روب 
والمؤلفة المشاركة في وضع هذا التقرير، 
تعليق��اً عل��ى ذل��ك: “نعتق��د ب��أن التعليم 
التكنولوج��ي، ال��ذي نعّرف��ه ف��ي التقرير 
كمنه��ج موج��ه لتعلي��م التقني��ات الحديثة 
والمه��ارات التكنولوجي��ة يتطل��ب إجراء 
إصالحات واس��عة. وسيش��هد المس��تقبل 
ارتفاعاً في حاجة أصحاب العمل لتوظيف 
المه��ارات االس��تثنائية والمتطورة، حيث 
للوظائ��ف  المرش��حين  عل��ى  يتوج��ب 
أن يتمي��زوا بقابلي��ة التكيف م��ع الوتيرة 
المتس��ارعة للعال��م الرقم��ي. كم��ا عل��ى 
المؤسس��ات التعليمية إدراك أن العديد من 
الوظائف المس��تقبلية غير موجودة اليوم، 
ولكنها س��تظهر قريباً في س��وق العمل ما 
يتطل��ب التحضي��ر لمواجه��ة المتطلبات 
المتزاي��دة التي سيش��هدها العال��م الرقمي 

الجديد بشكل أساسي”.
وفي س��ياق التعرف على التدابير الهيكلية 
الرئيس��ية لتعزي��ز التعلي��م التكنولوجي، 
ح��ددت BCG 3 ركائ��ز أساس��ية أله��م 
المهارات الواج��ب توافرها لدى الطالب 
م��ن أجل تطوي��ر قدراته��م وكفاءاتهم في 

القرن ال�21:
- تعل���م المه���ارات األساس���ية: يعك��س 
المهارات األساسية الواجب استخدامها في 
المهام اليومية، وتعلم األساس��يات الرقمية 

والعلمية.
- الكفاءات: على الطالب تعلم المهارات 
الت��ي تمكنهم م��ن غرس ق��درات التفكير 
الرئيس��ية لمواجه��ة التحدي��ات المعق��دة، 

كالتفكير النقدي واالتصاالت والتعاون.
- الصفات الشخصية: تساهم في خلق نهج 

الدراس��ي بأكمله. وتق��دم األدوات الرقمية 
للفصول الدراسية 3 منافع رئيسية:
- الوصول إلى التعليم المخصص

- دعم عمليات تطوير المهارات الفائقة
- تيس��ير الوصول إلى التعليم على نطاق 

أوسع

تنمية المواهب المستقبلية
تمتلك الحكوم��ات الف��رص واإلمكانيات 
الالزم��ة لدعم تنمية المواهب المس��تقبلية 
للق��وى العاملة وتصميم مس��تقبل التعليم. 
وللمس��اعدة عل��ى س��د الفج��وة القائم��ة 
عل��ى صعي��د المهارات، م��ا يوجب على 
الحكوم��ات اتخ��اذ إج��راءات متقدمة في 

بعض المجاالت الرئيسية:
- االستثمار في التطوير المهني للمعلمين

- تش��كيل المناهج الدراسية لتعزيز التعليم 
التكنولوجي

كالمه��ا  حطي��ط  الدكت��ورة  واختتم��ت 
قائل��ة، “إن معالج��ة النقص في المواهب 
عل��ى صعيد القوى العاملة في المس��تقبل 
يتطل��ب تع��اون واس��تثمار الحكوم��ات 
وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة 
الرئيس��يين اآلخرين في وضع نهج أكثر 
انفتاح��ا ومرونة وابت��كاراً لمناهج التعلم. 
وق��د أثب��ت تقريرن��ا للع��ام 2016، أن 
االس��تثمار الخاص في تكنولوجيا التعليم 
على الصعيد العالمي قد بلغ 4.5 مليارات 
دوالر أميركي، في حين بلغ االستثمار في 
هذا المجال على مس��توى منطقة الشرق 
األوس��ط منذ ع��ام 2011 ملي��ون دوالر 
أميرك��ي فقط، م��ا يؤكد الحاجة إلنش��اء 
حوار مفتوح وتعاون بين القطاعين العام 
مجال التعليم”.والخاص لتعزي��ز اعتماد التكنولوجيا في 

د. ليلى حطيط
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الصحراء.
أكبر المساهمين

سيعتمد النمو في هذه المنطقة، إلى حد كبير، على التطورات في دولتي جنوب إفريقيا 
ونيجيريا اللتين تس��تحوذان على ما يقرب م��ن 50 % من النات��ج المحلي اإلجمالي 
للقارة. فمن المتوق��ع أن ينتعش إنتاج النف��ط في نيجيريا في 2018 مدفوعاً بتحس��ن 
المناخ السياس��ي واألمني في منطقة دلت��ا النيجر. وفي جنوب إفريقي��ا، من المرجح 
أن يكون في انتخاب رئيس جديد لحزب المؤتمر الوطني اإلفريقي اس��تهالالً لتوجه 
جديد في السياسة االقتصادية يتسم بصداقته لألعمال التجارية ودعمه لثقة الشركات 
والمستهلكين. ومن شان ذلك بدوره تعزيز اإلنفاق من قبل المستهلكين والمستثمرين 

في االقتصاد.
ونظراً لتحسن األسس االقتصادية في المنطقة وتعزز توقعات النمو العالمي، يُرجح 
أن يستمر المس��تثمرون في إبداء اهتمام قوي بس��ندات الدين الصادرة عن حكومات 
إفريقيا جنوب الصحراء. وذلك سيساعد في الحيلولة دون ارتفاع معدالت الفائدة التي 

تدفعها الجهات المصدرة للسندات السيادية وبالتالي تخفيض تكاليف خدمة الدين.
الخطر

ويقول التحليل، إن الخطر المحتمل الذي يهدد هذه التوقعات هو المس��ار التصاعدي 
ألس��عار الفائدة في الواليات المتحدة، في الوقت الذي تنخفض فيه أس��عار الفائدة في 
إفريقيا جنوب الصحراء. ولكن، في حال استمر التضخم في مساره الهبوطي، ستظل 
مس��تويات أس��عار الفائدة الحقيقية في المنطقة مقنعة وكافية لج��ذب تدفقات رؤوس 
األموال األجنبية. وال يُرجح أن يعيق ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة تدفقات 
الفيدرالي األميركي في اإلعالن عن زيادات أسعار الفائدة في شكل تدريجي.رؤوس األموال الواردة لدول إفريقيا جنوب الصحراء طالما اس��تمر بنك االحتياطي 

2018 عام النمو إلفريقيا جنوب الصحراء

وق��ال التحلي��ل الص��ادر ع��ن QNB، إن دول 
إفريقي��ا جنوب الصح��راء مرت بعملي��ة تصحيح 
اقتصادي ش��اقة خالل الس��نوات القليلة الماضية، 
وذلك نتيجة تأثرها بهبوط أس��عار السلع األساسية 
الذي بدأ في عام 2014. وعان��ت الدول المصدرة 
للس��لع مث��ل نيجيري��ا )النف��ط( وجن��وب إفريقي��ا 
)البالتين وخام الحديد والفحم( من تعرض أس��عار 
صرفها للضغ��وط، وارتف��اع مع��دالت التضخم، 
وعجز موازناتها. ورداً على ذلك، ش��ددت البنوك 
المركزي��ة سياس��اتها النقدية، وتباطأ نم��و اإلنفاق 
الحكوم��ي لمعالجة العج��ز المتزايد ف��ي الموازنة 

الحكومية.
ثالثة عوامل للنمو

أوالً: تستمر المكاسب البسيطة في أسعار السلع في 
دعم تحس��ن إيرادات الصادرات والعائدات المالية 

وإنتاج السلع.
ثانياً: من شأن انخفاض التضخم واستقرار أسعار 
الصرف أن يفتح مجاالً إضافياً للبنوك المركزية في 

المنطقة لخفض أسعار الفائدة من أجل دعم النمو.
ثالثاً: م��ن المتوقع أن يظل الطل��ب الخارجي قوياً 
ف��ي 2018. كما تظ��ل آف��اق النمو العالم��ي قوية 
وتوفر خلفية صلبة لص��ادرات دول إفريقيا جنوب 

أظهر تحليل جديد أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سيتسارع نموها إلى 3.4 % في عام 2018 من حوالى 
2.6 % في عام 2017، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع األساسية، وقوة النمو العالمي، والفوائد المتأخرة عن 
إصالح السياسات في السنوات السابقة. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على السندات 

الحكومية ذات العائد المرتفع بين المستثمرين العالميين.
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المخاطر األساس��ية، أما الربط األكثر ش��يوعاً بين المخاطر فهو ذلك الذي نجده بين 
العواقب السلبية للتقدم التكنولوجي والبطالة الهيكلية العالية أو نقص العمالة.

الصدمات المستقبلية
في تقرير المخاطر العالمية لهذا العام هناك 10 س��يناريوهات “م��اذا لو”. ليس من 
شأن هذه السيناريوهات أن تخدم كتنبؤات مستقبلية، وإنما أن تقدم للقادة العالميين مادة 
فكرية دسمة تشجعهم على تقييم الصدمات المستقبلية المحتملة التي قد تعطل عوالمهم 

بسرعة وبشكل جذري:
• نقص في المحاصيل: فشل عالمي متزامن في زراعة السلع األساسية

• شبكة متشابكة: تفشي الذكاء االصطناعي بطريقة تخنق وتهدد أداء اإلنترنت
• موت التجارة: زيادة وتتالي الحروب التجارية

• مشابك الديمقراطية: موجات جديدة من الشعبوية تهدد الديمقراطيات الناضجة
• االنق��راض الُمحكم: تأخ��ذ الطائرات والس��فن م��ن دون طيار/بح��ار الصيد غير 

القانوني إلى مستويات جديدة تستحيل استدامة المخلوقات فيها
• إلى الهاوية: طغيان أزمة مالية جديدة على استجابات السياسات وتحفيزها لفوضى 

عالمية
• تلقين عدم المس��اواة: إمكاني��ة تعزيز الفجوة بي��ن الطبق��ات االجتماعية من خالل 

الهندسة الحيوية واألدوية المعززة لإلدراك
• حرٌب بال قواعد: تصاعد الصراع بين الدول على نحو غير متوقع في غياب قواعد 

متفق عليها بشأن الحرب السيبرانية
• الهوية الجيوسياسية: أن تصبح الهوية الوطنية مصدراً متزايداً للتوتر حول الحدود 

المتنازع عليها في ظل التدفق الجيوسياسي
واالختالفات في التنظيميات اإللكترونية.• زوال الج��دران: بلقن��ة اإلنترن��ت، كنتيج��ة الهجم��ات اإللكتروني��ة، والحماي��ة 

مخاطر مكّثفة تدخل العالم في فترة حرجة

تشير الدراسة المس��حية السنوية للمخاطر العالمية 
)GRPS( إل��ى أن الخبراء يس��تعدون لع��ام آخر 
م��ن المخاط��ر المتزاي��دة. وعن��د س��ؤال حوالى 
1000 مشترك عن وجهات نظرهم وآرائهم حول 
المخاطر ف��ي عام 2018، أش��ار 59 % منهم إلى 
أنهم يرون أن المخاطر في ازدياد وتكثف، مقارنة 

ب�7 % منهم رأوا أن المخاطر في انخفاض. 
ويعود الس��بب في تدهور المش��هد الجيوسياس��ي 
جزئي��اً إلى التوقعات المتش��ائمة في ع��ام 2018، 
حيث توقع 93 % ممن ش��ملتهم الدراسة المسحية 
أن تتفاقم المواجهات السياس��ية أو االقتصادية بين 
القوى الكبرى، فيما توق��ع 80 % زيادة المخاطر 
المرتبط��ة بالح��روب الت��ي تش��ارك فيه��ا القوى 

الكبرى.
جاءت المخاطر البيئية الخمس��ة - ظواهر الطقس 
الش��ديدة، وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم 
الكب��رى،  الطبيعي��ة  والك��وارث  اإليكولوجي��ة، 
والك��وارث البيئي��ة م��ن صنع اإلنس��ان، وفش��ل 
التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، أعلى 
المراتب في كّل من البعدين )االحتماالت واألثر(. 
وحص��دت “ظواه��ر الطق��س الش��ديدة” الترتيب 

األعلى لكونها األشدّ خطورة. 
وبحسب نتائج الدراسة المسحية السنوية للمخاطر 
العالمي��ة )GRPS(، ف��إن التهدي��دات الس��برانية 
ال تنفك ت��زداد أكثر فأكث��ر، وقد حلّ��ت الهجمات 
اإللكترونية واس��عة النطاق في المرتبة الثالثة من 
حيث احتمالية الحدوث، في حين تم تصنيف ارتفاع 
االعتماد عل��ى اإلنترنت باعتب��اره ثاني أهم عامل 
ُمشّكل للمخاطر العالمية على مدى السنوات العشر 

سنوات المقبلة.
من ناحية أخ��رى، ف��إن المخاط��ر االقتصادية ال 
تبرز بالقوة نفسها هذا العام، ما دعا بعض الخبراء 
إلى القلق من أن التحس��ن في مع��دالت نمو الناتج 
المحلي اإلجمال��ي العالمي قد يؤدي إل��ى نوع من 
الرضا بالمخاط��ر الهيكلية المس��تمرة ف��ي النظم 
االقتصادية والمالية العالمية. وعلى الرغم من ذلك، 
تحتل “عدم المس��اواة” المرتبة الثالثة بين عوامل 

خلص تقرير المخاطر العالمية 2018، التابع للمنتدى االقتصادي العالمي، إلى أن احتمال النمو االقتصادي القوي 
في عام 2018 يتيح للقادة فرصة ذهبية لمعالجة عالمات الضعف الشديد في العديد من النظم المعقدة التي 

تشّكل جزءاً أساسياً من عالمنا، كالمجتمعات واالقتصادات والعالقات الدولية والبيئة.
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“الفوانيس” لطرد األرواح الشريرة
تنتهي الس��نة الصينية بانتهاء مهرجان الفوانيس في اليوم ال�15 من االحتف��ال، إذ يُعتقد أن 
الفوانيس تُنير الطريق للس��نة الجدي��دة. كما أنها ترتبط م��ع توجي��ه األرواح الضائعة الى 
مكانها. وهذا العام ش��اركت دبي باالحتف��االت، ولمع برج خليف��ة، إبتهاجاً بهذه المناس��بة 
ب�عرض اللي��زر على وقع أنغام الموس��يقى، حيث احتش��د ال��زوار على مقرب��ة من أطول 
االحتفاالت بالسنة الجديدة خارج قارة آسيا.مبنى في العالم. في المقابل دخلت أوس��تراليا على خط المنافس��ة باعتبارها الحاضنة ألكبر 

 مليار شخص احتفلوا بالسنة الصينية الجديدة

احتفاالت وألعاب نارية
ف��ي كل ع��ام يحتف��ل حوال��ى 1.5 مليار 
شخص بالس��نة القمرية الجديدة في جميع 
أنحاء العال��م. إذ يرمز ه��ذا االحتفال الى 
نس��يان الماض��ي والترحي��ب بالبداي��ات 
الجدي��دة. كما تعد ه��ذه االحتفالي��ة عذراً 
للكثيرين للقيام بحمل��ة تنظيف قبل فصل 

الربيع!

وتعتبر عروض االلعاب النارية السنوية 
التي تطلق لالحتفال بها األكبر في العالم، 
ففي السنة القمرية الجديدة تضيء الصين 
في منتصف الليل ألع��اب نارية ال يُضاء 
مثلها ف��ي أي بلد آخ��ر في العال��م، حيث 
تس��تخدم األلعاب النارية إلبعاد األرواح 

الشريرة حسب المعتقد القديم.

تواريخ مختلفة
تقع الس��نة القمرية في تواريخ مختلفة كل 
عام، ومع أن التاريخ يتغير كل عام، فهو 
عادة ما يبدأ بي��ن 21 يناير/كانون الثاني 
و10 فبراير/ش��باط. وتقدم رقصة األسد 
التقليدي��ة ف��ي مهرجانات الس��نة القمرية 

الجديدة لتجذب الحظ الجيد.

أصول هذه الرقصة متنازع عليها، ولكن 
تُبين السجالت أنها كانت بالفعل سمة من 

سمات الثقافة الصينية.

وترمز كل س��نة الى حيوان معين بحسب 
دورة األب��راج الصيني��ة 12. الحيوانات 
ال�12 هي الفأر، الث��ور، النمر، األرنب، 
التنين، الثعبان، الحصان، الماعز، القرد، 
الديك، الكلب والخنزير. وعام 2018 هو 

عام الكلب.

فبراير/شباط  السادس عشر من شهر  في  الصينية،  الجاليات  تتواجد  العالم حيث  ودول  الصين  احتفلت 
2018، برأس السنة الصينية والتي تعرف أيضًا بالسنة القمرية الجديدة أو “بعيد الربيع”.

وتعد هذه المناسبة أهم وأكبر األعياد التقليدية التي تحتفل بها الصين، وتجري لها السلطات استعدادات 
ضخمة وتنظم خاللها احتفاالت هائلة.
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صالون جنيف للساعات 2018 يتألق بالفخامة

فضالً عن ذل��ك، ال يقتصر هذا الحدث عل��ى كونه منّصة 
لعرض أحدث المجموعات، بل يس��اهم أيضاً في تس��هيل 
عمليّة التبادل بين العالمات وتّج��ار التجزئة والصحافيّين 
م��ن كل أنحاء العال��م، كما يوفّ��ر فرصة لتش��ارك أفضل 
األفكار اإلبداعيّة وعرض أعمال آالف الحرفيّين بطريقة 
ملفت��ة ج��دّاً ولقاء ش��خصيّات ب��ارزة في عالم الس��اعات 

واكتشاف مواهب جديدة . 
الصالون هذا العام كل م��ا فيه تغير وتحس��ن. من المكان 
الذي انفتح أكثر وأصبح التجول بين أرجائه أكثر س��هولة 
إلى التحاق ش��ركات س��اعات جديدة به، مثل “هيرميس” 
و“زيني��ت” و“جي��رار بيريغ��و” وغيرهم مم��ن هجروا 
معرض “ب��ازل” إليه أو فق��ط طمعوا في المش��اركة في 

االثنين لتكون االستفادة أكبر.
التركيز كان هذا العام في صالون الس��اعات الفاخرة لعام 
2018 عل��ى الجودة ع��وض الكم. كان هن��اك فن واضح 
مع تركيزهم على إرثهم، أو باألح��رى أيقوناتهم الناجحة 

وكأنها تعويذات يتفاءلون بها.
أ.النغة أند صونة

أبدعت دار “أ.النغة أند صونة” الس��اعة األولى في العالم 
لقياس أجزاء الثواني التي تس��مح بقياس��ات وقت نس��بية 
متعددة الس��اعات. فالعقارب اإلضافية إليقاف الوقت على 
منظمات الدقائق والساعات تجعل من الممكن إيقاف وقت 
دورات الس��باق والزمن المرجع��ي لألح��داث التي تدوم 

حتى 12 ساعة. 
مع ع��داد إيق��اف الوق��ت للدقائق القاف��زة، وع��داد إيقاف 
الوقت المستمر للساعات، تضرب ساعة “تريبل سبليت” 
الجديدة نطاق قياس وظيفة إيقاف الوقت بمقدار 24. وهذا 
يشمل الكثير من التطبيقات األكثر تنوعا وإثارة لالهتمام: 
على سبيل المثال مقارنة الزمن الذي يحتاجه متنافسان في 
سباق الفورموال1 أو سباق ماراثون. تأتي الساعة بإصدار 

محدود ب�100 قطعة.
كارتييه

دار “كارتيي��ه” مث��ال ع��ادت إل��ى س��اعاتها األيقوني��ة 
“س��انتوس” للرجل و“بانثر” للم��رأة. فاألولى كانت أول 

يقام SIHH، الصالون الدولي للساعات الفاخرة، سنوياً في مدينة جنيف في سويسرا وتنّظمه مؤّسسة الساعات 
الفاخرة Fondation de la Haute Horlogerie. ويعتبر هذا الحدث نقطة التقاء لدور الساعات الراقية. وبعد انطالقه 

في عام 1991، تطّور هذا المعرض ليصبح تجّمعاً دولّياً كبيراً ومرجعاً أساسّياً لقطاع الساعات.
وال يقتصر هذا الصالون على أهم الدور العالمّية التي تعرض إبداعاتها، بل يضّم أيضاً عدداً كبيراً من المبدعين 
الحرفّيين وصّناع الساعات المستقّلين، كما يقّدم خدمات خاصة من الدرجة األولى كالديكور الممّيز والملفت 

والضيافة عالية الجودة والمستوى وخدمات أخرى تشعر الزائر بأّنه ضيف ممّيز.
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ساعة يد تطرحها الدار ويش��هدها عالم الساعات في بداية 
القرن العش��رين عندما طلب الطيار س��انتوس من صديقه 
كارتييه أن يُبدع له س��اعة يضعها على معصمه وتس��هل 

عليه قراءة الوقت وهو يقود طائرته.
أم��ا مجموع��ة “بانثير” فه��ي األخ��رى تش��هد نجاحات 
مس��تمرة وتطويرات عصري��ة تجعلها من الكالس��يكيات 
التي ال تس��تغني عنها ال الدار وال المرأة األنيقة. هذا العام 
طعمتها الدار باألحجار الكريمة والكثير من الفنية لتخرج 

وكأنها تحفة.
بياجيه

دار “بياجيه” بدورها ركزت عل��ى قديمها لتجدده. للمرأة 
عادت إلى مجموعة “بوسيش��ن” وللرجل إلى “التيبالنو” 
أكثر الس��اعات نحافة في العالم. هذه المرة أبدعت س��اعة 
ميكانيكية بُس��مك 2 ملم فقط. وبهذا تحقق رقمين قياس��يين 
متّوجة بذلك احتف��االت العيد ال���60 لمجموعتها الرمزية 
“التيبالنو”. األول ُسّجل مع ألتيبالنو آلتيمات أوتوماتيك، 
الس��اعة ذاتي��ة التدوير األرفع ف��ي العالم مع س��ماكة تبلغ 
4.30 م��م، والثاني مع ألتيبالنو آلتيمات كونس��يبت، الذي 
يُشّكل الس��اعة الميكانيكية يدوية التدوير األرفع في العالم 
مع س��ماكة تبلغ 2 مم فقط. غني عن القول إنها تقنية فريدة 

من نوعها.
فان كليف أند أربلز

تتخصص دار “فان كلي��ف أند أربلز” ف��ي الجواهر أوال 
والس��اعات ثانيا. هذا الع��ام توجهت للمرأة بس��اعة تجمع 
التقنية العالية بش��اعرية التصميم وفخامة المواد. فس��اعة 
“بويتيك أس��ترونومي” )أي علم الفلك الشاعري( ترجمة 

أنثوية لحركة الكون واألفالك.
وتأت��ي بعد أربع س��نوات على إط��الق س��اعة “ميدنايت 
بالنيتاريوم”، الذي الق��ى ترحيباً كبيراً م��ن قبل الرجل، 
وه��و ما ش��جع ال��دار أن تعي��ده بنس��خة خاصة بالنس��اء 
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وبحرك��ة أوتوماتيكية، تجس��دت في س��اعة لي��دي آربلز 
بالنيتاريوم. س��اعة يدور فيها عطارد حول ميناء الساعة 
خالل 88 يوماً، بينما يس��تغرق كوكب الزهرة 224 يوماً 
واألرض 365 يوماً للدوران حوله. كما تضم هذه القطعة 
ابتكاراً رئيس��ياً يدور فيه القمر حول األرض خالل 29.5 

يوماً.
آي دبليو سي شافهاوزن

احتف��االً بعامه��ا ال���150، قدمت ش��ركة “آي دبليو س��ي 
ش��افهاوزن” مجموع��ة م��ن أيقوناته��ا بص��ورة جديدة. 
م��ن ه��ذه األيقون��ات نذك��ر “بورتوفيين��و”، “بايلوت”، 

“دافنشي” و“بورتغيزي”.
وبهذه المناس��بة ق��ال المدير التنفي��ذي للدار كريس��توف 
غرينجر - هير: إّن الروح الريادية لمؤس��س الدار وسعيه 
الدائم إلى تحقيق التميّز الهندس��ي تركاً تأثي��راً عميقاً على 
أي إصدار يخرج م��ن معامله. وحتّى يومن��ا هذا، تزاوج 
س��اعاتنا بين الهندس��ة الدقيق��ة والتصميم االس��تثنائي مع 

الحفاظ على سمات ورموز مهمة.
جيجر لوكولتر

ش��ركة “جيجر لوكولتر” هي األخرى ع��ادت إلى قديمها 
لتطوره وتُطعمه بلمس��ة رياضية ومعاصرة. فمجموعتها 
الجدي��دة “بوالريس” مس��تلهمة من الس��اعة ميموفوكس 
بوالري��س الت��ي تع��ود إل��ى ع��ام 1968، م��ع تجديدات 
معاص��رة تليق برجل اليوم. هذه الس��اعة س��تكون رفيقته 
ف��ي رحالت��ه حي��ث إنه��ا أوتوماتيكي��ة بثالث��ة عقارب، 

كرونوغراف وكرونوغراف مع توقيت العالم.
بالنس��بة لهياكل أو أقفاص الس��اعة، فهي جدي��دة بالكامل 
وتتميّز بأبعاد ونَِس��ٍب مصممة بأس��لوب رياضي محض، 
بفضل الجم��ع بين الصق��ل الخط��ي الناعم الي��دوي على 
الساعة، باإلضافة إلى األطواق الدائرية.س��طوحها والعروات الرفيع��ة التي تتمركز أس��فل قفص 

65



جديد مرايا

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2018

أوريس تتألق بأرتيلييه األنيقة
تعمــق الشــــركة السـويســـرية 
التزامها بحماية البيئة من خالل 
تشــكيلة Artelier التــي تتميز 
بسلســلة مــن األحزمــة الجلدية 
المصنعة بطريقة مستدامة، حيث 
يلبــي الجلد المســتخدم المعايير 
الصارمــة للمركــز األوروبــي 
لمؤسســة أبحاث حساسية الجلد 
وتُصنّع وفقاً للمتطلبات القاســية 
والمعايير البيئية للرابطة الدولية 

لألقمشة.

حان وقت تشغيل المحرك
إن اللونين األحمر واألسود هما األلوان 
المشــتركة فيما بين MotoGP وتيسو. 
لذا فإنها يضفيان حس مناسب على ساعة 
 Tissot T-Race MotoGP Automatic
ذات اإلصــدار المحــدود لعــام 2018، 
والتي تأتــي كثمرة لشــراكتهما. فاللون 
األحمر، يمثل الديناميكية والعزم وكذلك 
انعكاس الشــغف، في حيــن يأتي اللون 
األســود كعالمة للقوة والسطوة - اختيار 

 MotoGPTM واضح ليمثل اســمين لعالمتين تجاريتين ورياضة
نفسها.

تشكيلة تاغ هوير الجديدة
كشــفت عالمة “تاغ 
هوير” عن تشـكيلتها 
الجديدة من الساعات 
لعــام 2018 خــالل 

فعالية حصرية.
وتضّمنت التشـــكيلة 
جديـــدة  ســـــاعـات 
ومجموعة من القطع 
للسيدات  المخصصة 

أبرزها نموذج “كونكتد موديولر 41” المتصل باإلنترنت، ونموذج 
“تاغ هوير فورموال1 ليدي” المزود بحزام قابل للتبديل.

“أوميت إكس نانابلوك” لألطفال
ن  و تـتـعـــــا
شــــركة تاتا 
لالتصاالت، 
شـــركة  مع 
تـصـنـيـــــع 
األجـهـــــزة 
بـلـــــــة  لقـا ا

لالرتداء “أوميت” على تزويد الســاعة الذكية الجديدة المخصصة 
لألطفــال “أوميت إكس نانوبلــوك” باتصال فوري وآمن وعالمي 
مبيت مســبقاً، حيث تتيح الســاعات الذكية لآلبــاء االتصال الدائم 

بأطفالهم ومعرفة مواقعهم تماماً في أي لحظة.

“سيماستر األلعاب األولمبية الذهبية”
تقــدم “أوميغـــا” 
بــكل فخر منصة 
جـديـــــدة مـــــن 
الســاعات تحــت 
“تشــكيلة  اســــم 
ســـــتـر  ســـيـمـا
األلعاب األولمبيـة 
الذهبيـة”، حيــث 

قامت بتكريم تراثها عبر التصميم المميز للعلبة الخلفية، عبر صنع 
حلقة من الذهب عيار 18 قيراط  تشمل أسماء كافة المدن المضيفة 

لأللعاب األولمبية.

ساعة مانيرو بيرفيريال

أصــدرت العالمة السويســرية الرائدة كارل أف بوشــرر إصدارة 
جديــدة من ســاعات مانيــر بيرفيريال قطر 43 ملــم مصنوعة من 
الذهب الوردي بتصميم عصري وأبعاد جديدة، وتعتبر هذه الساعة 
قطعــة أيقونية تجســد الجودة الخالدة، حيث قامــت العالمة بتطوير 

الحركة األتوماتيكية CFB A2050 كاليبر.
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موجة من الرومانسية
 Tissot T-Wave تعد ساعة
طريقة مثالية لتعبر عن عشقك 
من خــالل سالســتها المثيرة 

وصورتها الظلية المتموجة.
المعالــم  تضفــي  حيــن  فــي 
الرومانســية مثل المؤشــرات 
المتطــورة التي تشــبه أوراق 
الشجر المهيكلة والمؤشر الذي 
يتخذ شــكل القطــرة المرصع 
بعــرق الصــدف مزيــداً مــن 

الشعور بالتميز.

“كارل أف بوشرر” تفتتح متجراً
عالمـــة  افتتحــت 
ت  عـــا لســـــــا ا
يــة  يســــر لســو ا
“كـارل  الفاخــــرة 
بـوشـــــــرر”  أف 
متجرها الحصـري 
فـــــــــي  واألول 
بموقعه  شــنغهاي، 

فــي قلب منطقــة متروبوليس الحيوية، حيث يقــدم البوتيك للعمالء 
تجارب العالمة الفريدة والمجموعة الكاملة من تشكيالت الساعات 

السويسرية الفاخرة وما تتميز به من جودة عالية.

True Thinline لمسة عصرية مع
شـــركـة  أطلـقــــت 
ســــــاعــة   Rado
 ،True Thinline
حيــث هذه الســاعة 
بلونـهــــا  األنيقــــة 
الـرائــع،  األخضـر 
وتفاصيلهــا الجذابـة 

األصلية.
ويتميز ميناء هذه الســاعة بألوانه الرائعة، وهو مصنوع من عرق 
اللؤلــؤ األخضر ومصمم على شــكل ورقة شــجر مطبوعة على 

جانبها السفلي.

أساور ناتو مستوحاة من األعالم
تشــكيلة  أوميغا  تقــدم 
ســاعات جديــدة مــع 
الناتو بتصاميم  أساور 
مســتوحاة مــن أعالم 
كنــت  فــإذا  البلــدان. 
لبلــدك  محبــاً  وطنيــاً 
أو ترغــب فــي منــح 
ساعتك مظهراً جديداً، 
ســتجد  بأنــك  فتأكــد 
مزيــج األلــوان الذي 

يستهوي شغفك ورغبتك في إظهار والئك لوطنك بصورة أنيقة.

THELEVELE منصة تسوق إلكترونية
أعلنــت شــركة فــاد عــن 
 ،thelevele.com إطالق
موقع التســوق اإللكتروني 
لألزيــاء والجمال في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ويهــدف هــذا الموقع إلى 
كبيــرة  مجموعــة  تقديــم 

ومتنوعــة من العالمــات التجارية من جميع أنحــاء العالم للمرأة، 
تجعل من التســوق عبر اإلنترنت تجربــة مريحة وممتعة. ويمكن 
للمتســوقات االختيار من بين مجموعة واســعة جداً من العالمات 

التجارية.

“فاشن فورورد دبي 2018”
أعلـن “فاشــــن 
فـورورد دبـي” 
عن موعد انعقاد 
الــدورة التاليــة 
لــه، حيث يعود 
الحـدث األبــرز 
فــي صنـاعــــة 
الموضـــة فـــي 

دورة جديدة من 25 الى 27 تشرين األول/أكتوبر 2018. وسيسلط 
الضوء على أبرز مصممي أزياء “الهوت كوتور” الفاخرة واألزياء 

الجاهزة، واإلكسسوارات لمجموعة كبيرة من المصممين.
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كريستيز تتصّدر سوق الفن العالمية
نتائج  أعلنــت كريســتيز 
أعمالهــا لســـنـة 2017، 
وقالـــت دار المــــزادات 
العالميــــة العريقــــة: إن 
حصيلة مزاداتها اإلجمالية 
ارتفعــــت  26 % خالل 
2017 وبلغت 5.1 مليار 

جنيه إسترليني )6.6 مليار دوالر أميركي(، بزيادة قدرها 21 %، 
وقد تصدَّرت لوحة ليوناردو دافنشــي “ســالفاتور مندي” )مخلّص 
العالم( مزاداتها بعد أن حّطمت كل األرقام القياسية العالمية وبيعت 

مقابل 450.3 مليون دوالر.

أشهى المأكوالت العربية من “نينوى”
يســتقبل مطعم 
نينـــوى زواره 
حالياً في فنـدق 
جميـرا أبــراج 
اإلمـــــــارات 
فــي تجـربــــة 
خارجية تمتـاز 

بإطالالت خالبة على أفق دبي الساحر مع قائمة طعام فريدة تحتفي 
بأصالة وعراقة المأكوالت العربية والشرقية.

ويذكر أنه تطغى على ديكورات المكان لمسات من النحاس والخشب 
والرخام، والمواد الجلدية.

فندق بوريفاج جنيف
قلّـة هي الفنــادق 
التي اســتطاعـت 
تـشــــــــغــل  أن 
فــي عالم  حيــزاً 
الروايات، وفندق 
جنيف  بوريفــاج 

واحد منها، حيث أّن هيلين لوغري وجدت فيه مصدر إلهام لتأليف 
روايتها Les anges de Beau-Rivage )مالئكة بوريفاج(.

يشار إلى أّن هذا الفندق الجاثم على ضفاف بحيرة جنيف، والزاخر 
بالتاريخ العريق والحكايات يعود بناؤه إلى الزمن الجميل )1865(، 

ويُعدّ وجهةً مفضلةً لكوكبة من المشاهير وكبار الشخصيات.

فندق ألكسندرا برشلونة
أعـيـــد افتتــاح 
فندق ألكسـندرا 
بعـد  برشــلونة 
االنتهـــاء مــن 
أعمال الترميم، 
كجــــزء مـــن 
تشـكيلة الفنادق 
الحصـريــــــة 

“كوريو كوليكشــن من هيلتون”، والتي تضــم تحت عالمتها أكثر 
من 40 فندقاً حول العالم. ويتميز فندق ألكسندرا برشلونة بقربه من 

المعالم السياحية األهم للمدينة.

أول مطبخ عائم في العالم
أعــلــنـــــــت 
حكومــة دبـي 
عــن خططهـا 
إلطالق مطبخ 
عائم هو األول 
مــن نـوعــــه 
فـي العـالـــــم. 

وذكرت الحكومة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: تطلق دبي 
أول مطبخ عائم في العالم سيطلق عليه اسم Aqua Road، وسوف 
يبنــى المطبخ داخل المياه ويقدم المشــروبات والوجبات الســريعة 

للرواد الذين يمارسون الرياضات المائية على القوارب واليخوت.

اكتشف “زيغي باي”
اكتـشــــف الحنـايـــــا 
الســـحـرية والطبيعـة 
تكتنفها  التــي  البريــة 
جوهرة ُعمان، “زيغي 
باي” في شــبه جزيرة 
مسندم الشمالية. فبدءاً 
الحجــر  جبــال  مــن 

الوعرة، وصوالً إلى المسارات اإلنزالقية المبهرة والشاطئ الرملي 
األبيض الطويل، أثبَت منتجع “ســيكس سينســيز زيغي باي” نفسه 
كعنــوان ال يعلى عليه للتخطيط لنشــاطات بريــة، وجوية وبحرية 

خارجة عن المألوف في خليج شبه جزيرة مسندم المنعزل.
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التوحد من خالل اختبارات الدم والبول

الواقع المعزز يغير عالم الطب

كشفت دراسة طبية حديثة أنه يمكن التعرف على العالمات األولية 
م��رض التوحد من خ��الل إجراء اختبارات لل��دم وللبول. وتوصل 
العلم��اء إلى نتيجة مفادها أن ارتفاع نس��بة تل��ف البروتين قد يكون 
من إحدى المؤشرات األولية لإلصابة بمرض التوحد الذي غالباً ما 
يصعب تشخيصه. ونش��رت هذه الدراسة الطبية في دورية التوحد 
الجزيئي حيث درس الباحثون االختالفات الكيماوية في الدم والبول 
لدى 38 طفالً يعانون من التوحد و13 طفالً ال يعانون من هذه الحالة 

وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً.

تمك��ن علماء م��ن جامعة 
“ألبيرت���ا” الكندي���ة م���ن 
تطوي��ر تقني��ة جدي��دة ق��د 
تغني األطباء مس��تقبالً عن 
استخدام التصوير الشعاعي 
أو الرني���ن المغناطي�س��ي 

التقليدي لمعاينة المرضى. وتتميز هذه التقنية وفقا للعلماء “باعتمادها 
على آليات الواقع المعزز التي تسمح باستعراض الصور المأخوذة 
لجسم المريض من أجهزة التصوير الشعاعي أو الرنين المغناطيسي 
بطريقة ثالثية األبعاد، ما سيعطي الطبيب تصورا أوضح عن صحة 

المريض، ويسمح باتخاذ قرارات أدق لعالجه”.

“مسبار األمل” الستكشاف المريخ

نهاية وشيكة لعهد حقن األنسولين

تم الكشف 
ع���������ن 
التصامي�م 
النهائي����ة 
لمس���ب�ار 
األمل، أول 
مس����ب�ار 
ع�رب����ي 
ل��������ى  إ
المري���خ، 
ض�م�����ن 

أعم��ال القمة العالمية للحكومات. كما تمت مناقش��ة تفاصيل خطة 
المريخ 2117 التي تهدف إلى إنش��اء أول مس��توطنة بشرية على 
المري��خ، وبرنامج اإلمارات لرّواد الفضاء الذي س��يتولى تدريب 

إماراتيين على استكشاف الفضاء.
وكش��ف مركز محمد بن راش��د للفضاء أيضاً ع��ن تصاميم خليفة 
س��ات، القمر الصناعي اإلماراتي الثالث واألول الذي يتّم تطويره 

على أيدي كفاءات إماراتية بشكل كامل.

ج�دي��دة  تقني����ة 
لعالج الس��كري 
في طريقها نح�و 
التنفيذ، من خالل 
زرع ش���ري�ح�ة 
تحت الجلد زرع 
معدني���ة  قطع�ة 
“بالتين�ي�����وم” 

بحجم عود الثقاب تحت الجلد لتحفيز البنكرياس على إفراز هرمون 
األنسولين بكمية تكفى لمدة عام. ويتم بعدها استبدالها بقطعة أخرى 

تغني مرضى السكري عن استخدام األدوية والحقن اليومي.

الوجبات غير الصحية كالبكتيريا
كش��ف باحث��ون ألمان 
أن الجس��م يتفاعل مع 
الوجبات غير الصحية 
بكتيريا. وحسب  كأنها 
فري��ق البح��ث التاب��ع 
فس��بب  بون  لجامع��ة 

ظه��ور تلك االلتهابات يعود إلى الخاليا المناعية في الدم. وتعد هذه 
الخاليا مسؤولة عن ظهور تكلس األوعية الدموية وتصلب الشرايين 
ومرض الس��كري. ويرى الباحثون أن مث��ل هذه العواقب يمكن أن 
تظهر لدى األش��خاص الذين يفرطون في تناول الوجبات السريعة 

بعد مرور 50 إلى 60 عاماً.
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عرضة للهجوم.
المستخدم يتحمل مسؤولية

وفي مع��رض تعليق��ه على الدراس��ة، دع��ا رئيس قس��م األعمال 
التجاري��ة للمس��تهلكين ل��دى كاسبرس��كي الب أندري��ه موكوال، 
المستخدمين إلى توّخي الحذر عندما يتعلق األمر بإفشاء معلومات 
عن أنفس��هم ووضعه��ا عل��ى ملفاته��م الش��خصية أو تقديمها إلى 
أشخاص يُحتمل أن يقوموا بمواعدتهم، إن لم تصل هذه المعلومات 
إلى أبعد من ذلك، وقال: “على مس��تخدمي خدمات المواعدة عبر 
اإلنترنت تحّمل المس��ؤولية تجاه أمنهم الش��خصي وعدم افتراض 
أن بياناتهم المقدمة عبر التطبيق أو الموقع ستظّل آمنة، تماماً مثلما 
أن الكثير من الناس لن يخبروا المارة في الش��ارع بعنوان منزلهم 
أو أرق��ام هواتفهم عند أول لق��اء لهم، بل إن ه��ذه النصيحة تنطبق 
على ما هو أبعد من المواعدة ع��ن طريق اإلنترنت، إذ ينبغي على 
مس��تخدمي اإلنترنت الح��رص على حماي��ة أنفس��هم ومعلوماتهم 

الشخصية”.
حلول الكترونية

وترى كاسبرس��كي الب أن للجميع الحق في التحرر من مخاوف 
األمن اإللكترون��ي بغض النظر عن العادات المتبعة في ممارس��ة 
المواع��دة أو التع��ارف عن طري��ق اإلنترن��ت. وتقدم الش��ركة، 
مجموعة ش��املة م��ن الحلول لمس��اعدة المس��تخدمين على حماية 
أنفس��هم؛ فهن��اك الح��ّل Kaspersky Free الذي يتيح مس��توى 
حماية أساس��ياً من البرمجيات الخبيث��ة دون أية تكلف��ة، أما أولئك 
الذين يحتاجون إلى المزي��د من مزايا الحماية الش��املة، فبإمكانهم 
الحصول عل��ى الح��ّل Kaspersky Internet Security الذي 
الحياة الرقمية للمستخدم.يش��ّكل خياراً متقدماً للمس��اعدة في حماية كل جان��ب من جوانب 

خطر الكشف عن الخصوصيات في “المواعدة اإللكترونية”

وأش��ارت الدراس��ة البحثية التي أجرتها كاسبرس��كي الب إلى أن 
اإلفراط ف��ي االنفتاح عل��ى اآلخرين عب��ر مواقع التع��ارف على 
اإلنترنت يمكن أن يؤدي إلى أكثر مما هو مأمول، كفس��ح المجال 
ال لش��خص تتم مواعدته فحس��ب، وإنما أيضاً لمحتالين ومجرمين 

ينشطون في العالم االفتراضي.
مشاركة معلومات حساسة

قد يبدو األمر طبيعياً ويمثل طريقة سهلة للعثور على قرين محتمل 
تت��م مواعدته، ولك��ن مس��تخدمي خدم��ات التعارف ع��ن طريق 
اإلنترنت يقدّمون باختيارهم معلومات ش��خصية وحساس��ة للغاية 
م��ن دون التفكير ملياً ف��ي تداعيات ذل��ك، ال س��يما وأن كثيراً من 
متلقي تلك المعلومات ينش��رونها على ملفاته��م التعريفية المفتوحة 
لعامة المس��تخدمين. وأقّر ربع المس��تخدمين المس��تطلعة آراؤهم 
بأنه��م يش��اركون اآلخرين أس��ماءهم الكامل��ة علناً عل��ى الملفات 
التعريفي��ة، فيما قال 15 % منه��م إنهم ش��اركوا اآلخرين عناوين 
منازلهم، في حين اعترف 9 % بأنهم أطلعوا أقرانهم على تفاصيل 
تتعلق بأس��رار أعمالهم أو تجارته��م بهذه الطريق��ة، كما اعترف 
مش��اركون في الدراسة بالنسبة نفس��ها 9 % بأنهم شاركوا غيرهم 

عبر مواقع المواعدة صوراً ألفراد أسرهم.
تهديدات الكترونية

ويتعرض المواعدون على اإلنترنت، بوصفهم مستخدمي إنترنت 
نشطين، إلى مزيد من التهديدات اإللكترونية، إذ أظهرت الدراسة 
أن نصف األفراد 50 % الذين يلجؤون إل��ى التعارف عن طريق 
اإلنترنت واجهوا ش��كالً من أش��كال الحوادث المتعلقة بأمن تقنية 
المعلومات، مثل اختراق األجهزة أو الحس��ابات، أو استهدافها من 
قبل برمجيات طل��ب الفدية، مقارنة مع 39 % ممن ال يمارس��ون 
نش��اط المواعدة عبر اإلنترنت، ما يجعل المواعدي��ن بالتالي أكثر 

“الحب  مقولـة  اعُتبـرت  لطالما 
الحياة  فـي  صحيحـة  أعمى” 
أثبتــت  ولكنهــا  الواقعيــة، 
العالــم  فـي  أيضــًا  صحتهـا 
االفتراضي، عندما وجدت دراسة 
متخصصـة أن مســتخـدمـي 
لمشاركة  مسـتعدون  اإلنترنت 
اآلخرين بياناتهم عند المواعـدة 
عبر اإلنترنت، علـى أمـل الظفـر 
بمـن ينسـجم معهـم ويصبح 

القرين المنشود.
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“اندرويدP” يقدم ميزة أمنية جديدة
س���ي�ق�دم إص��دار 
االندروي�د الجدي��د 
)P( أو 9.0 خدم��ة 
أم�ن�ي���ة رائ�ع����ة 
للمستخدمين، وهي 
من���ع التطبيق���ات 
النش�طة في خلفي�ة 

النظام من استخدام تطبيق الكاميرا من دون ترخيص من المستخدم. 
والحظ موقع XDA Developers وجود هذه الميزة الجديدة التي 
ستغلق المجال أمام بعض التطبيقات التي تقوم بتفعيل كاميرا الجهاز 

من دون أن يشعر المستخدم، وإرسال صور وفيديو للمطور.

رسميًا ... “سيريا ستور وسوريون”

أطلقت رسمياً  وزارة االتصاالت والتقانة السورية، وبالتعاون مع 
شركتي سيريتل ورند، المتجر السوري للتطبيقات “سيرياستور”، 
وأيضاً تطبيق التواصل االجتماعي “س��وريون”،  وذلك في فندق 

داما روز في دمشق.
“سيرياس��تور”، هو تطبيق يوف��ر إمكانية تحمي��ل كل التطبيقات 
الس��ورية المطورة، إضافة إل��ى التطبيقات العالمي��ة األكثر طلباً 
واس��تخداماً، أم��ا “س��وريون”، فه��و  منص��ة س��ورية للتواصل 
االجتماعي بدرجة كبيرة من األمان، مع  اس��تمرار عمله حتى في 

حال حتى انقطاع خدمة االنترنت الدولية.
من جهته، أكد وزير االتصاالت والتقانة في سورية، علي الظفير،   
أن ال��وزارة تعمل عل��ى دعم اإلبداع والطاقات الش��ابة المختصة 
بتكنولوجيا المعلومات والخبرات الوطنية وتسهيل حياة المواطنين 

ومنحهم إمكانيات أكبر للتواصل.
وأشار، إلى أن “سيرياستور وسوريون” هما نقلة نوعية ومشروع 
وطن��ي ضخم وطموح يمهد للتحول نح��و الحداثة والتطور، حيث 
يمكن للمواطن السوري من خالل هذا المتجر الوصول للتطبيقات 

التي يحتاجها في أي وقت.

Office 365 حل أمني لحزمة

تق��دّم “كاسبرس��كي الب” الحماي��ة لخ��وادم البري��د اإللكتروني 
وبوابات��ه كحل��ول موّجهة م��ن أجل التص��دي للتحدي��ات األمنية 
ومس��اعدة الش��ركات الصغيرة والمتوس��طة على حماي��ة أنظمة 
بريدها اإللكتروني في مقاّر عملها. كما تعمل على توسيع محفظة 
حلوله��ا الخاصة بالش��ركات الصغيرة والمتوس��طة بإضافة ُمنتج 
 Kaspersky Security for Microsoft Office جدي��د ه��و
365 لتوس��يع الحماية كي تشمل خدمة البريد اإللكتروني المستندة 
 Office 365 ضمن حزمة Exchange Online إلى الس��حابة

من “مايكروسوفت”.

إطالق أول محفظة رقمية في اإلمارات
أطل����ق بن�ك 
ب�وظ�ب�����ي  أ
تطبيق  األول 
 ”p a y i t “
اإللكتروني، 
كأول محفظة 
رق�م�ي��������ة 
متك�ام��ل�����ة 
ف���ي دول����ة 

اإلمارات. وسيمكن التطبيق المواطنين المقيمين في اإلمارات من 
إرسال واستقبال األموال بشكل فوري وعلى مدار الساعة، والدفع 
عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالشريك التجاري، 
أو عبر المواقع اإللكترونية، أو من خالل عملية المس��ح الضوئي 
باستخدام رمز االستجابة السريعة )QR(، وهي األولى من نوعها 

في الدولة.
وبإمكان مس��تخدمي payit الوصول ألموالهم، من خالل س��حب 
النق��ود من دون بطاقة من أي ماكين��ة صراف آلي، أو عبر إعادة 

تحويل األموال إلى حساباتهم البنكية.
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ميزة لـ“السكرين شوت” من “غوغل”
ط�ل�ق�����ت  أ
“غوغ���ل” 
ميزة جدي�دة 
للنس�����خ��ة 
التجريب�ي���ة 
من تطبيقه�ا 
لرئ�يس���ي  ا

google App ، والت��ي تتيح للمس��تخدمين تعديل صور “لقطات 
الش��اش����ة” الت��ي يتم التقاطه���ا على أنظم����ة “اندرويد”، حيث 
جاءت ه���ذه المي�زة الجدي��دة، ضمن التحدي���ث الذي حم�ل رقم: 

.21 . 7

uTorrent التجسس عبر ثغرة في
نس��ختين  باحث��ون  اكتش��ف 
 uTorrent مختلفتي��ن م����ن
معرض��ة لع��دد م��ن نق����اط 
الت��ي من  الضع��ف األمني��ة 
الس��هل اس��تغاللها م��ن قب��ل 

الهاك��رز للوصول إل��ى ملفات التحمي��ل، وق��راءة تاريخ تحميل 
المس��تخدم، حيث تم اكتش��اف نقاط الضعف في تطبيق “ويندوز” 

و“نسخة الويب”.
 ومن المالحظ أن الثغرة تتيح للمواقع والهاكرز اس��تغاللها لتحميل 
البرمجيات الخبيثة في مجلد تش��غيل ويندوز الذي يعمل تلقائياً عند 

تشغيل الجهاز، وبالتالي يمكن استخدامها بعدة طرق.

Edge ثغرة جديدة في ُمتصّفح
ف�ري���ق  ع�ث�����ر 
 Project Zero
التاب��ع ل�“غوغل” 
عل��ى ثغ��رة أمنية 
متوّسطة الخطورة 
 Edge في ُمتصفّح

م��ن “مايكروس��وفت”، وتتواجد الثغرة في ُمعالج تنفيذ الش��يفرات 
البرمجية، إذ يُمكن للُمخترق تشغيل كود خبيث وتجاوز نظام حماية  
Edge لزرع برمجيات خبيثة داخل ذاكرة الحاس��ب. وس��بق لنفس 
الفريق أن عثر على ثغرة س��ابقة، وهو نفس الفريق الذي اكتش��ف 

.Spectre ثغرات ُمعالجات إنتل “ميلت داون”، وبعدها

الشباب يهجرون “فايسبوك”

نش��رت ش��ركة eMarketer عل��ى موقعها األلكترون��ي تقريراً 
مضمونه أّن مليوني مس��تخدم دون سن ال�25 عاماً سيتوقفون عن 
استخدام “فايسبوك” خالل عام 2018، وبينما يستخدم “فايسبوك” 
83 % من الش��باب بين 18 و24 عاماً، ستنخفض هذه النسبة إلى 

81.5 % بحلول عام 2021.
كذل��ك، أش��ارت ش��ركة eMarketer، إل��ى إنّه ال ش��ك أّن لدى 
“فايس��بوك” الكثير من ال��رّواد، لكن يبدو أّن الش��باب على وجه 
الخصوص يبحثون عن شيء يتجاوز الفائدة ما سيقودهم بعيداً عن 

الموقع األزرق.

إضافة األصدقاء إلى دردشة الفيديو

أتاح “فايس��بوك ماس��نجر” إمكاني��ة إضافة المزيد م��ن األصدقاء 
وأف��راد األس��رة أثناء الدردش��ة الصوتية والمرئي��ة بالفيديو، حيث 
يمكن للمستخدمين إضافة األشخاص خالل عمل مكالمة صوتية أو 

بالفيديو بدالً من تعليقها أو إضافتهم بعد االنتهاء منها.
وم��ن أج��ل اإلضافة أثن��اء الدردش��ة الصوتي��ة أو بالفيديو، يمكن 
الضغط على زر على الشاشة واختيار “إضافة شخص” ثم اختيار 
األشخاص المرغوب إضافتهم. وأتاحت “فايسبوك” هذه الخاصية 
على األجهزة العاملة بنظام التشغيل “أندرويد” وجواالت “آيفون” 

.”iOS“ العاملة بنظام
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أقراص تخزين من “ترانسيند”
أطلقت ترانســـــيـنـد 
أقــراص التخـزيـــن 
الســحابيــة الجديــدة 
“ســـتور جت كالود 
110” و“ســـــتــور 
جــت كالود 210”، 
التي تتميــز بإمكانية 

الوصــول إلــى البيانــات ومشــاركتها مــن أي مكان وعمل النســخ 
االحتياطيــة من البيانات بشــكل أتوماتيكي، وكذلك عرض وســائط 
الميديا بشكل ســلس. وتعتمد األقراص الجديدة على وحدات تخزين 

مركزية بحجم 4 و8 تيرا بايت مع سرعات عالية في نقل البيانات.

أجهزة “جيمالتو” تصل مطار القاهرة
أعلنــت “جيمالتو”، الشــركة الرائدة 
عالمياً في حلــول األمن الرقمي، عن 
تزويد مطار القاهرة الدولي، ثاني أكبر 
المطارات في القارة األفريقية، بأجهزة 
القراءة اآللية للوثائق التي ستســهم في 
تســريع إجراءات عبــور الحدود أمام 

مالييــن المســافرين، فضالً عن ضمان توفيــر فحص أمني صارم 
لجوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية األخرى. ويستقبل مطار 
القاهرة الدولي 15 مليون مسافر سنوياً. ومع النمو المتواصل لقطاع 
الســفر الجوي العالمي، تواجه ســلطات المطارات ضغوطاً كبيرة 

للحد من طوابير االنتظار الطويلة للمسافرين عند نقاط التفتيش.

Archos سكوتر ذكي من
 ،Archos أعلنت الشــركة الفرنسية

عــن إطالق جهــاز ســكوتر ذكي 
بنظــام االندرويد، ســيتم طرحه 
صيف 2018، وســيحمل اســــم 
Citee Connect وهو مصنوع 
من األلمينيوم ويزن 12 كيلوغرام 
ويمتلك عجالت كبيره 8.5 انش 
 36W 250 وبطاريةW بموتور

ويمكن ان تصل ســرعته الى 25 كلم/الســاعة. أما جزء االندرويد 
فهو عبارة عن شاشة لمسيه تحتضن المقود، تعمل بنظام االندرويد 

اوريو، يمكن تثبيت تطبيقات “غوغل” عليها مثل الخرائط.
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معالج الشبكات العصبية من “إنتل”

ماً لتشــغيل  تطلق “إنتل” قبل نهاية عن 2018، معالجاً جديداً ُمصمَّ
الشبكات العصبية االصطناعية بشكل أفضل من رقائق الحاسب.

وســيحدث “نيرفانــا”، كما تطلق عليه “إنتل”، ثورة في حوســبة 
الذكاء االصطناعــي “AI computing”، وخصوصاً بالنســبة 

للشركات.
ومــع اندماج تقنية تعلم اآللة بالمزيد مــن النظم والمنتجات، تتطلع 
“إنتــل” إلى أن تكون الســبّاقة في ذلك، لــذا قامت بتطوير عدد من 
التقنيات المصممة لتعزيز قدرات الذكاء االصطناعي، بما في ذلك 

م خِصّيصاً لتشغيل الشبكات العصبية االصطناعية. المعالج الُمصمَّ

هاتف “الند روفر إكسبلور” الجديد

أعلنــت “الند روفر” عن إصدار هاتف محمول جديد يحمل اســم 
“النــد روفر إكســبلور” يتميز بتصميم قوي وقــادر على التحمل 
تم اســتلهامه من ســيارة “الند روفر ديسكفري” الرياضية، يتميز 
بفاعليته وقدرته على العمل لمدة يومين متواصلين من االســتخدام 
النموذجي لهاتف محمول، وذلك بما يكفي إلبقائك متصالً حتى في 

الرحالت الشاقة والطويلة.
كمــا نجح في اختبار الســقوط عن ارتفاع 1.8 متر بفضل شاشــته 
المضادة للصدمات، فضالً عن قدرته على الصمود تحت الماء -بما 

في ذلك الماء المالح- وتحمل درجات الحرارة القاسية.
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“فاهانا” من A3 التابع لشركة إيرباص
أعلنللت “فاهانا”، وهي طائرة اإلقللاع والهبوط العمودي “في تي 
أو إل” الكهربائيللة وذاتية القيادة مللن “A3” من “إيرباص”، عن 
إتمللام رحلتها التجريبية واسللعة النطاق األولى بنجللاح لتصل إلى 
ارتفللاعٍ وقدره 5 أمتار )16 قدماً( قبل أن تهبط بأمان. وتم االنتهاء 
من االختبار عند السللاعة 8:52 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ في 
31 يناير/كانللون الثانللي 2018، في ميدان “بندلتللون يو إيه إس” 
بواليللة أوريجون. وتمت قيادة أول رحلة لها والتي بلغت مدتها 53 
ثانيةً، ذاتياً بالكامل وأتمت المركبة رحلةً جويةً ثانية في اليوم التالي.  
ويعد “فاهانا” مشللروعاً تم تطويره في “A3”، وهو مركز شركة 

“إيرباص” في وادي السليكون.

“لوفتهانزا” من فئة الخمس نجوم

أعلنت الخطوط الجوية األلمانية “لوفتهانزا”، عن فوزها بتصنيف 
الخمس نجوم من الوكالة البريطانية المتخصصة باستشارات قطاع 
الطيران “سللكاي تراكس”، لتصبح بذلك أول شركة طيران عاملة 
خارج آسلليا تحظللى بهذا التصنيللف المرموق، وتنضللم إلى نخبة 

مختارة تضم 10 شركات طيران حالية تحمل هذا التصنيف.
وكانت لجنة التحكيم في “سكاي تراكس” قد منحت تصنيف الخمس 
نجللوم للدرجللة األولى من “لوفتهانزا” منذ عدة سللنوات، وها هي 

الشركة بأكملها تحصل اليوم على التصنيف نفسه.

تعاون لبناني فرنسي في الطيران

رعى وزيللر الداخلية والبلديللات اللبناني، نهاد المشللنوق، ممثاً 
برئيس مركز تدريب تعزيز أمن المطار CERSA، العميد الركن 
زياد شاهين، توقيع بروتوكول اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية 
للطيران الفرنسي ENAC والمركز في لبنان، وذلك في حضور 
عدد من الشللخصيات وممثليللن عن االجهزة األمنيللة العاملة في 

المطار والمدربين في المركز.
يذكللر ان االتفاقيللللة، تتيح للطرفيللن تبلادل الخبللرات، وإجللراء 

الدورات التدريبية.

السعودية الخليجية تدرس شراء طائرات
أكد الرئيس التنفيذي للشللؤون التجارية في شركة طيران السعودية 
الخليجية كريم مخلوف أن المحادثات بين الشركة وبوينغ األميركية 
قد تتضمن صفقات لشراء طائرات 787 دريماينر. وكانت الشركة 
السعودية المملوكة للقطاع الخاص، قد وقعت اتفاقا أوليا لشراء 16 
طائرة بوينغ في أيار/مايللو الماضي أثناء زيارة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب إلى المملكة.
وتشغل “السعودية الخليجية” أسللطوالً من أربع طائرات إيرباص 
إيه 320 على سللتة مسارات محلية، ودشنت أولى رحاتها الدولية 

إلى دبي في األول من مارس/آذار 2018.
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خدمات للطائرات الخاصة من “األردنية”
وقعت “الملكية األردنية” 
والشللللركلة األردنليللللة 
لخلدمللللات الطلائلللرات 
الخاصللة JPJets إتفاقية 
تقللدم بموجبهللا “الملكية 
األردنليللللة” خللدملللات 
األرضليلللللة  المنلاوللللة 
للطائللللرات الخاصلللللة 

)Private Jets(. وقللام بالتوقيللع عن “الملكيللة األردنية” مديرها 
العللام/ الرئيللس التنفيذي سللتيفان بيشلللر، وعن الشللركة األردنية 

لخدمات الطائرات الخاصة، الرئيس التنفيذي نادر مناع.

”A350-1000“ تسيير أول إيرباص 
أعلنت الخطوط الجوية 
القطريللة عن تشللغيل 
أول طائللرة في العالم 
من طللراز “إيرباص 
 ”A 3 5 0 - 1 0 0 0
على الرحات الجوية 

بين الدوحة ولندن. وأصبحت الناقلة الوطنية لقطر المشغّل العالمي 
األول لطائرة “إيرباص A350-1000” بعد استامها ألول طائرة 
مللن هللذا الطراز مؤخراً مللن  قاعدة “إيرباص” فللي مدينة تولوز 
الفرنسللية.  وستسلليّر القطرية هذه الطائرة علللى الرحات اليومية 

المباشرة بين الدوحة ولندن.

السريالنكية تدعم رحالتها إلى دبي
الجويللة  الخطللوط  قامللت 
الوطني  الناقل  السللريانكية، 
في سيريانكا وعضو تحالف 
طيللران وان وورلد بإضافة 4 
رحللات جوية بطائرات ممر 
واحللد لدعم عملياتهللا اليومية 

بطائللرات الممرين بيللن دبي ومركزها في كولومبللو. وقد اتخذت 
الشركة هذه الخطوة في ضوء الطلب المتزايد على السفر جوا بين 
المدينتين، حيث تمكن هذه الخدمة المحسللنة الناقل الوطني من نقل 
المزيللد من الللركاب، كما إن تقديم رحللات إضافية تتيح الوصول 

لقاعدة أوسع من العماء.

تركيا تفتتح أكبر مطار حول العالم
أعلللن وزيلللر 
النقللل التركلي 
أحمد أرسان، 
أن ثالث مطار 
في إسلللطنبول 
افتتاحله  سلليتم 
يوم 29 تشرين 
األول / اكتوبر 
بتكلفة   ،2018
اسللللتلثلماريلة 

10.6 مليللارات دوالر أميركي. الفتللاً إلى انتهاء تنفيذ 80 % من 
أعمال اإلنشللاءات في المطار، الذي سلليكون أكبر المطارات في 

العالم، حيث يتسع لل114 طائرة في آن واحد.
وتتوقللع تركيا تحقيق مطار إسللطنبول الثالث إيرادات تبلغ قيمتها 
حوالللى 79 مليللار دوالر أميركي، وتقديم خدمللات لل200 مليون 
مسللافر سللنوياً، باإلضافة إلى توفير أكثر مللن 100 ألف فرصة 
عمللل في العام الواحد عقب افتتاحلله، ليرتفع الرقم إلى 225 ألف 

فرصة عمل، بحلول عام 2025.

اإلمارات تشغل “A380” إلى بيروت

يسللتقبل مطار بيللروت ألول مرة فللي تاريخه طائللرة اإلمارات 
ايربللاص A380 لمللرة واحدة فقط يوم 29 مللارس/آذار 2018. 
وتتعاون الناقلة مع الهيئات المسؤولة لدراسة مدى استيعاب المطار 
وجهوزيته الستقبال هذه الطائرات العماقة في المستقبل. وسوف 
تنطلق رحلة طيران اإلمارات “AK 957” من مطار دبي الدولي 
في تمام السللاعة 7:25 صباحاً وتصل بيروت في الساعة 10:30 
صباحللاً، لتعود وتغادر مطار رفيق الحريري الدولي في السللاعة 

14:15 وتصل إلى دبي في الساعة 19:05 مساًء.
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“رينج روڤر SV كوبيه”

أول شبكة لشحن السيارات في مصر

طلقت  أ
ش��ركة 
الن�����د 
روڤ�ر، 
ل  و أ
س��يارة 
بي��ه  كو
فاخ��رة 
متع�ددة 

االستخدامات )SUV( بالحجم الكامل خالل معرض جنيف الدولي 
للس��يارات، حيث ستشكل هذه الس��يارة إضافة مميزة إلى مجموعة 
سيارات “رينج روڤر”. وتجمع مقصورة السيارة المهارات التقليدية 
م��ع أحدث التكنولوجيا الحديثة، وتتمي��ز بتجهيزات فاخرة الملمس 

ومساحة عصرية تم االهتمام بأدق تفاصيلها.
وتعاون قس��م التصميم في “الند روڤر” مع قسم العمليات الخاصة 
 ”SV في “جاكوار الند روڤر” لصنع س��يارة “رينج روڤر كوبيه
التي سيتم تجميعها يدوياً بشكل كامل في بريطانيا. وسيقتصر إنتاج 

هذه السيارة على 999 وحدة يتم توزيعها حول العالم.

افتت��ح وزي��ر التج��ارة والصناعة المص��ري ط��ارق قابيل، أول 
ش��بكة ش��حن للس��يارات الكهربائي��ة في الب��الد، والت��ي أطلقتها 
ش��ركة “ريفولتا مصر” بالتعاون مع شركة الوطنية لبيع وتوزيع 

المنتجات النفطية.
وق��ال قابي��ل: إن هذه الش��بكة تعد بداي��ة ألول بني��ة تحتية لخدمة 
الس��يارات الكهربائي��ة ف��ي مص��ر، مش��يراً إل��ى أن الس��يارات  
الكهربائي��ة تعتبر صديقة للبيئة، وتتميز بتكلفة أقل من الس��يارات 

التقليدية، فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.

“أالينس فنشرز” لدعم ابتكارات النقل
أعلن الرئي�س 
ي  لتنف�ي�����ذ ا
ل�����ف  ل�ت�ح�ا
ي��ن������و  ر “
- نيس�����ان - 
ميتسوبيشي” 
كارل������وس 
 ، غ�ص������ن
ع��ن افتت���اح 

صندوق “أالين��س فنش��رز” لرأس المال االستثماري للشركات، 
حيث يخطط الستثمار مليار دوالر لدعم مبادرات االبتكار المفتوح 
خالل الس��نوات الخمس المقبلة. كما يتوقع أن يس��تثمر الصندوق 
خ��الل العام األول م��ن إطالقه 200 مليون دوالر في الش��ركات 
الناش��ئة وش��راكات االبت��كار المفتوح مع أصحاب المش��روعات 

التكنولوجية، الذين ترّكز ابتكاراتهم على وسائل التنقل الجديدة.
ومن المقرر أن يزيد صندوق “أالينس فنش��ر” اس��تثماراته سنوياً 
ليصب��ح أكبر صن��دوق رأس��مال اس��تثماري في قط��اع صناعة 

السيارات بحلول عام 2022.

الظهور األول لـ“QX80” في المنطقة

بع��د ظهوره��ا العالمي األول ف��ي معرض دبي الدولي للس��يارات 
2017، وصلت إنفينيتي QX80 إلى منطقة الشرق األوسط لتعزز 
مكان��ة إنفينيتي في س��وق الس��يارات الرياضية الفاخ��رة ومتعددة 
االس��تخدامات )SUV( بالحج��م الكامل. وتتميز الس��يارة الجديدة 
بمقصورتها الداخلية الراقية والرحبة من خالل مواد عالية الجودة، 
ولمس��ات ُصنعت يدوية وتقنيات متقدمة لمس��اعدة السائق، ونظام 
تعلي��ق قوي مصم��م لتعزيز الراحة، إضافة إل��ى األداء المتقدم من 
المحرك بثمان أس��طوانات س��عة 5.6 ليتر. كما تم تجهيز الس��يارة  
بمجموعة من التقنيات التي تُعلم السائق بحالة محيطه، وتساعده في 

تجنب المخاطر المحتملة.
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تشجيع السعوديات على تعلم القيادة
أطلقت ش��ركة 
نيس��ان مبادرة  
لتشجيع  النساء 
ت  يا د لس��عو ا
تعل��م  عل��ى 
وتعزيز  القيادة 
ته��ن  ا ر مها

وثقتهن، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لمجموعة من السعوديات 
لتعلم القيادة للمرة األولى بمساعدة مدربين من أقاربهّن.

وجاءت المبادرة كجزء من حملة #هي_تقود والتي تشجع النساء على 
االحتفاء بالقرار المتميز إلصدارهن رخص القيادة في 2018.

370Zki “الثلجية” من “نيسان”
أطلقت شركة نيسان 
س�يارة ثلجية خاصة 
 370Z من ط���راز
Roadster، حملت 
 370Zki اس�����م 
ويلفظ 370 س��كي، 
وذل������ك خ������الل  

فعاليات معرض ش��يكاغو للس��يارات 2018. وتتميز السيارة بقوة 
332 حصاناً، وهي مصممة خصيصاً للقيادة على منحدرات التزلج 
والمسارات الخش��بية، وذلك من خالل زالجاتها األمامية وسالسل 

الثلج الخلفية التي تحل محل اإلطارات.

دايملر تعزز شراكتها مع بايك الصينية

تخطط “دايملر” األلمانية وش��ريكتها الصينية “بايك”، الستثمار 9 
مليار يوان )1.88 مليار دوالر( في تحديث مصنع إلنتاج سيارات 

مرسيدس-بنز وسيارات سيارات كهربائية في الصين.
على صعيد آخر، اشترت جيلي الصينية لصناعة السيارات، حصة 
بنحو 10 % في “دايملر” في رهان بتس��عة مليارات دوالر، على 
احتم��ال الوصول إلى تكنولوجيا الش��ركة المالكة لمرس��يدس-بنز. 
وتش��كل تلك الخطوة تحدي��اً ل�“دايملر”، حيث لديها مع ش��ريكتها 
الصينية بايك موتور، تحالفاً صناعياً لتطوير س��يارات وش��احنات 
مع “رينو-نيسان”، التي تملك حصة قدرها 3.1 % في “دايملر”.

عودة D-TYPE األسطورية

تعتزم ش��ركة “جاكوار”، إع��ادة إنتاج س��يارة ال�س��باق الش�هيرة 
D-type بعد 62 عاماً من إنتاج آخر نموذج منها في عام 1956.
وقام فريق الش��ركة، بتجميع أول سيارة من هذا الطراز، كنموذج 
هندس��ي، وتم عرضه للمرة األولى عالمياً في معرض الس��يارات 

الكالسيكية “صالون ريترو موبيل” في باريس.
وس��يتم تصنيع 25 وحدةً من سيارة السباق بشكل يدوي في منشأة 
أعمال السيارت الكالس��يكية التابعة لشركة “جاكوار الند روڤر” 

في مدينة كوفنتري.

راج ناير يغادر “فورد”
أكدت شركة فورد 
لصناعة السيارات 
أن مديره����ا ف��ي 
الش��مالية،  أميركا 
راج ناي�ر، غ��ادر 
الش��ركة بع���د أن 
توص��ل تحق�ي���ق 
داخ�ل���ي إل���ى أن 

س��لوكه كان “متعارضاً مع قواعد الس��لوكيات في الشركة”. وكان 
ناي��ر )53 عاما(، مس��ؤوالً عن عمليات للش��ركة ت��در 90 % من 

أرباح “فورد” العالمية بصفته مديرها في أميركا الشمالية.
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I-PACE الكهربائية من “جاكوار”

 I-PACE طرحت ش��ركة جاكوار س��يارتها  الكهربائية بالكامل
التي تتميز باألداء العالي وس��رعة الشحن، حيث يمكن شحنها في 
أق��ل من 45 دقيقة. وخضعت الس��يارة الجديدة الختبارات صارمة 
عل��ى صعيد التضاري��س والظروف المناخية القاس��ية في منش��أة 
“جاك��وار الند روڤ��ر” المخصصة الختبارات الطق��س البارد في 
أرجيبلوغ ش��مال الس��ويد، حيث تنخفض درجة الحرارة هناك إلى 
قرابة 40 درجة مئوية تحت الصفر. ويمكن استخدام مقابس الطاقة 
إلعداد بطارية الس��يارة وضبط ح��رارة المقصورة قبل االنطالق. 
ويتيح التكييف المسبق للسيارة االستفادة من نطاق المسافة القصوى 

لدورة الشحن الواحدة.

نظام كهربائي متكامل من “نيسان”

أجرت ش��ركة نيس��ان اليابانية اختباراً لنظامها الكهربائي المتكامل 
في جزيرة تينيريفي اإلس��بانية، حيث أتاحت للحضور فرصة قيادة 
س��يارتها الكهربائية “ليف” الجديدة، باإلضاف��ة إلى تقديم النموذج 
المعدل من سيارة نيس��ان NV200 اإللكترونية. وتسعى “نيسان” 
من خالل نظامها المتكامل ورؤيتها لبرنامج التنقل الذكي، إلحداث 

ثورة في مجال صناعة السيارات، والحياة الحديثة كما نعرفها.
وتعتبر ليف الجديدة بمثابة تجس��يد لتجرب��ة النظام المتكامل، حيث 
أن السيارة لديها ما يقرب من 378 كلم مسافة مقطوعة تحت دورة 
القيادة األوروبية الجديدة )NEDC(. كما  تعتبر أول سيارة تخضع 

إلجراءات االختبار العالمي لقياس مدى تجانس السيارات الخفيفة.

هيونداي: سيارة كهربائية ذاتية القيادة

نجح أس��طول من سيارات نيكس��و الكهربائية العاملة بخاليا الوقود 
والمزودة بتقنيات القيادة الذاتية، والتي كشفت عنها هيونداي موتور 
النق��اب حديثاً، ف��ي إكمال رحلة ذاتي��ة القيادة على أح��د الطرقات 
الس��ريعة في كوريا الجنوبية لمس��افة بلغ��ت 190 كيلومتراً، وهي 
أطول مس��افة تقطعه��ا مركبة ذاتي��ة القيادة على الط��رق الكورية 

وشملت السير بسرعات وصلت إلى 110 كيلومترات في الساعة.
وشاركت في التجربة 3 مركبات “نيكسو” متعددة االستخدامات من 
الجيل المقبل والمجهزة بالمس��توى الرابع من تقنيات القيادة الذاتية. 
ويمكن لس��يارة نيكسو القيادة لمس��افة تزيد على 600 كيلومتر بعد 

عملية شحن واحدة تستغرق حوالى 5 دقائق فقط.

شراكة بين “نيسان” و“شيكوكو”

أقامت ش��ركة نيس��ان ش��راكة مع “ش��يكوكو إلكتريك” اليابانية،  
وذلك بهدف الترويج الس��تخدام الس��يارات الكهربائية في اليابان، 
حيث يحصل مش��ترو سيارة نيس��ان ليف الجديدة في غرب البالد 

على نقاط يمكنهم استخدامها في دفع فاتورة استهالك الكهرباء.
وكانت ش��ركة “نيسان” قد أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر 2017، 
عن الس��يارة الكهربائية بنس��بة 100 %، والجدي��دة كلياً “ليف”، 
والت��ي تقدم تجربة قيادة مرن��ة وتقنيات متطورة مث��ل تكنولوجيا 
القي��ادة الذاتي��ة من نيس��ان “بروبايلوت”، باإلضاف��ة إلى قدرات 

التسارع القوية.
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MG RX5 تدخل أسواق الشرق األوسط

أطلق��ت “إم ج��ي موتور” البريطانية س��يارتها الرياضي��ة متعدّدة 
االس��تخدامات )SUV( المدَمجة الجديدة MG RX5 رس��مياً في 
أسواق الشرق األوسط، وهي متوفرة بأربعة خيارات من الطرازات 
وبأسعار تنافسية. ومن المتوقّع أن تجذب السيارة الجديدة مجموعة 
متنّوعة من العمالء في المنطقة، خصوصاً الشباب، حيث تم تزويدها 
بمح��ّرك وق��ود 1.5T وعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 س��رعات، 
وهي متوفرة بطراز STD أساس��ي أو طراز COM وسطي. أما 
المح��رك 2.0T األكث��ر قّوة فيتصل بعلبة ت��روس أوتوماتيكية من 
6 س��رعات، وهو متوفر في فئة COM أو فئة LUX التي تتميز 

بنظام دفع بجميع العجالت.

“بي ام دبليو” تختبر الفئة الثامنة

تخضع س��يارة ب��ي ام دبليو الفئة الثامنة كوبي��ه الختبارات مكثفة 
من بينها إجراء تجارب عالية السرعة في مدينة أبريليا اإليطالية. 
ويتم تنفيذ اختبارات القيادة مع طراز مموه بش��كل كبير، ومع ذلك 
فإنه يعطي مؤش��راً قوياً حول النسب الرياضية النموذجية للسيارة 
الجديدة. وتتضمن التجارب تحليل التس��ارع والكبح وسلوك عجلة 
القي��ادة والتوجي��ه على الحلبات والمس��ارات المتعرجة وأس��طح 
الطرق المختلفة. ويعمل برنامج االختبارات على تس��هيل التنسيق 
المس��تهدف لجميع نظم القيادة والتعليق. وقد أظهرت السيارة بأنها 
تقدم أقصى قدر من الرش��اقة والدقة باإلضافة إلى تلبية المتطلبات 

المتعلقة بالراحة.

“إسكاليد” تجمع بين القوة والفخامة

أطلقت كاديالك سيارتها إسكاليد 2018 في أسواق الشرق األوسط، 
حيث تم تجهيز الطراز الجديد  بنظام نقل حركة أوتوماتيكية جديد 
من 10 س��رعات مع معدّل أوس��ع ق��دره 7.39 لنقل الس��رعات. 
ويقترن هذا النظام مع محّرك جبّار سعة 6.2 ليتر، وبالتالي تتمتّع 
إس��كاليد بالقّوة الكافية للتسارع من صفر إلى 60 ميل بالساعة في 

5.96 ثانية فقط.
وتتميز إس��كاليد الجديدة بتصميمه��ا العصري، وقدراته��ا الفائقة، 
ووس��ائل الراحة الفاخرة فيها إضافة إلى أناقتها المعتادة، ما يحافظ 

على اإلرث المستمر من الفخامة في مقصورتها االستثنائية.

XTS الجيل الجديد من

أطلقت “كاديالك” الجيل الجديد من س��يارتها الس��يدان XTS في 
 XTS أسواق منطقة الشرق األوسط. وقد حصلت سيارة كاديالك
2018، عل��ى باقة م��ن التطويرات التقنية، إضافة إلى تحس��ينات 
في الهيكل. وتتوفّر الس��يارة الجديدة بمحرك V6 س��عة 3.6 ليتر 
بش��كل قياس��ي ويولّد قوة 305 حصان و355 نيوتن متر من عزم 

الدوران.
ويتوفر المحرك V6 بشاحن توربو مزدوج من كاديالك سعة 3.6 
ليتر بش��كل قياس��ي في طرازات V-Sport، وهو يقدم قوة موثّقة 

من جمعية مهندسي السيارات تبلغ 410 حصاناً.
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G63أول ظهور عالمي لـ

اخت��ارت مرس��يدس - AMG مع��رض جنيف الدولي للس��يارات 
 G 63 2018  لإلعالن عن الظهور العالمي االول لسيارتها الجديدة
التي من المرتقب أن تصل إلى الش��رق األوسط في شهر حزيران/

يونيو 2018 المقبل. ويظهر  في هذا الطراز الجديد مالمح التغيير 
األكبر الذي تشهده الفئة - G من مرسيدس - AMG في تاريخها.

وتمتلك الس��يارة الجديدة محرك توربو مزدوج V8 بسعة 4.0 ليتر 
م��ن AMG يولّد قوة قدرها 585 حصاناً، ويوفر مس��توى أقصى 
لقوة الدوران بمقدار 850 نيوتن، ما يمنح الس��يارة امكانية التسارع 

من الثبات إلى 100 كلم/الساعة في غضون 4.5 ثانية.

25 عامًا على اطالق “يوكون”

تحتفل “جي إم سي يوكون”، المركبة الرياضية متعدّدة االستعماالت 
كبيرة الحجم، بيوبيلها الفّضي هذا العام، وذلك بعد مرور 25 س��نة 

على خروج أول مركبة منها عن خط اإلنتاج. 
وتش��مل مجموعة ط��رازات “يوك��ون” 2018 باق��ة متنّوعة من 
الخصائ��ص الهادفة لتعزيز مس��تويات العمالني��ة والدقة، حيث تم 
تجهيزها بنظام نقل حركة أوتوماتيكي ب�10 سرعات، وميّزة التنبيه 
من امتالء اإلطارات بالهواء، وشاش��ة مائلة قياس 8 بوصات قابلة 

للتعديل إضافة الى نظام ترفيه.

تجهيزات سالمة من “سانتافي”

كش��فت هيون��داي موتور ع��ن التفاصيل األول��ى الخاصة بالجيل 
الجديد من س��يارتها متعددة االستخدامات “سانتافي”، والتي سيتم 

اطالقها ألول مرة في معرض جنيف الدولي للسيارات.
وتُقدّم س��يارة الجيل الجديد من “س��انتافي”، مجموعة ش��املة من 
أحدث مزايا الس��المة النش��طة من “هيونداي”، تحت مظلة تقنية 
“س��مارت س��ينس”، مثل نظام التنبي��ه بوجود ركاب ف��ي المقعد 
الخلف��ي، وه���و نظ�ام مبتك��ر يُعتب���ر األول من نوع���ه في عالم 
الس��يارات، باإلضافة إلى تعزيز نظام التحذير من حركة المرور 
الخلفي��ة أثن��اء الرجوع بالس��يارة إلى الوراء، وذل��ك عبر إضافة 

وظيفة الكبح اآللي.

شبكة الطاقة الذكية من “أودي”
أع�ل�ن��ت 
ش���رك�ة 
ي  د و أ
األلماني�ة 
ن��ه�����ا   أ
تع�د م��ع 
ش�ركائها 
لمشروع 

تجريبي لش��بكة الطاقة الذكية في مدينتها الرئيسية في إنغولشتات 
ومنطقة زيورخ.

وأوضحت الش��ركة أن المش��روع هو عبارة عن نظ��ام يتألف من 
بطاري��ات ثابتة مختلف��ة األحجام تحصل على طاقته��ا من األلواح 
الشمس��ية المثبتة، ويمكن بعد ذلك استخدام الطاقة المخزنة لتشغيل 

المنازل أو شحن سيارات الشركة األلمانية الكهربائية.
وس��يوزع برنامج التحكم من قبل شركة “أمبارد” الطاقة الشمسية 
بذكاء اس��تناداً إلى االحتياجات المتوقعة من المنزل أو الس��يارة أو 
حت��ى نظام التدفئة، ومن ثم إرس��ال الطاقة إلى الجهات التي تحتاج 

إليها بمختلف هيئتها.    
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التسويقية األخيرة؟

2. الرؤية الحضرية:
سيركز خبراء التسويق بشكل متزايد على “المدن 
العالمية الكبرى” وقاعدة سكانها الثرية والمتنامية 
بسرعة. مع ترس��يخ تواجد عالماتهم التجارية في 
المساحات الشهيرة، والتفاعل المباشر مع جماهير 
مثقفة يمكنهم الوصول إلى اآلخرين والتأثير عليهم. 
ولذلك آثار ضخمة ليس فقط على التسويق فحسب 

وإنما في المجال العام أيضاً.

اتجاهات العمالء في مجال االتصاالت والتسويق

كشفت شركة العالقات العامة العالمية “غرايلينغ” عن نتائج دراستها السنوية حول اتجاهات المجال، والذي 
أطلقت عليه عنوان (6into18#)، مستعرضة نظرة عامة على ستة من أهم االتجاهات المتوقعة لعمالئها في 

عام 2018.

وف��ي اجتم��اع لنق��اش نتائ��ج التقرير مع 
بع��ض كب��ار المتخصصي��ن ف��ي مجال 
االتصاالت في المنطقة، س��لطت الرئيسة 
التنفيذية لشركة غرايلينغ الشرق األوسط 
لوريت��ا أحمد، الضوء على أننا معرضون 
باس��تمرار لنحو 10 آالف رسالة تسويقية 

يومياً.
وقالت: “مع قلة صبر المس��تهلك وتكثيف 
العالم��ات التجارية لجهودها التس��ويقية، 
نهدف إل��ى تقدي��م منظور جدي��د للقطاع 
مع سلس��لة االتجاهات الستة للعام الجديد. 
وستس��اعد هذه األف��كار ق��ادة الميدان في 
إيق��اظ الفكر االس��تراتيجي للحمالت التي 
عليه��ا التعامل مع مجموع��ة مختلفة من 

المنصات”.
ونظراً لهذا القصف المستمر من الرسائل 
اإلعالمية، أصبح المستهلكون أكثر تعقيداً 
من حيث كيفية استهالكهم لوسائل اإلعالم 
ونوع المحتوى الذي يرغبون في التعامل 

معه.
وكش��فت لوريت��ا أحم��د ع��ن اتجاه��ات 
التس��ويق واالتصاالت الس��تة التي تعتقد 
بأنه��ا ستس��اعد العالم��ات التجاري��ة في 
تحقيق أهداف االتصال التي تتوق إليها في 

عام 2018:

1. اتخاذ المواقف:
أصبح��ت الخطوط الفاصل��ة بين األعمال 
والسياس��ة والثقاف��ة متداخل��ة أكث��ر م��ن 
أي وق��ت مض��ى، وال يمك��ن للمنظمات 
أن تجل��س عل��ى الهام��ش حي��ن يطالبها 
المستهلكون بالوضوح وااللتزام والعمل، 
والتنوع هو ما يُنص��ح به. إذا كيف يمكن 
لخبراء التس��ويق والتواصل تس��خير هذا 
االتج��اه بمصداقية، بحي��ث تتجنب أزمة 
ش��بيه بأزمة بيبس��ي الش��هيرة في حملتها 

3. وقت القصة:
اإلعالني��ة وقص��ص  المسلس��الت  م��ن 
اإلنس��تغرام إلى خبرات الواقع المحاكي، 
تس��تخدم العالم��ات التجاري��ة على نحو 
متزاي��د الس��يناريوهات بط��رق جدي��دة، 
لج��ذب االنتباه وبن��اء قاع��دة جماهيرية. 
لك��ن هل توجد ش��ركات ش��جاعة بما فيه 
الكفاية تتجنب الحديث عن نفس��ها لصالح 
إفس��اح المجال لآلخرين للقيام بذلك نيابة 
عنها؟ وبالتالي االستفادة من أصوات أكثر 
مصداقية لتسليط الضوء على ما تقوم به؟

4. االختبار والتعلم:
م��ع تزايد وتي��رة التغيير، ف��إن المزيد من 
المنظم��ات من مختلف األحج��ام بدأت في 
اعتماد نهج البدء من جديد، والتي تقوم على 
الحشد الجماعي لألفكار، واالبتكار السريع، 
إل��ى جانب التج��ارب الحية، وه��ي أفكار 
وظفتها بشكل واسع عالمات المشروبات، 

والتجزئة، واإلعالم، وحتى البنوك.

5. اللعب مع العالمة:
كل ش��يء سيصبح لعبة، وتقوم المنظمات 
الذكي��ة بدمج أهدافها وش��خصيتها في كل 
تفاع��ل له��ا مع العم��الء، لجع��ل األمور 
البديهية أكثر متعة وإثارة لالهتمام، ودمج 

ومكافأة المستهلكين لوالئهم.

6. اقتصاد التقاط االهتمام:
في عص��ر أصبح في��ه التخطي الس��ريع 
للمحت��وى هو المعت��اد، ال بد م��ن التقاط 
اهتمام المس��تهلك في اللحظات التي تسبق 
قيامه بتجاهل أو حذف أو حظر اإلعالنات، 
ل��ذا على العالمات التجارية جلب محتوى 
من اهتمام المستهلك.غني يقدم قيمة حقيقية إذا ما أرادوا حصة 

لوريتا أحمد

ال بد من التقاط

اهتمام المستهلك

في اللحظات

التي تسبق

قيامه بتجاهل

أو حذف

أو حظر اإلعالنات
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أول مذيعة أخبار محجبة في أميركا
ص�ب�ح������ت  أ
ف�ي����ة  لصح�ا ا
طاهرة رحمان 
م�ذي�ع����ة  أول 
أخبار أمركي��ة 
محجب��ة تط��ل 
م��ن الشاش����ة 
الصغيرة عب��ر 

القن��اة المحلي��ة 4 نيوز في قل��ب مدينة روك أيالن��د بوالية إلينوي. 
وذكر موقع “يورو نيوز” أن رحمان صنعت التاريخ بقصتها هذه، 

وكسرت القيود المطبقة تجاه المسلمين من طرف إدارة ترامب.

دبي تحتفل بـ“ميكي ماوس”
أزاح��ت “دب��ي ميراكل 
أكب��ر حديقة  غ��اردن”، 
زهور طبيعية في العالم،  
الستار عن مجسم بارتفاع 
18 متراً ُمغطى بالزهور 
لشخصية “ميكي ماوس” 
أح��د أبرز الش��خصيات 

الكرتوني��ة لديزن��ي العالمية، ف��ي الوقت الذي تتأهب فيه الش��ركة 
العالمي��ة لالحتف��ال بم��رور 90 عاماً على إطالق تلك الش��خصية 
الُمميزة. ومع تدشين المجسم الُمغطى بالزهور داخل الحديقة، فإنها 

دخلت بموجبه موسوعة غينيس لألرقام القياسية للمرة الثالثة.

تقليص التعاقدات مع شركات االتصال
كش��ف دراس��ة 
عية  س�����تطال ا
أجرته��ا وح��دة 
س������ات  لدرا ا
التحليلي��ة ل��دى 
W7World-

 w i d e
لالس��تش��ارات 
االس��ت�راتيجية 
واإلعالمي����ة، 
ت�غ�ي��ر  ع�����ن 

اتجاه��ات س��وق قطاع العالق��ات العامة والتواصل في الس��عودية 
خالل عام 2018. وأظهرت الدراس��ة، أن 45 % من المستطلعين 
يعتقدون بتوجه القطاعات الحكومية لتقليص تعاقداتها مع شركات 
االتصال الدولية، وذلك لعدم معرفتها بخاصية الس��وق الس��عودي 
المحلي، الذي أدى إلى عدم اقتناع المستهدفين بأدوارها في القطاع 
وتحس��ين الصورة الذهنية، باإلضافة إلى تحويل المشاريع لصالح 

الوكاالت المتوسطة والصغيرة المحلية بدالً من الدولية.

“كارشر” راعيًا ألبطال آسيا
ص�ب�ح���������ت  أ
 ” ش�������ر ر كا “
 ، ني�����ة لما أل ا
ل�ص�ن�اع����������ة 
وم�ع���دات  آالت 
التنظي�ف، راعي�اً 
ل��دوري  رس��مياً 

أبطال آسيا وكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، حيث سيشمل تعاونها 
مع االتحاد اآلس��يوي الفتات في المالع��ب بأكثر من 190 مباراة، 
كما س��يظهر ش��عارها  في خلفيات المؤتمر الصحفي، واإلعالنات 

التجارية وكافة المواقع الخاصة بالبطولة.

الصاروخ الروسي “سويوز إيه 2.1”

انطلق صاروخ روس��ي من طراز “س��ويوز إيه 2.1” من قاعدة 
فوستوتشني الفضائية أقصى شرق روسيا، حامالً عدداً من األقمار 

الصناعية.
وذكرت وكالة “س��بوتنيك” الروس��ية أن الص��اروخ يحمل أقماراً 

صناعية من طراز “كانوبوس - إف” و9 أجهزة صغيرة أجنبية.
وتهدف قاعدة فوستوتشني الواقعة في منطقة أمور، المتاخمة للحدود 
الش��مالية الش��رقية للصين، إلى تقلي��ل اعتماد روس��يا على قاعدة 
بايكونور الفضائية التي تستأجرها روسيا من جمهورية كازاخستان 

بآسيا الوسطى.
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Netflixو OSN شراكة بين
 ،OSN وقعت 
الش��������ب�ك���ة 
الترفيه�ي�������ة 
الرائ���دة ف����ي 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية شراكة هي األولى من نوعها 
م��ع Netflix، خدمة الترفيه عب��ر اإلنترنت، في خطوة هامة نحو 
تعزي��ز التعاون وتكامل العمليات في القطاع. وس��تتاح لمش��تركي 
 OSN Box عبر جهاز Netflix فرص��ة الوصول لمكتبة OSN
الجديد الذي س��يتم إطالق��ه في نهاية الربع الثان��ي من عام 2018. 
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للعمالء سداد قيمة اشتراك Netflix عبر 

فاتورة حساب OSN الخاص بهم.

التحرّش كّلف نتفليكس 39 مليون دوالر
تكبدت “نتفليك��س” 
 39 بقيمة  خس��ائر 
م�ل�ي������ون دوالر 
أواخر  في  أميركي 
2017، إث�ر وق��ف 
مش��اريع يش���ارك 

فيها الممثل األميركي كيفين سبيس��ي، بعدما ارتبط اس��مه بفضيحة 
سوء سلوك جنسي. وكانت الشبكة األميركية المتخصصة في إنتاج 
وب��ث المحتوى الترفيهي عبر اإلنترنت، قد قال��ت: إّن المبلغ الذي 
كش��فت عنه الشركة في تقرير أرباح الربع األخير من العام، يتعلق 

ب�“محتوى غير معلن قررنا عدم المضي في تنفيذه”.

“عاشق عموري” فيلم إماراتي رياضي
ش��هدت أبوظبي العرض األول 
للفيلم الرياضي اإلماراتي الجديد 
“عاشق عموري” بصالة سينما 
“فوكس”، بحضور نجوم الفيلم 

وطاقم العمل.
وت��دور أحداث الفيلم حول تعلق 
طفل بشخصية العب كرة القدم 
اإلمارات��ي عم��ر عبدالرحم��ن 
الش��هير ب�”عم��وري”، حي��ث 
يس��عى وراء تحقي��ق حلمه بأن 

يصبح نجماً محترفاً.

شراكة بين Visa و“غراند سينما”

أعلنت ش��ركة Visa العالمي��ة الرائدة في مج��ال المدفوعات، عن 
شراكتها مع “غراند سينما”، سلسلة دور السينمات في لبنان، بهدف 
منح حاملي بطاقاتها من عشاق السينما تجارب فريدة ومجزية عند 
ارتيادهم دور السينما. وهذه المبادرة التي تحمل اسم “برنامج مكافأة 
العمالء” تعدف إلى تحفيز العمالء على استخدام البطاقات عند القيام 
بمش��ترياتهم اليومية في لبنان. وتتيح هذه الشراكة لحاملي بطاقات 
االئتمان “بالتينوم” و“سيغنتشر” و“إنفينيت” من Visa، الحصول 
عل��ى خصم بقيمة 50 % على تذاكر الس��ينما لجميع العروض من 
االثنين وحتى الخميس، بحد أقصى يصل إلى 6 تذاكر للمرة الواحدة.

أول مسلسل عربي “نتفليكس”

أعلنت “نتفليكس” عن أول مسلسل عربي أصلي من إنتاجها وهو 
بعنوان “جن” من إخراج المخرج اللبناني ميرجان بوشعيا )الذي 
س��بق وأن أخرج Very Big Shot( ومن تأليف الكاتب األردني 
باس��ل غندور )الذي ش��ارك في فيلم “ذيب” الذي ُرشح ألوسكار 

أفضل فيلم أجنبي(.
يشار إلى ان حلقات العمل ستصل إلى 6 حلقات، ستُعرض لجميع 
مشتركي نتفليكس في 2019. كذلك، سيكون مسلسل “جن” دراما 
معاص��رة، أبطالها ش��باب عرب بعمر المراهق��ة، تتناول ظواهر 

خارقة.
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سلسلة تحدي أفضل المهنيين 2017
أعلنــت “جاكـوار النــد 
روفر الشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا”، أســماء 
الفائزيــن على مســتوى 
المنطقة بجوائز “سـلسلة 
تحـدي أفضـل المهنييــن 

لعام 2017”.
وفاز سانديب راماكريشنا 

وارادكا من شركة الطاير للسيارات )اإلمارات( بجائزة “فني العام 
لعالمة جاكوار”، وعاطف محمود حمود من شركة مانا أوتوموتيف 

في لبنان بجائزة “فني العام لعالمة الند روفر”.

 عروض مميزة من كريم وماستركارد
أعلن بنــك لبنــان والخليج، 
بالتعـــــاون مــــع شـــــركة 
العالميــة، عن  ماســتركارد 
عروض مميزة باإلشــتراك 
مع شركة كريم المتخصصة 
في خدمات النقل، حيث تتيح 
الخدمــة لعمــالء المصرف 

فرصة الحصول على اول رحلة مجانية مع “كريم” بمجرد إستعمال 
بطاقة ماســتركارد ألول مرة من بنك لبنان والخليج وإدخال الرمز 
الترويجي عند الحجز. كما يســتفيد المستخدمين الحاليين من خصم 

20 % على 3 رحالت شهرية.

إنفيزيالين توسع نطاقها في المنطقة
أعلنت “إنفيزيالين” المختصة 
بمنتجــات التقويــم الشــــفاف 
لألســنان عن عزمها توســيع 
نطاق حضورها العالمي، عبر 
افتتاح أول مكتــب إقليمي لها 

في المنطقة بمدينة دبي.
وقــال المدير العام للشــركة، 
موليــد تشــاوي: ال شــك أن 
تأســيس مكتــب إقليمــي دائم 

ســيمكننا من توفيــر الدعم المباشــر والخبــرات المتواصلة لقاعدة 
عمالئنا المتنامية من األطباء.

شهادتان لبنك لبنان والمهجر
تعــاون بنــك لبنــان والمهجر مع 
 V4 Advisors DMCC شركة
إلجــراء تقييم النبعاثــات غازات 
االحتباس الحراري، ونتيجة لذلك 
حــاز المصرف على شــهادتَين: 
 ،V4 Advisors مــن  األولــى 
وتقريــر  تدقيــق  شــهادة  وهــي 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري، والثانية هي شهادة تقدير من 
وزارة البيئــة اللبنانية. وأعطيت هاتان الشــهادتان للبنك كجزء من 
التزامه بتطبيق المبادئ العشــرة للميثاق العالمي لألمم المتحدة في 

استراتيجيته وسياساته وإجراءاته وممارساته اليومية.

“سيتس” وكيل معتمد لـ“كومفولت”
اختــارت شــــركـة كومفولــــت 
المتخصصــة فــي مجــال حماية 
وإدارة  الشــــــركـات  بيـانـــات 
المعلومــات، شـــركة ســــيـتـس 
المتخصصة بالحلول المعلوماتيـة 
الشــاملة، لتكــون وكيــالً ُمعتمداً 
لتوزيــع حلولهــا ومنتجاتهــا في 
لبنان وبالد الشام، حيث تأتي هذه 

الخطوة في إطار استراتيجية “كومفولت” لتعزيز حضورها بمختلف 
األســواق العالمية، وتوفير بنية تحتية قوية لدعم عمالءها بالتعاون 

مع شركاء موثوقين يلتزمون بقيم ومبادئ عالمتها التجارية.

المؤتمر اإلقليمي لخدمات ما بعد البيع

استضافت شــركة ت. غرغور وأوالده في لبنان المؤتمر اإلقليمي 
الخــاص بخدمات ما بعد البيع من تنظيم ســيارات مرســيدس-بنز 
الشرق األوسط، وذلك لالحتفال بنجاح مرسيدس-بنز لخدمة ما بعد 
البيع تحت شــعار: رؤية واحدة. مهّمة واحدة. فريق واحد. وقد وقع 
االختيــار على لبنــان  بفضل األداء المميز الذي حقّقته شــركة ت. 

غرغور وأوالده.
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رئيس تنفيذي لـ“كيرزنر الدولية”
أعلنــت “كيرزنر الدولية”، الشــركة 
الرائــدة المالكة لعالمتــي “أتالنتس” 
و“وان آنــد أونلي”، عن تعيين رئيس 
تنفيــذي جديــد للشــركة، ميشــيل بي 
ويل. وتدير شــركة كيرزنر الدولية، 
مجموعــة مــن المنتجعات الســياحية 
الشــهرة  ذات  الفاخــرة  والفنــادق 
العالميــة، باإلضافــة إلــى المســاكن 
والمرافق الترفيهية المبتكرة. وينضم 

ويل، إلى الشــركة في وقت محوري، حيث تحقق الشركة معدالت 
نمو متسارعة على مستوى كافة العالمات التجارية.

تعيين جديد في مجموعة ويندام
فـنـــادق  أعلنـــت “مجموعـــة 
وينــدام”، أكبر شــــركة فندقية 
في العالــم، عـن تعيين منصـب 
الرئـيـــس والمـديــــر اإلداري 
للعالمــة فــي أوروبا والشــرق 
وأفريقيا،  وأوراســيا  األوســط 
ديمتــري مانيكيــس، ليعمل من 
مكاتب الشركة القائمة في لندن 
مســــؤوالً عـن تطويـر جميـع 
المرموقـة  المجموعـة  عالمات 

في المنطقة.

خدمة تسديد الفواتير من “البركة”
تأكيـداً علـى 
مـوقـعــــــه 
الريـــــادي 
فـي تطويـر 
تـــــه  خدمـا
بمــا يتـالءم 
مــع حاجــة 
الســـــــوق 

المحلية، أطلق بنك البركة وألول مرة في سورية خدمة تسديد جميع 
فواتير الموبايل واإلنترنت ألي رقم ضمن شركات الخليوي، وذلك 

لمتعاملي بنك البركة سورية المشتركين بخدمة “تم”.

ريبتون تعزز حضورها في أبوظبي
عـــززت مدرســـــة 
ريبتــون حضورهــا 
في العاصمة أبوظبي 
عبــر افتتــاح الحـرم 
الجديــد فــي جزيرة 
الريــم الذي يقع على 
مسـاحة 25 ألف متر 
مربـع ويتمتع المبنى 

الجديد بالكثير من الخدمات والتسهيالت العصرية العالمية المقدمة 
للطلبة والمعلمين على حد سواء، ويستقبل المبنى الجديد والذي يطلق 

عليه Fry Campus، طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس.

Straigh2bank تطبيق حلول
احتفــل كٌل مــن بنك 
تشــارترد  ســتاندرد 
ببــدء  و“دوكاب”، 
حـلــــــول  تطبيـــق 
 )Straigh2bank(
التــي يقدمهــا البنك، 
ذلك في إطار ســعي 

“دوكاب” لتقديــم خدمــات ذات قيمــة إضافيــة لعمالئها وتســهيل 
اإلجراءات المالية. وستســاهم حلــول )Straight2bank( التي تم 
إطالقها عام 2016 بتســهيل الوصول المباشر للبنك، وتوفير كفاءة 

أعلى لعمليات شركة دوكاب المالية والتشغيلية واالستراتيجية.

“سامسونغ” في منتداها الثامن
استعرضت شركة سامسونغ 
منتداها  فــي  لإللكترونيات، 
رؤيتهــا  للمنطقــة،  الثامــن 
لمفهــوم االبتــكار المفتــوح 
لخلــق  الهــادف  والتعــاون 
تجارب ذكية وسلسلة وأكثر 

اتصاالً من شــأنها تبســيط وتعزيز حياة العمالء. وكشــفت الشركة 
عن اســتراتيجيتها المستقبلية الهادفة إلى تعزيز خصائص منتجاتها 
المدعومة بتقنية إنترنت األشــياء  )IoT(عبر تطوير ودمج تقنيتي 
األشــياء الذكية والــذكاء االصطناعي لتوحيد وربــط جميع أجهزة 

سامسونغ المتصلة في المنزل.
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سعودية تفوز بجائزة ستيفي الذهبية
احتفلت شــركة دي اتش ال 
اكسبريس الســعودية، بفوز 
مديرة تطوير خدمة العمالء 
في الشركة، ريما السـدالن، 
بجائــزة ســــتيفي الذهبيــة 
للســــيـدات فــي األعمال، 
لتكون أول ســعودية تفـوز 

بالجائزة لعام 2018.
وعبّرت ريما عن سعادتها 

قائلة: أتقدم بالشــكر لشــركة دي اتش ال إلتاحتهــا لي بهذه الفرصة 
الرائعة ودعمي لتحقيق هذه اإلنجازات، كما أشكر جميع فريق العمل.

جائزة التمويل المؤسسي لـ“المهيري”
فـــازت الطالـبـــة 
مـــن  اإلماراتيـــة 
جامعـــة نيويورك 
أبوظبـي، علـيـــاء 
المهيري، بجائــزة 
“ســيدة العــام في 
مجــال التمـويــــل 

المؤسســي” عن دولة اإلمارات من “إرنســت ويونغ” EY، وذلك 
خالل حفل توزيع جوائز أقيم في فندق ســانت ريجيس في أبوظبي. 
وتشــجع مبادرة “سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي” السيدات 

اإلماراتيات على السعي للعمل في القطاع الخاص.

جدار الفيديو LG يفوز بجائزة
فازت الفتات 
الفيديـــو التي 
تنتجها إل جي 
جــــــي  “إل 
 LG( أوليد” 
 ، )O L E D
بـجـائـــــــزة 

“أفضل استخدام ألجهزة اإلسقاط/حلول العرض” في أول مرة تمنح 
فيها جوائز “إيه في تكنولوجي يوروب 2018”. وأقيم حفل توزيع 
الجوائز في أمستردام، وهي مخصصة لتكريم االبتكار واإلنجازات 

في مجال أجهزة توليد الصوت والصورة الموجهة للمستهلكين.

“زيروكس” األكثر أخالقًا عالميًا
أدرج معهد إيثيســفير، الرائد 
عالميــاً فــي تحديــد معاييــر 
الممارســـــات األخالقيــة في 
التجاريــة  األعمـــال  مجـــال 
وتطويرها، شــركة زيروكس 
ضمن قائمة الشــركات األكثر 
أخالقية في العالم لعام 2018. 

وقــال الرئيس التنفيذي لـ“زيروكس” جيف جاكوبســون: يجب أن 
يبرهــن كل قــرار نتخذه وكل إجراء نقوم به، علــى التزامنا الثابت 
بســلوك العمل األخالقي، وإن تكريمنا المستمر من قبل “إيثيسفير” 

هو انعكاس لهذا الوعد.

وظائف وتدريب في معرض “توظيف”
طرحــت “آفــــاق 
مـيــة  ســـــــال إل ا
للتمويــل” خــالل 
مشــــاركتهـا فــي 
معرض “توظيـف 
2018”، فـــــــي 
أبوظبــي عدداً من 

الفــرص الوظيفية وبرامج التدريب في مجال التمويل اإلســالمي، 
وذلك انســجاماً مع استراتيجية الشــركة الستقطاب وتدريب المزيد 
من الكفاءات الوطنية وإعدادها لتتمّكن من بناء مستقبل مهني واعد 

في قيادة أنشطة التمويل والصيرفة اإلسالمية.

اإلمارات للسيارات تدعم طواف أبوظبي
أعلنــت شــركة 
ت  ا ر مــــــا إل ا
ت  ا ر للســــــيـا
الموزع المعتمد 
- س ســــيد لمر
إمـارة  فــي  بنز 
أبوظبــي تجديد 

التزامها برعاية النســخة الرابعة لســباق طواف أبوظبي للدراجات 
الهوائية ودعم الدراجين المشــاركين في طواف أبوظبي، من خالل 
تقديم 70 ســيارة مخصصة لتوفير كافة وســائل النقل للمشاركين، 

وعلى رأسهم الدراج العالمي الشهير مارك كافنديش.
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م��ن تكلفة إنت��اج فيل��م س��ينمائي ف��ي هولي��وود. ومع أن 
الهند فوت��ت الثورة الصناعي��ة، لكنها أدركت ث��ورة تقنية 
المعلومات باس��تخدام موارده��ا الذاتي��ة، وأصبحت دولة 
رائدة ف��ي العديد م��ن المجاالت. اس��تطاعت الهن��د أيضاً 
خالل الس��نوات ال�25 الماضية خفض معدل الوفيات بين 
األمهات بصورة ملحوظة باس��تخدام وس��ائل التكنولوجيا 
والطب الحديث، كما وظفت وس��ائل تقنيات الفضاء للتنبؤ 
بالتقلب��ات الجوية، ما مك��ن الماليين م��ن المزارعين من 
تأمين الحماي��ة الكافية لمنتجاته��م، مؤك��داً مواصلة الهند 
سعيها إلى استخدام التقنيات الحديثة لالرتقاء بجودة الحياة 

لسكانها ونشر الخير بين شعوب العالم أجمع.

الحكومات وبناء رأس المال البشري
تحدث رئي��س البن��ك الدول��ي جيم يون��غ كيم، ع��ن دور 
الحكوم��ات ف��ي بن��اء رأس الم��ال البش��ري. وق��ال إن 
االس��تثمار في البش��ر هو األهم من بين أنواع االس��تثمار 

التحوالت العالمية تفرض تغييراً في عمل الحكومات

واس��تقطبت القمة أكثر من 4 آالف مس��ؤول ومتخصص، و140 حكومة، 
و16 منظمة دولية، و130 متحدثاً.

تحوالت كبرى
في افتتاح القمة، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء اإلماراتي ورئيس القمة 
العالمية للحكومات محم��د بن عب��د هللا  القرقاوي، أن العال��م خالل ال�30 
عاماً المقبلة سيشهد تغييرات وتطورات أس��رع مما شهده خالل ال�3000 
عام الماضية. فما كان خياالً علمياً في الس��ابق أصبح الي��وم حقيقة ... وما 
كنا نظنه بال عقل يوش��ك أن يتفوق على العقول البشرية. مضيفاً أنه خالل 
السنوات القليلة المقبلة، س��تختفي في الواليات المتحدة األميركية نحو 47 
% من الوظائف بس��بب الذكاء االصطناعي، كما ستختفي أكثر من مليون 

وظيفة قبل عام 2026.
وقال القرقاوي: إن نفط المس��تقبل هو البيانات وما يستثمر اليوم في الذكاء 
االصطناعي عالمي��اً يفوق ما يس��تثمر في التنقي��ب عن النفط، مستش��هداً 
بش��ركتي “غوغل” األميركية و“بايدو” الصينية اللتين اس��تثمرتا من 20 
إلى 30 مليار دوالر في 2016 في قطاع ال��ذكاء االصطناعي، متوقعاً أن 
يضيف الذكاء االصطناعي في عام 2030، إلى النات��ج اإلجمالي العالمي 
أكثر م��ن 15 تريلي��ون دوالر، أي أكثر م��ن 10 أضعاف مبيع��ات النفط 

عالمياً.
من جهته، توقع مؤس��س ورئيس المنتدى االقتص��ادي العالمي “دافوس”، 
كالوس شواب، حدوث تحوالت كبرى في عمل الوظائف وأشكالها، حيث 
يرى أن المس��تقبل س��يحمل معه اختفاء نحو 74 % من الوظائف، بس��بب 
الطفرات الكبي��رة للذكاء االصطناعي الذي س��يدمج كثي��راً من الوظائف، 
وس��يؤدي إلى التخلص من الوس��طاء. وعلى المدى المتوسط سيخلق نحو 
10 ماليين وظيفة جديدة بحلول  عام 2020، لكن النمو الكبير س��يدفع إلى 

اختفاء ماليين الوظائف أيضاً.

تجربة الهند
وعرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -الذي حل ضيف ش��رف 
على القم��ة- تجربة بالده الطويلة ف��ي التحول نحو التنمي��ة، والتي نجحت 
خاللها في ترسيخ مكانتها كقوة مؤثرة ومحركة في العالم. وقال مودي في 
هذا الصدد، إن بالده أصبحت دولةً رائدةً في إطالق المشاريع التنموية بما 

تمتلكه من ثروة بشرية هائلة.
ولفت إل��ى أن البرنام��ج الفضائي الهندي أطل��ق مؤخراً القم��ر الصناعي 
رقم 100، وأرس��لت الهن��د مركبةً فضائيةً إلى س��طح المري��خ بتكلفة أقل 

عمل  واقع  إلى   ،2018 للحكومات  العالمية  القمة  في  القرار  وصّناع  واألكاديميين  الباحثين  من  عدد  تطرق 
الحكومات، والصيغة الجديدة التي يجب أن تنتهجها وتواكبها في ظل هذا العالم المتغير، وأبرزوا تحديات 
العمل التي تواجه األنظمة الحكومية حول العالم. وكانت انعقدت فعاليات القمة في دورتها السادسة في 

دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” خالل الفترة من 11 - 13 فبراير/شباط 2018.

محمد بن عبد هللا  القرقاوي
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إصالحات في فواتير أجور القطاع العام واتباع منهج أكثر استراتيجية في 
االنفاق العام، ما يمكن ان يحرر االم��وال لتوجيهها للقطاعات مثل الصحة 

والتعليم وغيرهما.

الحكومات والشباب
من جهة أخرى، دع��ت الغارد حكومات العالم إل��ى أن تولي اهتماماً أكثر 
بالش��باب الذين يش��كلون أكثر من 60 % من س��كان هذا الكوكب، فهناك 
عدد كبير من الش��باب ال يش��عرون بأن حكوماته��م ومجتمعاتهم تعمل من 
أجلهم، لذلك فمن الضروري ردم الهوة بين الكوادر الوظيفية الش��ابة على 
وجه التحديد من ناحية ومخرجات التكنولوجي��ا الحديثة من ناحية أخرى، 
معتبرةً أن الفجوة بين الطرفين كبيرة وتؤثر س��لباً على مس��يرة التنمية في 
العالم. كم��ا طالبت بتخصي��ص جزء من النات��ج المحلي ف��ي كل بلد لدعم 
مبادرات الشباب وبرامج التأهيل، ألن االس��تثمار في الشباب هو استثمار 

في المستقبل.

التكيف مع العالم المتغير
أما رئيس وزراء فرنس��ا إدوار فيلي��ب، فأوضح أن التح��والت المتالحقة 
التي يش��هدها العال��م تحت��م علينا االس��تعداد الجيد للمس��تقبل حت��ى نكون 
بمس��توى التحديات، وذلك من خالل تطوير عملية التعلي��م في كل مراحله 
واالستمرار في تدريب الكوادر بما يس��هم في دفع عجلة النمو االقتصادي 
في العالم. مؤكداً ضرورة تطبيق سياسات ثابتة ومس��تقرة وتقديم الحوافز 
للش��ركات وتحس��ين التنافس��ية وتحقيق الكفاءة ف��ي اإلدارة المالية لبلوغ 
أهداف التنمية المنش��ودة. وأض��اف فيليب: يجب أن نتمكن م��ن التقدم إلى 
األمام إل��ى جانب توفير الحماية لش��عوبنا، كم��ا ينبغي علين��ا أن نتعلم من 
أخطائنا ونس��تخلص الدروس والعبر م��ن الماضي حتى نس��تطيع إحداث 
جهود األطراف كافة.التغيير المنش��ود في العالم، والذي ال يتحقق إال بالعم��ل الجماعي وتكاتف 

األخ��رى، وإن أم��وراً كثيرةً ومس��تجدات ط��رأت على 
واقع التكنولوجيا. وكذا فإن أس��واق العمل ستشهد تغيرات 
كبيرة، حيث س��يكون لدين��ا فجوة عمالة تق��در بنحو 300 
مليون شخص في العام 2050، نتيجة دخول 450 مليون 
ش��خص إلى أس��واق العمل ومغادرة 150 مليون��اً، بينما 
سيحتاج العالم بحلول العام 2020 إلى 139 مليون وظيفة 

تزيد في العام 2030 إلى 180 مليون وظيفة.
وأشار إلى أن الدول التي ال تس��تثمر في العنصر البشري 
وتدرب ك��وادر قادرة عل��ى مواكبة عص��ر التكنولوجيا، 
لن تتمكن من دعم اقتصادها في المس��تقبل، ما س��ينعكس 
سلباً على طموحات العنصر البشري، علماً أن الدول التي 
حققت قفزات اقتصادية هي التي ركزت على رأس المال 
البش��ري، على اعتبار أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 
هذه ال��دول خالل الس��نوات القليلة الماضي��ة زاد 25 %، 
في مقابل 1.5 % ف��ي الدول التي لم ترك��ز على العنصر 

البشري.
وفيما يخص التعليم، أوضح كيم أن األطفال الذين يعيشون 
في ظ��روف غير صحية لن يكس��بوا المال حت��ى لو توفر 
له��م التعليم، وأن ه��ذه الظروف قد تتس��بب  بآثار نفس��ية 
خطيرة، له��ذا فمن الض��روري التصدي له��ذه التحديات 
ومعالج��ة قضية التعليم ف��ي عالم يض��م 250 مليون طفل 
يعانون األمية ومثلهم ال يحظون بتعليم مدرس��ي، في حين 
أن آخرين يتأثر مستوى تحصيلهم بحسب جودة مخرجات 
التعليم التي تتفاوت بين بلد وآخ��ر. وتطرق إلى المهارات 
التي يجب أن يزود بها األطفال والقيم التي يجب أن يتربوا 
عليها مث��ل التعاطف والتركي��ز ليصبحوا أصح��اب أداء 
أفضل في اقتصاد المستقبل، خاصة وأننا للمرة األولى في 
تاريخنا كجنس بش��ري أصبحنا نحس��ب قيمة رأس المال 
البش��ري وال��ذي يعتمد في تكوين��ه على م��ا يحصل عليه 

األفراد من تربية وتعليم وهو ما ال تدركه دول كثيرة.

التعافي االقتصادي العالمي
وفي جلس��ة “التعافي االقتصادي لعالم��ي”، أكدت المدير 
العامة لصندوق النقد الدولي كريس��تين الغارد أن النظرة 
العامة تجاه مستقبل النمو االقتصادي والفرص متاحة أمام 
الحكومات لتحقيق التعافي االقتصادي مع ضرورة توسيع 
دائ��رة هذا التعاف��ي ال��ذي كان يقتصر ف��ي الماضي على 

المصارف ومؤسسات التأمين.
وفيم��ا يتعلق باقتصادات الش��رق األوس��ط، أثنت الغارد 
على اإلصالحات التي ت��م تطبيقها في العدي��د من الدول، 
ألنها جعلت حكومات المنطقة أكثر قدرة على تعزيز آمال 
األجيال الش��ابة ببناء اقتصادات أق��وى وتوفير المزيد من 
فرص العمل. واقترحت على بعض الدول العربية إجراء 
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اتفاق بين “االمارات للفضاء” وفرنسا
مجلـس  رئيـس  شهد 
الــوزراء حاكم دبـي 
راشـــــد  بــن  محمد 
آل مكتــوم، توقيــــع 
“خطــاب نوايا” بين 
االمــــارات  وكالـــة 
للفضــاء والمركــــز 

الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، وذلك بحضور رئيس الوزراء 
الفرنســي إدوارد فيليب. ويحدد االتفاق أطر التعاون المستقبلي بين 
الجانبين في مجال تعزيز التعاون الدولي في علوم الفضاء وتقنياته 

وتطبيقاته لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات المتخصصة.

“الشام” الراعي لـ“صنع في سورية”
أعلــــن بنــــك 
الشـــــام عـــن 
رعايته الذهبية 
الحصريـــــــة 
ض  لـمـعــــــر
فـــي  “صنـــع 
ســــــوريــة” 

المتخصص باأللبســة والغزل والنســيج والجلديــات، والذي يجمع 
العديد من التجار والصناعيين على أرض مدينة المعارض بدمشق، 
وهو من تنظيم اتحاد المصدرين الســوري وغرفة صناعة دمشــق 

وريف دمشق بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية.

احتفال لـ“الصداقة السورية اإليرانية”

رئيس مجموعة MTN يزور دمشق

مــــت  قا أ
لـجـنـــــة 
قـة  ا لصد ا
السـوريـة 
اإليرانيــة 
الً  حتفـــا ا

في فندق شهباء حلب بمناســبة الذكرى التاسعة والثالثين النتصار 
الثــورة اإلســالمية اإليرانية، وذلك برعاية وزير الســياحة بشــر 
يازجــي. حضر الحفل أمين فــرع جامعة حلب للحزب محمد نايف 
الســلتي ومحافظ حلب حســين دياب ورئيس جامعة حلب الدكتور 

مصطفى أفيوني.

قـــام الـرئـيــــس 
العـــام  والمديــر 
ي  لـتـنـفـيــــــــذ ا
لمجـمــوعــــــــة 
روب   M T N
شــــاتـر، ونائـب 
رئيـس المجموعة 
عـــن منطـقــــــة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا إسماعيل جارودي، بزيارة عمل إلى 
ســورية يومي 11 و12 شباط/ فبراير الماضي، وتأتي هذه الزيارة 

في مستهل الجولة التي يقوم بها شاتر لجميع شركات المجموعة.

تخريج كوادر من “الدولي االسالمي”
بنــــك  احتفــل 
سـورية الدولي 
مي  ســـــال إل ا
الدفعة  بتخريج 
األولــى لعـــام 
2018 مــــــن 
كــوادره الذيـن 
أنـهـــــوا دورة 

تدريبية في العلوم المصرفية اإلســالمية بحضور الرئيس التنفيذي 
عبد القادر الدويك وعدد من مديري البنك. وتأتي الدورات التدريبية 

في إطار سعي البنك الدائم لتطوير أداء موظفيه.

نجاح مهرجان أضواء الشارقة

أشــاد رئيس هيئة اإلنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم 
المدفــع بالجهــود المبذولة في تنظيــم فعاليات “مهرجــان أضواء 
الشــارقة 2018”، التي حقّقت نجاحاً ملحوظاً ترجم في اســتقطاب 
مليون زائر خالل 11 يوماً من العروض المبهرة، وأكثر من 100 
تغطية محلية وعالمية شــملت أكثر من 30 دولة، باإلضافة إلى ما 

يقارب الـ9 مليون تفاعل على شبكات التواصل االجتماعية.
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كأس العالم من لبنان والمهجر وVisaالقّصار مكرمًا في السراي الحكومي
كّرم رئيس 
مـجـلـــــس 
الــــوزراء 
اللبنانـــــي  
ســـــعــــد 
الحريــري 
رئـيــــــس 
الهـيـئـــات 

االقتصاديــة اللبنانيــة الســابق عدنــان القّصــار خالل حفــل غداء 
تكريمــي أقامه على شــرفه فــي الســراي الحكومي فــي بيروت، 
بحضور ومشاركة مجموعة واسعة من كبار الشخصيات الرسمية 
واالقتصادية. وأشــار الحريري  في كلمته إلــى أن الوزير القّصار 
كّرس حياته لخدمة وطنه ولرفع إسم لبنان في كل العالم، من خالل 
مسيرته المهنية التي شغل فيها العديد من المناصب والمواقع لبنانياً 
وعربياً وعالمياً، الفتاً إلى أن القّصار ســاهم في ترســيخ مصداقية 

القطاع الخاص اللبناني.
بــدوره، شــكر القّصــار الرئيس الحريــري على بادرتــه الكريمة 

بتكريمه، وقال إن هذا التكريم له تقدير كبير في قلبه.

أعلن بنك لبنان والمهجر عن اطالق حملة كأس العالم روسيا 2018 
FIFA التي تنظمها Visa والتي تمنح حاملي بطاقات “بلوم فيزا” 
فرصة الفوز برحلة شاملة لشخصين لمشاهدة مباريات كأس العالم 
في روســيا. فمــع كّل معاملة تقوم بها عبر البطاقــة بين 15 كانون 
األول/ديسمبر 2017 و15 نيســان/أبريل 2018، تدخل تلقائياً في 
الســحب للفوز برحلة شــاملة لشــخصين لمشــاهدة المباراة نصف 
النهائية من كأس العالم. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات 
التقدّم بطلب للحصول على بطاقات “بلوم فيزا” التي تحمل شــعار 
كأس العالــم  للحصــول علــى فرصة الفوز برحلة لشــخصين إلى 

روسيا لمشاهدة جولة من 16 مباراة من كأس العالم.

تعزيز الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

اســتضافت منظمة “رايب إن سي سي” )RIPE NCC( بالتعاون 
مع “داتا كونســولت” )Data Consult( اجتماعاً مع رواد القطاع 
المصرفي في لبنان لمناقشة سبل تعزيز أمن المعامالت المصرفية 

ومرونة الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.
وتزامنــاً مع هــذا االجتماع ، نظمت “رايب إن ســي ســي” أيضاً 
دورة تدريبيــة في لبنان للمنظومات التي تعنى بالحماية من الجرائم 
اإللكترونية، بعنوان “دورة تدريبية حول سجل اإلنترنت المحلي” 
والتــي تمحورت حول التعريف باإلجراءات اإلدارية المعتمدة لدى 
“رايب إن ســي ســي” وسياســاتها المتعلقة بالحصول على موارد 
اإلنترنت وتوزيعها، فضالً عن “تشــغيل سجل اإلنترنت المحلي” 

)LIR( و“قاعدة بيانات رايب”.

“الريجي” تكرم عدداً من موظفيها

كّرمــت إدارة حصر التبــغ والتنباك اللبنانية “الريجــي” عدداً من 
موظفيها الذين بلغوا ســن التقاعد، وذلك خالل حفل أقامته في فندق 
كــورال بيتش، بحضــور رئيــس االدارة ومديرها العــام ناصيف 
ســقالوي وأعضاء لجنة االدارة المهندس جــورج حبيقة والدكتور 
عصام سلمان والمهندس مازن عبود وممثلي سلطة الوصاية. وأكد 
ســقالوي في كلمة ألقاها، أن “الريجي أصبحت أهم مركز لتصنيع 
التبوغ في العالم العربــي، وباتت تتصدر خريطة التبغ اإلقليمية”، 

معتبراً أنها “أنموذج مميز للصناعة الوطنية”.
وجــرى خالل الحفــل تكريم مديريــة التصنيع والمديريتــان المالية 
والتجاريــة، وبعــد ذلك تم توزيــع الميداليات الذهبيــة على األجراء 
المنتهية خدمتهم. ثم كانت سهرة أحياها الفنان صبحي توفيق وفرقته.
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مشروع مشترك بين AUB و“ديان”
الجامعــة  أعلنــت 
األميركيــــة فـــي 
 ،)AUB( بيروت
مشـــــروع  عـــن 
بينهــا  مشــــتـرك 
وبين مؤسسة ديان 

يتعلق بتطبيق جديد للحفاظ على الطبيعة والتراث. وقالت الجامعة: 
إن صنــدوق االســتثمار البيئي الذي أنشــأته “ديــان” والمعروف 
بصندوق فيريدس، هو في سعيٍ دائم لالطالع على أفكار لمشاريع 
تجارية تكون بيئية ومبتكرة ومســتدامة، مشــيرةً إلى أن الصندوق 

أبدى اهتماماً بمشروع دسكرة، وهو أحدث مشاريع الجامعة.

BAUو FNB بروتوكول تعاون بين
دشن فرست ناشونال بنك المرحلة 
الثانيــة من بروتوكــول التعاون 
مــع جامعــة بيــروت العربيــة، 
القاضية بإعــداد دورات تدريبية 
لطالب كليــة إدارة األعمال من 
قبــل اخصائيين ومهنيين ينتدبهم 
البنك. وتحقيقاً للهدف المشــترك 

بتمكيــن الطالب وموظفي المصارف الراغبين في تعميق معرفتهم 
باألسواق المالية العالمية، وقعت ادارتا البنك والجامعة مذكرة تفاهم 
حملت توقيعي رئيس ومدير عام FNB رامي النمر ورئيس جامعة 

بيروت العربية )BAU( الدكتور عمرو جالل العدوي.

“االقتصادي االجتماعي” وساحل العاج
وقــــع رئيــــس المجلـــس 
واالجتماعــي  االقتصـادي 
في لبنــان، شــارل عربيد، 
بروتوكول تعاون مع نظيره 
فــي ســاحل العاج شــارل 
كوفــي ديبــي، وذلك خالل 
زيــارة صداقة وعمــل قام 

بها عربيد لساحل العاج. وتوج عربيد زيارته بلقاء رئيس الحكومة 
العاجيــة أمادو غون كوليبالي، وختــم زيارته بتأكيد العمل لتطوير 
العالقات االقتصادية بين لبنان وســاحل العاج، وأهمية دور الجالية 

اللبنانية في هذا االطار.

“بيبلوس” كرم نقيب المحامين

كرم رئيس مجموعة بنك بيبلوس، فرنسوا باسيل، نقيب المحامين 
فــي بيروت أندره الشــدياق وأعضاء مجلــس النقابة، وذلك خالل 
حفل غداء أقيم في مقر المصرف الرئيســي في منطقة األشــرفية، 
في حضور عدد من النقباء السابقين إلى جانب مدراء في مجموعة 

بنك بيبلوس.
يذكر ان باسيل هنأ نقابة المحامين باليوبيل المئوي على تأسيسها، 
وأكد باســيل علــى دور النقابة الريادي كأحــد أهم صروح العدالة 

في لبنان.

مؤتمر “ّروتاري” الّرئاسي في لبنان

افتتحت منّظمة الّروتاري مؤتمرها الّرئاســي الّسنوّي لعام 2018، 
فــي فندق فينيســيا ببيــروت، بعنــوان “الميــاه، النّظافــة الّصّحيّة 
والّســالم”، وذلك برعاية وحضور الرئيس اللبناني العماد ميشــال 
عون. ورّكــز الّرئيس الدّولي للّروتاري أيــان رايزلي، على األثر 
اإليجابي لمشــاريع المياه علــى أوالد المدارس، مشــدّداً على “أّن 
أي مشــروع يضمن مياهاً نظيفة وسالمة صحيّة في المدارس، هو 
مشروع لن يحّسن من مستوى المياه والنّظافة الّصحية فحسب، بل 
سيحّسن أيضاً مســتوى التّربية األساسيّة ومحو األميّة والوقاية من 

األمراض ويساهم في التّخفيف من وفيّات األطفال”.
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إطالق مبادرة “هن رائدات أعمال”

ندوة لـ“االهتمامات الخاصة بالقانون”

أطلقــت مجموعة “األهلي القابضة”، متمثلة في قســم المســؤولية 
االجتماعيــة، الــدورة األولى مــن برنامج “هن رائــدات أعمال”، 
بالتعــاون مع بنــك االتحاد الوطنــي، ومجموعة الروشــيل للتعليم 
الفرنســية، وذلك بهــدف تمكين المواطنات لدخــول عالم األعمال. 
وجــرت الفعاليــة في مبنى الســفارة الفرنســية بأبوظبي، بحضور 
ســفير فرنسا لدى دولة اإلمارات، لودوفيك بوي، وممثلين عن بنك 
االتحاد ومجموعة األهلي القابضة. وقد تم اختيار 14 شابة إماراتية 
لحضور دورة تدريبية لدى مجموعة الروشــيل، وذلك لتعلم أفضل 

الممارسات في مجال ريادة األعمال االجتماعية وتمكين المرأة

عقــد منتــدى األعمــال البحرينــي البريطاني، في نــادي “كابيتال 
كلوب”، ندوة نقاشــية لمجموعــة االهتمامات الخاصــة بالقانون، 
بالشــراكة مع مجموعة “نيوتن القانونية” إحدى الشركات الرائدة 
للمحاماة في البحرين، حيث تعرف أعضاء المنتدى وضيوفهم على 
لجنة من المختصين في مجال الشــركات الناشئة. وتضمنت اللجنة 
النقاشية الشريك اإلداري لشركة “انتلكت مانجمنت” صباح المؤيد، 
والمديــر التنفيذي في مجلس التنمية االقتصــادي جون كيلمارتن، 
والرئيس التنفيذي لـ“برينك” الشــرق األوســط وأفريقيا الشــمالية 
ياسين أبو داوود، ومديرة في شركة نيوتن القانونية آمال العباسي، 

والمديرة التنفيذية لشركة “سي 5 أكسيليرات” هادية فتح هللا.

“اإلمارات للفضاء” في معرض بلندن

شــاركت وكالــة اإلمارات للفضــاء في فعاليات معــرض ومؤتمر 
تكنولوجيــا التعليم الذي يقام ســنوياً في العاصمــة البريطانية لندن. 
وجاءت مشــاركة الوكالــة في هذا المعرض الدولي بهدف تســليط 
الضوء على قطــاع الفضاء الوطني، وإبــراز المبادرات التعليمية 
التي أطلقتها الوكالة بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية 
المعنيــة بقطاع التعليم. وقــال مدير عام وكالة اإلمــارات للفضاء، 
محمد ناصر األحبابي: يعتبر المعرض منصة عالمية اســتطعنا من 
خاللها التعريف ببرنامج الفضاء اإلماراتي وانجازاته ومشــاريعه 
المســتقبلية، وإعطاء لمحة شاملة عن خططنا وطموحاتنا في مجال 

االستكشاف العلمي والتقني للفضاء الخارجي.

إطالق عالمة “كورف ميالنو”

أطلقــت العالمــة االوروبية “كــورف ميالنو”، الرائــدة في عالم 
مســتحضرات التجميــل في دولة اإلمــارات، خالل حفل حصري 
أقيم في فنــدق العنوان بدبي مول، والذي شــهد حضور مجموعة 

كبيرة من الخبراء وممثلي وسائل اإلعالم.
وســتكون العالمة اإليطالية الراقية المعروفة بحلول العناية بالبشرة 
والجمــال في مجال المســتحضرات الصيدالنية، متاحة حصراً في 
صيدليات ابن سينا في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتهــدف “كورف”، التي تجمع بين أرقى مســتحضرات التجميل 
وأحــدث النظــم التكنولوجية فــي صناعة الجمال، إلــى أن تكون 
الخيار األول للســيدات ممن يتطلعن إلى اســتخدام منتجات تتميز 

بأعلى معايير الجودة لضمان صحة البشرة.
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الشوا يشارك بمؤتمر في المغرب
شــارك مـحافظ ســلطة النقد 
الفلسطينية عزام الشوا، على 
رأس وفــد من ســلطة النقـد، 
فـي مؤتمر “االزدهار للجميع 
- تعزيــز الوظائــف والنمو 
الشــامل في العالم العربي”، 
الــذي نظمــه صنــدوق النقد 
الدولــي بالتعــاون مــع بنك 
النقــد  المغــرب وصنــدوق 
العربــي والصندوق العربي 

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وضم المؤتمر متحدثين عرباً ودوليين من القطاعين العام والخاص لمناقشة الحلول 
الممكنــة لزيادة فرص النمو الشــامل وخلــق فرص العمل في العالــم العربي. ومن 
المتحدثين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، حيث 

شاركت في جلسة حوارية حول تمكين المرأة العربية.

برامج تدريبية متخصصة إلنترنت األشياء

أقامت شركة “دل إي إم سي” برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال إنترنت األشياء 
والتحــول الرقمــي في دولة اإلمــارات يعتبر األول من نوعه على مســتوى أوروبا 
والشــرق األوسط وإفريقيا. وركز البرنامج، الذي اتخذ شكل معسكر تدريبي متقدم، 
فــي جامعة اإلمارات بمدينة العين، على تطبيقات إنترنت األشــياء واســتخداماتها، 
فضالً عن الجوانب المتصلة بالتحّول الرقمي، بهدف تمهيد الطريق لصقل مهارات 

خبراء البيانات المستقبليين.
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الترخيص العشلوائي لبعض الجامعات والمعاهد خلال العقدين األخيرين، لم 
ينطللق من حاجة لبنان الى اختصاصات جديلدة، وال من تعزيز التنوع والتعدد. 
جلرى الترخيص في أحيان كثيرة عللى قاعدة التحاصص، إلى حد صار البعض 
يعتبر أن تأسليس جامعة هو مشلروع مربح، في وقت كانت الجريمة ترتكب 
بحلق التعليلم العاللي، الى ضلرب الجودة التي تميلز العديد من المؤسسلات 
الجامعيلة والتلي ال تزال تحتفظ بموقعهلا ودورها وتخّرج الطاب بشلهادات 

أكاديمية عالية.

ليست الجامعات التي يزيد عددها عن الخمسين، متساوية بالمعنى االكاديمي، 
علماً أن مؤسسلات كثيرة رخص لها ارتفعت الى مستوى متقدم، واستوفت 
كل الشروط العلمية واألكاديمية، وهناك جامعات استطاعت خال مدة وجيزة 
أن تفرض نفسلها في التخصصات وباتت تسلتقطب عدداً كبيراً من الطاب 
نظراً لمسلتوى شلهاداتها وتعليمها. إنما يجب التمييز بينهلا وبين معاهد 
تخلرج منها روائلح كريهة، كأن يبيلع بعضها شلهادات، أو يتحايل بعضها 
اآلخر على القانون، وفي الحصيلة تخرج شلهادة الى سلوق العمل مشلكوك 
بصدقية حاملها وبالمؤسسة التي منحتها. في المبدأ ال يمكن تجاهل وجود 
مخالفات لدى العديد من مؤسسات التعليم العالي، أما أن تصل األمور الى بيع 
الشلهادات، فذلك يستدعي وقفة اسلتثنائية وإعادة النظر بترخيصها واتخاذ 
اجراءات لحماية الشلهادة الجامعية اللبنانية، وانصاف الذين تعبوا لنيلها في 

جامعات محترمة. 

لنعد الى أصل المشكلة، وقبل ذلك نعلم أن شهادة مشكوكة يمكن كشفها 
في وزارة التربية والتعليم العالي، إذا جرى التدقيق في إصدارها، إنما المشكلة 
األولى تبقى في منح التراخيص العشوائية، والتي جعلت جامعات تخرج طابًا 
با تحصيل أكاديمي وعلمي. لذا يحوز البعض الشهادة الجامعية باالنتقال من 
جامعلة الى أخرى، فا يعود التعليم مرتكزاً عللى البحث العلمي أو االجتماعي 
أو اإلنسلاني. هي مجرد شلهادة من جامعة مرخصة، تمنح اللقب لصاحبها، 
با تعب وال تحصيل فعلي. بعض هذه الممارسلات حصلت منذ سلنوات، أما 
اليوم، وان تعددت التخصصات وتشعبت، فإن حيازة الشهادة بأشكال مخالفة 
أو استسلهال بهذا الشلكل يطرح تساؤالت عن مستقبل التعليم العالي في 

لبنان، ويستدعي الشروع باصاحات وتدقيق كأولوية في هذا النظام.

الجامعات ومشكلة الشهادات
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