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مهما قدمت الدول المانحة من مساعدات للبنان، بغض النظر عن استهدافاتها 
ري توضع عادة قبل الدعم، فإن لم يكن لدى هذا البلد الصغ�ري 

وط ال�ت وال�رش
الغارق بمش��كالت مالية واقتصادية وسياسية، رؤية متكاملة للنهوض ومواجهة 
وع الإصالح لتفعيل  العباء، إضافة اىل خطة للمش��اريع الستثمارية، والأهم م�رش
ن فرص العمل لستعادة النمو وخفض العجز، ل يمكن  عمل المؤسسات وتام�ري
اً من حافة الخطر عندما ينقل  ب كث�ري له أن يتخطى أزمات��ه، خصوصاً أن لبنان اق�ت
ري 

عن رئيس جمهوريته أن البلد مفلس ول بد من ش��د الأحزمة لتخطي الصعوبات �ن
المرحلة المقبلة.

ري مسألة الصالحات المالية، وإن كان أقر 
ء يدل عىل أن لبنان قطع شوطاً �ن ري

ل �رش
موازنة 2017 الماضية لكن من دون قطع حس��اب، فيما أنجزت موازنة 2018 أيضاً 
بال مشاريع استثمارية، علماً أن الصالحات والتصحيح الماىلري يبدآن بوقف الهدر 
ومكافحة الفساد وإطالق عمل المؤسسات، ويمتدان إىل القطاعات بالتوازي مع 
برامج استثمارية تعيد تحريك عجلة القتصاد وتؤمن استمرارية المشاريع بشفافية، 
يبية،  ن وخفض النسب ال�ن ورة خفض النفاق غ�ري المجدي والتحف�ري إضافة إىل �ن
إل إذا كان لبنان يريد أن يس��تفيد من الدعم الدوىلري من دون أن يقدم عىل جراحة 
مالية تنطلق أولً من راس الهرم، فيما خفض العجز ومعالجة مشكلة خدمة الدين 

العام تتطلب اجراءات أك�رش من اقتطاع نسب من موازنات الوزارات.

ري تنفيذ الخطط 
ري تتقدم بالستمرارية �ن

المهم أن يستعيد لبنان الثقة، وهي ال�ت
المالية والقتصادية، وليكن الهدف الرئيسري خفض العجز، فيما هناك حاكمية 
ري تثبيت استقرار العملة الوطنية، إضافة اىل 

ري تستطيع الستمرار �ن
م�ف لبنان ال�ت

إعادة إطالق النمو.

خطط للتصحيح الماىلري وخفض العجز
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مصرف لبنان المركزي يعزز احتياطاته

كشللف حاكللم مصللرف لبنللان ريللاض سللامه، أن 
االحتياطيللات الدوالرية زادت 1.4 مليللار دوالر في 
أول شللهرين من عام 2017، في حين تجاوز إجمالي 
األصللول بالللدوالر 43 مليللاراً. وقال خللال مؤتمر 
االسللتثمار في البنللى التحتية في لبنللان: إن الظروف 
السياسية عادت إلى طبيعتها بعد استقالة رئيس الوزراء 
سعد الحريري في نوفمبر/تشرين الثاني وتراجعه عنها 
الحقا. وأشللار سللامه، إلى ارتفاع الفوائد على الليرة 
اللبنانيللة 2 %، علللى إثر أزمة االسللتقالة والحمات 

المتكررة الستهداف االستقرار النقدي. أضاف: إنما مع ارتفاع الفائدة على الليرة وعودة 
األمور السياسللية إلى طبيعتها ارتفعت الموجودات بالدوالر لدى مصرف لبنان مليار 
و400 مليون دوالر لغاية آخر شباط /فبراير 2018، وأصبح مجموع األصول بالدوالر 
يتعدى 43 ملياراً، موضحاً أن “الدوالر معروض في السوق ومصرف لبنان يشتري”.

رياض سامه

“األوروبي لإلعمار” يوسع نشاطاته في لبنان

استقبل حاكم مصرف لبنان رياض 
سللامه، رئيس البنللك االوروبي 
إلعللادة اإلعمللار والتنمية سللوما 
تشللاكرابارتي والوفد المرافق له، 
حيث تم البحث في مشللاريع البنك 
الهادفللة الى تطويللر دور القطاع 

الخاص في االقتصاد، واالتفاق على التعاون في مجاالت تمويل المؤسسات الصغيرة 
وتطوير أسللواق رأس المال في لبنان. ورّحب سللامه باهتمام البنك باالسللتثمار في 
القطاع المصرفي اللبناني. وكان البنك االوروبي قد أتم أولى استثماراته في أسهم بنك 
عوده، ليكون أّول استثمار له في رأسمال مؤّسسة مصرفيّة في منطقة جنوب وشرق 
المتوّسط. كما وقع اتفاقية تعاون يتم بموجبها منح فرنسبنك خطاً لتمويل التجارة بقيمة 

50 مليون دوالر أميركي، كخطوة أولى في إطار دعمه للتجارة الدولية في لبنان.

أوراق نقدية جديدة من مصرف لبنان

أصللدر مصرف لبنللان اعاماً للجمهور اشللار فيه الى 
وضللع أوراق نقديللة جديدة إصللدار 1 / 1 / 2017 فئة 
مئة ألف ليرة في التدوال. مبيناً السمات الجديدة لها والتي 
شملت خيط أمان معدني أخضر اللون تظهر فيه 3 أجزاء 
تتضمن رسللماً لألرزة وخطوطللاً مائلة صغيرة تتحرك 
ويتغيللر لونها عند إمالللة الورقة أفقيللاً أو عامودياً، كما 
تظهللر في خيللط األمان عبارة bdl عنللد النظر اليه في 
وضع معاكس للضوء. كذلك أعلن المصرف عن وضعه 

قطع نقدية جديدة من فئة 250 ليرة في التدوال من دون تعديل بمواصفاتها الخارجية.

رفعت مؤسسللة النقللد العربلللي السلللللعللودي )البنك 
المركزي( معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة 
أسللاس إلى 225 نقطة أسللاس، ومعدل اتفاقيات إعادة 
الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة 

أسللللللاس.
وأوضللحللللللللللت 
بيان  في  المؤسسللة 
لها: أن هللذا القرار 
يأتي استمرارا لنهج 
المؤسسة في تعزيز 
االسللتقرار النقللدي 
للتطورات  بالنظللر 
المحليللة والعالميللة 
أن  مبينة  الراهنللة، 
مفعول هللذا القرار 

يسري فوراً.

المركزي السعودي يزيد الفائدة

أعلللن مصرف اإلمللارات المركزي عن رفع أسللعار 
الفائدة المطبقة على شللهادات االيللداع التي يصدرها، 
وذلك تماشللياً مع ارتفاع أسللعار الفائللدة على الدوالر 
األميركي، إثر قرار مجلس االحتياطي الفدرالي برفع 
سعر الفائدة على األموال الفيدرالية بل25 نقطة أساس، 
كما تم رفع سللعر إعادة الشراء “الريبو” الذي ينطبق 
على اقتللراض سلليولة قصيرة األجل مللن المصرف 
المركزي بضمان شللهادات اإليداع بل25 نقطة أساس، 

ليصل إلى 2 %.
وتمثللل شللهادات اإليداع، التللي يصدرهللا المركزي 
اإلماراتللي للبنللوك العاملة فللي الدولة، أداة السياسللة 
النقديللة التي تنقل آثار تغيير أسللعار الفائدة إلى النظام 

المصرفي بالدولة.

مصرف اإلمارات المركزي
يرفع أسعار الفائدة
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“أبوظبي اإلسالمي” يرتب تموياًل لـ“بن الدن”

أبوظبللي  مصللرف  أعلللن 
اإلسللللاملي، علللن تلولليله 
ترتيب تمويل لصالح شركة 
المراسلم للتطويلر العمرانلي 
المصريللة التابعة لمجموعة 
بللن الدن السللعودية بقيمللة 
ملياري جنيه )113,6 مليون 
توسللعات  لتمويللل  دوالر( 

الشركة بالقاهرة الجديدة. وقالت مصادر في قطاعات االئتمان بالبنوك: إن المصرف 
قام بتسللويق التمويللل، مضيفةً أن قيمة التمويللل تم زيادتها مللن 1,6 مليار جنيه إلى 
ملياري جنيه ليكون إجمالي التمويات نحو 2,8 مليار جنيه متضمنة التمويل المعبري. 
وقد حصلت الشللركة العام الماضي على تمويللل معبري بقيمة 800 إلى 900 مليون 

جنيه )51 مليون دوالر( لتمويل جزء من التكلفة االستثمارية لمشروع الشركة.

“االستثمار األوروبي” يوافق على قرض “تاناب”

أعلللن بنللك االسللتثمار األوروبللي 
موافقتلله علللى قللرض بقيمللة 932 
مليون يللورو )1.15 مليار دوالر(، 
لخط أنابيب الغللاز العابر لألناضول 
“تانللاب”، وهللو الجللزء األكبر في 
مشروع بقيمة 40 مليار دوالر لجلب 
إمدادات جديدة من الغاز إلى أوروبا. 
ومللن المرجللح أن يجلب مللا يعرف 

بممر الغاز الجنوبي 16 مليار متر مكعب سللنوياً إلللى أوروبا بحلول عام 2020 من 
حقل “شاه دنيز 2” في أذربيجان من خال خط أنابيب تاناب عبر تركيا، وخط أنابيب 
جنوب القوقاز عبر جورجيا وخط أنابيب عبر االدرياتي إلى اليونان وألبانيا وإيطاليا.

ميثاق للصيرفة يدشن حساب “ِنسوة”

دشللن “ميثاق للصيرفة اإلسللامية” من بنك مسللقط 
حساب “نِسللوة” للتوفير والمصمم خصيصاً للمرأة. 
ويأتي الحسللاب مزود ببطاقة فيزا للخصم المباشللر، 
وذلللك بحد سللحب نقللدي يصل لللل800 لاير عماني 

)ألفي دوالر أميركي( في اليوم.
ووفقللاً لنائب الرئيللس التنفيذي لألعمللال المصرفية 
ببنللك مسللقط، سللليمان بللن حمللد الحارثللي، فقد تم 
إطاق حساب “نسوة” لمساعدة المرأة في الحصول 
على التسللهيات الماليللة وبمميزات عديللدة تعطيها 

سليمان بن حمد الحارثيالخصوصية في كافة تعاماتها البنكية.

أكللد حاكللم مصرف 
سلللوريلة المركزي، 
دريللللد درغللام، أن 
الهدف من طلب الرقم 
الضريبي للمتعاملين 
اللملصللللارف  ملللع 
قاعلللدة  تعزيلز  هلو 
معلوملات المصلرف 
الخاصللة بعمائللله، 

وبالتالللي تحقيللق إمكانية الربط بيللن معلومات الزبائن 
الحاصلين على تسهيات ائتمانية لغايات متعددة، سواء 

من مصرف واحد أو عدة مصارف.
وكان مصللرف سللوريلة المركزي أصدر في شللباط/ 
فبرايللر 2018 تعميمللاً لللكل المصارف في سللورية 
باتخللاذ اإلجللراءات الازمللة للحصللول علللى الرقم 
الضريبللي للمتعامليللن مع المصرف كإحللدى الوثائق 
الواجللب تقديمها للحصللول على التمويللل المطلوب. 
وأوضح درغام، أن هذه الخطوة تهدف أيضاً بالنسللبة 
للجهة الرقابية، إلى توسلليع حجللم ونوعية المعلومات 
التي تتضمنهللا قاعدة البيانات االئتمانية المجمعة لديها 

والخاصة بكل عماء المصارف.

درغام: الرقم الضريبي
لتعزيز المعلومات

دريد درغام

وقللع بنللك “أبوظبللي األول” اتفاقية مللع إدارة التنظيم 
العقاري في رأس الخيمة لفتح حسابات ضمان التطوير 
العقاري، حيث يخّول البنك بموجب االتفاقية فتح وإدارة 
حسللابات الضمللان لمطللوري المشللاريع العقارية في 
اإلمللارة. ووقللع االتفاقية كل من مدير عللام دائرة بلدية 
رأس الخيمللة منللذر محمد بن شللكر، ومديللر عام أول 
ورئيللس خدمات المعامات المصرفية العالمية في بنك 

أبوظبي األول مانوج مينون.

اتفاقية بين “أبوظبي األول”
و“التنظيم العقاري”
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المصلللللرف  أعللللاد 
التجلاري السلللللوري 
تقديم خدمة اسللتئجار 
الصناديللق الحديديللة 
للحلفلللظ اللوثلائلللللق 
للملجلوهلللللللرات  وا
والسلللبلائلك والنقلود. 
واشللترط المصللرف 
أال يضع المسلللتأجلر 

فللي الصنللدوق أي مادة قابلللة للتلف أو االشللتعال أو 
االنفجار أو أي مواد يمنع القانون حيازتها واسللتعمالها 

أو االتجار بها.
وحللول األجور التي يترتب دفعهللا، أوضح مدير عام 
المصرف، فراس سلللمان، أن التعرفة السنوية لبدالت 
إيجللار الصناديق تللم تحديدها بل12 ألف ليرة سللورية 
)56 دوالر أميركللي( للصناديللق صغيرة الحجم و18 

ألفا للمتوسطة و24 ألفاً للكبيرة.

تدشين بطاقة فيزا من بنك مسقط “التجاري السوري”
يعيد “الصناديق الحديدية”

احتفللل بنللك مسللقط، 
سفير روسيا  بحضور 
سلللطنة  في  االتحادية 
علملللان، ديمليلتلللري 
دوغادتكن، والرئيللس 
التنفيللذي للبنللك عبللد 

الرزاق بن علي بن عيسى، بتدشين بطاقة فيزا االئتمانية الجديدة، والتي تسمح للجميع 
مللن زبائن البنك باقتناء هذه البطاقة والمشللاركة والفوز بالجوائللز المثيرة التي اعلن 
عنها، والتي تمكن الفائزين من مشاهدة ومتابعة حدث كأس العالم مباشرة من روسيا، 
حيث يمكن للجميع زيارة أي فرع من فروع البنك المنتشللرة في كافة انحاء السلللطنة 

وطلب البطاقة الجديدة من دون الحاجة إلى تحويل راتب أو فتح حساب جديد.

فراس سلمان

أعلن البنك المركزي العُماني عن سياسة جديدة تسمح 
باستخدام السيولة البنكية بكفاءة أعلى في سوق اإلنتربنك 
المحلية. وسلليكون بوسع البنوك استخدام مراكزها في 
سللوق نقد اإلنتربنك لحساب نسب اإلقراض، إذ يمّكن 
النظللام الجديللد مللن إعطللاء المصارف سللعراً عادالً 

للفائدة.
واإلنتربلنللللك، 
هلو نظللام تقلوم 
بمقتضاه البنلوك 
األعضللاء فيللله 
بإعان أسعارها 
لبيللع وشلللللراء 
العمللات فيملللا 
بينهللا، وتلتلللزم 
بالبيع أو الشلراء 
متى طلللب ذلك 
أي بنلك عضللو 
اللنلظللللام،  فلي 
وال يحلللق للهللا 

االمتناع.

“المركزي العماني”
يخفف قيود اإلنتربنك

قرض من “التنمية اآلسيوي” لكهرباء باكستان

علللى  باكسللتان  وقعللت 
اتفاقيللة مع “بنللك التنمية 
اآلسيوي” للحصول على 
قرض ميسللر بقيمة 260 
لصرفهللا  دوالر  مليللون 
شللبكة  تحسللين  علللى 
إمدادات الكهرباء. وجرى 

التوقيع على االتفاقية في إسام آباد، حيث وقعها عن جانب الحكومة الباكستانية وكيل 
وزارة الشؤون االقتصادية غضنفر عباسي جياني، وعن جانب بنك التنمية اآلسيوي 
مدير عملياته في باكستان كسايوهونغ يانغ. وذكر بيان صادر عن الحكومة الباكستانية، 
أنه سلليتم صرف القرض الذي سللتحصل عليه باكستان من بنك التنمية اآلسيوي على 

تحسين شبكة نقل الكهرباء في إقليمي السند وبلوشستان.

بنك الشام يعيد افتتاح فرعه في صحنايا

أعلللن بنك الشللام عن إعللادة افتتاح فرعه فللي صحنايا، في محافظة ريف دمشللق، 
وذلللك بعد إتمللام أعمال الصيانة والترميم. وجاءت إعادة افتتاح الفرع بعد أن شللهد 

صيانللة كاملللة للمبنللى، 
للتقنيات  بالنسللبة  سللواء 
والخدمللات المصرفية أو 
البنى التحتية، حيث أصبح 
جاهللزاً  صحنايللا  فللرع 
الخدمللات  كافللة  لتقديللم 
والمنتجللات المصرفيللة، 
بدعم من مصرف سورية 

المركزي.
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ذكلللرت صحيلفللللة 
أن  القطرية،  لوسليل 
رئيس مجلللس إدارة 
ملصلرف اللريلللللان 
القطللري حسلللليللن 
العبللد هللا، أعلللن أن 
الدراسلللات المتعلقلة 
باندماج مصرفله ملع 

بنك بروة وبنك قطر الدولي اسللتكملت وأُرسلللت للبنك 
المركزي القطري الذي كلف “جيه.بي مورغان” بتقديم 

االستشارات الفنية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر،    أن دراسة جدوى لاندماج 
شللملت األثر على مسللاهمي البنوك الثاثللة والعماء 

والموظفين جرى إعدادها بالفعل.
ومن المتوقع أن تتمخض عملية االندماج عن والدة ثاني 

أكبر مصرف في قطر.

أول بنك رقمي في البحرين 3 مصارف قطرية تقترب من االندماج

أعلللن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشلليد 
المعللراج، الترخيللص ألول بنك رقمللي بالكامل، 
مشلليراً إلللى أن البنللك بصللدد الترخيللص آلخر 
بهللدف بناء أرضية صلبة لطللرح خدمات وحلول 
الصيرفللة الغير تقليدية في السللوق المحلي. وتابع 
المعراج، أنه يحاول إدماج الكثير من األشللخاص 
فللي التكنولوجيا المالية مللن خال طرح مبادرات 
هادفة، كما يسللعى إلى وضللع معايير واجراءات 

نوعيللة لتقليل اسللتخدام النقد في المعامات المصرفية والمالية، وتسللريع الحواالت 
المالية وجعلها أكثر مرونة.

رشيد المعراج
حسين العبد هللا

تمضللي البنللوك الدوليللة قدمللاً في خططهللا للنمو في 
السعودية، حيث قام UBS و“غولدمان ساكس” بتعيين 
مصرفييللن إلدارة أعمالهللم في السللعودية، كما فازت 
“سلليتي غللروب” بعقد لتقديللم الخدمات االستشللارية 

محلياً، وذلك بعد غيابها عن المملكة لمدة 13 عاماً.
من جهته، أكد JPMorgan، بأن خططه في السعودية 
لم تتأثر إطاقاً، وأن البنك يعمل على مضاعفة أعماله 
هناك وسللط احتدام المنافسللة، حسللبما ذكللرت وكالة 

بلومبيرغ.
أما بالنسبة لل“دويتشلله بنك”، فإنه يعتزم تعيين مدراء 
في السعودية، مؤكداً أنه تم تأسيس فريق مكون من 90 
شخصاً، في ظل التوقعات بترقية السوق السعودية إلى 

األسواق الناشئة.

مصارف عالمية توسع أعمالها
في السعودية

... ويتوسع في بريطانيا

يخطط بنك إنكلترا المركزي لطرح 
أداة سلليولة متوافقللة مع الشللريعة 
اإلسللامية علللى نطاق أوسللع من 
المؤسسات المالية فضا عن البنوك 
اإلسللامية، بهدف تعزيللز الطلب. 
ويعكللف البنللك أيضاً علللى نموذج 
إيللداع يسللاعد البنللوك اإلسللامية 
علللى الوفاء بالمتطلبللات التنظيمية 

لألصول االحتياطية السائلة. وقال الخبير المتخصص في التمويل اإلسامي لدى البنك 
أرشد الرحمن  إن األداة ستكون متاحة أيضا للمؤسسات التي يشمل نظامها األساسي 
التوافق مع الشريعة اإلسامية. وقد تشمل مثل تلك المؤسسات شركات الرهن العقاري 

وشركات التأمين وشركات التأجير اإلسامية.

“التمويل االسالمي” يتفوق على التقليدي

تتوقع وكالة موديللز للتصنيفات 
االئتمانيللة أن يواصل نمو قطاع 
التمويل اإلسامي تخطي نظيره 
التقليللدي فللي أسللواق التمويللل 
خللال  األساسللية  اإلسللامي 
األعللوام القادمة فللي ظل تنامي 
الطلب على األدوات المالية غير 

المخالفة ألحكام الشريعة. وقالت الوكالة: إن نسبة تغلغل األنشطة المصرفية اإلسامية 
في دول مجلس التعاون الخليجي زادت إلى 45 % من إجمالي السوق المصرفية في 
سللبتمبر/أيلول 2017 مقارنة بل31 % في 2008، وإن إصدارات الصكوك السللنوية 
زادت ألكثر من مثليها في الفترة ذاتها لتصل إلى مئة مليار دوالر مقارنة مع 42 مليار 

دوالر أميركي.
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فللازت مجموعة البركللة المصرفية و6 مللن وحداتها 
المصرفية، بجوائز أخبار التمويل اإلسللامي 2017، 
من خال االسللتفتاء السنوي الشامل الذي تجريه مجلة 

أخبار التمويل اإلسامي.
وبهذه المناسبة، صّرح عضو مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للمجموعة عدنان أحمد يوسللف قائاً: يسعدنا 
أن نشللهد اليوم حصللول مجموعة البركللة المصرفية 
وسللت من وحداتها علللى هذه الجوائللز للعام الخامس 
علللى التوالي، مما يجسللد الموقع الريللادي الذي باتت 

تحظى به.

“أبوظبي األول” يفتتح فروعًا في السعوديةأخبار التمويل اإلسالمي

وافللق مجلللس الوزراء السللعودي، على الترخيللص لبنك “أبوظبللي األول”، أكبر 
-مصللرف في دولة اإلمارات العربية المتحدة- فتللح 3 فروع له في المملكة العربية 
السللعودية، وتم تفويللض وزير المالية بالبت في أي طلللب الحق بفتح فروع أخرى 
للبنك داخل السللعودية. وأوضح “أبوظبللي األول” أن الترخيص الحالي يأتي عقب 

على  ملؤخلراً  حصولله 
السللللوق  هيئة  موافقللة 
المالليللللة لتأسلللليللللس 
“شللركة أبوظبي األول 
لاستثمار - السعودية”، 
التابعللة للبنللك، والتللي 
ستقدم خدمات استثمارية 

للعماء.

الدين األميركي يتجاوز 21 تريليون دوالر

سجل الدين العام األميركي رقماً قياسياً جديداً، حيث ارتفع إلى 21 تريليون و13 مليار 
دوالر، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة األميركية. وبهذا يكون حجم 
الديللن األميركللي قد ارتفع بنحو تريليون دوالر في أول عللام من حكم الرئيس دونالد 
ترمب. وخال فترة الرئيس السللابق باراك أوباما التي امتدت لثماني سللنوات ارتفع 
الدين بنحو 9.3 تريليونات دوالر بسبب شراء حصص في شركات كبرى لمنعها من 
االنهيار. ويؤثر ارتفاع الديون في جاذبية السندات األميركية أهم أدوات تمويل العجز 

في ميزانيات الواليات المتحدة.

انخفاض حاد في احتياطات السعودية

انخفضللت حيللازات مؤسسللة النقللد العربللي 
السللعودي )البنللك المركللزي السللعودي( من 
األوراق المالية األجنبية  بشللكل حاد في كانون 
الثاني/ينايللر 2018، فللي ظل حشللد الحكومة 
السلليولة الازمة لمشاريع اسللتثمارية منتظرة 
فللي العللام الحالللي. وأظهرت بيانات رسللمية 
أن صافللي األصول األجنبيللة للبنك المركزي 
السللعودي تراجع  إلى 486.7 مليار دوالر في 
كانون الثاني/يناير من 488.9 مليار دوالر في 
كانون األول/ديسللمبر الماضللي، فيما انخفض 

صافي األصول األجنبية في كانون الثاني/يناير بنسللبة 5.8 % على أسللاس سللنوي. 
وانخفض احتياطي السللعودية المرصود باألوراق المالية األجنبية كسللندات الخزانة 
األمريكية بواقع 5.4 مليار دوالر إلى 326.5 مليار دوالر. كما ارتفع الجزء المحتفظة 
به ودائع لدى بنوك الخارج بواقع 2.4 مليار دوالر إلى 103.2 مليار دوالر، مما يمنح 

السعودية مرونة في تحريك المال لإلنفاق على المشاريع االستثمارية.

اعترفللت مجموعللة 
أميللركا  أوف  بنللك 
ميرل لينش بممارسة 
لعمائهللا  التضليللل 
بشللأن كيفية التعامل 
مع أوامر بيع وشراء 
وانتلهلاك  األسللللهلم 
قانللون مارتللن فللي 

نيويللورك. وقللال وزير عللدل والية نيويللورك، إريك 
شللنايدرمان: إن البنك سيدفع 42 مليون دوالر أميركي 
كغرامة إلنهاء التحقيق فللي القضية ذات الصلة بخدمة 

التداول اإللكتروني للمجموعة.
واعترفللت المجموعللة بأنها أخفت عللن عمائها على 
مدى 5 سللنوات أنها كانت تقوم بتوجيه أوامر عمائها 
لشللراء األوراق المالية بشللكل سري إلى شركات مثل 
“سلليتيدل سلليكيوريتز” و“نايت كابيتللال” و“دي.إي 

شو” و“تو سيغما سيكيوريتز” لتنفيذها.

تغريم “بنك أوف أميركا”
بسبب تضليل العمالء

إريك شنايدرمان
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أظهر تقرير صادر عن شللركة ماكنللزي آند كومباني 
الستشللارات اإلدارة، أن أفريقيللا أصبحت ثاني سللوق 
مصرفية فللي العالم من حيث النمو والربحية، مشلليراً  
إلللى أن السللوق األفريقية مربحة بنحللو المثلين مقارنة 
مللع المتوسللط العالمي. وأوضللح التقرير الذي يسللتند 
إلللى بيانات أداء من 35 بنكاً كبيراً في أفريقيا ومسللوح 
لمسللؤولين تنفيذيين وعماء للبنللوك، أن عدد األفارقة 
الذين تشللملهم الخدمات المصرفية نما من 170 مليون 
في 2012 إلى حوالى 300 مليون في عام 2017. ومن 
المتوقللع أن يرتفع الرقم إلى 450 مليوناً في السللنوات 
الخمللس المقبلة، مع زيللادة إيرادات البنللوك إلى 129 

مليار دوالر من 86 مليار دوالر في الوقت الحالي.

أفريقيا ثاني أسرع سوق مصرفية

هيئة رقابية لقطاعي المصارف والتأمين في الصين

الهيئللة  دمللج  الصيللن  تعتللزم 
المصارف  لقطاعللي  التنظيميللة 
والتأمين في خطوة طال انتظارها 
لتبسيط الرقابة على النظام المالي 
وإحكامها في ثانللي أكبر اقتصاد 
وثيقللة  وأظهللرت  العالللم.  فللي 
برلمانية، أن الصين ستنقل بعض 

مهام الرقابة على قطاعي المصارف والتأمين البالغ حجمهما نحو 42 تريليون دوالر 
أميركي للبنك المركزي. وسيتبع الكيان الجديد الحكومة بشكل مباشر.

ومنذ بداية 2017 تشللن بكين حملة علي الممارسللات الخطيرة في السوق واصدرت 
جهات رقابية مختلفة في الباد مجموعة من اللوائح الجديدة في محاولة لكبح المخاطر.

 اتفاقية بين “االوروبي” و“بنك القاهرة عمان”

أطلللق البنللك األوروبللي إلعللادة اإلعمار 
والتنمية أول اسللتثماراته في الضفة الغربية 
وقطاع غللزة، وهو عبارة عن قرض بقيمة 
5 مايين دوالر أميركي لبنك القاهرة عمان 
فلسطين لزيادة حصول الشركات المتناهية 
الصغروالصغيرة والمتوسطة على التمويل. 
وجرى التوقيع على اتفاقية بهذا الشللأن في 
سلللطة النقد الفلسللطينية فللي رام هللا تحت 

رعاية محافظ السلللطة عزام الشوا، ورئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
سوما شللاكرابارتي، ونائب المدير العام/ المدير اإلقليمي لبنك القاهرة عمان فلسطين 

جوزيف نسناس.

قدمت دولة االمارات العربية المتحدة وديعة قيمتها 1,4 
مليار دوالر أميركي إلى المصرف المركزي السوداني 
لدعم احتياطي النقد االجنبي المتناقص لديها والذي أدى 

إلى تراجع الجنيه السوداني مقابل الدوالر.
وأبلغللت االمللارات الرئيس السللوداني عمر البشللير، 
تقديمها المبلغ بعد أيام من إعان البنك المركزي التوقيع 
علللى قرض بقيمة ملياري دوالر مع مجموعة أوزترك 

التركية لشراء مواد نفطية وقمح.

وديعة اماراتية للمركزي السوداني

خدمات مصرفية اسالمية من “سبيربنك”

أكبللر  “سللبيربنك”،  يعتللزم 
إطللاق  الروسللية،  المصللارف 
مشروع تجريبي في الجمهوريات 
الروسللية ذات األغلبية المسلللمة 
لتقديم خدمللات مصرفيللة تتوافق 
مللع مبللادئ وتشللريعات الديانللة 
اإلسللامية. وقال مستشللار نائب 

رئيس مجلس إدارة “سبيربنك”، بهنام غوربان زادي، خال مشاركته في أول منتدى 
اقتصادي إسامي روسي: إن المصرف يدرس إمكانية إطاق مشروع تجريبي لقبول 
الودائع من السكان، وفقاً للمعايير اإلسامية في تتارستان والشيشان وباشكورتوستان. 
وتعد سللوق الصيرفة اإلسامية سوقاً واعدة في روسيا، التي يشكل المسلمون 20 % 

من تعداد سكانها ويبلغ عددهم نحو 29 مليون نسمة.
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LCR وأبقت مؤسسات االس��تثمار العالمية على نظرتها اإليجابية 
 Goldman تجاه الس��ندات الس��يادية اللبنانية. ونصحت مؤسس��ة
Sachs بشراء الس��ندات اللبنانية الس��يادية اليورو بوند واعتبرتها 
دون سعرها الحقيقي. وقال: مالءة لبنان بالعمالت االجنبية مرتفعة. 
فموجودات مص��رف لبنان بالعمالت االجنبية تتع��دى ال� 43 مليار 
دوالر اميركي باس��تثناء الذه��ب المقيم ب�12 مليار دوالر بالس��عر 
الحالي. سيستمر مصرف لبنان بتعزيز موجوداته بالعمالت األجنبية 
لتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية. وقد ظهرت ه��ذه الثقة من خالل تمديد 
آجال الودائع باللي��رة اللبنانية من قبل المودعين م��ن معدل 40 إلى 
120 يوم��اً. وتاب��ع: يعي��ش لبنان فت��رة نلحظ فيه��ا اهتمام��اً دولياً 
لتمويل أمنه واقتصاده. وقد ش��هدنا مؤخراً بداية االستثمار األجنبي 
في االقتص��اد اللبناني. وقد ب��ادر البنك األوروبي إلع��ادة اإلعمار 
والتنمية  EBRD، االستثمار في القطاع المصرفي اللبناني، وفهمنا 
أن لديه اهتماماً بتمويل المؤسسات المتوس��طة والصغيرة في لبنان 
والمس��اهمة في تخصيص بورصة بيروت والمنص��ة االلكترونية 

التي تعد إلطالقها هيئة األسواق المالية.
والق��ى رئي��س الهيئ��ات االقتصادية محمد ش��قير كلمة ق��ال فيها: 
اليوم عيوننا باتت شاخصة على مؤتمر س��ادر في باريس، والذي 
يس��تهدف توفير التمويل لالس��تثمار في 250 مش��روعاً في البنى 
التحتية، وه��ي من دون أدنى ش��ك تعتبر ركيزة أساس��ية لبناء أي 

اقتصاد مزدهر، وكذلك لتحقيق التنمية المستدامة.
وكانت كلم��ة االفتتاح للمدي��ر العام لكونفكس رفي��ق زنتوت، دعا 
فيها إلى “اس��تغالل عاملي التوافق السياسي واإلس��تقرار األمني 
لإلس��تفادة من الدع��م الدولي، والتالق��ي ضمن اس��تراتيجية تدعم 
مستدام من النمو والتنمية”.وطننا أم��ام الفرصة المتاح��ة أمامه، ليضع اقتص��اده على طريق 

إطالق المشاريع وتنظيم القطاعات وحماية النقد

االستقرار وسوق العمل
وقال الحريري خ��الل رعايته افتت��اح منتدى الم��ال واألعمال في 
آذار/م��ارس الماض��ي، والذي نظمته ش��ركة كونفك��س، بالتعاون 
مع مصرف لبنان المركزي في فندق فينيس��يا: إن عنوان مؤتمركم 
“التنمية االقتصادية المس��تدامة للبنان”، وبالفعل هذا هو الموضوع 
األساسي في بلدنا اليوم، فالمطلوب منا جميعاً أن نتوقف عن التفكير 
على طريقة “كل سنة بس��نتها”، ونبدأ بالتفكير للس��نوات العشر أو 
الخمس عشرة المقبلة. وجدد التأكيد أن هناك نية جدية عند المجتمع 
الدولي لمس��اعدة لبنان، لكن علينا نحن أيضاً أن نساعد أنفسنا. نحن 
ذاهبون إلى مؤتمر CEDRE لنعرض برنامج اإلنفاق االستثماري 
ونع��رض معه رؤيتن��ا لالس��تقرار والنم��و وفرص العم��ل. وكما 
تعرفون، البرنامج االس��تثماري يمت��د على أكثر من 10 س��نوات. 
ونحن من خالل مؤتم��ر CEDRE هدفنا أن نؤم��ن تمويالً للفترة 
األولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات من العام 2018 حتى 
الع��ام 2022، والتي يبل��غ حجم المش��اريع فيها نح��و 10 مليارات 
دوالر. ومن هذه ال�10 مليارات دوالر لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 

مليارات يمكن أن تنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 سالمة: نظرة إيجابية

وقال حاك��م مص��رف لبنان ري��اض س��المه: يتمتع لبن��ان بمالءة 
مقبولة جعلت مؤسس��ات التصنيف العالمية، الت��ي من اختصاصها 
تحدي��د المخاط��ر، تعمل عل��ى إبق��اء تصني��ف لبنان عل��ى حاله. 
واعتمدت هذه المؤسس��ات رؤية مس��تقرة للعام 2018. وقد صدر 
 Fitch كما أص��درت ،Fitchو S&P ذلك مؤخراً ع��ن مؤسس��ة
تقريراً عن المص��ارف اللبنانية اعتبرت فيه أن نس��بة المخاطر في 
القطاع المصرفي اللبناني منخفضة، إضاف��ة إلى نظرة إيجابية من
Moody’s بعد إقرار مصرف لبنان تعميم نس��بة تغطية الس��يولة

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  كشـف 
اللبناني سعد الحريري “أننا ذاهبون 
إلى مؤتمـر CEDRE لنعـرض برنامج 
اإلنفاق االسـتثماري ونعـرض معـه 
رؤيتنا لالسـتقـرار والنمـو وفـرص 
العمـل”، مشـيراً إلـى “أن هدفنـا 
من خالل هذا المؤتمر هو أن نؤمن 
تموياًل للفتـرة األولى مـن البرنامـج 
التي تمتد على 5 سـنوات من عـام 
2018 حتى 2022، والتي يبلغ حجم 
المشـاريع فيها نحـو 10 مليـارات 
دوالر، ومن هذه الـ10 مليـارات دوالر 
لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليارات 
يمكن أن تنفذ عبر الشـراكة بيـن 

القطاعين العام والخاص”.
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أول المتعاملين
أوعز مادورو للش��ركات الحكومي��ة بأن تحول جزء م��ن مبيعاتها 
ومش��ترياتها إلى عملة “البترو”، مؤك��داً أن الفنزويليين بمقدورهم 
دفع ثمن خدمات الوقود والس��ياحة من خالل العمالت الرقمية، بما 
فيها “بترو”. وعليه سمحت السلطات الفنزويلية لشركات الطيران 
في البالد ببيع تذاكر الس��فر بالبترو وغيرها م��ن العمالت الرقمية. 
وقد تش��كل هذه الخطوة حال لعمل ش��ركات الطي��ران، التي أوقفت 
رحالتها إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس بعدما حصرت السلطات 
بيع تذاكر الس��فر فقط بعملة البوليفار، ما ش��كل تهدي��داً لمصالحها 

التجارية بسبب انهيار العملة الفنزويلية.

تحذيرات
على النقيض من ذلك، رفض البرلمان الفنزويلي، بقيادة المعارضة، 
العملة الرقمية الجديدة، ووصفها بأنها باطل��ة والغية تماماً. ونقلت 
رويترز عن النائب ف��ي البرلمان الفنزويل��ي خورخي ميالن قوله، 
إن هذه ليس��ت عملة رقمية، بل هي عمليات بيع آجلة لنفط فنزويال، 

وهي مصممة خصيصاً للفساد.
أما الوالي��ات المتحدة، فق��د ح��ذرت المس��تثمرين األميركيين من 
التعامل بها ألنه��ا قد تنتهك العقوب��ات األميركي��ة المفروضة على 
حكومة الرئيس الفنزويل��ي نيكوالس مادورو. ويش��كك خبراء في 
في البالد سيقوض الثقة في البترو.فرص نجاح هذه العملة مش��يرين إلى أن الخلل االقتصادي العميق 

فنزويال تطلق عملتها اإللكترونية البترو

ويعود الحديث عن العملة إلى ش��هر ديس��مبر/ كانون الثاني 2017 
حينما كشف الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو عن أن بالده تعتزم 
إطالق عملة رقمي��ة لمواجهة الحصار المالي ال��ذي تفرضه عليها 

الواليات المتحدة.

ماهية البترو وقيمتها
س��تكون البترو مدعومةً من احتياط��ات النفط والذه��ب واأللماس 
والغاز. وس��يتم بيع 100 مليون من العملة الرقمية بقيمة أولية تبلغ 
60 دوالراً ل��كل “بترو”، وذلك على أس��اس س��عر برمي��ل النفط 
الفنزويلي. وأعلن الرئيس مادورو أن فنزويال تلقت “نوايا ش��راء” 
بقيمة 735 ملي��ون دوالر في الس��اعات العش��رين األولى إلطالق 
عملتها االفتراضية. وقال: إن البترو س��يعزز اس��تقاللنا وس��يادتنا 
االقتصادية وسيس��مح لنا بمكافحة طمع القوى األجنبية التي تحاول 

خنق العائالت الفنزويلية لالستيالء على نفطنا.
من جهة أخ��رى، نصت وثيق��ة إص��دار العملة عل��ى أن الحكومة 
الفنزويلية س��تقبل بها كوس��يلة لدف��ع الضرائب الوطنية والرس��وم 
والخدمات العامة، وأنها ستخضع لتنظيم هيئة الرقابة على العمالت 

الرقمية وجهة اإلشراف الوطني لبلوكتشين.

الغرض األساس
منذ أن تراجعت أس��عار النفط في عام 2014 بدأ االقتصاد في البالد 
يعاني بشدة؛ نظراً العتماده شبه المطلق على واردات النفط )تعتمد 
فنزويال على النفط بنس��بة 95 %(، وفاقم ه��ذه األوضاع العقوبات 
األميركية وهو ما أوقعها في أزمة اقتصادي��ة خانقة، أدت إلى فقدان 
المواد الغذائية واألدوية وغيرها من الحاجات األساسية، وتراجعت 
العملة الفنزويلية )البوليفار(، وزاد مس��توى التضخم وتفاقمت أزمة 
الدي��ون، وباتت الحكومة وفق��اً لتصنيف وكاالت االئتم��ان الدولي، 
غير قادرة ولو بشكل نسبي على سداد ديونها، ودفع الفوائد المترتبة 
عليها. وتشير التقديرات إلى أنه خالل االثني عشر شهراً الماضية، 
بلغ معدل التضخم ف��ي فنزويال 4115 %، وفق��د البوليفار ما يصل 
إلى 96 % من قيمت��ه. ويتفق المراقبون به��ذا الخصوص، على أن 
الهدف األساس��ي من العملة الجديدة يكمن في التغلب على العقوبات 
وتجاوز ش��ح الخزين��ة العامة م��ن االحتياط��ات األجنبي��ة وجذب 
المستثمرين األجانب. وفي وقت سابق من عام 2017، قال مادورو: 
إن هذه العملة الجديدة ستساعد فنزويال على التقدم في قضايا السيادة 
النقدية والقيام بعمليات مالية والتغلب على الحصار المالي األميركي.

حاولت فنزويال جاهدًة التغلب على العقوبات التي فرضت عليها، واتخذت الحكومة خطوات مختلفة لتجد ملجًأ 
آمناً لها والقتصادها المنهار، فخفضت سعر العملة المحلية ورفعت أسعار الوقود، وأخيراً وليس آخراً أطلقت 

عملًة إلكترونية تدعى “البترو” كأول عملة رقمية تدعمها حكومة حول العالم.



14

عالم البنوك

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2018

تعمل على تحس��ين بيئة األعمال التجارية وأن تس��اعد على زيادة 
االستثمار الخاص في االقتصاد.

مخاطر النمو
وختم التحلي��ل إن هناك ع��دداً من المخاط��ر التي ته��دد النمو في 
عام 2018، وقد تؤثر بالتالي على دقة التوقعات األساس��ية، حيث 
يواجه االقتصاد اإلندونيس��ي العديد من العوامل السلبية التي يمكن 
أن تكبح النمو. فمع تباط��ؤ االقتصاد الصيني، ق��د يتراجع الطلب 

الخارجي على الصادرات اإلندونيسية.
وإضاف��ة إلى ذل��ك، من المتوق��ع أن تتراج��ع أس��عار الصادرات 
الرئيس��ية، وهي الفحم وزيت النخيل. وأخيراً، تقوم الحكومة بدفع 
من خالل خفض اإلنفاق على البنية التحتية.جزء من التكلفة الناش��ئة عن زيادة التحويالت االجتماعية، وذلك 

السياسة النقدية ترفع النمو في إندونيسيا

أوالً: زيادة االنفاق االجتماعي
م��ن المرج��ح أن يرتفع االس��تهالك بس��بب الزي��ادة ف��ي اإلنفاق 
االجتماع��ي قب��ل االنتخاب��ات المق��ررة ف��ي 2019. وكان ق��د 
تقّرر التحول م��ن التركيز على البني��ة التحتية إلى زي��ادة اإلنفاق 
االجتماعي في الموازنة العامة لعام 2018. وش��مل ذلك زيادة في 
التحويالت االجتماعية بنس��بة 0.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي 

في شكل مزايا نقدية ومواد غذائية لألسر ذات الدخل المنخفض.

ثانياً: تيسير السياسة النقدية
من ش��أن السياس��ة النقدية الميس��رة أن تس��اهم في دعم النمو. فقد 
قام بنك إندونيس��يا المرك��زي بخفض أس��عار الفائدة في ش��هري 
أغس��طس/آب وس��بتمبر/أيلول 2017 بنس��بة 25 نقط��ة أس��اس 
في كل ش��هر. ويرّجح أن يس��تمر تأثير هذه التخفيض��ات في دعم 
النمو خالل العام الج��اري. وع��الوةً على ذلك، م��ن المحتمل أن 
يقوم المركزي اإلندونيس��ي بخفض أس��عار الفائدة مرة أخرى في 
2018 مع اس��تمرار معدل التضخم في التراجع، ما من ش��أنه أن 
يدعم النمو. وكان معدل التضخم قد انخفض إلى مس��توى 3.2 % 
في يناير/كانون الثاني 2018، أي ف��ي النصف األدنى من النطاق 

المحدد من قبل البنك المركزي ما بين 2.5 % و4.5 %.
ورغ��م خض��وع الروبي��ة لبع��ض الضغ��وط النزولي��ة ف��ي ظل 
االضطراب األخير في األسواق المالية، يتوقع أن يستمر الشعور 
اإليجابي للمس��تثمرين نحو إندونيس��يا. ومن ش��أن ارتف��اع النمو 
وانخفاض عجز الحساب الجاري، الذي تقلص بشكل كبير إلى أقل 
من 2 % من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بس��نوات س��ابقة، أن 

يدعما مزاج المستثمرين.

ثالثاً: زيادة االستثمار الخاص
ووفقاً للتحلي��ل، يُفترض أن تدع��م التدابير األخيرة الت��ي اتخذتها 
الحكومة االس��تثمار الخ��اص. ففي أغس��طس/آب 2017، أطلقت 
الحكومة الحزمة االقتصادية السادسة عشرة، بهدف تسريع عملية 
إصدار تصاريح األعمال من خالل تبس��يط عملي��ة تقديم الطلبات 
واعتماد نم��وذج واحد لتقديم الطلب��ات إلى الحكوم��ات المركزية 
والمحلية. وتعزز هذه الحزمة مجموعة أخرى من التدابير المتخذة 
في عام 2016 والتي تهدف إلى تس��ريع طلبات إصدار تراخيص 
االستثمار وزيادة نسب تملك األجانب. ومن ش��أن هذه التدابير أن 

توقع تحليل صادر عن QNB، أن يرتفع معدل النمو في شكل طفيف في إندونيسيا عام 2018 ليصل إلى 5.3 %، 
بعد أن استقر لسنوات عند معدل نمو 5.0 %.

وحدد التحليل ثالثة عوامل سوف تدفع بالنمو في هذا البلد اآلسيوي:
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وافقت “أكس��ا” الفرنسية، التي تعتبر ثاني أكبر شركة 
تأمي��ن في أوروبا، على ش��راء مجموع��ة “اكس ال” 
العالمية للتأمين على الممتلكات وضد الحوادث، مقابل 
نح��و 15 ملي��ار دوالر أميركي، ف��ي صفقة اندماج قد 
تجعل من الش��ركة الفرنسية األولى على نطاق أوروبا 

وشمال أميركا.
وأوضحت ش��ركة “أكس��ا” أنها قدمت 57.60 دوالر 
أميركي لكل س��هم من “اكس ال”، وهو ما يمثل قسطاً 
بنس��بة 33 % من س��عر الس��هم. ويبل��غ إجمالي قيمة 

الصفقة 15.3 مليار دوالر.

XL أكسا” توافق على شراء“

نمو إيرادات شركات التأمين اإلماراتية

أظه���رت اإلفص�اح���ات 
األولي��ة الت��ي نش����رتها 
شركات التأمين اإلماراتية، 
أن ع��ام 2017 كان عاماً 
إلى  ب�النس�����ب�ة  ممي���زاً 
القط��اع ككل، إذ حقق���ت 
الش��ركات نم��واً صحي��اً 
اإلي��رادات،  إجمالي  ف�ي 

وتحس��ناً في األرباح التش��غيلية، وتعززت لديها حقوق المس��اهمين. وارتفع إجمالي 
إي��رادات ش��ركات التأمين بنس��بة 16 %، ووص��ل إلى 22 مليار دره��م )6 مليار 
دوالر( ع��ام 2017، بدع��م م��ن تطبيق التأمي��ن الصحي اإللزام��ي ووثيقة التأمين 
الموح��دة للس��يارات. وأكدت وكالة “إس آند بي غلوب��ال للتصنيفات االئتمانية”، أن 
ش��ركات التأمين المدرجة في اإلمارات، تحقق ما يقرب من نصف إجمالي أقس��اط 

التأمين المكتتبة في اإلمارات.

توق��ع تقري��ر صادر ع��ن “ب��ي دبليو س��ي” العالمية 
للخدمات االستشارية، تأثيراً إيجابياً في قطاع السيارات 

في السعودية بعد السماح للمرأة بالقيادة.
ورجح التقرير، تس��جيل قطاع التأمين على السيارات 
نمواً بنس��بة 9 % س��نوياً خالل الفترة الممتدة بين عام 
2017 و2020، ليصل إلى 30 مليار لاير )8 مليارات 

دوالر أميركي(.
وتوقع��ت “ب��ي دبلي��و س��ي” نم��و مبيع��ات وتأجير 
الس��يارات في المملكة العربية الس��عودية بنسبة 9 % 
و4 % عل��ى الترتيب حتى ع��ام 2025 “نتيجة لزيادة 

الطلب من فئة النساء”.

السعوديات يرفعن قيمة قطاع التأمين

“األهلية” و”اتحاد الخليج” ُتمددان االندماج

“األهلي��ة  ش��ركتا  أعلن��ت 
للتأمي��ن التعاون��ي” واتح��اد 
الخلي��ج للتأمين” ع��ن تمديد 
الخاص��ة  التفاه��م  مذك��رة 
بينهما،  المقت��رح  باالندم��اج 
واألح��كام  الش��روط  بنف��س 
أس��بوعاً   20 لم��دة  الس��ابقة 
اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة 

التمديد الماضية. وأوضحت الشركتان في بيانين لهما على “تداول”، أن ذلك الستكمال 
االجراءات الالزمة بهذا الخصوص، وأشارتا إلى أنهما ستقومان الحقاً باإلعالن عن 

أي تطورات جوهرية أخرى قد تحدث.

عمال المخابز ينضمون إلى التأمين الصحي

وقعت الشركة العامة للمخابز في 
وزارة التجارة الداخلية الس��ورية 
مع العربية للتأمي��ن عقدا لتغطية 
نفقات عالج جميع عمال المخابز 

وفق التأمين الصحي.
وأوض��ح مدي��ر الش��ركة، بش��ر 
الس��قا، أن العق��د ج��اء اس��تجابة 
لرغبة الطبق��ة العاملة وبناء على 

موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن يتم تشميل عمال المخابز بالتأمين.

15
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لقوننة جديدة وإيجاد تشريع جديد يس��مح بإزالة الرسوم عن هذه التأمينات 
الصغيرة ، وأن يكون تحصيل القس��ط الش��هري للتأمينات الصغيرة عبر 
طرق الدفع اإللكتروني وباس��تخدام الهاتف النقال وه��و األمر الذي يخلق 
بيئة أوس��ع لمنتجات تأمينية جديدة تناسب قدرة ش��ريحة واسعة من ذوي 

الدخل المحدود.
في مجال استثمار أموال شركات التأمين:

- تأس��يس ش��ركة اس��تثمارية بإدارة ش��ركات التأمين مع إمكانية إدارج 
أس��همها في س��وق دمش��ق لألوراق المالية وتقديم المش��اريع المناس��بة 

للحكومة بما يدعم االقتصاد الوطني.
- العمل على إيجاد حلول فعالة بما يخص إعادة التأمين وإحداث تجمعات 
إلعادة التأمين تش��ارك به��ا جميع ش��ركات التأمين والتع��اون مع الدول 

الصديقة في هذا المجال.
- التركيز على زيادة االكتتاب في سوق التأمين من خالل توسيع وتطوير 

آليات عمليات التسويق المختلفة.

إنجازات هيئة اإلشراف على التأمين خالل عام 2017:
في مجال الوعي التأميني:

• أقامت الهيئة ندوات دورية في المراكز الثقافية ومدرج المؤسسة العامة 
الس��ورية للتأمين كل يوم اثنين وما س��مي الحقاً )االثنين التأميني( وذلك 
بهدف نش��ر الوعي التأميني وتعزي��ز الثقافة التأمينية لدى جميع ش��رائح 
المجتمع الس��وري من خالل برامج توعية ومحاض��رات تخصصية وتم 

توسيع نطاق الندوات لتشمل المحافظات السورية كافة.
في مجال التدريب المهني:

• تم وضع خطة لتدريب الكوادر البشرية داخل الهيئة وخارجها من خالل 
البرام��ج التدريبية التخصصي��ة  التي أقامته��ا الهيئة، إضاف��ة إلى ورش 

العمل.
في مجال المؤتمرات والندوات:

• أقامت الهيئة الملتقى التأميني الوطني األول في 25 - 26 / 10 / 2017 
في فندق شيراتون دمشق برعاية وزير المالية وحضور السيد وزير النفط 
والس��يد حاكم مصرف س��ورية المركزي وبمش��اركة ما يزيد عن 450 

رؤية استشرافية لـ“اإلشراف على التأمين” السورية 2018

في مجال الخدمات االلكترونية:
إطالق خدمة عين الهيئة وهي عبارة عن برنامج يتم تزويد 
المؤمن لهم به عبر هواتفه��م النقالة خ��اص بتقييم المؤمن 
لهم لخدم��ات التأمين الصح��ي التي يتلقونها م��ن مزودي 
الخدمات، حي��ث يمَكنهم البرنامج من تس��جيل مالحظاتهم 
وإرس��الها عبر البرنامج، فيتم اس��تقبال ه��ذه المالحظات 
والتعام��ل معه��ا الكترونياً عبر البرنامج وبإش��راف قس��م 
خاص بذلك ف��ي هيئة اإلش��راف عل��ى التأمي��ن حيث يتم 

تحليل المالحظات الواردة من المؤمن لهم وتحليلها والحصول 
على مؤش��رات حول أداء مزودي الخدم��ات، يتم بعده مخاطبة 

المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين ومختلف ش��ركات التأمين وتزويدها 
بالتقييمات والتقارير ليصار إلى اتخاذ اإلجراءات المناس��بة بحق مزودي 

الخدمات الذين تكررت المالحظات على أدائهم للخدمات.
في مجال العلوم االكتوارية:

- اطالق الدراس��ات االكتوارية لمختلف أن��واع البوالص وإع��ادة هيكلة 
بوليصة التأمين الصحي.

في مجال الدراسة األكاديمية:
- إحداث ماجستير في التأمين بالتعاون مع جامعة دمشق حيث تم صياغة 

رؤية حول مناهج درجة الماجستير بالتأمين.
- إحداث معهد التدريب التخصصي بالتأمين للمتخصصين والراغبين في 
العمل في مجال التأمين، والهدف خلق كوادر مؤهلة ومدربة لرفد س��وق 
العمل بهم وخاصة أن قطاع التأمين خسر الكثير من الخبرات والمؤهالت 

خالل السنوات الماضية.
في مجال التنظيم الداخلي:

- تطوي��ر الهيكلية االدارية للهيئ��ة وتعديل نظام العاملي��ن الحالي ووضع 
نظام مالي وداخلي للهيئة.

- أتمتة العمل اإلش��رافي في الهيئة من خالل تصميم قاعدة بيانات خاصة 
بمديرية االش��راف على الش��ركات تربط كل االقس��ام مع بعضها وكذلك 
ربطها م��ع المديري��ات االخرى، إضافة إل��ى أتمتة التعامل مع ش��ركات 
التأمين وتصمي��م برنامج يمكن للهيئ��ة من خالله االش��راف االلكتروني 

المباشر.
في المجال اإلعالمي:

- إصدار نشرة دورية عن سوق التأمين السورية تتضمن نشاطات الهيئة 
وشركات التأمين.

- إص��دار دلي��ل التأمين الس��وري بحيث يتضم��ن معلومات ع��ن الواقع 
التأميني وشركات التأمين مع األنظمة التأمينية الصادرة بهذا الخصوص.

في مجال إحداث أنواع تأمين جديدة:
- التوجه نحو أنواع وبرامج جديدة من التأمين تراعي األثر الس��لبي الذي 
أحدثته الح��رب وهو التوجه نح��و التأمين��ات الصغيرة، وه��و ما يحتاج 

التأمين  على  اإلشراف  هيئة  وضعت 
في سورية بإشراف مديرها العام سامر 
تنطلق   2018 للعام  عمل  خطة  العش 

من رؤية شاملة لتطوير القطاع.

وهذه أبرز نقاطها:

سامر العش
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في شركات التأمين وش��ركات إدارة النفقات الطبية بهدف معرفة مواطن 
الخطر الت��ي تتعرض لها تلك الش��ركات و العمل على دراس��ة مجموعة 
من مؤش��رات المخاطر في ش��ركات التأمين، كمؤش��رات نسب السيولة 

والمديونية ومعدالت الخسارة.
في مجال القضاء والتأمين:

• تم إحداث محاكم تأمينية بموجب القانون رقم 5 / 2017 وتم توسيع عمل 
المحاكم الحقاً إلحداث غرف في المحافظات السورية كافة.

في مجال تنظيم عمل سوق التأمين:
• قامت هيئة اإلش��راف عل��ى التأمين بعقد اجتماع موس��ع ل��كل إدارات 
ش��ركات التأمين وش��ركات إدارة النفقات الطبية وتم من خالل االجتماع 

بحث كل المواضيع المتعلقة بأداء شركات التأمين وشركات اإلدارة.
في مجال استثمار أموال شركات التأمين:

• تم وضع نظام الس��تثمار أموال ش��ركات التأمين ضمن ورش��ات عمل 
ضمت كل من س��وق دمش��ق لألوراق المالية وهيئة االس��تثمار السورية 
وهيئة التمويل العقاري وهيئة األوراق واألس��واق المالية وهيئة التطوير 
العقاري بهدف تأسيس شركة استثمارية بإدارة شركات التأمين مع إمكانية 
إدراج أسهمها في سوق دمش��ق لألوراق المالية وتقديم المشاريع المناسبة 

للحكومة بما يدعم االقتصاد الوطني.
في مجال تسويق التأمين:

• قامت الهيئة بالتركي��ز على زيادة االكتتاب في س��وق التأمين من خالل 
توسيع وتطوير آليات عمليات التسويق المختلفة حيث تم تعديل نظام عمل 
مندوبي المبيعات ضمن شركات التأمين واستبداله بمنتج مبيعات وهي من 

الحلول الفعالة لتوسيع عمل السوق.
في مجال التعاون الدولي:

• وضعت الهيئة اتفاقية للتعاون المش��ترك مع جمهورية إيران اإلسالمية 
بهدف إيجاد حلول فعالة بما يخص إعادة التأمين وإحداث تجمعات إلعادة 
التأمين تشارك بها جميع ش��ركات التأمين بالتعاون مع الدول الصديقة في 

هذا المجال.
في مجال تطوير المنتجات التأمينية:

• قامت الهيئ��ة بدور تحفيزي للش��ركات لتطوير منتج��ات التأمين وخلق 
منتجات جديدة متناس��بة م��ع الوضع الراه��ن ومنتج��ات تأمينية خاصة 
متناس��بة مع الدخ��ول المنخفض��ة وتراعي اآلث��ار الس��لبية لألزمة مثل 
)التأمينات الصغي��رة( وحيث أن دفع قيمة القس��ط التأميني)الصغير( لهذا 

النوع من المنتجات يتم من خالل الدفع االلكتروني.
في مجال عمل مقدمي الخدمات التأمينية:

• البدء باس��تقبال طلبات وكالء تأمي��ن جدد بعد تعديل نظ��ام عمل وكالء 
التأمين بعد توقفه لفترات طويلة بس��بب الش��روط الخاص��ة لجهة إجراء 

دورات تدريبية في المعهد العربي للتأمين.
في مجال النشاط االجتماعي:

• قامت الهيئة بتكريم اس��ر الش��هداء ضمن فعالية ضمت ش��ركات إدارة 
النفقات الصحية ومندوبين عن رئاسة الوزراء ووزارة المالية.

• أما في م��ا يتعلق بتتبع تنفي��ذ الموازن��ة التقديرية للجه��ات ذات الطابع 
االقتصادي على مستوى الحساب العام وتفصيالته:

نود إعالمكم بأن مرس��وم إحداث الهيئة رقم /68/ لع��ام 2004 منح هيئة 
اإلش��راف على التأمين االس��تقالل اإلداري والمالي والترتبط حس��اباتها 
بحس��ابات الخزين��ة المركزي��ة وأن م��وارد الهيئ��ة ) النفق��ات الجاري��ة 
واالس��تثمارية ( تت��م وفق ما ورد في مرس��وم إح��داث الهيئ��ة وتعليماته 
اإلدارة.واألنظمة المالية النافذة وبعد الحصول على موافقة رئيس وأعضاء مجلس 

ش��خصية من الجهات والفعاليات التأميني��ة المحلية والعربي��ة والدولية، 
والغرف االقتصادية ومدراء عامين ورجال أعمال ومتخصصين وخبراء 

في التامين وإعادة التأمين.
• شاركت الهيئة في بعض المعارض والمؤتمرات كمعرض إعادة إعمار 
سورية وملتقى االستثمار الس��وري ومعرض روميكس ومعرض دمشق 

الدولي.
في مجال التأمين الصحي:

• تم إصدار القرار رقم 27 / 17 / 100 تاري��خ 19 / 6 / 2017 القاضي 
بتش��كيل لجنة لمراقبة تطبيق عق��ود التأمين الصحي ومعالجة الش��كاوى 
برئاس��ة الهيئة وعضوية ممثلين عن المؤسس��ة الس��ورية للتأمين ونقابة 
األطب��اء والصيادلة وممثلي��ن عن ش��ركات اإلدارة ومحام��ي تأمين وتم 
إضافة ممثل ع��ن وزارة الصح��ة واالتحاد الس��وري لش��ركات التأمين 
بموجب القرار رقم 44 / 17 / 100، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات في 
الفترة بين 16 / 7 / 2017 و19 / 12 / 2017 حيث عالجت اللجنة الكثير 
من المش��اكل التي تعترض عم��ل التأمين الصحي وأص��درت القرارات 

المناسبة من خالل الصالحيات الممنوحة لها.
• تم تنظيم اجتماعات مكثفة بين مختلف أط��راف عملية التأمين الصحي 
بهدف معالج��ة العقبات الت��ي تعت��رض ه��ذا القط��اع وكان آخرها عقد 
اجتماعات عدة م��ع معاوني وزي��ر الصحة بهدف الخ��روج بورقة عمل 

مشتركة للجنة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء  رقم /2175/.
في مجال التدقيق ومراقبة عمل الشركات:

• تم تشكيل لجنة لمراقبة عمل ش��ركات التأمين وش��ركات إدارة النفقات 
الطبية من خالل القيام  بجوالت ميدانية على تلك الشركات بموجب القرار 
رق��م / 140/ تاري��خ 13 - 7 - 2017 والقرار رق��م /137/ تاريخ 5 - 7 
- 2017 واإلطالع على كافة الوثائق والمس��تندات داخل الشركات لتقييم 
عملها بشكل فعال وإظهار النتائج بشفافية واإلطالع على سير العمل داخل 

الشركات.
• تتخذ الهيئة اإلجراءات الالزمة لعالج بعض الظواهر التي قد يش��هدها 
السوق والتي تضر بمصالح الشركات أو بالس��وق بشكل عام حيث تتلقى 
الهيئة كافة ش��كاوى التأمين وتعمل على معالجتها بشكل فوري وبشفافية 

عالية بما يحقق العدالة بين جميع أطراف النزاع.
في مجال التشريع:

• تم وضع نظام للتأمين الصحي )مسودة تشريع( وتم رفعه لوزارة المالية 
بديالً عن آلية العمل المعمول به حالياً في المؤسسة السورية للتأمين بهدف 
إعادة هيكلية التأمين الصحي والحل البديل لكافة العوائق والمش��اكل التي 

تعترضه حالياً.
• تم وضع مسودة قانون للتأمين بديالً عن المرسوم التشريعي الناظم لعمل 
قطاع التأمي��ن الحالي بعد مراجع��ة أنظمة العمل في قط��اع التأمين ، وتم 

رفعه لوزارة المالية مع األسباب الموجبة الستكمال إجراءات إصداره.
في مجال القرارات الناظمة لعمل سوق التأمين:

• تم وضع عدة أنظمة لتطوير وتنظيم أداء سوق التأمين وهي:
- نظام الحوكمة.
- نظام الوساطة.

- نظام  مندوبي المبيعات.
- نظام خبراء مقدري األضرار.

في مجال تطبيق المعايير الدولية:
• تم وضع مؤش��رات ومعايي��ر لعمل ش��ركات التأمين وش��ركات إدارة 
النفقات الصحية بما يحقق الش��فافية في تقيي��م أداء الش��ركات والتزامهم 
بقواعد العمل التأميني، من خالل مراقبة سجالت وتقارير إدارة المخاطر 
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تعزيز االستثمارات اللبنانية في السنغال

نظم��ت حرك��ة المؤسس��ات 
االقتصادي��ة  والممثلي��ات 
 MEREF لفرنس��ا في لبنان
 Front Page بالتعاون م��ع
Communication، طاولة 
موض��وع  ح��ول  مس��تديرة 

 .)ESA( فرص الس��وق الس��نغالية انطالقاً من لبنان”، في المعهد العال��ي لألعمال“
ونقل سفير السنغال عبد األحد امباكي تحيات الرئيس السنغالي ماكي سال ورغبته في 
 Meref زي��ادة توطيد العالقات بين بيروت وداكار. ثم كانت مداخالت لرئيس حركة
CCI س��تيفان أتالي، الرئيس التنفيذي ل�Front Page مصطفى أس��عد، وسفير لبنان 

السابق في السنغال وفرنسا والفاتيكان ناجي أبي عاصي. وقع��ت “موان��ئ أبوظبي” ومجلس التطوي��ر التجاري 
واالقتصادي الروس��ي مذكرة تفاه��م لتعزيز العالقات 
التجارية والتعاون االقتصادي مع الش��ركات الروس��ية 
والتعريف بالفرص االس��تثمارية المتاحة لها في مدينة 
خليف��ة الصناعية ومنطقة التجارة الح��رة لميناء خليفة. 
ووق��ع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للدعم المؤسس��ي 
ف��ي موانئ أبوظبي عبدهللا الهامل��ي، والممثل اإلقليمي 
لمجلس التطوير التجاري واالقتصادي الروسي إيجور 
إيجوروف. وأوض��ح الهاملي، أن المناطق الحرة تمثل 
أح��د المرتكزات الحيوي��ة لتحقيق اس��تراتيجية التنوع 
االقتصادي والمساهمة باستقطاب االستثمارات األجنبية.

ب��دوره، لفت إيجوروف، إل��ى دور المجلس في تعزيز 
العالقات التجارية ما بين المصدرين الروس واألسواق 

اآلخذة بالنمو في آسيا.

تفاهم بين “موانئ أبوظبي” ومجلس 
التطوير الروسي

“بيرل” تعقد اتفاقية لبيع الغاز

أبرمت “بيرل بتروليوم”، وهي ائتالف 
ش��ركات تتولى قيادتها ش��ركتي نفط 
الهالل ودانة غاز اإلماراتيتين، اتفاقية 
لبيع الغاز تمتد ل�10 أعوام، مع حكومة 
إقليم كردستان العراق. وَوقَّع االتفاقية 
وزي��ر الموارد الطبيعي��ة لدى حكومة 

اإلقليم آش��تي هورامي، والرئيس التنفيذي ل�“نفط الهالل” مجيد حميد جعفر، والرئيس 
التنفيذي ل�“دانة غاز” باتريك ألمان-وارد. وتهدف االتفاقية إلى زيادة إنتاج الغاز المورد 
من حقل خورمور بنسبة 80 مليون قدم مكعب من الغاز المباع في اليوم قبل نهاية 2018.

وقع��ت الخطوط الجوية القطرية مذكرة تفاهم مع مطار 
فنوكوفو في موسكو، تنص على إمكانية شرائها أسهما 
في المطار الدولي الروسي. وجاء ذلك خالل زيارة قام 
به��ا أمير قطر، تمي��م بن حمد، الى روس��يا على رأس 
وفد يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين. وبحث األمير 
القطري مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين، جملة من 

القضايا اإلقليمية، والتعاون المشترك بين البلدين.

قطر تعتزم شراء حصة
من مطار فنوكوفو

سامر فوز يشتري حصة الوليد بن طالل

كش��فت صحيفة فايننش��ال تايمز ع��ن صفقة أبرمت 
بين األمير السعودي الوليد بن طالل ورجل األعمال 
السوري سامر فوز باع الملياردير السعودي بموجبها 
حصته ف��ي فندق الفورس��يزنز بالعاصمة الس��ورية 
دمشق. وقالت الصحيفة: إن إجراءات البيع قد اكتملت 
خ��الل فترة احتج��از الوليد بن طالل في الس��عودية. 
وتأتي عملية بيع فندق فور س��يزنز دمش��ق في إطار 
عملي��ة بيع ش��املة للفن��ادق، التي تملكه��ا “المملكة 

القابضة”، وهي مؤسسة استثمارية يملكها األمير السعودي. وانطلقت عملية البيع أثناء 
احتج��ازه، حيث تمكن فريقه من بيع فندق “فور س��يزنز” بي��روت بمبلغ 115 مليون 

دوالر، بينما عادت صفقة دمشق على األمير بمبلغ ضخم بحسب الصحيفة.
جدي��ٌر بالذكر أنَّ فندق فور س��يزنز دمش��ق يحظ��ى بتفضيل وكاالت األم��م المتحدة 
ومنظمات إغاثية ودبلوماسيين زائرين، ويُعتَقَد أنَّه من أفضل األصول أداًء في سلسلة 

فنادق فور سيزنز، التي تضم 17 فندقاً في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

سامر فوز
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أكد األمي��ر الوليد بن طالل أنه ع��اد القتناص الفرص 
االس��تثمارية بع��د إطالق س��راحه، كاش��فاً أن��ه يعمل 
م��ع مستش��ارين بينه��م “مجموعة غولدمان س��اكس” 
المصرفية إليجاد صفقة اس��تثمارية لش��ركته “المملكة 

القابضة” قد تصل إلى 3 مليارات دوالر.
وكشف األمير السعودي في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” 
عن خطة إلعادة هيكلة إمبراطوريته االستثمارية، حيث 
ينظر في مسألة تقسيم أصول “المملكة القابضة”، التي 
تبلغ قيمتها 13 مليار دوالر، وقال: إن القضية ستستغرق 

بعض الوقت ألننا ال نزال نعمل عليها.

الوليد بن طالل يخطط
إلعادة هيكلة امبراطوريته

األمير الوليد بن طالل

تعتزم مجموعة عل��ي بابا القابضة الصينية، اس��تثمار 
مبل��غ إضافي قيمت��ه ملياري دوالر في ش��ركة التجارة 
اإللكترونية في جنوب شرق آسيا الزادا، وذلك في اطار 
استراتيجية المجموعة الصينية للتوسع عالمياً. واختارت 
“علي بابا”، لوسي بنغ، وهي من مؤسسي المجموعة، 
لتولي منص��ب الرئيس التنفيذي لالزادا خلفاً لمؤس��س 
الش��ركة ماكس بيتنر الذي سيصبح مستشاراً كبيراً في 
علي بابا. ويبرز التمويل الجديد في الش��ركة التي تمنى 
بخسائر طموح علي بابا العالمي، إذ تسعى للفوز بحصة 
أكبر من س��وق التس��وق على اإلنترنت الس��ريع النمو 

مدعومة بسيولة كبيرة وارتفاع أسعار أسهمها.

“علي بابا” تستثمر ملياري دوالر
في الزادا

الكويت تشيد مدينة صناعية متكاملة

تس��تعد الكويت لبناء مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 
مليار دوالر منها 6 مليارات بمشاركة من القطاع الخاص. 
وأوضح المدير العام المكلف للهيئة العامة للصناعة عبد 
الكريم تقي عبد الكريم، أن الحكومة س��تضطلع بتش��ييد 
البني��ة التحتي��ة بكلف��ة 600 ملي��ون دوالر، وأن القطاع 
الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت. مضيفاً 
ً أن المدين��ة الجديدة “النعايم” التي س��تقام على بعد 70 
كيلومترا إلى الغرب من مدينة الكويت، ستس��توعب 50 
ألف نس��مة، وأن العائد الس��نوي المتوقع لها 90 مليون 

دينار للقطاع الصناعي وحده.
عبد الكريم تقي عبد الكريم

مجلس أبوظبي لالستثمار ينضم إلى “مبادلة”

ق��ررت الس��لطات االماراتي��ة ض��م مجلس 
ال��ذراع االس��تثمارية  أبوظبي لالس��تثمار، 
لحكومة اإلم��ارة، إلى مجموع��ة مبادلة مع 
قيام أبوظبي بدمج صناديق بمئات المليارات 

من الدوالرات تحت سيطرتها.
وفي هذا الس��ياق، اعتبر ول��ي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد، أن إعادة تنظيم مجلس 
أبوظب��ي لالس��تثمار بضم��ه إل��ى مجموعة 

ش��ركة مبادلة لالس��تثمار هي خطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات 
استثمارية عمالقة.

الشيخ محمد بن زايد

استثمارات صينية في أبوظبي

بت��رول  ش��ركة  وقع��ت 
أبوظبي الوطنية “أدنوك” 
اتفاق��ات مع ش��ركة النفط 
الوطنية الصينية “سي إن 
بي سي” تستحوذ بموجبها 
الش��ركة الصيني��ة عل��ى 
نسبة 10 % في امتياز أم 
الش��يف ونصر، و10 % 
من امتياز زاكوم السفلي. 
وبموج��ب االتفاقي��ة التي 

تمتد لمدة 40 عاماً، تس��اهم “بتروتش��اينا” برس��وم مش��اركة قدرها 2.1 مليار درهم 
)575 ملي��ون دوالر( المتي��از أم الش��يف ونص��ر، و2.2 مليار دره��م )600 مليون 
دوالر( المتياز زاكوم السفلي. ووقع االتفاقات الرئيس التنفيذي ل�“أدنوك” سلطان بن 

أحمد الجابر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية وانغ يلين.

لوسي بنغ
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أع�ل���ن الم�ؤس�����س 
المش�ارك والرئي��س 
التنفي��ذي الس�����اب�ق 
لش������رك�ة “أوب���ر 
تكنولوجيز” ترافيس 
كاالنيك، عن إطالقه 
صن�دوق اس����تثم�ار 
جدي��د يرك�ز ع�ل���ى 
إضاف�ة ف�رص عم�ل 
عل��ى نطاق واس��ع، 

واالس��تثمار في العق��ارات والتج��ارة اإللكترونية في 
الصين والهند، وس��تنبثق من��ه ذراع غير هادفة للربح 

للتركيز على التعليم ومستقبل المدن.
وقد أثي��رت تكهنات حول اس��م الصندوق “10100” 
الذي يش��ير إما إلى مرحلة عندما يكون لدى الشركات 
الناشئة فرق عمل تتكون من 10 إلى 100 موظف، أو 

أنه عنوان سكن كاالنيك خالل طفولته.

شراكة بين “جي إف إتش” و“خليج البحرين” صندوق استثماري للوظائف
من “أوبر”

أعلنت مجموعة “جي إف إتش” المالية عن الش��راكة 
الت��ي تمت مؤخراً بي��ن المجموعة و“خلي��ج البحرين 
للتكنولوجي��ا المالي��ة”، والت��ي تصب��ح بموجبه��ا هذه 
المجموعة ش��ريكاً مؤسس��اً ألكبر مرك��ز للتكنولوجيا 
المالي��ة في المنطق��ة ، والذي أنش��ئ خصيصاً لتحفيز 

االبتكار وإتاحة فرص النمو.
وق��ال المدير التنفي��ذي للمجموعة هش��ام الريس: مع 
إط��الق “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” رس��مياً، 
يس��ر “جي إف إتش” المب��ادرة باستكش��اف الفرص 

هشام الريسالمتاحة في إطار هذه الشراكة.
ترافيس كاالنيك

أتم��ت ديار  القطرية لالس��تثمار العقاري بيع حصتها 
البالغة 26.1 مليون س��هم في شركة فيوليا انفيرونمنت 
الفرنس��ية، بقيم��ة 507 ماليي��ن ي��ورو )640 مليون 

دوالر أميركي(.
وأوضحت الش��ركة أن الحصة كانت تمثل 4.6 % من 
رأس��مال الشركة الفرنس��ية. وأدارت سوسيتيه جنرال، 

لألنشطة المصرفية التجارية، عملية البيع.
و“فيوليا” هي ش��ركة فرنسية دولية عمالقة، تعمل في 
4 مجاالت أساس��ية من الخدمات تدار عادة من القطاع 
الع��ام، وهي مدرج��ة في بورصتي يورونيكس��ت في 

باريس وبورصة نيويورك.

قطر تبيع حصتها
في “فيوليا” الفرنسية

تأجيل طرح “أرامكو” حتى 2019

“فايننش��ال  كش��فت صحيفة 
ع��ن  البريطاني��ة  تايم��ز” 
احتم��ال تأجيل الط��رح العام 
األول��ي لش��ركة “أرامك��و” 
النفطي��ة العمالق��ة حتى عام 
أن  إل��ى  مش��يرةً   ،2019
أخطروا  سعوديين  مسؤولين 
نظراءه��م البريطانيين بذلك. 
وم��ن المتوقع أن يكون طرح 

“أرامكو” األكبر في العالم، وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أنها تستهدف إدراج 
شركة النفط العمالقة بحلول النصف الثاني من 2018.

وتتنافس بورصة لندن مع بورصات عالمية أخرى كنيويورك للفوز باستضافة الشق 
الدول��ي من طرح “أرامكو”، إل��ى جانب اإلدراج في البورصة الس��عودية. وتخطط 
الس��عودية في إطار الطرح لبيع 5 % من الش��ركة النفطية، التي من المتوقع أن تقدر 

قيمتها بتريليوني دوالر.

ارتفاع مبيعات “كارشر” العالمية

حققت ش��ركة “كارش��ر”، الرائدة في مجال 
تكنولوجي��ا التنظي��ف، ارتفاع��اً ملحوظاً في 
مبيعاته��ا العالمية بنس��بة 7.5 % لتحقق 2.5 

مليار يورو في السنة المالية 2017.
وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة 
ل��دى “كارش��ر” هارتموت جينر: اس��تطعنا 
زيادة نس��بة مبيعاتنا في مختل��ف دول العالم 
تقريباً، حيث كانت األعمال جيدة في أس��واقنا 

األساسية ألمانيا وفرنسا واليابان، وقد حققنا أعلى مبيعات في تاريخ شركتنا.
هارتموت جينر
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تعتزم ش��ركة شتات أويل النرويجية للنفط تغيير اسمها 
بعد نحو 50 عاماً من استخدامه إلى إكينور بما يتماشى 
مع التزامها بأن تكون ش��ركة طاقة ش��املة. وأش��ارت 
الش��ركة إلى أن اسم الشركة الجديد من مقطعين: األول 
يرمز لبادئة كلمات تعبر عن التوازن والمساواة والثاني 
يرمز السم النرويج، موضحةً أن االقتراح حصل بالفعل 
عل��ى دعم م��ن الدولة وهي المالك الرئيس��ي للش��ركة 
بحصة نس��بتها 67 %. وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة 
إلدار س��ايتري: إن اسم إكينور يجسد “تراثنا وقيمنا وما 

نطمح له مستقبالً”.

“شتات أويل” تغّير اسمها
إلى “إكينور”

إلدار سايتري

ذك��رت وكالة رويترز نقالً عن مص��ادر مصرفية، أن 
“بي بي” البريطانية العمالقة للطاقة تبحث عن مشترين 
لحصته��ا في أنش��طة للنف��ط والغاز ف��ي مصر مضى 
عليه��ا 50 عاماً، مع تركيزها على حقول بحرية جديدة 
للغاز في المياه العميقة بالبحر المتوس��ط قبالة السواحل 
المصرية. وخاطبت “بي بي” مش��ترين محتملين بشأن 
حصتها في شركة بترول خليج السويس )جابكو(، وهي 
مش��روع مش��ترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
أنش��ئ في الس��تينيات. وتنتج جابكو أكث��ر من 70 ألف 
برميل يومياً م��ن النفط، و400 مليون قدم مكعبة يومياً 
من الغاز، وتقدر حصة “بي بي” في الشركة المصرية  

بحوالى  500 مليون دوالر.

“بي بي” تعتزم بيع حصتها
في “جابكو”

“تويز آر أس” تنسحب من السوق األميركية

تعت��زم سلس��لة متاج��ر األلعاب 
أس(  “آر”  )توي��ز  األميركي��ة 
ف��ي  ال���735  تصفي��ة فروعه��ا 
الواليات المتح��دة، وتنوي إعادة 
تنظي��م أنش��طتها في كندا وآس��يا 
وألمانيا والنمسا وسويسرا وتبحث 
واعلن��ت  بيعه��ا”.  “مش��روع 

المجموع��ة، التي تواجه صعوبات مالية كبيرة أن كل االحتماالت واردة بالنس��بة إلى 
أنش��طتها األخرى في الخارج، بما في ذلك متاجرها في فرنس��ا وأوس��تراليا وبولندا 
والبرتغال وإس��بانيا. وكش��فت أنها أطلقت عملية اس��تدراج عروض لفروعها الكندية 
وه��ي تجري “مناقش��ات مع جهات مهتمة بصفقة قد تش��مل مئتي متجر أميركي من 

األكثر إدرارا لألرباح باإلضافة إلى أنشطتها في كندا”.

“لوريال” تشتري شركة لتكنولوجيا الذكاء

اش��ترت “لولاير” ش��ركة كندية 
تكنولوجي��ا  ف��ي  متخصص��ة 
التجمي��ل وال��ذكاء االصطناع��ي 
“موديفيس”، مع سعي مجموعة 
الفرنسية  التجميل  مس��تحضرات 
الستقطاب الشركات الناشئة التي 
تس��تطيع أن تضي��ف المزيد من 
اإلبداع لمنتجاتها. وقال مسؤلون 

ب�“لولاير” أن “موديفيس” طورت تقنيات ثالثية األبعاد في إعداد األلوان وتشخيصات 
البشرة. ونمت مبيعات “لولاير” عبر االنترنت  في 2017 ووصلت إلى ملياري يورو 
)2.46 ملي��ار دوالر(، وزادت بمعدل أس��رع من إجمال��ي مبيعات المجموعة، والتي 

ارتفعت في نفس العام  بنسبة 4.8 % إلى 26 مليار يورو.

“إم. أي. كي” تفتتح مركزاً للصيانة

افتتحت “إم.أي.كي” الشرق األوسط، مركزاً 
متط��وراً ف��ي مدينة دبي المالحي��ة، لتوفير 
قطع الغيار األصلي��ة والصيانة للمحركات 
متوس��طة الس��رعة. وقال المدي��ر التنفيذي 
ل�“إم.أي.كي” الشرق األوسط آالن نايسبي: 
يع��د المركز الجدي��د بمثابة القاع��دة لفريق 
مهندسي خدمات الدعم الفني والصيانة الذين 
تم تدريبه��م في مصانعن��ا، لتقديم مجموعة 

من الخدمات، تشمل فحص وتش��خيص األعطال الفنية وإصالحها، وتوفير خدمات 
الصيانة الشاملة، والقيام بخدمات التجديد وإعادة الصيانة الدورية للمحركات.

آالن نايسبي
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“إلكترولوكس” تجّمد استثمارات في أميركا

قررت ش��ركة إلكترولوكس السويدية 
لألجه��زة المنزلي��ة وق��ف اس��تثمار 
مخط��ط ل��ه ف��ي الوالي��ات المتح��دة 
األميركي��ة تبل��غ قيمت��ه 250 مليون 
دوالر، بعد اقتراح الرئيس األميركي 
دونالد ترامب فرض رس��وم جمركية 

على واردات الصلب واأللمنيوم. وقال المتحدث باسم الشركة، دانيال فريخولم: “نعتقد 
أن التعريفات س��تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الصلب في السوق األميركية. وهذا 
سيعطي المنتجات األجنبية الصنع ميزة غير عادلة من حيث التكلفة مقارنة بالمنتجات 
المصنوع��ة في الواليات المتحدة”، وأوضح أن الش��ركة تش��عر بالقل��ق إزاء قدرتها 

التنافسية الشاملة في العمليات األميركية.

أكبر توربين بحري في العالم يعمل بالرياح

تخطط شركة جنرال الكتريك )جي إي( الستثمار أكثر 
م��ن 400 مليون دوالر على مدار األعوام الثالثة إلى 
الخمسة القادمة لتطوير أكبر توربين بحري في العالم 
يعمل بالرياح س��تكون قدرت��ه 12 ميغاوات وينتصب 
بطول 260 متراً. وقالت الش��ركة: إن التربين هالياد - 
إكس بش��فراته التي تمتد لمسافة 107 أمتار، أو أطول 
من ملعب لكرة القدم، س��يولد كهرباء تلبي حاجات ما 
يصل إلى 16 ألف أسرة. وقال الرئيس التنفيذي لجنرال 
الكتريك جون فالنيري: “نريد أن تكون لنا الريادة في 
التكنولوجيا التي تقود التحول العالمي للطاقة”. وستقوم 

وحدة الطاقة المتجددة في الشركة بتطوير وتصنيع التوربين الجديد في فرنسا، وتهدف إلى 
بدء مرحلة التشغيل التجريبي في 2019 والبدء بتصدير التربينات األولى في 2021.

جون فالنيري

“جنرال موتورز” تعتزم شطب 5000 وظيفة

تعتزم الوحدة الكورية الجنوبية لش��ركة 
جن��رال موت��ورز األميركية تس��ريح 5 
آالف موظف، أو م��ا يعادل 30 % من 
الق��وة العاملة بها، لكنها ف��ي الوقت ذاته 
س��تبقى على مستويات إنتاج مستقرة إذا 
وافقت سول على مقترحها بشأن العمليات 
الخاسرة البالغة قيمتها 2.8 مليار دوالر. 

وقدمت الش��ركة وثيقة للحكومة الكورية الجنوبية تقترح فيها خفض عدد الوظائف إلى 
11 ألف وظيفة من 16 ألفا. كما أظهرت الوثيقة أن الشركة تخطط لتوفير 1100 وظيفة 
جديدة خالل 10 سنوات، باإلضافة إلى تصنيع طرازين جديدين من السيارات الرياضية 

متعددة االستخدامات ومحرك سيارة متوسطة الحجم في كوريا الجنوبية.

صادق��ت الحكومة الفلس��طينية على خ��روج “رويال 
داتش ش��ل” من ائتالف الشركات المطورة لحقل غاز 

غزة البحري.
وذك��رت الحكومة في بيان له��ا، أن المصادقة جاءت 
“بعد انتهاء النقاش��ات التجارية والقانونية ذات الصلة 

بين األطراف المعنية في شركة تطوير الحقل”.
ومنذ إعالنها ش��راء “بي.جي”، باعت “شل” أصوالً 
بنحو 25 مليار دوالر لخفض ديونها، وتأمل بأن تصل 
األص��ول المباعة إل��ى 30 ملي��ار دوالر أميركي في 

نهاية عام 2018.

“شل” خارج حقل غاز غزة

انس��حبت ش��ركة النفط األميركية “إكسون موبيل” من 
مشاريع مش��تركة مع شركة “روس��نفت” في روسيا، 
وذلك تماش��ياً مع العقوب��ات الغربي��ة المفروضة على 

موسكو.
وأكدت الش��ركة في تقريرها السنوي التزامها بالقوانين 
والتش��ريعات األميركية النافذة، وقررت في نهاية عام  
2017 االنسحاب من مش��اريع في روسيا، مشيرة إلى 

أنها ستبدأ انسحابها خالل عام 2018.
وقدّرت “إكس��ون موبيل” حجم خس��ائرها من قراراها 

هذا بنحو 200 مليون دوالر أميركي.

“اكسون موبيل” تنسحب
من مشاريع في روسيا
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والتي تم التخطيط إلنش��اء مدن س��ياحية فيها، إضاف��ة إلى غنى س��ورية بالمواقع 
والقالع التاريخية.

أما أوليغ سافونوف، فقد أكد أهمية التعاون في مجال السياحة مع سورية، ألنها مهد 
للحضارات وتمتلك موارد س��ياحية تاريخية مهمة وآثار رائعة ومقدسات مسيحية 
وإسالمية، ولذلك ستتدفق إلى س��ورية بعد الحرب أفواج س��ياحية كبيرة من جميع 

أنحاء العالم بما في ذلك من روسيا.

إجراءات لتشجيع السياحة
ويشار هنا إلى أن س��ورية اتخذت إجراءاٍت كثيرة إلعادة تنش��يط القطاع السياحي 
في البالد مث��ل ترميم أس��واق حلب واإلعالن عن اس��تثمارها، فضالً عن تش��كيل 
لجان لدراسة واقع المنش��آت الس��ياحية المتضررة في مختلف المحافظات واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة بشأنها.
إضافة إل��ى ذل��ك  طرح��ت وزارة الس��ياحة فن��دق ال��وردة الذهبية ف��ي الالذقية 
لالستثمار، وموقع شاطئ راميتا بالالذقية أيضاً لالستثمار السياحي كشاطئ مفتوح 
على مس��احة 4000 متر مربع، وش��اطئ أدونيس بري��ف باني��اس الجنوبي على 

مساحة 5300 متر مربع وفق صيغة التعاقد “بي او تي”.
تتويجاً للعالقة االستراتيجية التي تربط البلدين على مختلف األصعدة.كما أصدرت قوانين عدة وتس��هيالت للسياح والشركات الس��ياحية الروسية، وذلك 

تعاون سوري روسي في االستثمار السياحي

تسهيالت للروس
وف��ي الس��ياق، أك��د الوزي��ر يازج��ي، وف��ق ما 
نقلت��ه وكال��ة س��انا، اس��تعداد س��ورية لتقديم كل 
التس��هيالت للشركات الروس��ية، وأهمية اجتذاب 
الس��ياح الروس لزي��ارة ب��الده واالس��تثمار في 
قطاعها الس��ياحي وتتويج العالقات االستراتيجية 
والتاريخية التي تربط روس��يا وس��ورية بعالقاٍت 
س��ياحيٍة ناجحة، الفتاً إلى ضرورة إجراء دراسة 
مفصلة لعودة السياح الروس تدريجياً إلى سورية 

وفق برامج مدروسة.
الس��ياحية  الش��ركات  ندع��و  يازج��ي:  أض��اف 
الروس��ية ورجال األعمال ال��روس واإلعالميين 
لالط��الع عن ق��رب عل��ى واق��ع س��ورية اليوم 
خاصة مع اتساع رقعة األمن واألمان فيها، وبدء 
مرحلة التعافي في هذا القطاع، موضحاً أن هناك 
قرارات جديدة لتش��جيع ه��ذا االس��تثمار في هذا 

القطاع.
وفي لقاء م��ع رج��ال أعمال س��وريين ف��ي مقر 
السفارة السورية في موسكو، أوضح بشر يازجي 
أن وزارة الس��ياحة تعول كثيراً على دور اإلعالم 
في تروي��ج الس��ياحة في س��ورية، ألنه الوس��يلة 
الوحيدة الت��ي يمكنه��ا إيص��ال الدعاي��ة المرئية 
للس��ياح، مؤكداً أن وزارة الس��ياحة ستعمل على 
الترويج الس��ياحي باللغة الروسية في منشوراتها. 
منوهاً أن القطاع السياحي لم يتوقف عن العطاء، 
بالرغ��م من الح��رب اإلرهابي��ة التي تش��ن على 

سورية.

مكانة سورية السياحية
وتطرق وزير الس��ياحة الس��وري إلى المقومات 
الس����ياحي�ة الهام���ة التي تمتلكها س����وري�ة، من 
حيث الش��واطئ الرملية والمناظر الجبلية الخالبة 

بحث وزير السياحة السوري بشر يازجي مع رئيس الوكالة الفيدرالية للسياحة في روسيا أوليغ سافونوف 
مؤخراً خالل حضوره معرض موسكو الدولي للسياحة الذي يعتبر من أهم المعارض السياحية العالمية، سبل 
والسفر واالستثمار  السياحة  العاملة في مجال  الروسية  السورية ونظيراتها  الشركات  بين  التعاون  تطوير 
السياحي، وإمكانية التعاون في مجال التدريب السياحي والفندقي، ودراسة إمكانية تأسيس شركة سورية 
روسية مشتركة من أجل تطوير العمل السياحي. وأتت هذه الخطوة استكمااًل لمباحثات طويلة جرت بين 
الجانبين خالل األعوام القليلة الماضية، لفتح آفاق التعاون السياحي وإطالع الجانب الروسي من مستثمرين 

وأصحاب شركات على الفرص السياحية الموجودة في سورية.
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وال��ذي يزم��ع االتحاد المش��اركة فيه وبق��وة وفعالية، 
كما ش��اركنا خالل الش��هر األول من العام الجاري في 
معرض فيتور الدولي في مدريد بإسبانيا، والذي يكتسب 
أهمية خاصة جداً للعمل والترويج والنش��اط الس��ياحي 
كون مدريد مقر منظمة الس��ياحة العالمية. وفي اإلطار 
ذاته نعد العدة لملتقى في روس��يا ندعو من خالله كبار 
المس��تثمرين الس��ياحيين وأصحاب ش��ركات السياحة 
والس��فر، لتقدي��م صورة س��ورية الحقيقية الس��تقطاب 

السياح واالستثمارات من تلك البالد.
على المستوى الداخلي من أين بدأتم؟

إلى جانب البُنى التحتية والمنشأت السياحية، بدأنا العمل 
على المهرجان��ات والملتقيات والمعارض الس��ياحية، 
حيث باش��رنا العمل ومنذ س��نتين على مهرجان القلعة 
والوادي والذي عاد واكتس��ب ألق��ه المعتاد، كما نعمل 
على تصورات عدة بالنس��بة إلى تدمر إلحيائها مجدداً 
وف��ي الوق��ت نفس��ه إط��الع العالم عل��ى م��ا ارتكبته 
التنظيمات اإلرهابية المس��لحة من إجرام بحق التاريخ 
وآث��اره فيها، كما نعم��ل على إعادة إط��الق مهرجان 
الربيع الس��ياحي التسويقي في حماه لما له من دور في 
الجوانب الس��ياحية واالقتصادي��ة والثقافية وفي الوقت 
نفسه االجتماعية. أما بالنسبة للجديد تماماً، فقد وضعنا 
خطة إلطالق مهرجان هو األول من نوعه والمخصص 
للت��راث الريف��ي وس��نعلن عنه ف��ي القري��ب العاجل، 
وس��يكون على ش��كل مهرجان س��ياحي وثقافي يشمل 
المه��ن اليدوي��ة للتذكير ببعض المه��ن التراثية وإحياء 

خضور: برامج للسياحة الداخلية وفرص لالستثمارات
أكد رئيس اتحاد غرف السياحة في سورية محمد خضور العمل على اإلعداد لمعرض سياحي دولي سيقام على األراضي 
السورية ُيدعى إليه كبار رجاالت السياحة واالستثمار السياحي وكذلك الشركات السياحية في العالم، مبيناً في حديث 
الشعبية منها  الداخلية  السياحة  العمل عليها لتنشيط  االتحاد  أن خطوات جديدة باشر  البنك والمستثمر،  لمجلة 
والمتوسطة، باعتبارها عاماًل مهماً في ترميم النشاط السياحي، بالتوازي مع طرح أفكار متعددة إلعادة تأهيل تدمر 

سياحياً وإيصال صورة ما فعله اإلرهاب بأثارها للعالم كله.

ه���ل يمكن الق���ول أن القطاع الس���ياحي بدأ 
مرحلة التعافي؟

بالرغ��م من ظ��روف الحرب على س��ورية، 
إال أن اإلرث الحض��اري ال��ذي تمتلكه مّكنها 
من النهوض بقطاعها الس��ياحي مجدداً والذي 
كان أكبر المتضررين من هذه الحرب، ولكن 
باالنطالق من استمرارية القطاع في المناطق 
األمن��ة يمك��ن إع��ادة رس��م مالمح الس��ياحة 
الس��ورية مجدداً وبس��رعة كبيرة، وهو ما بدأ 
فعالً حيث نهضت مشاريع سياحية جديدة تماماً 
في دمش��ق والالذقية وطرطوس والس��ويداء 
وكلها باش��رت الخدمة خ��الل األزمة، وحتى 
المحافظات التي تعافت كحلب بدأت منش��آتها 
بالعمل ومثلها حمص التي خرجت كل منشأتها 
م��ن الخدمة في مرحلة م��ن المراحل إال أنها 
اليوم مختلفة عما س��بق. وفي شكل عام يمكن 
القول أن نسبة الخروج من الخدمة في المناطق 
األمنة والمحررة على اتس��اعها وكثرتها يوماً 

بعد يوم ال تتجاوز اليوم 25 %.
ما ه���و الدور المنتظر من االتحاد في مرحلة 

إعمار القطاع السياحي؟
س��يكون دورن��ا عب��ر جمل��ة م��ن النواح��ي 
الترويجية والتس��ويقية والتأهيلية والتش��جيع 
على االستثمار، فبالنسبة إلى تشجيع االستثمار 
س��يكون حج��ر الزاوية فيه قانون االس��تثمار 
العتي��د المع��ول علي��ه في اس��تقطاب رؤوس 
القطاع��ات  كل  ف��ي  االس��تثمارية  األم��وال 
وباألخص في القطاع السياحي، ناهيك بتطوير 
التشريعات السياحية عموماً نظراً للتكامل بين 
التش��ريعات كله��ا. وال يغيب ع��ن الذهن أن 
الترويج السياحي يدخل ضمن إطار االستثمار 
الس��ياحي ألن الترويج يستقطب االستثمارات 
ويجذبها، وعليه نش��ارك في أغلب المعارض 
الدولية التي تُعنى باستقطاب األفواج السياحية 
ورؤوس األم��وال االس��تثمارية، كمع��ارض 
روس��يا وإي��ران والع��راق باعتباره��م اللبنة 
األساسية في هذا األمر، إضافة إلى المعارض 
الدولي��ة ال س��يما مع��رض دب��ي باعتب��اره 
المعرض الس��ياحي األهم في الشرق األوسط 

بعضها األخ��ر مثل صناع��ة الحرير اليدوي 
التي قاربت على االندثار، ومن المقرر أن يتم 
اطالقه في مدينة س��لمية التي تتجسد فيها كل 
هذه النواحي حتى الي��وم، مع التفكير بإطالق 
مهرجان��ات فرعية يختص كل منها بحرفة أو 
مهن��ة معينة، كم��ا نعمل بالتكام��ل مع وزارة 
السياحة على التحضير لمعرض سياحي دولي 
على األراضي السورية ندعو لحضوره كبار 
الشركات السياحية والمس��تثمرين السياحيين 
في العالم، إلطالعهم على الفرص االستثمارية 
المتوافرة في سورية، ويمكن اعتباره الخطوة 
التالية على المس��توى الخارجي بعد معرض 

دمشق الدولي.
بالنظر إلى محدودية الس���ياحة الخارجية ما 

هي خطتكم لتشجيع الداخلية منها؟
ال ش��ك ف��ي أن هن��اك دوراً اجتماعي��اً مهماً 
للس��ياحة الداخلية إلى جان��ب االقتصادية في 
ترمي��م الكثير م��ن التصدعات الت��ي أصابت 
المجتم��ع الس��وري نتيجة الح��رب اإلرهابية 
وتداعياتها الس��لبية عليه، لقناع��ة االتحاد أن 
السياحة ليست رفاهية فقط بل هي حالة ثقافية 
واجتماعي��ة كذلك، وقد وضعنا خطة باش��رنا 
العم��ل عليها وتش��مل كل المحافظ��ات عبر 
غرف السياحة فيها، ولتنشيط السياحة الداخلية 
وتس��هيل ممارس��تها على المواطني��ن عملنا 
على التحضير إلطالق موقع حجز إلكتروني 
يش��مل كل المنشأت السياحية في سورية وفي 
رعاية االتحاد، وس��يكون بخبرات محلية تبعاً 
لظروف الحظر التقني المفروض على الشعب 
السوري، بالتوازي مع دليل سياحي يشمل كل 
قطاعات السياحة في سورية ليكون في متناول 
المواطني��ن كاف��ة عل��ى اختالف مس��توياتهم 
المادي��ة، وبالتالي وبوجود الحجز اإللكتروني 
والدليل الس��ياحي س��يكون بمق��دور المواطن 
السوري تحديد وجهته ومعرفة تكاليفها سلفاً، 
بحيث يك��ون أقدر على تحديد نوع الس��ياحة 
واإلقامة اللذان يناس��بانه في خطوة من شأنها 
واالقامة والوجهة.اجتذابه وإبعاده عن التخمينات حول التكاليف 

محمد خضور
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تكاف��ؤ الفرص ف��ي الحص��ول عل��ى التعليم، م��ع التركي��ز على 
الفتي��ات والالجئين، بينم��ا تعمل ف��ي تنزانيا على تعزي��ز التحاق 
البنات بالدراسة بجعل المدارس ميس��ورة التكلفة، وخفض الوقت 
والمس��افة إلى المدرس��ة، وتدريب المعلمين على ط��رق الحد من 

العنف القائم على نوع الجنس.
ويش��ار هنا إلى أن المش��اريع الس��ابقة حققت أيضاً نتائج إيجابية 
بالفعل. ففي باكستان، أدى برنامج القسائم الدراسية والمصروفات 
النقدي��ة لنحو 400 أل��ف فتاة إلى زي��ادة التحاق الفتي��ات بمدارس 

البنجاب الثانوية بنسبة 9 %.

أهمية تعليم الفتيات
ووفق���اً للبن��ك الدول��ي، ال ت���زال حوال�ى 130 ملي����ون فت�اة في 
العالم تراوح أعمارهن بين 6 و17 س��نة غير ملتحقات بالمدارس 

)75 % منهن من المراهقات(.
ووجدت دراسة للبنك الدولي أن كل س��نة تقضيها الفتاة في التعليم 
الثان��وي ترتبط بزيادة بنس��بة 18 % ف��ي قدرة الفتاة على كس��ب 
الدخل في المس��تقبل. فالم��رأة المتعلمة هي أكثر صحة، وتكس��ب 
دخ��الً أعلى، وتنج��ب عدداً أق��ل من األطف��ال، وتتزوج في س��ٍن 

متأخرة، وتوفر رعايةً صحيةً وتعليماً أفضل ألطفالها.
ويع�د تعليم المراهق�ات وتعزي�ز المس����اواة بين الجنس���ين جزءاً 
من جه�د أوس�����ع وش�����امل يتضم�ن التموي�ل والعم��ل التحليلي 
إلزال���ة الحواج���ز المالي�ة الت��ي تحرم الفتي��ات من الدراس����ة، 
وتأخي�ر زواج األطفال، وتحس��ين الوصول إل��ى خدمات الصحة 
للمراهق���ات  العم��ل  وف��رص  المه��ارات  وتعزي��ز  والشابات.اإلنجابي��ة، 

3.2 مليارات دوالر من البنك الدولي لتعليم المراهقات

وتس��اعد ه��ذه االس��تثمارات، التي يترك��ز معظمها ف��ي منطقتي 
إفريقيا جن��وب الصح��راء وجن��وب آس��يا، على توفي��ر الفرص 
للمراهقات )في الفئة العمرية م��ن 12 - 17 عاماً( للحصول على 
تعليم جيد في المرحلة الثانوية مع ضمان انتظامهن في المدارس، 
وذلك م��ن خالل ع��دد م��ن المب��ادرات تش��مل المنح الدراس��ية، 
والتحويالت النقدية المش��روطة، والمنشآت األساسية في المدرسة 

مثل مياه الشرب النظيفة والحمامات.

االستثمار في البشر
وقال رئيس مجموعة البن��ك الدولي جيم يونغ كيم، إن االس��تثمار 
في تحقيق المساواة بين الجنس��ين وتعليم الفتيات ليس مجرد األمر 
الصواب الذي ينبغي القيام به فحسب، بل هو من أشد األمور ذكاًء 
... وتسريع وتيرة هذه االستثمارات هو جزء مهم من استراتيجيتنا 
لالستثمار في البشر لتعزيز النمو الش��امل المستدام، مؤكداً أنه إذا 
تم تجهيز الفتيات بما يحتجنه من تعليم ورأس��مال بشري، سيكون 

لديهن القدرة على تأمين المستقبل لبلدانهن.

أمثلة على الدول المستفيدة
ترك��ز البرام��ج التعليمية الجدي��دة، الت��ي تقدمها مجموع��ة البنك 
الدولي، على جودة التعلي��م والحصول عليه في 21 بل��داً، بما في 
ذلك بعض أفقر بلدان العالم.  فمش��روع قائم ف��ي بنغالديش، على 
س��بيل المثال، يتمث��ل في توفي��ر روات��ب تعليمية للفتي��ات، وبناء 
حمامات منفصل��ة، وإدخال منه��ج لتمكين الفتي��ات يعزز الصحة 

والنظافة العامة.
وفي لبن��ان، تعمل مجموع��ة البنك الدول��ي مع الحكوم��ة لتعزيز 

البنــك  مجموعـــة  أعلنــت 
العالمي  اليوم  عشـيـة  الدولي 
 3.2 اسـتثمرت  أنهـا  للمـرأة 
خالل  أميـركي  دوالر  مليــارات 
العـامـيــن الماضييــن، فــي 
مشــاريع تعليميـة اسـتفادت 
بذلك  لتتجاوز  المراهقات،  منها 
المقـرر فـي نيسـان/  االرتبـاط 
 2.5 بـاسـتثمـار   ،2016 ابريــل 
ملياري دوالر على مـدى خمـس 

سنوات.
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“تصعيداً للنزاع التجاري س��يلحق الضرر بسلسلة القيم التجارية وسيهدد 
في المدى المتوسط نظام التجارة العالمي القائم على قوانين”. وشدد خبراء 
االقتصاد في تقرير روتيني على مخاطر أخ��رى ومنها خروج بريطاني 
غير منظم من االتحاد األوروبي، ونتائج االنتخابات اإليطالية التي شهدت 
صعود الشعبويين و“المخاطر الجيوسياس��ية” لحروب ونزاعات وأزمة 
مالية تتسبب في تباطؤ مفاجئ لالقتصاد الصيني. لكنهم أكدوا على “أهمية 
عمل التجارة العالمية من دون عوائق من أج��ل مواصلة التقدم العالمي”. 
وقالوا: إن التهديد من جانب واشنطن للتجارة كان أكبر عامل في توصلهم 

إلى أن “المخاطر على التنمية االقتصادية ازدادت مؤخراً”.
وكان ترامب قد أمر بفرض رس��وم بنس��بة 25 % على واردات الصلب 
و10 % عل��ى االلمني��وم، متس��بباً بوعود بال��رد من جانب ش��ركاء مثل 
االتح��اد األوروبي، رد عليه��ا ترامب أيض��اً بوعود بف��رض المزيد من 
الرس��وم. ويكون بذلك قد نف��ذ تهديداته الس��ابقة، معتبراً أن ه��ذه الخطوة 
س��تعزز الصناعة األميركية بعدما واجهت الواليات المتحدة “ممارسات 
تجارية غير عادلة”، متجاهالً تحذيرات الخبراء من إشعال حرب تجارية، 
وإعراب العديد م��ن دول العالم عن غضبها من خططه ه��ذه، وقال: إنها 
“ستدافع عن األمن القومي األميركي”. ومن المقرر تطبيق هذه القرارات 
خالل مدة قصيرة، لكنها تستثني كال من المكسيك وكندا من الجمارك على 

صادراتها من الصلب واأللمينيوم إلى الواليات المتحدة.
خلفيات قرار ترامب والمعارضة

من المتوقع أن تنش��ب حرب تجارية عالمية حقيقية اذا اس��تمر ترامب في 
إجراءاته، وهي لن تتكش��ف إال عندما تصبح حركة التجارة على األرض 
تخضع لإلجراءات األميركية األحادية. والواق��ع أن  قرار ترامب بفرض 
مثل تلك التعرفات ينبع من متابع��ات وزارة التجارة االميركية التي انتهت 
خالل ش��باط/فبراير 2018 بتقرير يُفيد بأن المعدن المستورد يهدد األمن 
القومي من خالل إضعاف القاعدة الصناعية األميركية. وقالت اإلدارة إنها 
تريد مكافحة الفلزات الرخيصة في الواليات المتحدة، وخاصةً من الصين، 

حرب تجارية مقبلة تهدد االقتصاد العالمي

يس��تطيع األوروبيون أن يردوا بأس��لحة يملكونها، لكن كان رئيس البنك 
المركزي األوروبي ماريو دراغي  واضحاً حين وصف قرارات التعرفة 
األميركية األحادية الجانب بأنها “خطي��رة”، قائالً: إن ما يلفت نظري هو 
أياً كانت قناعاتك بشأن التجارة، فنحن مقتنعون أنه ينبغي مناقشة النزاعات 
وحلها في إطار متعدد األطراف. أما الصين، فأش��ارت إلى أنها تس��تطيع 
االنتقام من تعرفات الصلب األمركية عن طريق استهداف واردات السلع 
الزراعية األميركية مثل فول الصويا، والتي تعد أميركا أكبر مصدر لها، 
علماً ب��أن التوترات التجارية بي��ن الواليات المتحدة والصي��ن قد ازدادت 

حدتها منذ تولى ترامب منصبه في عام 2017.
اضطرابات في األسواق

يتسبب قرار الرئيس األميركي بفرض رسوم على الصلب واأللمنيوم في 
اضطراب كبير للشركات في أوروبا، فيما يأمل حلفاء الواليات المتحدة، 
بما في ذلك االتحاد األوروب��ي واليابان، أن يتم اس��تبعادهم من التعرفات 
الجديدة التي أعلنها ترامب، ذلك ألن القرار لن يضر تلك الصناعات فقط، 
ولكن أيضاً شركات صناعة السيارات وشركات البناء التي تستخدم المواد 
الخام. فقرار فرض التعرفات س��يكون له تداعيات كبيرة على الش��ركات 
التي تركز على التصدير في أوروبا. على س��بيل المثال، تعتبر الواليات 
المتح��دة الوجهة األولى لصادرات الس��يارات في االتح��اد األوروبي من 
حيث الوحدات )حوالى 20 %( والقيمة )حوال��ى 30 %(. ويرى االتحاد 
األوروبي أن تلك اآللية تعتبر اس��تثنائية للغاية ونادراً ما تُستخدم، بل إنها 
على خالف ما هو ُمتعارف عليه في سياسات مكافحة اإلغراق، فتدابيرها 
هي تعرفات حمائية تفرضها الحكومة على الس��لع المستوردة التي تكون 
أغلى س��عراً في أس��واقها المحلي��ة. ولخط��ورة الق��رار األميركي أكدت 
مجموعة من خبراء االقتصاد األلمان أن ق��رار الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، فرض رس��وم على الصلب واأللمنيوم قد يتصاع��د ليمثل تهديداً 
لنظام التجارة العالمي. وحذّر “المجلس األلمان��ي للخبراء االقتصاديين” 
والمعروف أيضاً ب�“حكم��اء االقتص��اد”، وبين أعضائه ام��رأة، من أن 

دونالد  األميركي  الرئيس  قرار  أن  خافياً  يعد  لم 
أذار/ من  األول  النصف  في  اتخذه  الذي  ترامب 

صناعتي  على  حمائية  إجراءات  بفرض  مارس 
الُصلب واأللمنيوم تسبب في إثارة ضجة كبيرة 
أن  اعتبرت  ومواقف  فعل  وردود  العالم،  حول 
الحرب التجارية العالمية آتية ال محالة، طالما أن 
بقرارات  دائماً  العالم  يفاجئ  األميركي  الرئيس 
ستؤدي في النهاية إلى حروب تهدد االقتصاد 
العالمي. وقد ظهر كثير من التحذيرات بوقوع 
حرب تجارية، على غرار ثالثينات القرن العشرين، 
فبعد إعالن ترامـب أول خطــوة حمائيــة في 
بالتهديد  األوروبية  المفوضية  ردت  إدارته،  ظل 
على  إضافية  تعرفة  بفرض  الخاصة  بإجراءاتها 
كل شيء من عصير البرتقال إلى دراجات هارلي 
النارية، فيما كان موقف الصين  - ديفيدسون 
هادئـاً على رغـم انتقادها للقرار واعتباره مؤذيـًا 
القتصادها، لكنها تنتظر اتضاح الصورة أكثر في 

ترامب يوقع القرارالمفاوضات المقبلة المحتملة.
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حدود المواجهات واألخطار
الحديث عن حرب تجارية عالمية، والعودة إلى األيام المظلمة من ثالثينات 
القرن العش��رين، قد يكون أمر مبالغ فيه في المرحل��ة الحالية على األقل، 
فالفوالذ واأللمنيوم يمثالن نس��بة 2 % فقط من التجارة العالمية، وبالتالي 
فإن تأثير الرس��وم الجمركية المخطط له��ا من قبل ترامب ل��ن يكون لها 
س��وى تأثير متواضع. ومن المحتمل أن يتم كبح جماح الالعبين اآلخرين 
الكبار في التجارة العالمية -في الوقت الحالي على األقل- في اس��تجابتهم 
لقرار ترامب. فكل من االتحاد األوروبي والصين هما اقتصادان تقودهما 
الص��ادرات، ويراه��ن ترام��ب على أن��ه ف��ي أي مواجهة بي��ن البلدين، 
س��يكون هناك مفاوضات كثيرة في البداية قبل خس��ارة السوق األميركية 
كسوق استهالكية كبيرة بالنس��بة إلى البلدين. أما في الثالثينات من القرن 
الماضي، فقد س��اعدت سياس��ة الحمائية التجارية التي فرض��ت في عام 
1930 على تعميق الهبوط، لكن في الوقت الراهن ينمو االقتصاد العالمي 
بأس��رع وتيرة له منذ األزمة المالي��ة منذ عقد من الزم��ان. وهذا يعني أن 
االقتصاد األميركي يختلف عما كان عليه في الس��ابق. لكن يبدو أيضاً أن 
ترامب يخاطر أكثر مما يعتقد. فإذا أدت التعرف��ات الجمركية المفروضة 
إلى ارتفاع األسعار بالنسبة إلى المستهلكين في الواليات المتحدة، ستكون 
النتيجة ارتف��اع معدالت التضخ��م وزيادات ح��ادة في أس��عار الفائدة من 
قبل البنك الفيدرالي األميرك��ي. واألكثر من ذلك، يأت��ي إعالن التعرفات 
الجمركية في وقت يتم فيه تخفيض الضرائب الفيدرالية لتعزيز الطلب في 
االقتصاد. وإذا كانت السياسات االقتصادية لترامب ستعزز معدالت النمو 
على المدى القريب، إال أن االقتصاد المت��أزم وعدم وجود تقدم حقيقي في 

القطاعات الهيكلية قد يتسبب في أن يكون الركود المقبل أكثر حدة.
اهتزاز التكتالت العالمية

انعكس��ت قرارات ترامب على العالقات داخل مجموعة العشرين، فوفق 
وزير المالية األلماني، أوالف شولز، الذي ش��ارك في اجتماعات وزراء 
مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العش��رين في بوينس أيرس، 
إن المخ��اوف من ح��رب تجارية عالمي��ة هيمنت على عل��ى العالقة بين 
الوزراء. فقد عبرت غالبية كبيرة من المش��اركين عن القلق من مزيد من 
التصعيد في أعق��اب إعالن الوالي��ات المتحدة عن رس��وم جمركية على 
واردات الصلب واأللمنيوم، وأكدوا أهمية مواصلة التحذير من “النزعات 
الحمائية”. أما وزير المالية الفرنس��ي، برونو لومير، فقد أكد، بعد انتهاء 
االجتماع��ات أن أوضاع التجارة غي��ر العادلة ووفرة إنت��اج الصلب هما 

السببان األساسيان للتوترات الدولية بشأن التجارة.
وكان وزير الخزانة األميركي، ستيفن منوتشن، قد أعلن، في ختام اجتماع 
وزراء مالية دول مجموعة العشرين، أن بالده ال تخشى حربا تجارية، مع 
تأكيدها أنها ال تسعى إليها. وقال منوتش��ن، في مؤتمر صحافي عقده بعد 
لقائه نحو 15 وزير مالية، “علينا أن نكون جاهزين للتدخل للدفاع عن قيام 
تبادل حر متوازن لما فيه مصلحة الوالي��ات المتحدة”. أضاف أن الحرب 
التجارية “ليست هدفا لنا إال أننا ال نخشاها”، مستعيداً بذلك كلمات سبق أن 
اس��تخدمها الرئيس األميركي، دونالد ترامب. واعتبر أن “المسألة ليست 
عبارة عن نزعة حمائية، بل تبادل حر يكون متوازن��ا”، كما دعا الصين 
إلى فتح أس��واقها أمام الش��ركات األميركية. لكن رغم هذه التصريحات، 
تبدو األمور ذاهبة الى التصعيد، وهناك مش��كالت ليس من السهل حلها، 
فوفق جمعي��ة الصل��ب األوروبي��ة )يوروفي��ر(، إن واردات الصلب إلى 
االتحاد األوروبي ارتفعت، قبل س��ريان الرس��وم الجمركية التي فرضها 
الرئيس األميركي دونالد ترامب على المعادن، ودعت زعماء االتحاد إلى 
اتخاذ إجراءات لحماية الوظائف. وقال مدير عام يوروفير أكسيل إغريت: 
إننا “نش��هد بالفعل تأثيرات إعالن ترامب. في الش��هرين األولين من هذا 
العام قفزت الواردات بنس��بة 12 % عن المس��تويات التاريخية المرتفعة 

وذلك على الرغم من أن مجموعة كبيرة من التعرفات ستقع على الحلفاء، 
خاصةً كندا، التي تزود الش��ركات األميركية والجيش األميركي بالصلب 
واأللمني��وم. وتق��ول اإلدارة األميركي��ة: إن التعرفات س��تحمي الصناعة 
األميركية، مشيرة إلى أن مصالح األمن القومي تحتاج إلى إمدادات محلية 
لدباباتها وسفنها الحربية. فعلى الرغم من أن الصين ال تمثل سوى 2 % من 
واردات الصلب األميركية، إال أن التوسع الهائل الذي حققته في الصناعة 
ساعد في إنتاج وفرة عالمية من الفوالذ، أدت إلى انخفاض األسعار عالمياً 

ومن ثم ضعف االستثمار األميركي في تلك الصناعة.
لك��ن اإلع��الن ع��ن الق��رار قوب��ل بمعارض��ة فورية م��ن جان��ب كبار 
الجمهوريين، الذين يرون أن هذه الخطوة بمثابة ضريبة على الش��ركات 
المصنعة والمستهلكين األميركيين. وقال رئيس مجلس النواب األميركي، 
بول راي��ان: “أن��ا ال أتفق م��ع هذا اإلج��راء وأخش��ى م��ن عواقبه غير 
المقصودة”. أضاف، إنه بينما كانت هناك “ممارسات تجارية سيئة بشكل 
ال شك فيه من قبل دول مثل الصين”، فإنه قد تم التعامل معها بشكل أفضل 
من خالل “التطبيق المس��تهدف”. ووقع أيضاً أكثر م��ن 100 عضو في 
مجلس النواب الجمهوري على رسالة عبر من خاللها المجلس عن “قلقه 
العميق” بشأن الخطة. وقد مورس��ت ضغوط على ترامب لتغيير المسار 
وتجنب العواقب السلبية غير المقصودة على االقتصاد األميركي. وأشار 
المجلس إلى أن الرسوم الجمركية هي ضرائب تجعل الشركات األميركية 
أقل قدرة على المنافسة والمستهلكين األميركيين أفقر. وفي المقابل، حصل 
ترامب على بعض الدع��م من منتقديه م��ن الح��زب الديموقراطي. وقال 
الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك ش��ومر، قبل إعالن ترامب 
عن قراره: لقد حدد الرئيس، الخصم المناسب “الصين” أفضل بكثير من 
كل م��ن إدارة أوباما وبوش. وعل��ى الرغم من ذلك حض ش��ومر ترامب 

على تكييف خطته بحيث تستهدف الصين وال تؤثر على الحلفاء.
طبيعة الحرب التجارية

تأخذ قرارات ترامب وتصرفاته أبعاداً مختلفة، لكنها تستهدف هذه المرة ما 
يهتم به السوق أي أرباح الش��ركات، وهذا ما يفسر تأرجح األسهم مؤخراً 
صعوداً وهبوطاً بس��بب التكهنات ح��ول ما إذا كان ق��رار ترامب بفرض 
التعرفات على الفوالذ المس��تورد س��يؤدي إلى حرب تجاري��ة عالمية أم 
ال. والحرب التجارية هي الحالة التي تنش��أ عندما يزيد بلد ما من رس��وم 
االس��تيراد على س��لع دولة أخرى، ثم تقوم الدولة األخ��رى باالنتقام عن 
طريق زيادة رسوم االستيراد على السلع في البلد األول. وقد تحدث حرب 
تجارية إذا رفعت الدولة رسوم االس��تيراد بسبب التصورات بأن بلداً آخر 
يتداول بشكل غير عادل، ربما عن طريق الحفاظ على سعر صرف عملته 

منخفضاً بشكل مصطنع في سوق العمالت العالمية.
لك��ن للح��رب التجاري��ة المحتمل��ة تأثير ق��وي بالنس��بة إلى الش��ركات 
األميركية، خصوص��اً الكبيرة التي تعتم��د على العم��الء األجانب، بدءاً 
من ش��ركة Apple المتخصصة ف��ي اإللكترونيات، الت��ي تحصل على 
63 % م��ن إيراداتها من خ��ارج الواليات المتحدة، إلى ش��ركات أخرى 
في مج��االت مختلف��ة لديها عم��الء كثر في الخ��ارج. ومن ث��م إذا قامت 
دول أخرى بالرد عل��ى التعريفات األميركية، ف��إن الحواجز المتصاعدة 
أمام التجارة ق��د تضر االقتصادات في كل أنح��اء العالم من خالل ارتفاع 
األسعار وتباطؤ النمو. ذلك في الوقت الذي يرى فيه ترامب أن أي انتقام من 
االتحاد األوروبي سيقابل بتعريفة أخرى على واردات السيارات األوروبية.

في المقابل، س��تبقى األنظار متوجهة إلى الصين، البل��د األكثر تجارة مع 
الواليات المتحدة.  فقد اصدرت إحدى الش��ركات أكثر التهديدات صراحة 
في البالد حتى اآلن، وحضت الحكومة على االنتقام من خالل اس��تهداف 
الفحم األميركي، وهو القطاع الذي يحتل مكانة مركزية في قاعدة ترامب 

السياسية.
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المسجلة في 2016 - 2017”.
يذكر أن االتح��اد األوروبي يس��تورد حوالى 40 مليون ط��ن من الصلب 
كل عام. وتق��در يوروفي��ر أن ما يصل إل��ى 13 مليون ط��ن من الصلب 
الذي كان س��يذهب إلى الواليات المتحدة قد يعاد توجيهه بس��بب الرس��وم 
الجمركي��ة التي أمر بها ترام��ب، وتقول: إن معظمه قد يتجه إلى أس��واق 
االتحاد األوروبي. وتريد جمعية الصلب من االتحاد األوروبي أن يفرض 
إجراءات “وقائية” لتقييد واردات منتجات الصلب التي تش��ملها الرس��وم 
الجمركية األميركية إلى مستويات األعوام القليلة الماضية. ويعمل حوالى 
320 ألف ش��خص بش��كل مباش��ر في قطاع الصلب باالتحاد األوروبي، 

إضافة إلى ماليين آخرين يعملون بشكل غير مباشر.
تاثر الصين وخسائرها

وفق خبراء، ق��دّم الممث��ل التجاري للوالي��ات المتحدة روب��رت اليتيزر 
مجموعة جديدة من المقترحات لفرض رس��وم على المنتجات المستوردة 
من الصين. إنها ضرائب تبل��غ 30 مليار دوالر س��نوياً، رداً على انتهاك 

الصين )وفقاً للرواية األميركية( لحقوق المصنعين األميركيين الفكرية.
ودعا دونالد ترامب إلى مضاعفة حجم الضرر المحتمل للصين ردا على 
االنتهاكات. ونقلت وكاالت عالمية أنه أمر بإعداد أمر يفرض رسوماً على 
البضائع من الصين تصل إلى 60 مليار دوالر س��نوياً. ولم يُعرف بعد أي 

المنتجات قد تخضع للرسوم. لكن قد يكون قطاع التكنولوجيا في مقدمها.
لكن بكين ردت بهدوء على التهديد بخسارة 30 إلى 60 مليار دوالر سنوياً 
من عائدات التصدير. وقال الممثل الرس��مي لمصلح��ة الدولة لإلحصاء 
في جمهورية الصين الشعبية، ماو ش��ينيونغ: إن االقتصاد الصيني سوف 

يستمر في التطور بنجاح.
ولدى بكين وفق خبراء، وس��ائل ضغط على الوالي��ات المتحدة. فإضافة 
إلى إمكانية إدخال رس��وم جوابية مماثلة، يمكن أن ترفض شراء السندات 

الحكومية األميركية أو تؤمم المصانع األميركية على األراضي الصينية.
ضبابية المعركة المقبلة

تبدو االمور ضبابية في المدى القريب، لكن الحرب التجارية قد تبدو قابلة 
لالشتعال في أي لحظة. وبالفعل أعلنت كندا والصين واالتحاد األوروبي 
بعد القرار، أنها س��ترد بتعرف��ة خاصة على ال��واردات األميركية، األمر 

الذي سيكبد الصادرات األميركية خسائر تقدر بمليارات الدوالرات. ومن 
شأن هذه الرس��وم أن تضر بالمزارعين والمصالح التجارية، التي وعدت 
إدارة ترام��ب بحمايتها في الس��ابق، وأن تؤدي إلى ص��راع تجاري يهدد 

مكانة الصناعة األميركية.
ووعد مس��ؤولون في أكثر من دول��ة لديها مبادالت تجاري��ة مع الواليات 
المتح��دة، ب�“االنتقام” من الس��لع والعالم��ات التجاري��ة األميركية، مثل 

كنتاكي وبلوجينز والدراجات النارية.
ووصف نائب رئيس جمعية الحديد والصلب الصينية، لى ش��ين تشوانغ، 
تحرك الرئيس ترامب بأنه “غبي”، قائالً “إن قرار ترامب لن يكون مفيداً 

إال لعدد قليل من شركات الصلب األميركية”.
وقال جون ويكس، المفاوض الكن��دي في اتفاقية التج��ارة الحرة ألميركا 
الشمالية في أوائل التسعينات من القرن الماضي، إن فكرة الرئيس ترامب 

تلقى “معارضة شديدة في كندا”.
ومن الممكن أن تفقد شركات التكنولوجيا األميركية والمنتجين الزراعيين، 
وغيرها من الصناع��ات، فرصها خارج البالد في حال س��عت الدول إلى 

إقامة حواجز مماثلة لتلك التي يريدها ترامب.
واقترح االتح��اد األوروبي ف��رض ضرائب على الص��ادرات األميركية 
إلى دوله، بما في ذلك عصير البرتقال والتوت البري واألرز والدراجات 

النارية.
كما يمكن لالتحاد األوروبي أن يتخذ إجراءات لحماية صانعي المعادن في 
دوله عبر رفع دع��وى قضائية ضد الواليات المتح��دة في منظمة التجارة 
العالمية. وقال مسؤول في االتحاد األوروبي: إن دول االتحاد كانت تستعد 
إلعالن ترامب منذ ش��هور، وأنها جه��زت خططها من أجل االس��تجابة 

السريعة والمناسبة.
قد ال يكون هناك فائز حقيقي في الح��روب التجارية، فكل الدول ُمعرضة 
للخس��ارة على صعيد الصناعات كافة. كذلك هناك الكثير من التحذيرات 
من أث��ر اندالع الح��رب التجارية الت��ي أثارتها الحمائي��ة األميركية على 
االقتصاد العالم��ي، والتي من ش��أنها عرقل��ة انتعاش النم��و االقتصادي 
السياسات الحمائية وتفرض الشروط بشكل متبادل.العالمي. لذل��ك قد نش��هد مفاوضات في المرحل��ة المقبلة تخف��ف من أثر 
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 األمن المائي اللبناني في خطر

أظه��رت دراس��ة أعده��ا مركز 
ف��ي  االقتصادي��ة  الدراس��ات 
“فرنس��بنك” بعنوان “السياسات 
واإلج��راءات المطلوبة لمواجهة 
تحديات األمن المائي في لبنان”، 
أن لبن��ان يمك��ن أن يش��هد عجزاً 
مائي��اً متزاي��داً خ��ال الس��نوات 
المقبلة، في ظل تنامي الطلب على 

المياه والثبات النس��بي في حجم عرض المياه، حيث من المقدر أن يزداد الطلب على 
المياه من نحو 1.5 مليار متر مكعب عام 2015 إلى نحو 1.8 ملياراً عام 2035، ما 
س��يرفع العج��ز المائي من نحو 291 إلى 610 مايي��ن متر مكعب خال ذات الفترة. 
واشارت الدراسة إلى أن المياه المتجددة في السنة المتوسطة في لبنان تقدر بنحو 4.1 
ملي��ار متر مكعب، منها 1 مليار تعبر الحدود اللبنانية، و0.4 مليار تذهب إلى البحر، 
مما يجعل الموارد المائية المتاحة نحو 2.7 مليار تتوزع بين مياه جوفية )0.5 مليار( 

وسطحية )2.2 مليار(.
حذّر رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية )الريجي( 
مديرها العام  ناصيف سقاوي من مقّررات دوليّة تهدّد 
قطاع التبغ واقتصادات الدول المشاركة، معتبراً أن أشدّها 
خط��ورة البحث الج��اري في مؤتمر األط��راف الثامن 
cop8 في ش��أن اعتبار زراعة التب��غ “تهديداً مناخياً”. 
وش��دد ف��ي كلمة ألقاها خ��ال اللقاء الثالث لمؤسس��ات 
التب��غ الوطنية الذي ُعِقدَ في القاه��رة، على أهميّة تبادل 
الخبرات ومش��اركة التجارب، الفتاً إلى أن لكل مؤسسة 
وطني��ة خصوصيتها واختصاصها ودورها االقتصادي 
ف��ي بلدها. وأش��ار إلى الدور االقتص��ادي واالجتماعي 
والتنم��وي الذي يلعبه قطاع التبغ في لبنان، حيث تُعتَبَر 
الريجي خامس مصدر لدعم الخزينة اللبنانية، وقد بلغت 

عائداتها 444 مليون دوالر في عام 2017.

مقّررات دولّية تهّدد قطاع التبغ

الحكومة اللبنانية توافق على موازنة 2018

اللبنانية   الحكوم��ة  وافق��ت 
عل��ى موازنة ع��ام 2018 
البرلم��ان  إل��ى  واحالته��ا 
العج��ز  وبل��غ  إلقراره��ا. 
ف��ي  موازنة الع��ام الحالي 
7.3 تريلي��ون لي��رة لبنانية 
)4.8 ملي��ار دوالر( بما في 

ذلك العجز في قطاع الكهرباء، حس��بما أكد وزير المالية علي حس��ن خليل في مؤتمر 
صحافي مش��ترك مع رئيس الحكومة س��عد الحريري. وقال خلي��ل: إن هذا الرقم يقل 
بحوال��ي 220 ملي��ار ليرة لبنانية )145 مليون دوالر( عن العجز في ميزانية 2017، 
موضح��اً أن مجموع الموازنة العامة لهذه الس��نة بلغ��ت 23.85 تريليون ليرة )15.8 
مليار دوالر( من االنفاق و18.69 تريليون ليرة )12.4 مليار دوالر( من اإليرادات.

سعد الحريري وعلي حسن خليل

وقع رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي 
ورئي��س برنامج تنمي��ة القطاعات اإلنتاجي��ة في لبنان 
LIVCD- Project، المم��ول م��ن الوكالة األميركية 
للتنمية الدولية USAID، فرنك أوبراين، اتفاقية تعاون 
وشراكة الستحداث “مركز لتجفيف الفواكه” في غرفة 
الش��مال. وقال��ت الغرف��ة: إن  هذا المركز يس��تند على 
تجهيزات متقدمة لوجستيا، غير متواجدة في أي منطقة 
لبنانية أخ��رى، وتعتب��ر الغرفة هي الوحي��دة واألولى 
التي باتت في حيازتها معدات متطورة تقنياً تراعي في 

استخدامها معايير جودة المنتج المطبقة دولياً.

مركز لتجفيف الفواكه في طرابلس

اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في عمان

أعلنت شركة تنمية نفط عمان عن كشف كبير في 
حقل مبروك يقدر حجم الغاز القابل لاستخاص 
منه بأكث��ر من 4 تريليونات ق��دم مكعبة و112 
مليون برميل من المكثفات. وتشير ارقام لوزارة 
النفط والغاز العمانية، إلى أن إجمالي احتياطيات 
النف��ط والمكثفات بلغت حوال��ى  4.740 مليار 

برميل واحتياطيات الغاز 24.96 تريليون قدم مكعبة في نهاية عام 2017.
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أطلقت الحكومة الس��ورية مش��روعاً لتولي��د الكهرباء 
باالعتم��اد عل��ى طاقة الش��مس ف��ي إح��دى المدارس 
بضواحي دمش��ق، باس��تطاعة 140 كيلوواط س��اعي 
وبكلف��ة 110 مايين ليرة س��ورية )512 ألف دوالر(. 
األوكراني��ة  الس��ورية  الش��ركة  المش��روع  ونف��ذت 
“سوالريك”، حيث تم تركيب ألواح كهروضوئية على 
س��طح إحدى المدارس في منطقة قدسيا بريف دمشق، 

وبلغت فترة تنفيذ المشروع متضمنة الدراسة 6 أشهر.
وبحس��ب وزي��ر الكهرب��اء الس��وري محم��د زهي��ر 
خربوطلي، فإن “المشروع سيوفر حوالى 80 طناً من 
النفط المكافئ بوفر مالي سنوي يقدر ب� 16 مليون ليرة 

سورية”.

مشروع حكومي للطاقة البديلة

وقع ممثلون عن روس��يا وإيران وكازاخس��تان مذكرة 
تفاهم ثاثي��ة في مجال تجارة القمح، تفتح المجال أمام 

زيادة التبادل التجاري بين الدول الثاث.
وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر السفارة اإليرانية 
ف��ي موس��كو، في حض��ور مس��اعد وزي��ر الزراعة 
الروسي، ورئيس قسم الصادرات في الشركة الوطنية 
لألغذية الكازاخية، ومساعد وزير الزراعة اإليراني، 
والس��فير اإليراني في موس��كو ووزير تجارة االتحاد 

االقتصادي األوراسي.

تعاون روسي إيراني كازاخستاني
في تجارة القمح

العقبة ستكون جزءاً من “نيوم”

أك��د رئي��س س��لطة منطق��ة العقب��ة االقتصادي��ة 
الخاص��ة، ناصر الش��ريدة، أن األردن مطلع على 
الخطة الس���عودية بش��أن مش��روع “نيوم”، وأن 

مدينة العقبة ستكون جزءاً من هذا المشروع.
وأوضح الش��ريدة، في تصريح��ات لصحيفة الغد 
األردني��ة، أنه س��يتم اإلعان عن كام��ل تفاصيل 
تلك االس��تثمارات، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي 

بشأنها مع الجانب السعودي.
ومش��روع “نيوم”، الذي يقام ش��مال غرب الس��عودية، وعلى أراض داخل الحدود 
المصرية واألردنية، س��يوفر العديد من فرص التطوير، بمس��احة إجمالية تصل إلى 

26500 كيلومتر مربع.

ناصر الشريدة

تونس تستثمر المليارات في البنى التحتية

تعت��زم تونس اس��تثمار 12 مليار دين��ار )5 مليارات 
دوالر( خال العامين القادمين في الكهرباء ومشاريع 
أخرى للطاقة، منها خط كهربائي يربط ش��بكة تونس 
بإيطالي��ا. وقال وزير الطاقة التونس��ي خالد قدور: إن 
المشاريع تتضمن مد كابل كهرباء بحري لربط شبكة 
كهرباء تونس بشبكة الكهرباء في إيطاليا، موضحاً أن 
الخ��ط الذي يمتد 200 كيلومترا س��يكلّف 600 مليون 
يورو. كما أش��ار إلى أن تونس ستبني أيضاً محطتين 

لتوليد الكهرباء باستطاعة 450 ميغاواط لكل منهما.
على صعيد آخر، أكد وزير النقل التونسي رضوان عيارة، أن باده تعتزم بناء مطار 
جدي��د في محافظ��ة بنزرت قرب العاصم��ة بكلفة 2.047 مليار دين��ار )850 مليون 

دوالر( بحلول عام 2030.

خالد قدور

صفقة روسية سورية الستخراج الفوسفات

كش��فت مصادر في وزارة 
النفط الس��ورية عن توقيع 
عق��د بين المؤسس��ة العامة 
للجيولوجيا وشركة ستروي 
الروس��ية  غ��از  تران��س 
من  الفوسفات  الس��تخراج 
مناجم الش��رقية ف��ي تدمر 

بوسط سورية. وأوضحت المصادر، أن مدة العقد تبلغ 50 عاماً وبإنتاج سنوي قدره 
2.2 مليون طن من قطاع يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 مايين طن. كما تم االتفاق 
على أن يتم تقاس����م اإلنتاج بين الطرفين لتكون حصة المؤسس��ة العامة للجيولوجيا 

30 % من كمية اإلنتاج مع دفع قيمة حق الدولة عن الكميات المنتجة.
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افتتحت وزارة النفط الس��ورية بئرين غازيين جديدين 
هم��ا ق��ارة 3 وصدد 9 ودخ��ا االنتاج الفعل��ي بطاقة 

يومية تصل إلى نصف مليون متر مكعب.
وأش��ار وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم خال 
افتت��اح البئري��ن إلى الوفر المحقق في مش��روع تمديد 
خط الربط بين شمال دمشق والشبكة الغازية من خال 
االستفادة من المواد والمعدات الموجودة في الشركات 
النفطي��ة والغازية، وبالتالي التقليل من نفقات تنفيذ هذا 
المش��روع الذي سيدخل 1 مليون متر مكعب من الغاز 

باإلنتاج خال شهر نيسان/أبريل 2018.
كم��ا زار الوزير غانم موقع الحف��ارة العاملة على بئر 
صدد 10، والمتوقع أن تستغرق عمليات حفره حوالى 

6 أشهر.

تشيكيا تنّفذ مشاريع إنسانية في سورية

“النفط السورية”
تفتتح بئري غاز جديدين

أعل���ن وزي���ر الخارجي���ة التش���يكي، مارتي���ن 
ستروبنيتس��كي، ع��ن موافقة باده عل��ى تنفيذ 6 
مشاريع إنسانية في سورية بقيمة تصل إلى حوالى 

29 مليون كورون )1.5 مليون دوالر أميركي(.
وقال ستروبنيتس��كي، في تغري��دة له على تويتر: 
إن “التش�����ي�ك تس����عى للمس����اع�دة ف���ي ح��ل 
المش����اكل واألزم��ات عل��ى الصعي��د الدولي”، 

مش�دداً على أن هذا الن�وع م�ن المس�اعدات االنس�انية أكثر فعالي�ة.
مارتين ستروبنيتسكي

الزراعة سالح روسيا الجديد

كش��ف الرئيس الروس��ي فاديمي��ر بوتين أن 
الف��ورة الزراعي��ة التي ش��هدتها روس��يا في 
الس��نوات األخي��رة، جعل��ت من الص��ادرات 
الزراعية أكثر ربحية للباد مقارنة بصادرات 
األس��لحة والمع��دات العس��كرية، موضحاً أن  
الصادرات السنوية للقطاع الزراعي الروسي 
بلغ��ت  28.8 مليار دوالر، مقابل 15.6 مليار 

دوالر لصناعة الدفاع.
وق��ال بوتين: إن صادرات باده من المنتجات 

الزراعية والغذائية قفزت بنحو 16 مرة منذ عام 2000، وفي عام 2016 تصدرت 
روس��يا قائمة الدول المصدرة للقمح في العالم، حيث ازدادت حصة الباد من س��وق 

القمح العالمي أربعة أضعاف، من 4 % إلى 16 %.
وكش��ف بوتين، أن موس��كو تعتزم ضخ اس��تثمارات لتطوير البنية التحتية للباد في 
إطار خطة تهدف لارتقاء بروسيا لتصبح في السنوات المقبلة دولة رائدة في المجال 

الزراعي والصناعي العالمي.

فاديمير بوتين

الكونغرس األميركي يمنع المساعدة في اإلعمار

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب 
األميرك��ي “الكونغرس”، مش��روع قانون يمنع 
تس��ليم أي مساعدات تتعلق بإعادة اعمار سورية 

إلى المناطق الخاضعة لقوات الجيش السوري.
وذك��ر كبير الديمقراطيي��ن بالكونغرس، إليوت 
أنجل، أن “الواليات المتحدة االميركية تتعاطف 
مع األزمة اإلنس��انية للس��وريين الذين يعش��ون 
ف��ي مناط��ق مدمرة، ونح��ن أكبر دول��ة مانحة 
للمس��اعدات الطارئة، لكننا لن نكون مس��ؤولين 

عن إعادة اعمار المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري”.
إليوت أنجل

استقال الرئيس 
ل�ت�ن�ف�ي�����ذي  ا
ل�ص�ن������دوق 
الثروة السيادي 
الليب��ي، عل��ي 
الش��امخ، م��ن 
منصب��ه، قائاً 
في بي����ان: إن 
االنقس���ام��ات 
داخ���ل ليبي����ا 

تجع���ل م��ن المس��تحيل عليه أن ينف��ذ برنامج��اً قاباً 
للتطبيق.

وتواجه المؤسس��ة الليبية لاس��تثمار، البالغة أصولها 
66 ملي��ار دوالر أميركي، عراقيل بس��بب نزاع على 

السلطة وسط انقسام في الباد.

استقالة الرئيس التنفيذي
لـ“السيادي الليبي”

علي الشامخ
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قالت وزي��رة االقتصاد 
األلمان�ي��ة، بريج�ي�ت���ه 
تسيبريس: إن الرس���وم 
الجم�رك�ي�����ة ال�ت����ي 
فرضه���ا  ال�رئ�ي�����س 
دونال��د  األميرك�����ي 
ترام��ب عل��ى الصلب 

واأللمنيوم ستشوه التجارة العالمية، مضيفة أن أوروبا 
س��ترد الرد المائم إذا مضت واش��نطن قدما في تنفيذ 

الخطة.
من جهته، ق��ال رئي��س اتح����اد الصناعات األلماني�ة 
)بي.دي.آي(، ديتير كيمبف: إن الرسوم المزمعة تنذر 
بخطر نش��وب حروب تجارة عالمية، معتبراً في بيان 
منفص��ل، أن “سياس��ة العزلة األميركي��ة خطأ”، وأن 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب يخاط��ر بحروب 
تجاري��ة دولي��ة وموجة من الحمائية التي س��تكلف في 

النهاية وظائف أميركية.

ألمانيا تتهم أميركا
بتشويه التجارة العالمية

بريجيته تسيبريس

تأسيس شركة نفط وطنية في العراق

وافق البرلمان العراقي على تأس��يس شركة نفط وطنية 
جدي��دة إلدارة قط��اع الطاقة، في خط��وة يجري العمل 
عليها منذ س��نوات، تعيد إحياء ش��ركة تم تأسيسها في 
األصل خال س��تينات القرن العش��رين ثم أدمجت مع 
وزارة النفط عام 1987. وصوت المش��رعون األكراد 
م��ع األغلبية لصالح تأس��يس الش��ركة الجدي��دة، رغم 
الخاف القائم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق.

من جانبه، قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي: إن 
تصويت البرلمان لتأسيس الشركة “قرار تاريخي” وإن هدف التصويت تحسين إدارة 

الثروة الوطنية وحمايتها والوزارة ستأخذ الخطوات الضرورية لتطبيق هذا القانون.

جبار اللعيبي

سكك حديد صينية في إيران

وق��ع وزي��ر النق��ل االيران��ي، عب��اس اخون��دي، 
ومس��ؤولين م��ن المجموعة الصيني��ة لبناء اآلالت 
الصناعي��ة عقداً بقيم��ة 700 ملي��ون دوالر، تقوم 
بموجب��ه األخيرة  ببن��اء 400 كيلومتر من س��كك 
الحديد تصل بين ميناء بوش��هر على الخليج وشبكة 
خط��وط القط��ار ف��ي مدينة ش��يراز. وسيس��تكمل 
المشروع بذلك خطوط السكك بين الشمال والجنوب 
انس��جاماً مع هدف ايران ف��ي أن تصبح ممراً لنقل 
السلع بين الخليج وشبه القارة الهندية وروسيا وآسيا 

الوس��طى. وخط بوشهر-شيراز هو بين سبعة مش��اريع تعمل الحكومة على انجازها 
وتغطي مسافة 2300 كلم.

عباس اخوندي

تراجع ايرادات الصندوق النرويجي

الث��روة  صن��دوق  كش��ف 
الس��يادي النرويجي البالغة 
دوالر،  تريلي��ون  قيمت��ه 
واألكبر من نوعه في العالم 
أن ايرادات��ه  تراجعت  1.6 
نقطة مئوية ف��ي الفترة بين 
بس��بب  و2017،   2006

عملي��ات تخ��ارج نفذها العتبارات أخاقي��ة وبيئية. ويحظر القان��ون النرويجي على 
الصندوق االس��تثمار في شركات تنتج أس��لحة نووية أو ألغام أرضية أو متورطة في 
انتهاكات خطيرة وممنهجة للحقوق اإلنسان، إلى جانب بعض المعايير األخرى. وجرى 
استبعاد نحو 73 شركة ألسباب أخاقية بناء على توصية من مجلس األخاقيات، وهو 
الجهة المعنية بمراقبة السلوكيات األخاقية لدى الصندوق. كما استبعد الصندوق 69 

شركة أخرى بشكل مباشر بسبب اعتمادها على الفحم الحراري.

في خطوة تش��كل نقطة تحول في س��وق النفط العالمية، 
أطلقت الصين بورصة لعقود النفط اآلجلة مقومة بعملتها 
“الي��وان” في مس��عى منه��ا للحد من س��يطرة الدوالر 
األميركي على تسعيرة النفط الخام في العالم. وحصلت 
العقود اآلجلة على اختصار INE. وس��تبدأ فترة تسليم 
هذه العقود من أيلول/سبتمبر 2018 وحتى آذار/مارس 
2019، وتم تحديد أسعار عقود النفط القياسية عند 416 
يوانا )65.8 دوالر( و388 يوانا )61.4 دوالر( و375 
يوانا للبرميل )59.3 دوالر(، بحس��ب مواعيد التسليم. 
وتملك العقود الصينية الفرصة ألن تصبح مرجعاً لسوق 
النفط، وخاص��ة أن الصين تعتبر أكبر مس��تورد للنفط 
الخام، وس��يدفع ذل��ك العملة الصيني��ة الحتال مراكز 

قيادية بين العمات العالمية.

الصين توجه ضربة للدوالر
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وقعت الس��عودية ومص��ر بحضور الرئيس السيس��ي 
وولي عهد السعودية على اتفاٍق معدل إلنشاء صندوق 
لاس��تثمار، كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال البيئة 
ومكافح��ة التلوث بين البلدين. وتعهدت مصر بالتنازل 
ع��ن ألف كيلومت��ر مربع م��ن األراضي ف��ي جنوب 
سيناء لتكون ضمن مدينة “نيوم” العماقة التي كشفت 
الس��عودية النقاب عنها نهاي��ة 2017. وتعد األراضي 
الواقع��ة بمح��اذاة البح��ر األحم��ر جزء م��ن صندوق 
مش��ترك قيمته عش��رة ملي��ارات دوالر أعلن الجانبان 
تأسيسه خال زيارة ولي العهد السعودي األمير محمد 

بن سلمان للقاهرة.

السعودية ومصر
تعدالن الصندوق المشترك

كش��ف  وزير النقل المصري، هشام عرفات، أن باده 
بصدد طرح مش��روع خط س��كك حديدي��ة جديد عالي 
الس��رعة س��يربط بي��ن البحري��ن المتوس��ط واألحمر 
بمش��اركة ش��ركات عالمية. وقال الوزي��ر المصري: 
“نعمل حالياً عل��ى المناقصة. نعكف على التقييم الفني 
والمالي للمش��روع”، مشيراً إلى أن “العمل سيبدأ هذا 

العام”.
وس��يربط الخط المزمع الجديد بين مدينتي العلمين على 

البحر المتوسط والسخنة على البحر األحمر.

مشروع خط حديدي
لربط المتوسط واألحمر

هشام عرفات

اتفاقيات مصرية - كويتية لتنمية سيناء

وقع�ت وزارة االس��تثمار 
ال�دول�����ي  وال�ت�ع����اون 
المصري��ة 5 اتفاقات مع 
الصندوق الكويتي للتنمية 
بقيمة 86.1 مليون دينار 
ملي��ون   286( كويت��ي 
دوالر(، وذل��ك في إطار 
برنامج تنمية شبه جزيرة 

سيناء.
وبحس��ب بيان الوزارة المصرية تبلغ قيمة االتفاقي��ة األولى 60 مليون دينار كويتي 
وتهدف للمس��اهمة في تمويل مش��روع طريق “النفق - ش��رم الشيخ” وخطة الدولة 
لتهيئ��ة البنية األساس��ية، وتطوير ش��بكة الطرق في تلك المنطق��ة الحيوية. فيما تبلغ 
قيمة االتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي، وهي مخصصة للمساهمة في تمويل 
مش��روع طريق عرض��ي 4، كما تهدف لتحس��ين حركة النقل بداخل ش��به جزيرة 
س��يناء، وتنشيط الس��ياحة الوافدة، وتش��جيع الس��كان على االنتقال من منطقة الدلتا 

المزدحمة.
وفي السياق نفسه، وقع�ت الوزيرة نصر، مع المنس�ق المقيم لألمم المتحدة ريتشارد 
دكتي��س، اتفاقاً لدعم مج��االت التنمية االقتصادي��ة والعدالة االجتماعي��ة وتمك�ي���ن 

ال�م��رأة واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بقيمة 1.2 مليار دوالر أميركي.
وقال��ت الوزي��رة المصري��ة: إن هذا االتفاق ت��م بناء على مش��اورات مع نحو 400 
جه��ة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية وأعضاء لجنة التيس��ير الخاصة 
بإطار الشراكة، ووكاالت األمم المتحدة العاملة في مصر ومنظمات المجتمع المدني 
والقط��اع الخاص. وأضافت، أن هذا االتفاق يأتي وفقاً ألولويات الش��عب المصري 

وبرنامج الحكومة خال السنوات المقبلة.

أكبر ميناء على البحر األحمر

كشف وزير النقل الس���ودان�ي، مك��اوي محم�د 
ع���وض، ع���ن مش����روع س����وداني قطري 
ضخ�م، إلع�ادة بناء ميناء س����واكن الس��احلي 
عل��ى البح��ر األحم��ر، وقال: “إن المش��روع 
مك��ون م��ن 3 مراحل، حي��ث ب��دأت المرحلة 
األول��ى، بتكلف��ة قدره��ا 500 ملي��ون دوالر، 
وس��ينتهي المش��روع بمبل��غ ق��دره 4 مليارات 

دوالر أميركي”.
وأض��اف عوض: أن وزي��ر المواصات واالتصاالت القطري، جاس��م بن س��يف 
الس��ليطي، قد زار أرض المشروع المش��ترك بين البلدين، مؤكداً على أن “مشروع 
ميناء سواكن، سيكون أكبر الموانئ الموجودة في البحر األحمر، وفوائده لكل الدول 
اإلفريقية الواقعة خلف الس��ودان، مثل دول تشاد وإفريقيا الوسطى وأثيوبيا وجنوب 

السودان”.

مكاوي محمد عوض
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كشف المدير العام للهيئة 
االتحادي��ة للمواصات 
في  والبحري��ة  البري��ة 
االمارات عبد هللا س��الم 
الكثيري ع��ن أن باده  
خ��ط  لديه��ا  س��يصبح 
للسكك الحديدية يربطها 
بالس�����ع�ودي�ة بحل��ول 

نهاية كانون األول/ديسمبر 2021. وأش��ار المس���ؤول 
االمارات��ي إلى أن��ه جرى تأجيل الش��بكة المزمعة لنقل 
الركاب والبضائع البال��غ طولها 2100 كيلومتر والتي 
ترب��ط بي��ن دول مجلس التعاون الخليجي الس��ت ثاث 

سنوات على األقل إلى 2021.
يذكر أن دراسات س��ابقة ذكرت أنه سيتم استثمار أكثر 
م��ن 200 مليار دوالر لبناء س��كك حديدي��ة في أرجاء 
منطقة الخليج، وستكون هذه االستثمارات منصة لجذب 
الش��ركات والمصنعي��ن والم��وارد ورؤوس األم��وال 

البشرية إلى المنطقة.

خط حديدي يربط اإلمارات بالسعودية
في عام 2021

عبد هللا سالم الكثيري

أطلق��ت موان��ئ أبوظب��ي “مدين��ة خليف��ة الصناعي��ة 
للوجس��تيات”، لتوفير حلول تخزين مرنة وفقاً للطلب. 
وتش��غل المدينة مس��احة 1,3 مليون ق��دم مربع، لتتيح 
للمستأجرين حلول تخزين بالمناطق الحرة وغير الحرة 

ولتائم مختلف متطلبات العماء.
وتم تصميم كافة المخازن بمساحات مخصصة لتحميل 
وتفري��غ البضائ��ع، مع منصة لتس��هيل دخول وخروج 
الرافعات الش��وكية، إضافة لوجود مواقف رحبة لصف 
الس��يارات. وبوس��ع العماء حجز المخ��ازن الكترونياً 
م��ن خال موقع مدين��ة خليفة الصناعي��ة المتخصصة 

بالخدمات اإللكترونية.

“موانئ أبوظبي” تطلق
“خليفة الصناعية”

تمديد اتفاقية بين قطر واالمارات بعد الحصار

وقعت قطر للبترول اتفاقية امتياز مع 
المجلس األعلى للبترول في أبوظبي 
-بالنيابة عن حكومة أبوظبي- وشركة 
بت��رول أبوظب��ي الوطني��ة )أدنوك(، 
والش��ركة المتحدة للتنمي��ة البترولية 
المحدودة )ش��ركة يابانية(، وش��ركة 
البن��دق المحدودة باعتبارها الش��ركة 
المش��غلة، وذل��ك لمواصل��ة تطوير 

وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك. وهذه االتفاقية، هي األولى التي توقعها 
ش��ركة حكومية إماراتية مع ش��ركة قطرية منذ بدء الحصار. وقال مصدر مسؤول من 
المجلس األعلى للبترول بأبوظبي: إنه لم يتم منح أي امتياز ل�“قطر للبترول”، وما حدث 

هو تمديد امتياز حق استغال الحقل التحاد شركات يابانية من قبل الحكومات المعنية.

خطاب نوايا بين اإلمارات واليونان

وقع وزي��ر االقتص��اد اإلماراتي 
س��لطان بن س��عيد المنصوري، 
للش��ؤون  المن��اوب  والوزي��ر 
ج��ورج  اليونان��ي  الخارجي��ة 
كاتروغالوس، خطاب نوايا حول 
تعزيز التعاون. وبذلك تم االتفاق 
على تكثيف الح��وار والمباحثات 

بي��ن الجه��ات المختصة في البلدين، للوصول لمذكرة تفاهم تس��هم في تعزيز التعاون 
الش��امل بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار والتكنولوجيا، وبناء شراكات 
مثمرة بين أصحاب المش��اريع في البلدين تس��هم في رفع التبادالت التجارية، وتمكين 

رواد األعمال من مواكبة أحدث التقنيات العالمية.

سن الـ31 األصعب ماديًا في حياة االنسان

أظهرت دراسة أجرتها شركة  “كلير 
سكور”، أن س��ن ال�31 هو األصعب 
مادياً في عمر اإلنسان، بسبب قرارات 
الحياة المهمة التي تتخذ في هذا العمر، 
والت��ي عددتها الدراس��ة وفق��اً للتكلفة 
المادية. وأجرت الشركة استفتاء شمل 
3 آالف شخص في بريطانيا، للكشف 

عن القرارات األعلى تكلفة في سن ال�31 عاماً. ورشح 27 % من األشخاص “الزواج” 
باعتباره القرار األكثر كلفة في هذا العمر، وهي النسبة األعلى بين القرارات األخرى. 
وبعد الزواج يأتي قرار ش��راء البيت، الذي رشحه 25 % باعتباره األكثر تكلفة. ومن 

التطورات األخرى المكلفة والدة أول طفل والسفر برحلة “شهر العسل”.
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أكدت وزارة النقل الروس��ية، أن حركة النقل من جسر 
القرم في الجزء المخصص للس��يارات الخفيفة، س��تبدأ 
في ش��هر أيار/مايو 2018، وذلك قب��ل الموعد المحدد 
بفترة طويلة. وأشارت الوزارة إلى أن حركة النقل خال 
األش��هر األولى بعد افتتاح الجس��ر، ستكون مغلقة أمام 
حافات نقل البضائع، فيما س��يتم تشغيل هذا الجزء من 
الجسر، بشكل كامل وفقا للخطة، في شهر كانون األول/
ديسمبر القادم. وبدأت أعمال بناء الجسر في شهر شباط/

فبراي��ر 2016، وإلى جانب القس��م المخصص لحركة 
السيارات يوجد قس��م آخر مخصص لحركة القطارات 

وسيفتتح في موعده المحدد في نهاية عام 2019.

زةروسيا تستعد الفتتاح جسر القرم أكبر مشروع للطاقة الشمسية الُمركَّ

وض��ع رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الش��يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، حجر األساس للمرحلة 
الرابع��ة م��ن “مجمع محمد بن راش��د آل مكتوم 
للطاقة الشمسية”، أكبر مشروع استثماري للطاقة 
الشمسية المرّكزة في العالم بقدرة 700 ميغاوات، 
وس��تمد هذه المرحلة 270 ألف مس��كن بالطاقة، 
وتسهم في تخفيض أكثر من 1,4 مليون طن من 

انبعاثات الكربون سنوياً. ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات حاكم دبي، بتسريع 
وتيرة العمل على مش��اريع الطاقة المتجددة والنظيفة لتأمين مس��تقبل وحياة أفضل في 

اقتصاد ال يعتمد على النفط، لتوفير 75 % من طاقة دبي من مصادر نظيفة.

أزمة مياه تهدد االقتصاد العالمي

وكال��ة  نش��رته  تقري��ر  أظه��ر 
بلومبرغ االقتصادية، أن الواليات 
المتح��دة ودوالً أخرى س��تضطر 
ف��ي المس��تقبل الس��تثمار أموال 
ضخمة في البني��ة التحتية للمياه. 
وحذّرت الوكالة من شح المياه في 

المس��تقبل، موضحةً أن المسألة مثيرة للقلق كون الزراعة وتوليد الكهرباء والصناعة 
وحتى مراكز بيانات “غوغل” و“أمازون” تعتمد على الماء. ونقلت الوكالة عن مدير 
صن��دوق “بيكتيت” إلدارة األصول، أرنود بيس��كار قول��ه: إن هناك ارتباط 100 % 
بين توافر المياه ونمو الناتج المحلي اإلجمالي. وقدرت الوكالة حجم اإلنفاق الازم في 
قط��اع البنية التحتية للمياه في العقود المقبلة بتريليونات الدوالرات، ومع الضغوطات 
التي يتعرض لها القطاع العام فسيتوجب على القطاع الخاص تحمل جزء من اإلنفاق.

“إلورزا” الفنزويلية تصدر عملتها الخاصة

قررت مدينة  إل��ورزا  الفنزويلية  
إصدار عمل��ة خاصة بها لتخفيف 
أزمة الس��يولة النقدية في هذا البلد 
ال��ذي يعان��ي م��ن تضخ��م كبير. 
وس��تكون هذه العمل��ة التي أطلق 
عليها اس��م )إلورزا( س��ارية فقط 
في المدينة الواقعة قرب الحدود مع 

كولومبيا، وسيظهر عليها وجه زعيم االستقال المحلي خوسيه أندريس إلورزا. وقال 
رئيس البلدية س��ولفريدي سولورزانو: إنه يجري بيع هذه العمات في مكاتب مجلس 
البلدية لضمان أن يتمكن السائحون والسكان من الحصول عليها. ويحصل مكتب رئيس 
البلدي��ة على البوليفار من خال التحويات المصرفي��ة أو الدفع عن طريق البطاقات 

االئتمانية وبعد خصم عمولة تبلغ قيمتها 8 % يتم إعطاء العملة الجديدة )إلورزا(.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط 747170 مخالفاً 
ف��ي عموم المملكة، حيث ت��م ترحيل 183 ألف مخالٍف 
منه��م، وذل��ك في إطار الحم��ات الميدانية المش��تركة 
“وط��ٌن با مخال��ف”. وأوضحت ال��وزارة أن من بين 
المخالفين الموقوفين، 530404 مخالفين لنظام اإلقامة، 
و64433 لنظ��ام أمن الحدود، و152333 مخالفاً لنظام 
العمل. وكش��فت أن الخاضعين حالياً إلج��راءات تنفيذ 
األنظمة في إدارات التوقيف 13232 وافداً مخالفاً، كما 
تم ترحيل 182506 مخالفين، وإيقاع العقوبات الفورية 
بح��ق 136969، وإحال��ة 104343 مخالف��اً لبعثاته��م 

الدبلوماسية إلخراج وثائق سفر.

السعودية ترحل 183 ألف مخالف

36



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2018

صفقات برازيلية بـ1,4 مليار دوالر

من المقرر أن تؤدي المش��اركة الناجحة لما ال يقل عن 
100 شركة برازيلية للمشروبات واألغذية في معرض 
الخلي��ج لألغذية “جلفود2018”، إل��ى توقيع صفقات 
تجارية بقيمة 1,4 مليار دوالر، مس��جلةً ارتفاعاً بنسبة 
25 % مقارنةً بالصفق��ات الموقعة للعام 2017. وأكد 
رئي��س الغرف��ة التجاري��ة العربية البرازيلي��ة، روبنز 
هانون، أهمية المعرض وأنه يمثل منصة مهمة لعرض 
المنتج��ات والبضائ��ع البرازيلية. وكان��ت الصادرات 
البرازيلي��ة إلى العالم العربي ق��د ارتفعت خال عامي 

2016 - 2017 بنحو 18.58 % أي حوالى 9,908,58 مليار دوالر أميركي.
روبنز هانون

م����ن المتوق��ع 
ي�������زداد  أن 
ع��دد الس���ياح 
الوافدي��ن إل��ى 
س���لطنة ُعمان 
بمع��دل ن�م���و 
س��نوي مركب 
يبلغ 13 % بين 
 2018 عام��ي 

و2021.
وأوضح تقرير نش��رته “كوليرز انترناشونال” أن هذا 
النمو س��يتعزز بفضل الزوار القادمين من دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي والذين يمثل��ون 48 % من إجمالي 
زوار الس��لطنة ع��ام 2017. كم��ا تبلغ نس��بة القادمين 
م��ن الهند 10 % وألماني��ا 6 % والمملكة المتحدة 5 % 
والفلبين 3 %، فيما ازداد عدد القادمين من منطقة الشرق 

األوسط 20 % بين عامي 2012 و2017.

مشاريع كهربائية ومائية ضخمة في الكويتنمو السياحة العمانية 13 %

أعل��ن وكي��ل وزارة الكهرباء والم��اء في الكويت 
محمد بوش��هري، أن خطة الوزارة التي وضعتها 
حت��ى 2040، تتضم��ن تنفيذ عدة مش��اريع مائية 
وكهربائية لتلبية احتياجات الباد خال الس��نوات 
المقبل��ة، حي��ث يتوقع أن تش��هد توس��عاً في المدن 
اإلس��كانية الجديدة وزي��ادة في الكثافة الس��كانية. 
وأوضح بوشهري أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروع 
محطة الدوح��ة الغربية إلنتاج 120 مليون غالون 

امبراط��وري يومي��اً، وحالياً يجري تنفي��ذ المرحلة 
األولى والمتوقع االنتهاء منها في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. 

محمد بوشهري

تص�در مؤس����س 
ش��ركة أم��ازون، 
جي��ف بي���زوس، 
القائم�ة الس��ن�وي�ة 
لمجل��ة فورب����س 
ألغن��ى أغ�ن�ي����اء 
العالم، حيث بلغت 
مليار   112 ثروته 
دوالر، ل�ي�طي����ح 
ب�ذل�ك برئ�ي������س 

شركة مايكروسوفت بيل غيتس )90 مليار دوالر( من 
رأس القائمة، بينما حل المستثمر األميركي وارين بافيت 
ف��ي المركز الثالث )84 ملي��ار دوالر(. وللمرة األولى 
استثني من القائمة األثرياء السعوديون، حيث استبعدت 
فورب��س 10 أثرياء على خلفية تقاري��ر تفيد بمصادرة 
بع��ض األصول عق��ب احتج��از نحو 200 ش��خصية 
س��عودية م��ن بينه��م أثرياء ورج��ال أعمال. واس��تبعد 
الملياردي��ر الس��عودي الولي��د بن ط��ال )18.7 مليار 
دوالر( م��ن ص��دارة قائمة أثرياء الع��رب لعام 2018 

ليحل مكانه ناصف ساويرس ب�6.6 مليار دوالر.

السعوديون خارج قائمة
فوربس وبيزوس في الصدارة

جيف بيزوس

الهند تتجاوز بريطانيا وفرنسا

نشر الموقع اإللكتروني لصحيفة 
إندبندنت البريطانية، مقاالً للكاتب 
هامي��ش مكراي يقول فيه  إنه من 
المحتم��ل جدا أن نش��هد هذا العام 
تحوالً زلزالياً في جدول الترتيب 
حي��ث  العالم��ي،  االقتص��ادي 
س��تجتاز الصين منطق��ة اليورو 

لتصبح ثاني أكبر منطقة عملة بالعالم، والهند ستجتاز المملكة المتحدة وفرنسا لتصبح 
خامس أكبر اقتصاد. ويقول الكاتب: إنه كان مدركا لاحتمال الثاني، حيث نشر مركز 
األعمال والبحوث االقتصادية تقريرا في ديسمبر/كانون األول يتنبأ بحدوث ذلك، لكنه 
لم يتصور حدوث االحتمال األول إلى أن أشارت لذلك وكالة بلومبيرغ اإلخبارية في 
تقرير. وقالت الوكالة: “من المتوقع أن يصل الناتج المحلي اإلجمالي للصين إلى 13.2 
تريلي��ون دوالر ع��ام 2018، بينما نصيب دول منطقة الي��ورو ال�19 مجتمعة 12.8 

تريليون دوالر أميركي.
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كل مستوياته لكي يس��تقيم وضع اقتصادنا وماليتنا ونعيد الثقة إلى 
الدولة ومؤّسساتها”.

وأَضاف: “في هذا السياق، نشهد على تأكيد إعادة االنتظام للمالية 
العامة من خ��ال إق��رار الموازن��ة العام��ة الجديدة لع��ام 2018 
والتي تشّكل اليوم رس��الة إيجابية لكل الناس على مستوى الداخل 
والخارج ب��أّن الحياة انتظمت على المس��توى المالي الحكومي من 
خال هذه الموازنة والتي حاولنا قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلها 
موازنة متوازنة على صعيد إع��ادة ضبط العجز من خال تخفيف 
النفقات وزيادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصاحيّة 
الضروريّة ولكنّها غير كافية والتي وضعت على الس��كة من أجل 
أن تتطّور وتتح��ّول في الس��نوات المقبلة إلى مس��ار عمل تعتمده 

الحكومات في عملها على كل المستويات”.

سقالوي
وأعتبر رئيس “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقاوي 
أّن اجتماع مختلف المؤسس��ات والقطاعات في هذا المؤتمر يُظِهر 
أن “الوطن بكل كياناته االقتصادية مهدد”، ماحظاً أّن “التهريب 
“يش��ّكل اليوم تهديداً حقيقياً ألمن الدول واس��تقرارها االقتصادي 

خليل: الواقع المالي يفرض ضبط التهريب والفساد

وجمع المؤتمر الوطن��ي األول لمكافحة التجارة غير المش��روعة 
الذي انعقد تح��ت عن��وان “إقتصادك إن��ت بتحم��ي”، نحو 600 
مش��ارك، بينهم خبراء دوليون ووفود عربية، إضافة إلى مديرين 
عامين ومس��ؤولين في وزارات وفي أجهزة أمنيّة لبنانية وممثلين 
عن الس��لطتين التش��ريعية والقضائية، وعن النقابات واالتحادات 

والجمعيّات وشركات القطاع الخاص.

خليل
وتغنّى خلي��ل في كلمت��ه بنبتة  التب��غ “التي ال تتوقف ع��ن التدفّق 
فتعطي ثم تزيد ث��م تمطر في العط��اء حتى تدر الكثي��ر من الخير 
على المشتغلين في رعايتها وعلى المؤسسة المديرة لمسارها نحو 
الس��وق وعلى الدولة ثم تعود إلى المواطن مج��دداً في دورة وفاء 
اعتاد عليها المتعلّقون بالتبغ”. وقال: “أتينا من أرض الدخان ومن 
دخ��ان األرض التي اختلطت فيه��ا التس��ميات والروائح باألرض 
وبيد العامل وبدمه ال��ذي كان ينثره بين الش��تول دفاعاً عن أرضه 
وعن ش��تلته التي لم ير فيها أقل من حياته”. وأضاف: “لقد ألحقت 
التجارة غير المشروعة خس��ائر كبيرة باقتصاديات العالم وتركت 
آثاراً إجتماعية وصحية ونفس��ية وبيئية خطرة، إذ تطال مع الوقت 
قطاعات لم تكن تطالها في الس��ابق، ترتفع خطورة ذلك مع مرور 

الوقت وتوسُّع قدرة التجار على ولوج السوق غير المشروعة”.
وتابع: “ليس من الغريب ولكنه مؤل��م أن يطال التزوير والمتاجرة 
بالمزّور قطاع الصّحة فيصبح الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، 
قات��ا لآلمال وللن��اس معاً، فإلى أين س��تصل البش��ريّة ف��ي ما لو 
س��ادت هذه التجارة وخرجت ع��ن قدرتنا على الضب��ط؟”. وقال 
إن التجارة غير المش��روعة “تطال كذلك ف��رص الناس في العمل 
فتزيد من منس��وب البطالة وتودي بضمانات العاملي��ن فيها الذين 
ال يملكون المطالبة بحقوقهم من رب عمل غير ش��رعي بل ينشط 
إجرامياً. وق��ال: “نحن ف��ي واقع مالي م��أزوم يفت��ِرض بنا على 
مس��توى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على المس��توى التشريعي 
والتنفيذي ورس��م اآللي��ات الضروريّ��ة لضبط هذه التج��ارة غير 
المشروعة والتهريب والفس��اد اإلداري والمالي بكل أوجهه وعلى 

أّكد وزير المال علي حسن خليل خالل افتتاحه المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غير المشروعة الذي 
تنّظمه إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في مجّمع “سيسايد فرونت” - بيروت، أن “الواقع المالي 
المأزوم” يفرض “ضبط هذه التجارة غير المشروعة والتهريب والفساد اإلداري والمالي لكي يستقيم وضع 
االقتصاد والمالية العامة”، واعتبر أن إقرار الموازنة العامة لسنة 2018 سيعيد االنتظام للمالية العامة، و“يشّكل 

رسالة إيجابية لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأّن الحياة انتظمت على المستوى المالي الحكومي”.
وإذ وصفها بأنها “موازنة متوازنة”، اعتبر أن اإلجراءات اإلصالحّية التي تتضمنها “ضرورّية ولكّنها غير كافية”، 
آماًل في أن “تتحّول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده الحكومات”. وتمنى أن يكون مؤتمر “سيدر” 
إلى زيادة  في باريس محطة لإلنتقال “نحو واقع أفضل”، محذراً من أن عدم مواكبتها باإلصالحات سيؤدي 

“األعباًء والديون من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعيش فيه على مستوى المديونّية العامة”.

 علي حسن خليل
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بنحو 354 مليون سيجارة”.

هوارد باغ
 )EUROPOL( وتحدث الخبير م��ن جهاز الش��رطة األورب��ي
هوارد باغ عن أفضل الممارس��ات في مكافح��ة التهريب المعتمدة 
في االتحاد االوروبي، فقال إن “عائدات التجارة غير المش��روعة 
للمنتجات التبغية والتي تقدّر بمايين ال��دوالرات، تصل إلى أيدي 
تنظي��م القاعدة وحرك��ة طالبان ومنّظم��ات إرهابيّ��ة أخرى وإلى 
عصابات الجريمة المنّظمة”. ووص��ف تهريب التبغ بأنه “محّرك 
لجرائ��م أخرى” و“مم��ّول للتهدي��دات”، نظراً إل��ى أن “األرباح 
غير المشروعة منه تس��تخدم في تمويل الجريمة المنّظمة”. وقال: 
“إّن تهري��ب التبغ يطالنا جميع��اً، والعائدات المس��لوبة من الدولة 
كان يمك��ن أن يت��م إنفاقها عل��ى مرافق عام��ة حيويّ��ة كالمدارس 

والمستشفيات والبنى التحتيّة”.

هوتر لورانس
أما الخبير في القواني��ن الدولية هوتر لورانس فق��ال إّن المنتجات 
التبغيّة هي من بين أكث��ر المواد التي يتم االتج��ار بها بطرق غير 
مشروعة، وتأتي مباشرة بعد المخدّرات. وأش��ار إلى أن الخسائر 
الناجمة عن فقدان عائدات الرس��وم بفعل االتجار غير المش��روع 
تقدّر كل ع��ام بما بي��ن 40 و50 ملي��ار دوالر. ورأى لورانس أّن 
“ف��رض الضرائب بمس��تويات عالية ومتصاعدة عل��ى المنتجات 
التبغيّة يش��ّكل المحفّز الرئيس��يي لنمو التجارة غير المش��روعة، 

إضافة إلى ضعف إنفاذ القوانين”.

عثمان
وش����دّد المدير العام لق�وى االم��ن الداخلي اللّ����واء عماد عثمان 
على أن “اإلقتص��اد ال يمكن أن يك��ون س��ليماً إالّ إذا تمت حمايته 

في ظل الحدود المفتوحة، ال س��يّما في واقعنا الجغرافي”، واصفاً 
إياه بأنه “مس��ألة تهدد االقتصاد اللبنانّي ال��ذي يحتاج أكثر من أي 
وقت مضى إلى حماية”. وأض��اف: “اقتصادنا نح��ن من يحميه، 
وعلينا نحن تق��ع مس��ؤولية حمايته م��ن كل التهدي��دات وأبرزها 
التجارة غير المشروعة، ومس��ؤولية الحفاظ على موارد الخزينة 
وعائداته��ا، ومضافرة الجهود ورف��ع الصوت عالي��اً، ألّن الدولة 
أحق بمواردها، والوطن أحق بمداخيله واللبنانيون أحق بكل قرش 

يسلبه منهم المهربون والمقرصنون والمزورون”.
والحظ أن “آفة التهريب تنخ��ر كل القطاعات ولي��س قطاع التبغ 
دون س��واه، فالقطاع الخاص، يعاني كما القطاع الع��ام، والقطاع 
الصناعي يعتب��ر األكثر تضرراً”. وش��دّدَ عل��ى أن جهد أي جهة 
“يبقى منقوصاً ما لم يصب ضمن رؤية وطنية جامعة وش��املة ال 
س��يما ان مكافحة تهريب المنتجات التبغية ليس��ت مح��وراً منفرداً 
بل تتقاطع وتتشابك مع إش��كالية التهريب بشكل عام، وبالتالي فإن 

الجميع معني ومطالب بمكافحته من موقعه ومن مسؤوليته”.

ديفيد إزاديفار
وتناول الخبير م��ن مكتب مكافحة المخ��درات والجريمة في األمم 
المتّحدة ديفيد إزاديفار موضوع االتجار غير المش��روع بالسجائر 
ومنتجات التبغ في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا، الفتاً 
إلى أّن هذه المنطقة “واحدة من األسواق التي تشهد نمواً نادراً في 
معدالت التهري��ب، إذ بلغت الزيادة في هذا المج��ال 4.5 في المئة 
ع��ام 2016، وخصوصاً في الع��راق حيث بلغت الزي��ادة 41 في 

المئة في العام ذاته”.
وأش��ار إلى أّن “التقديرات تفيد بأّن حجم التهريب يناهز 43 مليار 
سيجارة في الس��نة في منطقة الشرق األوسط وش��مال أفريقيا، أي 
نحو 10.6 في المئة من السوق الشرعية”،  الفتاً إلى أن “المنّظمة 
العالميّ��ة للجمارك WCO ق��دّرت الكمية المص��ادرة عام 2012 
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من مختلف الجوانب، وال سيّما من الناحية األمنية، وهو ما يسّمى 
باالس��تثمار في األمن”. وق��ال: “ثمة منتج��اٌت فكري��ةٌ ومعنويةٌ، 
وأخ��رى تجاري��ةٌ وغذائي��ة، تحتّ��م علينا مكافح��ة االتّج��ار غير 

المشروع.
وتاب��ع: “ال بدّ لن��ا جميعاً، م��ن بذل الجهود الس��ريعة، والتنس��يق 
بين القطاعين الع��اّم والخاّص، من أجل حماي��ة التّجار القانونيّين، 
وحماية عائدات خزين��ة الدولة، إضافةً إلى تب��ادل المعلومات بين 
العاملين في القطاع التجارّي واالقتصادّي، وجهات إنفاذ القانون، 
وتقديم الدعم له��م وتبادل الخبرات للتص��دّي للتحدّيات التي تواجه 

المؤّسسات األمنية، والقطاعين المالّي والتجارّي”.

ابراهيم
أم��ا  النائ��ب الع��ام المال��ي القاض��ي عل��ي إبراهي��م ، فش��رح 
اختصاصات النيابة العامة المالية، ووص��ف التهريب بأنه “وجه 
من أوجه الفساد وهو يحرم الخزينة العامة من األموال التي تذهب 

إلى جيوب المهّربين والمنتفعين”.
وقال: “نحن ندّعي يومياً ونحيل على المراجع القضائيّة المختّصة 
)كقاضي التحقي��ق( ملفات، وفي ه��ذا الموضوع يتم التنس��يق مع 
األجه��زة األمني��ة الموج��ودة على األرض س��واء م��ع الجمارك 
أو الش��رطة القضائية أو المخاف��ر أو األمن الع��ام وجهاز مكافحة 
التهريب في الريجي. قد تكون األحكام ال تصل إلى الس��جن ولكن 
يجب أن نحترم كل حكم يصدر عن الس��لطة القضائيّة إذ لكل ملف 

خصوصيّته”.

ضاهر
والحظ المدير العام للجمارك بدري ضاه��ر أن “تجارة التبغ غير 
المش��روعة تهدّد الصّحة العام��ة للمواطنين وتؤدي إلى خس��ارة 
الدولة مبالغ طائلة”. وعدّد أبرز أس��باب التجارة غير المشروعة، 
ومنها “طول اإلج��راءات الجمركية وتعقيدها م��ن جهة، وارتفاع 
معدالت الرس��وم والضرائب من جهة ثانية، والفساد والرشوة من 

جهة ثالثة”.
وخت��م ضاه��ر مؤك��داً أن “الجمارك حقق��ت خطوات ع��دّة بهدف 
تسهيل حركة التجارة المشروعة وتحسين وتطوير إجراءات العمل 
الجمركي وهذا بدوره س��يؤدي إلى تحس��ين آليات تحصيل الرسوم 
والضرائب الجمركية وس��ينعكس إيجابا على زيادته��ا إضافة إلى 
التطبيق األمث��ل للقوانين والتش��ريعات وهذه اآلليات س��تدعم حتماً 

االقتصاد الوطني وتشجع االستثمارات األجنبية المباشرة”.

ظاهر
وقال رئي��س مصلحة مكافح��ة التهريب في “الريج��ي” المهندس 
محم��د ظاه��ر إّن “العوامل التي تساهم في زي��ادة االتجار غير 
المشروع هي السياس��ة الضريبية غير المتوازنة والعبء المرتفع 
الناتج عن زيادات ضريبيّة متتالية، والتف��اوت في أسعار منتجات 
التبغ مع الدول المجاورة، وضعف إنفاذ القوانين، وكذل��ك غياب 
الرقاب��ة المحكم��ة في مناطق التجارة الحرة وخصوصاً على سلع 
سعرها المنخفض”.الترانزيت، والطلب المتزايد على البضائع غير المشروعة بسبب 

40



41

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2018

نستطي��ع أن نؤم��ن أسواق��اً تصديرية بديل��ة وإضافية تع��زز تصدير 
المنتج��ات ليس فقط م��ن حلب بل م��ن كل أنح��اء سورية أينم��ا ُوِجد 
اإلنتاج، بالتوازي مع تأمين تدفق المنتجات الصناعية إلى كل األسواق 

السورية.
أال تحتاج الصناعة إلى تس����هيالت ضريبية كط����ي تكاليف المناطق 

المتضررة؟
إن الحاجة إلى التسهيالت الضريبية ضرورة ملحة جداً لكل الصناعة 
السوري��ة ال سيما منها الحلبي��ة على وجه الخص��وص، ولكن لألسف 
ال نجد على أرض الواق��ع -بالنسبة لحلب- من ذلك ش��يئاً، وال نجد أية 
تسهيالت ضريبية رغ��م أن الضرر الواقع في حل��ب كان األكبر على 
مستوى المنشآت والمعامل واألسواق المنهوبة والمدمرة، ورغم ذلك لم 
نلق أي معاملة استثنائية وال محفزات أو تسهيالت على هذا المستوى، 
كما لم تحظ صناعة حلب بأية معاملة تفضيلية. ومن المهم اإلشارة إلى 
أن الصناعة في حلب ال تطالب بتفضيل لنفسها على حساب غيرها، بل 
تطالب بمساواتها بسواها ومعاملة ك��ل المناطق الصناعية المتضررة 
بتفضيل سواء كانت في ريف دمش��ق أم حلب، وعندما تعامل المناطق 
المتضررة سواسية ستكون صناعة حلب األكث��ر استفادة من ذلك ألن 
حلب تعتبر المنطقة األكثر تضرراً م��ن اإلرهاب والتخريب والتدمير 
الممنهج ال��ذي مارس��ه، ولكننا لم نجد ه��ذا الشيء بالنظر إل��ى انعدام 
المب��ادرة في حين يب��دو التردد والتخبط ف��ي تحديد كيفي��ة التعامل مع 
الصناعة وكيفية إنهاضها من جديد سيد الموقف في الوقت الذي يجب 
فيه مساعدة الصناعيين عل��ى النهوض بمعامله��م ومنشآتهم وتفعيلها 
وزجها في العملية اإلنتاجية، ومن ثم مطالبتهم بقروضهم والمستحقات 
المترتبة عليهم، وبالتالي فإن تعمي��م بعض الحاالت السيئة التي برزت 
دليل وجود خطة عمل حقيقية.من ضعاف النفوس على ك��ل الصناعيين أمر غير مقبول كما هو ليس 

الشهابي: تشريعات لدعم الصناعة السورية وإطالقها

ما ال����ذي تحتاجه الصناعة الس����ورية حت����ى تنطلق نح����و التعافي 
الحقيقي؟

الواق��ع أن مرحل��ة التعافي بالنسب��ة إل��ى الصناعة السوري��ة قد بدأت 
تدريجي��اً ولكنها بطيئة نسبي��اً، في حين نريده��ا كصناعيين متسارعة 
يومياً في ش��كل مستمر ومواٍز لالنتصارات التي تحققها قواتنا الباسلة 
على األرض، فالطموح أكبر من الواقع بكثير خصوصاً لجهة الحاجة 
إلى قوانين تواكب رغبة الصناعيين بتفعيل منشآتهم بشكل أفضل مما 
هو قائم حالياً، حيث تحتاج الصناعة إلى قوانين استثنائية غير اعتيادية 
تشمل كل ما له صلة بالصناعي ومنشأته، وأولها قانون حديث لمعالجة 
القروض المتعثرة ألنها ال تزال وحت��ى اللحظة الراهنة مشكلة تعرقل 
عملية التعافي وتنشيط االقتص��اد عبر الصناعة، عل��ى أن يكون ذلك 
متوازياً م��ع إطالق العملي��ة اإلقراضية م��ن جديد بالنسب��ة للقروض 
التشغيلية وقروض إصالح المنشأت ناهيك بتسهيالت مصرفية أخرى. 
كما تحتاج الصناعة السورية إلى قواني��ن خاصة بالمناطق المتضررة 
التي تم تحريرها، ألن إصالح منطق��ة صناعية ما تضم مئات المعامل 
أصابها الضرر بفع��ل اإلرهاب ال يمكن أن يتم ب��أي حال من األحوال 
بوج��ود القواني��ن الحالي��ة، وعليه ال بد م��ن قانون خ��اص وحصري 
بالمناطق المتضررة وهو ما كان محور مقترحاتنا وتوصياتنا ورؤيتنا 
في الكت��اب ال��ذي رفعناه إل��ى الحكومة في ه��ذا الشأن. وف��ي السياق 
نفسه تحتاج الصناعة السورية إلى االس��راع في وضع قانون استثمار 
عصري يواكب احتياجات المرحلة، وهي مسألة ش��ديدة األهمية أنفقنا 
من الزم��ن سنوات سبع ف��ي المطالبة به��ا. ولمزيد م��ن التوسع يمكن 
القول وبصراح��ة إننا وحتى ه��ذه اللحظة لم نجد ح��الً ناجعاً للتهريب 
وتفعيل عمل الجمارك الذي نحتاجه وبش��دة، ال سيما لمكافحة تهريب 
البضائع إلى تركيا عبر المعابر المحدثة والمعابر األخرى وعبر تجارة 

الترانزيت وباألخص تهريب النسيج واألقمشة.

باعتبارها عاصمة لالقتصاد الس����وري ما هو مستوى الحمائية الذي 
تحتاجه حلب؟

ال ش��ك في أن وقف التهريب إلى حل��ب يعتب��ر رأس األولويات التي 
تحتاجها الصناعة الحلبية، فالتهريب اآلتي من تركيا يلعب دوراً فعاالً 
في التأثير سلباً عل��ى الصناعة في حلب، وبالتالي ف��إن وقف التهريب 
واإلسراع في استكمال ما ُوِعدنا به من أمور في ملف القطاع النسيجي 
سيخلق الحافز والدافع للصناعة الحلبية في تسري��ع وتطوير إنتاجها، 
ليس من خ��ارج سورية بل من داخله��ا عبر إع��ادة الصناعيين الكبار 
والمتوسطين الذين هاجروا من حلب إل��ى الخارج. ولكن وعلى الرغم 
من ذلك لدينا األن عدد كبير جداً من المعامل التي بدأت العمل واإلنتاج 
تدريجياً وإن كانت ال تعم��ل بطاقتها القصوى، وعلي��ه فالصناعة في 
حلب تحتاج إلى فتح الطريق إلى الس��وق العراقية ال سيما البري، كما 
تحتاج إلى وصول أفضل وأكثر فعالية إلى الس��وق الروسية، وعندها 

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية فارس الشهابي لمجلة البنك والمستثمر، أن المرحلة الحالية تتطلب محفزات 
متنوعة إلنهاض الصناعة وزجها في العملية اإلنتاجية، مشدداً على أهمية مكافحة التهريب ال سيما منه اآلتي من 
تركيا، بالنظر إلى تأثيره السلبي على قطاع النسيج واأللبسة، الفتاً إلى أن معالجة القروض المتعثرة تشكل إحدى سبل 

اإلسراع في تعافي القطاع الصناعي.

 فارس الشهابي
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الخ��اص( لتطوير “ني��وم” وبناء المه��ارات والق��درة والخبرة في 
المملكة العربية السعودية.

اتفاقيات مختلفة
في قط��اع التعلي��م، ُوقِع��ت مذكرة تفاه��م نصت على بن��اء ودعم 
التعاون بي��ن الطرفين لتحسي��ن مست��وى التعليم ف��ي المملكة في 
إطار رؤي��ة 2030 لخلق فرص جدي��دة لألجي��ال المستقبلية عبر 
بن��اء الق��درات والمعرف��ة لديه��م. وسيعقد وف��ق االتفاقي��ة حوار 
تعليمي سنوي بي��ن المملكتين بمشاركة رفيع��ة المستوى، وإجراء 
البحوث في مجال إصالحات النظام التعليم��ي في المملكة العربية 
السعودي��ة، وتأسي��س ش��راكات تعليمي��ة استراتيجية م��ع القطاع 
الخاص لتحسين ج��ودة النظام التعليم��ي في المملك��ة. وقد عينت 
بريطانيا السير أنطوني سيلدون ليك��ون مبعوثا خاصاً للتعليم لدعم 

رؤية 2030.
من جه��ة أخرى، ت��م توقي��ع اتفاقية تع��اون ثقافي، يتم م��ن خاللها 
التعاون في تطوي��ر وحماية المحتوى الثقاف��ي للبلدين، وقد التزمت 
المملكة المتح��دة بدعم االستثمار في المملك��ة العربية السعودية في 

مشاريع الثقافة والترفيه.
وف��ي القط��اع العقاري ت��م تأسي��س صن��دوق استثم��ارات بقيمة 
100 ملي��ون جني��ه إسترلين��ي )139ملي��ون دوالر(، لالستثمار 
في العق��ارات البريطاني��ة. وفي قط��اع الرياضة ت��م االتفاق على 
استضافة السعودية لبطولة العالم للغول��ف. كما حضرت المسائل 
اإلنسانية على طاولة المباحث��ات، إذ  وقع الجانبان اتفاقيات تعاون 
من أجل تقوية االستجابة للتحديات اإلنساني��ة والتنموية واإلقليمية 
والعالمي��ة، وكجزء من ه��ذه الشراك��ة، تعهد البل��دان بمبلغ 100 
سبل المعيشة واالزدهار في القرن اإلفريقي وشرق إفريقيا.مليون جنيه استرليني )139مليون دوالر( لصندوق مشترك لدعم 

بن سلمان يوقع اتفاقيات وصفقات مع بريطانيا

تعاون عسكري
في بيان مشترك في ختام الزيارة، ش��دد البلدان على أهمية العالقة 
الدفاعي��ة واألمني��ة ودورها في تحقي��ق األمن الوطن��ي المشترك 
واالستق��رار اإلقليم��ي، وتعه��دوا بشراكة أكث��ر عمق��اً لمواجهة 

التحديات الجديدة.
وفي هذا السياق، وقع على عدٍد من مذكرات التفاهم لتعزيز قدرات 
المملك��ة الدفاعية، من خ��الل نقل التقني��ة وتوطينه��ا، والمشاركة 
الصناعية بي��ن القطاعين الصناع��ي الدفاعي في البلدي��ن، وتوفير 
التدريب، وبناء ش��راكة في مجال البح��ث والتطوير على المستوى 
الحكومي والصناع��ي، وتقديم االستشارات الفني��ة لبرنامج التحول 
لتطوي��ر وزارة الدف��اع. وتمثلت أب��رز التفاهمات في توقي��ع اتفاٍق 
مبدئي حول بيع بريطاني��ا 48 مقاتلة من ط��راز “تايفون” لصالح 

المملكة العربية السعودية.

االستثمار والقطاع الخاص
في ما يخص االستثمار، أعلنت المملكة المتحدة دعم رؤية 2030، 
وتعهدت بالعمل مع السعودية لتحقيق أهداف التصنيع وتنمية رأس 

المال البشري.
بدوره وافق صن��دوق االستثم��ارات العامة السع��ودي على العمل 
بشكل وثيق مع الجانب البريطاني لتحديد فرص االستثمار المتبادلة، 
بما يتماشى مع رؤية 2030 وأولويات االستثمار الخاصة بالمملكة 
المتح��دة. كما اتف��ق البل��دان على إنش��اء مجموع��ات مشتركة من 
القطاع الخاص لدعم التوس��ع في القطاعات الرئيسي��ة المحددة في 
رؤية 2030، بما في ذلك الخصخص��ة وإدارة األصول والعقارات 
وعلوم الحياة والتقنية. كذلك أبدت المملك��ة المتحدة اهتمامها القوي 
بمشروع مدينة “نيوم”، حيث  اتفق البل��دان على العمل معاً لتحديد 
طرق استخدام الخبرات واالبتكارات البريطانية )بما في ذلك القطاع 

حفلت زيارة ولي العهد السـعودي 
مؤخـــراً  ســـلمان  بـن  محمـد 
اإليجابيــة،  باألحـداث  لنـدن  إلى 
لألمير  األولى  الزيارة  إذ فتحت هذه 
آفاقـًا  للعهـد  وليـًا  بوصفه 
والتفاهـم  التعـاون  مـن  جديـدة 
بيـن المملكة المتحـدة والمملكة 
العربيـة السـعودية على مختلـف 
األصعـدة العسـكريـة والرياضيـة 
والثقافية وغيرهـا، وقـدرت قيمـة 
الصفقات الموقعة بحوالى 100 مليار 

دوالر أميركي.
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الخدمات، وهو ما سيسهم في تقليص الفساد ... ومن الضروري أيضاً تطوير الكوادر 
في كل المجاالت كالتعليم واألعمال وغيرها.

ً اقتصاديا
ورأى بوتي��ن أن على روسيا أن تثب��ت مكانتها ضمن االقتص��ادات الخمسة الكبرى 
عالمياً، ويجب تحقيق نمو إنتاجية العمل بوتيرة ال تقل عن 5 % في السنة. كما يجب 
مضاعفة حجم الص��ادرات الروسية من غي��ر الخامات خالل السن��وات ال�6 المقبلة 
لتصل قيمته إلى 250 مليار دوالر. وأكد أن روسيا تهدف في السنوات األربع المقبلة 

إلى زيادة صادرتها إلى األسواق العالمية والتقليل من الواردات.
وخالل السنوات ال�6 المقبلة يتوجب على الحكوم��ة الروسية العمل على زيادة طاقة 
موانئ آزوف المطلة عل��ى البحر األسود بواقع مرة ونص��ف المرة، وتنشيط حركة 
الشحن عبر المسار البحري الشمالي لتصل إلى 10 أضعاف. وينبغي زيادة ترانزيت 
حاويات الشحن عبر روسيا 4 م��رات، لتصبح رائدة في هذا المج��ال. ولفت إلى أن 
طاق��ة الموانئ والنق��ل البحري على ط��ول المس��ار الشمالي تجاوزت المؤش��رات 

السوفيتية، حيث كان األسطول في القطب الشمالي، وسيبقى، األقوى في العالم. 
وعن االستثمارات، قال إن روسيا تخطط لجذب نحو 26.5 مليار دوالر على ش��كل 
استثمارات خاص��ة لتجديد الطاق��ة الكهربائية، وأن��ه من الض��روري أيضا إدخال 

تكنولوجيات جديدة في توليد الطاقة وتخزينها ونقلها.

التحول الرقمي
وعبر بوتين عن رغبته في أن تصبح روسيا واحدة م��ن المراكز الرئيسية في العالم 
لتخزين البيانات ومعالجتها. كما دعا إلى تحقيق المزيد من التقدم في صناعة أجهزة 
لعملية الرقمنة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.الروبوت وفي الذكاء اإلصطناعي، مضيفاً أن جمي��ع الشركات الحكومية ستخضع 

بوتين: روسيا تثبت مكانتها االقتصادية عالميًا

تعزيز الدفاعات
خالل كلمته ذك��ر بوتي��ن مجموعة م��ن األسلحة 
المتط��ورة الت��ي تعم��ل ب��الده عليها، وم��ن هذه 
االسلحة صاروخ بالست��ي عابٌر للق��ارات، يمكنه 
أن يص��ل إل��ى أي مكان ف��ي العال��م تقريب��اً ومن 
الصعب على الدفاعات اعتراض��ه. وكشف أيضاً 
عن  رأس نووي صغير يمكن أن تحمله صواريخ 
كروز وال يمكن لألنظمة المض��ادة للصواريخ أن 
تعترضه، فضالً عن أن ب��الده اختبرت غواصات 
آلية يمكن أن تحمل رؤوساً نووي��ة. وأكد بوتين أّن 
روسيا تق��وم بتطوير أنظم��ة أسلح��ة استراتيجية 
رداً عل��ى انسحاب الوالي��ات المتح��دة من جانب 
واحد م��ن معاهدة الدف��اع الصاروخ��ي، ونشرها 
عناصر منظوم��ة الدرع الصاروخي��ة في أوروبا 
قرب الحدود الروسية، إضاف��ة إلى خططها لنشر 
صواريخ في اليابان وكوريا الجنوبية. وأوضح أن 
بالده أحرزت في اآلونة األخيرة نتائج ملموسة في 
تصنيع أسلح��ة الليزر، وقد سلم��ت بعضها بالفعل 

إلى الوحدات العسكرية.

التنمية البشرية
على صعيد آخر، قال بوتين، إن ب��الده تتطلع إلى 
مضاعفة النفقات عل��ى الرعاية الصحية في الفترة 
2019 - 2024، لتص��ل إل��ى 5 % م��ن النات��ج 
المحل��ي اإلجمال��ي. وأض��اف أن توفي��ر التنمية 
المستدامة وتحسين دخل السكان، يجب أن يتصدر 
أه��داف الحكوم��ة المقبل��ة، التي سيتوج��ب عليها 
العمل لخفض الفائدة السنوية للقروض السكنية في 
البالد إلى ما بي��ن 7 % و8 %، م��ا سيحفز قطاع 
اإلنش��اءات. ويجب عل��ى روسيا خف��ض مستوى 
الفقر إلى النصف خ��الل 6 سنوات، ورفع متوسط 
حياة الفرد من 73 سنة إلى 80 سنة في نهاية العقد 
المقبل، مؤك��داً أن روسي��ا سترفع النات��ج المحلي 
اإلجمالي للفرد مرة ونص��ف المرة حتى منتصف 

العقد المقبل.
تابع: خالل 10 سنوات يجب تقديم جميع الخدمات 
للمواطنين عب��ر اإلنترنت، فليس م��ن الضروري 
االنتق��ال م��ن موق��ع إل��ى آخ��ر للحص��ول على 

وّجه الرئيس الروسي فالديمير بوتين، رسالته السنوية إلى الجمعية االتحادية الروسية، وطرح فيها رؤية القيادة 
الروسية وخططها المستقبلية في النواحي االقتصادية والعسكرية واالجتماعية كافة.

فالديمير بوتين
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أوال، استم��رار تأثير القيود المفروضة عل��ى سوق العق��ارات واالنبعاثات من أكبر  
المصانع الملوثة للبيئة، والتي تم فرضها ألول م��رة في أواخر  عام 2016، في كبح 

سوق السكن والقاعدة الصناعية.
ثانياً، تشير السلطات إلى أنها ستستمر في ضبط نم��و االئتمان في عام 2018، وهو 
ما من ش��أنه أن يُبطئ االستثم��ار الكلي في االقتص��اد. وقد تم ف��رض مجموعة من 
التدابير الجديدة بما في ذلك القيود المفروضة على اإلقراض ألغراض االستثمار في 
العقارات وأسواق األسهم، إلى جانب القروض الممنوحة للحكومات المحلية. كما ظل 

إصدار السندات من قبل الحكومات المحلية محدوداً. 
ثالثاً، توجد حالة من ع��دم اليقين بشأن مدى قوة الطل��ب الخارجي على الصادرات، 
حيث تُجري اإلدارة األميركية تحقيق��اً في اآلثار المترتبة عل��ى تجارتها مع الصين 
جراء انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألمحت إلى أنها تود أن ترى انخفاضاً بواقع 
100 ملي��ار دوالر أميركي في العجز التج��اري مع الصين وال��ذي يبلغ 375 مليار 

دوالر أميركي.

التوازن هو الحل
وفي حين ستؤدي ه��ذه العوامل إلى تثبي��ت معدالت النم��و، إال أن النمو القوي في 
االستهالك سيعوض عنها جزيئاً. وتعهدت الحكومة بزيادة اإلنفاق على المعاش��ات 
والرعاي��ة الصحية والتعليم ف��ي إطار رؤيتها بعي��دة المدى التي ته��دف إلى إعادة 
التوازن إل��ى االقتصاد من خالل جعل��ه يعتمد على االستهالك ب��دالً من االستثمار 
عام 2018.والتصدي��ر. ونتيجة لذلك، من المتوق��ع أن تبلغ نسبة النمو ف��ي الصين 6.4 % في 

توقعات بانخفاض النمو في الصين للسنة 2018

تفاؤل أقل
يسود اآلن تف��اؤل أقل بكثير بش��أن إمكانية تحقيق 
نتيجة مماثل��ة ف��ي ع��ام 2018. فقد ك��ان تركيز  
األجندة االقتصادية خالل مؤتم��ر الشعب الوطني 
منصباً عل��ى السيطرة عل��ى مخاط��ر االستقرار  
المالي بدالً عن إيجاد طرق لتحقيق نمو أسرع. وقد 
عززت السلطات الجهود الرامية إلى تقليص نظام 
الظل المصرف��ي، وخفض المديوني��ات، ومعالجة 

الفائض في الطاقة اإلنتاجية.
باإلضافة إلى ذلك، يمك��ن للمخاطر الخارجية مثل 
السياسات الحمائية الجديدة في الواليات المتحدة أن 
تؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات 

الصينية.
باختصار، قد ينخفض النمو ف��ي الصين من نسبة 
6.9 % ف��ي ع��ام 2017، إل��ى 6.4 % ف��ي عام 

.2018

نقص السيولة وارتفاع الفائدة
بدأ التباطؤ في زخ��م النمو في االقتص��اد الصيني 
فعلي��اً. فق��د بل��غ نم��و النات��ج المحل��ي اإلجمالي 
الحقيق��ي ذروته ف��ي الربع األول من ع��ام 2017 
ثم تراج��ع تدريجياً في كل فصل عل��ى مدار العام. 
وح��دث االرتفاع في النمو بسب��ب ضخامة صافي 
الص��ادرات عل��ى خلفية التحس��ن ف��ي االقتصاد 
العالمي، ولكن قوبل ذل��ك االرتفاع في الصادرات 
جزئي��اً بضع��ف ف��ي الطل��ب المحل��ي، وخاصة 
االستثمار في األصول الثابتة. وك��ان التراجع في 
الطل��ب المحلي مدفوع��اً بالزيادة ف��ي الحد األدنى 
المطلوب لنسبة تغطية القرض لقيمة العقار، وهو 
ما أدى إل��ى تقليص الطل��ب على العق��ارات، إلى 
جانب تراجع نمو االئتمان ف��ي ظل  نقص السيولة 

على المستوى المحلي وارتفاع أسعار الفائدة.

عوامل انخفاض النمو
وبحسب توقعات QNB، فقد يستم��ر هذا االتجاه 

النزولي في 2018، وذلك لثالثة أسباب رئيسية:

أعلنت الصين خالل مؤتمر الشعب الوطني، وهو اجتماع قمة سنوي للقيادة الصينية حول السياسات، عن 
استهداف نمو بنسبة 6.5 % في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في 2018. وهي النسبة نفسها التي كانت 

مستهدفة في 2017 وتسارع خاللها نمو االقتصاد إلى 6.9 %.
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أب��رز أسواقنا التصديرية ه��ي دول الجوار رغم 
الصعوب��ة ف��ي الوصول إل��ى أسواقه��ا وخاصة 
الع��راق، تبع��اً لسرع��ة تلف الكثير م��ن أصناف 
المنتج الزراعي وعدم تحمله لزمن الوصول إلى 
السوق براً أو بحراً من جهة، ولعدم تحمل تكاليف 
النقل الجوي من جهة أخرى، ولكن المساعي تقوم 

الكشتو: المساحات الزراعية تتوسع مع االنتاج والتصدير

أوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية في سورية محمد الكشتو أن العمل جارٍ على ترميم قطيع الماشية من أبقار 
وأغنام بعد تراجع اعدادها نتيجة تخريب اإلرهاب وإجرامه، مبيناً في حديث لمجلة البنك والمستثمر أن التركيز 
على محصول القمح ال يزال قائماً في الروزنامة الزراعية السورية كونه المحصول االستراتيجي األبرز، الفتاً إلى 
المعاناة في تصريف بعض المحاصيل التي تشهد وفرة في اإلنتاج نتيجة حالة بعض المعابر البرّية وعدم قدرة 

المنتج الزراعي على تحمل مسافة النقل إلى األسواق.

ارتفعت معدالت

محاصيلنا

من النباتات

الطبية والعطرية

لسهولة

التعاطي معها

ما هو واقع القط���اع الزراعي اليوم في 
سورية؟

ال ش��ك في أن القطاع الزراعي السوري 
بقي صامداً ومنتجاً لكل األنواع الزراعية 
كم��ا الس��وق السوري��ة خ��ال الح��رب 
واستطعن��ا  أيامه��ا،  أصع��ب  وخ��ال 
بفضل بواسل الجي��ش وسواعد الفاحين 
والمنتجين االستمرار في الصمود وتأمين 
المنتج الزراع��ي للمواطن السوري. وقد 
أدت هزيم��ة اإلره��اب وانتصار الجيش 
وتحري��ر أراٍض جدي��دة م��ن اإلره��اب 
دوراً ف��ي توسعة المساح��ات التي عادت 
إلى العملية اإلنتاجي��ة، وهو أمر مطمئن 
في ش��كل كبير ويتطلب ف��ي الوقت نفسه 
جهوداً أكثر لتسوي��ق المنتج، بالنظر إلى 
أن القط��اع الزراع��ي السوري ل��م يعاِن 
مشكلة اإلنتاج بل عانى معوقات التسويق 
وخاص��ة المحاصيل الرئيسي��ة والعادية، 
أم��ا المحاصيل االستراتيجية فلم يكن من 
مشكلة في تسويقها إلى مؤسسات الدولة.

ذات  الرئيسي��ة  المحاصي��ل  وبتحدي��د 
المعان��اة التسويقي��ة يبرز منه��ا البطاطا 
والبندورة والبصل والثوم في ش��كل عام، 
إل��ى جان��ب الحمضيات والتف��اح بالنظر 
إلى وفرة اإلنتاج وضي��ق التصريف أي 
اتس��اع الع��رض عل��ى حس��اب الطلب، 
لكون جزء غير هيّن من الحدود البرية ال 
يزال يعاني من اإلرهاب ما يفرض إيجاد 
البدائ��ل وهو ما نعمل علي��ه بالتكامل مع 

الحكومة وأجهزتها المعنية.

كم من األس���واق تشكل مقصداً إلنتاجكم 
في ضوء هذه المعاناة؟

وم��ن جميع الجهات لتذلي��ل الصعوبات، 
اإلسعاف��ي  العاج��ل  الح��ل  يبق��ى  فيم��ا 
ضرورة لكون منتجي الخضار تعرضوا 
لخسائ��ر جسيم��ة نتيج��ة وف��رة اإلنتاج 
وقل��ة التصري��ف، وع��دم ق��درة السوق 
المحلي��ة على استيعاب ك��م اإلنتاج، وقد 
نصحنا المزارعي��ن بالتحول إلى زراعة 
المحاصي��ل االستراتيجي��ة طويلة العمر 
التي ش��هد واق��ع تصريفه��ا وتصديرها 

تحسناً.

للص���ادرات  الرئيس���ية  التوليف���ة  م���ا 
والمستوردات الزراعية حالياً؟

عل��ى رأس  القائمة يأت��ي الكمون وزيت 
البرك��ة  وحب��ة  واليانس��ون  الزيت��ون 
والنبات��ات الطبية والعطري��ة بشكل عام 
إل��ى جانب الخض��ار والفاكه��ة، ويمكن 
الق��ول أن الجس��م الرئيس��ي للصادرات 
السورية يتكون من الصادرات الزراعية.

أم��ا بالنسبة إلى المستوردات فا تستورد 
سوري��ة أي منت��ج زراع��ي وال نؤيد في 
االتح��اد استيراد أي منت��ج زراعي على 
اإلط��اق، ويقتصر االستي��راد المحدود 
ج��داً على بع��ض السلع بعينه��ا كالموز، 
وخال السنوات الماضية كانت البطاطا، 
أما ف��ي السن��ة الحالية، ف��ا نستورد أي 
منت��ج زراعي ب��ل على العك��س فإنتاجنا 

فائض ونبحث له عن منافذ للتصدير.

ماذا عن قطعان الماشية وترميم أعدادها 
بعد سرقة اإلرهاب لجزء مهم منها؟

قطيع األبق��ار يحتاج إل��ى الترميم بشكل 
كبي��ر، والحكومة عمل��ت مشكورة خال 

محمد الكشتو
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الزراعي��ة اختلفت حكماً وفي ش��كل واضح عما 
قبل األزمة، بالنظر إل��ى أن بعض المحاصيل قد 
تراجع��ت وتضررت مساحاته��ا بسبب اإلرهاب 
كالشمندر السكري الذي تراجع ويكاد يكون ش��به 
متوقف اإلنتاج لك��ون ظروف زراعته وتصنيعه 
خاص��ة ال تتناس��ب والمرحل��ة الحالي��ة، وكذلك 
القطن ال��ذي يتركز إنتاجه ف��ي المناطق الشرقية 
الت��ي ما زالت تعان��ي، أما بقي��ة المحاصيل، فقد 
انزاح��ت خارطتها المكانية وفق الظروف، ولكن 
وف��ي المقاب��ل فقد ارتفع��ت مع��دالت محاصيلنا 
من النبات��ات الطبية والعطري��ة لسهولة التعاطي 

السنتين الماضي��ة والحالية على استيراد 
نح��و 8 أالف رأس، وقد استورد االتحاد 
عدداً صغيراً من الرؤوس لفتح الباب أمام 
هذه العملية وكلها من األصناف الممتازة 

عالية اإلنتاج.

أم��ا بالنسب��ة لقطي��ع األغن��ام، فمن غير 
الممك��ن ترميمه م��ن أي جهة أو بلد ألننا 
نح��ن األصل فأغن��ام الع��واس المصنفة 
األفض��ل واألج��ود عالمي��اً ه��ي سوريّة 
األص��ل وبامتي��از وموطنه��ا سوري��ة، 
وبالتال��ي يعتم��د الترمي��م عل��ى التوال��د 
والتكاثر وتأمي��ن البيئ��ة المناسبة لتربية 
األع��داد المتزاي��دة، وم��ن المعروف أن 
أب��رز مناط��ق تربية األغنام ه��ي البادية 
السوري��ة والتي ال ي��زال قسم منها يعاني 
للمؤش��رات  ووفق��اً  ولك��ن  اإلره��اب، 
المتوافرة فإن القطاع آخذ في التعافي جنباً 
إلى جنب مع بقية القطاعات، بالنظر إلى 

دخول الباد واقتصادها مرحلة التعافي.

كيف اختلف���ت الروزنامة الزراعية عما 
قبل األزمة؟

ترّك��ز الخط��ة الزراعي��ة السورية على 
القمح في ش��كل أكيد م��ن دون تغيير في 
أولويت��ه حت��ى الي��وم كون��ه المحصول 
االستراتيج��ي األبرز، ولك��ن الروزنامة 

معها، أما بقية المحاصيل، فا تزال وفق 
الخط��ة الزراعية تقريباً والتي تتشكل من 
التفاح والكرز وال��دراق والفستق الحلبي 
والحمضي��ات،  والبن��دورة  والزيت��ون 
فاألش��جار المثمرة موجودة ومحاصيلها 
كذلك مع ارتفاع نسبة إنتاجها وانخفاضه 
بين سنة وأخرى تبعاً لظروف األش��جار 
نفسه��ا وكله��ا تؤمن الوفرة ف��ي اإلنتاج، 
واألم��ل يحدون��ا بإع��ادة فت��ح األسواق 
جديدة أخرى.المستهدف��ة القديمة والوصول إلى أسواق 
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ح��ول العالم، أما بالنسب��ة إلى الحجم، فمعدل��ه نسبي بين ما ه��و معلن وما 
هو حقيقي، حيث يوجد لدينا خط��وط غير مرئية إلى الع��راق )على سبيل 
المثال( يتم من خالله��ا إيصال الص��ادرات السورية وبق��وة إلى األسواق 
العراقي��ة، وال ننس��ى أن األسعار التأش��يرية غي��ر حقيقية تبع��اً لظروف 
المرحلة الحالية والحص��ار االقتصادي الجائر أح��ادي الجانب المفروض 

على الشعب السوري.
ففي عام 2017 وخالل األشهر األربعة األولى منه كان اإلنتاج والتصنيع 
ف��ي حالة غير مقبول��ة بسبب ع��دم توافر الطاق��ة من محروق��ات وسواها 
بالشكل المطلوب إلنتاج البضائع عامة والتصديرية منها خاصة، وبالتالي 
إن احتسبنا تلك السن��ة كسنة أساس معياري دون أش��هرها األربعة األولى 
سنلمس تط��وراً حقيقي��اً في الص��ادرات التي ب��دأت تتواجد ف��ي األسواق 
الدولية، وعليه نستطيع القول أن الصادرات السورية بدأت تتحسن ويتغير 

هيكلها بشكل شهري.

ما هي أهم االسواق المستهدفة بشكل رئيسي؟
هناك مؤشرات عدة ومتكاملة لألسواق المستهدفة، فالمؤشر األول يتمحور 

السواح: وجهات تصديرية جديدة للمنتجات السورية

بع���د أن الحت تباش���ير التعافي االقتص���ادي، كيف تغير 
التصدير بين األمس واليوم؟

فارق كبير بين واق��ع التصدير خالل سن��وات مضت من 
االزم��ة والي��وم، فالحدي��ث األن ع��ن التصدي��ر كرافعة 
لالقتصاد الس��وري، أي أنه تجاوز مرحل��ة النهوض إلى 

مرحلة التوسع وتحقيق العائدات لالقتصاد الوطني.
ومن المؤك��د أن التعاف��ي الواضح الذي بدا ف��ي االقتصاد 
السوري، يع��ود بالدرج��ة األولى إلى االنتص��ارات التي 
يحققه��ا الجي��ش العرب��ي الس��وري واتساع رقع��ة األمن 
واألم��ان، وبالتال��ي ع��ودة الكثير م��ن النق��اط اإلنتاجية 
إلى العمل ما يعني تأمي��ن المنتج التصدي��ري، وبالدرجة 
الثانية يعود هذا التعافي إلى أس��واق البيع التصديرية التي 
استعادها المنت��ج الس��وري، فأوروبا اليوم تع��د من كبار 
المستوردي��ن لمنتج��ات القط��اع الغذائي، والع��راق عاد 
وبقوة إلى طلب المنتجات السورية، وكذلك الحال بالنسبة 
ألسواق ليبيا ولبنان التي ع��ادت إلى الوجهات التصديرية 
للبضائع الوطني��ة، فسورية بلد متين اقتصادي��اً ألنها تنتج 
كل م��ا تلبس وتأك��ل وهو أم��ر ن��ادر بي��ن دول المنطقة 
كلها، وبالتالي كل ما يت��م حالياً يقع ضمن إط��ار التشبيك 
مع المستوردين القدامى للبضائ��ع السورية ومنتجاتها منذ 
عام 2010 وما قبل��ه بقليل، األمر ال��ذي يجعلنا في اتحاد 
المصدرين جاهزي��ن للتصدير لكل األس��واق التي نتمكن 
من الوصول إليها، وال يغيب عن الذهن دور الحكومة في 
تقوية القط��اع من خالل اإلجراءات الداعم��ة التي تتخذها 
عبر الدعم الذي تقدمه لشحن الصادرات ودعم المعارض 
والتروي��ج كونه يؤس��س لتعاف��ي سريع في ه��ذا القطاع، 
وبعبارة أخرى فإن واق��ع التصدير يتحسن يوم��اً بعد يوم 

كما الظروف العامة في البالد.

إلى كم مقصد تصل الصادرات السورية حالياً، وكم يبلغ 
حجمها تقريباً؟

تص��ل صادراتن��ا بشك��ل حقيق��ي إل��ى نح��و 90 دول��ة 

التصديرية “سيريافود”  الغذائية  الصناعات  المصدرين السوريين محمد السواح أن معرض  اتحاد  أكد رئيس 
منوهًا  سورية،  في  الغذائية  للصناعات  األكبر  المعرض  سيكون   ،2018 أيار/مايو  شهر  خالل  إقامته  المزمع 

بالتوجه الحكومي لدعم القطاع والمعرض من خالل دعم تكاليف شحن العقود التي تبرم خالله.
وأشار السواح في حديث لمجلة البنك والمستثمر إلى وصول البضائع السورية إلى نحو 90 دولة حول العالم، 
مبيناً أن الخطوة المقبلة هي التوجه صوب أسواق شمال أفريقيا وأرمينيا لضمان توليفة متنوعة من األسواق 

لتصريف المنتجات السورية.

وفيما يلي نص الحديث:

 محمد السواح



49

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2018

القطاعات اإلنتاجي��ة غذائية كانت أم نسيجي��ة أو كيميائية 
أو هندسية، فذلك يعني بصري��اً وضمنياً أن اقتصاد الدولة 
الت��ي ينتم��ي إليه��ا المشاركون قائ��م وق��وي ويصنع كل 
ه��ذه المنتجات، ويمتلك م��ن المواد األولي��ة والقدرة على 
التصدير ما يتيح له إنتاج هذه السل��ع والبضائع وإيصالها 
ألس��واق ال��دول األخ��رى، م��ا يعكس ق��وة الدول��ة التي 
تؤمن كل ه��ذه المنتجات وتصدرها إل��ى مستهلكي الدول 
األخ��رى، وعلي��ه فإن ه��ذا يعط��ي الرؤي��ة للمستوردين 
ورج��ال األعم��ال ف��ي الخ��ارج وللجمه��ور، أن سورية 
بدأت تعود إلى عافيتها وف��ي نفس الوقت فالمعارض نافذة 
ومجال لعق��د الصفق��ات ألج��ل التصدير لكونه��ا تضمن 
اطالع مجتمع األعمال والمستوردي��ن في تلك البالد على 

المنتج السوري ومعاينته وفحصه بشكل مباشر.
وفي ه��ذا السياق يزمع اتح��اد المصدري��ن إقامة معرض 
الصناعات الغذائي��ة التصديري��ة “سيرياف��ود” بالتعاون 
مع غرف��ة الصناعة ما بين العاش��ر والخام��س عشر من 
الشهر الخام��س )أيار/مايو( م��ن العام الج��اري 2018، 
على أرض مدين��ة المع��ارض بدمشق، ووفق��اً للتوقعات 
سيزور هذا المعرض ما بين 800 إل��ى ألف رجل أعمال 
م��ن 30 دول��ة، وسيك��ون المع��رض األكبر ف��ي سورية 
للقطاع الغذائي مع وجود مساحات واسعة للمشاركين من 
خالل تخصيص قاعتين للع��رض إلى جانب ثالث قاعات 
لمهرجان سوق البيع المباش��ر، وقد لمسن��ا توجها حكومياً 
لدع��م ه��ذا المع��رض وصادراته م��ن خالل دع��م عقود 

الشحن التصديرية التي يتم إبرامها خالل أيامه.

ما هي الخطوة التالية التحاد المصدرين؟
الخط��وة التالية ه��ي الذهاب ص��وب ش��مال إفريقيا، ألن 
السوق فيها يتي��ح إمكانية كبيرة للدخ��ول إضافة إلى كونه 
يضمن إعادة التشبيك م��ع رجال األعمال هن��اك، أي أننا 
ال نطل��ع حالياً عل��ى تلك السوق ب��ل نحن نق��ول بتواجدنا 
فيها “ها قد عدنا مج��دداً إلى هذه الس��وق”، وطبعاً يعتبر 
الذهاب إلى أسواق ش��مال إفريقيا موط��ئ قدم جديدة حتى 
ال تخرج أسواقها من نطاق نفاذ المنت��ج السوري، إضافة 
إل��ى اتجاهنا ص��وب أرميني��ا وال��دول التي تح��اول فتح 
أسواقها لن��ا، ناهيك عن تحضيرن��ا للمشاركة في معرض 
كبير سيقام في الصين خالل الشهر الحادي عشر )تشرين 
الثاني/نوفمبر( من العام الجاري 2018، والذي سنشارك 
فيه وبفعالية ك��ون الصين قد فتحت ب��اب االستيراد بشكل 
عام، وذلك لنتعرف على ماهية المواد الزراعية والغذائية 
الت��ي نستطي��ع أن نصدره��ا إلى الصي��ن، ناهي��ك باتجاه 
دول الجوار.المصدري��ن السوريين إل��ى تقوية حضوره��م في أسواق 

حول إمكانية دخ��ول السوق، فإن كان��ت دولة ما ال تمنح تأش��يرة الدخول 
للمنتجين والمصدري��ن السوريي��ن ال يمكن له��م دخوله��ا، وبالتالي تبرز 
الصعوبة بالنسبة للتواج��د المكاني قبل الوصول إل��ى صعوبات الوصول 
اللوجستية، وإن كان الشحن ال يتوفر إليصال البضائع إلى دولة أخرى من 
سورية، ال يمكن كذلك دخول أسواقها، وعلي��ه فتحديد األسواق المستهدفة 
يقوم وبشكل رئيسي على مؤش��ر القبول، ولعل أبرز مث��ال على ذلك أكبر 
الدول الصديقة لسورية والتي يتمنى المص��درون السوريون أن يكون لهم 
فيها سوقاً كبيرة ولكن تأش��يرة دخول أراضيها تبرز كمشكلة، األمر الذي 
يعّطل زي��ادة حجم الصادرات إليه��ا، على حين تختلف الحال��ة مع العراق 
الذي تحسنت ألي��ة دخول أراضيه مؤخ��راً بشكل كبير، كم��ا تطورت آلية 
الشحن وإيصال المنت��ج السوري إلي��ه األمر ال��ذي أتاح المج��ال لنا لفتح 

أسواق مهمة فيه.
وكذل��ك ب��ات ح��ال الص��ادرات الس�وري��ة إلى بل��دان أخرى مث��ل، ليبيا 
والجزائر والس��ودان، بمعنى أن أي دول��ة تمنح للمصدر تأش��يرة دخولها 
ويتواجد المقيمون السوري��ون فيها ليساعدوننا عل��ى العمل عليها، سنخلق 
منها سوقاً لتصريف بضائعنا بالجودة المطلوب��ة والسعر المنافس والوفرة 
الدائم��ة، وبشكل عام يمكن الق��ول أن لدينا نح��و 30 إل��ى 40 سوقاً دولية 

مستهدفة.

مم تتكون توليفة الصادرات السورية بشكل عام؟
إجماالً وعل��ى رأس قائمة الص��ادرات السوري��ة تأتي المنتج��ات الغذائية 
والمنتج��ات الزراعي��ة الغذائي��ة، والت��ي تعتب��ر حجم��اً خمس��ة أضعاف 
صادرات القط��اع النسيجي في الفت��رة الحالي��ة، وهو واقع جي��د بالعموم 
ألنه يدعم ويمّك��ن طبقة صغ��ار المنتجين من عمال وفالحي��ن ويساعدهم 
في المعيشة، كما يؤمن لهم فرصة االستمرار ف��ي أعمالهم تبعاً الستمرار 
المنشأت والمعامل والورش التي يعملون فيه��ا، وفي الدرجة الثانية وعلى 
قائمة الصادرات األب��رز يأتي القط��اع النسيجي الذي ك��ان يحتل المرتبة 
األولى في السابق، ولكنه تراجع إلى المرتبة الثانية بفعل الحرب اإلرهابية 
التي تُشن عل��ى سورية وما أفرزته من وقف للكثير م��ن المعامل والورش 
التي كانت تصنّع األلبس��ة والنسيج، أما في المرتبة الثالث��ة تصديرياً فيأتي 
القطاع الكيميائي بمنتجاته المختلفة م��ن المنظفات ومستحضرات التجميل 
والت��ي تُعتبر من ضم��ن الصادرات األساسي��ة، وفي المرتب��ة التصديرية 
الرابعة يأتي القطاع الهندس��ي ومنتجاته من سلع منزلية معّمرة كالغساالت 

والبرادات والمجّمدات وسواها.

لماذا التركيز على المعارض؟
بداية تعتبر المعارض في كل اقتصادي��ات العالم أداة مهمة للترويج بل هي 
أداة الترويج األساسية للمنتجات الوطنية، أما بالنسبة الينا كمصدرين وفي 
إطار التوجه الحكومي لتفعيل التصدير وتنميته باعتباره الرافعة األساسية 
لالقتصاد الوطني في المرحل��ة الحالية، وفي ضوء ما تقدم��ه لنا الحكومة 
من دعم، نركز على المعارض كونه��ا أداة ترويج بصرية ألي دولة نعمل 
معها حتى يستطيع مستورديها ومستهلكيه��ا االطالع على منتجاتنا بصرياً 
ومهنياً، فعندما نقيم معرض في بغداد )على سبيل المثال( وتشارك فيه كل 
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وقـعــــت شــــركـة 
كونــي، الـرائـــــدة 
عالميــاً في صناعة 
المصاعــد والساللم 
المتحركــة عـقــــداً 
وتركيـــب  بتوريــد 
46 مـصـعــــداً و5 
متحـركـة  ســــاللـم 
“آي  لـمـشــــــروع 
دي-بروكفيلد  ســي 
بليــس” فــي دبــي. 

وهــذه المصاعــد ستقسم إلــى 17 مصعــداً من طراز 
 ،)KONE MonoSpace( ”كونــي مونو سبيــس“
 ،)MiniSpace( و27 مصعداً من طراز ميني سبيس

باإلضافة إلى مصعدين من طراز “سينك”.

“كوني” تفوز بعقد في دبي

تشير إحصائيات دائــرة األراضي واألمالك في دبي، 
إلــى أن المستثمريــن الهنــود يتصدرون قائمــة أكبر 
المشتريــن فــي قطاع العقــارات بدبــي، حيث ضخوا 
استثمــارات ضخمة بلغت قيمتهــا 83,65 مليار درهم 
)22,7 مليــار دوالر أميركي( خالل السنوات الخمس 

الماضية.
وفي العــام 2017، بلغت استثماراتهــم في إمارة دبي 
15,6 مليــار درهم )4,2 مليــار دوالر أميركي(، بعد 
أن وصلــت إلى 20 مليــار درهــم )5,4 مليار دوالر 
أميركي( و12 مليار درهم )3,2 مليار دوالر أميركي( 
فــي العاميــن 2015 / 2016 على التوالــي، علماً أن 
حاملــي الجنسية الهنديــة في دولة اإلمــارات العربية 

المتحدة يمثلون أكبر جالية أجنبية.

83 مليار درهم استثمارات الهنود
في دبي

شراكة بين “شروق” و“المباني”

وقعت هيئة الشارقة لالستثمار 
اتفاقية  “شــروق”  والتطوير 
مع شركة “المباني” الكويتية 
إلطــالق مشــروع عقــاري 
مخصص لألغراض التجارية 
والترفيهيــة في منطقة حيوية 
مطلة علــى ضاحيــة مغيدر 

بالشارقــة. ووقع االتفاقية كل من رئيس هيئة “شــروق” بدور بنت سلطان القاسمي، 
ورئيــس مجلس إدارة “المبانــي” محمد عبدالعزيز الشايع. وسيتــم تطوير المشروع 
الممتد على مساحة تزيد عن 65 ألف متر مربع، وإدارته من قبل “المباني” التي تمتلك 
خبرة واسعة، فهو يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المنطقة الواقع فيها، عبر تحويلها 
إلــى مقصــد سياحي وترفيهي، باإلضافــة لتوفير فرص استثماريــة للقطاع التجاري 

والسكني والسياحي.

خطة إلعادة إعمار الغوطة الشرقية

الــوزراء  مجلس  وضع 
الســوري خطــة إعــادة 
إعمــار تنمويـة وخدمية 
واســتثماريـة شــــامـلـة 
للغوطــة الشرقية بشكل 
هويتهــا  علــى  يحافــظ 

الزراعية والحرفية ويتوافق مع محددات التخطيط االقليمي. وطلب المجلس من الوزارات 
وضع خطوات تنفيذية حسب اختصاص كل وزارة لعودة جميع الخدمات إلى الغوطة من 
مدارس ومخافر شرطة ومراكز صحية ومشاف ومؤسسات التجارة الداخلية والمخابز 
واالتصاالت والمياه والكهرباء وازالة االنقاض وتعبيد الطرقات. كما كلف الوزارات عقد 
اجتماع تحضيري لعودة الموظفين الى المؤسسات الحكومية في مدن وبلدات الغوطة مع 

بدء ترميم االبنية الحكومية عبر مجموعات عمل متخصصة بهذا المجال.

“ذا ريزيدنسز” األرقى في أبراج جميرا

باشرت سيجنتشر ديفيلوبرز، شركة 
بدبــي، أعمــال  العقــارات  تطويــر 
التأثيث والديكــور لمشروعها الثاني 
“ذا ريزيدنسز” فــي أبراج بحيرات 
جميــرا. ويتربّع هــذا المشروع على 
الطوابق العليا من أحدث فندق لفنادق 
تــاج، ويتألّف من 80 وحــدة سكنية 

تحت مسمى “مونوغرام” و“أوتوغراف” و“سيجنتشر”. وتتّسم كل شقّة بنظام المنزل 
الذكي بديكور معاصر.
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تعتـــزم شــــركـة 
“كابيتال غــروب 
بروبـرتـيــــــز”، 
التوسع في السوق 
عبــر  المصريــة 
االستحــواذ علــى 
أراٍض فــي البحر 
األحمر والسـاحـل 

الشمالــي والسادس من أكتوبر، وفقــاً للرئيس التنفيذي 
للمشروعات في الشركــة أمجد حسنين، الذي قال: إن 
الشركة ضخت استثمارات مباشــرة بقيمة 300 مليون 
دوالر أميركــي في مصر، وبلغت قيمــة تعاقداتها مع 
شــركات اإلنشاءات نحو )2 مليــاري جنيه مصري(، 
إلنشــاء 1213 وحــدة سكنيــة مــع شــركات أبرزها: 

“حسن عالم” و“درة غروب”.
أضاف حسنين: “من المتوقع الوصول بحجم تعاقدات 
الشركة إلى حوالــى 5 مليارات جنيه مصري في عام 

2018 الجاري”.

“كابيتال غروب” تستحوذ على أراضي 
في البحر األحمر

الشركة أمجد حسنين

إنشاء منطقة أعمال بـ3 مليارات دوالر في مصر

دّشــــن رئيــــس الحكومـة 
المصرية شــريف إسماعيل 
حي منطقة األعمال المركزية 
اإلداريــة  العاصمـــة  فـــي 
الجديدة، باستثمــارات تقدر 
بنحو 3 مـلـيــــارات دوالر 
لبنــاء 20 برجــا. وأوضــح 
وزيــر اإلسكــان والمرافـق 
والمجتمعــات العمرانـيــــة 

المصري مصطفى مدبولي، أن منطقة األعمال المركزية في العاصمة اإلدارية الجديدة 
“تضم 20 برجا لالستخدام السكني واإلداري والتجاري والخدمي، ومنها أعلى برج في 
أفريقيا بارتفاع 385 متراً، مشيراً الى أن هذا المشروع سينجز خالل 3 سنوات. وقدّر 
قيمة استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دوالر، تمّول بقرض صيني، تسدد هيئة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديدة 15 % منه كدفعة أولية، علــى أن تمول نسبة الـ85 % 
المتبقية من القرض بفترة سماح تمتد على فترة اإلنشاء، والتسديد على مدى 10 سنوات.

“هيلتون” تزيد فنادقها في مصر

العالمية  تخطط “هيلتون” 
إلى  2390 غرفــة  لضــم 
التي  الفنادق  محفظتها من 
تديرهــا في مصــر، عبر 
تحــت  فنــادق   9 افتتــاح 
السنوات  خــالل  اإلنشــاء 
الخمس المقبلة،  كما وقعت 
عقود إدارتها لتضاف إلى 

17 فندقــاً ومنتجعاً تديرها الشركة في مصر، وتشمل الفنادق الجديدة 2390 غرفة، 
تتوزع ما بين محافظة القاهرة، وبورسعيد، والعين السخنة، ودمياط الجديدة.

ثالث فندق من “غاردن” في السعودية

أعلنــت هيلتــون غــاردن إن،  عن 
افتتاح “هيلتون غــاردن إن الُخبر” 
ليكــون الثالث في السعودية. ويتميز 
الفنــدق الــذي يضــم 203 غــرف، 
بموقعــه المثالــي لتلبيــة متطلبــات 
المسافريــن إلــى السعوديــة بقصد 
التجارة أو السياحة، وذلك بالتماشي 
مــع التزام هيلتــون بتقديم بيئة عمل 

ووجهة ترفيه مثالية.

حدد خبــراء في االقتصــاد والعقارات عــدة تغييرات 
ساهمت  بإنخفاض أسعار شــراء وتأجير العقارات في 
السعوديــة إلى حوالــى 10 % خالل عام، منها فرض 
رسوم علــى األراضي البيضــاء، وتصنيف الوحدات 
السكنية، إضافة إلى فــرض الضرائب على الوافدين. 
وتوقــع الخبــراء استمــرار االنخفاض بشكــل مقارب 
لالرتفاعــات التــي شــهدها ســوق العقار علــى مدى 

سنوات.
وفي هذا الصدد، أشــار الخبير والمستشار االقتصادي 
إيــاس آل بارود، إلــى أن سعر العقــار تضاعف، في 

السنوات األخيرة، بشكل مبالغ فيه.

أسعار العقارات السعودية تنخفض
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شــــركة  أعــلـنـــت 
“ســـيـرفـكـورب”، 
مســـاحـات  لحلــول 
الـعـمـــــــل الـتــــي 
تشــــمــــل المكاتـب 
المجهـــزة والمكاتب 
االفتراضية ومكاتب 
المشتركــة،  العمــل 
عـن تخصيـص أكثر 
من 16 مليون دوالر 
لتطويــر  أميركــي 

منتجاتهــا، بما ينعكس إيجابياً على قطاع مكاتب العمل 
المشتركــة في دول مجلس التعــاون الخليجي والشرق 

األوسط.
وقال المدير التنفيذي فــي “سيرفكورب” تيين مفّرج: 
“نحــن نرصــد االستثمــارات لتعزيز مكاتــب العمل 
المشتركــة، إذ تجمــع بيئة العمل لدينــا بين المساحات 
المهنيــة المتميــزة والمزايا المريحة فــي أهم األسواق 

العالمية”.

مساحات عمل مشتركة
من “سيرفكورب”

تيين مفّرج

افتتحـــت مجموعــة “إيــالف” لخدمــــات الســياحـة 
والســـفـــر والضـيافــة، فنــدق من 5 نجــوم في مدينة 
جــدة في المملكــة العربية السعودية، وذلــك في إطار 
استراتيجيتهــا فــي تعزيــز تواجدهــا ضمــن قطاعي 

السياحة والضيافة.
يذكــر ان الفندق يحتوي على 364 غرفة، وهو مكون 
مــن 7 طوابــق. باإلضافة إلى ذلك، يوجــد في الفندق 

مركز للتسوق.

“إيالف” تفتتح فندق 5 نجوم

تصاميم لمشروع “ون بالم” من “أمنيات”

كشفــت مجموعة “أمنيات” العقارية، عن أحدث 
تصاميــم شــققها في مشــروع “ون بالــم” على 
جزيرة نخلة جميرا بدبي. وتظهر الصور األولى 
للشقــة النمــوذج، تركيز عالي علــى المساحات 
الفسيحة في غرفــة المعيشة، واستخدام تدرجات 
لونيــة رائعــة، وتوفيــر إطالالت مذهلــة باتجاه 
مرســى دبي، والخليــج العربي. وقــد تولى ذلك 

استوديو إليسيون للتصميم، ومقره لندن، فيما تتولى مجموعة دورتشيستر إدارة المبنى.

وحدات “سفرون” في “إعمار الجنوب”

كشفــت “إعمار” للتطوير العقاري، النقاب عن مجمع “سفرون” األول من نوعه في 
مشــروع “إعمار الجنوب”. ويضم “سفرون” لوحدات التاون هاوس، منازل متصلة 

مع حدائق خضراء ضمن 
حي جديد محاٍذ لـ“بوليفارد 
إعمــار الجنوب” على بعد 
دقائــق من مطار آل مكتوم 
الدولي وعن مقر معرض 

“إكسبو 2020 دبي”.

افتتاح “سيتي الند مول” أواخر 2018

اإلنشائيــة  العمليــات  تستكمــل 
لمشروع “سيتي الند مول”، أول 
مركــز تسوق في العالم مستوحى 
من الطبيعة، وفقاً للجدول الزمني، 
وصوالً لالفتتاح في الربع األخير 
مــن عــام 2018. ووصلت نسبة 

إنجــاز المشروع إلى 60 % في نهاية شــباط/فبراير 2018، في حين أن نسبة تأجير 
مساحات التجزئة وصلت ألكثر من 50 % ما بين مؤجرة أو تم االلتزام باستئجارها.

“بانيان تري ريزيدنسز” رسميًا في دبي

أعلنت شركة سويد أند سويد للتطوير العقاري 
ومقرها اإلمــارات، و“بانيان تري” العالمة 
المشهــورة عالميــاً في قطــاع الضيافة، عن 
اإلطالق الرسمي لمبيعــات مشروع “بانيان 
تري ريزيدنسز” فــي دبي واألول من نوعه 

فــي الشرق األوسط. ويتميز المشروع بموقعه القريب من مركز دبي للسلع المتعددة. 
وسيضم البرج المكون من 32 طابقاً، 244 وحدة من الشقق.
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أطلق منتجــع “أتالنتس سانيا” في جزيــرة “هاينان” 
عملياته رسمياً، وباشر باستقبال الضيوف.

ويقع المنتجــع في ساحل خليج “هايتانج”، وهو األول 
ألتالنتــس في الصين، حيث انضــم إلى فندق أتالنتس 

النخلة في دبي.
ويضم المنتجع 1314 غرفة، بما في ذلك 154 جناحاً 
فاخراً، 5 منهم تحت الماء تتمتع كلها بتصميمات فريدة 

واستثنائية أبدعتها شركات تصميم عالمية.

“أتالنتس” ُيطلق منتجعًا
في الصين

“باسافانت” تفوز بعقد في مولدافيا

فازت “باسافانت” للطاقة والبيئة األلمانية، بعقد بقيمة 
110 مليون درهــم )30 مليون دوالر(، لتنفيذ أعمال 
إعادة التأهيل لمشروع محطــة معالجة مياه الصرف 
الصحــي ومرافق جديدة لمعالجة رواسب التكرير في 
العاصمــة المولدوفية كيشيناو. وعقــدت “باسافانت” 
شــراكة مــع “لودفيغ فايفر” لتوفيــر تقنيات لمواجهة 
التحديــات الناجمة عن أعمال إعــادة التأهيل المعقدة. 
وتبلغ حصة “باسافانت” 50 % من القيمة اإلجمالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فارس خطيب: أسهمت 
تقنياتنــا الخاصة في معالجة الميــاه العادمة ورواسب 

التكرير بتحسيــن نوعية البنى التحتية في عدة مدن، وذلك من خالل محطات معالجة 
مياه الصرف الصحي التي قمنا بتركيبها حول العالم.

فارس خطيب

“دانوب العقارية” تطلق مشروع “جويلز”

أطلقت شــركة “دانوب العقارية” مشروع “جويلز” السكني في منطقة أرجان بجوار 
حديقــة “ميراكــل غاردن” في  دبي. وتبلغ قيمة المشــروع 300 مليون درهم) 81,6 
مليون دوالر( ويضم 463 وحدة سكنية تتراوح بين شقق االستوديو والوحدات المؤلفة 

مــن غرفــة نــوم واحدة 
و غرفتيــن. كمــا يشتمل 
المشروع على مجموعة 
من المرافق كناد صحي، 
وبركــة سباحــة، وقاعة 
االستخدامــات،  متعــددة 

ومسار للركض.

مشروعان سكنيان لـ“عزيزي”

للتطوير  أطلقــت “عزيــزي 
العقــــاري” مشـــروعـيــــن 
جديديــن، األول فــي “مدينة 
دبــي الرياضية” تحــت اسم 
“عزيزي غراند”، والثاني في 
“ميــدان أفنيو” بقيمة إجمالية 
تبلغ 750 مليون درهم ) 205 

مليون دوالر(. ويعد مشروع “عزيزي غراند” األول للشركة في مدينة دبي الرياضية، 
ويضم 431 شقة ملحقة بشرفة موزعة بين 238 استوديو، و14 وحدة سكنية ذات غرفة 
نــوم واحــدة و53 وحدة سكنية ذات غرفتي نوم. كما تبلغ المساحة المبنية 47 ألف متر 
مربع، وتم تصميمه على شــكل أربع أبراج مندمجــة في برج واحد، مع مجموعة من 

المرافق مثل بركتين للسباحة، و6 مصاعد توفر مناظر بانورامية وساللم.

أعلــن أميــن السجل 
العقــاري في وزارة 
اإلســكــان العمانية، 
عبــد هللا بــن ســالم 
المخينـي، أن قيمـــة 
العقـــود المتداولــــة 
خالل شــهر شــباط/ 
2018 بلغت  فبراير 
 183 مــن  أكثــر 
عماني  مليــون لاير 

)475 مليــون دوالر أميركــي(. وقــال: بلــغ إجمالي 
أعمال النشاط العقاري 41767 تصرفاً قانونياً، شملت 
تصرفات البيع والهبة واإلرث والمبادلة باإلضافة إلى 

التأشيرات.
وأضــاف المخيني: أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة 
ألبنــاء دول مجلــس التعــاون الخليجي خــالل الشهر 
ذاتــه بلغت 115 سند ملكية، حيث جــاء مواطنو دولة 
اإلمارت فــي المرتبة األولى بين عدد المتملكين، بعدد 
47 متملكــاً، أي بنسبــة 41 % يليهــم مواطنــو دولــة 

الكويت ثم قطر .

اإلماراتيون أكثر الخليجيين تملكًا
في ُعمان

عبدهللا بن سالم المخيني
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الطبيعية والخدمات العامة واألمن والعدل.

أرقام صادمة
تق��ول الدراسة إنه من��ذ ع��ام 2005، زادت الوفي��ات المرتبطة بالح��روب عشرة 
أضعاف لتص��ل إلى أعلى مست��وى لها ف��ي 2015. وبين عام��ي 2010 و2016 
وحدهما، تضاعف عدد الوفيات بين المدنيين في الصراع��ات العنيفة التي أجبرت 
الناس أيضاً عل��ى النزوح بأع��داد لم يسبقها مثي��ل. واليوم يق��در أن 65.6 ماليين 
ش��خص نزحوا داخل بلدانهم أو أصبحوا الجئين، ويُؤلِّف األطفال أكثر من نصف 

مجموع الالجئين في العالم.
ي إلى خسائر تصل إلى 13.6  وتشير التقديرات إلى أن الصراعات العنيفة قد تُ��ؤدِّ
تريليون دوالر سنوياً على مست��وى العالم، وهو رقم يع��ادل 13.3 % من إجمالي 

الناتج المحلي العالمي. وقد يستغرق التعافي من آثار الصراع أجياالً.

سبيل االنتهاء من الصراعات
وخلص��ت الدراسة إل��ى أّن أنج��ح البلدان ه��ي التي تق��در على حش��د ائتالف من 
منظم��ات المجتمع المدني، والمجموع��ات النسائية، والجمعي��ات الدينية، والقطاع 
الخاص لخلق حواف��ز إلحالل الس��الم وإدارة التوترات. وتعمل ه��ذه البلدان أيضاً 
لتنفيذ إصالحات لتقوية المؤسس��ات الخيرية، وتمتين ش��مولية مؤسَّساتها. وتدعو 
الدراسة إل��ى مراجعة عاجلة للحوافز الت��ي لدى الجهات المعني��ة على المستويات 
ك في مرحلة مبك��رة، والعم��ل الجماعي لبناء  الوطنية والمحلي��ة والدولية للتح��رُّ
الس��الم والحفاظ عليه، م��ع مالحظة أن مْنع الص��راع العنيف ال يمك��ن تحقيقه إال 
والديبلوماسية واألمنية.من خالل الشراك��ة الكاملة بي��ن الجهات الوطني��ة الفاعلة في المج��االت اإلنمائية 

الصراع العنيف يزيد الفقر والسالم يعود بالمليارات

ووفق دراسة أعدها البن��ك الدولي واألمم المتحدة 
بعن��وان “مس��ارات للس��الم: نُه��ج ش��املة لمنع 
نشوب الصراع العنيف”، فإنه يج��ب على العالم 
أن يُعي��د تركيز اهتمام��ه على مْنع وق��وع أعمال 
العنف سبي��الً إل��ى تحقي��ق الس��الم، وإن السبيل 
لبلوغ ه��ذه الغاية هو تحديد المخاط��ر في مرحلٍة 
مبكرة، والتعاون الوثيق م��ع الحكومات لتحسين 

االستجابة لهذه المخاطر وتعزيز االحتواء.

الصراعات والفقر
وفي تعقيبه عل��ى الدراسة، ق��ال رئيس مجموعة 
البن�ك الدول����ي، جي��م يون��غ كي���م: يتض�ح ل�ن��ا 
أن الصراع����ات العنيف��ة من أكب��ر العقب��ات في 
طري��ق اإلنهاء على الفق��ر. فهي تُؤثِّ��ر على عدد 
متزايد م��ن الن��اس داخ��ل البل��دان، وال تعترف 
ض  بالحدود الوطني��ة أو تقتصر عليه��ا، وقد تُعّرِ
آثاره غي��ر المباش��رة مناط��ق بأكمله��ا للخطر، 
وتخلق مخاطر على مستوى العال��م. ومْنع وقوع 
الصراع العنيف هو أحد أكث��ر التحديات اإلنمائية 
أهمي��ة ف��ي عصرن��ا، فه��و يتطلَّ��ب المزي��د من 
الموارد، ونهج مبتك��ر، وتكثيف التع��اون في ما 

بين الشركاء الدوليين.
إن الص��راع العني��ف سب��ٌب رئيسي م��ن أسباب 
الفقر الي��وم، وبحل��ول ع��ام 2030 سيعيش أكثر 
من نص��ف فق��راء العالم ف��ي بل��دان يعصف بها 
��د أن الصراعات تقع في  العنف. لكن التقرير يؤّكِ
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخ��ل على السواء، 
وأن الدخ��ل والث��روة ال يضمن��ان مْن��ع العن��ف. 
ولذلك تقت��رح الدراس��ة على البلدان ف��ي مختلف 
مستويات الدخ��ل مجموعة م��ن التوصيات على 
صعي��د السياس��ات والخط��وات الُمح��دَّدة الت��ي 
يمكنه��ا اتخاذه��ا باالش��تراك مع أط��راف فاعلة 
أخ��رى لح��ل المنازعات ب��دون عن��ف. ويشمل 
ذلك: مكافحة المخاطر في مرحلة مبكرة، قبل أن 
تستفحل المظالم، والتشجي��ع على مشاركة النساء 
ل نح��و سياسات أكثر ش��موالً  والشب��اب، والتحوُّ
تكفل تكافؤ الف��رص في الحصول عل��ى الموارد 

على الرغم من كون “السالم” مطلبًا إنسانيًا لحفظ األرواح قبل كل شيء، إال أن أهميته قد تمتد لتساعد 
أيضًا في توفير ما يصل إلى 70 مليار دوالر أميركي سنويًا في المتوسط.

جيم يونغ كيم
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الفترة من 2008 إلى 2012 حوالى 30 في المئة من اإلجمالي العالمي.

وذهب أقل من نص��ف المبيع��ات األميركية بقلي��ل إلى الشرق األوس��ط، في حين 
ش��كلت آسيا ثلث المبيع��ات. وكان��ت المملك��ة العربي��ة السعودية الس��وق األكثر 
أهمية بالنسبة للوالي��ات المتحدة، حيث استحوذت على 18 ف��ي المئة من المبيعات 
األميركية. ومث��ل باق��ي المصدرين الرئيسيي��ن، ف��إن الواليات المتح��دة تستخدم 

صفقات األسلحة كأداة للسياسة الخارجية، وفقاً ل�“سيبري”.
وتم توقيع بعض الصفقات التي ساهمت في زي��ادة مبيعات الواليات المتحدة خالل 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال رئيس برنامج األسلحة ونفقات الجيش في 
“سيبري”، أود فلورانت في بيان: إن “هذه الصفقات والعقود الرئيسية الموقعة في 
عام 2017 ستضمن بق��اء الواليات المتحدة كأكبر مص��در لألسلحة خالل االعوام 

المقبلة”.

روسيا ثاني أكبر مصدر
وقال��ت مؤسسة األبح��اث، إن روسيا كانت ثان��ي أكبر مصدر لألسلح��ة في العالم 
حيث باعت خمس االسلحة العالمية، وشحنت أسلحة إلى 47 دولة. وذهب أكثر من 
نصف صادرات روسيا إل��ى الهند والصين وفيتنام. واحتلت فرنس��ا المرتبة الثالثة 
بنسبة 6.7 في المئة من المبيعات العالمية، تلته��ا ألمانيا ثم الصين. بينما ذهبت ثلث 
ومصر واإلمارات العربية المتحدة والصين.صادرات العالم من االسلحة إلى خمس دول هي الهن��د والمملكة العربية السعودية 

أميركا وروسيا تسيطران على تجارة االسلحة

نمو تجارةاألسلحة
وأظهر المعهد أن تجارة األسلح��ة في العالم نمت 
ف��ي الخمس سن��وات األخي��رة بنسبة عش��رة في 
المئة، كما أن ثلث ه��ذه التجارة يتركز في الشرق 
األوسط، فيم��ا عززت الوالي��ات المتحدة مكانتها 

كأكبر بائع للسالح بالعالم.

وذك��ر معهد سيب��ري الدولي ألبح��اث السالم في 
ستوكهولم أن ثلث األسلحة الت��ي بيعت في الفترة 
الممتدة م��ا بي��ن 2013 و2017 ذهب��ت لمنطقة 

الشرق األوسط وهو ما يشكل 32 في المئة.
وذكر المعهد ف��ي تقريره السن��وي أن معظم دول 
المنطقة متورطة في نزاعات مسلحة في المنطقة.

واحتفظت الهن��د برتبتها ط��وال الخمس��ة أعوام 
الماضي��ة كأول مست��ورد للس��الح ف��ي العال��م، 
حيث يساهم التوتر بين الهند م��ن جهة وباكستان 
والصين من جهة ثانية احتدام السباق نحو التسلح 
في المنطق��ة. تأتي بعده��ا السعودية ف��ي المرتبة 
الثاني��ة، متبوع��ة بمص��ر واإلم��ارات العربي��ة 

المتحدة والصين.

بائعو األسلحة
وعززت الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة موقعها 
كأكبر بائع لألسلحة في العالم على مدى السنوات 
الخمس الماضية، حيث باع��ت نحو ثلث األسلحة 

العالمية، وفقاً لتقرير سيبري.

وقال المعه��د: إن واش��نطن باعت 34 ف��ي المئة 
من مبيعات األسلح��ة العالمية خالل تل��ك الفترة، 
وباعت أسلحة إلى ما ال يقل عن 98 بلداً. وشكلت 
طائرات القتال والنقل ج��زءا كبيراً من صادرات 

السالح األميركية.

وبلغ��ت نسب��ة ص��ادرات الس��الح األميركية في 

حافظت الواليات المتحدة األميركية على المركز األول في قائمة أكبر الدول المصدرة لألسلحة التقليدية في 
العالم حيث بلغت حصتها من الحجم اإلجمالي لصادرات األسلحة العالمية 34 % في الفترة بين 2013 و2017. 
في حين احتفظت روسيا بالمركز الثاني، بحصة بلغت 22 %، وحّلت فرنسا في المركز الثالث على قائمة أكبر 
مصدري األسلحة 6.7 % من الصادرات العالمية، وجاءت ألمانيا في المركز الرابع (5.8 %) وتلتها الصين في 

المركز الخامس 5.7 %، حسبما كشف معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم.
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في كل النواح��ي. وسيك��ون 2018 العام الذي يسم��ح لك بتخزين 
البيانات أينما أردت دون تنازل عن أي من الجوانب الهامة.

5. رّسخ األمن في كل شيء 
سيكون بوسعن��ا دمج األمن في ك��ل ما نقوم ب��ه، والحصول على 
تنبيهات في حال وقوع أية تغييرات. تخيّل موظفة اسمها بام، تتفقد 
بريدها اإللكتروني في كل ي��وم، تستخدم مكالم��ات الفيديو وتتجه 
إلى مواقع إلكترونية معينة. ولكن ف��ي أحد األيام تحاول بام تحميل 
ملفات على خادم لم تستعمله منذ عامين، وهو أمر غير عادي ربما 
يعني أنها تخطط لمغادرة الشركة، ويب��دو أنها ترغب بأخذ بعض 
البيانات معه��ا. وعندما يصبح األمن جزءاً رئيسياً من كل ش��يء، 
ستالحظ أنظمتن��ا أي تغيير في السلوك على الف��ور، ويمكنها على 

الفور حظر بام وإصدار تنبيه.

الخيال يتحول حقيقة
قد تبدو ه��ذه األفكار مجرد خي��ال للبع��ض أو ربما أهداف��اً بعيدة 
المن��ال، إال أنها واقع حقيق��ي يتجسد من خالل التط��ور المتسارع 
لعالم الرقميات، فباألم��س القريب أنشئت عم��الت رقمية ومن ثم 
بنوك رقمية، وهناك أجهزة كثيرة تعتم��د على البيانات واالنترنت 
ويبدو الغد القريب أكثر تحوالً في هذا المجال.أنتجت وانتشرت بشكل واسع في الشركات ولدى أش��خاص كثر، 

توجهات تقنية تغّير مالمح العالم الرقمي

أبرز التوجهات التقنية
1. اجعل البيانات تعمل من أجلك 

تجمع المؤسسات خ��الل أيام معدودة ق��دراً من البيان��ات يفوق ما 
يمكن للعقل البشري معالجت��ه أو استيعابه طوال عمر اإلنسان )أو 
أكثر من شخص(. فنحن نستخدم الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي 
بهدف جمع وتحلي��ل البيانات من كل مكان - به��دف مساعدتنا في 

اتخاذ قرارات أكثر ذكاء.
ونرى أن ذلك التوج��ه أصبح مطبّقاً بالفع��ل، فالمستشفيات يمكنها 
متابعة األطباء والممرضين للتحقق م��ن كونهم قاموا بغسل أيديهم 
في األوق��ات المناسب��ة، ويمك��ن للبن��وك معرفة المشاك��ل وحلها 

بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية قبل أن يتنبه المستخدمون.

2. تغيير طريقة عمل الشبكات
لم يتغير أسلوب عمل الشبكات لحوال��ى 30 عاماً، إذ تتطلب إدارة 
إعدادات الشبك��ة يدوياً فريقاً كام��الً لتقنية المعلوم��ات. ولكن هذا 
هو عام التغيير في هذا الجانب، حيث ننتق��ل من األسلوب اليدوي 

لنعتمد على المقاصد.
ولو فكرنا بالشبكة عل��ى أنها سيارة، فال بد م��ن وجود سائق حتى 
اآلن. ولك��ن الشبكة القائمة عل��ى المقصد هي نفسه��ا سيارة تعمل 

بالقيادة الذاتية.

3. أتمتة مساعدك الشخصي
في عالمنا المعاصر، علين��ا أن نطلب من المساعدين االفتراضيين 
تزويدنا بالمعلوم��ات التي نبح��ث عنها، بحيث يتطل��ب األمر منا 
طلب المعلومات بالضرورة. ولكن الوضع ال ينبغي أن يستمر كما 
هو، ففي عام 2018، سيكون المساعدون االفتراضيون أذكياء بما 

يكفي لمعرفة ما نحتاج قبل أن نخبرهم به.
هذه هي القوة التي تنطوي عليها أتمتة المساعدين - عندما تستطيع 
كل أدواتك الحديث بي��ن بعضها البعض في الخلفي��ة، فإن بوسعها 

القيام باإلجراء المناسب في الوقت المناسب.

4. ضرورة تعدد البنى السحابية 
لم يع��د الحديث ع��ن البني��ة السحابية بصيغ��ة مف��ردة، فالبيانات 
والتطبيقات توضع حيث تحق��ق أفضل أداء لها، وم��ن الجيد نقلها 
بين البنى السحابية حسب الضرورة م��ع التأكيد على أهمية األمن 

تعمل التقنيات الرقمية على خلق فرص غير مسبوقة في كل جوانب حياتنا. وتتماشى هذه التقنيات مع 
الرئيس لمنطقة الشرق األوسط  المتسارع في حجم االستهالك. ويستعرض نائب  متطلبات العصر والنمو 
التي ستتأثر بشكل ملموس بكيفية عمل الشركات  الجوانب  أبرز  وإفريقيا لدى “سيسكو”، ديفيد ميدز، 

والمؤسسات وتحقيقها للقيمة خالل 2018.

ديفيد ميدز
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الفقر الريفي والقضاء على مختلف أش��كال سوء التغذية، الجمع بين تدابير 
الحماية االجتماعية والمبادرات الرامية إلى تعزيز الزراعة األسرية، فهذا 
من ش��أنه أن يعزز التنمية المحلية ويساهم في صنع مناطق اقتصادية أكثر 

حيوية.
وحّض دا سيلف��ا الحكومات عل��ى االستفادة من “عق��د الزراعة األسرية” 
الذي أعلنت عنه األمم المتحدة مؤخراً، وسيبدأ العمل فيه بداية عام 2019، 
وذلك به��دف توجيه المزيد من االنتب��اه إلى الناس الذي��ن ينتجون أكثر من 
80 % من غذاء العالم، ولكنهم، للمفارقة، غالباً ما يكونون األكثر عرضة 

للجوع.

التخفيف من آثار تغير المناخ
يؤثر تغي��ر المناخ بشك��ل كبير على النظ��م الغذائية والزراعي��ة في جميع 
أنحاء العالم، وت��دل الكوارث الطبيعي��ة التي حدثت مؤخ��راً مثل الزلزال 
الذي ض��رب المكسي��ك واألعاصي��ر التي دم��رت مساحات ش��اسعة من 
األراضي ف��ي أميركا الوسط��ى ومنطق��ة الكاريبي على أن ه��ذه المنطقة 

بالتحديد معرضة للكثير من المخاطر.
وتدعو الفاو الدول إلى تعزيز تكيف الزراعة مع تغير المناخ، والقيام بذلك 

بطريقة تحمي المجتمعات الريفية الفقيرة.
وفي ه��ذا الصدد، أك��د دا سيلفا أن��ه من الض��روري الحفاظ عل��ى التنوع 
النباتات والحيوانات المهمة للزراعة والغذاء والسياحة.البيولوجي في المنطق��ة، التي تعد موطن��اً لمجموعة كبي��رة ومتنوعة من 

“الفاو” تدعو لمكافحة الجوع في أميركا الالتينية

وف��ي كلمته االفتتاحي��ة خالل ال��دورة الخامس��ة والثالثين 
لمؤتمر الفاو اإلقليمي ألميركا الالتيني��ة والكاريبي، قال دا 
سيلفا: القضاء على الجوع يج��ب أال يكون همنا الوحيد في 
منطقة يعاني 7 % من أطفالها تحت سن الخامسة من زيادة 

الوزن، و20 % من البالغين في 24 بلداً فيها من السمنة.

انتشار البدانة
أض��اف دا سيلف��ا: نريد أن نبن��ي أنظمة غذائي��ة مستدامة 
تمزج ما بين اإلنتاج والتجارة والنقل واالستهالك لضمان 
تن��اول طعام مغ��ذي. ومن الض��روري تن��اول محاصيل 
طازجة منتجة محلياً بدالً من األطعم��ة المصنّعة، فالبدانة 
والوزن الزائ��د يشكالن اليوم وباًء عالمي��اً، وينتشران في 

الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
ووف��ق بيانات الفاو، يعان��ي حوالى 1.9 ملي��ار بالغ حول 
العالم من زي��ادة ال��وزن و650 مليونا م��ن البدانة، وهذا 
الوضع يدع��و إلى القل��ق خصوصاً في أميرك��ا الالتينية، 

حيث يعاني 96 مليون بالغ من البدانة.

القضاء على الجوع
ولفت دا سيلفا إل��ى أن منطقة أميرك��ا الالتينية والكاريبي 
كانت مثاالً يحتذى عندما أصبحت عام 2016 أول منطقة 
في العالم تحق��ق الهدفي��ن العالميي��ن الخاصي��ن بتقليص 
الجوع. ولكن في عام 2017 ارتفع عدد الذين يعانون من 
نقص التغذية في المنطقة إلى 42.5 مليون شخص. معرباً 
ع��ن اعتقاده ب��أن اإلرادة السياسي��ة نفسها الت��ي أدت إلى 
تلك اإلنج��ازات السابقة ستمكن المنطقة م��ن التغلب على 

االتجاه المعاكس الجديد.
وأكد أنه ينبغي على تلك ال��دول مواصلة صياغة سياسات 
اقتصادية واجتماعية وإنتاجية أكثر شموالً، ووضع األطر 
القانونية وأنظمة الحوكم��ة الالزمة لضم��ان إحراز تقدم 
نحو األمن الغذائي للجميع، لكي تفي دول أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريب��ي بتعهداتها بالقضاء عل��ى الجوع بحلول 

.2025

قطاع زراعة أسرية أقوى
ووفق المدير العام للف��او، فمن الضروري ج��داً للحد من 

حض المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) غرازيانو دا سيلفا، الحكومات في أميركا 
الالتينية والكاريبي على اإلبقاء على مكافحة الجوع في صدارة سياساتها، وأن يساهموا أيضًا في محاربة 

سوء التغذية لمنع انتشار مشكلة البدانة والوزن الزائد.

 غرازيانو دا سيلفا
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“سيمفوني أوف ذا سيز”
ت��س�������ت��ع���د 
“سيمفوني أوف 
ذا سيز” السفينة 
السياحية األكبر 
ف��ي الع�ال�����م، 
لانط��اق ف��ي 
رحلته��ا األولى 
في شهر نيسان/

أبري��ل 2018، عل��ى أن تب��دأ المدين��ة العائمة موسمه��ا األول من 
برش��لونة، م��ع رحات لمدة 7 لياٍل الكتش��اف تاريخ منطقة البحر 

األبيض المتوسط وموانئها وما تكتنزه من روائع.

“دبي مول” أفخم وجهة للتسوق
التوسعة  افتتاح  تم 
المنتظ��رة لمنطقة 
األزي��اء في “دبي 
م��ول” م��ع منافذ 
ألكث��ر م��ن 150 
تجاري��ة  عام��ة 
فاخ��رة. وأصب��ح 

بإمك��ان عشاق الموضة فرصة االختيار من بين مجموعة حصرية 
م��ن المفاهيم الجديدة التي يقدمها رواد تج��ارة التجزئة الفاخرة في 
العال��م، باإلضافة إلى التعرف على عام��ات تجارية تتواجد للمرة 

األولى في الشرق األوسط.

سامسونغ تستعرض على برج خليفة
“سامسونغ”  احتفل��ت 
بإطاق أحدث أيقوناتها 
الهوات��ف  عال��م  ف��ي 
الذكية الرائدة +S9 و

S9 Galaxy، ضمن 
الشركة  نظمتها  فعالية 
س��وق  جس��ر  عل��ى 
البح��ار بالق��رب م��ن 

نافورة دبي. وبدأ الحدث في المنطقة المخصصة للتجارب التفاعلية، 
حيث استمتع الزوار بالتعرف على أبرز خصائص الهاتف الجديد. 

واختتمت الفعالية بعرض على واجهة برج خليفة بدبي.

جناح فندقي للتواصل االجتماعي
الً  ح�ت�ف��������ا ا
بوص�ول ع��دد 
متابعي��ه ع�ل�ى 
“فايسبوك” إلى 
ملي�ون متاب��ع، 
ق��رر منتج���ع 
أتانت�س النخلة 
في دبي مكاف�أة 

متابعي��ه بإطاق أول جناح فندقي للتواص��ل االجتماعي في العالم. 
وسيت��م دعوة متابعي حساب المنتجع عل��ى فيسبوك إلى حجز ليلة 

واحدة مجاناً في جناح التواصل االجتماعي.

السياحة المستدامة في سلوفينيا
تربعت س���لوفينيا 
عل��ى قائمة أفضل 
10 وجه��ات بيئية 
ف�ي  وس���ي�احي���ة 
العال��م، والت��ي تم 
كشف النقاب عنها 

في معرض بورصة برلين للسياحة والسفر 2018. وجاء تصنيف 
سلوفينيا في هذه المرتبة المتقدمة بعدما اختيرت من بين 100 وجهة 
مستدام��ة أوروبياً. وتعد سلوفينيا موطن الخضرة الدائمة والسياحة 
الصحي��ة والمستدامة، فضاً عن احتضانه��ا مراكز العافية الرائدة 

على صعيد القارة األوروبية.

معرض دبي العالمي للقوارب
اختت��م مع�رض 
دب��ي العال�م���ي 
للقوارب فعالياته 
العام بنجاح  هذا 
ملح��وظ، حي�ث 
ف��ت  س���ت�ض�ا ا
الدورة الس�ادس�ة 
والعشرون نخبة 

من أكبر الشركات والعامات التجارية في هذا المجال. واستضاف 
المع��رض مجموعة واسعة من الق��وارب واليخوت الفاخرة، وذلك 

باإلضافة إلى أحدث معدات الغوص واإلبحار.
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“دينر باي هيستون بلومنتال” في دبي
أع�ل��ن منتج���ع 
رويال أتانت�س 
آند ريزيدنس�يز، 
بأن مطعم “دينر 
ب��اي هيست��ون 
ب�ل�وم�ن�ت����ال” 
س�يفتت��ح داخ�ل 

المنتج��ع ف��ي عام2019 مقدم��اً أرقى مفاهيم الطه��ي التي طّورها 
الشي��ف هيستون بلومنت��ال، الحائز على نجوم ميش��ان. وسيضم 
تراسين خارجيين ومنطقة طعام خاصة، ويقدم األطباق المعاصرة 

المستوحاة من وصفات طهي تاريخية تعود للقرن ال�14.

أول فرع لـ“ديب ان ديب” في األردن
أعلن��ت “دي��ب ان 
دي��ب”، س��لس�ل��ة 
الشوكوالتة  مقاهي 
الشهي��رة األس��رع 
نمواً في العالم، عن 
ف��رع  أول  افتت��اح 
األردن،  ف��ي  له��ا 
ليبلغ إجمالي ع��دد 

فروعها  102 مقهى حول العالم. ومع دخولها إلى السوق األردنية، 
بات��ت متواجدة في 17 دولة ح��ول العالم وذلك الزدياد الطلب على 

الشوكوالتة والحلويات الفاخرة في هذه األسواق بشكل كبير.

سبا “سامانا”
ف�ن��دق  ي�ق��دّم 
وم�ن�ت�ج������ع 
بال��م  ديزرت 
تجرب��ة س�ب��ا 
م���ع  ج�دي��دة 
س��با  إط��اق 
سامانا، والذي 
الم�اذ  يش�كل 

المثال��ي لاسترخاء واستع��ادة العافية والنش��اط، وسط واحة من 
الصحة والهدوء. ويعود أصل كلمة سامانا إلى اللغة السنسكريتية، 

وتعني “باعث على الهدوء أو ُملّطف”.

مطعم بويو التركي
افتتح مطع�م 
“ب�وي�����و” 
ك����ي  ل�ت�ر ا
ف��ي  أبواب��ه 
دبليو  فن��دق 
دبي الحبتور 
س����ي�ت���ي، 
والذي يعن�ي 

بالعربية “الس�ح�ر”. الستقبال الضيوف الختبار مزيج سحري من 
المأك��والت الشهية، والتمت��ع بمشاهدة األعم��ال الفنية المعروضة 

والتصاميم الفريدة وسط أروع األجواء الموسيقية.

عرض عطلة نهاية األسبوع من هيلتون
ط�ل�ق�������ت  أ
“هيلت����ون” 
ع���������رض 
عطل�ة نهاي��ة 
األس���ب���وع 
ال�ط�وي�����ل. 
ي��ت��ي������ح  و
ال�ع������رض 

خصم 50 ٪ على ليالي األحد في فنادق عامات هيلتون في أوروبا 
و50 ٪ عل��ى ليال��ي السبت ف��ي فنادقها المنتشرة ف��ي جميع أنحاء 

الشرق األوسط وأفريقيا، عند الحجز إلقامة مدتها ليلتين على األقل.

جناح رويال ريزيدنس
يرتقي جناح 
“روي������ال 
ريزيدن��س” 
فن��دق  ف��ي 
“أتانت����س 
ب������������اي 
جياردين��و” 
م����ة  لفخ�ا با

والرق��ي إلى مستويات جديدة، ليصبح الجن��اح األكثر حصرية في 
سويس��را. ويُعتب��ر هذا الجن��اح األكبر في أوروب��ا إذ تبلغ مساحته 

1975 م²، وينقسم إلى 8 غرف نوم وحّمامات.
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“جايمي بارو” يتفوق على نفسه
جايمي  حّطم 
بارو، أس�رع 
مت�زح�ل�����ق 
عل��ى الثل���ج 
في بريطانيا، 
رقمه الخاص 
في موس�وعة 
غ�ي�ن��ي�����س 

لألرق��ام القياسي��ة مسّج��اً أعلى سرع��ة على ل��وح تزحلق ثلجي 
مسحوباً بسيارة، وذلك على بحيرة سانت موريتز المتجّمدة. عندما 

سّجل سرعة 99.87 كلم/الساعة مسحوباً بسيارة على البحيرة.

سجاد فارسي في متحف اللوفر
ي�ش���������ارك 
ه�ادي مكتب�ي 
ف�ي مع���رض 
م�ت�ح���������ف 
ف��ي  الل�وف��ر 
فرنس��ا، ال�ذي 
يحم���ل اس���م 

L’EMPIRE DES ROSES، ف��ي الفت��رة الممتدة حتى تموز/
يولي��و 2018، وذلك بع��د أن تمت تسميته لتنظي��م الجناح المتعلق 
بالسج��اد الفارسي واختيار 9 قطع من جميع أنحاء العالم تنتمي الى 

العائات الملكية، 4 منها تعود الى معرضه األشهر في المنطقة.

“ما تحت العباءة”
دخلت “كادياك” في شراكة 
مع رائدة األعمال السعودية 
مري��م موصل��ي لاحتف��ال 
بالعص��ر الجدي��د للموض��ة 
النسائي��ة ف��ي السعودية وما 
تشهده م��ن استقالي��ة عبر 
واإلبداع  باالبتك��ار  التميّ��ز 
على المستوى الوطني وذلك 
من خال مبادرة فريدة تحمل 
عن��وان “ما تح��ت العباءة” 

.)Under The Abaya(

يوم النوم العالمي
فن���ادق  س��لس��ل���ة  احتفل��ت 
ومنتجعات “ويستن” للضيافة 
الش��رق األوس��ط  في منطقة 
وأفريقي��ا، بالي����وم العالم��ي 
للن��وم م��ن خ��ال فعالي��ات 
أبرزت أهمي��ة النوم الصحي 
والهان��ئ، في إط��ار التزامها 
الراسخ بتعزيز صحة وعافية 
ضيوفه���ا، حيث دار مح��ور 
االحتف��ال ه��ذا الع��ام ح���ول 

الضيوف الصغار.

بيع ماسة ضخمة بـ40 مليون دوالر
كش�ف�ت  ش�ركة 
جي��م ديمون��دز 
ليمت��د للتعدي��ن 
خامس  بيع  عن 
ماس����ة  أك�ب��ر 
في العالم )910 
قراريط( مقاب�ل 
40 م�ل�ي������ون 

دوالر، وذل��ك في م��زاد بمدين��ة انتويرب البلجيكية لمشت��ٍر لم يتم 
اإلفصاح عن اسمه. وكان قد عثر على الماسة في منجم ليتسنيغ في 

ليسوتو، بحسب ما قالته شركة جيم ديموندز ليمتد.

“فيت بيت فيرسا” الذكية
أط�ل�ق��ت ش����ركة 
فيت بي��ت س��اع�ة 
 ”Fitbit Versa“
وال�ت��ي  األخ���ف، 
توف���ر تصميم�����اً 
ول�وح����ة  مريح��اً 
تسهل  جديدة  تحكم 
الوص��ول  كيفي���ة 

إل��ى البيان��ات المتعلق��ة بالصحة واللياق��ة البدنية. وتأت��ي الساعة 
بميزات مثل حساب معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال 

األسبوع.
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ساعة بلوتوث ذكية
أطلق��ت “سيتي��زن” اليابانية 
للساعات، ساع��ة ذكية تعمل 
بالبلوت��وث. وتتمي��ز الساعة 
بالتصمي��م األني��ق والخطوط 

المنحنية السلسلة.
وتجلب ساعة “البلوتوث” من 
“سيتي��زن” ق��وة التكنولوجيا 
المتصل����ة إل��ى الس���اع����ة 
التناظري���ة، والتي تمتلك كل 
المزايا التقليدية التي تتميز بها 

عن الساعة الرقمية.

تحفة الوقت
ت�أل�ق����ت دار الس���اع����ات 
السويسرية “لوي�س موانيه” 
م��ن جديد من خال إص�دار 
ميم���وري ري���د إكل�ب�����س 

المطّور.
ويتميز ه��ذا التصميم الجديد 
بعلب��ة م��ن الذه��ب الوردي 
محفورة يدوياً بالكامل، حيث 
ي��وازن ه��ذا التصمي��م لون 
األزرق السائد للرسم النجمي 

الصغير الذي يزين الميناء.

ريموند ويل فريالنسر للمرأة العصرية
أه���دت دار الس��اعات 
“ريموند وي�ل” الم��رأة 
إص��دارات  العصري��ة 
فري�انس�����ر األنيق��ة، 
والت��ي تتناس����ب م��ع 
الحي��اة الحديث��ة للنساء 
ما بي��ن العائلة والعم�ل 

واألنشطة االجتماعية.
وقد تم تصميمها بسوار 

أني��ق من الفوالذ غي��ر قابل للصدأ يجعلها مثالي��ة للسيدات اللواتي 
يتمتعن بأسلوب حياة نشيط بلمسة المعة.

“غولدن بريدج” الُمطّور
الس���اع�ات  دار  أعل�ن����ت 
ك��وروم، ع��ن تعاون�ه�����ا 
م��ع الموسيق��ي جواكي����م 
س��اعة  هورسلي، إلطاق 

غول�دن بري�دج المطّور.
وتمث��ل هذه القطع��ة، بداية 
أنها  ش��راكة دائم��ة. كم��ا 
الم��رة األول��ى التي ينطلق 
بري���دج  “غول��دن  فيه��ا 
ش��راكة  ف��ي  ك��وروم” 

موسيقية طويلة األجل.

ساعة L.U.C Quattro من شوبارد
تقدم شوبارد ساعة 
ج�دي����دة ضم����ن 
 L.U.C( مجموعة
 ، )Q u a t t r o
إحدى المجموع�ات 
المتميزة التي تحتل 
مكان��ة ضمن خ�ط 
)L.U.C(. تم�ث��ل 

 L.U.C( الساع��ة الجديدة رديف��اً لألناقة العصرية وتحمل ش��عار
Quattro( عل��ى المين��اء الثانوي الذي يظه��ر عند الساعة 6، كما 

يظهر على هذا الميناء عرض مصغّر للثواني.

نيكول كيدمان بأبهى طلة
الشهي��رة  النجم��ة  ارت��دت 
وصديق��ة عام���ة أوميغ��ا 
نيك��ول كيدم��ان، س��اع���ة 
أوميغ���ا إص���دارة ال�ع���ام 
1953، وذل��ك خال حفل 

جوائز األكاديمية 2018.
وتعتب��ر نيك��ول كيدم����ان 
سفي��رة عام��ة أوميغا منذ 
الع��ام 2005، وتتأل���ق في 
كل ع��ام بأبهى إطالة على 

السجادة الحمراء.
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وللمساعدة في حدوث استجابات حكومي��ة سريعة لمواجهة ظهور 
األمراض، استخدمت الفاو الدعم المقدم من الوكالة األميركية للتنمية 
الدولية للعمل مع “مستودعات األم��م المتحدة لالستجابة اإلنسانية” 
لتوفير سلسلة من مخزونات مع��دات الط��وارئ واألدوات في 15 
بلداً لتسهل االستجابات السريع��ة والمالئمة لتفشي األمراض. ومن 
خالل الدعم الذي تقدمه الوكالة، تستطيع الف��او التعامل مع 17 بلداً 
في إفريقيا وآسيا لتعزيز القدرات الخاص��ة بالكشف عن األمراض 

الحيوانية واالستجابة لها.

آثار اقتصادية وعواقب صحية
إضافةً إلى المخاطر على صحة اإلنسان، يمكن ألمراض الحيوانات 
أن تسب��ب خسائر بملي��ارات ال��دوالرات وتقيّد النم��و االقتصادي. 
ومعظم تفشيات األم��راض ذات اآلثار الضارة الكبي��رة في العقود 
 ،H5N1 األخيرة كان مصدرها الحيوان، بما فيها انفلونزا الطيور
وإيب��وال ومتالزمة االلته��اب التنفس��ي الحاد )س��ارس( ومتالزمة 
الشرق األوسط التنفسية )MERS(. فعلى سبيل المثال، سبب وباء 
H5N1 الذي تفش��ى منتصف عقد األلفين خسائ��ر اقتصادية بقيمة 
 H1N1 30 مليار دوالر عالمياً، وبعد ذلك بسن��وات سبب فيروس
خسائر بقيمة 55 ملي��ار دوالر. وتعتبر الماش��ية المورد الرأسمالي 
قد يحرمهم من االعتماد على الذات ويقودهم إلى العوز.األساسي لماليين الناس األكثر فقراً في العالم، وفقدان هذه المواشي 

شراكة دولية لتعزيز مكافحة األمراض الحيوانية

أهمية الخطوة
وفي السياق، قال مدير الخدمات البيطرية في الفاو جوان لوبروث: 
إن الحيوانات ه��ي مصدر حوال��ى 75 % من األم��راض المعدية 
الجديدة التي ظهرت في العقود األخي��رة وانتقلت إلى البشر. ولذلك 
فإن تحسين الرقاب��ة على الحيوان��ات وكشف أمراضه��ا والتعامل 
معها في مصدرها يمثل أولوية استراتيجية في عملية استباق تفشي 

األمراض في المستقبل.
أضاف: أن اتباع نهج استباقي هو أم��ر مهم للغاية، وهذا يحتاج إلى 
اختصاصيين مدربين تدريباً جيداً وسريعي الحركة، من بيولوجيين 
وإيكولوجيين وأطباء وبيطريين ومبتكري نماذج ومتخصصين في 
األحياء الدقيقة. ولذلك فإن الدعم الثابت الذي تقدمه الواليات المتحدة 

لبناء مثل هذه القدرات يعتبر قيماً للغاية.

مخاطر الفيروسات
وبيّن��ت دراس��ات للف��او، أن النم��و السكان��ي والتوس��ع الزراعي 
والتدهور البيئ��ي والزيادة في سالسل إمداد الغ��ذاء بين القارات في 
العقود األخيرة، غيّرت بشكل دراماتيك��ي الطريقة التي تظهر فيها 

األمراض وتخترق حدود األنواع وتنتشر.
وأظه��رت دراس��ة نشرها ديني��س كارول م��ن الوكال��ة االميركية 
للتنمي��ة الدولي��ة )USAID( وخبراء م��ن مؤسسات متع��ددة من 
بينها الفاو، أن العلم ال يعرف س��وى 0.01 % فقط من الفيروسات 
المسببة لتفشي أمراض الحيوانات. واقترح المؤلفون إقامة ش��راكة 
دولية، وهي مشروع الفيروسات العالمي، لتحديد األكثر خطراً من 
بين هذه الفيروسات، بما يؤدي إل��ى تدخالت استباقية ضد تهديدات 
األمراض، وه��و األمر الذي يع��ود بالفائدة ليس فق��ط على الصحة 
العامة بل وأيضاً على سبل معيشة المجتمعات الزراعية الفقيرة التي 

تعتمد على الماشية.

شراكة من أجل األمن الصحي
تمتد الشراكة الوثيقة بين الف��او والوكالة األميركي��ة للتنمية الدولية 
ألكثر من عقد. وإضافة إلى التدريب��ات التي تمت من خالل برنامج 
الوكال��ة األميركية بش��أن تهديدات الجائحات الناش��ئة، تق��وم الفاو 
بإجراء األبحاث وتقدم المشورة لصياغة السياسات لمساعدة الدول 
على تعزيز صمودها أمام ظهور األمراض وحماية صحة الحيوان 

واالنسان.

عقدت شراكة بين الوكالة األميركية للتنمية الدولية ومنظمة الزراعة واألغذية العالمية “الفاو” ونجحت في 
تعزيز قدرات الدول النامية على إدارة أمراض حيوانات المزارع، في تدريب أكثر من 5 آالف و300 اختصاصي بيطري 
في 25 بلداً في إفريقيا وآسيا والشرق األوسط في أقل من عام واحد. واشتمل التدريب الفني على مجموعة من 
المهارات األساسية من بينها رصد األمراض والتنبؤ بها، والعمليات المخبرية، واألمن الحيوي والسالمة الحيوية، 

ووسائل الوقاية والسيطرة، واستراتيجيات االستجابة النتشار األمراض.

جوان لوبروث
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حبة واحدة للقضاء على اإلنفلونزا
واف�ق����ت وزارة ال�ص�ح����ة 
اليابانية، على دواء جديد قادر 
على القض��اء على اإلنفلونزا 
ف��ي 24 ساعة فق��ط، ما يعد 
طفرة كبي��رة لعالج المرض 
مقارنة باألدوية األخرى التي 

تحتاج 3 أيام أو أكثر.
Shion� وهو من إنتاج شركة ،Xofluza  الدواء الجديد يحمل اس م

ogi اليابانية. وبحسب الشرك��ة المنتجة، فإن الدواء الجديد يختلف 
جذرياً عن األدوية المنافسة، فلن يحتاج المريض سوى حبة واحدة 

فقط للعالج.

دواء مضاد للسمنة واأللم واالكتئاب
اكتش��ف علم��اء ألمان م��ادة ذات 
خ��واص واع��دة مض��ادة للسمنة 
واالكتئاب واآلالم المزمنة المنتشرة 
ف��ي يومنا، ويشي��ر العلم��اء إلى 
وج��ود بروتين ف��ي جس م اإلنسان 
يلع��ب دوراً مهم��ا لي��س فقط في 
تب��ادل الطاق��ة، ب��ل وف��ي تطور 
االكتئاب واآلالم المزمنة. واتضح 
لباحثي��ن م��ن جامع��ة دارمشتات 

التكنولوجي��ة، أن حج��ب البروتين FKBP51 يخف��ض الميل إلى 
االكتئاب والسمنة وكذلك اآلالم المزمنة.

الجوع قد يخفف األلم

أجرى علم��اء أميركيون دراسة كشفت أن الج��وع هو أكثر السبل 
فاعلي��ة لتسكي��ن األل م، ونشرت مجل��ة “Cell” العلمي��ة مقاالً بهذا 
الش��أن. واكتشف العلماء أن نق��ص الغذاء يدفع القوارض المخبرية 
إل��ى الحد من لعق مخلبها المص��اب، وحاول العلماء بعد ذلك إيجاد 
سالسل من الخاليا العصبي��ة التي تربط مركز الجوع بمركز األل م 
ف��ي دماغ الفأر. واتضح أن خاليا الوطاء )تحت المهاد( التي تلعب 
دور مرك��ز الجوع تحجب االنزعاج النات��ج عن إصابة ما. كما أن 
تنشي��ط تلك الخالي��ا بشكل قسري يقضي على األل�� م حتى في حال 

شعور الفئران بالشبع.

تفوق “الذكاء االصطناعي” على األطباء
دراس���ة  أظه��رت 
حديث��ة أن تقني��ات 
الذكاء االصطناعي 
ق�راءة  تس��تطي���ع 
وتحل�ي�����ل نتائ���ج 
أش��ع�ة القلب أسرع 
وأدق م�ن أطب����اء 
القل��ب الحاصلي��ن 
على ش�هادة البورد 
األميركي، حس�بم�ا 
ذكر موق��ع “س���ي 

نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
وقام الباحثون بتدريب جهاز كمبيوتر على تقيي م أكثر صور أش��عة 
القلب شيوعاً “إيكو” باستخدام 180 ألف صورة أشعة، ث م بدأوا بعد 
ذل��ك المقارنة بين قدرة الكمبيوتر الم��درب والطبيب المدرب على 
قراءة أفالم األشعة الجديدة. وبلغت نسبة دقة قراءة جهاز الكمبيوتر 
لصورة األش��عة من 91.7 % إل��ى 97.8 %، في حين كانت نسبة 

الدقة مع الطبيب البشري بين 70.2 % و83.5 % فقط.

مادة “سحرية” لترميم األنسجة
طّور جراحون إيرلنديون 
بيولوجي��ة تساعد  م��ادة 
ف��ي تسريع عملية ترمي م 

الجلد بعد الحروق.
وقام علماء من كلية دبلن 

وكلية الجراحين الملكيي��ن اإليرلندية بتجميع مادة بيولوجية تساعد 
في عالج األنسجة المتضررة من جس م اإلنسان بما في ذلك األوعية 

الدموية والجلد والجهاز العصبي.
وتتك��ون الم��ادة الحيوية الهجينة م��ن الكوالجي��ن )بروتين يشكل 
أساس النسيج الضام في الكائنات الحية( والغرافين )مادة معدّلة من 

الكربون وتعد من أرّق المواد وأكثرها متانة في العال م(.
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العمالت الرقمية.
ومع ذلك، فق��د حصل انخف��اض عن الع��ام الماضي في اس��تخدام 
رس��ائل البريد المزعج في ش��ّن هجمات طلب الفدية التي تستهدف 
العم��الت الرقمي��ة، والمعروف��ة باس��م Cryptolockers، والتي 

يطالب القائمون وراءها الضحايا بدفع فدية من العمالت الرقمية.

تطور حيل المجرمين
وفي الس��ياق، قالت خبيرة تحلي��ل البريد المزعج في كاسبرس��كي 
الب داريا غودكوفا، إن مرس��لي الرس��ائل المزعجة ل��م يفّوتوا أي 
سبب لس��رقة المعلومات الشخصية لمس��تخدمي اإلنترنت، وكانوا 
حريصين على إبقاء عيونهم على ما يحدث ف��ي العالم، على الرغم 
من أننا شِهدنا انخفاضاً طفيفاً في نش��اطات الرسائل المزعجة العام 
الماضي. وتوقع��ت الخبيرة مزيداً من التطور والنمو في نش��اطات 
البريد المزعج وهجمات السرقة ذات الصلة بالعمالت الرقمية خالل 
هذه الس��نة، مع مزيد من التنوع في األهداف لتشمل عمالت رقمية 

أخرى غير بتكوين.

الدول المصدرة والمستهدفة
وأظهرت النتائج أن الواليات المتحدة األميركية كانت أكبر مصدر 
للبريد المزع��ج بنس��بة )13.21 %(، تلتها الصي��ن )11.25 %( 
وفيتن��ام )9.85 %(. وكان م��ن بين البل��دان العش��رة األولى الهند 

وألمانيا وروسيا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا.
أما أكثر البلدان استهدافاً، فكانت ألمانيا بنسبة )16.25 %(. وشملت 
قائمة البلدان العشرة األولى في االستهداف الصين وروسيا واليابان 
وبريطانيا وإيطالي��ا والبرازيل وفيتنام وفرنس��ا ودول��ة اإلمارات. 
)29.02 %(.في حين كان أكبر عدد من المس��تخدمين المتضررين في البرازيل 

 “المونديال” وسيلة القراصنة لالحتيال اإللكتروني

وبدَت الجهات الكامنة خلف رس��ائل البريد المزع��ج، مّطلعة ًعلى 
األحداث والقضايا العالمية الدائرة في جمي��ع أنحاء العالم، ومواِكبةً 

لتطوراتها ومستجداتها، بهدف جذب انتباه ضحاياهم واستغاللهم.

المونديال الروسي
وأفاد التقري��ر الصادر بعن��وان “البريد المزع��ج وهجمات القنص 
لعام 2017”، أن قراصن��ة االنترنت اس��تغلوا مواضيع ذات صلة 
بكأس العالم 2018 الذي يقام في روسيا، ليرس��لوا رسائل احتيالية 
تتضّمن مكونات رسمية لهذا الحدث، شملت ش��عارات ومعلومات 
من المنظمين والرعاة التجاريين، حيث حرصوا على خداع المتلقّين 
بفوزهم بس��حوبات يانصيب، ومنحهم وعوداً كاذبة بالحصول على 
تذاكر مجاني��ة لحضور مباريات في البطول��ة المرتقبة صيف العام 

.2018

البتكوين
من جان��ب آخر، ش��ّكلت العمالت الرقمي��ة موضوعاً س��اخناً آخر 
من موضوعات رس��ائل البريد المزعج ف��ي 2017، والتي واكبت 
االرتفاعات الكبيرة في سعر بتكوين. وكان باحثون في كاسبرسكي 
الب س��جلوا في الربع الثالث م��ن عام 2017 نمواً ف��ي اللجوء إلى 

حيل اتخذت طابعاً ذا صلة بتقنية “بلوك تشين”. 
ويقول التقرير، إن المجرمين يستخدمون حيالً متنوعة، بينها مواقع 
إلكترونية ممّوهة لتب��دو وكأنها منصات لت��داول العمالت الرقمية، 
وخدمات مزيفة تقدّم تعديناً س��حابياً. كذلك بدأ المجرمون أيضاً في 
استخدام العملة الرقمية “بتكوين” كطعم تقليدي من أشكال الخداع، 
مثل مكاس��ب اليانصيب الوهمية. وعالوة على ذلك، قام المجرمون 
بتوزيع أن��واع مختلفة م��ن البرمجي��ات الخبيثة في رس��ائل البريد 
المزعج، تحت ستار أدوات لكسب البتكوين، أو تعليمات للتداول في 

خـــالل عـــــام 2017، 
اسـتغل قراصنة اإلنترنت 
مواضيـع ســاخنـًة ذات 
أهمية وصـدى كبيريـن، 
لتكون وسـيلـة لخـداع 
مسـتخدمـي اإلنتـرنـت 
وســـرقـة أموالهــم أو 
معلوماتهم الشـخصية، 
أعدتــه  لتقريــر  وفقــاً 
“كاسبرسكي  مؤسسة 

الب” العالمية.
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قضى مديرو المش��اريع التقليدي��ون الكثير من الوق��ت في جمع البيان��ات وتدقيقها 
وعرضها، مما يترك وقتًا محدودًا إلضافة قيمة من خالل التش��خيص والتحليالت 
وإرش��ادات القيمة المضافة. ويعمل س��ير العمل والعمليات التجاري��ة على تمكين 

التجميع اآللي للبيانات على مستوى دقيق، مع ضمان الجودة والدقة.
واليوم يجب أن تت��م مواءمة عمليات الجمع والتحليل مع أهداف المؤسس��ة للعميل. 
وس��يمكن جمع المعلومات ألهداف األعمال وعوامل النجاح الحاس��مة ومؤشرات 
األداء الرئيس��ية ليتم دمجها في حل البرمجيات. يركز العمالء عادة على التكاليف، 
ويصبحون أكثر كفاءة، ويتحسن س��لوكهم االداري، ويتجهون نحو حوكمة أفضل، 
ويزيد لديهم االلتزام. كم��ا يفتح النهج الرقمي المصمم بش��كل جيد إمكانات معالجة 
هذه العوامل. ويتيح لنا الفرص��ة لتطوير أدوات للوصول إل��ى األطراف األخرى 

وضمان وصول المعلومات والرسائل كما هو مراد منه.
تمتلك معظ��م منظمات العم��الء تموياًل مح��دودًا للبح��ث والتطوير ف��ي األنظمة. 
وتسعى ش��ركة فايثفول أند غولد - Faithful + Gould، وهي شركة ناشطة في 
هذا المجال منذ أكثر من 10 سنوات، إلى المس��اهمة في االستثمارات التكنولوجية 

وخبرتها في خدمة العمالء.

تفاعل أسرع وبيانات أكثر
 م��ع إمكانية الوص��ول إلى أح��دث التقني��ات والقدرة عل��ى ع��رض البيانات بأي 
ش��كل ممكن، أصبح باإلمكان لمدراء المشاريع اآلن اإلبالغ بش��كل تفاعلي لجميع 
أصحاب المصلحة، باس��تخدام نماذج ثالثية األبعاد وميزات جغرافية مكانية فعالة. 
كما بدأت المنصات الرقمية في دمج الذكاء االصطناع��ي، وتمكين معالجة كميات 
المستقبلية للمشروع.كبيرة من البيان��ات إلنتاج االتجاه��ات والتوقعات والمعايير وحت��ى تصور الحالة 

التكنولوجيا الحديثة تسّخر لتطوير قطاع االعمال

تصميم مدن ذكية
على المستوى الكلي، ظهر مفهوم المدينة الذكية، 
واصفاً االبتكارات المدني��ة المتجهة نحو الرقمية، 
وأس��اليب للحك��م والمواطنة الحضرية. وتش��مل 
الموضوع��ات النموذجي��ة التخطي��ط الحض��ري 
المتكام��ل، وتنوي��ع االقتص��اد المدني بعي��داً عن 
القطاعات الحساس��ة للمن��اخ، والنقل المس��تدام، 
وإدارة المياه والنفاي��ات، والطاقة البديلة وتصميم 

المباني الجديدة.
في صناع��ة البيئ��ة المبني��ة، تق��وم العوامل مثل 
نمذجة معلومات البن��اء، والبناء خ��ارج الموقع، 
وتحليالت “البيان��ات الكبيرة” بتحوي��ل التصميم 
والبناء والعملي��ات. تعمل معظم المنظمات األكثر 
نجاح��اً على التكيف بس��رعة م��ع البني��ة التحتية 
الرقمية الخاصة بها الستغالل التقدم التكنولوجي، 
واالبتكار، وتحس��ين األداء، وتحقي��ق مكانة أكثر 

تنافسية في السوق، وإثبات المستقبل.
ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط، يبح��ث العدي��د 
م��ن عم��الء البيئ��ة المبنية ع��ن طرق لتحس��ين 
عملياتهم التجارية، وتس��خير التكنولوجيا األنسب 
الحتياجاته��م، ومواءمته��ا م��ع أهداف الش��ركة 
الخاصة. أما بالنس��بة لألغلبية، تع��د التكنولوجيا 
حافًزا مهًما للتغيي��ر. وفي االغلب م��ا يؤدي هذا 
إلى فترة انتقال كبيرة من التركيز على المشروع 
أو البرنامج والتح��ول إلى منظور أعمال ش��امل 

وأوسع.

تطور إدارة المشاريع
كما تمّك��ن التقنية قط��اع الصناعة من االس��تفادة 
بش��كل أفضل من مهارات إدارة المش��اريع. فلقد 
تطور دور مدير المشروع خالل السنوات القليلة 
الماضي��ة والتحول م��ن دور المش��رف إلى دور 
المستشار االستراتيجي. بالتزامن، مع ظهور نوع 
جديد من األصول وه��ي البيانات، التي تس��تخدم 

لتشكيل المزيد من القرارات القائمة على األدلة.

تستغل المنظمات األكثر نجاحًا التقدم الحاصل في قطاع التكنولوجيا لزيادة االبتكار وتحسين األداء وتأمين 
خطط المستقبل، فمع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي عالمي، هناك آثار عميقة على البيئة المبنية لدينا. وقد نفذ 
المال  البلدان استراتيجيات رقمية وطنية لتعزيز األداء وأهداف خطط العمل نحو القيمة مقابل  العديد من 

واإلنتاجية ونمو القطاع.
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ثغرات خطرة في الكاميرات الذكية
كـتـشــــــف  ا
لدى  باحثـون 
“كاسبرسكي 
الب” ثغرات 
أمنيـة عديـدة 
في كاميـرات 
ذكية شـــائعة 
تُستخدم عادةً 

في أنظمة مراقبة األطفال وفي المراقبة األمنية للمكاتب والمنازل.
وأظهــرت األبحــاث أن العيوب المكشــوفة قد تســمح لمهاجمين 
بالوصــول عن بُعد إلــى التغذية المرئية والمســموعة الواردة من 
الكاميــرات وتعطيل أنظمتهــا، وتنفيذ عمليات تخريب عشــوائية 

ببرمجيات خبيثة، والقيام بأشياء أخرى كثيرة.
وتمكن خبراء “كاسبرســكي”، أثناء إجراء أبحاثهم، من تحديد ما 
يقــرب من 2,000 كاميــرا متصلة باإلنترنــت ومعرضة للخطر 
نتيجة وجود ثغرات فيها، ولكن كانت تلك فقط هي الكاميرات التي 
لها عنوان بروتوكول إنترنت خاص بها، ما جعلها متصلة اتصاالً 

مباشراً باإلنترنت.

تطبيق “ترانسفورم مي” لحياة صحية
أطلــقــــت مجموعــــة “فتنـس 
يـــــارد”، صاحبــــة مـوقــــع: 
 ، )fi t n e s s y a r d . c o m (
للياقــة البدنية والصحة الجسدية، 
النســـخـة المطّورة ألول تطبيق 
مـــن نوعـــه للهواتـــف الذكيــة 
“ترانســــفـورم مي” لمســـاعدة 
المستخدمين في المنطقة العربية 
علــى تغيير نمــط حياتهــم نحو 
األفضل، عبر تحديد نظام غذائي 
وتماريــن رياضيــة تحقّــق لهم 
نتائج مضمونه وفق أسس علمية 
صحيــة تــم وضعهــا بالتعــاون 
مع منّظمات ومؤسســات علميّة 

عالمية. ويقدم التطبيق خطة عمل مخصصة لكل مســتخدم بصورة 
مســتقلة يتــم وضعها وفقــاً لتقييمــه الحالي، مما يمكنــه من تحقيق 
نتائج ملموســة وعملية، وتتضمن الخطة جدول للتمارين الرياضية 

األسبوعية وجدوالً للوجبات الغذائية.

بطاقات الدفع الذكية من بريليكس

كشف باحثون لدى كاسبرسكي الب، أن المجموعة التي تقف وراء 
البرمجيــة الخبيثة “بريليكس” المتخصصــة بمهاجمة أنظمة نقاط 
البيع، أصبح بإمكانها اســتخدام معلومات بطاقة االئتمان المسروقة 
في إنشاء بطاقات مصرفية فعالة من خالل استهداف التقنية التي تقوم 
عليها هذه البطاقات. وتشــمل Prilex، برمجية ضارة تقوم بتعديل 
نظــام نقطة البيع وتعترض معلومات بطاقة االئتمان، وخادم إلدارة 
المعلومات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وتطبيق 
مستخدم يعرض للعميل اإلحصائيات المتعلقة بالبطاقات أو نسخها 
أو حفظهــا. لكن أبرز ميزة لهــذه البرمجية تتمثل في نموذج العمل 

المرتبط بها، كالحاجة لواجهة مستخدم بسيطة وسهلة االستخدام.

تعاون بين “دو” و“سيسكو”

أعلنــت “دو”، التابعة لشــركة اإلمارات لالتصــاالت المتكاملة، 
و“سيســكو” لبروتوكــول االنترنــت، عن تعاونهما إلقامة شــبكة 
مســتقبلية مصممة لدعم تحّول “دو” الســريع إلى مزّود للخدمات 

الرقمية.
ويشــهد الطلب على اتصــال النطاق العريض ارتفاعــاً هائالً في 
االمــارات، ولتلبيــة ذلك الطلب الضخم، تســتبدل “دو” شــبكتها 
الحاليــة لبروتوكــول اإلنترنت ببنيــة تحتية قابلة للتوســع ومهيأة 
لتقنيــات الجيل الخامــس، مما يقلل من تعقيد الشــبكة ويمكنها من 

تحقيق مرونة أكبر.
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اتصاالت للمناطق الريفية من غلوبكوم

أعلنت مجموعة أفانتي كوميونيكيشــنز لخدمات اتصاالت البيانات 
عبــر األقمــار الصناعية في أوروبا، والشــرق األوســط وإفريقيا، 
وشــركة غلوبكوم مــزود االتصــاالت العالمي، توقيعهمــا اتفاقية 
ستستخدم بموجبها “غلوبكوم” خدمات مشغل الشبكة االفتراضية، 
انطالقــاً مــن القمــر الصناعي “هايــالس2” الذي يعمــل بالنطاق 
التــرددي “كا” من “أفانتي”، بما سيســمح للشــركة بتوفير اتصال 
بالقمر الصناعي للمناطق المتخلّفة النمو، حيث ستسهم عملية النشر 
األولية بتقديم النطاق العريض عالي السرعة والموثوقية ألكثر من 
250 قريــة محرومة من الخدمات، وخالل المرحلة الثانية، تخطط 
“غلوبكوم” لتوسيع نطاق الخدمة في الشرق األوسط وشرق إفريقيا 

خالل الـ12 شهراً المقبل.

اتفاقية جديدة لـ“اتصاالت”

وقعــت “اتصــاالت اإلماراتيــة”، اتفاقية شــراكة مــع “إيديميا”، 
الشــركة المتخصصة في الواقع المعزز، لتزويد بطاقات التعريف 
االفتراضية eSIM عن بعد، بما يسمح بتخزين عدة أرقام تعريفية 

في ذات الوقت وفي نفس الجهاز والتحويل بينها. 
والجديــر بالذكر، أن بطاقات eSIM تغنــي عن الحاجة للحصول 
على بطاقات التعريف االعتيادية، ويمكنها تســجيل هوية المستخدم 
عن بعد بالتنسيق مع شركات الجوال، باإلضافة للمرونة الكبيرة في 
التجوال في حال السفر بين الدول من دون الحاجة الستبدال بطاقات 

التعريف االعتيادية.

تطبيق لركن السيارات من “فالترانس”
بـدأت “فالترانــس”، الشــــركة 
فــي حلــــول وأنظمـة  الرائــدة 
بتقديم  النقــل، تطبيــق رؤيتهــا 
نظــام ركــن الســيارات القائــم 
علــى التكنولوجيــا، والصديــق 
للبيئـــة، والفعـــال فــي جميـــع 
أنحــاء دولة االمـارات العربيــة 

المتحدة.
وتتضمـــن مزايـا اســــــتـخـدام 
التطبيـــق الجديــــد، إمكانيـــــة 
طلــب اســـــتـالم الســـــيـارات 
السريع فـي أي وقــت، إضافـــةً 
إلــى خدمــة ركــن الســــيارات 
المجـانـيـــــــة، وذلـك فـقـــــــط 
لحاملـــي بطاقــات مصرفـيــــة 
مــن مصارف محــددة، وطـرق 
دفع مبّســطة مباشــرة بواســطة 

الجوال.

محاكم سورية لجرائم المعلوماتية

أصدر الرئيس السوري بشار األسد مرسوماً يقضي بإحداث محاكم 
متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية واالتصاالت.

وبنــاء على المرســوم يتم إنشــاء، في كل محافظة ســورية، نيابة 
عامة ودوائر تحقيق تختص كل منها بالنظر في جرائم المعلوماتية 
وجرائــم االتصاالت، تمأل وظائفها من المــالك العددي للوظائف 

القضائية.
كذلك تنشــأ محاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم 
المعلوماتيــة وجرائم االتصاالت تمأل وظائفهــا من المالك العددي 

لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء األعلى.
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تويتر: للتحقق من المستخدمين
اعلــن المديــــر التنفيــــذي 
لـ“تويتــر” جاك دورســـي، 
أن الشــركة تنــوي البحــث 
عن ســبل يمكن بواســطتها 
التحقق من حســابات جميع 

المســتخدمين. وقــال: إن “تويتــر” ال تريد أن تكــون قاضياً على 
مســتخدميها لمعرفة ميولهم أو تصريحاتهم الضمنية، بل إنها تريد 

المزيد من الحقائق التي تثبت هوية أصحاب الحسابات.
وكانــت “تويتر” قد طرحــت عام 2009 العالمــة الزرقاء لتوثيق 
حســابات بعض المشاهير والشخصيات المعروفة من مستخدميها، 

ثم توسع استخدام هذه العالمة على مستخدمين آخرين.

“غوغل” تحظر إعالنات العمالت الرقمية
قــررت “غـوغـــل” 
اإلعالنــــات  حظـر 
للعمالت  تروج  التي 
الرقمية وطروحاتهـا 
األوليــة بدايـــة مــن 

حزيران/يونيــو 2018، وأعلنت الشــركة التابعــة لـ“ألفابت” عن 
قرارها، في تحديث أصدرته بشــأن سياستها، قالت فيه، إنها تعتزم 
حظــر إعالنــات العمــالت الرقمية وفــرض قيود علــى إعالنات 
منتجات ماليــة أخرى، مثل عقود الخيــارات الثنائية، التي تعد من 
المشتقات المحفوفة بمخاطر كبيرة التي يترتب عليها خسارة كبيرة 

للمستثمرين.

Viber يكشف عن خاصّية “المليار”
كــشـــــــــف 
القائـمــــــون 
على تطبيــق 
فــي   Viber
مـعــــــرض 
“برشـــلـونـة 
 ”MWC18
عـن خاصيّـة 

الُمجتمعــات االفتراضيــة، Communities، التــي تتســع لمليار 
شخص في المحادثة الجماعية الواحدة. وتُحاكي خاصيّة الُمجتمعات 

التي قدّمتها Viber فكرة المحادثات الجماعية.

“إريكسون” تطلق مراكز االبتكار

حفظ التغريدات للمشاهدة الالحقه

أعلنــت شــركة إريكســون عــن 
خططها المســتقبلية إلنشاء مراكز 
جديــدة لالبتــكار تخــدم أســواق 
الشــرق األوسط وأفريقيا بالتزامن 
مع إطالق المفهوم العالمي لكراج 
إريكســون، الــذي يعتبــر منصة 

مخصصة لالبتكار المفتوح.
وتعليقاً على ذلك، قالت رئيســة “إريكســون” رافية إبراهيم: توفر 
منصة كراج إريكســون، منبراً مخصصــاً لمجتمع االبتكار، حيث 
تقوم ببناء شــراكات ابتكارية مع العمالء واألوساط األكاديمية، كما 

تدعم الشركات الناشئة وتسرع تطوير األفكار التجارية الجديدة.

أتاحت “تويتــر” ميـــزة 
جديـــدة، وهـــي حفــــظ 
التغريـــدات للمشــــاهـدة 
.Bookmark الالحقة أو

الجديــدة جاءت  الميــزة 
عبـر التعديـل على أحــد 
االيقـونـات الـرئـيـســيـة 
الملحقــه بــكل تغريــدة، 
وهي أيقونـه الرســــائـل 

الخاصــة، التــي كانت تتيح إرســال أي تغريدة ألي شــخص عبر 
الرسائل.

حماية الصور لـ“فايسبوك” في مصر
أعلنت “فايسبوك” 
عـن إتاحة خاصية 
حمايــة وتصميــم 
صور الحـســابات 
فـي  الشــــخصيـة 
مصــر والتي مـن 
تمكيــن  شــــأنهـا 

المستخدمين من التحكم أكثر بخصوصية صورة حسابهم الشخصي، 
حيث لن يتمكن اآلخرون من اســتخدام فايسبوك لتنزيل أو مشاركة 
أو إرسال الصورة في رسالة، كما سيتم منع التقاط صورة شاشة أو 

.ScreenShot
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باس��م )HbbTV(. وظه��ر أن رمز الهجوم يمكن 
دفن��ه في الب��ث “المارق” واس��تهداف اآلالف من 
أجهزة التلفاز الذكية في ضربة واحدة موسعة. وقد 
تم تس��ليط الضوء على القضاي��ا المتعلقة بهجمات 
التلف��از )HbbTV( مرة أخرى ف��ي عام 2017. 
وأظهر باحث تقنيات في مجال األمن نش��ر إشارة 
مارق��ة عبر الهواء لخرق أجهزة التلفاز التي تدعم 
اإلنترن��ت. وبمج��رد أن يأخذه��ا المهاج��م، يمكنه 
اس��تخدام التلف��از لقائمة ال حصر له��ا من األفعال 
الخبيث��ة. وقدر ما يصل إلى 9 من 10 أجهزة تلفاز 
الذكي��ة التي ت��م بيعها في الس��نوات األخيرة كانت 

تساؤالت عن األمان بوجود التلفاز الذكي

تنتشر التقنيات الحديثة التي تعتمد على االتصال باالنترنت في شكل سريع وكبير، حتى تكاد تكون حياتنا 
مستحيلة في حال االستغناء عن إحدى األجهزة أو االبتكارات التي نمتلكها، ومع تزايد اعتمادنا عليها ودخولها 
في تفاصيلنا الشخصية، بات من الطبيعي أن نكون عرضة ً لهجمات القرصنة والتعدي على الخصوصيات التي 

أصبحت اليوم نتيجة طبيعية للتطور التقني.

شاشاتنا الذكية
يق��ول الكات��ب في أم��ن المعلوم��ات لدي 
شركة إسيت، توماس فولتين، إن األوقات 
الماضي��ة التي كنا نش��اهد فيه��ا محطات 
التلف��از التقليدية قد إنته��ت االَن. في وقتنا 
الحالي يتم وبش��كل س��ريع إس��تبدال تلك 
التلفزيونات القديمة بغيرها من التلفزيونات 
الذكية الحديثة و المتط��ورة، والتي يمكن 
م��ن خالله��ا ع��رض محتوي��ات الفيديو 
والص��وت واأللع��اب وتصف��ح اإلنترنت 
وتحميل وإستخدام التطبيقات. هذا التطور 
ه��و جزء من اتج��اه أوس��ع ينطوي على 
ربط اإللكترونيات االس��تهالكية واألشياء 
اليومية على ش��بكة اإلنترنت، إنها عملية 
خل��ق كتلة متنامية بس��رعة م��ن مختلف  

.)IoT( ”أجهزة “إنترنت األشياء
إحم ظهرك

في ع��ام 2013، أظه��ر الباحثون أنه من 
خالل استغالل الثغرات األمنية في بعض 
نم��اذج أجهزة تلفاز سامس��ونغ التي تعمل 
عل��ى اإلنترن��ت، أنه من الممكن تش��غيل 
الكاميرا والميكروفون المدمجين عن بعد. 

وفي العام 2014، ظهرت ثغرة في معيار 
التلفاز التفاعلي على نطاق واسع المعروفة 

عرضة لهذا اإلختراق والتهديد. وكما هو 
الحال بالنسبة للمثال السابق، فإن الضحية 
ال يعث��ر عل��ى أي عالم��ات خارجية تدل 

على وجود أمر غير طبيعي.
وجوب االستماع

أوجدت “سامس��ونغ” خاصي��ة “التعرف 
عل��ى الص��وت” كميزة أخرى من س��بل 
الرفاهية والت��ي تُمكن من إعطاء األوامر 
الصوتية للتلف��از الذكي الخاص بك قامت 
الش��ركة بإص��دار تحذي��ر إل��ى زبائنه��ا 
الذي��ن يس��تخدمون ميزة تفعي��ل الصوت 
على أجهزة التلف��از الذكي بأن المحادثات 
الخاصة بهم ستكون من بين البيانات التي 
يتم التقاطها ومشاركتها مع أطراف ثالثة. 
وإضافة إل��ى ذلك، المعلوم��ات الصوتية 
الملتقطة هي في نطاق ال�تطفل الرس��مي 
ودائما ال يتم تشفيرها، مما يمكن المتسللين 

من االستماع للمحادثات الخاصة.
يقال م��ن الجميع إن أم��ن المحادثات أمر 
باق وهو من الخواص الهامة للخصوصية 
واألم��ن المعلومات��ي وتزي��د المخ��اوف 
المتعلقة بها مع إزدياد إختيار المستخدمين 
ألجه��زة التلف��از الذكي��ة. ووفق��ا إلحدى 
البيان��ات، فإنه من المتوقع اس��تخدام أكثر 
من 750 مليون جهاز تلفاز ذكي في جميع 

أنحاء العالم بحلول نهاية العام 2018.
إن أجه��زة التلف��از الذكية تتي��ح لنا فرص 
اإلس��تخدام وأم��ورا كثي��رة ومتع��ددة مع 
أجهزة الكمبيوتر. وف��ي الواقع، أصبحت 
ه��ذه التلفزيون��ات عب��ارة ع��ن أجه��زة 
كمبيوتر متصل��ة باإلنترن��ت، مثلها مثل 
الهوات��ف النقالة. ومما ال ش��ك فيه أنه من 
االَم��ن التعامل معها على أنه��ا مثل باقي 
وفقاً لذلك.األجهزة والحرص في التعامل من خاللها 

توماس فولتين
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حاسب MateBook X Pro من هواوي
كشفت مجموعة هواوي، 
النقـاب عـن الحاســـــب 
 HUAWEI المحمــول
 ،MateBook X Pro
الــذي يعمــل بمعالج من 
الجيـــل الثامـــن “إنتــل 
كــور” i7 وi5، إضافــة 

إلى معالج للرسوميات من نوع “إنفيديا جي فورس إم إكس 150”، 
وذاكــرة عشــوائية نوع GDDR5 ســعة 2 جيغابايت، وهو مزّود 
ببطارية باســتطاعة 57,4 واط/ساعي، ما يجعله أحد أخف وأقوى 

أجهزة الحاسوب في العالم.

 منصة سنابدراجون 700 من كوالكوم
أطلقت شــركة 
كـوالـكـــــــوم 
تكنولوجـيـــز، 
سلســلة منصة 
“كـوالـكـــــوم 
ســنابدراجون 
700” الجديـدة 

النقالة. وأكدت الشركة أن المنصة الجديدة مصممة لتتفوق بمراحل 
على ما يتوقعه المســتخدمون من التجارب النقالة باستخدام هواتف 
متطورة، وتضاهي مزايا سنابدراجون 700 وأداءها ما كان يتوفر 

فقط في سلسلة المنصة النقالة عالية المستوى سنابدراجون 800.

هاتف LG بتقنية الذكاء االصطناعي
إلكترونيكــس”   LG“ أطلقــت 
أول هاتــف نقال مــزود بالذكاء 
 ThinQ االصطناعي من فئــة
فــي المؤتمــر العالمــي للنقــال 

2018  في برشلونة.
وطورت الشركة الجهاز الجديد 
LG V30S ThinQ بناء على 
 LG V30 منصة الهاتف الناجح
لكنها دمجت فيه التقنيات الجديدة 

للذكاء االصطناعي، ليتضمن مجموعة أوسع من المزايا والوظائف 
التي تلبي احتياجات المستخدم.

LG من OLED أجهزة التلفاز
أطـلـقــت شــــركـة 
LG الكترونيكــس، 
تشـــكيلة من أجهزة 
التلفزيــون لـلعــــام 
2018، الـتـــــــــي 
تتضمــن مجموعــة 
مـتـنـوعــــة مـــــن 

 .)SUPER UHD(و )OLED( الطــرازات الجديدة والمبتكــرة
 )OLED( مكانتها هذا العام في ريادة تصنيع شاشات LG وترسخ
الكبيــرة بإطالق 10 نماذج جديدة من أجهزة أوليد المزودة بقدرات 

الذكاء االصطناعي ThinQ والمعالج المتقدم ألفا.

مضخم للترقي بشبكات الجيل الـ5

أول سلم متحرك يستخدم تويتر

كثفت شــركتا كومســكوب لحلول البنية 
التحتيــة ونوكيا جهودهما لتطوير هوائي 
يعمل بتقنية “مايمــو” المضخم المدمجة 
متعددة اإلدخال واإلخراج، لتتيح إمكانية 
تكثيف الشــبكات ودعــم النمو في حركة 
البيانــات الجوالة، والترقي نحو شــبكات 
الجيــل الخامــس، وهــو يتميز بإرســال 
واســتقبال 16 قناة موجية 16T16R في 

نطاقين في وقت واحد، ويزيد سعة اإلشارة الصاعدة والهابطة ويحّسن 
التغطية لشبكات الجيل الرابع. وقال نائب الرئيس األول لكومسكوب، 

بن كاردويل: إن الهوائي يجمع بين خبرة “نوكيا” و“كومسكوب”.

تضفي شــركة كوني 
للمصاعـد والســـاللم 
المتحركــة، لمســــة 
بشــرية على الساللم 
المتحركــة عبـر أول 
ســلّم متحرك متصل 

بموقع تويتر سيتم تشغيله في لندن. وإضافةً إلى التغريدات التي سيتم 
تشــغيلها حول عمله اليومــي وظروفه، ســتتوفر فيديوهات بتقنيتي 
الواقع االفتراضي و360 درجة، للراغبين في االطالع على تجربتهم 
الشخصية مع هذا السلم. كما سيقدم معلومات حول كيفية نقل البيانات 
من اآللة إلى السحابة بهدف تحسين أداء اآلالت وموثوقيتها وسالمتها.
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أجهزة “المب فري” من “كاسيو”
أطلقــت “كاســيو الشــرق 
مجموعة  أحدث  األوسط” 
العــرض  أجهــزة  مــن 
الضوئي الخالية من الزئبق 
“المب فري”، التي تجمع 
بيــن الليزر وتقنيــة “ليد” 

كمصــدر هجين للضوء يدوم لـ20 ألف ســاعة مــع توفير درجات 
عاليــة الوضوح. ويأتي ذلك تماشــياً مع التزام “كاســيو” ودعمها 
المســتمر لـ“اتفاقية ميناماتا بشــأن الزئبق”، وهي معاهدة دولية تم 
توقيعها لحماية صحة اإلنســان والبيئة من االنبعاثات الناشــئة عن 

النشاطات البشرية وانبعاثات الزئبق.

“إيتون” توّقع عقداً في دبي
وقّعت شــركة “إيتــون” إلدارة 
الطاقة، عقــداً بقيمة 1,3 مليون 
أنظمة  لتوريد  دوالر أميركــي، 
القواطــع الكهربائية ذات الجهد 
المنخفــض لبرج “آي ســي دي 
بروكفيلد بليس” في دبي، حيث 
تعمل أنظمــة القواطع هذه على 
توزيع الطاقة بما يصل لـ5,000 
أمبير لتساهم في تحسين مستوى 
الســالمة الكهربائية، ومســتوى 

التحكم وكفاءة تشغيل الطاقة للبرج.

“كارشرOC3” المحمولة للتنظيف
طــّورت شــــركـة 
كارشــــر لحلـــول 
لـوجـيـــــــــا  تكنـو
التنظيـف، ماكينـــة 
 OC3 كارشــــــر
المحمولة للتنظيـف 
العالـــي  بالضغــط 
للمــــاء، والـتـــــي 

ُصّممــت لتكون خفيفة الوزن ومدمجة، ومتكاملــة مع خّزان المياه 
الخاص بها والقابل لإلزالة. وتعمل “كارشــر OC3” على بطارية 

ليثيوم أيون، ما يمكن استخدامها بأي مكان طالما أنها مشحونة.

اإلمارات تحّول الهواء إلى مياه
طـلـقـــت  أ
كـة  شـــــر
ة  ر شـــــا إ
كابـيـتـــال 
اإلماراتيـة 
ومجموعة 
فيراغــون 
لـحـلــــول 
ه  مـيــــــــا

الشــرب الطبيعية في الشرق األوســط، تقنية حديثة توفر مصدراً 
مســتداماً للحصول على مياه الشرب من خالل جمع الرطوبة من 
الهواء، وستكون “فيراغون” أول شركة من نوعها تفتتح فرعاً لها 
في أبوظبي لتزويد الشركات والمؤسسات الحكومية بنظم وحدات 

معالجة الهواء لتحويلها إلى مياه صالحة للشرب.
وافتتحت المجموعة مقراً جديداً لها بمربعة سوق أبوظبي الدولي، 
ستقدم من خالله مياه الشرب في البيئات الحارة واالستوائية، وهي 
تهــدف من خالل هذه التقنية إلى الحد من اســتخدام المياه المعدنية 

المعبأة في الزجاجات البالستيكية.

لوح رقمي قالب من “سامسونغ”
أطـلـقــــــت 
شـــــــركــة 
سـامســونغ، 
لــوحــهـــــا 
الـرقـمــــــي 
ب  لـقـــــال ا
يــــــد  لـجـد ا
لـفـعــــال  وا
 Samsung

Flip WM55H. واســتعرضت الشــركة ألول مــرة فــي إطــار 
فعاليتها “فيرســت لــووك” التي جرت في معــرض اإللكترونيات 
االســتهالكية 2018، اللوح الرقمي الذي يعكس المزيد من الريادة 
في مجال المشــاركة الرقمية التعاونية، عبــر تخفيف تحديات التي 
تواجهها الشركات عند تنظيم االجتماعات المتكررة. ويعزز اللوح 
الرقمي، الذي يعتبر تطويراً للوحة الرسوم البيانية الورقية واللوائح 
التناظرية القياســية، خلق الفرص المناسبة لتوليد األفكار المتميزة، 
كما يمكن المستخدمين من خلق المحتوى في وقت واحد إضافة إلى 

المشاركة السهلة، والشروع في أعمال الشرح والبحث بسالسة.
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“العربية” تتطلع إلضافة 100 طائرة
م  تـعــتــــــز
“العـربـيـــة 
للطـيــران” 
فــــــة  ضـا إ
المزيــد مـن 
الوجهات في 
عــام 2018 
وقـد تطلــب 
نحــــو 100 
طائرة ضيقة 

البــدن، بفضل طلب متزايد في مصر ومراكز أخرى، حســبما أكد 
الرئيس التنفيذي للشركة عادل علي.

ويأتي توسع شركة الطيران اإلماراتية، بعد عام حققت فيه زيادة في 
األرباح بلغت نسبتها 30 %، إلى مستوى قياسي قدره 662 مليون 
درهم )180 مليون دوالر أميركي(، مع زيادة عدد الركاب وتشغيل 

المزيد من المسارات.
وتشغل “العربية للطيران” أسطوالً يضم حوالى 50 طائرة، جميعها 

“إيرباص إيه 320” ضيقة البدن.

أرباح قياسية  لـ“لوفتهانزا”

حققت شــركة الطيران األلمانية “لوفتهانــزا” أفضل نتائجها على 
اإلطالق في أعقاب إفالس منافستها األصغر “أير برلين”. وارتفعت 
أرباح التشغيل للشركة األلمانية خالل 2017 بنسبة 70 %  إلى 3 
مليارات يورو، في حين يتوقع الرئيس التنفيذي للشــركة “كارستن 

سبوهر” تراجعاً طفيفاً في أرباح 2018.
وزاد صافي أربــاح “لوفتهانزا” خالل العام الماضي بمقدار الثلث 
تقريبــا إلى 2.4 مليار يورو. وســيحصل مســاهمو الشــركة على 
توزيعات نقدية بقيمة 80 ســنتاً لكل ســهم بزيادة نسبتها 60 % عن 

توزيعات العام السابق.

 الروبوت “جوسي” في مطار ميونخ

أطلقــت “لوفتهانــزا” األلمانيــة بالتعــاون مع مطــار ميونخ، أول 
اختبار للروبوت “جوســي بيبر” بشــري المظهر المدعوم بالذكاء 
االصطناعــي. وســتكون “جوســي” بطولها البالغ 120 ســنتمتراً 
حاضرة لإلجابة على أســئلة المســافرين في المبنــى الثاني، حيث 

ستنظر إليهم لتجيبهم على الفور بالمعلومات التي يحتاجونها.
وفي انطالقتها األولى، ســتنتظر الروبوت البشري التي تجيد اللغة 
اإلنكليزية، المسافرين أعلى المنحدر المؤدي للمبنى الرئيسي بمبنى 
برج المراقبة. وســيتم االستفادة من هذه المرحلة التجريبية الختبار 

مدى قبولها بين المسافرين.

“سوما” تشيد مطار الخرطوم الجديد

وقعت الحكومة الســودانية اتفاقية مع شــركة “سوما” التركية لبناء 
مطار الخرطوم الجديد عن طريق نظام B.O.T )البناء والتشــغيل 
ونقل الملكية(، بقيمة تجاوزت مليار دوالر أميركي. وجاء في بيان 
صادر عن وزارة المال السودانية، قالت فيه: إن المرحلة األولى من 
المشروع تبلغ كلفتها 800 مليون دوالر، فيما تصل القيمة اإلجمالية 

إلى 1.150 مليار دوالر.
ووقع االتفاقية عن الحكومة الســودانية، وزير المال، محمد عثمان 
الركابي، فيما وقع عن “ســوما” رئيس مجلس إدارتها، سليم بورا، 
وذلــك بحضور نائب وزير االقتصاد التركي، فاتح متين، وســفير 

أنقرة لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو.
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قواعد أوروبية جديدة للطيران

أول مكتب دائم لـ“بوينغ” في الكويت

أقرت لجنة النقل بالبرلمان األوروبي قواعد قد تفقد بموجبها شركات 
طيران غيــر أوروبية حقوق الطيران في االتحاد إذا انخرطت هي 
أو الدول التي تنتمي إلها في ممارسات منافسة “غير عادلة”. وتتيح 
هــذه القواعد فــرض “إجراءات مؤقتة” على شــركات طيران من 
دول ثالثة حتى قبل االنتهاء من التحقيق للحيلولة دون وقوع أضرار 
يتعذر إصالحها. ولطالما شكت بعض شركات الطيران في االتحاد 
األوروبي، ال سيما “أير فرانس-كيه.إل.إم” و“لوفتهانزا”، مما تراه 
منافســة غير عادلة من قبل شــركات طيران، كالناقالت الخليجية، 
مثل “طيران اإلمــارات” و“االتحاد للطيران” و“الخطوط الجوية 
القطرية”، وتتهمهــا بتلقي دعم حكومي غير قانوني، وهو ما تنفيه 

الشركات الثالث بشدة.

خالل جلسة بملتقى الكويت لالستثمار، 
قــال نائــب الرئيس التنفيــذي للعمليات 
الحكومية في “بوينغ”، تيموثي كيتينغ، 
إن الشــركة تعتزم فتــح أول مكتب لها 
في الكويــت في عــام 2018. وتعكف 
الخطوط الجوية الكويتية منذ 5 سنوات 

على تحديث أسطول طائراتها.
وفي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي، 

أعلنت أالفكو الكويتية لتمويل شــراء وتأجير الطائرات، ممارســة 
خيارات لشــراء 20 طائــرة “بوينغ 737 ماكس”، في طلبية تصل 

قيمتها إلى 2.2 مليار دوالر أميركي.

AN-148 روسيا تعلق رحالت طائرات

“االردنية” تستأنف رحالتها إلى أربيل

أكـــد مـديـــــر 
الرقابـة  هيئــة 
الروســية على 
النقــل، فيكتور 
باســــارغيـن، 
أن الهيئة علّقت 

اســتخدام جميع الطائرات من طراز AN-148 في روســيا، وذلك 
بعد تحطم طائرة ركاب من هذا النوع في ضواحي موسكو في شهر 
شــباط/فبراير 2018. وقررت الهيئة تعليق جميع الرحالت الجوية 
لشــركة ســاراتوف للطيران، مالكة الطائرة المتحطمة، حتى الـ27 

من نيسان/ابريل 2018.

أعــلـــنـــــــت 
لـخـطــــــوط  ا
الجويـة الملكية 
األردنــيـــــــة 
استئناف تشغيل 
مـن  رحالتهــا 

عمان إلى مدينتي أربيل والسليمانية شمال العراق بأسعار مخفضة. 
ويأتــي هذا القرار في ضوء إعالن الســلطات العراقيــة إعادة فتح 
مطاري المدينتيــن أمام حركة المالحة الجوية، بعد أن كانت جميع 
شركات الطيران العاملة ألربيل والسليمانية قد علقت رحالتها إليهما 

في 29 أيلول/سبتمبر 2017 بناًء على طلب السلطات.

طاقم نسائي على الملكية األردنية

َســيّرت الخطوط الجوية الملكيــة األردنية رحلة جوية بين مدينتي 
عمان والعقبة بطاقم نسائي متكامل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وضم الطاقم 5 فتيات بقيادة الكابتن هديل خمش وبمساعدة زميلتها 
الطيار شيرين قطامين.

وعبّر المســافرون عــن إعجابهم بهذه اللفتة المميــزة من الملكية، 
مثمنين دعم الشركة للمرأة العاملة وتأهيل فتيات أردنيات قديرات 
للعمــل بمهنــة الطيــران التي طالمــا كانت حصراً علــى الرجال 

لفترات زمنية طويلة.
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ضربة موجعة لـ“ايرباص إيه 380”
تلقت شـركة إيرباص ضربة 
قويــة، بعــد صرف شــركة 
فيرجين أتالنتيــك للطيران، 
التــي أســســها المليارديــر 
ريـتـشـــــــارد  البريطـانــي 
برانسون، نظرها عن شــراء 
المزيــد من طائــــرات “إيه 

380” ذات الطابقيــن، وإلغائهــا صفقة بشــراء 6 طائــرات من هذا 
النوع أبرمت قبل عدة ســنوات. وأعلنت “فيرجين” أنها ترغب مثل 
جميع منافسيها بشراء طائرات أصغر حجماً لرحالتها الطويلة، مثل 
“إيرباص إيه 350”، مبينة أن هذه الطائرة أكثر مرونة في االستخدام.

“إيرباص” تسّرح 3700 موظف
تعتزم شركة إيرباص 
شطب 3700 وظيفة 
فــي 4 دول مختلفة، 
التغييــرات  نتيجــة 
اإلنتاج،  سياســة  في 
فــي فرنســا، ألمانيا، 
وإســبانيا،  بريطانيا، 

مؤكــدةً أنها ســتتعامل مع النتائــج التي ســيواجهها الموظفون عقب 
إقالتهم، في إطار الشــعور بالمســؤولية، مشيرة إلى أن إيقاع إنتاجها 
بالنســبة لطائراتها من طراز “A380”، ســيتراجع إلى 6 طائرات 
سنوياً، و“A400M” إلى 8 طائرات، وذلك اعتباراً من عام 2020.

تجربة شيقة لركاب “السريالنكية”
أعلنـت الخطــــوط 
لــجــــويـــــــــــة  ا
السـريالنكية، عـن 
إضافة خدمة شـيقة 
على متن رحالتهـا 
لعشــــاق الشــــاي 
السريالنكي، حيث 

يقوم فريق العمل أثناء الضيافة الجوية بتقديم شــرح مختصر عن 
تاريخ وأنواع الشاي السريالنكي، وسيستمتع الركاب بمذاق الشاي 
المميــز فضالً عن لــون وقوة ونوعية ورائحة ونكهة المشــروب 

المحضر.

طائرات A350-XWB من “إيرباص”
أعلنــت شــركة إيربــاص لصناعة الطائــرات، عــن تحريك أولى 
طائــرات عائلة A350 XWB ذات المدى التشــغيلي الطويل من 
خــط التجميع النهائي في تولــوز. وتقدم هذه الطائرات مدى طيران 
طويل بالمقارنة مع أي طائرة تجارية أخرى، وســتدخل الخدمة مع 
الخطوط الجوية الســنغافورية، المشغل األول لهذا الطراز عالمياً، 

خالل 2018.

تخفيض المناولة الخاطئة في المطارات
أكـد تقريـــر “التعـقـــب الذكـي -  
 ”Intelligent Tracking
الصادر عن “سيتا” المتخصصة 
فــي تكنولوجيا معلومــات النقل 
الجوي، أن استخدام التكنولوجيا 
المتطورة كالــذكاء االصطناعي 

إلدارة األمتعــة في المطارات خالل العقد القادم، ســيجعل المناولة 
الخاطئة لألمتعة مســألة نادرة بالرغم من التزايد المســتمر ألعداد 
المســافرين ســنوياً. وأظهر التقرير أن جميع أنظمة مناولة األمتعة 
حول العالم تشرف على مناولة أكثر من 4,5 مليار حقيبة سنوياً، مع 

توقعات لمضاعفة هذا الرقم خالل السنوات العشرين المقبلة.

طائرة كهربائية من مؤسس غوغل
هــوك  كيتــي  شــركة  نشــرت 
لصاحبها الرئيس التنفيذي لشركة 
الشــريك  والمؤســس  ألفابيــت 
لغوغل، الري بيج، لقطات فيديو 
مــن أول تحليق في نيوزيلندا لما 

تســميه التكســي الجوي )Air taxi(، وهي طائرة كهربائية اسمها 
كورا Cora، والتي ستعمل بأسلوب خدمة نقل، ولديها عدة محركات 
مع  مظلة هبوط في حال الطوارئ. وتقول الشركة التي يقع مقرها 
في والية كاليفورنيا األميركية، إنها ستشــغل الطائرة المســيرة عن 
بعد من قبل شــركة التشــغيل زفير ايروركس فــي نيوزيلندا، التي 

نشرت مواصفات الطائرة على أنها كهربائية لنقل راكبين.
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معرض جنيف يستقطب أحدث السيارات

حضور الفت للسيارات الرياضية
ش��هد المعرض حضوراً الفتاً للسيارات الخارقة، 
حيث طرحت بوغاتي سيارة “شيرون سبورت” 
األكثر رش��اقةً واألق��ل وزناً من الطراز الس��ابق 
والم��زودة بمح��رك W16 بس��عة 8 ليت��ر يول��د 
ق��وة 1500 حصان، م��ع أربعة ش��واحن، بحيث 
تتس��ارع من الس��كون إلى 100 كلم/ساعة خالل 
2.4 ثانية فقط، وبس��رعٍة قصوى تبلغ 420 كلم/ 

ساعة.
وطرحت ش��ركة لمبرغيني س��يارتها “هوراكان 
بيرفورمانتي س��بايدر”، مع س��قف قابل للكشف، 
ونظام تحكم بالثب��ات متصل بالعج��الت األربع، 
وقدرةٍ على التس��ارع  إلى 100 كلم/ ساعة خالل 
 V10 3.1 ثاني��ة، وذلك بفض��ل مح��رك الكوبيه

سعة 5.2 ليتر يولد قوة 631 حصان.
وكان��ت المفاج��أة بقي��ام ش��ركة دبلي��و موتورز 
اللبناني��ة -التي تتخ��ذ من دب��ي مقراً له��ا- بتقديم 
سيارة “فينير سوبر س��بورت” المصنعة بالكامل 
في “اس��توديو دبليو موتورز ديزاي��ن” في إمارة 

دبي.
وبالنسبة لعشاق السيارات الرياضية اليابانية، فقد 
 GR قامت ش��ركة تويوتا بطرح سيارتها “تويوتا
س��وبرا االختبارية”، حيث يختصر اس��مها اس��م 

الدولي للسيارات  الدورة 88 من معرض جنيف  آذار نشاطات  استضافت سويسرا من 6 وحتى 18 مارس/ 
والكهربائية،  الرياضية  السيارات  بأحدث  المعرض  زينوا  الذين  العارضين،  من  كبير  عدد  حضور  في   ،2018

وغيرها الكثير من العروض الغريبة والفريدة.
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.Gazoo Racing فريق تويوتا للسباقات
وضمن فئة الس��يارات الرياضية متع��ددة المهام، 
ظهرت س��يارة “جيب رانغلر 2018” بنس��ختها 
وداخليته��ا  الث��وري  وبتصميمه��ا  األوروبي��ة، 
 Uconncet المجهزة بمقاعد جلدية مدفأة ونظام

المعلوماتي الترفيهي.
وفي مناس��بة م��رور 70 عام��اً على تأسيس��ها، 
كشفت شركة الند روفر النقاب عن أسرع سيارة 
ران��ج روف��ر عل��ى اإلط��الق، حي��ث أوضحت 
 Range Rover الشركة البريطانية أن سيارتها
SV Coupé تنطلق بس��رعٍة قص��وى تبلغ 266 
 ،V8 كلم/س��اعة وذلك بفضل محرك كمبريسور

بقوة 565 حصان.
كذلك، كش��فت بنتلي رس��مياً عن “بنتايغا هايبرد 
2019 الهجين��ة” الت��ي تع��د أول س��يارة هجينة 

فاخرة في العالم.

سيارات كهربائية
اقتصر حضور الس��يارات الكهربائي��ة على عدد 
محدود م��ن الع��روض، حيث طرح��ت جاكوار 
س��يارة “آي باي��س I Pace” ف��ي حين عرضت 
ب��ورش س��يارتها “ب��ورش ميش��ن اي ك��روس 
توريزم��و” الكهربائي��ة. كم��ا عرض��ت كينيتك 
الصينية س��يارة “إت��ش كي جي ت��ي” التجريبية. 
وكش��فت  آيكونيك موتورز التي تتخذ من الصين 
مق��راً له��ا، ع��ن س��يارتها الكهربائي��ة الجدي��دة 
“آيكونيك س��يفن” م��ن الفئة متع��ددة األغراض. 
أما ريماك الكرواتية، فقد طرحت س��يارة س��وبر 
كهربائي��ة “كونس��بت 2” الت��ي ستس��تخدم عن��د 
دخوله��ا األس��واق المس��توى الرابع م��ن القيادة 

الذاتية.

أفكار جديدة
ومن الع��روض المبهرة، كانت الس��يارة الطائرة 
“Pop.Up Next” الت��ي أطلقتها ش��ركة أودي 
األلماني��ة بالتعاون مع ايرب��اص Airbus وايتالد 

.Italdesign ديزاين
وفي الس��ياق نفس��ه، ظهرت “ريماك س��ي تو - 
Rimac C Two” القوي��ة والم��زودة بأربع��ة 
محركات كهربائي��ة تولد 1888 حصان��اً لتتمكن 
السيارة من التس��ارع من 0 إلى 97 كلم/ساعة في 
ساعة.1.85 ثانية، وتبلغ س��رعتها القص��وى 412 كلم/ 
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سيارة طائرة من “أودي”

بالتعاون مع “إيرباص” و“إيتال ديزاين” كشفت شركة أودي عن 
سيارة طائرة مس��تقبلية ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات، 
تحت مس��مى Pop.Up Next، وهي مش��روع اختباري لسيارة 

طائرة يمكنها إتاحة تنقل أفقي ورأسي.
وف��ي المس��تقبل البعيد، يمكن لهذه المركبة نق��ل الناس عبر المدن 
بس��رعة وسهولة على الطرقات وفي الجو، وبالتالي حل االزدحام 
الم��روري جذرياً. وتهيمن شاش��ة بحج��م 49 بوصة على تصميم 
المقص��ورة الداخلية، ف��ي حين يتم التفاعل بين البش��ر واآللة عن 
طري��ق األوامر الصوتية والتعرف على الوجه وتتبع حركة العين 

ووظيفة اللمس.

أودي تقتحم سوق السيارات الكهربائية
ي�قدم الط�راز النموذجي 
Audi e-tron: نظ�رة 
مس��تقبلية عل��ى أول��ى 
الكهربائية  الط��رازات 
م��ن ش������رك�ة أودي. 
وينتم��ي ه��ذا النم�وذج 

الى فئة الس��يارات الرياضي��ة متعددة االغراض. وتتميز الس��يارة  
بأداء عالي المستوى بفضل نظام الدفع الرباعي الكهربائي، ويمكن 
لنسخة اإلنتاج العام من Audi e-tron تخزين الطاقة من محطات 
الش��حن السريع بقدرة تصل إلى 150 كيلوواط وصوالً إلى الشحن 

التام في أقل من 30 دقيقة.

بورش تخطط لتطوير سيارة أجرة طائرة
نقلت مجل��ة أوتوموبي��ل فوخه، 
عن مدير مبيعات ش��ركة بورش 
األلمانية، ديتليف فون بالتن، أن 
ش��ركته قد تطور س��يارة ركاب 
طائ��رة لتناف��س به��ا آخرين في 
سوق محتملة لس��يارات األجرة 
الطائرة ف��ي المدن وخدمات نقل 

ال��ركاب من هذه الفئ��ة. وقالت المجلة: إن خطط “بورش” تش��ير 
إلى أنه س��يكون بإمكان الركاب التحكم بعض الشيء في السيارات 
الطائرة بأنفس��هم لكنه��م لن يكونوا بحاج��ة للحصول على رخصة 

طيران نظرا ألن الكثير من وظائف السيارة ستتم بشكل آلي.

شاحنة “سييرا 2019” من “جي إم سي”

ترتقي “جي إم س��ي” بش��احنتها البيك-أب األشهر على اإلطالق 
إلى المس��توى التالي األعلى عبر طرح طرازي “س��ييرا دينالي” 
وSLT للع��ام 2019 والمعاد تصميمهما بالكام��ل. ويتميز طراز 
“س��ييرا دينالي” الجديد بالتصميم الج��ريء والتقنيات الرائدة بفئة 
ش��احنات البيك-أب الراقية، إضافة إلى باقة ش��املة من خصائص 
الس��المة المتقدّم��ة وتقنيات حصرية للشاس��يه مثل ميّ��زة التحّكم 
المتكيّف بالقيادة. وتم تجهيز الشاحنة الجديدة بشاشة عرض رأسية 
متعدّدة األلوان ه��ي األولى من نوعها في هذه الفئة من المركبات 
باإلضافة إلى كاميرا مرآة الرؤية الخلفية والتي توفر رؤية معّززة 

عبر مرآة داخلية مزدوجة الوظائف.

فرض أنظمة eCall لحاالت الطوارئ
دخ��ل قان�ون 
أوروب�������ي 
جدي��د حي���ز 
 ، لتنف�ي������ذ ا
يف�رض على 
جمي��ع أنواع 
الس����ي�ارات 

الجدي��دة أن تك��ون مجه��زة بنظ��ام eCall أو)مكالم��ة الكترونية 
طارئ��ة(، وه��و نظام آلي الس��تدعاء المس��اعدة الطارئة في حالة 
وق���وع ح���ادث ق��ادر عل��ى تنبيه أقرب مركز للط��وارئ في أي 

مكان في أوروبا. 
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مرسيدس الفئة-S كوبيه وكابروليه
أضافت مرسيدس - 
بنز إلى مجموعتها 
ئ�ي��ة  االس�������تثن�ا
للفئ��ة-S أح�����دث 
ط�رازات الكوبي���ه 
والكابرول�ي�������ه، 
وزودتها بتجهيزات 

سيارة السيدان بما في ذلك أنظمة المساعدة الذكية للقيادة، وخاصية 
التحك��م بوظائف الراح��ة ENERGIZING المدمج��ة، والجيل 
األحدث لنظام المعلومات والترفيه. وسيكون كال الطرازين من أولى 

.OLED السيارات التي تمتلك المصابيح الخلفية المبتكرة بتقنية

AMG كوبيه GTالظهور األول لـ

كش��فت مرسيدس - AMG عن س��يارتها الجديدة كلياً GT كوبيه 
بأربع��ة أبواب خالل مع��رض جنيف الدولي للس��يارات. وتجمع 
الس��يارة الجدي��دة  بي��ن التصمي��م المتف��ّرد، والراح��ة القصوى، 
والمقومات الرياضية الفائقة، حيث تنطلق  بس��رعة قصوى تصل 
إلى 315 كلم/ الس��اعة بفضل محرك بس��عة 4 ليترات قادر على 
تولي��د 630 حص��ان والتس��ارع من صف��ر الى 100 كلم/س��اعة 

بغضون 3.2 ثانية فقط.
وتب��رز العناصر الرياضية للكوبي��ه ذات األربعة أبواب من خالل 
التصميم المعبّر مع غطاء المح��ّرك المنخفض، والطرف األمامي 

المميز، والمظهر العضلي الرياضي.

M4 نسخة مكشوفة من
طرح��ت ش��ركة بي أم 
دبليو نسخة مكشوفة من 
سيارتها M4 تحمل اسم 
 M4 Convertible
 ،Edition 30 Jahre
وذل��ك بمناس��بة مرور 

30 عاماً على إطالق أول س��يارة مكشوفة عالية األداء من الشركة 
األلمانية. وسيتم إنتاج هذه النسخة في كمية محدودة من 300 سيارة. 
وتمتع هذه الس��يارة ذات المقاعد األربع بمحرك يولّد 450 حصاناً، 
ونظ��ام التعلي��ق M التكيفي م��ع وضع SPORT خ��اص وإعداد 

.DSC رياضي لنظام التحكم الديناميكي في الثبات

“فينير سوبر سبورت” الخارقة

كشفت ش��ركة دبليو موتورز -العالمة العربية األولى المتخصصة 
في إنتاج الس��يارات الرياضية الفاخرة- عن س��يارتها فينير س��وبر 
سبورت )Fenyr SuperSport( للمرة األولى عالمياً، وذلك خالل 
معرض جنيف الدولي. وتش��اطرت الش��ركة جناحها مع شريكتها 
“آيكونيك موتورز”، التي تتخذ من الصين مقراً لها، والتي بدورها 

كشفت النقاب عن سيارتها الكهربائية الفاخرة “آيكونيك سيفن”.
ويبلغ وزن “فيني” 1350 كلغ، وهي مزودة بمحرك 6 أسطوانات 
مزدوج التوربين يولّد 800 حصاناً، ما يسمح باالنتقال من السكون 
إلى س��رعة 100 كلم/س��اعة في غضون 2.7 ثانية فقط، علماً بأن 

السرعة القصوى تبلغ 400 كلم/ساعة.

“فورد” تعزز مهارات السعوديات
استكملت فورد 
موتور وجامعة 
عفت التي تتخذ 
م�دي�ن����ة  م�ن 
ج��دة مقراً لها، 
ال��دورة األولى 

من برنامج “مهارات القيادة من فورد لحياة آمنة للنساء”، والذي تم 
تصميمه ليالئم احتياجات الطالبات السعوديات في رحلة حصولهن 
على رخصة القيادة. ويعد البرنامج ثاني مبادرة تطلقها “فورد” في 
السعودية، بهدف تمكين النساء ورفدهن بالمهارات الالزمة لتعزيز 

ثقتهن بأنفسهن في مختلف تجارب الحياة.
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أداء رياضي لـI-PACE الكهربائية
دخلت “جاكوار” سوق السيارات 
بق��وة   الرياضي���ة  الكهربائي����ة 
بسيارتها الجديدة I-PACE، التي 
تتميز بقدرتها عل��ى تقديم األداء 
الرياضية  للس��يارات  المس��تدام 
التقليدية، حيث يتمركز محركان 

كهربائي��ان على كل واحد من المحورين، مما يحقق أداء اس��تثنائياً 
يبل��غ 400 حص��ان وع��زم دوران 696 نيوتن/متر م��ع نظام دفع 
رباعي دائم. وتستخدم I-PACE بطارية ليثيوم-أيون ويصل مداها 
إلى 480 كيلومتراً، وتم تزويد السيارة بتقنيات الذكاء االصطناعي، 

وجميع المزايا العملية للسيارات الرياضية متعددة االستخدامات.

مصنع لـ“سايك موتور” في مصر قريبًا
نقلت وكال�ة أنب��اء 
الصي��ن الجدي����دة 
)ش���ينخ�وا(، ع�ن 
وزي���ر الت�ج���ارة 
المص�ري قول���ه: 
إن ش��ركة س��ايك 

موتور كورب، أكبر ش��ركة لصناعة السيارات في الصين، تخطط 
إلنشاء مصنع في مصر إلمداد األسواق في الشرق األوسط وأفريقيا. 
وأطل��ع الوزي��ر المصري وفداً من س��ايك  على قانون االس��تثمار 
المصري الجديد الذي يشجع على التصنيع الكامل للسيارات وليس 

التجميع فحسب.

خط إنتاج لـ“نيسان” في باكستان
وقّع�ت “ن�يس���ان 
موتور المحدودة” 
اتفاقي���ة تصني��ع 
مع  وترخي����ص 
ش��ركة السيارات 
“غاندهارا نيس�ان 
المحدودة” إلنتاج 
ط��رز س�����ي�ارة 

داتس��ون محلياً، لتبدأ الش��ركة بموجب االتفاقية أعمالها في أسواق 
باكس��تان. كما تش��مل االتفاقية بنوداً للتوزيع، مما يتيح وصوالً إلى 

سوق يشهد زيادة في الطلب على السيارات الجديدة.

IMx KURO االختبارية من “نيسان”

كشفت “نيس��ان” عن نموذج اختباري لسيارة IMx KURO من 
فئة “كروس أوفر”، والذي يقدم  لمحة  عن مس��تقبل “التنقل الذكي 
من نيس��ان”، حيث ت��م تصميم النموذج المبتك��ر ليقوي الصلة بين 
الس��ائق والسيارة ويجعلها ش��ريك يمكن االعتماد عليه وقادر على 

تقديم تجربة قيادة آمنة ومناسبة وممتعة في الوقت نفسه.
وتش��مل التحس��ينات التي أدخلت على الس��يارة الجديدة دمج تقنية 
التحكم عن طريق الدماغ “Brain - to - Vehicle B2V” الرائدة 
من “نيسان”. وتعمل تقنية B2V على ترجمة إشارات دماغ السائق 
وتنقلها إلى الس��يارة لمساعدة أنظمة الس��يارة ذاتية القيادة واليدوية 

على التعلم من السائق.

“رينو” و“نيسان” تدرسان االندماج
تدرس “رينو” الفرنسية 
وحليفته��ا “نيس�����ان” 
خطط������اً  الياباني����ة، 
ش�����راكتهم�ا  لتوطي�د 
تتضمن ش��راء ش��ركة 
صناع���ة الس����ي�ارات 
اليابانية حصة الحكومة 
الفرنسية البالغة 15 % 

في “رينو”. وذكرت وكالة رويترز نقالً عن مصادر، أن الشركتان 
تجري��ان محادث��ات مع مس��ؤولين حكوميين بش��أن مقترحات من 
رئيس رينو ونيس��ان كارلوس غصن، تش��مل قيام باريس بالتخلي 
عن نفوذها داخل “رينو” وتنازل صانع الس��يارات الفرنس��ي عن 
سيطرته على “نيسان”. واقترح غصن أيضاً هيكالً انتقالياً يتضمن 
إخضاع إدارة رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز إلشراف مؤسسة 
هولندية، تمهيداً لدمج الش��ركات الثالث كمجموعة سيارات عالمية 

يكون مقرها في أمستردام.
يش����ار إلى أن ش����ركة رينو تمل�ك نس����بة 43.4 % ف�ي ش��ركة 

نيس���ان.
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مالبسات القضية.
م��ن جه��ٍة أخ��رى، دع����ا مؤس����س واتس���اب بري��ان أكت��ون، 
المس��تخدمين لحذف حس��اباتهم في موقع “فايس��بوك”، وذلك من 
خالل تغريدةٍ نش���ره�ا عب�ر حس���اب�ه في تويتر، وتبعها بهاش�تاغ 

.deletefacebook#
بدوره اعترف مؤس��س الموقع م��ارك زاكربي��رغ باألخطاء التي 
ارتكبها م��ع ش��ركة كامبري��دج أناليتي��كا، وقال على حس��ابه في 
“فايسبوك”: نحن نتحمل مس��ؤولية حماية بياناتك، وإذا لم نستطع 
ذلك، فإننا ال نستحق أن نخدمك، مش��يراً إلى أن الشركة قد غيرت 

بالفعل بعض القواعد التي ساعدت في حدوث االنتهاك.

إجراءات لحماية الخصوصية
ولفت زاكربيرغ إل��ى أن إجراءات جديدة س��يتم اتخاذه��ا لحماية 
خصوصية المس��تخدمين، من ضمنها أن الش��ركة ستبدأ بمراجعة 
جميع التطبيقات التي حصلت، والتي ستحصل، على بيانات كثيرةٍ 
عن المس��تخدم للتأّكد من مصير تلك البيانات. كم��ا أن التطبيقات 
أصبحت ُمقيّدة ولن تُصبح قادرةً س��وى على الوصول إلى صورة 
الُمس��تخدم واس��مه وبري��ده اإللكتروني فق��ط. كذلك س��يطلب من 
المطورين التوقيع على اتفاقيات تُجّرم بيع البيانات واالستفادة منها 
في شكل غير شرعي، وسيحظر أي مطور ال يوافق على مراجعة 
شاملة للحسابات. وستقوم “فايسبوك” بإزالة صالحيات التطبيقات 
التي لم تُس��تخدم منذ 3 أش��هر وأكثر. كما أكد زاكربي��رغ أنه من 
المقرر وضع أداة في  ش��ريط الصفحة الرئيس��ية تتيح للمس��تخدم 
إمكانية إزالتها بسهولة.عرض التطبيقات التي تمتلك صالحيات الوصول إلى حس��ابه مع 

فضيحة تسريبات “فايسبوك” تهز ثقة مستخدميه

أما أحدث التسريبات في عالم خصوصية فايسبوك، كان ما كشفته 
صحيف��ة نيوي��ورك تايمز ع��ن أن 50 مليون مس��تخدم تم كش��ف 

خصوصيتهم لصالح شركٍة تدخلت في االنتخابات األميركية.

قصة كامبريدج أناليتيكا
قام األس��تاذ في جامعة كامبري��دج، أليكس كوجان بإنش��اء تطبيٍق 
زع��م أنه يه��دف إلج��راء أبحاث وه��و م��ا يتوافق مع سياس��ات 
“فايس��بوك”، وعلى الف��ور ق��ام 270 ألف مش��ترٍك ف��ي الموقع 
بتنزي��ل التطبي��ق، إال أن التطبيق تعدى هؤالء األش��خاص ليصل 
إلى أصدقائه��م أيضاً حت��ى بلغ الع��دد 50 مليون ش��خص. ثم قام 
البروفسور كوجان بتقديم البيانات لش��ركة كامبريدج أناليتيكا، أي 

أنه ارتكب انتهاكاً التفاقية المطورين مع “فايسبوك”.
ش��ركة كامبريدج اناليتي��كا، العاملة في مجال التحلي��الت الرقمية 
لُمس��اعدة زبائنها في الوص��ول لُمبتغاهم من الحمالت التس��ويقية 
على الش��بكات االجتماعية، قامت بدورها بتس��خير بيانات ال�50 
مليون شخص لتدعم حملة دونالد ترامب عبر استهدافهم بإعالناٍت 
ورسائل تعبوية تتناسب مع توجهاتهم واهتماماتهم وميولهم، لتمهد 

للمرشح الجمهوري حينها الفوز.

فضيحة لـ“فايسبوك”
سماح “فايسبوك” بهذه التسريبات سبب له فضيحةً على المستوى 
العالمي، زعزعت الثقة في نفوس مس��تخدميه. وخالل يومين من 
كشف التسريبات خس��رت الش��ركة ما يقرب من 50 مليار دوالر 
من قيمته��ا. ووصلت مناقش��ات القضي��ة إلى أروق��ة الكونغرس 
األميركي واالتح��اد األوروب��ي اللذي��ن طالبا بتوضيح��ات حول 

تحذيرات الخبراء التي تدعونـا لتجنب 
استخدام التطبيقات على “فايسبوك” 
قـد ال تتوقـف خوفـًا على معلومـات 

الخصوصية.
المثال، تنتشر كثير من  فعلى سيبل 
التطبيقات التي تقـول لـك “مـا هـو 
“أي  أو  المسـتقبلي”،  ابنـك  شـكل 
المدن سـتزورها” أو “مـا هي المهنـة 
التي تناسـبك” أو “انظـر إلى شـكلك 
بعد عشرين عاماً”. ولكن ما النتيجـة 
هنا؟ النتيجة األهم ليس في ما تقدمه 
التطبيقات لك، ولكن في ما تكشفه 
عنـك مـن خصوصيـة وهـو بالضبـط 

مقصد التحذيرات. 



جديد إعالم

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2018

“توموروالند” في لبنان من جديد
يستضيف لبنان في 
28 يوليو/تم����وز 
2018، فعال�ي�����ة 
توموروالن�����د، 
أكب�ر مهرج�ان��ات 
ال�م�وس������ي��ق��ى 
اإللكتروني����ة ف�ي 

العالم، والذي تجري فعالياته في مدينة بوم ببلجيكا ويبث عبر االقمار 
 Unite with الصناعية مباشرة. وكان العام الماضي قد شهد أطالق
Tomorrow land في لبنان للمرة األولى، وقد تم اختياره المهرجان 

األول لهذا الموسم، إذ جذب أكثر من 10 أالف مشترك.

its.Communications قسمان جديدان من
كشفت its.Communications  المتخصصة 
في التس��ويق واإلعالنات في لبن��ان والمنطقة 
العربية ع��ن افتتاح قس��مين جديدين للخدمات 

اإلنتاجية التلفزيونية والتوعية الصحية لينضما الى عائلتها الكبيرة.
- its.Stories: المتخصص��ة بإنت��اج فيديوه��ات عالية الجودة عبر 
خدمات الويب، التطبيقات والهواتف الذكية وجميع المنصات الرقمية، 

لمساعدة الشركات التجارية بتحويل المحتوى الثابت الى فيديو.
- its.Health: هو قسم متخصص في التوعية الصحية، يعمل على 
تقدي��م حمالت طبية وتعريف الناس بعمل المستش��فيات، األقس��ام، 
المراكز الطبية واألطباء تحت عنوان “درهم وقاية خير من قنطار 

عالج”.

Beyond Beautyالترك وجه إعالمي لـ
 Beyond كش��فت بيون��د بيوت��ي
Beauty للتجمي��ل ع��ن تعاونها 
م��ع “بالتنيوم ريك��وردز لإلنتاج 
والتوزيع الغنائي” لطرح مجموعة 
م��ن منتجات التجميل تحمل اس��م 
الفنان��ة الش��ابة حال الت��رك، التي 
عرفت م��ن خ��الل “اراب غوت 
تالنت”. وجاء اإلعالن على هامش 
انعقاد مهرجان “بيوتي فيس��ت”، 
الذي أقيم ف��ي دبي وجمع كبريات 

عالمات التجميل العالمية.

 تفاهم لتطوير االعالم الخليجي
وقع ك��ل م��ن  
مدي���ر ع����ام 
جه�از إذاع��ة 
وتلف�زي�����ون 
 ، لخ�ل�ي������ج ا
م��ج��������ّري 
ب��ن م�ب���ارك 

القحطان��ي، والرئيس التنفي��ذي لهيئة المنطق��ة اإلعالمية-أبوظبي 
و twofour54، مريم عيد المهيري، مذكرة تفاهم يتعاون بموجبها 
الطرف��ان من خالل مبادرات مش��تركة تهدف إل��ى دفع عجلة نمو 

وتطور صناعة اإلعالم في المنطقة.

“مهّمة جديدة” لتوم كروز في أبوظبي
قال��ت الرئي��س التنفيذي 
اإلعالمية  المنطقة  لهيئة 
 twofour54أبوظبي و
المهي��ري:  مري��م عي��د 
يسعدنا الترحيب بالممثّل 
العالمي توم كروز وأفراد 
طاق��م العمل والتصوير، 

المشارك في فيلم “مهمة مستحيلة، السقوط في أبوظبي”. وقد تمكنت 
twofour54 م��ن توفير الدعم الالزم لفريق عمل الفيلم الذي تقوم 
ش��ركة بارامونت بيكتشرز بإنتاجه، بما ضمن سيرعملية التصوير 

واإلنتاج بسالسة تامة.

اإلمارات تصدر نظام اإلعالم اإللكتروني 
أص��در المجل����س الوطن����ي 
لإلع���الم “نظ�����ام اإلع���الم 
اإللكتروني” الذي ينظم وألول 
م��رة في اإلمارات، األنش��طة 
اإلعالمية بم��ا في ذلك مواق�ع 
ت��داول وع�رض وبي��ع المواد 

المرئي��ة والمس��موعة والمقروءة والمواق��ع اإلعالنية واإلخبارية 
وأنش��طة النش��ر اإللكتروني والطباعة تحت الطلب، واألنش��طة 
التي تتم ممارس��تها عبر وس��ائل التواصل من داخل الدولة وعلى 
أسس تجارية. ويهدف هذا النظام إلى مواكبة التطورات في مجال 

اإلعالم اإللكتروني.
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اتصاالت تلّقب بـ“أقوى عالمة تجارية”
حصلت اتصاالت على جائزة “أقوى 
عالمة تجارية” لقطاع االتصاالت 
في الش��رق األوسط وشمال أفريقيا 
م��ن قبل وكال��ة “بران��د فايننس”، 
وذل��ك بع��د زي��ادة قيم��ة عالمتها 
التجارية بنسبة بلغت 40 % لتصل 
قيمتها الى 7.7 مليار دوالر، لتصبح 
بذلك األعلى قيمة بين نظيراتها في 
المنطق��ة. كما حازت على تصنيف 
AAA، لتكون بين أقوى 15عالمة 

تجارية عالمية.

فرصة لحضور المونديال
أبرم��ت “ماج���د 
الفطيم”، ش��راكة 
م���ع  حص�ري���ة 
“فيزا”، لتتيح في 
إطار تلك الشراكة 
الع�م���ر  ف�رص�ة 
لس��بعة متس�وقين 
محظوظي��ن م��ن 

المنطقة للس��فر إلى روس��يا لحضور مونديال 2018 المقرر خالل 
شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2018. وفاز بالجائزة متسوقين 

من عمان ولبنان والبحرين واالمارات ومصر.

جوائز “أوتلييه اكسبريس 2018”
ف��از مس��اعد مدير 
التس��وق في أجنحة 
س����نترال  فرس�ت 
الفندقية “أنجيلو دي 
جوزم��ان” بلق���ب 
مديرالتس��ويق لهذا 
الع�ام ف��ي جوائ��ز 
“أوتلييه اكسبري�س 

2018” التي أقيمت في دبي. وتسلم الجائزة في حفل ضخم حضره 
أكث��ر من 250 من كبار العاملين في مجال الضيافة من كافة أنحاء 

الشرق األوسط.

أفضل أداء لصندوق خليجي
ح��ازت ش��ركة الوطني 
لالس��تثمار عل��ى جائزة 
 3 لفت��رة  أداء  “أفض��ل 
سنوات لصندوق خليجي 
ب��رأس مال ال يتعدى 75 
ملي��ون دوالر أميركي”، 
وذل��ك للع��ام الثاني على 
التوال��ي ع��ن صن��دوق 
الوطني لألسهم الخليجية 
 MENA مجل��ة  م��ن 

Fund Manager المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية.

“غروهي” تحقق فوزاً ذهبيًا
ت  ح��ص����د
ش��������رك��ة 
غ��روه���ي، 
الرائدة عالمياً 
ف��ي ق�ط���اع 
التجهي���زات 
الصّحي�����ة، 

عدداً قياسياً من الجوائز خالل المنتدى الدولي للتصميم للعام 2018، 
حيث فاز منتجان من “غروهي” بالجائزة الذهبية، كما حازت على 
5 جوائز أخرى حّولت مش��اركتها في مس��ابقة المنتدى اإلى قصة 

نجاح سلّطت الضوء على تميّزها في التصميم.

تتويج “شيماء البوعينين” بجائزة
ش��هد حفل توزيع جوائز 
“مهرج��ان جامعة زاي�د 
الس����ينم�ائ�ي” تتوي����ج 
اإلمارات�ي�����ة  الموه�ب�ة 
الصاع��دة، ش�������ي�م�اء 
بج�ائ����زة  البوعيني���ن، 
twofour54 لص�ان����ع 

األفالم الواعد. وفي إطار الجائزة، ستحظى شيماء بفرصة استخدام 
مرافق اإلنتاج عالمية المس��توى التابعة ل�twofour54، إلى جانب 
إمكانية استعارة المعدات والكاميرات وتجهيزات الصوت المتطورة 

المتاحة لتتمكن من متابعة إبداعها بمجال السينما.
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“بوز ألن هاملتون” تعزز فريقها اإلداري
قامت الش��ركة العالمية لالستشارات 
والتكنولوجي��ا، ب��وز أل��ن هاملتون، 
بتعيين رشيد الطيب في منصب نائب 
رئيس أول. وس��يقود الطيب نشاطات 
االستش��ارات االس��تراتيجية وتنفي��ذ 
البرام��ج التحولي��ة لعمالء ب��وز ألن 
هاملتون في الش��رق األوسط وشمال 
أفريقيا، مس��تنداً على خبرته الواسعة 
في تقديم المشورات للجهات الحكومية 
والش��ركات المملوكة من الحكومات، 

وذلك في مجاالت السياسة واالستراتيجية االجتماعية واالقتصادية.

الحايك في مجلس إدارة “سامينا”
انتخب رئي���س 
إدارة  مجل���س 
أل�ف�ا  ش����ركة 
وم�دي��ره�����ا 
الع��ام م��روان 
الحايك، عضواً 
ف�ي م�ج��ل���س 
إدارة س���امين�ا 

وه��و تحالف ش��ركات االتصاالت الذي يغطي 3 مناطق: الش��رق 
األوس��ط، شمال أفريقيا وجنوب آس��يا )حوالى 90 مشغل( وشريك 

الهيئات المنظمة لالتصاالت في تطوير القطاع.

سونيل جون في منصب جديد
أعلن��ت “بيرس��ون ك��ون آند 
وول��ف”، واحدة م��ن أكبر 3 
ش��ركات عالمية في التواصل 
والعالق����ات العام����ة، ع���ن 
تعيي��ن المؤس����س والرئي��س 
التنفيذي ل�“أصداء بيرسون - 
مارس��تيلر” س���ونيل ج�ون، 
في منص��ب الرئيس لش��ركة 

“بيرس��ون كون آند وولف الش��رق األوس��ط” التي تأسس��ت  إبان 
اندماج “بيرس��ون - مارس��تيلر” و“كون آند وولف” الرائدتان في 

مجال العالقات العامة.

مدير تنفيذي جديد لـ“كاسبرسكي”
أعلن��ت “كاسبرس��كي الب” 
ع��ن تعيي��ن، أمي��ر كنع��ان، 
ف��ي منصب المدي��ر التنفيذي 
األوس��ط  الش��رق  لمنطق��ة 
وتركي��ا وإفريقي��ا. وق��د ت��م 
ترقيت��ه م��ن منصبه الس��ابق 
الذي عم��ل خالله كمدير عام 
لمنطقة الشرق األوسط، حيث 
سيتس��لّم مس��ؤوليات المدي��ر 
التنفي��ذي الس��ابق،  ماكس��يم 

فرولوف.

“الجمعية اإلماراتية للبيئة البحرية”
أعل��ن مجل����س دب���ي 
للصناع���ات البحري���ة 
والمالحي��ة، بالتع���اون 
م��ع الجمعي��ة اليوناني�ة 
لحماي��ة البيئ��ة البحرية 
)HELMEPA(، ع�ن 

 )UAEMEPA( تأسيس الجمعية اإلماراتية لحماية البيئة البحرية
كمؤسس��ة غير ربحي��ة. ووقع االتفاقية كل م��ن رئيس مجلس دبي 
للصناع��ات البحرية والمالحي��ة، خميس جمع��ة بوعميم، ورئيس 
مؤتم��ر ومعرض البح��ار العربية، وأمين الجمعي��ة الدولية لحماية 
البيئة البحرية )INTERMEPA( الكابتن ديميتريس ميتساتسوس.

إطالق برنامج “قيادة اآلخرين”
أعلنت جامع��ة دريك األميركية 
إطالق برنام��ج التعليم التنفيذي 
“قي��ادة اآلخرين” في اإلمارات 

العربية كأول وجهة عالمية.
وقال رئي���س الجامع��ة مارتي 
م�ارت����ن: “س���ي�ح�رص ه��ذا 
البرنامج على تزويد المنظمات 
بالمتطل�ب����ات  المنطق���ة  ف���ي 
األساسية للتغلب على التحديات 
التي تواج��ه األعمال في الوقت 

المناسب”.
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ندوة لـ“سورية الدولي اإلسالمي”
أق�����ام ب�ن����ك 
س�ورية الدولي 
مي  س�����ال إل ا
بالتع��اون م��ع 
غرف�ة صناع�ة 
ح�ل���ب ن���دوة 

مصرفية تعريفي��ة بطبيعة عمل المصارف اإلس��المية والخدمات 
الت��ي يقدمها للصناعيين. وبيّن نائب الرئيس التنفيذي للبنك، بش��ار 
الس��ت، الميزات التي تتميز بها المصارف اإلسالمية عن التقليدية 
وع��رض مجموعة من خدم��ات التمويل التي يقدمها بنك س��ورية 

الدولي اإلسالمي للصناعيين والتي تتناسب مع احتياجاتهم.

“جيل األفكار الرائده” من يونيسف
أطلق�ت منظم�ة 
األم�م المتح��دة 
للط�ف���ول������ة 
“اليوني�س��ف” 
م�ش��������روع 
“جي�ل األفك�ار 

الرائدة” بتمويل من حكومات ألمانيا وهولندا وبالتعاون مع جمعيات 
لبنانية. وتم إطالق المش��روع ضمن فعاليات معرض EDEX في 
البيال بحضور ممثلة اليونيسف تانيا شابويزا، السفير الهولندي يان 
والتمانس، ممثلة الس��فير األلماني ستيفاني شافر، ومديرعام وزارة 

التريية والتعليم العالي فادي يرق.

TIP دعم منصة رواد التكنولوجيا

وقّع��ت وزارة االقتصاد ودائ��رة التنمية االقتصادية في أبوظبي مع 
وزارة الدولة للعلوم المتقدمة اتفاقية بهدف تعزيز التعاون المشترك 
بي��ن الجهات الث��الث لدعم دور مب��ادرة منص��ة رواد التكنولوجيا 
واالبت��كار، ومجل��س علماء االم��ارات في تش��جيع المواطنين من 
المخترعي��ن والمبتكرين على االس��تمرار في اإلبداع والمس��اهمة 

الفاعلة في زيادة عدد براءات االختراع المسّجلة.
وق��د وقّ��ع االتفاقي��ة كل م��ن وزير االقتصاد، س��لطان بن س��عيد 
المنصوري، ورئيس دائرة التنمية االقتصادية في ابوظبي، س��يف 
محمد الهاجري، ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف 

االميري.

تكريم موّظفات “النقد الفلسطينية”

تح��ت رعاية ومش��اركة محافظ س��لطة النقد عزام الش��وا، أقامت 
س��لطة النقد الفلس��طينية، احتفاالً تكريم��اً للموظفات العامالت في 
س��لطة النقد في الضف��ة الغربية وقطاع غزة، وذلك لمناس��بة يوم 

المرأة العالمي ويوم األم.
وخالل كلمته، أش��اد المحافظ بالدور البارز للمرأة الفلس��طينية في 
مسيرة التنمية وبناء المؤسسات الفلسطينية، وإنجازاتها المميزة في 
كافة المجاالت سيما المصرفية واالقتصادية، مؤكداً على أن المرأة 
الفلس��طينية أثبتت وعلى مر العصور قدرتها الفعالة جنباً إلى جنب 

مع الرجال في تنمية المجتمعات.

MTN ترعى فيلم “رجل و3 أيام”
س����ورية   MTN أعلن��ت 
بالتع��اون م��ع المؤس��س��ة 
العامة للسينما، عن رعايتها 
لإلط��الق الجماهيري لفيلم 
“رج��ل و3 أيام” للمخ��رج 
جود سعيد، الذي تم يوم 28 
آذار/مارس في سينما سيتي 

بدمش��ق، بحض��ور المخرج وأبطال الفيلم وع��دد كبير من الفنانين 
واإلعالميين وجمهور السينما السورية.

وكان��ت MTN قد أطلقت ُمس��ابقة تُخ��ول ُكل َمن يَقوم بِمش��اركة 
أصدقائه بِخبر إطالق الفيلم  فُرصة الفَوز ببطاقتين للحضور.
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ESFD يدرب طالب الجامعة اللبنانية
برع�اي�ة رئي����س 
الجامع�ة اللبناني��ة 
البروفس���ور ف�ؤاد 
أيوب وبتنظيم كلية 
اآلداب والع�ل����وم 
اإلنس���ان�ي�ة ف���ي 

الجامعة اللبنانية، ش��ارك صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ESFD في مؤتمر “اإلنس��انيات ومتغي��رات المجتمع”، وذلك من 
 INJAZ خ��الل دورة تدريبي��ة بالتعاون م��ع منظمة إنجاز لبن��ان
Lebanon - حملت اسم “مخيم االبتكار”، باإلضافة الى محاضرة 

عن دور الجامعات في تعزيز ثقافة ريادة االعمال.

“بحبك يا لبنان” يحيي بيروت
عاش��ت بي��روت 
ع�ل����ى م������دى 
يومي��ن متتاليي��ن 
أج��واء من الفرح 
والترفي�ه ضم��ن 
احتفال “بحب�ك ي�ا 
لبنان” الذي أقامته 

البلدية بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء س��عد الحريري. افتُتح 
االحتفال في ش��ارعي العمري والمعرض اللذين ش��هدا استعراضاً 
للمطبخين اللبناني واألوروبي، حيث تمتّع الحاضرون بتناول أشهى 

وأشهر المأكوالت اللبنانية واألجنبية على وقع أغاٍن لعمالقة الفن.

احتفالية باليوم الدولي للسعادة
المالي����ة  وزارة  نظم����ت 
اإلماراتي��ة احتفالية، عق�دت 
عل��ى مدار يوم��ي 20 و21 
ف���ي   ،2018 آذار/م��ارس 
مق��ري ال��وزارة ب��كل م��ن 
وذل���ك  ودب���ي،  أبوظب���ي 

بالتزامن مع اليوم الدولي للسعادة. وشارك عدد من المسؤولين ومدراء 
اإلدارات وموظفو الوزارة في االحتفالية، التي شمل برنامجها تنفيذ 
مجموعة من األنش��طة والفعاليات االجتماعية والترفيهية والصحية 
المتنوعة، الرامية بمجملها إلى دعم التواصل اإليجابي، عبر نش��ر 

روح الفريق الواحد وتعزيز الثقة واإليجابية بين موظفي الوزارة.

دبي العطاء تطلق برنامجًا جديداً
أعلن��ت دب��ي العط��اء، ج��زء من 
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمي��ة، من خالل ش��راكتها مع 
مؤسس��ة المي��اه والنظافة الصحية 
للمناط�����ق الحضري��ة الفق�ي���رة 
WSUP عن إطالق برنامج جديد 
يهدف إلى تحسين المياه والمرافق 
الصحي��ة والنظافة المدرس��ية في 
“أنتاناناريف��و وماهاجانغا”، أكبر 

مدينتين في مدغشقر. ويهدف البرنامج الجديد إلى بناء وإعادة تأهيل 
المرافق الصحية في 30 مدرسة.

طالب “تكساس” يختبرون االبتكار
أمض��ى قرابة 30 طالب 
جامع��ة  م��ن  هندس��ة 
تكساس I&M في قطر 
عطلة نهاية األسبوع في 
ابتكار التقنيات التي تفيد 

العالم وذلك خالل منافس��ة “اخترع من أجل الكوكب”. وقد أطلقت 
جامعة تكساس I&M الرئيسية في والية تكساس بالواليات المتحدة 
ه��ذا البرنامج، حيث طلب من الطالب معالجة أكبر التحديات التي 
يواجهها العالم، وذلك خالل فترة 48 ساعة فقط. وقد حظي الطالب 
المش��اركون بفرصة التفاعل والتعاون مع زمالئهم من الطالب في 

الجزء اآلخر من العالم.

تكريم 100 أسرة في “رد سي مول”
شكلت مبادرة 
صنع�ت����ي  “
بي���دي” التي 
أطلقها مرك�ز 
رد سي م�ول 
ضمن مبادرة 
“كيف نك�ون 

قدوة” وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، منصة رئيسية 
لالنطالق نحو عالم المال واألعمال للعديد من االس��ر التي تحققت 
طموحاتها وفتحت مجاالت متعددة لإلبداع. وتتويجاً لهذا النجاح، تم 

تكريم 100 من األسر التي شاركت في الفعالية خالل العام.
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وزير السياحة يجتمع وكوادر طرطوس
اجتمع وزير السياحة 
السوري بشر يازجي 
الك��وادر  م��ع جميع 
العامل��ة ف��ي مديرية 
س���ياحة طرط��وس 
ومكات��ب ال����وزارة 

الس��ياحية في مدن المحافظة، وأش��ار إلى عدة نقاط أهمها الهيكلية 
اإلداري��ة الجديدة والنظام الداخلي والمه��ام المنوطة لكل دائرة من 
دوائ��ر المديرية. كما تفقد الواقع الس��ياحي واس��تعدادات الموس��م 
الس��ياحي واطلع على المواق��ع المقترحة والمطروحة لالس��تثمار 

كشواطئ مفتوحة ومتنزهات شعبية.

منح لطالب دمشق من “هارفست”
قدّم مركز هارفس��ت 
للتدريب في دمش��ق 
33 منح��ة تدريبي��ة 
كام�ل����ة ل�ط�����الب 
الجامعات الس���ورية 
الحكومية والخاص�ة، 
إضاف��ة ل�عش����رات 

المنح الجزئية. وأشار المدير العام للمركز، نادر الشيشكلي، إلى أن 
تقديم هذه المنح يأتي في إطار المسؤولية االجتماعية للمركز ولدعم 
الش��باب السوري من خالل مساعدته على تطوير قدراته وحصوله 

على فرص عمل في كبرى الشركات السورية.

البركة سورية يكرّم طالب إدارة األعمال
تف�ع�ي���الً 
ل�ب�ن�����ود 
قي����ة  تفا ا
ون  لتع��ا ا
بي��ن بن�ك 
البرك�����ة 

س��ورية والمعهد العالي إلدارة األعمال، التي تتضمن تس��ديد مبالغ 
الرس��وم الس��نوية كاملة عن س��تة طالب من س��نوات التخّصص. 
اس��تضاف الرئي��س التنفي��ذي للبن��ك محمد عبدهللا حلب��ي الطالب 
الحاصلين على المنحة، وقدّم لهم كتب تهنئة لدعم مسيرتهم العلمية 

ودافعاً لهم لبذل أفضل الجهود وتحقيق التميز والنجاح.

ورشة عمل لسورية الدولي اإلسالمي

اختتم بنك س��ورية الدولي اإلس��المي فعاليات ورش��ة العمل التي 
أقامها تحت عنوان “المصارف اإلسالمية وآلية عملها” لإلعالميين 
االقتصاديين، بهدف تعزيز ثقافتهم االقتصادية بأبعادها المتنوعة، 

والسيما المصرفية.
وف��ي كلم��ة له في ختام الورش��ة، توج��ه الرئيس التنفي��ذي للبنك 
عبد القادر الدويك بالش��كر إلى كاف��ة اإلعالميين الذين حضروا، 
وأك��د على أهمية وس��ائل اإلعالم ودورها الكبير في نش��ر الثقافة 
المصرفية على اعتبار أنها الش��ريك االستراتيجي ألي مؤسسة أو 

شركة تسعى للنجاح والتطور.

“الشام” يخّرج الماجستير المهني

رعى بنك الشام، حفل تخرج الدفعة األولى من الماجستير المهني 
التنفي��ذي في العلوم المالية اإلس��المية، الصادر عن المجلس العام 
للبنوك والمؤسس��ات المالية اإلس��المية ف��ي البحرين بالتعاون مع 

مؤسسة المشورة للتدريب في سورية.
وفي ختام الحفل، قدّمت ش��ركة المشورة درعي شكر وتقدير لبنك 
الش��ام، ممثالً بالرئيس التنفيذي أحمد اللحام، ومدير إدارة الموارد 
البش��رية راما يوسف، وذلك عن الجهود المثمرة في دعم البرامج 

التدريبية واألكاديمية وطالب العلم في سورية.
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Cambridgeو AUT شراكة بين

مجلس األعمال اللبناني الروسي

تحت رعاي�ة رئيس��ة 
الجامع��ة االميركي��ة 
 AUT للتكنولوجي��ا 
غادة حني��ن، وقّع�ت 
الجامع���ة ش����راك�ة 
م��ع   اس����ت�راتيجي�ة 
 C a m b r i d g e
 A s s e s s m e n t

English العتماد شهادة كامبردج اإلنكليزية المتقدمة C1. وستتيح 
هذه المبادرة لطالب الجامعة األميركية للتكنولوجيا الحصول على 

شهادات كامبردج اإلنكليزية المميزة.

ت  ع�ق��������د
الهيئة العام�ة 
لمج��ل�������س 
ل  األع��م����ا
اللب�ن�ان����ي - 
ال�روس������ي 

اجتماعاً برئاس��ة رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية محمد ش��قير، 
تم خالله انتخاب مجلس إدارة جديد للمجلس برئاسة جاك الصراف 
الذي أك��د بعد انتخابه أن “تركيبة المجل��س الجديد تراعي مختلف 
القطاع��ات االقتصادية، لنكون قادرين على التعامل مع كل الملفات 

المطروحة في العالقات مع روسيا”.

O Sweet Night لبنان والخليج” يرعى“
لبنان  بن��ك  رعى 
والخليج األمس��ية 
الموس��يقية الت��ي 
كلي����ة  أقامته����ا 
اآلداب والع�ل���وم 
الجام�ع�����ة  ف��ي 
ك�ي������ة  م�ي�ر أل ا

ف��ي بيروت وحملت إس��م O Sweet Night، بحضور حش��د من 
الشخصيات، في قاعة ال�Assembly Hall. أحيت الحفل أوركسترا 
United Strings of Europe الى جانب عازفين من المعهد العالي 

للموسيقى “الكونسيرفتوار”، يرافقهم عدداً من السوبرانو والتينور.

USEK تعتمد مؤهالت كامبريدج
يتمك��ن  س����وف 
ب  ل�ط���������ال ا
ج�ام�ع������ة  ف�ي 
ال��روح الق����دس 
في الكس������ل�ي�ك 
 )  U S E K (
من  لبن��ان،  ف��ي 

الحص��ول على مؤهالت كامبريدج المرموقة في اللغة اإلنكليزية، 
وذل��ك بفضل اتفاقيٍة جدي��دة مع الجامعة. وس��تقوم جامعة الروح 
 C1 Advanced القدس بتحضي��ر الطالب المتحان كامبري��دج

المتقدم للغة اإلنكليزية.

“مطّوري العقار” كّرمت محمد شقير
“جمعي����ة  كّرم���ت 
مط��وري العقار في 
 )REDAL( لبنان” 
رئ�ي�����س الهي�ئ��ات 
االقتصادي�ة اللبناني��ة 
محمد ش���قير، خالل 
حف��ل أقامت���ه عل��ى 

شرفه في منزل رئيسها نمير قرطاس، بحضور النائب ياسين جابر 
ونائبة رئيس الجمعية ميراي قراب أبي نصر، وعدد من المطورين. 
كما قدّمت الجمعية إلى شقير هدية تذكارية في مناسبة انتخابه رئيساً 

للهيئات االقتصادية.

“اللبناني الفرنسي” في الكسليك
اللبناني  البن��ك  افتت��ح 
الفرنسي فرعه الجدي�د 
في منطقة كس��روان، 
وتحديداً في الكس��ليك. 
وق��د ج��رى االفتت��اح 
يوم األربع��اء 7 آذار/

 ،2018 م���������ارس 
بحضور رئيس مجلس 

اإلدارة المدير العام وليد روفايل، والمدير العام ريّا روفايل نحاس، 
ورئيس بلدي��ة ذوق مكايل الياس بعينو، إلى جانب عدد من الوجوه 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية البارزة.
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تكريم فينيسيا بنك في االمتثال
فينس��يا  تكريم  تم 
بن��ك، ب�ش��خ�ص 
رئ�يس�����ه ع�ب���د 
الرزاق عاش���ور 
في اط��ار مؤتمر 
يهدف الى مكافحة 
المالية،  الجرائ��م 

والذي كان من تنظيم كلية ادارة االعمال في الجامعة اللبنانية الدولية 
LIU، برعاي��ة وحضور وزير الم��ال اللبناني اضافة الى حضور 
نائ��ب حاكم مص��رف لبنان، ممثل جمعية المص��ارف، أمين اتحاد 

المصارف العربية، وعدد كبير من الشخصيات اللبنانية البارزة.

ورشة عمل تعليمّية لـ“يوتيوب”
برعاي��ة وزي����ر 
االقتصاد اللبنان�ي 
خ��وري،  رائ���د 
بالتّع����اون م����ع 
“ت����اك ه�����وب 
لبن��ان - الواليات 

المتّحدة األميركيّة”، عقدت يوتيوب في الّش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقيا ورشة عمل تعليميّة حول الموسيقى وحقوق المؤلف والنّشر. 
وق��ال خوري خ��الل افتت��اح الورش��ة: إّن وزارة االقتصاد ترعى 
حقوق الملكيّة الفكريّة وتوليه��ا أهميّة قصوى، بخاّصٍة مع التّطور 

التّكنولوجّي الذي نشهده في يومنا هذا.

مبادرات تثقيفية من فرنسبنك
ض��م�������ن 
الت��زام�����ه 
ب�����ت  ل�ث�ا ا
بمس��ؤوليت�ه 
االجتماعي�ة 
وإيم�ان������ه 

بأن الش��باب هم بناة الغد ونواة المس��تقبل، أطلق فرنس��بنك مؤخراً 
 Global Money 3 مبادرات أتت في س��ياق أسبوع النقد الدولي
week، ليكرس بذلك المصرف نفس��ه كمؤسسة مصرفية تحرص 
عل��ى المس��اهمة في تعزيز ق��درات الجيل الناش��ئ وتحفيز طاقاته 

وتنشئته على قيم معرفية وإنسانية وأخالقية.

أريبا تفوز بجائزة تطوير حلول الدفع
حصل����ت 
كة  ش������ر
“أريب����ا” 
ال�رائ�����دة 
ف��ي حلول 
الدفع ع�لى 
ئ������زة  جا
 B e s t

Advancement in Migration to Contactless خالل الدورة 
الثاني��ة من ملتقى ماس��تركارد للريادة في منطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال إفريقيا الذي أج��ري في باريس. وقد ُمنح��ت “أريبا” هذه 
الجائزة تقديراً لجهودها في تطوير وتش��غيل مجموعة واس��عة من 
حلول الدفع من دون لمس، بما فيها البطاقات واألس��اور والساعات 
واللواص��ق والهواتف الخليوية. وقال الرئيس التجاري في ش��ركة 
أريب��ا رمزي الصب��وري: تعزز هذه الجائزة من ماس��تركارد دور 
“أريبا” كالمزود الرائد لحلول الدفع المبتكرة. ونسعى لتحقيق هدفنا 
إلطالق حلول دفع سلس��ة تس��اعد في االنتقال من الدفع النقدي إلى 

الدفع اإللكتروني ودعم النمو االقتصادي في البلد.

 LARIو ESFD تعاون بين

ت��م توقي��ع مذك��رة تفاهم بي��ن مدير صن��دوق التنمي��ة االقتصادية 
واالجتماعي��ة )ESFD( هيثم عمر، ورئيس مجلس إدارة مصلحة 
األبحاث العلمية الزراعية في لبنان )LARI( ميش��ال افرام، وذلك 

في مكاتب المصلحة في الفنار.
يهدف هذا التعاون إلى االستعانة بقدرات مصلحة األبحاث الزراعية 
وخبراتها في مجال األبحاث الزراعية واإلرش��اد الزراعي، بحيث 
س��تتولى المصلحة القيام بتحليل مجاني لعين��ات التربة من اراض 
زراعي��ة عائدة إل��ى مزارعين مس��تفيدين م��ن برنام��ج التدريب 

واالرشاد الزراعي الذي ينفذه الصندوق.
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توزيع جوائز مسابقة “تغّير المناخ”
مدير  افتت��ح 
معهد عصام 
ف�ارس ف���ي 
مع�����ة  لجا ا
األميركي����ة 
ف��ي بيروت 
ط��������ارق 
م�ت�������ري، 
ومدي�ر ع�ام 

البن��ك اللبناني الفرنس��ي ريّ��ا روفايل نحاس، حف��ل توزيع جوائز 
للطالب الفائزين بالمس��ابقة الس��نوية لتغيّر المن��اخ، الموّجهة إلى 
ط��الب الدراس��ات العُليا ف��ي الجامعة األميركي��ة. وكان موضوع 
المسابقة في عامها األول 2017 - 2018 “تغيّر المناخ واألراضي 
ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا”. وبع��د أن عرض 
الفائزون مقترحاتهم، استلم مهدي صالح من كليّة الهندسة والعمارة 
في المرتبة األولى، وشفيق عبدهللا من كليّة الزراعة والعلوم الغذائية 
في المرتبة الثانية، ويارا عّساف من كليّة الفنون والعلوم في المرتبة 

الثالثة جوائزهم.

جان سيزا يزور رياض سالمه

زار حاكم البنك المركزي لدولة بوروندي األفريقية جان سيزا حاكم 
مصرف لبنان رياض س��المه، وذلك في اطار زيارة قام بها س��يزا 
الى لبنان نظمها تجمع رجال وس��يدات األعمال اللبنانيين في العالم 

برئاسة فؤاد زمكحل وقنصل بوروندي في لبنان جورج الغريب.
وبح��ث س��المه م��ع نظيره  ف��ي تب��ادل الخب��رات، وأطلعه على 
االج��راءات الت��ي يقوم به��ا لتثبيت النق��د الوطن��ي اللبناني ودعم 
االقتصاد، وإطالق الرزم المالية والهندس��ات المصرفية، والتآزر 
بي��ن القطاع الخاص اللبناني المقي��م والمغترب وحاكمية مصرف 

لبنان بغية خلق النمو ودعم االقتصاد.

فرصة لحضور كأس العالم
ت��ح����ت 
رعاي����ة 
وزي�����ر 
لس�ياحة  ا
اللبنان�ي، 
أفيدي���س 
غيداني�ان 
دع�����ت 

“أريبا” وس��ائل اإلعالم اللبنانية إلى المقر الرئيسي للشركة الواقع 
ف��ي مبنى M1 بيروت، للمش��اركة بالحملة الترويجية التي أطلقتها 
لمناسبة كأس العالم لكرة القدم 2018، بحضور ممثلين عن كل من 

“فيزا” والسوق الحّرة في مطار بيروت.
وتعليق��اً على هذا الحدث، قال الرئيس التجاري في “أريبا” رمزي 
الصبوري: إن الش��ركة تفتخر وتعتز بش��راكتها مع الس��وق الحّرة 
في مطار بيروت، والتي تلعب دوراً محورياً في تش��جيع الس��ياحة 
اللبنانية وتعزيز االقتصاد المحلّي، حيث تسلّط هذه الحملة الترويجية 
الضوء أيضاً على التزام وتفاني أريبا في إطالق مبادرات من شأنها 

تسهيل الحياة من خالل إرساء مجتمع غير نقدي.

“ألفا” تحتفي بعيد األم

احتفلت شركة ألفا بإدارة أوراسكوم لالتصاالت بعيد األم، في غداء 
أقامته في فندق لوغراي في وس��ط بيروت على ش��رف األمهات 
اإلعالميات، تخلله لقاء حواري ش��اركت في��ه اإلعالميات نعمت 
عازوري أوس��ي ورابعة الزيات والنا م��دور وأدارته اإلعالمية 
غيت��ا قيامة، تناولن خالله التحديات الت��ي تواجهها األم اإلعالمية 

وقصص النجاح وأسرار االستمرارية.
حض��ر االحتف��ال رئيس مجلس إدارة ش��ركة ألف��ا ومديرها العام 
المهندس مروان الحايك، وحش��د من النس��اء اإلعالميات، وفريق 

عمل الشركة.
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القاضية جوسلين متى في احتفال بيوم المرأة

احتفاالً بيوم المرأة العالمي، استضاف معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع 
لوزارة المال 3 نساء رائدات قدّمَن شهادات حيّة عن تجاربهّن المهنية. وكانت ضيفة 
الشرف قاضي التحقيق في الشمال جوسلين متى، التي تحدثت عن التدبير اإلصالحي 
الذي اتخذته أخيراً بحّق ش��ابين ُمدّعى عليهما بج��رم إثارة النعرات الطائفية، حيث 
فرض��ت عليهما البقاء في أروقة دائرته��ا ليعمال على حفظ آيات من القرآن الكريم، 
بدالً من توقيفهما. ورأت متّى أّن “كل ش��يء يتطّور فَِلَم ال القانون ومقاربة القضاء 
من الناحية التربويّة والتثقيفيّة؟”. وقالت: “كانت تجربتي طوال 20 عاماً في س��لك 
القض��اء وتحديداً في الس��نتين األخيرتين كقاضي تحقيق في طرابل��س، دافعاً ألخذ 
المبادرة. ففي الثامن من ش��باط/فبراير الماضي حضر أمامي شابان في ربيع العمر 
وذنبهما أنّهم ال يدريان ماذا يفعالن، السيّما وأنّني تلّمست بعد استجوابهما حالة الجهل 
والتضليل التي دفعتهما إلى ارتكاب ما ال يدريان تبعته”. وشدّدت على أّن “التحدّي 
األكبر يكمن في كيفيّة تطوير الذهنيّة واألعراف الخاصة بكل مجتمع للمساهمة في 

وصول المرأة إلى مركز القيادة لتتمّكن من المساهمة في صنع القرار”.
وتحدثت المديرة العامة المساعدة في البنك اللبناني للتجارة ومؤِسسة برنامج التمكين 
االقتصادي للنس��اء We Initiative تانيا مس��لّم، فأش��ارت إلى أن البنك كان “أّول 
مؤّسسة في لبنان تمنح األب إجازة أبّوة حتى قبل صدور القانون ذات الصلة، انطالقاً 
من اإلقتناع بأن عدم حصول الرجل على دور في المنزل، س��يحدّ من نش��اط المرأة 

في االقتصاد”.
أما الرئيسة التنفيذية لجمعية التعلّم البديل Lebanese Alternative Learning نايلة 
فه��د، فقالت إنها أسس��ت جمعيتها التي تعنى بالتعليم الموّج��ه لألطفال الذين يعانون 
أمراض��اً تحت��اج إلى فترة ع��الج طويلة وضغط مالي، وال يس��تطيعون اس��تكمال 

دراستهم.
وكانت رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط ألقت كلمة ترحيب اعتبرت فيها أنها مناسبة 

للتذكير بحقوق المرأة ودورها في بناء المجتمعات بالشراكة مع الرجل.
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بينما كان الخالف بين المدارس الخاصة والمعلمين في لبنان يأخذ أبعاداً خطيرة مع 
انسداد أفق العالقة بين الطرفين، كانت لجنة المال والموازنة النيابية تناقش مشروع 
قانون الموازنة 2018، وبعد انجازه رفع بند للهيئة العامة في مجلس النواب لمناقشته 
ويتعلق بالمعلمين، بعد الخالف الذي نشأ في اللجنة وعدم قدرتها للتوصل الى قرار 
بشأنه. وينص البند على تقسيط الدرجات الست للمعلمين بال مفعول رجعي حتى 

عام 2021 ما يعني سلبهم جزءاً من حقوقهم التي أقرها القانون 46 عام 2017.

وبعد أكثر من 6 أش�هر على إقرار قانون السلس�لة 46، ل�م يتمكن معلمو الخاص 
م�ن تحصيل حقوقه�م التي منحها لهم القانون انطالقًا من وحدة التش�ريع بين 
القطاعين. وفي المقابل نجحت إدارات المدارس الخاصة في حجب الدرجات الست 
للمعلمين، على رغم أنها كانت في البداية رافضة لتطبيق القانون، فالتزم معظمها 
بالملحق رقم 17 ودفع الزيادة باستثناء الدرجات، فيما بعض المدارس أعطى سلفًا 
من دون االلتزام بنصوص القانون. وبينما التزمت عش�رات المدارس بالقانون كاماًل 
أي بالزيادة والدرجات وأرس�لت جداولها الى صندوقي التقاعد والتعويضات، بقيت 
االمور على حالها في هاتين المؤسستين، باستمرار توقف المعامالت وحرمان أكثر 
من ألف معلم رواتبهم وتعويضاتهم وفق آليات السلس�لة الجديدة، وذلك برفض 
توقي�ع ممث�ل اتحاد الخ�اص عليها، على رغ�م أن الضرائب تفرض على األس�اس 
الجديد. وهذا يعني أن األزمة مس�تمرة، فيما خيارات المعلمين باتت محدودة على 
صعيد التحرك بسبب الضغوط عليهم، وكذلك عدم التفاف األهالي حولهم، حتى 

أن بعض لجان االهل تحملهم مسؤولية زيادة األقساط.

تمكنت إدارت المدارس إذاً من فرملة تطبيق بنود القانون 46، وعينها اليوم في كل 
ما تفعله، على فصل التش�ريع بي�ن القطاعين العام والخ�اص. لكنها وهي تعطي 
جزءا من الحقوق لألس�اتذة كانت تفرض زيادات على األقساط وترهق االهالي الذين 
تحركوا على غير صعيد رفضاً، وبداًل من أن يصوبوا س�هامهم على أصل المش�كلة 
حولوه�ا ضد قانون السلس�لة أي بوجه حقوق المعلمين، ث�م طالبوا الدولة بتحمل 
مس�ؤولياتها وتمويل الزيادات ودع�م المدارس، بداًل من إع�ادة هيكلة لجانهم في 
المدارس ومراقبة الموازنات الس�نوية، ثم الس�ؤال عما فعلته اإلدارات بالزيادات على 
األقساط خالل السنوات العشر الماضية، علماً أن االهالي كانوا يدفعونها بال اعتراض، 

حتى أصبح تراكمها يرهق الجميع.

األزمة مستمرة وهي قد تهدد السنة الدراسية بفعل تهديد معلمي الخاص باالضراب 
المفتوح إذا ما عدل مجلس النواب القانون 46، لكن من يحل المشكلة القائمة بين 
المدارس واالهل والمعلمين. الدولة وحدها قادرة اذا حزمت أمرها وبادرت الى اقتراح 

صيغة تكون هي معنية فيه بالدرجة األولى.

الموازنة ودرجات المعلمين
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