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ي لبنان ما لم تتعا�ىف المؤسسات 
ال يمكن الس�ي بسياسات اقتصادية إصالحية �ىف

وتمارس دورها ومهماتها عىل أكمل وجه. فتشكيل الحكومة واستئناف مجلس 
ي اطالق المشاريع 

يعي يحفزان النشاط االقتصادي ويساهمان �ىف النواب لعمله الت�رش
ي لبنان ال يزال 

وري��ة للدورة االقتصادية. وبينما نعرف أن الوضع االقتصادي �ىف ال�ىف
صعباً وكذلك النمو االقتصادي الذي بقي هذه السنة بمعدالت متدنية، فإن تقرير 
ي لبنان يجب ان يحفز عىل تأليف 

صن��دوق النقد الدولي حول الوضع االقتصادي �ىف
الحكومة وإطالق السياس��ات االقتصادية االصالحية والتصحيح المالي المطلوب، 
طالما أن االأخطار ال تزال ماثلة بفعل الضغوط واالختالالت الداخلية والخارجية 

ي ال تعطي ثقة للمستثمرين وال تزيد النمو.
ال�ت

ىف االستقرار ع�رب اطالق يد المؤسسات. هذه نقطة أساسية إذا أراد  ال بد من تحص�ي
ي تحمل الديون 

ىف القدرة عىل االستمرار �ىف لبنان إجراء تصحيح مالي فوري وكب�ي لتحس�ي
اتيجية محددة للمالية العامة،  ي أن وضع اس�ت

وفق توصية صندوق النقد. وال شك �ىف
ي مجملها حوال 

يرادات والنفقات، تبلغ �ىف بما فيها مزيج من التداب�ي عىل صعيدي االإ
ورية  ، يمثل خطوة طموحة لكنها �ىف خم��س نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحىلي
. هذا  عىل المدى المتوسط لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه عىل مسار تنازلي
مسار مطلوب لكن تنفيذه يحتاج إل آلية مساعدة اجتماعية اذا أرادت السلطات أن 

ائب وتكبح أجور القطاع العام. ترفع مجدداً معدالت ال�ىف

ي إشادة مديري الصندوق بم�ف 
ش��ارة إل مدلوالتها تكمن �ىف ي يجب االإ

النقطة ال�ت
ي إدارة الوضع 

ي جذب تدفقات الودائع الداخلة وفعاليته �ىف
لبنان لدوره الحيوي �ىف

الصعب الذي يواجهه. من هنا ينبغي عىل السياس��ة المالية التصحيحية أن تأخذ 
نقاذ. تجربة الم�ف باالعتبار وخريطة طريق نحو االإ

السياسات المالية التصحيحية بعودة المؤسسات
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وقع اتح��اد المصارف العربية ومعهد المال والحوكمة 
اتفاقية تعاون بينهما تهدف إلى تعزيز فه�م الممارسات 
المبتكرة وتطوير وتقديم برامج تدريبية متخصصة في 

مجال الحوكمة.
وت��م توقيع االتفاقي��ة في حضور األمي��ن العام التحاد 
المص�ارف، وس��ام فت�وح، المنس�ق العام لمعه�د المال 
والحوكم��ة IFG، هادي االس��عد، المدير العام لمعه�د 
ESA، س��تيفان اتال��ي، وممثل��ون ع���ن المص��ارف 

اللبناني�ة.
وس��تكون باك��ورة أعمال ه��ذا التعاون، عق��د مؤتمر 
مشترك بين اتحاد المصارف ومعهد المال والحوكمة، 
والمعه��د العال��ي لألعم��ال برعاي��ة حاك��م مصرف 
لبنان رياض س��امه، بعنوان “الحوكمة الرش��يدة في 
المصارف والمؤسسات المالية العربية”، وذلك يومي 

11 و12 تموز/يولي��و 2018 ف��ي بي��روت.

اتفاقية بين اتحاد المصارف العربية
ومعهد المال والحوكمة

هادي االسعد ووسام فتوح

CBS بيريتك” يستثمر في“

 Capital Banking Solutions أعلن كل من
وصن��دوق بيريتك الثاني عن اس��تثمار األخير 
مبلغاً بقيمة 5 مايين دوالر في رأسمال الشركة 
الت��ي تعمل في مجال تقنيّة المعلومات في لبنان 
والمنطقة. وأعرب رئيس مجلس إدارة والمدير 
التنفيذي لش��ركة CBS س��امر حنّا عن حماسه 
لفكرة العمل مع  صندوق بيريتك ورئيس مجلس 
إدارته مارون ش��ّماس من أج��ل مواصلة تقديم 

المنتجات المائمة إلى مزيد من المصارف والشركات الماليّة في كل أنحاء العالم.
من جهته، أش��ار ش��ّماس إلى أن هذا االس��تثمار هو األكبر الذي قام به الصندوق في 

CBS، الفتاً إلى أن الصندوق يتطلّع إلى المشاركة في مجلس إدارة الشركة.

البح��ر  بن��ك  أعل��ن 
المتوس����ط ش.م.ل.  
Bank Med، ع�ن 
تعيي��ن راوول نعمه 
مدي��راً عام��اً تنفيذياً 
للبن��ك  خلف��اً لمحمد 

علي بيهم.
يش��ار إلى ان نعم��ه يتمتع بخبرة طويل��ة في المجالين 
المصرفي والتمويلي، وقد ش��غل في إطارهما مناصب 
عديدة منها رئاس����ة مجل����س اإلدارة التنفيذي��ة ل��دى 
AstroBank Ltd )ق�ب����رص( ومدي���ر ع��ام ل�دى 

BLC Bank )لبنان(.

راوول نعمه مديراً عامًا تنفيذيًا
Bank medلـ

راوول نعمه

قريبًا ... 50 ليرة سورية معدنية

كش��فت مص��ادر ف��ي مص��رف 
س��ورية المركزي، ع��ن اقتراب 
معدني��ة  نقدي��ة  قط��ع  ط��رح 
لي��رة   50 لفئ��ة  “مس��كوكات 
س��ورية”، لم��ا تعانيه ه��ذه الفئة 
ورقي��اً من اهت��راء وتلف، نتيجة 

السرعة الكبيرة في التداول، عاوة على كون تكاليف طباعتها أكثر من قيمتها، إضافة 
إلى أن القطعة المعدنية كبديلة عن الورقية تس��هم في تخفيض حدة التضخم. وأضافت 
المصادر، أن احتماالت “المركزي”، تتيح له طلب العروض لسك القطعة المعدنية من 
نحو 20 شركة، بين عامة وخاصة، تتواجد لدى الدول المتعاونة اقتصاديا مع سورية، 

كالصين والهند وكوريا الديمقراطية وجنوب إفريقيا وروسيا.

“سوسيتيه جنرال” يدفع غرامة قاسية

وافق “سوس��يتيه جنرال” على دفع ما 
يزيد عن مليار دوالر لتس��وية اتهامات 
جنائية ومدنية في أميركا وفرنسا تتعلق 
بتقديم رش��ى والتاعب في سعر الفائدة 
بي��ن البنوك ف��ي لندن )ليب��ور(. وقالت 
وزارة العدل األميركية، إن التسوية هي 
أول عمل منسق بين السلطات األميركية 

والفرنسية في قضية رشى خارجية، موضحةً أن عقوباتها تتضمن غرامة 585 مليون 
دوالر تتعلق بدفع رش��ى لمس��ؤولين ليبيين، وغرامة 275 ملي��ون دوالر النتهاكات 
مرتبطة بالتاعب بس��عر ليبور. كما اتفق “سوس��يتيه جن��رال” أيضا مع هيئة تداول 
العقود اآلجلة للسلع على دفع 475 مليون دوالر للتاعب في ليبور. وفي سياق متصل، 

اتفق البنك على دفع 250 مليون يورو للخزانة الفرنسية كجزء من تسوية إجمالية.
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ع���ام  م�دي����ر  بيّ�ن 
الزراع�ي  المصرف 
الس����وري إبراهي��م 
زيدان، إق�رار تعدي�ل 
ج��دول االحتياج��ات 
لدى المصرف لزوم 
إق��راض الفاحي��ن، 
األسعار  مع  تماش��ياً 
الحقيقية في الس��وق، 

وأن المصرف لديه الماءة المالية لتلبية جميع القروض 
وفق السقوف الجديدة، التي ارتفعت بنحو 4 أضعاف، 
لتغ��دو القروض طويلة األجل حت��ى 200 مليون ليرة 
سورية )931 ألف دوالر أميركي(، والمتوسطة حتى 
80 ملي��ون ليرة س��ورية، والقصي��رة حتى 40 مليون 
ليرة س��ورية، وتحول الضمانات لكل أنواع القروض 

إلى “عينية حصراً”.

الزراعي يرفع سقف قروضه 4 أضعاف

إبراهيم زيدان

أصدر مصرف سورية المركزي دلياً وضعه مجلس 
النق��د والتس��ليف، للضوابط العامة ال��ازم اتباعها في 
بيئة عمل أنظمة المعلومات في المصارف الس��ورية، 
به��دف حماي��ة تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتصاالت 
الخارجي��ة،  المخاط��ر  م��ن  بالمص��ارف  الخاص��ة 
كاالختراق وس��رقة المعلومات والتجس��س، وما يجب 
القي��ام به لحماي��ة األص��ول المعلوماتي��ة. كما تطرق 
إلى آلي��ات تنظيم وإدارة أنظم��ة المعلومات من خال 
إع��داد خطة لتقنية المعلومات لفترة )2 - 3( س��نوات، 
إضافة إلى خطة تنفيذية سنوية لتطوير األنظمة والبنية 
التحتية المطلوبة، وأخرى سنوية لتدريب العاملين بهذا 

المجال.

دليل لحماية أنظمة معلومات المصارف

قروض أصحاب المهن العلمية

كشفت مصادر في مصرف التوفير 
الس��وري، أن المص��رف أقر منح 
قروض ألصحاب المهن العلمية، 
م��ن أطباء ومهندس��ين وصيادلة، 
إضاف��ة إل��ى المحامي��ن، وأنه تم 
رصد مليار ليرة س��ورية للقرض 
المذكور، بحد إقراض يصل إلى 5 

مايين ليرة للقرض الواحد.
في سياق آخر، بيّنت المصادر أن حجم التداول في المصرف ك�)إيداعات وسحوبات( 
وصل إلى 147 مليار ليرة )685 مليون دوالر أميركي(، إذ بلغت قيمة اإليداعات منذ 
بداية عام 2018 وحتى نهاية أيار/مايو حوالى 84.2 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة 

السحوبات 63 مليار ليرة سورية.

إطالق مجلس المدفوعات الوطني العراقي

أعل��ن محاف��ظ البن��ك 
المرك��زي العراق����ي 
علي محسن اسماعيل، 
إط���اق م�ج�ل�������س 
الوطن��ي،   المدفوعات 
عضويته  تضم  والذي 
ال�ب�ن���ك المرك����زي، 

والمص��ارف الحكومي��ة، ورابطة المصارف الخاصة، وش��ركات الدفع االلكتروني، 
وممثلي��ن ع��ن األجهزة األمنية، وس��وق الع��راق ل��ألوراق المالية، وهيئ��ة اإلعام 
واالتص��ال، ووزارة المالي��ة. كما حضر االجتماع ممثا عن البن��ك الدولي، وبيّن أن 
“المجلس العراقي” خطوة متقدمة، خاصة أن 40 % من البنوك المركزية في العالم، 
قد أسست مجالس للمدفوعات في دولها، مما يعني مساهمة المجلس العراقي المنطلق 

خال مشاركاته الدولية مستقباً، بدعم أنظمة المدفوعات في العراق.

“العراقي” يعتمد الدفع االلكتروني

أقر البنك المركزي العراقي عبر بيان نشره 
على موقعه الرسمي، السماح بالسحب النقدي 
من نقاط البيع المنتشرة لدى وكاء شركات 
الدفع االلكتروني والتجار باألسواق، ويأتي 
ذل��ك ضم��ن خطت��ه االس��تراتيجية لتنظيم 
عملي��ات الدفع االلكتروني، محدداً الس��حبة 

للزبائن ب�2 مليون دينار عراقي لليوم الواحد )نحو 1.7 ألف دوالر أميركي(، على أال 
تتجاوز نس��بة العمولة المس��توفاة 0.006 %، وأال تقل عن ألفي دينار عراقي، مشيراً 

إلى أن البطاقات )كي كارد، ماستر كارد، فيزا كارد( تعمل وفق هذا اإلجراء.
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قرض دولي كبير لألرجنتين

األرجنتيني��ة  الحكوم��ة  توصل��ت 
النق��د  صن��دوق  م��ع  اتف��اق  إل��ى 
الدول��ي إلقراضه��ا بحزم��ة إنق��اذ 
فاق��ت التوقع��ات.  ووفق��اً لصحيفة 
“فاينانش��يال تايمز”، أعلن صندوق 
النقد اس��تعداده إلقراض األرجنتين 
50 مليار دوالر على مدار 3 سنوات 

في خطوة رحبت بها األسواق بعد تكهنات إعامية بأن الدولة الاتينية ستحصل على 
خط ائتمان من الصندوق بقيمة 30 مليار دوالر.

وذك��رت مدي��رة الصندوق كريس��تين الغارد أن خط��ة اإلقراض كان��ت من اقتراح 
وتصمي��م الحكومة األرجنتينية وتس��تهدف تعزيز اقتصادها كما س��تعود بالفائدة على 
جمي��ع المواطنين. ولن يُطلب أي تعديات مالية م��ن األرجنتين لهذا العام فيما يتعلق 
بعجز مالي بنسبة 2.7 % أعلنت عنه الحكومة بالفعل، ليكون الهدف بلوغ عجز مالي 

بنسبة 1.3 % بحلول عام 2020 بدالً من 2021 في السابق.

ملياردير هندي يطلب اللجوء السياسي

نقل��ت صحيف��ة “فاينانش��ال تايم��ز” ع��ن 
مس��ؤولين هن��ود وبريطانيي��ن، أن تاج��ر 
المجوهرات الملياردير نيراف مودي، الذي 
تتركز حوله قضي��ة احتيال يتجاوز حجمها 
ملياري دوالر في الهند، قد فر إلى بريطانيا 
حيث يطالب باللجوء السياس��ي. وكان بنك 
البنج��اب الوطن��ي الهندي قد ق��ال في وقت 

س��ابق من ع��ام 2018، إن مجموعتين لتج��ارة المجوهرات يرأس��هما مودي وخاله 
ميهول تشوكسي، قد حصا على نحو 2,2 مليار دوالر من البنك عن طريق التحايل 

بجمع ائتمانات من فروع بالخارج لبنوك هندية باستخدام ضمانات غير قانونية.

“النقد” الفلسطينية تواكب المعايير الدولية

 حصلت س��لطة النقد الفلس��طينية على ش��هادة االمتثال 
للمعايي��ر الخاصة بأم����ن معلوم�ات بطاق����ات الدف�ع 
PCI-DSS، وه��ي ش��هادة دولية لتطبي��ق معايير أمن 
البيان��ات المنصوص عليها من قب��ل مجلس معايير أمن 
بيانات بطاقات الدفع اإللكتروني PCI SSC والمختص 
بتطبيق أعلى معايير األمن والحماية لمعلومات البطاقات 
المصرفية. وأشار محافظ سلطة النقد عزام الشوا إلى أن 
ه��ذا اإلنجاز يأتي في إطار مواكبة س��لطة النقد ألحدث 
التطورات المصرفية العالمية وإدارة المخاطر بما يتوافق 

مع المعايير الدولية، ورفع الثقة في اإلجراءات التي تتخذها لحماية القطاع المصرفي.
عزام الشوا

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن رئيس دولة فلسطين، 
رئيس اللجن��ة التنفيذي��ة لمنظمة التحرير الفلس��طينية 
محمود عباس، أص��در قراراً بتعيين رياض مصطفى 
محمد أبو ش��حادة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية، 
بناء على تنس��يب مجلس الوزراء، وذلك خلفاً لشحادة 
حس��ين الذي انتهت فترتا عمله كنائب لمحافظ س��لطة 

النقد ما بين عامي 2010 - 2018.

نائب جديد لمحافظ سلطة النقد

رياض مصطفى محمد أبو شحادة

أعل��ن البن��ك 
لمرك����زي  ا
الع��راق����ي، 
ع�ن حص�ول 
ف�ظ�����ه  مح�ا
علي محس��ن 
إس����ماعي��ل 
عل��ى جائ�زة 
“أف�ض�������ل 
بنك  محاف��ظ 

مركزي على مس��توى الدول العربية في 2018”، من 
قبل اتحاد المصارف العربية خال إقامة فعاليات القمة 
المصرفي��ة العربية الدولية، التي عق��دت في العاصمة 

الفرنسية باريس.
وف��ي تفاصيل الجائ��زة، فإنها نتجت - حس��ب القمة - 
عن قدرة اس��ماعيل على الحفاظ على س��عر الصرف، 
وغلق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، فضاً 
عن التطور الكبير في نظام المدفوعات، وأنظمة الدفع 
االلكترون��ي، عاوة على العمل المتقدم المنجز بمجال 

مكافحة غسيل األموال وتمويل االرهاب.

أفضل محافظ بنك مركزي عربي
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احتياطيات مركزي الكويت في أعلى مستوى

واصل��ت الموج��ودات األجنبي��ة لدى بن��ك الكويت 
المركزي تس��جيل أكبر مس��توى لها على االطاق 
للش��هر الثاني على التوالي لتبلغ بنهاية ش��هر أيار/ 
مايو 2018 مس��توى 11 مليار دينار )تعادل 36.3 
ملي��ار دوالر(، وبزيادة نس��بتها 7.4 % عن ش��هر 
نيس��ان/ابريل. وبلغ��ت الموج��ودات األجنبي��ة لدى 
المركزي، والتي تشمل ودائع وأرصدة نقدية، أعلى 
مستوياتها على اإلطاق، وفقاً للبيانات المتاحة على 

موقع المصرف.

صندوق للريادة بـ98 مليون دوالر

بي��ن رئيس مجل��س إدارة ش��ركة 
“الصندوق األردني للريادة” محمد 
المرك��زي  البن��ك  أن  الجعف��ري، 
األردني ح��ّول 13.6 مليون دينار 
أردني لحساب الشركة، والتي تمثل 
49 % م��ن حصة البنك في الدفعة 
األولى من رأسمال الشركة، مضيفاً 

أن عملي��ة التحويل تمت بعد قي��ام البنك الدولي بتحويل حصة الحكومة في رأس��مال 
الشركة، والتي بلغت 14.2 مليون دينار أردني )20 مليون دوالر أميركي(.

يذكر أن ش��ركة الصندوق األردني للريادة، أُسست بمبادرة من البنك المركزي مطلع 
عام 2018، برأس��مال 98 مليون دوالر أميركي، بهدف االس��تثمار المباش��ر وغير 

المباشر بالمشروعات ذات الصفة الريادية واالبداعية في األردن.

ايران تتحرك إلنقاذ عملتها

اتخ��ذ المصرف المركزي االيران��ي اجراًء جديداً 
ف��ي س��وق العم��ات األجنبي��ة يه��دف إل��ى دعم 
المس��توردين وتأمين العمات األجنبية الس��تيراد 

السلع غير األساسية.
وأوض��ح محافظ البن��ك المرك��زي اإليراني، ولي 
هللا س��يف خ��ال االجتماع المش��ترك م��ع لجنتي 
الصناعات والدعم البرلمانيتين، أنه سيتم استحداث 
س��وق ثانوية لصرف العمات األجنبية، وأن باده 
تس��عى إلى إنش��اء منظومة لتس��جيل جميع الس��لع 

المس��توردة وتغطيتها بس��عر الصرف الرس��مي، لمنع الموردين من رفع أسعار تلك 
السلع. ويأتي ذلك، في وقت هوى فيه الريال اإليراني إلى مستوى جديد مقابل الدوالر 
في السوق السوداء مواصاً خسائره وسط مخاوف من عودة العقوبات األميركية بعد 

انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي.

ولي هللا سيف
بينت مصادر مطلعة في المصرف التجاري الس��وري، 
تخصي��ص قراب��ة 6 مليار دوالر أميرك��ي كاعتمادات 
مالية من إيران للتجارة مع س��ورية، مما يعني حس��ب 
المص��ادر، أن الزيادة في االعتمادات وصلت إلى ثاثة 
أضعاف ما جاء في االتفاقيات الثنائية بين البلدين، عبر 

خطي االئتمان الموقعين في 2013 و2015.
وقالت المصادر: إن مؤشر الميزان التجاري بين البلدين 
يتوجه لصالح إيران بنسبة كبيرة، حيث بلغت قيمة السلع 
اإليرانية التي تم تصديرها إلى س��ورية منذ عام 2012 
حت��ى 2017، حوالى 1.3 مليار دوالر، فيما لم تتجاوز 
واردات إي��ران من س��ورية خ��ال نفس الفت��رة ال�91 

مليون دوالر.

6 مليار دوالر للتجارة اإليرانية السورية

لفت مدير المعلوماتية 
المصرفي  والتسويق 
ال�م�ص���رف  ف����ي 
العق�اري الس����وري 
مج��د س��لوم، إلى أن 
المصرف أعل�ن ع�ن 
مناقصة الس���ت�دراج 
100 ص��راف آل��ي 
جدي��د، لترمي��م م��ا 
دم��ر م��ن صرافات 
وتحس���ي�ن الخدم���ة 

وزيادة عدد المنافذ، مشيراً إلى أن عدد الصرافات اآللية 
ل��دى العقاري هي 174، منها 114 كوة في دمش��ق، إذ 
يتم صرف رواتب عبرها بنحو 7 مليارات ليرة سورية 
شهرياً )32.6 مليون دوالر أميركي(، عاوة على كون 
486 مؤسس��ة قط��اع عام وخاص، ت��م توطين رواتب 

موظفيها لدى المصرف العقاري.

100 صراف آلي جديد
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دمج ذوي الحاجات الخاصة بالقطاع المصرفي

أك��د مدير عام الجمعي��ة األردنية 
للبنوك عدلي قندح، خال ورشة 
عم��ل للجمعي��ة، وقس��م تش��غيل 
االحتياج��ات  ذوي  األش��خاص 
العم��ل،  وزارة  ف��ي  الخاص��ة 

والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، حول مس��اهمة الوزارة بتشغيل األشخاص 
ذوي االحتياج��ات الخاصة ودمجهم في س��وق العم��ل المصرفي، أن المصارف تهتم 
بتقدي��م خدماتها لألش��خاص ذوي االحتياجات الخاصة، وأن ذلك يوفر مس��احة أكبر 
من الخصوصية للعماء من “ذوي االحتياجات”، مش��يراً إلى خدمة الصراف اآللي 
الناطق ل�“الضريرين”، وخدمة الترجمة الفورية بلغة اإلشارة ل�“البُكم والصُّم”، وإلى 
أن بعض البنوك األردنية تشغل عدداً من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بنسب 

تتجاوز الحدود التي يضعها القانون.

مستوى قياسي منخفض الحتياطات البحرين

انخفضت األصول األجنبية لدى مصرف البحرين 
المركزي في أيار/مايو الماضي إلى 671.1 مليون 
دينار )1.78 مليار دوالر( من 779.4 مليون دينار 
)2.07  ملي��ار دوالر( في نيس��ان/أبريل الماضي، 
كما تراجع صافي األصول األجنبية ببنوك التجزئة 
البحرينية ليسجل س��الب 1.20 مليار دينار )3.19 
مليار دوالر( من س��الب 1.17 مليار دينار )3.11 

ملي��ارات دوالر(، ما يعن��ي أن االلتزامات تفوق األص��ول. وانخفض إجمالي صافي 
األصول األجنبية بالبنك المركزي وبنوك التجزئة إلى سالب 526.1 مليون دينار )1.4 
مليار دوالر( في أيار/مايو، وهو أدنى مستوى مسجل على اإلطاق، وفق “رويترز”.

قرض دولي جديد لألردن

أعلن المدي��ر اإلقليمي لدائرة المش��رق بالبنك الدولي 
س��اروج كومارجها، إق��رار البنك قرض 500 مليون 
دوالر لألردن، لمدة 35 عاماً، وفترة س��ماح بالس��داد 
مدتها 54 ش��هراً، يتضمن منحة من البرنامج العالمي 
للتمويل الميسر، قدرها 111 مليون دوالر. مشيراً إلى 
أن ذلك لمس��اعدة الحكومة الجديدة بتحسين االقتصاد 
ومن��اخ األعمال، وخلق مزيد م��ن االنصاف بفرص 
العمل DPL، وتحس��ين إمكانية تمويل المؤسس��ات، 

وتوسيع برنامج الدعم النقدي لتغطية 85 ألف أسرة إضافية بالمعونة المتكررة.
يذك��ر أن البرنام��ج العالمي للتمويل الميس��ر، يخ��ص البلدان متوس��طة الدخل، التي 
تس��تضيف أعداداً كبيرة من الاجئين، كما يرفع البرنامج إجمالي ارتباطات مجموعة 

البنك إلى األردن، إلى 1.3 مليار دوالر، منها 1.1 مليار بشروط ميسرة.

ساروج كومارجها

الحك�وم����ة  تك�ب����دت 
البريطاني���ة خس����ائ�ر 
تزي���د عل���ى ملي�اري 
جنيه اس��ترليني )2.66 
ملي��ار دوالر( بع��د أن 
باعت 77 % من أسهم 
مص��رف روي��ال بنك 
أوف س��كوتلند )آر بي 
اس( مقاب��ل 2.5 مليار 
 3.33( استرليني  جنيه 

ملي��ار دوالر(، وه��ذا نصف ما دفعت��ه الحكومة تقريباً 
حين أنقذت  المصرف في ذروة األزمة المالية.

وق��ال وزير المالية البريطاني فيلي��ب هاموند: إن البيع 
خطوة كبي��رة إلعادة “آر.بي.إس” إلى الملكية الخاصة 

الكاملة وتجاوز األزمة المالية.
لكن ح��زب العمال البريطاني المع��ارض انتقد عملية 
البي��ع قائاً: إن دافعي الضرائب س��يتكبدون خس��ارة، 
وإنه كان يتعين على الحكومة االحتفاظ باألس��هم لوقت 

أطول.

بريطانيا تخسر 2.66 مليار دوالر
بسبب “آر.بي.اس”

فيليب هاموند

ل  ق����������ا
لرئ�ي���س  ا
لتنفي���ذي  ا
ي����د  لج�د ا
ل�ب�ن�������ك 
 ،HSBC
ج��������ون 
ف�ل�ي�ن���ت: 
إن البن���ك 

سيستثمر ما بين 15 مليار و17 مليار دوالر في السنوات 
الثاث��ة المقبلة في مجاالت م��ن بينها التكنولوجيا وفي 
الصين وهونغ كونغ الس��وقين الرئيسيتين له في آسيا، 

مع تحوله من استراتيجية خفض التكلفة إلى النمو.
وهذا اإلعان هو أول تلميح علني من فلينت للمساهمين 
باالس��تراتيجية التي ين��وي اتباعها في HSBC، الذي 
واجه صعوبة في تحقيق أهداف األرباح في الس��نوات 
األخي��رة بعدما أدى تقلص امبراطوريته العالمية أيضا 

إلى انخفاض الدخل.

HSBC يوسع استثماراته التكنولوجية

جون فلينت
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منح “البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية”، “البنك 
التونس��ي” خط تمويل بقيمة 20 مليون دوالر أميركي 
ف��ي إط��ار برنامج دعم المب��ادالت التجاري��ة. وأصدر 
“األوروبي” بياناً أوضح فيه أن الخط المذكور سيمكن 
م��ن تقدي��م ضمانات للبن��وك التجارية الدولي��ة لتغطية 

المخاطر.
ويهدف برنامج تمويل مبادالت “البنك األوروبي إلعادة 
اإلعم��ار والتنمي��ة” الذي أنطلق منذ س��نة 1999، إلى 
النهوض بالتجارة الخارجية بين البلدان التي يستثمر فيها 
البنك. وقد بلغ حجم اس��تثماراته ف��ي تونس منذ أيلول/

سبتمبر 2012، حوالى 678 مليون يورو )800 مليون 
دوالر( موزعة على 33 مشروعاً.

خط تمويل أوروبي
لـ“البنك التونسي”

البن��ك  رف��ع 
الم�رك����زي 
ال�ت��رك������ي 
س��ع�ر الفائدة 
ل�رئ�ي�س���ي  ا
ب�واق��ع 125 
نقطة أس��اس 

إلى 17.75 %، ليواصل بذلك تش��ديد السياس��ة النقدية 
بعد ارتفاع التضخم.

وق��ال المرك��زي ف��ي بيان: “عل��ى الرغم م��ن اآلفاق 
المعتدلة، ال تزال المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته 
تش��كل مخاطر على اتجاه التس��عير، لذا، قررت اللجنة 

تشديد السياسة النقدية أكثر لدعم استقرار األسعار”.
وانخفض��ت الليرة التركية بنح��و 16 % منذ بداية عام 
2018 بفع��ل المخاوف من تنامي تأثير الرئيس التركي 
رجب طي��ب اردوغان على السياس��ة النقدي��ة، إضافة 

لشكوك في قدرة البنك المركزي على كبح التضخم.

المركزي التركي يرفع الفائدة
لكبح التضخم

فشل محادثات اندماج بين 3 بنوك قطرية

انته��ت محادثات اندماج بين 
3 بنوك قطرية هي: مصرف 
وب��روة  اإلس��امي  الري��ان 
وقط��ر الدول��ي، بعدم��ا ل��م 

تتمكن من الوصول التفاق.
وتعثرت المحادثات  بس��بب 
عدم اتفاق المس��اهمين على 
التقييم��ات ومخاوف العماء 
م��ن إمكانية تحويل بنك قطر 

الدولي إلى بنك إس��امي. وبعد انهيار صفق��ة االندماج الثاثية، أطلق مصرفا بروة 
وقط��ر الدولي مباحثات اندماج بلغت مرحلة متقدمة، حس��بما ذكرت وكالة رويترز 

نقاً عن مصادر مطلعة.

“جيه.بي مورغان” تبيع حصتها في السعودي

وافقت شركة جيه.بي مورغان الدولية للتمويل 
التابعة لمصرف “جيه.بي مورغان تشيس آند 
ك��و”  األميركي على بيع حص��ة األقلية التي 
تملكها في البنك الس��عودي لاس��تثمار مقابل 
759.3 ملي��ون لاير )203 مايي��ن دوالر(، 
حسبما جاء في بيان صادر عن البنك السعودي 
ال��ذي يعتبر عاش��ر أكب��ر بن��وك المملكة من 
حيث األصول. وذكر البيان أن االتفاق يش��مل  
بيع األس��هم بس��عر 13.50 لاير للسهم ) 3.6 

دوالرات للسهم(.

الحرب التجارية خطر على العالم

حذر بنك التس��ويات الدولي��ة - مظلة البنوك 
المركزية بالعالم- م��ن أن تصاعد التوترات 
التجاري��ة بين الوالي��ات المتحدة والصين قد 
يق��ود إل��ى دورة تراجع اقتص��ادي خطيرة، 
وحث البنوك المركزية الكبرى على مواصلة 

رفع أسعار الفائدة.
أوغس��تين  للبن��ك،  الجدي��د  المدي��ر  وق��ال 
كارس��تنز، وه��و محاف��ظ البن��ك المركزي 

المكس��يكي الس��ابق، إن العالم يدخل مرحلة خطيرة حيث سيبدأ ظهور اآلثار السلبية  
للحماية التجارية على أسواق العملة والتدفقات المالية.

وأض��اف “قد تبدأ دورة هبوط خطيرة للغاي��ة يمكن أن تؤثر حقا على نمو االقتصاد 
العالمي واالستقرار المالي”.

أوغستين كارستنز
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للشباب والنساء من أجل المس��تقبل من خالل التدريب على مهارات ريادة األعمال 
يمّكنهم من تنمية الش��عور بالمس��ؤولية وتعزيز مرونة مجتمعاتهم المحلية وقدرتها 

على الصمود.

مجاالت المشروع
وسيمول المشروع برامج لتشجيع النساء والش��باب على أن يصبحوا رواد أعمال، 
وتوفير التوجيه والتدريب الالزمين لتأس��يس أو تش��غيل منش��أة أعمال صغيرة أو 

متوسطة الحجم، واقتراح مسابقات لخطط األعمال والمنح الموجهة.
وباإلضافة إلى التدريب والحوافز المالية، سيوفر المشروع أيضاً الدعم لربط رواد 
األعمال باألس��واق، وسيقدم كذلك المش��ورة الفنية للمس��اعدة في إنشاء روابط مع 

سالسل التوريد وتطوير تسويق الصادرات. 
وقالت أخصائي��ة القطاع المال��ي في البن��ك الدولي والمش��ارك في رئاس��ة فريق 
المش��روع رويا فاكي��ل: “يمكن أن تلع��ب مجموع��ة متكاملة من الخدم��ات، التي 
تس��تهدف كال من إنتاج وتس��ويق المنتج��ات أو الخدم��ات، دوراً رئيس��ياً في رفع 

إنتاجية منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة”.

عمل البنك في جيبوتي
وتتكون حافظة البنك الدولي في جيبوتي من عشرة مش��اريع بتمويل من المؤسسة 
الدولية للتنمي��ة، بقيمة إجمالية تبل��غ 120 مليون دوالر أميرك��ي. وتركز الحافظة 
على ش��بكات األمان االجتماعي، والطاقة، وتنمية المجتمع��ات الريفية، والحد من 
الفقر في المناط��ق الحضرية، والصحة، والتعليم، وتحدي��ث اإلدارة العامة، ونظام 
النساء والشباب.الحوكمة واإلدارة الرش��يدة، وتنمية القطاع الخاص، مع التركيز بشكل خاص على 

البنك الدولي يدعم رواد األعمال في جيبوتي

ومن المتوق��ع أن يعود المش��روع الجدي��د بالنفع 
عل��ى 6 آالف م��ن رواد األعم��ال م��ن الش��باب 
والنس��اء، حيث سيعمل على تش��جيعهم من خالل 
مزيج من التدريب وتوفي��ر فرص الحصول على 
التموي��ل، وتعزي��ز خدم��ات األعمال الرئيس��ية 
وتوسيعها لتسهيل الوصول إليها، وتقديم المساندة 
من خالل تحديد رواد األعمال وربطهم بسالس��ل 

القيمة التنافسية.
وسيدعم مش��روع ريادة األعمال للنساء والشباب 
أكثر من 2300 ش��ركة صغيرة ومتوسطة الحجم 

في الوصول إلى خدمات تطوير المشاريع.

إطالق العنان للطاقات االستثنائية
وتعليقاً على ذلك، قال وزير االقتصاد والمالية في 
جيبوتي المس��ؤول عن الصناعة، إلياس موس��ى: 
تقل أعم��ار معظم س��كان جيبوتي عن الخامس��ة 
والثالثين، ومن خ��الل إتاحة الفرص المناس��بة، 
س��يكون هؤالء الش��باب محركاً للنم��و والتحول. 
وقد عملنا، باالش��تراك م��ع البن��ك الدولي، على 
تحسين بيئة األعمال، وسيساعد المشروع الجديد 
على إطالق العنان للطاقات االس��تثنائية لش��باب 
جيبوتي الذي��ن يزخرون بالمواه��ب، واألمر كله 
يتعل��ق بإحداث تحّول ف��ي أنماط وط��رق التفكير 
التي ستخلق جيالً جديداً من القادة في جيبوتي من 

الموهوبين والمفعمين بالنشاط والحيوية.
من جهت��ه أكد المدي��ر اإلقليمي للبن��ك الدولي في 
مصر واليم��ن وجيبوتي الدكتور أس��عد عالم، أن 
هذا المشروع يسعى إلى تسخير إمكانيات التغيير 
الكامنة لدى النس��اء والش��باب من رواد األعمال. 
ومن ش��أن إيجاد فرص اقتصادية جدي��دة لهم أن 
يس��اعد على تعزيز روح االبت��كار، وزيادة خلق 
فرص العمل، ورفع مس��تويات المعيش��ة للجميع 

في جيبوتي. 
أخصائي أول للقط��اع الخاص في البن��ك الدولي 
والمشارك في رئاس��ة فريق المش��روع بنجامين 
هيرزبيرغ، أش��ار  ب��دوره إلى أن توفير مس��ار 

أعلن البنك الدولي تقديم اعتماد جديد لجيبوتي بقيمة 15 مليون دوالر أميركي من المؤسسة الدولية للتنمية، 
األعمال  ريادة  لتعزيز  البالد  تبذلها  التي  للجهود  العالم فقراً، دعماً  بلدان  البنك لمساعدة أشد  وهي صندوق 

باعتبارها محركا للنمو وخلق الوظائف.

إلياس موسى



13

عالم البنوك

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2018

المالية العامة على مدار الفترة 2018 - 2020 واستمرار تعافي النمو.
القطاع المصرفي

ال يزال القطاع المصرفي يتسم باالستقرار وإن كان يعاني من انخفاض 
هيكلي في الس��يولة نظراً الس��تمرار ضعف المدخ��رات. وأوضحت 
عمليات التفتيش األخيرة على سبعة من أكبر البنوك الخاصة خلوها من 
أي مواطن ضعف كبيرة. وال يزال مستوى انكشاف القطاع المصرفي 
لمخاطر النق��د األجنبي محدوداً، كم��ا أن تعافي النم��و يخفف من حدة 

المخاطر االئتمانية، وال تزال مستويات هوامش الفائدة مريحة.
النمو

من المتوق��ع أن يصل النمو إل��ى 2.4 % في 2018، بدع��م من جودة 
الموس��م الزراعي وانتعاش قطاعي الصناعات التحويلية والس��ياحة، 
بينما يظل معدل البطالة مرتفعاً عند نس��بة 15 % مؤثراً بصفة خاصة 
على الشباب والنس��اء وس��كان المناطق الداخلية. وبحلول عام 2022  
يتوقع أن يصل النمو إلى 4 %، وتتوقف هذه التوقعات على اس��تمرار 
اإلصالحات الرامية إلى تحسين الحوكمة ومناخ األعمال، والتوسع في 
إتاحة فرص الحصول على التمويل، وتحديث مؤسسات المالية العامة 

لتحسين تقديم الخدمات ورفع كفاءتها.
رسالة خبراء الصندوق

وحض المدي��رون التنفيذيون الس��لطات عل��ى تعزي��ز التزامها بتنفيذ 
برنامج االصالح االقتص��ادي واتخاذ اإلجراءات العاجلة والحاس��مة 
لوضع الموارد العامة على مس��ار أكثر اس��تدامة، إل��ى جانب معالجة 
تصاعد التضخ��م وتراجع االحتياطي��ات، وضمان تحقيق االس��تقرار 
االقتص��ادي الكلي. ورأى المدي��رون أن على الس��لطات المضي قدماً 
بإجراءات ضب��ط المالي��ة العام��ة، ومواصل��ة التركيز عل��ى تعزيز 
التحصيل الضريبي، وتنفي��ذ عمليات المغ��ادرة الطوعية للعاملين في 
ارتفاعاً غير متوقع، وَسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود.الخدمة المدنية، وتقييد أي زيادات جديدة في األجور إال إذا حقق النمو 

اقتصاد تونس يهتز بارتفاع الدين العام

التضخم
تسارع التضخم حتى بلغ 7.1 % على أساس سنوي في فبراير/ شباط 
2018، نتيجة انخفاض قيمة الدينار )انخفض 10 % في عام 2017(، 
وحدوث زيادات حادة في أج��ور القطاعين العام والخاص، إضافة إلى 
زيادات األسعار الجبرية. ولمواجهة ارتفاع التضخم، قامت السلطات 
بتوسيع نطاق تقلب أسعار الفائدة إلى 200 نقطة أساس في شهر يناير/

كانون الثاني، كما رفعت سعر الفائدة األساسي بمقدار 75 نقطة أساس 
ليصل إلى 5.75 % في شهر مارس/آذار 2018.

الصادرات والواردات
ظل نم��و الص��ادرات بطيئاً، بينم��ا زادت ال��واردات في ظ��ل ازدياد 
االحتياجات المحلية من الطاقة، وقوة الطلب االس��تهالكي نتيجة النمو 
االئتماني السريع، وتأثير انخفاض قيمة الدينار على أسعار الواردات. 
وتوضح بيانات التج��ارة في مطلع 2018 تحس��ن أداء الصادرات مع 
تباطؤ نمو الواردات. ومن المتوقع أن يستمر هذا االتجاه العام اإليجابي 
خالل الفترة المتبقية من العام الجاري، بفضل زي��ادة الطابع اإليجابي 
في س��عر الصرف الحقيقي. وقد تراجعت االحتياطيات الدولية إلى ما 
يعادل 2.5 ش��هراً من الواردات في مارس/آذار 2018، ألسباب منها 
تجاوز مبيعات البنك المركزي من النقد األجنبي المس��توى المقرر في 

برنامج االصالح االقتصادي وتأخر التمويل الخارجي.
الدين

وقال الخبراء إن حجم الدين الع��ام والخارجي زاد أكث��ر ليبلغ 71 % 
و80 % عل��ى التوالي م��ن إجمالي النات��ج المحلي في نهاي��ة 2017. 
وترج��ع هذه االتجاه��ات العام��ة للتأثير المش��ترك م��ن ارتفاع عجز 
المالية العامة والحس��اب الجاري، وانخفاض قيمة الدينار، وانخفاض 
النمو أكث��ر مما كان متوقعاً. وتش��ير التوقعات إلى توق��ف هذا االتجاه 
العام الصعودي في حجم الدين العام والخارج��ي بدءاً من عام 2020، 
وذلك بدعم من انخفاض قدره 3 % من إجمالي الناتج المحلي في عجز 

تواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية - سياسية، فقد أدت الصدمات المعاكسة المقترنة بانحرافات 
السياسات عن مسارها وتأخر تنفيذ اإلصالحات الهيكلية إلى إعاقة التعافي االقتصادي وتفاقم مواطن الضعف 

االقتصادي الكلي، وفق ما جاء على لسان المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي.
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االقتصادية الكبرى.
ثالثاً: بن��ك الزراعة الصين��ي، ممل��وك للدولة. تبلغ قيم��ة أصوله 
3.2 تريليون��ات دوالر، وله أكثر من 323 ملي��ون عميل بين أفراد 

وشركات، وله 24 ألف فرع حول العالم.
رابعاً: بنك الصين، وهو أقدم بنك  تم تأسيس��ه ع��ام 1912، وتقدر 
أصوله ب�2.9 تريليوني دوالر. وقد أفتتح أكثر من 600 فرع في 36 

دولة ومنطقة حول العالم.
خامساً: مجموعة ميتسوبيشي المالية القابضة وتعد  أكبر مجموعة 

مالية في اليابان، بأصول بنكية تقدر ب�2.79 تريليوني دوالر.
سادساً: مجموعة بنوك جي بي مورغان ومقرها نيويورك، ولديها 
أكثر من 5100 فرع حول العالم، في أكثر من 100 دولة، بمجموع 

أصول 2.35 تريليوني دوالر.
سابعاً: بنك إتش إس بي سي HSBC هي شركة متعددة الجنسيات، 
ترجع أصولها التأسيس��ية لهونغ كونغ ومقرها الرئيسي الحالي في 

بريطانيا، بمجموع أصول تقدر ب�2.52 تريليوني دوالر.
ثامناً: بي إن بي باريباس، وهي مجموعة مصرفية فرنس��ية، عدد 
عمالئها يزيد عن 30 مليون عميل في جميع انحاء العالم، بمجموع 

أصول قدرها 2.3 تريليوني دوالر.
تاسعاً: بنك  أميركا، وهو يعد ثان��ي أكبر بنك قي الواليات المتحدة، 

ويقدر مجموع أصول البنك ب�2.28 تريليوني دوالر.
عاشراً: بنك كريدي أغريكول، وهو تأس��س عام 1885 في فرنسا 
ب�2.1 تريليوني دوالر.وموجود ف��ي 70 دولة أخرى ح��ول العالم، بمجم��وع أصول تقدر 

4 مصارف صينية في صدارة بنوك العالم

وجاءت 4 بنوك صينية ه��ي البنك الصناعي والتج��اري الصيني، 
بنك التعمير الصيني، البنك الزراعي الصيني و“بنك أوف تشاينا” 
في صدارة البن��وك العالمية، حيث بلغت إجمال��ي أصولها مجتمعة 
13.637 تريليون دوالر. ويمثل ذلك زيادة قدرها 1.727 تريليون 
دوالر من��ذ تصنيف الع��ام الماض��ي، ويرجع جزء كبي��ر من ذلك 
إلى تعزيز قيم��ة اليوان الصيني مقابل ال��دوالر األميركي. وجاءت 
الوالي��ات المتح��دة األميركية ف��ي المرتب��ة الثانية بع��د الصين في 
القائمة، حيث هيمن��ت على التصنيف ب���11 بن��ًكا بإجمالي أصول 
بلغ 12.196 تريليون دوالر. وش��هد العديد من البن��وك األميركية 
تراجعاً في التصنيف، فقد تراجع “غولدمان ساكس” 3 مراكز العام 
الماضي ليحتل المركز ال�35، في حين انخفض “مورغان ستانلي” 
مركزاً واحداً إلى الترتيب الثام��ن والثالثين. وحافظ بنك “إتش إس 
بي س��ي” على مكانته كأكبر البنوك األوروبية، حي��ث بلغ إجمالي 
أصول��ه 2.522 تريلي��ون دوالر، وه��و البن��ك األوروب��ي الوحيد 
الذي تتجاوز أصول��ه التريليون دوالر، ويعد م��ن أفضل 10 بنوك 
أوروبية. وجاءت اليابان بثمانية بن��وك في القائمة، بإجمالي أصول 

بلغت 10.534 تريليونات دوالر.
أكبر 10 بنوك

أوالً: بنك الصناعة والتجارة الصيني بأص��ول قدرها 4 تريليونات 
دوالر وهو بنك حكومي  ويتفوق على نظرائه في مؤشرات متعددة 

تشمل الودائع والقروض وإجمالي األصول ورأس المال األساسي.
ثانياً: بنك االنشاء والتعمير الصيني، بأصول قدرها 3.4 تريليونات 
دوالر. ممل��وك للحكومة الصينية، وله 13 ألف ف��رع في العواصم 

في نهاية كل عام، ُتصدر مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” تقريراً سنوياً بترتيب أكبر وأغنى بنوك حول 
العالم. وشملت القائمة المعدة في نهاية عام 2017 على كل البنوك التي تخطت قيمة أصولها التريليون دوالر. 
وشهد التصنيف هيمنة البنوك الصينية، التي شكلت نسبة الُخمس (18 مصرفاً) في تصنيف أكبر البنوك 

العالمية، وبلغ إجمالي أصول البنوك الصينية وحدها 23.761 تريليون دوالر في نهاية عام 2017.
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أوصــى مجلــــس إدارة شــــركة أليانـــز الســــعودي 
مــال  بزيــادة رأس  التعاونــي  للتأميــــن  الفرنســــي 
الشــــركة، وذلــك عن طريق طــرح أســـــهم حقوق 
أولويـــة بقيمـــة 400 مليــون لاير ســعودي )106.7 

ماليين دوالر أميركي(.
وأوضحت الشــركة، أن زيادة رأس المال مشــروطة 
بالحصــول علــى موافقـــات الجهات الرســــمية ذات 
العالقــة والجمعية العامة غير العادية، مشــيرةً إلى أن 
زيادة رأس المال تهدف الى دعم عمليات التوســع في 

نشاطها.
وبينــت الشــركة، أن أحقيــة الزيادة تعــود على مالك 
األسهم المقيدين في ســجل المساهمين في نهاية تداول 

يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

“أليانز للتأمين” توصي برفع رأسمالها

دمج التأمين الصحي “اإلداري واالقتصادي”

بيــن وزيــر الماليــة الســوري مأمــون حمــدان، أن 
العمــل جاٍر لتحول الـتأميــن الصحي إلى نظام عمل 
الشــركات، مبينــاً أن الحلــول األكثــر فاعلية لقطاع 
التأمين الصحي تكمن بضبط حاالت سوء االستخدام، 
وأن وزارتي الماليــة والصحة تعدان إجراءات للحد 
من هذه الظاهرة، التي يشترك فيها العديد من أطراف 

العملية التأمينية.
وفي ذات الســياق، قالت مصادر في هيئة اإلشــراف 

علــى التأميــن: إن العمــل جــار علــى دمــج قطاعــي التأميــن الصحــي )اإلداري 
واالقتصادي(، لتحقيق العدالة والتوازن لجهة التغطيات بين العاملين في القطاعين، 
خاصــة بعد انخفــاض حجم الزيارات للمؤمــن لهم صحيا بنحــو 90 %، بعد قرار 
تخفيــض عدد الزيــارات من 48 زيارة ســنوية للمؤمن له، إلى 12 زيارة، تشــمل 

الطبيب والصيدلية والمخبر.

مأمون حمدان

حوكمة “التأمين التقليدي والتكافلي”

أكد مديــر عام هيئة اإلشــراف على التأمين الســوري 
ســامر العش، أن الهيئــة أصدرت التعليمــات التنفيذية 
لنظام شــركات وساطة التأمين، ونظام حوكمة شركات 

التأمين التقليدية والتكافلي.
جــاء ذلك خــالل تكريم عدد من موظفــي الهيئة بعد أن 
قدمت مختلف إدارات الهيئة 11 مشروعاً، تساعد على 
تطويــر وتنظيــم عمل الهيئة من جهــة، وقطاع التأمين 

سامر العشالسوري من جهة أخرى.

سورية في دورة االتحاد العربي للتأمين بتونس

لفــت عضو مجلس إدارة شــركة الثقــة للتأمين مهند 
الســمان، عقب مشــاركة ســورية في الــدورة الـ32 
لالتحــاد العــام العربــي للتأميــن فــي تونــس، الذي 
افتتح فعالياته فــي 25 حزيران/يونيو 2018 بمدينة 
الحمامات، تحت شــعار “التحــول الرقمي وصناعة 
التأميــن في الوطن العربــي”، بحضور نحو 1500 
ممثالً مــن 43 دولة عربية وعالمية، إلى أن المدراء 
والخبــراء في قطاع التأمين الســوري، قاموا بطرح 

واقع قطاع التأمين في سورية.
وقــد اطلــع المــدراء والخبــراء فــي قطــاع التأمين 

الســوري على واقع عمل شــركات التأمين الخارجية، وسبل وآليات دخول شركات 
وســاطات تأمينية، وشــركات تأمين، إلى ســوق العمل الســوري في مرحلة “إعادة 

اإلعمار” المقبلة.

مهند السمان

كشــفت األرقام الصادرة عن جمعية شركات الضمان 
اللبنانية، عن بلوغ  إيرادات أقســاط التأمين في لبنان، 
478.2 مليــون دوالر أميركي فــي الفصل األول من 
العــام الجــاري 2018، أي بارتفــاع قــدره 7 % عن 
446.9 مليون دوالر أميركي في الفصل ذاته من العام 

.2017
وبلغت أقســاط التأمين الطبي حوالــى  188,2 مليون 
دوالر أميركــي، في الفصل األول مــن العام 2018، 
أي مـا يشــــّكل نســــبـة 39.4 % من إجمالي أقســاط 
القطــاع. تليهــا التأمين علــى الحياة بـــ116.7 مليون 

دوالر )24.4 %(.

ارتفاع أقساط التأمين في لبنان
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منحت وزارة السياحة السورية، رخصة إشادة سياحية 
في منطقة بحيرة زرزر بوادي بردى في ريف دمشق، 
لفندق إقامة ومطعم ووحدات إشتاء واصطياف ومسبح 
وملحقاته من سوية 4 نجوم، بطاقة استيعابية 72 غرفة 
فندقي��ة، وبكلف��ة 4.368 ملي��ار ليرة س��ورية )20.3 

مليون دوالر أميركي(.
يذكر أن المش��روع المط��ل على البحي��رة، يعتبر في 
منطقة تتميز بطبيعة خالبة، إذ تحيط به جبال الزبداني 
من جه��ة، وعدد من المواقع األثرية والتاريخية أهمها 
)قلعة كوكو، ومقام النبي هابيل عليه السالم(، من جهة 

أخرى.

رخصة إشادة سياحية
في منطقة بحيرة زرزر

شركات صينية وإماراتية لحقول العراق الحدودية

صرح وزير النفط العراقي جبار 
اللعيب��ي، أن الوزارة وقعت ثالثة 
عق��ود م��ع ش��ركتين صينيتين، 
وثالثة أخرى مع شركة إماراتية، 
لتطوير وتأهيل الحق��ول النفطية 
والرقع االستكشافية الحدودية التي 
كانت مهملة لعقود طويلة، في كل 
م��ن ديال��ى وميس��ان والبصرة، 

بمعدل إنتاج للحقول الستة يبلغ 500 ألف برميل يومياً. مشيراً إلى تميز هذه العقود عن 
سابقاتها، ليس ألنها “حدودية” فقط، بل ألنها تنص على قيام الشركات بتنفيذ المشاريع 
الخدمية للمناطق المحيطة بالحقول، إضافة إلى االعتماد على تشغيل العمالة العراقية 

بنسبة 95 %.

بيّن مدير السياحة 
ف��ي حل��ب باس��م 
الخطيب، أن إعادة 
مبنى  موقع  تأهيل 
الخدمات الفنية في 
المدينة، رسا على 
“طح��ان  ش��ركة 
غلوبال لالستثمار 
التي  العق��اري”، 

تع��ود ملكيتها للمغترب الس��وري أحم��د طحان، وأنه 
سيتم تأهيل واس��تثمار المبنى القائم في المدينة القديمة 
والمطل على قلعة حلب، كفندق تراثي من س��وية أربع 
نج��وم، يضم 60 غرفة فندقي��ة، وثالثة مطاعم كبيرة، 
ومرك��زا لخدمة رج��ال األعمال، وقاع��ة اجتماعات 
متعددة االس��تعماالت، وفعالي��ات تجارية وفق صيغة 
تعاقد BOT، ببدل اس��تثمار وسطي حده األدنى 205 
مليون س��نوياً، لمدة 25 عاماً، وبنس��بة زيادة س��نوية 

19,7 % من بدل االستثمار.

“طحان غلوبال”
لتطوير مبنى الخدمات بحلب

باسم الخطيب

“كورال انترناشونال” لتأهيل جوليا دومنا

كشفت مصادر في وزارة السياحة 
الس��ورية، عن منح شركة كورال 
رخص��ة  العالمي��ة  انترناش��ونال 
تأهيل فندق جولي��ا دومنا، الواقع 
ف��ي “ش��ارع 29 أي��ار” وس��ط 
 750 بكلف��ة  دمش��ق،  العاصم��ة 

مليون ليرة سورية.
يذكر أن “كورال انترناش��ونال” 

شركة متخصصة بإدارة سلسلة فنادق في الشرق األوسط والعالم.

المدن الصناعية تتوجه إلى الطاقة المتجددة

كشف مدير المدن الصناعية السورية أكرم الحسن، عن 
التوجه إلى االس��تثمار في مجاالت الطاقات المتجددة 
خالل المرحلة المقبلة، عبر البدء بتوقيع عقد يتضمن 
إنش��اء محطة توليد كهروضوئية باس��تطاعة إنتاجية 
تص��ل إلى 30 ميغا واط م��ن الطاقة الكهربائية، على 
مس��احة 33 ألف متر مربع، في مدينة الش��يخ النجار 
الصناعية بحلب، ليكون األول من نوعه في س��ورية، 
بش��راكة بي��ن )أحد المس��تثمرين المحليين، وش��ركة 
إس��بانية للطاق��ات المتج��ددة، ومدينة الش��يخ نجار(، 

وأن الهدف منه ضمان وثوقية واس��تمرارية وصول الطاقة الكهربائية للصناعيين في 
حدودها الدنيا حال حدوث أي انقطاع، مضيفاً أن هناك مناقش��ات تجري مع أكثر من 
جهة، إلنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 50 ميغا واط عبر الطاقة الشمسية 

في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.

أكرم الحسن
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استحوذت مجموعة موندي الجنوب أفريقية على كامل 
أسهم الشركة الوطنية للمنتجات الورقية المصرية مقابل 
510 ماليين جنيه )28.4 مليون دوالر(، حسبما أعلنت 
ش��ركة فاروس القابضة لالستثمارات المالية المصرية 
الت��ي  تولت  االضطالع بدور الوس��يط في عملية البيع 

نيابة عن مساهمي الوطنية للمنتجات الورقية.
يذكر أن الوطنية للمنتجات الورقية للتصدير واالستيراد 
تأسس��ت  ف��ي  كان��ون الثاني/يناي��ر 2010، وه��ي 
متخصصة في مجال التعبئة والتغليف باألكياس الورقية 

في صناعة مواد البناء.

حصة خليجية في مصفاة هندية عمالقة “موندي” تستحوذ
على “الوطنية للمنتجات الورقية”

ش��هد وزير الخارجي��ة والتعاون 
الدولي اإلماراتي، الش��يخ عبدهللا 
بن زاي��د، ووزير البترول والغاز 
دارمين��درا  الهن��دي،  الطبيع��ي 
ب��رادان، التوقي��ع عل��ى اتفاقي��ة 
إطاري��ة بي��ن بت��رول أبوظب��ي 

الوطني��ة “أدنوك” وأرامكو الس��عودية الستكش��اف فرص الش��راكة االس��تراتيجية 
واالستثمار في بناء مصفاة نفط عمالقة ومجمع للبتروكيماويات في منطقة راتناغيري 
على الساحل الغربي للهند بقيمة تقديرية بنحو 44 مليار دوالر. ووفقاً لالتفاقية، ستمتلك 
“أرامكو السعودية” و“أدنوك”  معاً حصة 50 % من المشروع المشترك الجديد، فيما 

يملك ائتالف شركات النفط والغاز الهنية حصة ال�50 % المتبقية.

شركات ترغب بإعادة مشاريعها في سورية

كش��فت مصادر في اتح��اد غرف 
السياحة السورية، أن اآلونة األخيرة 
ش��هدت إقباالً على االس��تثمارات 
السياحية من رجال أعمال سوريين 
مغتربي��ن، ومن بعض الش��ركات 
اللبناني��ة، وعن حص��ول اجتماع 
جمع عدداً من الش��ركات الخليجية 
بموظفي��ن م��ن وزارة الس��ياحة، 

لمع��اودة تمويل وتنفيذ المش��اريع المتعاقد عليها قبل 2011، وط��رح خالله عروضاً 
لمشاريع جديدة. وقالت المصادر: إن شركة الخرافي الكويتية، أبدت استعدادها لمتابعة 
تنفيذ مشروع المجمع السياحي في منطقة كيوان في دمشق، إذ أوفدت إلى سورية مديراً 
جديداً لمش��روعها إلعداد الترتيبات الالزمة للنهوض به، وأن مجموعة شركات ماجد 
الفطيم اإلماراتية تقدمت إلى وزارة الس��ياحة، بمشروع استثماري لتنفيذ مرافق البنى 

التحتية في مشروع المجمع السياحي بالصبورة غرب دمشق.

كش��فت مدي��رة قط��اع 
في  الخاص  االس��تثمار 
وزارة الكهرباء السورية 
هي��ام إم��ام، أن الفت��رة 
الممتدة م��ن عام 2015 
ش��هدت   ،2018 وحتى 
ترخيص 19 مش��روعاً 
المتج��ددة  للطاق��ات 
“الشمس��ية والريحي��ة” 
ف��ي 5 محافظ��ات، 13 

منه��ا شمس��ية، و6 ريحية، باس��تطاعة إنت��اج إجمالية 
تبل��غ نحو 48.7 ميغ��اواط، مبينةً أنه ت��م تنفيذ عدد من 
المش��روعات المرخصة إلنتاج الطاقة الكهروضوئية. 
أما بخصوص مشروعات الطاقة الريحية فلم تنفذ، حيث 
أن ارتفاع بعض العنفات التي س��يتم اس��تخدامها يصل 
إل��ى 110 أمتار، وبأحج��ام كبيرة ج��داً، يحتاج رفعها 
إل��ى رافعات عمالقة غير متواجدة في س��ورية، أو إلى 
طائرات هليكبتور مدنية، كما أن األزمة لم تكن تس��مح 
للمس��تثمرين باإلقدام على ذلك، فيما تتيح الفترة الحالية 

للمستثمرين البدء بتشييدها.

مشاريع شمسية أنجزت
والريحية في الطريق

“سيكا” السويسرية تفتتح مصنعاً في الدمام

البن��اء  لم��واد  س��يكا  ش��ركة  افتتح��ت 
السويس��رية مصنع��اً جدي��داً للمكون��ات 
الخرس��انية ف��ي الس��عودية، ف��ي خطوة 
لتقريب اإلنتاج من س��وق البناء المتنامي 
في الرياض. ويقع مقر المصنع في الدمام 
في المنطق��ة الش��رقية، ويق��وم بتصنيع 
المواد الكيميائية المضافة إلى الخرس��انة 

لتعزيز مقاومته للماء، والقدرة على تش��كيله، إضافة إلى خصائص أخرى. وقد كانت 
الشركة تزود عمالءها بالمنتجات في الرياض والساحل الشرقي من مصنع في رابغ.

هيام إمام
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“دي  ش��ركة  أطلق��ت 
م��رة،  ألول  بي��رز”، 
األلم��اس  منتج��ات 
بأس��عار  االصطناع��ي 
منخفض��ة باس��م الي��ت 
 -Lightbox- بوك��س 
وذلك ف��ي أكب��ر تحول 
كان��ت  الت��ي  للش��ركة 
تنص��ح الزبائن بش��راء  
الحقيق��ي”.  “األلم��اس 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بروس كليفر: إن األلماس 
االصطناعي يناس��ب المجوهرات وحلي الموضة لكنه 
“ال يدوم لألبد بل يفي بالغرض اآلن”. وس��تطرح “دي 
بي��رز”، أكبر منتج لأللماس، ه��ذه المنتجات في أيلول/

سبتمبر المقبل بسعر 800 دوالر للقيراط، فيما يزيد سعر 
األلماس الطبيع��ي 10 أضعاف تلك األس��عار. وتعتزم 
الش��ركة اس��تثمار 94 مليون دوالر لبن��اء مختبر إنتاج 

ألماس قرب بورتالند في والية أورويغون األميركية.

“دي بيرز” تبدأ ببيع
األلماس االصطناعي

بروس كليفر

فوربس: انهيار االستثمار االجنبي في السعودية

س��لطت مجلة فوربس األميركية 
الض��وء على ما وصفت��ه بانهيار 
االس��تثمار األجنبي المباش��ر في 
السعودية في عام 2017، بحسب 
أح��دث بيان��ات نش��رها مؤتم��ر 
األمم المتح��دة للتج��ارة والتنمية 
)أونكتاد(، موضحةً أن االستثمار 
األجنب��ي المباش��ر ف��ي المملك��ة 

انخف��ض  الع��ام الماضي ال��ى  1.4 مليار دوالر فقط، من 7.5 ملي��ارات دوالر العام 
الس��ابق، ومن 12.2 مليار دوالر في 2012. وتعني هذه األرقام أن السعودية تأخرت 
عن اقتصادات أصغر منها بكثير من حيث القدرة على اجتذاب االستثمارات الدولية، 
إذ إن س��لطنة عمان مثالً استقطبت استثماراً أجنبياً مباشراً ب�1.9 مليار دوالر في عام 

2017، كما اجتذب األردن 1.7 مليار دوالر.

ق���ال ال�رئ�ي�����س 
التنفي��ذي لش��ركة 
نف��ط الهالل مجيد 
ج�ع�ف��ر، خ���الل 
انعق���اد أع�م����ال 
ندوة أوب�ك للطاق�ة 
ف��ي الع�اص�م����ة 
فيينا،  النمس���اوية 
إن ال�ن��م��������اذج 
الجديدة لالستثمار 
من ش��أنها تشجيع 

النم��و األمثل إلنت��اج النفط، وإن القط��اع الخاص في 
منطقة الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا قادر أن يكون 
ش��ريكاً مهماً في تطور إنتاج النفط، وتعزيز تنافس��ية 
ه��ذه الصناع��ة. وأضاف: نحت��اج إلى نم��اذج جديدة 
لالستثمار من شأنها إيجاد الحوافز المناسبة لالستثمار 
ف��ي قط��اع االستكش��اف واإلنت��اج وذل��ك للتنقيب في 
مناطق جدي��دة، وتعزيز اس��تعادة إنتاجية حقول النفط 

الناضجة، وتطوير قطاع الغاز.

نمو النفط يتطلب أساليب جديدة

مجيد جعفر

السعودية تستثمر لبناء مدينة ذكية في روسيا

ق��ررت المملك��ة العربية الس��عودية 
المشاركة في مشروع بناء أكبر مدينة 
ذكية في روسيا تحت عنوان “مشروع 
توشينو”، حيث ستستثمر قرابة 100 
مليون دوالر في��ه، وذلك على هامش 
زي��ارة ول��ي العهد الس��عودي األمير 
محمد بن سلمان إلى روسيا للمشاركة 

في مراس��م افتتاح كأس العالم 2018. وبذلك س��ينضم الصندوق الس��يادي السعودي 
إلى كونس��ورتيوم المستثمرين، الذي يضم صندوق االس��تثمارات المباشرة الروسي 
وصندوق االس��تثمار الروس��ي-الصيني، للمش��اركة في مش��روع التنمي��ة المتكاملة 

ألراضي مطار توشينو السابق في شمال غرب موسكو.

نوبل: إلعادة هيكلة ديون بـ3.4 مليارات دوالر

تتج��ه مجموعة نوبل لتجارة الس��لع األولي��ة إلعادة 
هيكلة دين حجمه 3.4 ملي��ار دوالر في عملية تراها 
حيوية الستمراريتها بعد حصولها على موافقة مساهم 
رئيسي بعرض بيع أسهم محسن. واتفقت “نوبل” على 
نقل ملكية حصة مس��اهمة نسبتها 70 % في نشاطها 
المعادة هيكلته إلى كبار الدائنين مقابل إس��قاط نصف 
ديونها البالغة 3.4 مليار دوالر. وكانت “غولديلوكس 

لالستثمار”، التي تملك 8.1 % في “نوبل”، قد رفضت الخطة السابقة وقدمت شكاوى 
ودع��اوى قضائية بحق الش��ركة، حيث قالت: إن الخطة تحمي الدائنين على حس��اب 

المساهمين. لكن الطرفان اتفقا على وقف جميع المطالبات واإلجراءات القضائية.
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وقع��ت مجموعة “قط��ر للبت��رول” الحكومي��ة اتفاقاً 
لش��راء حصة تبلغ 30 % من أسهم ش��ركتين تابعتين 
لشركة “إكسون موبيل” األميركية وتعمالن في مجال 

استكشاف النفط والغاز في األرجنتين.
وأعرب الرئيس التنفيذي ل�“قطر للبترول”، س��عد بن 
ش��ريده الكعبي، عن س��عادته إلبرام  ه��ذا االتفاق مع 
“اكس��ون موبيل” والمساهمة في تطوير الموارد غير 
التقليدي��ة لحوض ف��اكا مويرتا ف��ي األرجنتين. وقال: 
“تأت��ي أهمية هذا الحدث من كونه يمثل أول اس��تثمار 
لقطر للبترول في األرجنتين وكذلك أول استثمار دولي 

هام لنا في موارد النفط والغاز غير التقليدية”.

قطر تشتري حصة
في شركتين نفطيتين

وقع��ت س��وني اتفاق��اً 
م��ع صن��دوق مبادل��ة 
لالستثمار في أبوظبي، 
ف��ي  حصت��ه  لش��راء 
إم آي  مجموع��ة “إي 
بابليش��ينغ”  ميوزي��ك 
البال�غ����ة 60 % م��ن 

رأسمالها.
وبموجب الصفقة التي تق��در قيمتها ب�1,9 مليار دوالر 
أميركي، ستملك “سوني” بصورة غير مباشرة حوالى 
90 % م��ن المجموع��ة الت��ي تعتبر من أكبر ناش��ري 

الموسيقى في العالم.
وقال رئيس مجلس إدارة “سوني” كينيشيرو يوشيدا: إن 
هذا االتفاق يجعل من س��وني “واحدة من أكبر شركات 
نش��ر الموس��يقى”، موضحاً أن “إي إم آي “ هي ثاني 
ش��ركة لنشر الموس��يقى في العالم وتبلغ إيراداتها 663 

مليون دوالر أميركي.

مبادلة تبيع “إي أم آي”
مقابل 1.9 مليار دوالر

كينيشيرو يوشيدا

اتفاقية بين “ميدور” و“تكنيب”

وقعت مصفاة ميدور المصرية 
عق��داً قيمت��ه 1.7 مليار دوالر 
أميركي مع “تكنيب” اإليطالية 
لتنفيذ مشروع توسعات يهدف 
إلى زيادة طاقة تكرير المصفاة 
م��ن 115 أل��ف برمي��ل يومياً 
إل��ى 175 ألف برمي��ل يومياً، 
حس��بما أعلنت وزارة البترول 

المصري��ة. ويهدف المش��روع الذي تبلغ تكلفت��ه اإلجمالية 2.2 ملي��اري دوالر، إلى 
تعظيم إنتاج المنتجات البترولية الوسطى، ويشمل العقد أعمال اإلنشاءات والتوريدات 

والتصميمات الهندسية.
وق��ال وزير البترول المصري، طارق المال: إن المش��روع يس��تهدف تأمين إمدادات 
الوق��ود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد عل��ى المنتجات البترولية، وتقليص الكميات 

التي يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية.

أول صندوق سيادي لمصر

كش��فت وزي��رة التخطيط المصرية هالة الس��عيد، أن 
مص��ر تخطط إلط��الق أول صندوق س��يادي لها مع 
نهاية عام 2018. وأوضحت الس��عيد، أنه على غرار 
صنادي��ق االس��تثمار في الهن��د وماليزيا، ف��إن ذراع 
االس��تثمار الجديد في مصر سيس��عى إلى توليد ثروة 
إضافية م��ن األصول الحكومية غير المس��تغلة، بدالً 
من اس��تثمار فائض عائدات النف��ط والغاز مثلما تفعل 
دول الخلي��ج. كما أضافت، أنه بالش��راكة مع القطاع 
الخاص، فإن الصندوق سيسعى إلى جذب استثمارات 

محلي��ة وأجنبية والبناء على اإلصالحات االقتصادية التي بدأت عام 2016 مع تعويم 
الجنيه. وسينطلق الصندوق برأس مال معلن قدره 200 مليار جنيه )11.1 مليار دوالر 
أميرك��ي(، وس��يبدأ برأس مال مدف��وع قدره 5 مليارات جني��ه )280 مليون دوالر(، 

سترفد الحكومة المصرية الصندوق ب�20 % منها.

هالة السعيد

المغرب يستثمر في “فيرتناغرو” اإلسبانية

يعتزم المجمع الشريف للفوسفاط المغربي االستحواذ 
عل��ى حصة تبل��غ 20 % ف��ي فيرتناغ��رو بيوتك 
اإلسبانية لحلول مغذيات النباتات. وأوضح المجمع 
المملوك للدولة في بيان أن االس��تحواذ سيجري من 
خالل عملية لزيادة رأس المال. وستساعد الصفقة، 
التي تتطل��ب موافقات تنظيمية، المجمع الش��ريف 

على االستفادة من خبرة الشركة اإلسبانية في المنتجات المتخصصة واالبتكار.
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“بيكوادرو” تستحوذ على “النسل” الفرنسية

االيطالي��ة  “بيك��وادرو”  مجموع��ة  اس��تحوذت 
المتخصصة بصناعة الحقائب، على ماركة “النسيل” 
الفرنسية للس��لع الجلدية التي كانت مملوكة لمجموعة 
“ريش��مون” السويسرية، والتي س��تتقاضى بموجب 
االتفاق المبرم نسبة من أرباح الشركة خالل السنوات 
العش��ر المقبلة ال يتخطى مجموعها 35 مليون يورو. 
وكان��ت “بيكوادرو” تبحث ع��ن “ماركة لديها تاريخ 
وهوية قوية”، بحسب ما قال مديرها التنفيذي، ماركو 

بالمييري، في تصريح صحافي. وأضاف بالمييري، ان “النسيل ماركة فرنسية عريقة 
تجسد امتيازاً فريداً من نوعه ورمزاً للموضة منذ عام 1876، ونحن نرى فيها فرصة 
كبيرة للنمو”. وستبقى العالمتان منفصلتين وستحافظ “النسيل” على مقرها وأقسامها 

اللوجستية في فرنسا.

ماركو بالمييري

ج��ع�����ت  ت�را
ث��روة الرئي�س 
األم�ي��رك����ي 
دون���ال���������د 
م��������ب   ا ت��ر
ر  ا بمق�����د
ملي���ون   100

دوالر أميركي إل��ى 2.8 ملي��ار دوالر أميركي خالل 
س����ن�ة، بع��د تراج��ع مداخيل عقارات���ه الواقع��ة في 
شارع Fifth Avenue بمنهاتن، إلى جانب منتجعات 

الغولف التابعة ل�”مجموعة ترمب”.
ويعد هذا الهبوط الثاني في سنتين، أي منذ بداية الحملة 

االنتخابية لترامب، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.
يذك��ر أن ث��روة ترام��ب ال تؤهل��ه لدخ��ول تصني��ف 
“بلومبرغ” ل�500 أغنى ش��خص في العالم، ألنها أقل 

من 4 مليارات دوالر أميركي.

ثروة ترامب تقلصت
بمقدار 100 مليون دوالر

دونالد ترامب

ثروة بيزوس تقفز إلى 134 مليار دوالر

تصدر مؤس����س ش����ركة أمازون، جي��ف بيزوس، 
CEO-  قائمة مليارديرات العالم، التي أصدرتها مجلة

WORLD، الت��ي تُعد القائمة النهائية ألغنى األفراد 
ف��ي العالم من حيث صاف��ي ثروتهم المقدرة حتى 30 
أيار/مايو 2018، حامالً لقب أغنى رجل في العالم، إذ 
تبلغ ثروته 134 مليار دوالر. تاله في المركز الثاني، 
مؤس��س ش��ركة مايكروس��وفت بيل غيتس، إذ بلغت 
ثروت��ه 92.7 مليار دوالر، وف��ي المركز الثالث جاء 
المس��تثمر األميركي وارن بافيت، بثروة 81.9 مليار 

دوالر، وفي المركز الرابع مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، ب�76 مليار دوالر، 
وفي المركز الخامس جاء الفرنسي بيرنارد أرنولت، ب�74.5 مليار دوالر أميركي.

جيف بيزوس

أص�ب��ح������ت 
ش���ركة باي���ر 
األلماني��ة أكبر 
منت��ج عالم��ي 
ت  ا لل�م�ب�ي�����د
واألس�������م�دة 
م�ع  وال�ب���ذار 
إب��رام صفق��ة 
ش��راء ش��ركة 

مونسانتو األميركية وتعزيز التوجه نحو زراعة تعتمد 
على التكنولوجيا الحيوية.

وبعد عامين من اإلعالن عن الصفقة، التي تبلغ قيمتها 
63 ملي��ار دوالر أميرك��ي، وه��ي األكب��ر لمجموعة 
ألمانية في الخارج، اشترت “باير” أسهم “مونسانتو” 
مقابل 128 دوالراً للس��هم، وس��حبتها من التداول في 

بورصة وول ستريت.
وقال رئيس مجل��س إدارة “باير”، فيرن��ر باومان: إن 
الشركة األلمانية تأمل االستفادة من التكامل بين منتجاتها 
المحاربة ألمراض النباتات وتقدم مونس��انتو في مجال 
“التكنولوجيا النباتي��ة الحيوية”، وهما مجاالن يتطلبان 

الكثير من جهود البحث والتطوير.

 “باير” تشتري “مونسانتو”

فيرنر باومان

سلة حوافز من ايدال لـ“فورست ريزورت”

س��لّم رئيس مجل��س إدارة المؤسس��ة العامة لتش��جيع 
االس��تثمارات في لبن��ان “ايدال” نبيل عيتاني ش��ركة 
فورس��ت ري��زورت، ممثلة برئيس مجل��س ادارتها - 
المدير الع��ام، وليم زرد أبو جودة، عقد س��لة الحوافز 
Package Deal Contract. ويضم المشروع عدداً 
من المطاعم ونادياً رياضياً وصحياً ومسبحاً، باإلضافة 
إلى حلبة لممارسة رياضة الركض وركوب الدراجات 
الهوائي��ة بين االش��جار. وتبلغ قيمته االس��تثمارية 18 

مليون دوالر. وبموجب هذا العقد سيستفيد المشروع من إعفاء من الضريبة على الدخل 
والضريبة على توزيع أنصبة األرباح لفترة 10 سنوات، وخفض رسوم رخصة البناء 

بنسبة 50 %، وخفض بنسبة 50 % على رسوم إجازات العمل واإلقامة.

نبيل عيتاني
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نقل بحري مباشر بين ميناء الالذقية الحالي - ريثما يتم إنشاء المرفأ الجديد - وميناء 
نوفرسيبيرسك، من خالل الســفن الخاصة التابعة لـ”كوبيت”، وهي 3 سفن للشحن 
العادي، و4 سفن تشحن 50 ألف طن من خالل 7 عنابر منفصلة يمكنها نقل أي مادة، 

باالستفادة من تجهيزها التقني لعمليات التنظيف والتنقية.
ً 6.4 مليارات شهريا

بدوره، رئيس إحدى شركات “كوبيت” فالديمير زيرياكوف، قال: “كرجال أعمال، 
ال يمكننا الحديث عن ميزانية محددة للتعاون االقتصادي، ولكن يمكن الكشــف أنه تم 
االتفاق على أن نبدأ بتخصيص مبلغ 30 مليون دوالر أميركــي )نحو 6.4 مليارات 
ليرة سورية( شهريا، لتطوير التعاون االقتصادي والتجاري بين الجانبين، وهو رقم 

قابل للنمو واالرتفاع، حتى يصل إلى الطموح الذي نسعى إليه”.
طائرات

من جهته، أوضــح نائب رئيس مجلس رجال األعمال الســوري الروســي ســامر 
عثمان، أنه تــم االتفاق مــع “كوبيت” على دعــم وزارة اإلعالم بســبب العقوبات 
المفروضــة على المحطات الســورية، على أن تبث القنوات عبــر قمر اصطناعي 
روســي تعود ملكيتــه للمجموعــة الروســية، باعتبارهــا تمتلك عددا مــن األقمار 
المختصة بالبحــث العلمــي، على أن تحجــز للفضائيات الســورية ضمــن المدار 
الخــاص بالمنطقة لتبث مــن خالله، كما تم االتفــاق على توســيع مرفأ طرطوس، 
وبنــاء مرفأ فــي الالذقيــة بنظــام )B.O.T(، عالوة على تحســين واقع الشــركة 
الســورية للطيــران، من خــالل تقديم قطــع الغيــار والمحــركات. وأشــارالى أن 
المباحثات مســتمرة بخصوص إمكانية الحصــول على بعض الطائــرات الجديدة 
الكهرباء، والفواكه المجففة، وتصدير الخضار الطازجة.أو المســتعملة، إضافة إلى توقيــع اتفاقيات في مجــال مضخات الميــاه، ومولدات 

تعاون اقتصادي روسي سوري عبر “كوبيت”

مرفأ ... قمر!
قال رئيس مجموعة شــركات “كوبيت” رســالن 
مرزا غنيف، أن الشــركة اتفقت مع رجال أعمال 
ســوريين في روســيا باســم غرفة تجارة موسكو، 
وبعد زيارة وفد “كوبيت” إلى دمشــق، ولقائه مع 
وزراء النفــط والنقل واإلعالم والري الســوريين، 
وعدد مــن المســؤولين ورجــال األعمــال، على 
مجموعة من المشــاريع، تتضمن وضع واحد من 
األقمار االصطناعية التي تمتلكها “كوبيت” لخدمة 
الجانبين في المجاالت المطلوبــة التي يتفق عليها 
الطرفــان بما يحقــق المصلحة المتبادلــة، والعمل 
على تشييد مرفأ جديد في الالذقية، إضافة إلى نقل 
تقنيات “كوبيت” إلى ســورية لتطويــر المهارات 
عبر إنشــاء مراكــز لتدريب العاملين الســوريين، 
تبعا لنوع المصانع التي سيتم افتتاحها، عالوة على 

اتفاقيات في مجال الصوامع.
حلب

من جانبه، بيــن رئيس إحدى شــركات “كوبيت” 
رامــان بتوخييــن، أن هنــاك فرصا كبيــرة للعمل 
المشــترك في مجــاالت اإلنشــاءات، والكهرباء، 
والنقل، والزراعة، والمنتجات الغذائية، والمنتجات 
الصناعية، ومستلزمات اإلنتاج الصناعي، إضافة 
إلــى إعــادة تأهيــل وصيانــة محطــات الكهرباء 
المدمــرة مثل )محطــة كهرباء حلــب(، إذ حصل 
الوفد الروســي على بيانــات المجموعات الخمس 
المشــغلة للمحطــة، وســيعمل علــى أساســها مع 

السوريين إلعادة الحياة إلى المحطة.
مصرف بالليرة والروبل

أشــار بتوخييــن، إلــى أن ال مشــاكل فــي نقــل 
البضائــع وتحويل األمــوال بيــن البلديــن، إذا ما 
افتتحــت “كوبيت” فرعــا لمصرفها في ســورية، 
وأن الطرفيــن يرغبــان بــأن تجــرى التحويالت 
بالعملــة المحلية للبلدين )الليرة الســورية والروبل 
الروســي(، إضافة إلــى افتتاح شــركة خاصة في 
المنطقة الحرة لتســهيل نقل البضائع، وإنشاء خط 

اللقاءات والتحضيرات بين وزراء ومسؤولين اقتصاديين ورجال أعمال من روسيا وسورية، تم  بعد عدد من 
االتفاق على مجموعة من المشاريع مع “كوبيت” الشركة الروسية األم لـ158 شركة عمالقة في مجاالت 
عديدة (األقمار االصطناعية، وإعادة بناء المدن، والمطارات، والمرافئ، والشركات الزراعية والغذائية، واالكساء، 

والمسح الجيولوجي، وشركات الطاقة المتنوعة).
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منتجات مرحلة إعادة اإلعمار والتي تس��هم في إحالل بديل المستوردات، 
فيمكن ف��ي إطاره��ا ذكر مش��روع إنت��اج األلكي��دات بمختل��ف أنواعها 
والمس��تحلبات كاألكرليك والبولي فينيل أسيتان في محافظة ريف دمشق، 
وكذلك مشروع إنتاج الحبيبات البالستيكية في محافظة حمص، إلى جانب 

توليفة ثالثة من الصناعات التي تحقق األمن الصحي.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الكيميائية في ظل حظر تقني 

شديد؟
ال يخفى أن ضعف القدرة التنافس��ية نتيجة تقادم تكنولوجيا وسائل اإلنتاج 
يشكل أصعب التحديات، وذلك بس��بب غياب عمليات االستبدال والتجديد 
المتكاملة ألعوام متالحقة من جهة، أو القيام بعمليات تجديد غير مدروسة 
لألقس��ام والخطوط في بعض األحيان، ما أدى إلى خل��ق نقاط اختناق في 
خطوط اإلنتاج وإنتاج سلع بمواصفات متدنية وغير منافسة وبكلفة مرتفعة 
من جهة ثاني��ة، يضاف إلى ذلك خ��روج العديد من الش��ركات التابعة من 
العملية اإلنتاجية بس��بب الدمار الذي لحق بها وتراجع الطاقات االنتاجية 
لكافة الش��ركات العاملة، وه��ذا يتطلب بالدرج��ة األولى رفد الش��ركات 
بآالت وخطوط إنتاج جديدة، كما تس��بّب ذل��ك أيضاً في ارتف��اع تكاليف 
اإلنتاج وانخفاض الجودة ولو بشكل نسبي، لتكون ثالثة التحديات في عدم 
كفاية التدريب والتأهيل إلعادة بناء القدرات البش��رية، وضعف التسويق 
ومصادر التموي��ل، أما التحديي��ن األبرزين، فهما عدم وجود مؤسس��ات 
الدعم الصناعي التي تقدم الدعم الفني الالزم لتمكين المنش��آت الصناعية 
من تجاوز آثار األزمة، والتي تس��اهم في معالجة المش��كالت األساس��ية 
مواكبة متطلبات تطوير القطاع العام الصناعي.اإلدارية والتس��ويقية والمالية، وقص��ور البنية التش��ريعية والقانونية عن 

مشاريع صناعات دوائية واستثمارية للسوق السورية

من أين البداية في إعادة إطالق شركات ومعامل المؤسسة؟
حتى ال نغرق ف��ي التفاصيل، يمكن الق��ول وبإيج��از أن المنطلق األبرز 
والمعول علي��ه هو تحقيق ق��درة تنافس��ية عالية ل��دى الش��ركات التابعة 
للمؤسس��ة، والنهوض بالقطاع الكيميائي إلى مصاف ال��دول الرائدة بهذه 
الصناعات من خالل رفع القدرات اإلنتاجي��ة واالهتمام بالجودة وخفض 
التكالي��ف للوصول إلى منت��ج وطني ممي��ز، وتحقيق االس��تخدام األمثل 
للموارد المتاحة به��دف زيادة القيمة المضافة للمنت��ج الصناعي الوطني، 
وذلك من خالل زيادة ربحية الشركات الخمس التابعة للمؤسسة )األسمدة-

تاميك��و للصناع��ات الدوائية-األحذي��ة- الدهانات-األهلي��ة للصناع��ات 
البالس��تيكية والمطاطي��ة( للوصول إلى رق��م أرباح يتع��دى ضعف قيمة 

األرباح الحالية خالل السنوات الثالثة المقبلة.
هل من مش���اريع اس���تثمارية في هذه المرحلة لتعزز قدرات المؤسسة 

تنافسياً؟
بالطب��ع، وقد باش��رت المؤسس��ة بالفعل في تنفي��ذ هذه المش��اريع، ولعل 
أبرز المشروعات التي تضعها المؤسس��ة هدفاً للتحقيق العاجل، استكمال 
مش��روع زجاج الفلوت بأقصى س��رعة ممكنة، إضافة إلى تنفيذ مشروع  
الس��يرومات في محافظة الالذقية ليباش��ر اإلنت��اج في نهاية الع��ام القادم 
2019، بالتوازي مع  تنفيذ مشروع األدوية البشرية في محافظة السويداء 
واإلقالع بإنتاجه خالل م��دة أقصاها عام 2020، وكذلك  تنفيذ مش��روع 
صهر البازلت ف��ي محافظة الس��ويداء خالل الس��نوات الث��الث القادمة، 
ويمكن الق��ول أن اختيار هذه التوليف��ة من الصناعات بالتحدي��د يعود إلى 
الدور المنوط بالمؤسس��ة لعب��ه في المس��اهمة بتنفيذ سياس��ة إحالل بديل 
المستوردات من المنتجات الكيميائية، من خالل العمل على إقامة صناعة 
متطورة تكف��ي االحتياجات المحلي��ة وتلبي مختلف احتياج��ات ورغبات 
الصناعيين والمس��تهلكين المحليين، مما ينعكس بش��كل إيجابي على دعم 

االقتصاد الوطني.
ماذا عن المشاريع ذات الثقل النوعي صناعياً واقتصادياً؟

هي توليفة من المش��اريع التي تدخل ضمن الرؤية المس��تقبلية للمش��اريع 
الخاصة بالمؤسس��ة العامة للصناع��ات الكيميائية بعد مقارب��ة الفراغ من 
المشروعات التي بوشر العمل عليها، وبالتالي سيتم البدء بإعداد دراسات 
جدوى اقتصادية لتنفيذ عدد من المش��اريع الجدي��دة، والتركيز من خاللها 
على الصناعات القائمة على المواد األولية المتوفرة محلياً، والتي تش��تمل 
على إقامة معمل إلنتاج السماد الفوسفاتي في منطقة خنيفيس بتدمر )حيث 
تتركز الثروة الباطنية م��ن الفوس��فات(، إضافة إلى إقام��ة معمل إلنتاج 
الس��ماد اآلزوتي ومعمل ثاٍن للتحلي��ل الكهربائي يعمل بالخاليا الغش��ائية 
وكليهما في محافظة دير الزور، إلى جانب مشروع إلنتاج األدوية النوعية 
والس��رطانية في محافظة الالذقية، ومش��روع معمل أخر إلنت��اج أغذية 
األطفال في محافظة السويداء، أما بالنسبة للصناعات التي تسهم في تقديم 

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في سورية الدكتور أسامة أبو فخر، أن المؤسسة وضعت 
رؤيتها للمرحلة الحالية بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات مرحلة التعافي التي بدأت تعيشها سورية، الفتًا في 
حديث لمجلة البنك والمستثمر إلى أن المؤسسة باشرت تنفيذ مجموعة من المشاريع االستثمارية ذات الشأن في 

كفاية السوق المحلية وإغنائها عن المنتجات الشبيهة المستوردة.

د.  أسامة أبو فخر
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ومثلت اإلمارات والكويت والس��عودية توالياً، المصادر الرئيس��ية للتدفقات 
الصادرة من المنطقة بنس��بة 86.6 % لعام 2017. أما على صعيد أرصدة 
االس��تثمارات األجنبية المباش��رة الصادرة من ال��دول العربي��ة، فقد بلغت 
369.2 مليار دوالر في نهاية 2017، ومثلت 1.2 % من اإلجمالي العالمي 

البالغ 30.8 تريليون دوالر عام 2017.

مشاريع االستثمار األجنبي
 ،)FDI Markets( ووفق قاعدة بيانات أسواق االستثمار األجنبي المباشر
شهد عام 2017 قيام 627 شركة بإنشاء 809 مشروعات استثمارية أجنبية 
جديده في الدول العربية بتكلفة اس��تثمارية تقدر ب�70.6 مليار دوالر وفرت 
حس��ب التقديرات نفس��ها نحو 100 الف فرصة عمل. وأوض��ح التقرير أن 
مصر حلت في مقدمة الدول المستقبلة للمشروعات بقيمة 37.7 مليار دوالر 
وبحصة 53.4 % من اإلجمالي الع��ام، تلتها اإلم��ارات بحصة 13 %، ثم 
الس��عودية بحصة 10 %. وتصدرت روس��يا قائم��ة أهم المس��تثمرين في 

المنطقة بقيمة 32.8 مليار دوالر وبنسبة 46.4 % من اإلجمالي العام.

مشاريع االستثمار العربي البيني
على صعيد مشاريع االس��تثمار العربي البيني، فقد شهد عام 2017 قيام 92 
شركة عربية بإنشاء 172 مش��روعاً جديداً في المنطقة خارج حدود دولها، 
وقدرت التكلفة االس��تثمارية لتلك المش��روعات بنح��و 12.6 مليار دوالر، 
حيث وفرت أكثر من 29 الف فرصة عمل جدي��دة. وتصدرت مصر قائمة 
اإلمارات بحصة 24.3 %، ثم السعودية بحصة 14.3 %.الدول العربية المستقبلة باس��تحواذها على 41 % من اإلجمالي العام، تلتها 

االستثمارات االجنبية المباشرة تتراجع في الدول العربية

انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباش��ر الواردة إلى 
الدول العربية بنسبة 11.5 % عام 2017 لتبلغ 28.7 مليار 
دوالر، مقارنة م��ع 32.4 مليار دوالر ع��ام 2016، على 
رغم استمرار التحس��ن الطفيف في جاذبية مجموعة الدول 
العربية في مؤش��ر الضمان لجاذبية االستثمار للعام 2018 
مقارنة بمؤشر العام السابق. أضاف التقرير السنوي ال�33 
لمناخ االستثمار في الدول العربية للعام 2018 الذي أطلقته 
المؤسس��ة من مقرها في الكويت، أن دول الخليج تصدرت 
أداء المجموع��ات العربي��ة، وحلت دول المش��رق العربي 
ف�ي المرتبة الثاني��ة عربياً، وج��اءت دول المغرب العربي 
ف�ي المرتبة الثالثة وأخيرا دول األداء المنخفض، وذلك مع 
تحسن أداء المجموعات األربع في المؤشر في شكل طفيف 

مقارنة بالعام 2017.

االستثمارات الواردة
أشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن 
مؤتمر األم��م المتحدة للتج��ارة والتنمية )أونكت��اد( وقاعدة 
بيانات مش��اريع االس��تثمار األجنبي المباش��ر ف��ي العالم 
ومصادر وطنية أخرى، إلى أن االس��تثمارات الواردة إلى 
ال�دول العربي�ة مثلت ما نسب�ته 2 % من اإلجمالي العالمي 
البال��غ 1430 مليار دوالر ع��ام 2017، وأش��ارت إلى أن 
عام 2017 شهد تواصل تركز االستثمار األجنبي المباشر 
الوارد ف�ي عدد محدود من الدول العربية حيث اس��تحوذت 

كل من اإلمارات ومصر على 62 % من اإلجمالي العام.
وشهدت أرصدة االس��تثمار األجنبي المباش��رة الوافدة إلى 
الدول العربية وف��ق التقري��ر، ارتفاعاً إل��ى 871.3 مليار 
دوالر وبحصة 2.8 % من اإلجمال��ي العالمي البالغ 31.5 
تريليون دوالر عام 2017. وشأنها شأن التدفقات، تركزت 
األرص��دة ف�ي ع��دد محدود م��ن الدول، حيث اس��تحوذت 
كل من الس��عودية واإلمارات ومصر عل��ى  54.2 % من 

اإلجمالي العام.

االستثمارات الصادرة
في المقابل، س��جلت تدفقات االس��تثمار األجنبي المب�اش��ر 
الص�ادر م��ن الدول العربي��ة تراجعاً بنس��بة 11.7 % إلى 
32 مل�ي�ار دوالر ع����ام 2017 وبحص�ة بل��غ��ت 2.2 % 
من اإلجمال�ي الع�ال�م��ي ال�ب�ال���غ 1430 مل�ي���ار دوالر. 

تدنت نسبة االستثمارات االجنبية المباشرة في الدول العربية خالل عام 2017 في شكل كبير على رغم استمرار 
تحسن جاذبيتها للمستثمرين، وفق تقرير مناخ االستثمارات الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان االستثمار 

وائتمان الصادرات (ضمان).
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االكتتاب في المنطقة 
أظه��ر نش��اط االكتت��اب الع��ام الكل��ي )الصفقات 
المحلي��ة والعاب��رة للحدود( في الش��رق األوس��ط 
تباط��ؤاً نس��بياً منذ بداي��ة العام، حي��ث بلغت قيمة 
صفق��ات جم��ع رأس الم��ال 263 ملي��ون دوالر 
أميركي فقط )منخفضة بنسبة 70 % مقارنة بالعام 
السابق( ناتجة عن إنجاز 6 عمليات لالكتتاب العام 
)منخفضة بنسبة 54 % مقارنة بالعام السابق( في 

تباطؤ سوق االكتتاب في النصف االول 2018

تسببت المخاوف السياسية وتقلبات السوق مجدداً في تباطؤ حركة سوق االكتتاب العام في النصف األول 
من عام 2018، ويرجع ذلك في شكل رئيسي إلى انخفاض صفقات جمع رؤوس األموال في منطقة آسيا 

المحيط الهادئ وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. 

تباطؤ نشاط

االكتتاب العام الكلي

(الصفقات المحلية

والعابرة للحدود)

في الشرق األوسط

منذ بداية 2018

بالظ��روف  المتعلق��ة  للمخ��اوف  كان 
الجيوسياسية، ال سيما السياسات الوقائية 
للرئيس األميرك��ي دونالد ترامب، فضالً 
ع��ن تعثر مفاوض��ات خ��روج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي، وحالة عدم اليقين 
السياس��ي الت��ي ط��ال أمدها ف��ي إيطاليا 
أث��راً واضح��اً عل��ى اتجاه��ات وش��هية 
المس��تثمرين وتسببت في تراجع عمليات 

الطرح العام عموماً.

تذبذب وعدم يقين
مع ذلك، كان أداء صفقات االكتتاب العام 
العاب��رة للح��دود أفض��ل بكثير. وس��اهم 
االرتف��اع الكبير ف��ي عمليات جمع رأس 
الم��ال العاب��ر للحدود في كبرى أس��واق 
رأس المال في أميركا الش��مالية في منح 

زخم هائل لهذه الصفقات.
ارتفع عدد عمليات االكتتاب العام الملغاة 
ف��ي النصف األول من العام إلى أكثر من 
النص��ف ليصل إل��ى 11 صفق��ة مقارنة 
ب�23 صفق��ة ملغاة في النصف األول من 
ع��ام 2017، ويعود الس��بب في ذلك إلى 
أن المصدرين المحتملين ومستشاريهم قد 
اكتس��بوا مهارة أكبر من حيث التصرف 
في ظل حاالت عدم اليقين، وذلك بحسب 
تقري��ر ش��ركة المحاماة العالمي��ة الرائدة 

“بيكر ماكنزي”.
في ض��وء ذلك، يأمل صانع��و الصفقات 
ف��ي انخفاض مس��توى ح��االت التذبذب 
وع����دم اليقي����ن الس����ائدة في الس����وق 
خ��الل النصف الثاني حتى يتس����نى لهم 
الحص��ول عل��ى المزيد م��ن الصفقات، 
إذ إن العوام��ل االقتصادية األس��اس����ية 
التزال قوية إلى حد معقول مع عدم توقع 
حدوث انخف��اض في االقتص��اد العالمي 

حتى عام 2020.

النص��ف األول من عام 2018، وقال أحد 
شركاء قس��م أس��واق رأس المال والدمج 
والش��راء في مكتب “بيك��ر ماكنزي” في 
المملكة العربية السعودية، محمد الرشيد: 
“عل��ى رغم أن ع��دد عملي��ات االكتتاب 
األول��ي خالل النصف األول من هذا العام 
كان أق��ل من المتوقع، إال أننا ما زلنا نعتقد 
أن هناك قابلية، خاصة في المملكة العربية 
الس��عودية واإلمارات العربي��ة المتحدة”. 
أض��اف ايض��اً: “يتضم��ن الط��رح العام 
األول��ي عدداً من المعام��الت التي تهدف 
إلى الوصول إلى الس��وق في وقت الحق 
م��ن هذا الع��ام ، على الرغم م��ن أنه من 
المحتم��ل أن تمتد بعض ه��ذه المعامالت 

إلى الربع األول من عام 2019”.

نيويورك المفّضلة
 )NYSE( ج��اءت بورص��ة نيوي��ورك
وناس��داك )Nasdaq( في الص��دارة في 
مجال ج��ذب كل عملي��ات االكتتاب العام 
من حيث الحج��م والقيمة. وقد تعزز زخم 
صدارة س��وق الواليات المتحدة من خالل 
س��وق الصفق��ات العاب��رة للح��دود التي 
ارتفعت قيمتها بنسبة 338 % لتصل إلى 

9,1 مليار دوالر من خالل 30 صفقة.
وكانت هونغ كونغ الوجهة األكثر نش��اطاً 
من حيث ج��ذب صفقات االكتت��اب العام 
العاب��رة للحدود مس��تأثرة بنس��بة 36 % 
من تل��ك الصفقات، حيث ال ي��زال توجه 
الشركات الصينية المحلية إلدراج أسهمها 

في هذه البورصة ثابتاً.
من ناحي��ة ثانية، بدت س��وق لندن األكثر 
تحم��الً لعبء تراج��ع أنش��طة الصفقات 
نتيجة مخاوف خروج بريطانيا من االتحاد 
الحرة األوسع نطاقاً.األوروبي وتهدي��دات العولم��ة والتجارة 

محمد الرشيد
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“التأثير االقتصادي البعيد المدى للمونديال سيكون كبيراً، لكن نطاقه 
سيعتمد على مدى فاعلية استخدام البنية التحتية التي أنشئت له، وفي 

مقدّمها تشغيل المالعب بعد انتهاء البطولة”.
وفي ما يتعلق بقطاع الس��ياحة، س��يصبح تدفق الس��ياح إلى روسيا 
بعد البطولة عامالً إضافياً للمفعول الطوي��ل األجل، نتيجة التغطية 
اإلعالمية للثقافة والمعالم الروسية خالل المونديال، وهو ما سيدفع 
إلى تحديث البنية التحتية الس��ياحية واالرتقاء بج��ودة الخدمات في 

قطاع الفنادق والمطاعم.

تطوير البنية التحتية الروسية
عشية انطالق الحدث الرياضي األكبر للعام 2018، كانت روسيا قد 
أنجزت تطوير عناصر بنيتها التحتية لتسهيل حركة المشجعين، بما 
فيها بناء وتحديث 11 مطاراً، وكذلك العدد ذاته من محطات السكك 
الحديد، إضافة إلى 212 كيلومتراً من الطرق و8 مالعب وغيرها. 
وبلغت كلفة هذه األعم��ال 680 مليار روبل، بما يع��ادل 11 مليار 
دوالر، وفقاً لسعر الصرف الحالي، أو 13 ملياراً وفق متوسط سعر 
الصرف في السنوات الماضية. إال أن بعض خبراء االقتصاد يقللون 
من واقعية تغطية النفقات الباهظة لتطوير البنية التحتية والرياضية 
في يوم من األي��ام، مرجحين أن األرباح تقتصر عل��ى تدفق العملة 
الصعبة جّراء نفقات المشجعين على المدى القصير. ويعتبرون أن 
المبالغ ضئيلة مقارنة بمجم��وع النفقات على تنظي��م المونديال، ما 

يترك مخاوف من أن تكون المداخيل متواضعة وسلبية.
وبينما خفضت وكالة “فيت��ش” للتصنيف االئتمان��ي توقعاتها لنمو 
االقتصاد الروس��ي خالل عام 2018، من 2 % إلى 1.8%، بسبب 
السياس��ات المالية الحذرة وزي��ادة مش��تريات وزارة المالية للعملة 

المونديال شغل الناس والكرة سوق عالمية

اقتصاد المونديال
في االقتصاد، أنفقت روسيا ما يزيد على 13 مليار دوالر الستضافة 
كأس العالم لكرة الق��دم. وخصص الجزء األكبر م��ن المبلغ لتأهيل 
المدن ال���11 المضيفة وبعضها لم يخضع لعملية تأهيل منذ س��قوط 
االتحاد السوفياتي. أعيد تأهيل المطارات وأنشئت مناطق مخصصة 
إلقامة المش��جعين في ب��الد تمتد على مس��احة تق��ارب 17 مليون 
كيلومتر مرب��ع. أما بطول��ة كأس العال��م لكرة الق��دم، فهي مصدر 
لتحقيق أرب��اح خيالية وهو ما تأمل روس��يا ف��ي أن ينعكس نهوضاً 
وانتعاش��اً في المرحلة المقبل��ة. وعلى رغ��م انطالق��ة كاس العالم 
بقي الجدل قائماً حول تقييم تأثير اس��تضافته بالنس��بة إلى االقتصاد 
الروسي، بين اإلشادة بإسهام عناصر البنية التحتية المقامة تمهيداً له 
في النمو االقتصادي على المدى البعيد، والتشكيك في واقعية تغطية 

13 مليار دوالر أُنفقت عليها.
يق��در خب��راء اقتصادي��ون أن إجمالي نفق��ات المش��جعين الروس 
واألجانب على التنقل واإلقامة والمطاعم واس��تئجار الش��قق خالل 
فترة مونديال 2018، قد تبلغ حوالى ملياري دوالر، وقد تكون أكثر 

ما لم تخرج فرق عريقة من المونديال.
ويتوق��ع كبي��ر المديرين ف��ي ش��ركة “بي دبلي��و س��ي”  للبحوث 
واالستشارات في روسيا، ألكسندر كارداش، أن يساهم المونديال في 
قطاعات بعينها لالقتصاد الروسي على المدى القصير، إضافة إلى 
التأثير اإليجابي عل��ى االقتصاد ككل في الم��دى البعيد. ويعتبر هذا 
المبلغ مهم بالنس��بة إلى القطاعات المرتبطة بالنش��اطات السياحية، 
إذ بلغ الناتج اإلجمالي لقطاع الفنادق والمطاعم والترفيه حوالى 25 
مليار دوالر عام 2017 في روس��يا. وعن مدى مساهمة المونديال 
في نمو االقتصاد الروس��ي على المدى البعي��د، فيعتقد كارداش بأن 

شغل المونديال العالم، ليس كحدث رياضي 
وسياسي  واجتماعي  اقتصادي  بل  فحسب 
روسيا  مونديال  عن  الكالم  ليس  إذ  أيضاً. 
أو  وف��وز  هنا  من  نتيجة  على  فقط   2018
االقتصاد  الى  يمتد  إنما  هناك،  من  خسارة 
وحركة  العالم  في  التجارية  والحركة  والنمو 
الذي  الكبير  الدخل  األموال، فضاًل عن  رؤوس 
الطيران  وحركة  والالعبين  للمنتخبات  توفره 
والحجوزات، ليتأكد أن كأس العالم في روسيا 
ليس  مجرد رياضة بل أيضاً مشروع اقتصادي 
واسع النطاق، طالما أنه يساهم على األقل في 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدولة المضيفة 
روسيا، ومشروع يستقطب الجمهور ويحفز 
نمواً  وينعكس  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

إيجابياً للسنوات المقبلة.
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اتخ��اذ ق��رار تاريخي ين��ص على 
تمديد التع��اون بين بلدين��ا في إطار 
م��ا يس��مى باتف��اق أوب��ك + ألجل 
غير مح��دد. أضاف وزي��ر الطاقة 
الروس��ي “إن هذا اإلتفاق سيتم بناء 
على األس��اس الموجود حاليا، وان 
االتفاق الجديد ل��ن يتضمن معدالت 
دقيقة لحج��م اس��تخراج النفط، لكنه 
سيتيح لألطراف الموقعة عليه اتخاذ 
قرارات بخص��وص تغيير المعايير 

الراهنة حال اقتضى األمر”.
وكانت وقعت ال��دول األعضاء في 
منظم��ة “أوبك” ف��ي أواخ��ر العام 
2016 اتفاق��ا “أوب��ك +” المتعل��ق 
بتقليص الحجم المشترك الستخراج النفط ب�1.8 مليون برميل يومياً 

و300 ألف منها كانت على حساب روسيا.

دراسات اقتصادية للمونديال
توقعت دراسة أجرتها لجنة الفيفا المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 
أن تعزز البطولة نمو االقتصاد الروس��ي بنح��و 3 مليارات دوالر 
س��نوياً على مدى الس��نوات الخمس المقبلة. وقال��ت اللجنة: إن هذا 
الحدث سيساهم في نمو الناتج المحلي اإلجمالي لروسيا. وأظهرت 
الدراس��ة أن البطولة أضافت للناتج المحلي اإلجمالي الروس��ي في 
الفترة ما بين 2013 و2018 ما يق��ارب 867 مليار روبل )حوالى 

14 مليار دوالر(، وفقاً لما نشرته وكالة “رويترز” أخيراً.
أم��ا الحكوم��ة الروس��ية، فأع��دت دراس��ة بعن��وان “التوقع��ات 
لتأثير بطول��ة كأس العال��م لكرة الق��دم على المجالي��ن االقتصادي 
واالجتماعي”، توقعت فيها نتائج إيجابية لالقتصاد الروس��ي، تُقدر 
بنحو 867 مليار روبل روس��ي، أي ما يزيد ع��ن 14 مليار دوالر 

أميركي.
وكان نائب رئيس الحكوم��ة الروس��ية أركادي دفوركوفيتش وهو 
رئيس اللجنة التنظيمية لمونديال “روسيا - 2018”، قد عقد مؤتمراً 
صحافياً قدم فيه تلك الدراسة، وقال: إن هذا الحدث سيمنح االقتصاد 
الروسي 1 % من الناتج اإلجمالي المحلي سنوياً. أضاف: “يمكنني 
القول إنه ل��و لم تكن هن��اك بطول��ة كأس العالم، م��ا كان االقتصاد 
ليس��جل النمو الذي نالحظه اآلن”، وأوض��ح أن نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي المتصل بالتحضي��رات للمونديال، كان خالل الس��نوات 
الخمس األخيرة يتح��رك صعوداً، أي أن النم��و يتزايد، وبلغ خالل 
العام الحالي الحد األقصى بنسبة 0.4 %. وقال رئيس لجنة “روسيا 
- 2018”، أليكس��ي س��وروكين، إن هذا الدخل تم تقدي��ره باعتماد 
المنهج الدولي الذي تم بموجبه تقدي��ر األرباح االقتصادية لمونديال 
عام 2006 ف��ي ألماني��ا، وكذلك األولمبي��اد في لندن ع��ام 2012. 
وش��اركت في وضع التوقع��ات االقتصادي��ة لمونديال “روس��يا - 

الصعبة التي من ش��أنها عزل س��عر صرف الروبل عن ديناميكية 
أس��عار النفط. إال أن التوقعات تش��ير إلى أن تدف��ق العملة الصعبة 
خالل المونديال س��يؤدي إلى تحسين س��عر صرف الروبل من 62 
روبالً لل��دوالر في الوق��ت الحالي، إل��ى م��ا دون 61 روبالً، على 
أن يعزز الدوالر مواقعه م��رة أخرى بعد انته��اء البطولة. علماً أن 
البنك الدولي كان قد خفض الش��هر الماضي توقعاته لنمو االقتصاد 
الروس��ي عام 2018، من 1.7 % إلى 1.5 %، وحذر من أن آفاق 

النمو في السنوات القادمة تبقى متواضعة.
وكانت أعلن��ت وزارة التنمي��ة االقتصادية في روس��يا عن توقعها 
بانتعاش كبير لقطاع الس��ياحة في البالد، وذلك خالل فعاليات كأس 
العالم 2018. وق��درت ال��وزارة أن تصل عائدات الس��ياحة إلى 2 
مليار دوالر خالل تدفق الس��ياح والمش��جعين م��ن كل أنحاء العالم 

لحضور المباريات.
وأعرب وزير التنمية االقتصادية الروسي، ماكسيم أوريشكين، عن 
ثقته بأن العقوبات الغربية لن تؤثر على البطولة العالمية في روسيا، 
وبأن االهتمام العالمي بحدث رياض��ي ككأس العالم لكرة القدم، هو 
دائما اهتم��ام كبير ومنقطع النظي��ر. وتحدث الوزير الروس��ي عن 
األثر اإليجابي لتحدي��ث البنى التحتي��ة، قبل انط��الق كأس العالم، 
على قطاعات االقتصاد المختلفة وكذلك في رفع المستوى المعيشي 
للناس. وأوض��ح “إن بناء الفن��ادق الحديثة والمط��ارات العصرية 
والطرق، س��يعزز الحركة االقتصادية للس��كان والمس��تثمرين في 
المدن الرئيس��ية حول روسيا، وبالتالي س��يصبح من األسهل افتتاح 

األعمال في هذه المدن المتجددة”.

حدث اقتصادي ونفطي
خالل افتتاح المونديال، كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
عن اتفاق هام وصف��ه بالتاريخي اتخذه الرئيس الروس��ي فالديمير 
بوتين وولي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان يتعلق بتمديد اتفاق 
“أوبك”. وقال نوفاك خالل افتتاح مركز ثقافي روسي في السعودية 
تم خالل لقاء األمير محمد بن س��لمان والرئيس بوتين في موس��كو 
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2018” مؤسسة “مس كينسي” الدولية للدراسات. وكل النتائج التي 
خلصت إليها الدراس��ة عبارة عن توقعات أولية، س��يتم تعديلها بعد 

انتهاء البطولة.
وبلغ إجمالي ما أنفقته روسيا على التحضيرات الستضافة المونديال 
نحو 683 مليار روبل روس��ي، أو ما يقارب 12 ملي��ار دوالر )تم 
حس��ابها على أساس متوس��ط س��عر الروبل منذ عام 2013 وحتى 
ربيع 2018 الجاري(، وهو أكب��ر مبلغ يتم إنفاقه على التحضيرات 
للمونديال حتى اآلن. قبل ذلك أنفقت ألمانيا 7.7 مليارات دوالر على 
مونديال 2006. وأنفقت جن��وب أفريقيا 6 ملي��ارات على مونديال 

2010. ومن ثم أنفقت البرازيل 11 ملياراً على مونديال 2014.
وتش��ير األرقام إلى أن روس��يا أنفقت على التحضي��رات أكثر مما 
خططت له. وكانت الحكومة الروسية أقرت في خطة التحضيرات 
األولية إنف��اق 664.1 مليار روب��ل على التحضي��رات للمونديال، 
موزعة على الميزانية الفيدرالية )336.2 مليار روبل( والميزانيات 
المحلية لألقاليم التي تس��تضيف المباريات )101.6 مليار روبل(، 
والجزء الثالث )226.3 مليار روبل( من مصادر خارج الميزانية. 
والحقاً قررت الحكوم��ة تخفيض النفقات بنس��بة 10 %، وأوضح 
وزير الرياضة الروسي أن هذا التقليص ال يشمل اإلنفاق على البنى 
التحتية للمونديال، ويقتص��ر على الجوانب التنظيمي��ة، مثل نفقات 
تمويل اللجن��ة التنظيمية، ونفقات حفل��ي االفتتاح والخت��ام وغيره. 
وخصص أكث��ر من نص��ف اإلنف��اق )337.4 مليار روب��ل( لبناء 

وصيانة البنى التحتية لش��بكات النقل والمواصالت الجوية والبرية 
والس��كك الحديدية، فضال ع��ن 177 ملي��ار روبل لبن��اء وصيانة 

المالعب.
إل��ى جانب األرق��ام التي تش��ير إلى النتائ��ج االقتصادية المباش��رة 
للمونديال، هناك نتائج غير مباش��رة، أي أنها ستظهر في السنوات 
المقبلة بعد المونديال. وفي هذا الس��ياق، أشار نائب رئيس الحكومة 
الروس��ية أركادي دفوركوفيتش إلى الس��ياحة، الفتاً إلى أن وصول 
مئات آالف المشجعين يشكل بحد ذاته دعاية سياحية لروسيا، وعبر 
عن قناعته بأن “السياحة ستنمو بوتيرة عالية، ربما حتى 12 وربما 

20 % سنوياً”.
تجدر اإلشارة إلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم “مونديال روسيا 
- 2018” هي ثاني حدث رياضي عالمي تس��تضيفه روس��يا خالل 
4 س��نوات، وكانت قب��ل ذلك اس��تضافت دورة األلع��اب األولمبية 
الشتوية، وأنفقت على التحضيرات رقماً قياس��ياً في تاريخ األلعاب 
األولمبية، بلغ 51 ملي��ار دوالر أميركي. وبينما يق��ول البعض، إن 
تلك التحضي��رات ودورة األولمبياد حققت نتائ��ج إيجابية لالقتصاد 
الروس��ي، يؤكد آخرون أن النتائج كانت سلبية، أو على األقل كانت 

أدنى من التوقعات بكثير.

وسائل التواصل االجتماعي
تقام مباريات مونديال 2018 في 12 ملعب��اً موزعة على 11 مدينة 
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ش��جونهم اليومية جانباً ولو لس��اعات معدودة، وبما أن بطولة كأس 
العال��م هي الح��دث األه��م وتجمع مش��جعي 32 دولة م��ن مختلف 
القارات والثقاف��ات، ليس مس��تغرباً أن تعاني المالع��ب من طفرة 

الحاالت الخاطئة.
لكن رقابة وس��ائل التواصل تكش��ف م��ا كان المس��ؤولون يغفلون 
عنه س��ابقاً. بات يمكن للمرء أن يفقد وظيفته بس��بب س��لوك مشين 
في المدرج��ات، وهذا م��ا حصل م��ع موظف في ش��ركة الطيران 
الكولومبية “أفيانكا”، إذ ُطرد من العمل بعدما انتشرت صورته وهو 
يحتس��ي الكحول في المدرجات خالل المباراة التي خسرها منتخب 

بالده أمام اليابان في سارانسك.
األمر نفسه حصل لمشجع برازيلي اعتقد أنه يتذاكى عندما طلب من 
شابة روس��ية ترداد كلمات مس��يئة من دون أن تعلم معناها، لكونها 
ال تتكل��م البرتغالية، ما دفع ش��ركة الخطوط الجوي��ة “التام” حيث 
يعمل الى إقالته، مؤكدة رفضها بش��دة “ألي نوع من المخالفات أو 

الممارسات التمييزية”.
القرار الذي اتخذته الشركة والبيان الصادر عنها يدخالن “بوضوح 
في منط��ق توظيف حدث يس��تقطب اهتمام��اً إعالمياً به��ذا الحجم 
مثل كأس العالم”، وذل��ك وفق تحليل اختصاص��ي التواصل خالل 
األزمات جان-كريستوف ألكييه. ويشرح أن “هذه الحماسة تبدو لي 
تقريباً بمثابة الشمولية المؤسساتية التي تتطلب تصرفات نموذجية” 

من الموظفين، أكانوا في إطار الشركة أو خارجها.
ويرى أس��تاذ األبحاث في العلوم االجتماعية والرياضة في “جامعة 
كاي��ن نورمان��دي”، لودوفيك لس��تروالن، أن “المش��اركة في هذا 
االستعراض الكروي أشبه بلحظة فك االرتباط، تخفيف الضوابط، 
لحظة نسمح فيها ألنفس��نا بكلمات أو حتى س��لوك فاحش )...( إنها 
مس��ألة معقدة جداً، ألنه من الصعب دائماً معرفة م��دى إيمانهم بما 

يقولونه في الملعب، والتزامهم بما يفعلونه هناك”.

عالقات عاطفية على هامش المونديال
يعد المشجع األرجنتيني اغوستان اوتيلو في أحد متنزهات موسكو 
عدد ارقام هواتف الش��ابات الروس��يات وليس ع��دد االهداف التي 

سجلها منتخب بلده المشارك في مونديال روسيا.
ويقول الش��اب، وهو مهندس يبلغ 26 عاماً متباهي��اً لوكالة فرانس 
برس، “لدي اربع��ة ارقام”. ويتناف��س اوتيلو ال��ذي ارتدى قميص 
منتخب ب��الده االزرق واالبيض م��ع اصدقاء له لمعرف��ة من منهم 
يمكنه جمع أكب��ر عدد من األرق��ام. ويعّول على “عام��ل الغرابة” 
ليس��اعده عل��ى “إيجاد الح��ب” ف��ي العاصم��ة الروس��ية. ويطلع 
االصدقاء االرجنتينيون على صور سيلفي لش��ابات روسيات عبر 

تطبيق “تيندر” الشهير للتعارف والمواعدة.
لم يمنع حاجز اللغة الروس واالف من مش��جعي كرة القدم االجانب 
من االختالط في ش��وارع موس��كو رغم الرس��ائل المتناقضة التي 
وجهت الى النساء الروس��يات من قبل السياس��يين. فعشية انطالق 
المونديال حذرت النائبة الش��يوعية تامارا بليتنيفا النساء الروسيات 

روسية وبمش��اركة 32 فريقاً. وبدا البارز في هذا الس��ياق، التأثير 
المباشر لوسائل التواصل االجتماعي على كل ما يتعلق بهذا الحدث 
الرياضي العالمي بما فيه االقتصاد. فقد أصبحت وس��ائل التواصل 
االجتماعي، من تويتر الى فايسبوك أو انس��تاغرام وسنابشات، من 
منصات التواصل األساس��ية في عصرنا الحالي وكرة القدم ليس��ت 
في منأى عنها، بل أن أهم وأكبر القرارات التي تتخذ من انتقاالت أو 

بيانات رسمية أصبحت تنشر عبرها قبل أي وسيلة أخرى.
في نهائيات كأس العالم في روسيا، بدت وسائل التواصل “الوسيط” 
الرئيس��ي، وربما الوحي��د، بين الالعبي��ن المحجوزي��ن في غرف 
الفنادق ومق��رات منتخباته��م، وجمهورهم. لكن اس��تخدام وس��ائل 
التواصل في كأس العالم محط انتقاد من المدربي��ن الذين يرون فيه 
“ملهاة” ومضيع��ة للوقت، وقد يتس��بب احياناً بج��دل ال فائدة منه. 
وعلى س��بيل المثال كان مدرب منتخب إنكلترا، غاريث ساوثغيت 
يدرك أن لي��س في اس��تطاعته من��ع العبيه من اس��تخدام وس��ائل 
التواصل، الس��يما أنهم يمضون س��اعات محجوزين في الفندق أو 
على متن الحافلة أو الطائرة ف��ي طريقهم الى المالعب. لكن الدولي 
الس��ابق البالغ 47 عاماً كان واضحاً في موقفه ف�“األمر مرتبط بما 
يشكل ضغطاً أو بما يتسبب ببؤس في حياتك )...( عموماً، اعتقد أن 

ثمة الكثير من وسائل التواصل االجتماعي التي قد تكون سلبية”.
أما االنكليزي، جيس��ي لينغ��ارد، العب مانشس��تر يونايت��د، الذي 
تع��رض النتق��ادات بس��بب كث��رة اس��تخدامه النس��تغرام، تويتر 
وسنابتشات، فرأى ان استخدام وس��ائل التواصل هو جزء من كونه 
العب كرة ق��دم في عام 2018، ويس��اعد الالعبين ف��ي البقاء على 
تواصل مع انس��انيتهم وعالقتهم بالعالم الخارجي. وقال قبل السفر 
الى روسيا للمشاركة في النهائيات، “الناس من الخارج ال يعرفون 
ما نحن عليه كبش��ر. يس��تخدم الكثير من الالعبين وسائل التواصل 
االجتماعي لعرض معلوماتهم الش��خصية ولك��ي يتمكن الناس من 

معرفة ما يفعلونه”.

الرقابة ومتابعة المخالفات
وإذا كانت نش��اطات كأس العال��م 2018 في روس��يا ال تختلف عن 
غيره��ا، لكن مع تق��دم األعوام، أصبح��ت الرقابة عل��ى تصرفات 
المش��جعين تتع��دى الكاميرات ورج��ال األمن، لتصل إلى وس��ائل 

التواصل االجتماعي.
يش��كل تنظيم تصرفات المش��جعين في البطوالت الكبرى هاجس��اً 
ألي دولة منظمة. الش��غب، الهتافات العنصرية، التحرش الجنسي، 
التصرفات المس��يئة ... كلها حوادث تش��هدها المالعب منذ عقود، 
وبات ضبطها والحد منها الهم األساس��ي للدول ولجان المش��جعين 

والسلطات الكروية.
ووفق وكالة الصحافة الفرنس��ية، فإن في روس��يا 2018، بات ثمة 
عامل “رقابي” إضاف��ي يتع��زز دوره تدريجياً منذ أع��وام، يتمثل 

بوسائل التواصل التي ينشر فيها الجيد والسيئ على السواء.
تش��كل مباريات اللعبة الش��عبية األولى عالمياً متنفساً للناس لوضع 
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أجور الحكام ورواتبهم
عش��ية انط��الق الموندي��ال الح��دث في روس��يا، نش��رت صحيفة 
“ماركا” اإلس��بانية، األجور والرواتب الت��ي يتقاضاها حكام كأس 
العالم 2018 في كرة القدم في روس��يا. وكان االتح��اد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، اخت��ار الحكم المص��ري جهاد جريش��ة، ضمن قائمة 
الح��كام المش��اركين ف��ي إدارة مباريات بطول��ة كأس العال��م التي 
تستضيفها روسيا. وقال الموقع الرسمي لالتحاد الدولي لكرة القدم، 
إنه وقع االختيارعلى 36 حكًما للس��احة، و63 حكماً مساعداً إلدارة 
مباريات بطولة كأس العالم، من بينهم 6 حكام أفارقة على رأس��هم 
المصري جهاد جريش��ة، والغامب��ي بكاري جاس��اما، والجزائري 

مهدي عبيد.
 ”UOL Esporte“ ونقل��ت الصحيف��ة اإلس��بانية، ع��ن موق��ع
البرازيلي، قوله: إن الح��كام يحصلون على روات��ب مختلفة، وفق 
تقييمهم من قبل “فيفا” والذي يعتمد ف��ي التقييم بصورة كبيرة على 

الخبرة واألداء الوظيفي.
تابع قائ��الً: أن حكام الصف��وة مثل فيليكس بري��ش األلماني، وجنيد 
جاقر التركي، ونيس��تور بيتانا األرجنتيني يتقاضون رواتب تصل 
إلى 57 ألف يورو، إضافة إلى 2500 يورو لكل مباراة يش��اركون 
بها. ويحصل المصري جهاد جريش��ة على راتب يقت��رب من هذا 

الرقم، على اعتبار أنه أحد حكام الصفوة في القارة السمراء.
ويتقاضى الحكام المس��اعدون حوال��ى 20 ألف ي��ورو إضافة إلى 
1600 يورو لكل مباراة يش��اركون به��ا. وكان تقاضى حكام كأس 
ألف يورو  فقط في مونديال جنوب أفريقيا 2010.العالم البرازيل 2014، 40 ألف يورو، في حين كانوا يتقاضون 28 

م��ن ان المغامرات العاطفي��ة القصيرة مع مش��جعي ك��رة القدم قد 
تتركهن يربين اطفاالً “من جنس آخر” بمفردهن.

لكن النائب القومي المتشدد ميخائيل ديغتياريوف أكد أنه “كلما كان 
عدد قصص الحب المرتبطة بكأس العالم كبيراً كلما رزقنا بعدد أكبر 
من األطفال وكلم��ا كان الوضع افض��ل”. أما الكرملي��ن، فقال: إن 

قصص الحب خالل كأس العالم امر شخصي.
وأوضح الناطق باسم فالديمير بوتين ديميتري بيسكوف أنه “يمكن 
للنس��اء الروس��يات ان يدرن امورهن بمفردهن. انهن افضل نساء 

االرض”.
وتؤكد شابة في الخامسة والعشرين، قالت: إن اسمها ماريا س. انها 
كانت تنتظر “بف��ارغ الصبر” انطالقة المونديال “بس��بب الفرص 

الكثيرة لاللتقاء باالجانب”.
صديقتها ليوبوف التي تتكل��م 3 لغات أجنبية الى جانب الروس��ية، 
تؤكد هي أيضاً ان كأس العالم “فرصة ذهبية”. وتوضح بفرح قائلة: 
“عادة أواعد شخصين في االسبوع أما اآلن، فلدي أربعة. وأرفض 
بعض العروض كذلك”. وال تملك أي م��ن الصديقتين أوهاماً حول 
مصير هذه العالقات وعودة الرجال الذي��ن يواعدونهما الى بلدانهم 
بعد انتهاء كأس العالم. وتقول ليوب��وف: “انها مثل عالقات غرامية 

تقام خالل العطلة السنوية لكن الفرق اننا نحن سنبقى هنا”.
وذكرت صحيفة “مترو” الروس��ية المجانية ان منطقة المش��جعين 
للمونديال في موس��كو الت��ي اقيمت ام��ام جامعة المدينة الش��هيرة، 
تحولت الى “منطقة مغازلة”. وعندما قبّل مش��جع برازيلي مراسلة 
شابة للصحيفة على وجنتها كتبت “مترو” تقول: “ال بأس، انه يريد 

ان يمارس الجنس معك كما الجميع”.
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وقضاء وقتهم مع األصدقاء بعد الدوام، ما يؤدي إل��ى تأخر وقت النوم لديهم. وقال 
حوالى ثلثي المشاركين في الدراسة أنهم سيشاهدون المباريات في ساعات متأخرة 

حتى لو كان ذلك يعني تأخير وقت النوم.
ووجهت الدراس��ة أيضاً س��ؤاالً للم��دراء عن م��دى المرون��ة التي يس��محون بها 
للموظفي��ن التابعين لهم بمش��اهدة المباريات. وفي ش��كل اجمالي، ق��ال 67 % من 
المديرين أنهم سيفكرون في الس��ماح لموظفيهم بمشاهدة المباريات بشرط أال يكون 

حجم األعمال كبيراً جداً في أوقات المشاهدة.
وبينت الدراس��ة أن المدراء الذي��ن يميلون إلى مش��اهدة المباريات أكثر اس��تعداداً 
للس��ماح لموظفيهم بمش��اهدتها. كما أنهم كانوا أكثر اس��تعداداً إلعط��اء الموظفين 

التابعين لهم إجازة في األيام التي تلعب فيها فرقهم المفضلة.

خسائر
ال تقتص��ر مخاطر التأثي��ر على إنتاجي��ة الموظفين على منطقة الش��رق األوس��ط 
وحدها. فخالل بطولة كأس العالم األخيرة، قدرت دراس����ة ش���ملت 100 ش�خص 
من كبار رجال األعمال ف��ي المملكة المتحدة أعدتها ش��ركة “كومز بي ال س��ي” 
)Coms plc( وهي ش��ركة اتصاالت وم��زودة لخدمات تكنولوجي��ا المعلومات، 
أن بطولة كأس العالم يمكن أن تس��بب الخس��ارة في قطاع األعمال داخل بريطانيا 

بحوالى 250 مليون ساعة عمل. 
كما أش��ارت دراس��ة منفصلة لش��ركة ايالس )ELAS( المتخصصة في الشؤون 
4 مليارات جنيه استرليني بسبب الخسارة في اإلنتاجية.القانونية إلى أن تكلفة كأس العالم 2014 على أصحاب األعمال في بريطانيا بلغت 

انخفاض إنتاجية الموظفين خالل المونديال

اإلنتاجية
وأظهرت الدراس��ة أن بطولة كأس العالم الحالية 
تحظى باهتماٍم كبير في أنح��اء العالم العربي بعد 
تأهل المنتخب��ات الوطنية ألرب��ع دول عربية هي 
مصر والس��عودية والمغرب وتون��س، للعب في 
البطول��ة العالمي��ة وهو ح��دٌث غير مس��بوق في 

تاريخ هذه البطولة.
وس��يؤثر هذا المس��توى االس��تثنائي من التشويق 
واإلثارة ه��ذا العام بش��كل ملموس عل��ى انتاجية 
الموظفي��ن حي��ث أن العديد من المباريات س��تقام 
خالل ساعات العمل حس��ب توقيت منطقة الشرق 
األوس��ط ويمكن مش��اهدتها من خالل البث الحّي 

على الهواتف الذكية.

مشاهدة المباريات
ووفق نتائج دراسة غلف تالنت، يخطط 92 % من 
الموظفين في المنطقة لمش��اهدة بع��ض المباريات 
على األقل. وتتراوح النس��بة حسب الجنس، حيث 
تقل بعض الش��يء في أوساط النس��اء لتبلغ 84 % 

مقارنة مع 93 % بين الرجال.
ومن بي��ن الموظفين الذين ش��ملتهم الدراس��ة في 
جميع أنح��اء المنطق��ة، أك��د 28 %، أو أكثر من 
واحد م��ن كل أربعة أش��خاص، أنه��م يخططون  
لمشاهدة بعض المباريات خالل س��اعات العمل. 
ومن بين هؤالء، توق��ع ثلثهم تقريب��اً أن يحصلوا 
على إذن لمشاهدة المباريات، بينما قال الربع أنهم 
سيشاهدون المباريات سراً عن طريق البث الحّي 

على أجهزة الكمبيوتر أو هواتفهم الذكية.
وتش��مل خط��ط الموظفي��ن األخ��رى لمش��اهدة 
المباري��ات طل��ب إجازة لي��وم كامل م��ن رصيد 
اإلجازة السنوية، أو االنصراف من العمل مبكراً 
لمش��اهدة المباري��ات، أو ادع��اء الم��رض وأخذ 

اجازة مرضية.
وذكرت الدراس��ة مصدراً آخر لفق��دان اإلنتاجية 
وهو مش��اهدة المباريات في وقت متأخر من الليل 

أشارت دراسة قامت بها شركة غلف تالنت، المتخصصة في التوظيف اإللكتروني، مع أنطالق كأس العالم 
في روسيا بمباريات يومية تمتد الى اثنا عشر ساعة، إلى أن انتاجية الشركات في الشرق األوسط ستتأثر 
سلبًا خالل شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز هذا العام بسبب مشاهدة الموظفين لمباريات كأس العالم 

لكرة القدم 2018.
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إيران تستعد إلطالق بورصة لليورو

أك��د رئيس البورصة اإليرانية ش��ابور محمدي، 
أن بالده تعتزم افتتاح س��وق لألس��هم واألوراق 
المالية في كيش، لتداول عملة اليورو األوروبية، 
موضحاً أن المش��روع يش��مل إدراج الش��ركات 
األجنبية، ويتيح للشركات المحلية إتمام تعامالت 
مدعومة باليورو. ولفت المس��ؤول اإليراني إلى 
أن التعامالت األجنبية في سوق المال اإليرانية، 
لم تتأثر بانس��حاب الواليات المتحدة من االتفاق 

النووي، فيما تتقدم هذه السوق في التعامالت الدولية بما يخولها نيل عضوية المنظمة 
الدولية لهيئات األوراق المالية “اإلس��كوا”. وأوضح محمدي، أن الدول األقل ارتباطاً 
بأميركا، بإمكانها مزاولة أنشطتها المالية بسهولة في إيران على غرار مستثمري دول 

الجوار.

شابور محمدي

ESFD يواصل دعم التعاونيات الزراعية اللبنانية

س��لّم فري��ق عم��ل صن��دوق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
خاص��ة  مع��دّات   ESFD
مع��دات  “تزوي��د  بمش��روع 
وأدوات للتعاوني��ات الزراعية 
اللبنانية” بقيمة 90 ألف يورو، 

وذلك في حضور ممثّل عن المفوضيّة األوروبية في بيروت. وينفذ الصندوق مشروع 
دعم التعاونيات الفاعلة في مجال الزيتون والنحل والسمك على كل األراضي اللبنانية، 
إضافة إلى بعض التعاونيات اإلنتاجية. ويتضمن البرنامج مس��اعدة 42 تعاونية على 

تحسين سلسلة إنتاجها وتطويرها من خالل تزويدها بمعدات بقيمة 1.3 مليون يورو.

كش��ف الرئي��س 
الصين��ي ش����ي 
جي���ن ب�ي�ن����غ، 
أن بالده س��تقدم 
تع�ادل  قروض��اً 
30 ملي�ار ي�وان 
)4.7 م�ل�ي�����ار 
دوالر أميرك�ي( 
بموج��ب إط��ار 
أس��س��ته  عم��ل 

دول منظمة ش��نغهاي للتع��اون. وقد جاء كالم الرئيس 
الصين��ي خالل قمة منظمة ش��نغهاي للتع��اون، وهي 

تجمع إقليمي لألمن.
يش��ار، إلى أن مؤسسة شنغهاي للتعاون تضم: الصين، 

روسيا، الهند، كازاخستان ودول آسيوية أخرى.

4.7 مليار دوالر قروض من الصين
إلى منظمة شنغهاي

شي جين بينغ

كشفت مصادر في وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 
الس��ورية، أن��ه تم االتفاق بش��كل مبدئي بي��ن الفريقين 
االقتصاديي��ن في س��ورية وإيران، عل��ى إلغاء التعرفة 
الجمركي��ة بي��ن البلدين، بع��د أن كان��ت 4 %، إضافة 
إل��ى تعدي��ل القائمة الس��لبية للمس��توردات، وتخفيض 
القيم��ة المضافة لقواعد المنش��أ لتصبح 40 % بدالً من 
50 %. وش��مل االتفاق األولي العم��ل على تنظيم أول 
ملتق��ى لرجال األعمال بين البلدي��ن، وإحداث مصرف 
مش��ترك )س��وري إيراني( باس��م “أمان”، عالوة على 
توظي��ف بعض أنواع الصناع��ات الهامة، كالصناعات 
البتروكيمائية لتكون بديالً عن االستيراد فيما بعد ونقطة 
تصدير للدول األخرى، إضافة لبعض أنواع الصناعات 

الدوائية.

إلغاء التعرفة الجمركية
بين سورية وإيران

اتفاقية لدعم رخص “التاجر اإللكتروني”

وقّ��ع قط��اع التس��جيل والترخي��ص 
التجاري في دائرة التنمية االقتصادية 
بدبي، اتفاقيتي تعاون بالشراكة مع بنك 
أبوظبي التجاري وبنك المش��رق في 
مجال تقديم الدع��م ألصحاب رخص 
“التاجر اإللكترون��ي” من خالل قيام 
البنكي��ن بتقدي��م خدماته��م المصرفية 

ألصحاب رخص التاجر اإللكتروني، التي تساهم في تسهيل معامالتهم المالية، وبالتالي 
تنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل االجتماعي في دبي. ووقع االتفاقية 
المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري عمر بوشهاب، ورئيس الصيرفة 
اإلس��المية في بنك أبوظبي التجاري عمرو المنهالي، إلى جانب االتفاقية الثانية التي 

وقعها رئيس ادارة األعمال المصرفية في المشرق روهت جارح.
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بيّن وزير الموارد المائية السوري، نبيل الحسن، خالل 
تفق��ده ع��دداً من المش��اريع المائية ف��ي الالذقية، على 
رأس��ها مشروع سد الشيخ حسن في البسيط، الذي تبلغ 
تكلفته 6 مليارات ليرة س��ورية، وه��و بطاقة تخزينية 
تبل��غ حوالى 1.8 مليون متر مكع��ب، كما يروي نحو 
240 ألف نسمة، إضافة إلى 300 هكتار من األراضي 
الزراعية. وقال الحس��ن، إن مجمل السدات المائية في 
الالذقي��ة، البالغ عددها 9 س��دات، س��تكون قيد العمل 
نهاية عام 2018، كما س��يتم إضافة 7 سدات للدراسة 

خالل الفترة ذاتها.

سدود الالذقية قيد العمل
نهاية عام 2018

أسس االشتراك بمعرض دمشق الدولي

صرح مدير المؤسس��ة العامة للمعارض واألس��واق 
الدولي��ة ف��ارس كرتلي، ب��أن ق��رار وزارة االقتصاد 
441 الخاص بمعرض دمش��ق الدول��ي بدورته 60، 
يتيح لل��دول ولرجال األعمال المش��اركين، االحتفاظ 
بفائض البضائع المس��توردة للع��رض بالمعرض في 
المستودعات العائدة لنقطة جمارك المعرض حصراً، 
ويحدد قيما متنوعة حسب مساحة األجنحة، لتبلغ بأكبر 
معدالته��ا 200 أل��ف دوالر لما يزي��د على 600 متر 

مربع، وأقلها 20 ألف دوالر لما يزيد على 20 متر مربع، وتتفاوت األسعار بناء على 
المساحات بين الحدين. كما اعتبر القرار المعروضات التي يرغب أصحابها بوضعها 
لالس��تهالك المحلي، مشمولة باإلعفاءات من الرس��وم والضرائب المماثلة، إذا كانت 
واردة من منشأ ومصدر دولة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أو إيرانية استناداً 

التفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

فارس كرتلي

التسجيل بمركز الصادرات السوري في بغداد

أعلن رئيس اتحاد المصدرين الس��وري محمد السواح، أن 
االتحاد وغرفة صناعة دمشق وريفها، فتحوا باب التسجيل 
عل��ى مرك��ز الص��ادرات الس��وري الدائم ف��ي العاصمة 
العراقي��ة بغداد، مش��يراً إلى أن المرك��ز يضم 4 طوابق، 
3 منها نس��يجية، وطابق رابع للصناعات الغذائية، وعدد 
كبير من الش��ركات، إذ تبلغ مس��احة المركز أربعة آالف 
متر مرب��ع، كما يحت��وي على مس��تودع لتخزين بضائع 
المشاركين بشكل مجاني، مع توفير الدعم لشحن البضائع، 

محمد السواحعالوة على أن البيع سيكون بالجملة والمفرق.

تفعيل مجلس األعمال السوري المصري

رئي��س  أك��د 
مجل��س الوزراء 
الس��وري عم��اد 
أثن��اء  خمي��س، 
استقباله وفداً من 
األعمال  رج��ال 

السوريين المقيمين في مصر، أن الحكومة تتكفل بتقديم كل التسهيالت الالزمة لرجال 
األعمال من صناعيين وتجار إلعادة إقالع منش��آتهم ومصانعهم وتفعيل استثماراتهم 
داخل البالد، مشيراً إلى أن كافة المناطق الصناعية السورية، البالغ عددها 63 منطقة، 
ستعاود الخدمة خالل 6 أشهر. كما تم خالل االجتماع تكليف الجهات المعنية، دراسة 
إنشاء مركز صادرات سوري مصري مشترك، وتفعيل عمل المكتب االقتصادي في 

السفارة السورية بمصر، إضافة إلى تفعيل مجلس األعمال السوري المصري.

أعلن نائب محافظ مدينة سيفاستوبول الروسية الواقعة 
ف��ي ش��به جزيرة الق��رم فالديمي��ر ب��ازاروف، أنه تم 
االتف��اق بي��ن سيفاس��توبول وطرط��وس على إنش��اء 
خ��ط دائ��م بي��ن موانئهما في إط��ار اتفاقي��ة اجتماعية 
واقتصادي��ة قرر توقيعها ف��ي 29 تموز/يوليو 2018، 
مش��يراً إلى أن الفترة الحالية تش��هد دراس��ة المشاكل 
الفني��ة التي قد تواجه الطرفين أثن��اء نقل البضائع بين 
سيفاستوبول وطرطوس، حيث أن المينائين يخضعان 
لعقوبات دولية، إال أن إنشاء خط دائم بين سيفاستوبول 

وطرطوس، سيجعل من العقوبات “غير مؤثرة”.

خط بحري بين سيفاستوبول 
وطرطوس
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ضريبة المبيعات والدخل

بيّن مدير عام هيئة الضرائب والرس��وم في سورية 
عبد الكريم الحسين، أن إجمالي الضرائب والرسوم 
المباشرة وغير المباش��رة زادت خالل عام 2017 
م��ا نس��بته 48.5 % ع��ن 2016. وقال: إن قس��م 
كب��ار المكلفين حقق إيرادات جي��دة، رغم قلة عدد 
المكلفين، والذي يصل إلى 750 مكلفاً اس��مياً، وأن 
اإليرادات ستش��هد ارتفاعاً كبي��راً بعد عودة الكثير 
من المنشآت الصناعية إلى اإلنتاج، منوهاً إلى كون 
الهيئة تعمل على إنجاز عدد من المش��اريع، أهمها 
قوانين البيوع العقارية، والضريبة على المبيعات، 

والضريبة الموحدة على الدخل، مع متابعة العمل على مشروع الدفع االلكتروني، بغية 
الوصول إلى العدالة الضريبية.

عبد الكريم الحسين

“الناقالت العراقية” تعود بعد توقف لعقود

أعلن مدير عام شركة الناقالت العراقية حسين عالوي، 
البدء بتحميل ش��حنة نفط س��يتم تصديره��ا عبر ناقالتها 
البحري��ة، للم��رة األولى من��ذ 27 عاما، مش��يراً لكونها 
خطوة تعيد نشاط نقل الخام والمشتقات النفطية إلى أرجاء 
العالم، وإلى أن الشركة تخطط لبناء أسطول متكامل من 
الناقالت العمالقة، لذا أبرمت اتفاقيات تعاون مع الشركة 
العربي��ة للنقل البح��ري التابعة ل�“أوابك”، ش��املة النقل 

والتعاون المشترك، وإعداد 100 متدرب سنوياً.
بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن حمولة أولى الشحنات تبلغ 
مليوني برميل، وأن وجهتها إلى أميركا، منوهاً إلى أن إعادة إحياء األسطول العراقي 
حاجة ملحة، باعتباره ثاني أكبر منتج للنفط في “أوبك”، بنحو 4.5 مليون برميل يومياً.

عاصم جهاد

روزنامة الَمعارض الخارجية السورية

كش��فت مص��ادر ف��ي وزارة االقتص��اد 
روزنام��ة  ع��ن  الخارجي��ة،  والتج��ارة 
المع��ارض الخارجية التي س��تقام خالل 
النصف الثان��ي من ع��ام 2018، والتي 
يتصدرها معرض “صنع في س��ورية”، 
إذ س��تقام النسخة الجديدة منه، في كل من 

)سلطنة عمان، السودان، األردن، الكويت، اإلمارات/دبي، أرمينيا، الجزائر، ومصر(،  
بع��د إقامته مؤخراً في روس��يا والعراق وليبيا.  وأضافت المص��ادر، أن الخطة أقرت 
أيضاً عموم المشاركات في المعارض الخارجية، لتشمل مشاركة سورية بالمعارض 
الدولية في )القاهرة، بغداد، الجزائر، الخرطوم، وبيونغ يونغ(، عالوة على المشاركة 

في )فروت لوجيستيكا/ برلين، كول فود/ دبي، والهند التجاري(.

وض��ع رئيس الحكومة الس��ورية عم��اد خميس، حجر 
األس��اس لمش��روع نقل تجهيزات البن��اء لمرحلة إعادة 
اإلعمار، بإنش��اء سكة حديدية بطول 18 كلم من حسياء 
بحمص لباقي المحافظات، بتكلفة 16 مليار ليرة سورية، 
وبطاقة نقلية 90 أعظمية “10 مليون طن” س��نوياً، كما 
يتضمن خطوط حديدية للتفريغ مع ساحات التخزين في 
محطات بطرط��وس والالذقية، ورب��ط محطة التحميل 
سككيا مع محطة المرفأ الجاف بحسياء في الجهة المقابلة 
ألوتوس��تراد )حمص دمش��ق(. وأكد وزي��ر النقل علي 
حمود، أن مدة إنجاز المشروع سنة ونصف، حيث يربط 
مقالع حسياء بشبكة السكك الحديدية البالغ طولها 2400 
كلم، ويؤمن 619 فرصة عمل، كما يوفر بمرحلته األولى 
7 مليارات ليرة سنوياً لصالح مؤسسة الخطوط الحديدية، 

و33 مليار ليرة عند الوصول لكافة المحافظات.

خط حديدي لتجهيزات إعادة اإلعمار

بيّ��ن وزي��ر االدارة المحلي��ة والبيئة الس��وري حس��ين 
مخل��وف، خالل كلمته في مجلس الش��عب، أن الوزارة 
أع��ادت النظر في االس��تثمارات العائ��دة لها خالل عام  
2016 - 2017، والتي بلغت 234 مليار ليرة سورية، 
مش��يداً بتنفيذ 1800 مقسماً في المناطق الصناعية حتى 
منتصف عام 2018، عالوة على اتخاذ القرار بإحداث 
11 منطقة صناعية جديدة، تؤمن 30 ألف فرصة عمل، 
وق��ال مخلوف: إن لجنة إعادة اإلعمار خصصت 100 
مليار ليرة سورية، بدالً من 50 مليار ليرة، إلعادة تأهيل 

البنى التحتية المتضررة في كل المحافظات.

11 منطقة صناعية جديدة
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دشن الرئيس 
اإلي�ران�����ي 
حس���������ن 

ن�����ي  روحا
حل�����ة  لمر ا
الثاني��ة م��ن 
مش������روع 
ة  م�ص�ف������ا
الخليج  “نجم 

الفارس��ي”، التي وصفها روحاني بالمش��روع الذي قل 
نظي��ره في المنطقة والعالم. وأع��رب الرئيس االيراني 

عن أمله بتدشين جميع مراحل المشروع قريباً.
وافتتح��ت ه��ذه المصفاة، الت��ي تعتمد عل��ى الغاز في 
عملها، بهدف إنتاج البنزين والس��والر والغاز المسال 
وبنزين الطائرات، وهي تقع على مسافة 25 كيلومتراً 
غربي ميناء بندرعباس، في جنوب إيران. وقد دش��نت 
المرحل��ة األول��ى م��ن المصفاة في ربي��ع عام 2017 
الماض��ي، ومن��ذ ذلك الوقت، وف��رت المصفاة حوالى 

5.4 مليار دوالر للبالد.

تدشين المرحلة الثانية
من “نجم الخليج الفارسي”

حسن روحاني

قررت الحكومة اإلندونيسية تجميد اتفاق أبرمته شركة 
برتامينا لتشغيل حقل منصوري للنفط في إيران، ألنها 
تري��د الحفاظ على “العالقة الجيدة” للبالد مع الواليات 
المتح��دة األميركي��ة، حس��بما أعلنت القائم��ة بأعمال 
الرئيس التنفيذي للشركة، نيكي ودياواتي، على هامش 

مؤتمر عالمي للغاز الطبيعي في واشنطن.
وأوضح��ت ودياواتي، أن القرار اتخذ بعد مش��اورات 
بين الرئاس��ة في إندونيس��يا ووزارة الطاق��ة والمناجم 

وبرتامينا.

“برتامينا” تجمد اتفاقًا مع إيران

نيكي ودياواتي

سوق حرة إيرانية عراقية سورية وربط سككي

بحث الوفد االقتصادي السوري 
االقتص��اد  وزي��ر  برئاس��ة 
محم��د  الخارجي��ة  والتج��ارة 
سامر الخليل، خالل تواجده في 
إيران، م��ع الفريق االقتصادي 
اإليراني برئاسة وزير الطرق 
وبن��اء المدن عب��اس اخوندي، 

س��بل تطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتعاون بمختلف القطاعات اإلنتاجية 
والعمرانية والبنيوية والخدمية، إضافة إلى تفعيل االستثمار المشترك لبعض المناطق 
الحرة، وتأسيس مصارف مشتركة، وتبادل فتح الحسابات، والتعامل بالعمالت المحلية 
مع إجراء التقاص، عالوة على آليات مس��اهمة إيران بإعادة إعمار سورية. كما اتفق 
الجانبان على ضرورة الربط الس��ككي بين “إيران وس��ورية بشراكة عراقية”، بغية 
تس��هيل الوصول إلى “المتوس��ط” ومن ثم ألوروبا، إضافة إلى تش��كيل س��وق حرة 

مشتركة بين البلدان الثالثة.

جزيرة نفطية بقدرة مليوني برميل يوميًا

أعلن مدير عام شركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار، 
أن عدداً من الش��ركات العالمية تقدمت إلقامة مشروع 
الجزي��رة النفطي��ة العائمة قبالة س��واحل مدين��ة الفاو، 
رغم أن الش��ركة ال تزال تناقش إقامة المشروع، الذي 
يتمتع بوفرة إنتاجه، ولتوفيره خدمات متعددة ك�)رس��و 

وانطالق ناقالت النفط وخزنه(.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد: 
سنزيد صادراتنا النفطية بعد االنتهاء من تقييد التصدير 
باتفاق المنتجين من داخل وخارج “أوبك”، وحينها، إنا 

ف��ي الع��راق نحتاج لتصدير)5 - 6( مليون برميل نفط يومياً، لذا نناقش الطرح المقدم 
من ش��ركة نفط الجنوب بإنش��اء جزيرة نفطية عائمة قبالة سواحل الفاو، حيث أن هذه 

الجزيرة تضيف قدرة تصديرية تصل لمليوني برميل يومياً.

إحسان عبد الجبار

“شل” تسلم حقل مجنون للعراق

ذكرت مصادر في وزارة النفط العراقية، أن شركة 
ش��ل العالمية قامت بتسليم حقل “مجنون النفطي” 
بالكامل للحكوم��ة العراقية، مضيفة أن “مجنون” 
من الحقول النفطية الكبيرة، وأنه يحتوي على “11 
مكمن” نفطية متعددة وقادرة بالكامل على االنتاج، 

إضافة إلى كونه يتمتع باحتوائه على 3 أنواع من النفط )الثقيل، المتوسط، والخفيف(.
وأفادت المصادر أن “ش��ل” كانت قد طلبت س��ابقاً االنسحاب من حقل مجنون، معللة 

ذلك، أنها تنوي التفرغ لتطوير عمليات استثمار الغاز في شركة غاز البصرة.
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التبادل التجاري بين العراق وروسيا

صرح السفير العراقي في روسيا حيدر العذاري، 
أنه رغم ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين 
-باس��تثناء التعاون ف��ي مجال الطاق��ة والمجال 
العس��كري- خالل عام 2017 لقرابة 1.5 مليار 
دوالر، قياس��اً بنحو مليار دوالر في 2016، إال 
أن التع��اون دون مس��توى الطم��وح مقارنة بما 

يتمتع به البلدين من إمكانيات.
في سياق آخر، أشار العذاري إلى أن عقود النفط بين روسيا وحكومة إقليم كردستان، 
المبرم��ة على هامش منتدى س��ان بطرس��بورغ في آخ��ر دورتين “غي��ر قانونية”، 
لتعارضها مع الدستور العراقي الذي يعطي الحق فقط للحكومة االتحادية بتوقيع العقود 

النفطية.

حيدر العذاري

العراق ثالث وجهة للصادرات اإليرانية

صرح رئي��س الجم��ارك اإليرانية فرود عس��كري، 
خالل االجتماع الحدودي بين محافظتي إيالم االيرانية 
وواس��ط العراقية، أن العراق ثال��ث وجهة تصديرية 
للمنتجات والسلع اإليرانية غير النفطية، رغم انخفاض 
الصادرات عبر منفذ مهران إلى العراق بمقدار مليار 
دوالر خالل 2017. مش��يراً إلى أن الجانب اإليراني 
بغية زيادة حجم التبادل التجاري، وافق على 50 سلعة 
تصديرية قياسية جديدة، بانتظار موافقة العراقيين، كما 

أن الجمارك اإليرانية مستعدة إلنشاء سوق “جنكولة” الحدودية، لكي تعبر من خالله 
الشاحنات من مهران خالل فترة زيارة األربعين.

فرود عسكري

فنلندا تعرض تكنولوجيتها على العراق

أبدت سفيرة فنلندا في العراق بيفي 
لين، خالل زيارتها لمكتب األمين 
الع��ام لمجلس ال��وزراء العراقي 
مهدي الع��الق، اس��تعداد بالدها 
لتقديم الخدم��ات التكنولوجية إلى 
الع��راق، عب��ر تبن��ي تكنولوجيا 
المعلوم��ات واالتصاالت الحديثة 
)الهواتف المحمولة(، ورفد قطاع 

التعليم بما يحتاجه من آليات دعم وتطوير. وقالت: إن لدى فنلندا نية المساهمة بإعادة 
إعم��ار العراق، خاصة في قطاعات تطوير الطاقة الكهربائية، عبر اس��تقدام مصانع 
أنظمة األلواح الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى نقل التجربة الفنلندية المتعلقة بتهيئة 
“المساكن منخفضة التكلفة”، بغية دعم ملف االستقرار في المناطق المحررة وتشجيع 

عودة النازحين.

النفط  وزي��ر  صرح 
العراقي جبار اللعيبي 
عل��ى هامش اجتماع 
من�ظ�م����ة البل����دان 
المص��درة للبت��رول 
“أوب��ك”، لمناقش���ة 
مستويات اإلنتاج، أن 
العقوب��ات األميركية 
على إيران، لن تؤثر 

على االتفاق “اإليراني العراقي” الخاص بمبادلة النفط 
الخام، مبيناً أن الخام العراقي الذي يجري شحنه إليران، 
يس��دد ثمن الكهرباء التي يحصل عليها العراق بدالً من 
مبادلة النفط، مشدداً على أن وزارة النفط العراقية ستبقى 

ماضية في اتفاقاتها مع إيران.

اللعيبي: “العراق ماٍض باتفاقاته
مع إيران”

جبار اللعيبي

أج��راه  بح��ث  أظه��ر 
دويتشه بنك أن الواليات 
فائض  لديه��ا  المتح��دة 
تجاري يقدر ب�20 مليار 
دوالر مع الصين، و1.4 
تريليون دوالر مع بقية 
دول العالم، وهذا يخالف 
م��ا يصرح ب��ه الرئيس 
األميركي دونالد ترامب 
بأن ل��دى ب��الده عجزاً 

تجارياً مع ش��ركائه التجاريين. ووفق��اً للخبراء، فإن هذا 
ليس الميزان التجاري العادي، حيث سجلت أميركا عجزاً 
س��نوياً بقيم��ة 550 مليار دوالر مع العال��م، لكنه فائض 
المبيعات اإلجمالي الذي يقيس التجارة المباشرة ومبيعات 
الشركات متعددة الجنسيات. وقال الخبراء: إن مجرد النظر 
إلى العجز التجاري في الس��لع والخدمات هو أمر مضلل 

وال يعكس الحجم الحقيقي لمصالح أميركا التجارية.
على صعيد آخر، أكد محللون اقتصاديون في “جي بي 
مورغان”، أن ترامب كلف سوق األسهم في بالده أكثر 
من تريليون دوالر بس��بب تصريحاته المتعلقة بالقضايا 
التجارية، وأنه بس��بب رب��ط أداء الس��وق بتصريحاته 
الس��لبية منها واإليجابية، فقد أثر ذلك سلباً على األسهم 

بنسبة 4.5 %، أي بما يعادل 1.2 تريليون دوالر.

فائض تجاري بالمليارات
يتجاهله ترامب

دونالد ترامب
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“الطاقة” تحّمل األردن ديوناً بـ7 مليارات دوالر

عرض��ت وزيرة الطاق��ة والثروة المعدني��ة األردنية 
هال��ة زواتي، عل��ى الوفد االقتص��ادي األلماني الذي 
رافق المستش��ارة األلمانية أنجيال ميركل إلى األردن، 
واقع وتحدي��ات قطاع الطاقة األردن��ي، بالقول: “إن 
قطاع الطاقة، حمل خزينة األردن دينا تجاوز خمس��ة 
ملي��ارات دين��ار أردن��ي )7 ملي��ار دوالر أميركي(، 
وأس��همت برفع مديونيته التي تش��كل نحو 95 % من 

الناتج المحلي اإلجمالي، األمر الذي يستدعي أال يستنزف القطاع خزينة الدولة أكثر، 
عبر التركيز على تخفيض الكلف التش��غيلية للقطاع، وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة 

مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، والتوسع بترشيد االستهالك”.
ونوهت زواتي إلى أن تجربة الطاقة المتجددة في األردن، تمر بتحديات ش��بيهة للتي 
واجهت ألمانيا قبل أعوام، جّراء إدخال محطات الطاقة المتجددة إلى الشبكة، لذا، من 

الممكن تخطي التحديات، باالستفادة من التجربة األلمانية.

هالة زواتي

“الصناعة” ترفد االحتياطي بـ9 مليارات دوالر

وعد وزير الصناعة والتجارة والتموين األردني طارق 
الحم��وري، في أول لقاء له مع أعضاء غرفة الصناعة، 
القطاع الصناعي بشراكة فاعلة، وحوار دائم، وعدم اتخاذ 
أي قرارات إال بعد مناقشتها مع غرف الصناعة، إضافة 
إل��ى تحقيق مطالب القطاع، خاصة فيما يتعلق بتخفيض 

الكلف، أو منح اإلعفاءات من الرسوم والضرائب.
م��ن جهت��ه، أكد رئيس غرف��ة صناع��ة األردن، عدنان 
أب��و الراغب، أن الغرف��ة لديها القدرة المالي��ة واإلدارية 
للمساهمة بتوفير أي وسائل تسهم بدعم الصناعة الوطنية، 

مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يسهم ب�40 % من الناتج المحلي اإلجمالي، ويستقطب 
65 % من االستثمارات األجنبية، فيما تشكل صادراته 90 % من إجمالي الصادرات، 
عالوة على كونه يرفد االحتياطات من العمالت االجنبية بنحو 9 مليارات دوالر سنوياً.

طارق الحموري أوضح نقيب تجار 
الغذائ�ي���ة  الم�واد 
ن  د ر أل ا ف������ي 
الح�����اج  خلي����ل 
ت�وف��ي��������ق، أن 
األردن يس���ت�ورد 
الغ����ذاء بقيم�����ة 
4.2 ملي��ار دوالر 
أميركي س��ن�وي�اً، 

موزع���ة بي�ن الم��واد األولي���ة للصناع���ة، والم��واد 
الجاهزة لالستهالك، إذ يعتبر )السكر واألرز والحليب 
المجفف( أكثر المواد الغذائية استيراداً. وقال: إن قطاع 
الم��واد الغذائية األردني يضم 14 ألف ش��ركة، نصفها 
يتمركز في عمان، وأن هذه الشركات وفرت نحو 200 
أل��ف فرصة عمل، منوهاً إل��ى أن التبادل التجاري بين 
األردن وسورية، مس��تمر بالرغم من األزمة السياسية  

في سورية.

4.2 مليارات دوالر
قيمة واردات الغذاء لألردن

خليل الحاج توفيق

م�ل����ك  ص��رح 
ع�ب����د  األردن، 
هللا الثان��ي، ب�أن 
انقط��اع الغ���از 
المص��ري ع��ن 
األردن، ب�ع�����د 
الثورة المصرية 
ف��ي الخ�ام����س 
ي�ن  لعش����ر ا و

من كان��ون الثاني/يناير 2012، كل��ف بالده أكثر من 
4 مليارات دينار أردني )5.6 مليار دوالر أميركي(.

يذك��ر أن مصر، كانت ت��زّود األردن منذ عام 2004 
وحت��ى 2012، بنح��و 250 ملي��ون ق��دم مكع��ب من 
الغاز يومياً، إلى أن أعلن رس��مياً توقف إمدادات الغاز 
المصري بعد تفجير خطوط األنابيب بين البلدين، ليعاد 
بع��د فترة إصالح أحدها، ويتم تزويد األردن بنحو 90 
مليون قدم مكعب يومياً فقط، أي ما نس��بته 36 % من 
الكمي��ة المتفق عليها بين البلدي��ن، مما اضطر األردن 
للتح��ول إلى اس��تخدام الوق��ود الثقيل والدي��زل لتوليد 

الكهرباء.

5.6 مليار دوالر خسائر األردن
بسبب انقطاع الغاز المصري

عبد هللا الثاني

قطر: العمل على توفير 10 آالف وظيفة لألردنيين

أكد رئي��س مجلس ال��وزراء - 
وزير الخارجية القطري محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، خالل 
مباحث��ات مع مل��ك األردن عبد 
هللا الثاني، أن قطر ستعمل على 
توفير عشرة آالف فرصة عمل 
لألردنيين ف��ي الدوحة، إضافة 

إلى تقديم حزمة من االستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية، بقيمة 500 
مليون دوالر أميركي.
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األردن يتجه لتطوير  مشروعه النووي

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية خالد طوقان، 
إن مستجدات قطاع الطاقة والتوسع بمصادر الطاقة 
المحلية، خاص��ة المتجددة، أعطى األولوية للتوجه 
إل��ى المفاعالت النووية الصغي��رة، وتأجيل النظر 
ببن��اء محطة نووية كبرى، مش��يراً إلى أن المفاعل 
الوحيد من هذا النوع في العالم يبنى بالصين، لذا فإن 
“الهيئ��ة األردنية” تفاوض المعنيين الصينيين بهذا 

الش��أن، وحال توقيع العقد فإن الهيئة تختار موقع “عمرة” الذي اختير س��ابقاً للمحطة 
النووي��ة الكبيرة، حيث أصدرت الوكالة الدولية للطاق��ة الذرية تقريراً يثبت صالحية 
الموقع، مش��يداً بأن المفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب، هو الوحيد من نوعه 
في المش��رق العربي، وبأنه س��ينتج أول نظائر طبية مشعة في آب/أغسطس 2018، 

الستخدامها بالطب النووي.

خالد طوقان

إيني تحفر أول بئر في حقل “نور”

كش��ف المتح��دث باس��م وزارة البت��رول المصرية 
حم��دي عبد العزيز، عن أن ش��ركة إين��ي اإليطالية 
وثروة المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل 
”نور” البحري خالل ش��هرين. وس��تنفق الشركتان 
105 ماليين دوالر على أعمال االستكشاف والبحث 
عن البترول والغاز في منطقة ش��مال سيناء البحرية 
”نور” في البحر المتوس��ط. وكان��ت وزارة البترول 
والث��روة المعدنية المصرية قد اعلنت عن اكتش��اف 
حق��ل جديد عمالق ف��ي البحر المتوس��ط قرب حقل 

“ظهر”، أطلق عليه “نور” في منطقة شروق التابعة المتياز شركة “إيني”.
حمدي عبد العزيز

“حياة بيضاء” لمصر من الرمال السوداء

قال السفير األسترالي لدى القاهرة، نيل هوكنز، إن 
مش��روع مصنع فصل الرمال السوداء في مصر 
سيس��هم في تطوير االقتصاد المصري وسيخلق 
آالف فرص العمل الجديدة للش��باب. وأضاف في 
كلمة على هامش وضع حجر األس��اس لمشروع 
فصل الرمال السوداء في البرلس شمالي الدلتا، أن 
إنش��اء مصنع فصل الرمال السوداء كان صعبا، 

مشيراً إلى “وجود استثمارات مشتركة بين أستراليا ومصر، وأن هذا المشروع صديق 
للبيئة، وسيوفر اآلالف من فرص العمل للشباب المصري، وأن األيام المقبلة ستخلق 
من الرمال الس��وداء حياة بيضاء يعيشها الشعب المصري العظيم”. ويوفر المشروع 
أكثر من 5000 فرصة عمل مباش��رة، فضالً عن غير المباش��رة، حيث سيهدف إلى 

استخراج 41 عنصراً معدنياً من الرمال السوداء تقوم عليها 41 صناعة عالمية.

نيل هوكنز

ق��ال الرئي��س التنفيذي للوح��دة الفنية التفاقي��ة أغادير 
فخ��ري الهزيمة، خالل االجتماع الس��ابع لفريق عمل 
تكنولوجيا المعلومات بس��لطات جمارك دول “اتفاقية 
أغادي��ر” ف��ي القاهرة، إن العمل مس��تمر لالنتهاء من 
مش��روع الربط اإللكتروني بين سلطات الجمارك في 
)مصر، تون��س، المغ��رب، واألردن(، معتبراً الربط 
االلكتروني القناة الرئيسية لتفعيل التبادل التجاري بين 
دول أغادي��ر، لما يحقق��ه من إمكانية في تب��ادل قوائم 

المشغلين االقتصاديين المعتمدين.

الربط االلكتروني بين دول “أغادير”

أطلق��ت المفوضية األوروبية تحقيقاً بحق ش��ركة قطر 
للبت��رول )أكب��ر مص��در للغ��از الطبيعي المس��ال في 
العالم(، إثر االش��تباه باحتكار الشركة للغاز في المنطقة 
االقتصادية األوروبية، وبفرض “قطر للبترول” قيوداً 
على المس��توردين ف��ي دول االتح��اد األوروبي ال�28، 
إضافة إلى آيس��لندا وليشتنش��تاين والنرويج. كما ترجح 
“المفوضي��ة” أن ه��ذه القيود عرقلت حري��ة بيع الغاز 
في المنطقة، مم��ا يعني انتهاك “قطر للبترول” معايير 
مكافح��ة االحت��كار في االتح��اد األوروبي ح��ال ثبوت 
الش��بهات، ما س��يعرضها للغرامات. وبيّنت المفوضية 
أنها س��تعيد النظر في بنود عقود توريد مدتها 20 عاماً، 
ربما تعرقل تطوير س��وق غاز موح��دة، وتمنع تحويل 

الغاز إلى وجهات أخرى داخل المنطقة، أو تحد منه.

“قطر للبترول” في قفص االتهام
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5.1 مليارات دوالر ايرادات قناة السويس

ارتفعت إيرادات قناة الس��ويس في األشهر العشرة 
األولى من الس��نة المالية 2017 - 2018 إلى نحو 
5.1 مليارات دوالر، حس��بما كشف وزير المالية 
المصري عمرو الجارحي، مش��يراً إلى أنه  يتوقع 
وص��ول إيرادات الس��نة المالي��ة 2017 - 2018 
بأكمله��ا إلى حوالى 5.6 ملي��ارات دوالر، بزيادة 

14 % عن السنة السابقة.
يذك��ر، أن إي��رادات قناة الس��ويس بلغ��ت حوالى 

4.95 مليارات دوالر أميركي في الس��نة المالية 2016 - 2017، وفقاً لبيانات البنك 
المركزي المصري.

عمرو الجارحي

مصر: ميناء جديد في بورسعيد

كش��ف رئي��س هيئة قن��اة الس��ويس، الفريق 
مه��اب ممي��ش، عن مش��روع ميناء ش��رق 
بورس��عيد الذي س��يربط مصر بدول  البحر 
المتوسط وأميركا، وسيجعل المدينة “رمانة 
الميزان” بين دول العالم كله، حسب تعبيره.

وأكد مميش، أنه س��يتم افتتاح ميناء “ش��رق 
بورسعيد” في بداية العام المقبل، مشيراً إلى 
أن هذا الميناء س��يصل بدول البحر المتوسط 
ث��م ش��رق وغ��رب أوروب��ا حتى الس��احل 

الفريق مهاب مميشالشرقي للواليات المتحدة األميركية.

أنابيب غاز بين المغرب ونيجيريا

ونيجيري��ا  المغ��رب  وقع��ت 
ف��ي  مش��ترك  إع��الن  عل��ى 
الخط��وات  يح��دد  الرب��اط 
التالي��ة الس��تكمال اتف��اق لمد 
خط ألنابي��ب الغ��از، الذي تم 
التوصل إليه في كانون االول/ 
ديس��مبر 2016. وقال المكتب 

الوطن���ي للهي�دروك�ارب��ورات والمعادن في المغرب والش��ركة الوطنية النيجيرية 
للنفط، وهما الهيئتان المش��رفتان على خط األنابيب، في بيان مشترك “ألسباب ذات 
بع��د اقتصادي وسياس��ي وقانوني وأمني، وقع االختيار على المس��ار المختلط لخط 

األنابيب برا وبحرا”.
وأض��اف البيان، أن خط األنابيب “س��يمتد على طول يناه��ز 5660 كيلومتراً، كما 
تم تحديد كلفته”. وقد تم التوقيع على اإلعالن في حفل رأس��ه الملك محمد الس��ادس 

والرئيس النيجيري الزائر محمد بخاري.

تعه��دت اإلمارات بتقديم مس��اعدات واس��تثمارات إلى 
إثيوبيا بقيمة 3 مليارات دوالر، حسبما كشف المتحدث 
باسم الحكومة االثيوبية أحمد شيد عقب انتهاء االجتماع 
بين رئيس وزراء بالده  أًبي أحمد مع ولي عهد أبوظبي 
الش��يخ محمد ب��ن زايد. وتول��ى أًبي أحم��د منصبه في 
أبريل/نيس��ان الماضي بعد 3 س��نوات من اضطرابات 
ه��ددت س��يطرة ائتالف الجبه��ة الديمقراطي��ة الثورية 
الش��عبية اإلثيوبية على الحكم. ويشير اختيار االئتالف 
ألًبي أحمد، والذي ينتمي إلى مجموعة عرقية تعرضت 
للتهميش لفترة طويلة، إلى رغبة االئتالف في الس��ماح 
ببعض اإلصالحات السياسية. وقالت الحكومة االثيوبية 
في وقت سابق، إنها ستبيع حصصاً في شركة اتصاالت 

مربحة وأصوالً أخرى.

اإلمارات تمنح إثيوبيا
مساعدات ضخمة

الصوم��ال  أعلن��ت 
خطط  عن  وإثيوبي��ا 
المشترك  لالستثمار 
ف��ي 4 موان��ئ على 
البحر األحمر لجذب 
اس��تثمارات أجنبي��ة 
إلى البلدين واالستفادة 
من الموان��ئ المطلة 

على واحد من الممرات المائية االستراتيجية في العالم.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عن الرئيس الصومالي 
محمد عبد هللا فرماج��و، ورئيس الوزراء اإلثيوبي أبي 
أحمد، عقب مباحثات بينهما في مقديشو. واتفق الزعيمان 
على االستثمار في الخدمات اللوجستية وتقديم الخدمات 
خاصة للموانئ الرئيس��ية في القارة التي يمكن أن تخدم 
المحيط الهندي والبحر األحمر. وتعهدا بالتعاون في كل 
ش��يء بدءاً من تطوير البنية التحتية إلى توس��يع نطاق 

خدمات التأشيرات لتعزيز التبادل الثقافي.

استثمارات صومالية إثيوبية مشتركة
في 4 موانئ
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أعلنت مجموعة ش��اكر، الرائدة في اس��تيراد وتصنيع 
وتوزي��ع أجه��زة التكيي��ف واألجه��زة المنزلي��ة ف��ي 
المملكة العربية الس��عودية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع 
“س��يغنيفاي”، الش��ركة الجديدة لفيليبس اليتنغ الرائدة 
عالمي��اً ف��ي مج��ال اإلن��ارة. وس��تتيح مذك��رة التفاهم 
هذه ل��كل من “ايس��كو” و“س��يغنيفاي” فرصة تعزيز 
التعاون وتس��خير الموارد والخبرات إلجراء الدراسات 
المتخصص��ة ف��ي مجال كف��اءة الطاقة واالس��تفادة من 
نتائجه��ا ف��ي المملكة العربية الس��عودية، ال س��يما في 
مجال حلول اإلنارة LED. وكانت الحكومة الس��عودية 
ق��د التزمت بتخصيص أكثر م��ن 2 مليار لاير إلطالق 

مشاريع تعزيز كفاءة الطاقة.

مذكرة تفاهم
بين “ايسكو” و“سيغنيفاي”

كش��ف تقرير صادر عن وزارة اإلسكان السعودية تأثر 
ربع السعوديين بنقص اإلسكان أي ما يقارب 5 ماليين 
مواط��ن في عم��وم أنح��اء المملكة. وأوض��ح التقرير 
أن التح��دي الذي يواجه المملكة يحت��اج إلى العديد من 
الوقفات الجوهرية، مشيراً إلى أن الزيادة في عدد األسر 
ذات الدخ��ل المنخفض  ينمو بوتيرة س��ريعة تصل إلى 
ما يفوق الخمسين ألف نس��مة سنوياً. وتعاني السعودية 
التي يبلغ عدد س��كانها نحو 32 مليوناً من أزمة إسكان، 
وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم 

نحو 21 مليوناً - بينهم نسبة كبيرة من الشباب.

أزمة اإلسكان تطال 5 ماليين سعودي

تسهيالت جديدة للسياح في اإلمارات

أقر مجل��س ال��وزراء اإلماراتي 
حزمة من التس��هيالت في مجال 
اإلقامة والعم��ل، تضمنت إعفاء 
سياح الترانزيت من جميع الرسوم 
دف��ع 50  ألول 48 س��اعة م��ع 
درهما فقط ل�96 س��اعة إضافية. 
ويحقق الق��رار الجديد مرونة في 

النظ��م اإلجرائية الخاصة بدخ��ول األفراد لدولة اإلمارات ويخف��ض كلفة اإلقامة في 
الدول��ة، كذلك اعتمد المجلس أيضاً نظاماً لمنح إقامات مؤقتة من دون رس��وم لمدة 6 
أش��هر للمخالفين الباحثي��ن عن عمل. كما تضمنت حزمة التس��هيالت منح المخالفين 
مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع اإلقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة 
المس��تقبلية، باإلضافة إلى عدم اإللزام بمغ��ادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة 
أو السياحة. كذلك شملت حزمة التسهيالت توفير فرص عمل للراغبين في العمل في 

الدولة، مع منح إقامات لمدة 6 شهور من دون رسوم.

طريق يربط ُعمان بالسعودية مباشرة

أوش��كت س��لطنة عم��ان عل��ى 
إنه��اء مش��روع طري��ق وصفته 
ب�“المعجزة الهندسية” يصلها مع 
الس��عودية عبر الربع الخالي، ما 
سيختصر المسافة بأكثر من 800 
كل��م، وي��ؤدي إلى زي��ادة التبادل 
التجاري بشكل كبير. وتمت إزالة 

ما يزيد عن 130 مليون متر مكعب من رمال الصحراء إلنش��اء الطريق الذي س��يمر 
عبر والية عبري ش��مال غرب الس��لطنة ويبلغ طوله نحو 680 كلم. وأفادت صحيفة 
“تايمز اوف عمان” بأن الطريق الوحيد الحالي الذي يصل عمان بالسعودية يبلغ طوله 

نحو 1638 كلم ويمر عبر اإلمارات لتصل فترة الرحلة إلى ما بين 16 و18 ساعة.

“أوبك” تزيد انتاجها وتعزز تعاونها مع روسيا

توصل��ت ال��دول األعض��اء في منظم��ة ال��دول المصدرة 
للبترول “أوبك”، إلى توافق بشأن تخفيف تقليصات اإلنتاج 
المفروض��ة منذ مطلع ع��ام 2017. ووافقت “أوبك” على 
زيادة اإلنتاج بالتعاون مع الدول من خارج المنظمة، وتلك 
المشاركة في اتفاق “أوبك+” ابتداء من مطلع تموز/يوليو 

2018، وذلك بواقع مليون برميل من الخام في اليوم.
على صعيد آخر، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، 

أن المنظمة دعت روس��يا لالنضم��ام إليها بصفة مراقب، معرب��اً عن ثقته بأن جميع 
أعضاء “أوبك” سيرحبون بروسيا في المنظمة.

خالد الفالح
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السعودية واإلمارات والكويت تساعد البحرين

 تعافى الدينار البحريني وارتفعت أس��عار س��ندات المملكة بعد أن تعهدت الس��عودية 
واإلم��ارات والكويت بمس��اعدة  المملكة والحيلولة م��ن دون اندالع أزمة مالية جراء 
الدين العام المتضخم. ومن شأن هذا التعهد أن يهدئ المخاوف من أن تعجز المنامة عن 
سداد سندات إسالمية بقيمة 750 مليون دوالر يحل أجل استحقاقها في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2018. وتعهدت الدول الثالث باس��تكمال “العمل على تصميم برنامج متكامل 

االقتصادية  لدعم اإلصالحات 
واس��تقرار المالي��ة العامة في 

البحرين”.
يش��ار إل��ى أن البحرين تتوقع 
عجزاً قدره 3.5 مليار دوالر 
أميرك��ي ف��ي ميزاني��ة ع��ام 

.2018

 AG أك��دت دراس��ة ص��ادرة عن ش��ركة بروجن��وز
للخدمات االستش��ارية أن االنتقال م��ن الوقود التقليدي 
لمص��ادر الطاق��ة المتج��ددة ممكن بحلول ع��ام 2050 
وبأسعار معقولة وقادرة على المنافسة. غير أن الباحثين 
أكدوا في دراستهم التي نشرت في برلين ضرورة البدء 
سريعاً في إنتاج الوقود من هذه المصادر البديلة إذا أراد 

العالم تحقيق هذه األهداف.
وأشارت الدراسة إلى أن إحدى أبرز وسائل إنتاج الوقود 
البديل هو تحويل الهيدروجين والكربون بمساعدة التيار 
الكهربائي إلى وقود سائل  من دون االعتماد على النفط 

الخام كأساس في إنتاج هذا الوقود.

االنتقال إلى الطاقة المتجّددة
ممكن بحلول عام 2050

الكويت تتولى رئاسة مصفاة فيتنامية

الكويتي��ة  “البت��رول  أعلن��ت 
العالمي��ة” ع��ن حصوله��ا على 
رئاسة مجلس إدارة شركة  مصفاة 
“ني س��ون” الفيتنامية فضالً عن 
التنفيذي،  منصب نائب الرئي��س 
وذلك بعد التغييرات التنظيمة التي 
تقوم بها الشركة استعداداً لمرحلة 

ما بعد التشغيل والتحديات المتعلقة في هذه المرحلة. وتمتلك كل من “البترول الكويتية 
العالمية” و“أديمتس��و كوس��ان” اليابانية حصصا متساوية بنسبة 35.1 % لكل منهما 
في مصفاة “ني سون” في حين تملك “بتروفيتنام” الحكومية نسبة 25.1 % فيما تعود 

الحصة المتبقية البالغة 4.7 % الى “ميتسوي” اليابانية للكيماويات.
وصمم��ت المصف��اة لتكرير 200 ألف برميل يومياً من النفط الكويتي القياس��ي المعد 

للتصدير وكذلك إنتاج منتجات البولي بروبيلين والبرازيلين والبنزين.

انتهاء أزمة ديون اليونان

أعل��ن وزراء مالية منطقة الي��ورو انتهاء أزمة 
ديون اليونان اثر توصلهم الى اتفاق واسع النطاق 
يضع حداً لثماني س��نوات من االزمة والتقشف 
وخطط االنقاذ للبالد. وأب��رم هذا االتفاق، الذي 
يش��مل تخفيفاً كبي��راً لم��رة اخيرة لدي��ون اثينا 
بع��د اجتماع اس��تمر اكث��ر من 6 س��اعات في 
لوكسمبورغ. وسيتيح هذا االتفاق ألثينا الخروج 

من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 آب/اغسطس 2018، كما سيتيح لها بأن 
تمول نفسها في األسواق بعد سنوات من االنكماش الحاد و3 برامج مساعدات.

ح����ذر وزي����ر 
الكوي�ت�ي  المالية 
ي�������������ف  ن���ا
ال�ح�ج������رف، 
م��ن أن النظ��رة 
لمس������تقب�لي��ة  ا
للم�وج�����ودات 
النقدي���ة أو م���ا 

يعادلها في صن���دوق االحتياط�ي ال�ع�ام للس�����ن�وات 
الخمس القادمة ليست إيجابية رغم تعافي أسعار النفط، 
موضح��اً أن الس��يولة ف��ي الصندوق ف��ي طريقها إلى 
النف��اد ما لم تتخذ اإلصالحات المالية المطلوبة في ظل 

استمرار نمو المصروفات العامة.
واعتبر الحجرف أن المحافظة على سيولة االحتياطي 
العام مسؤولية الس��لطتين، وإن كانت السلطة التنفيذية 
تتحم��ل الج��زء األكبر. وأوض��ح أن وضع الس��يولة 
في الصندوق لن يتحس��ن حتى مع افتراض اس��تمرار 
ارتفاع س��عر برميل النفط، علماً أن مثل هذه الفرضية 

غير واقعية نظراً لتذبذب أسواق النفط العالمية.

احتياطات الكويت النقدية في خطر

نايف الحجرف
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افتت��ح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مش��روعاً 
جدي��داً، ق��دم في عهد الدولة العثماني��ة وكان يمثل حلماً 

يراود سكان والية ريزة شرقي تركيا منذ 138 عام.
ودشن أردوغان نفق أوفيت، الذي وضع حجر األساس 
ل��ه حين كان رئيس��اً لل��وزراء ع��ام 2012، حيث كان 
المش��روع قد طرح ضمن حزمة مش��اريع تنموية منذ 
عام 1880. ويربط النفق الذي تشرف على بنائه شركة 
ماكي��ول للبناء، واليت��ي ريزة وأرض��روم، عبر جبل 
أوفيت بعمق عامودي يبلغ ألفين و640 متراً، وسيكون 
النفق لدى افتتاحه ثاني أطول نفق يحوي طريقا س��ريعا 
ف��ي تركيا والرابع من نوعه في العالم، ومن المتوقع ان 

تصل كلفته الى 91 مليون دوالر.
على صعيد آخر، دش��نت تركيا خط أنابيب الغاز عبر 
األناض��ول “تان��اب” الذي س��يضخ الغ��از من حقول 
بح��ر قزوي��ن األذربيجانية عب��ر األراض��ي التركية 
إلى أوروبا. وش��ارك في مراس��م التدشين التي أقيمت 
في والية إس��كي ش��هير غربي البالد، رؤس��اء تركيا 
وأذربيجان وجورجيا وصربي��ا وأوكرانيا وجمهورية 
ش��مال قبرص المعت��رف بها من تركي��ا فقط، ووزير 

الطاقة والموارد الطبيعية التركي بيرات البيرق.
وقال الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغان في كلمة 
ألقاه��ا خ��الل حفل االفتت��اح، إن “تاناب” س��ينقل في 
المرحل��ة األول��ى 10 مليارات متر مكع��ب من الغاز 
األذربيجان��ي إل��ى أوروب��ا و6 مليارات إل��ى تركيا، 

واصفاً المشروع ب�“طريق الحرير للطاقة”.

طريق الحرير للطاقة في تركيا ...
وتدشين مشروع منذ العهد العثماني

اتفاقات نووية قياسية بين روسيا والصين

وقع��ت روس��يا والصين حزمة 
االس��تراتيجية  االتفاق��ات  م��ن 
التي ترسم االتجاهات الرئيسية 
لتطوير التعاون بين البلدين في 
مج��ال الطاق��ة النووي��ة للعقود 
القادمة. وأبرم البلدان 4 اتفاقات 
باألح��رف األول��ى ف��ي إط��ار 
اجتم��اع القم��ة الذي عق��د بين 
الرئيس��ين الروس��ي فالديمي��ر 

بوتين والصيني ش��ي جينغ بينغ في بكين. وتعد حزم��ة االتفاقات التي وقع عليها عن 
الجانب الروسي المدير العام لشركة “روس آت�وم” أليكسي ليخاتشيوف، وعن الجانب 
الصين��ي رئي��س إدارة الطاقة الصينية نور بيكر، األكبر ف��ي تاريخ تعاون البلدين في 

الطاقة الذرية لألغراض السلمية، حيث تتضمن بناء 4 مفاعالت نووية في الصين.

حكم غيابي بحق“ملك العمالت الرقمية”

أصدرت محكمة في موس��كو حكماً 
يقض��ي بالحبس غيابياً، أللكس��ندر 
فيني��كا، الملق��ب ب�“مل��ك العمالت 
الرقمي��ة”، الذي تش��تبه واش��نطن 
بتبيض��ه مبالغ طائل��ة تصل قيمتها 
إلى 4 مليارات دوالر أميركي عبر 
الرقمية.  العم��الت  منصات تجارة 
ف��ي  الموق��وف  فيني��كا،  ويواج��ه 

اليونان، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 55 عاماً، وغرامة بالماليين، إذا ما ثبتت إدانته. 
وتطالب روس��يا اليونان بتسليمها فينيكا، ليمثل أمام قضائها بتهمة النصب واالحتيال، 
وذلك بعد أن اعترف في رسالة وجهها إلى النيابة الروسية، بتبيضه مبالغ مالية كبيرة.

اتفاقيات بـ38 مليار دوالر في “سان بطرسبورغ”

ش����ه�د منت��دى س����ان 
االقتصادي  بطرسبورغ 
ال��ذي انع�ق���د  الدول�ي، 
مؤخراً ب�نس��خته ال�22، 
إبرام 550 اتفاقية بقيمة 
2.365 تريلي��ون روبل 

روسي )38.5 مليار دوالر(، وهي أعلى قيمة يحققها المنتدى منذ تأسيسه.
يذك��ر أن المنت��دى حمل ش��عار “بناء اقتصاد الثق��ة”، ولحظ حض��ور 143 دولة، 
ومش��اركة 17 ألف ش��خص، إضافة إلى 40 ش��خصية من رؤس��اء أكبر الصناديق 

االستثمارية في العالم، يديرون أصوالً تتجاوز قيمتها 5 تريليون دوالر أميركي.
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خالل  من  والمهجر  لبنان  لبنك  المستمر  التقدير  إنّ 
حيازته على كافة الجوائز هو دليل على أدائه المتميز، 
زة،  ة، ومجموعة خدماته المميّ ة ميزانيته العموميّ وقوّ
األوضاع  ظلّ  في  حتّى  تحقيقها  في  يواصل  والتي 

ية واإلقليمية المضطربة.   المحلّ

الثقة  وتدعم  نجاحاتنا  قاعدة  اإلنجازات  هذه  د  الثقة وتحدّ وتدعم  نجاحاتنا  قاعدة  اإلنجازات  هذه  د  وتحدّ
هو  بما  وتكافئهم  مصرفنا  في  زبائننا  يضعها  التي 

أثمن لديهم: راحة البال. 
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والذي يش��تمل فيما يش��تمل على القطاع الع��ام الصناعي ورؤي��ة لمعالجة 
إشكالياته وتحليل مكوناته من مزايا وصعوبات وتحديات والفرص المتاحة 
لنضمن االنطالقة الواثقة، وال يمكن في هذا السياق إغفال دور لجنة إصالح 
القطاع الع��ام الصناعي والتي تعمل عل��ى وضع منهجية للقط��اع بالتكامل 
مع وزارة الصناعة ليقوم التش��بيك بين هذه المكون��ات الثالثة، بحيث يُخلق 

االنسجام في عملية تخطيط المرحلة المقبلة وإجراءاتنا خاللها.

كيف تنفذ وزارة الصناعة خططها وما هو المتاح أمامها؟
االحتماالت القائمة بين أيدينا كثيرة وأولها إعادة تقييم منشآتنا الصناعية لجهة 
األصول واإلمكانيات إنتاجياً، وإدارياً ومالياً وهي المرحلة األولى، وفيما بعد 
يجب أن نقرر بناء على هذا التقييم وضع المنش��أة ف��إن كانت تعمل ورابحة 
فقد تحتاج بعض التدخالت وبالتالي نحدد نوعية التدخ��ل، فإن كانت مدمرة 
بالكامل فيجب إلغاءها أو دمجها، في حين قد يس��تلزم وضع بعض المنشأت 
تدخل تنموي كإضافة خطوط إنتاج واستبدال أخرى وتجديد وتمويل بعضها 
األخر، أو قد تحتاج فقط التدخ��ل اإلداري، وكل ه��ذه االحتماالت يقع على 
عاتق وزارة الصناعة تحديد المالئم منها على أس��اس احتياج المنشأة ضمن 
الخيارات المتاحة لنتخذ فيما بعد قرارات جريئة في هذا االتجاه، بحيث نقرر 
هل سنعمل على المنش��أة المس��تهدفة في مجال التش��اركية أم نحافظ عليها 
حكومية مئة في المئ��ة، أو نحولها إلى مؤسس��ة خاصة مملوك��ة من الدولة 

يوسف: نركز على الصناعات الثقيلة واالستراتيجية 

ما هي اس���تراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية 
التي طالها اإلرهاب؟

ال ش��ك أن اإلرهاب الممنهج اس��تهدف الصناعة بالدرجة 
األولى كونه��ا العمود الفقري لالقتص��اد الوطني، وبالتالي 
تقوم منهجيتنا على إعادة التموضع االستراتيجي للصناعة 
ككل بشقيها في القطاعين العام والخاص، وبالنسبة للعام فقد 
دخلنا في استراتيجية متوسطة وطويلة األجل مع إجراءات 
آنية يمكن عنونته��ا باالنتقال من اإلس��عافي إل��ى التنموي 
والتنمية المس��تدامة، م��ع معالج��ة النواحي التي يش��وبها 
بعض الخلل ف��ي العملية الصناعية، وكذل��ك إيجاد الحلول 
بالنظر إلى أن غالبي��ة المعامل مدمرة وتحت��اج مبالغ غير 
هينة من أجل إعادة إطالقها، وبالتال��ي وقبل البدء بالعملية 
يجب أن نقرر ما ه��ي الصناعات التي نري��د أن نعززها، 
فكان القرار باعتم��اد الصناعات االس��تراتيجية التي تقوم 
على مقدار الحاجة لها ف��ي مرحلة إعادة اإلعم��ار وإيجاد 
بدائل للمس��توردات وتعزيز الصناعات التصديرية وكذلك 
الصناعات التي تعتمد على مواد أولية متوفرة محلياً، ناهيك 
عن التركيز عل��ى الصناعات ذات سالس��ل القيم المضافة 
المجدية والخ��روج من مفه��وم الصناع��ات الضعيفة وال 
سيما منها التحويلية البس��يطة ذات القيمة المضافة البسيطة 
جداً والت��ي تعتمد على المس��توردات بش��كل كامل، وعليه 
فقد وظفنا كل ه��ذه المعطي��ات وبنينا عليها اس��تراتيجيتنا 
وكونّاها منها، بحيث بتنا نعرف م��اذا ننتج ولمن ننتج ومن 
يقوم باإلنتاج وفق المعايير النموذجية، أما المس��ألة األكثر 
أهمية في تحقيق ذلك فهي تجاوز الخل��ل البنيوي الموجود 
في القطاع العام الصناعي، لك��ون هذا القطاع ومن مرحلة 
ما قبل األزمة يعاني اإلش��كاليات وجاءت األزمة فتفاقمت 
أمور كثي��رة، وبالتال��ي ولتجاوز ذل��ك ال بد من اس��تدامة 
هذه االنطالقة بحي��ث ال نعود خطفاً إلى ال��وراء في الحياة 
الصناعي��ة للقطاع الع��ام، وهو أم��ر يتأتّى م��ن االنطالق 
على أسس سليمة عمادها العائد االس��تثماري المجدي، مع 
األخذ بعين االعتبار أن هذه األلية تضمن وبش��كل رئيسي 
المحافظة على القطاع العام في كل تفاصيله، وتحافظ على 
ملكية الدولة التي تعمل على مشروع سورية ما بعد الحرب 

اعتماد  على  يقوم  الوطنية  الصناعة  في  الحالي  االتجاه  إن  يوسف،  مازن  محمد  السوري  الصناعة  وزير  قال 
الصناعات االستراتيجية وإحالل جديدة تكون بديلة للمستوردات، مع تهميش الصناعات التحويلية البسيطة 
ذات القيمة المضافة الضئيلة. وأوضح في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن التسرب الحاصل في كفاءات 
وخبرات الصناعة الوطنية السورية يستلزم إعادة إطالق معاهد التدريب المهني والصناعي، بالتوازي مع تفعيل 
الهيئات البحثية الصناعية التخصصية كهيئة المواصفات والمقاييس والهيئات المعنية بضبط الجودة نظراً 

ألهميتها في تناسب السعر مع الجودة.

محمد مازن يوسف
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على وضع خطة تسويقية تستهدف أسواق محددة والترويج 
لها عبر إقامة المع��ارض الدورية، إلى جانب التركيز على 
صناعات تعتمد على الم��واد المحلية أو اإلنت��اج الزراعي 
المحلي وسواها من األمور التي تساعد على التحكم بعنصر 

التكلفة، وصوالً إلى النفاذ لألسواق المستهدفة.

كيف ستُجَمع كل تلك البيانات التفصيلية ليُبنى عليها القرار 
المناسب؟

لقد بدأنا بالفعل تش��كيل لج��ان قطاعية في كل ش��ريحة من 
ش��رائح الصناع��ة، بحي��ث تتولى اللجن��ة دراس��ة القطاع 
المولجة به وسالسله بش��كل متكامل مثل قطاع النسيج بدءاً 
من القطن وصوالً إلى المنتج النهائي وترفع إلينا نتاج عملها 
لندرس التراب��ط األمام��ي والخلفي للسالس��ل ونتمكن من 
تحديد اإلشكاليات التي عانى منها هذا القطاع بشكل دقيق، 

حتى نتمكن من معالجتها بشكل جيد.

أال توجب المرحلة تحفيز القطاع العام بتشريعات تحفيزية 
كما الخاص؟

ال ش��ك في أن البيئ��ة التمكينية والتش��ريعية للقط��اع العام 
الصناعي تحتاج إعادة دراسة ليتمكن من مجاراة التنافسية 
القائم��ة داخلياً وخارجياً، ولعل أول األس��س ف��ي ذلك منح 
مجالس إدارات المؤسس��ات والش��ركات الصناعية التابعة 
له��ا وإداراته��ا التنفيذية صالحيات أوس��ع، بالت��وازي مع 
دراس��ة الهيكلية اإلدارية والبنية المؤسساتية للقطاع بشكل 
عام بحيث نبعد عن��ه التعقيدات اإلداري��ة التي تكون معيقة 
له أحيان��اً، وغير مفي��دة ويش��وبها حلقات فس��اد أو إرباك 
أحياناً أخرى لنضمن المرونة في التح��رك حتى نمّكن هذا 
القط��اع من المنافس��ة الحقيقي��ة الفعّالة، ناهي��ك بكون هذه 
التعديالت س��تضمن له مواكبة المتغيرات في سوق اإلنتاج 

والصناعات المختلفة بكل قطاعاتها وفئاتها.

تحبذون توطين الصناعات الثقيلة، كيف يس���تقيم ذلك مع 
الحصار االقتصادي والحظر التقني؟

هذا الموض��وع محكوم ببعض الظ��روف العامة ومفرزات 
األزمة، ولكن بات من الواضح توجهنا إلى التعافي، فالوضع 
خالل 2018 مختلف عن 2017 والظروف الس��يئة الحالية 
أصبح��ت إل��ى زوال، وال ننكر قي��ام بع��ض المعوقات في 
االنطالق صوب صناع��ات ثقيلة وإيجاد تمويل لها بس��بب 
وضع المالية العام��ة، إال أن من المفيد س��عينا إلى إنجاز ما 
يمكن إنجازه من مراحل متاحة بغي��ة تقصير أمد االنطالقة 
بعد توفر الظروف المناسبة لها مستقبالً وعدم إضاعة الوقت، 
الصديقة وعلى رأس المال المحلي واالستثمارات المحلية.وال يغيب عن الذهن أن التوجه قائم ومع��ّول فيه على الدول 

تعمل ضمن منظومة قوانين تختلف عن القوانين العامة، مع األخذ باالعتبار 
خيارات أخ��رى تنهض من تواف��ر اإلمكاني��ات الهائلة مثل إقامة مش��اريع 
استثمارية على أراٍض مملوكة للدولة، أو نتحول فيها إلى االستثمار الريعي 

بحيث تكون هذه األراضي مضيفة الستثمارات مجدية.

ماذا عن القطاع الخاص؟
بالنس��بة للقطاع الخاص، ال بد من إعادة دراسة البيئة التشريعية التمكينية له 
مع ضمان بيئة مناسبة لعمله، بالتوازي مع إيجاد محفزات مدروسة ومستقاة 
من احتياجاته ومما يناسبه إلطالق صناعات معينة نحتاجها ضمن المعايير 
التي وضعناها، فعندما نري��د صناعات بديلة تحل محل مس��توردات معينة 
فليس بالضرورة المباشرة بها من خالل القطاع العام وحده، بل يمكن تشجيع 
القطاع الخاص ليكون شريكاً بها خاصة إذا ما تقرر التوجه نحو الصناعات 
االستراتيجية ذات القيم المضافة العالية والتي ال يمكن للقطاع الخاص القيام 

بها لوحده لضخامتها وحاجتها لرؤوس أموال كبيرة.

أين ذلك كله من تسرب الكفاءات والخبرات الكبير الحاصل؟
ال يغيب ع��ن الذه��ن أن كثيراً م��ن التحديات نهض��ت في وج��ه القطاعين 
الصناعيي��ن )الع��ام وقرينه الخ��اص( نتيجة األزمة ال س��يما منها تس��رب 
الكفاءات واليد العامل��ة الخبيرة وكذل��ك العادية، األمر ال��ذي يوجب حلوالً 
جذرية لمواجهة ه��ذه التحديات م��ن خالل إع��ادة إطالق معاه��د التدريب 
المهن��ي والصناعي بعد إع��ادة تأهيلها لتأمي��ن الكفاءات، ك��ون كل معامل 
القطاعين تشكو نقص اليد العاملة الخبيرة والماهرة وحتى العادية منها وعدم 
توفرها، ناهيك عن أهمية تفعيل الهيئات البحثية الصناعية التخصصية كهيئة 
المواصفات والمقاييس، إضافة إلى الهيئات المعنية بضبط الجودة كوننا في 
س��ورية نعاني ارتفاعاً في التكالي��ف وتدني في الجودة، أما أكبر إش��كاليات 
القط��اع العام )م��ن وجهة نظر ال��وزارة(، فهو ع��دم وجود نظام محاس��بة 
تكاليف، بحيث يصار بعد إيجاده إلى ضبط التكالي��ف وتحديد هامش الربح 

المطلوب، وبالتالي وجود الجدوى االقتصادية لهذا العمل من عدمه.

إن ضمنتم اإلنتاج كيف ستضمنون تسويقه؟
ذلك هو جوه��ر المرحلة التالية م��ن الخطة بالنظ��ر إلى أن غي��اب الرؤية 
التسويقية في كل مؤسساتنا بشكل دائم يعتبر من أبرز التحديات ألن منشأتنا 
الصناعية كانت تُعنى بكمية اإلنتاج من دون النظر للتس��ويق، بحيث تتراكم 
المخازين ثم تُباع بأقل من التكاليف بغية تدارك جزء من الخسارات المترتبة 
األمر الذي يوج��ب العمل عل��ى خطة تس��ويقية محكمة تؤمن تس��ويق كل 
المنتجات التي تصنع وعدم تراكمها في المس��تودعات، وكله مرتبط بمسألة 
الجودة ومقدارها وخفض التكاليف، وعليه ال بد من ربط اإلنتاج بالتس��ويق 
وعلى مس��تويين داخلي وتصديري لجهة أننا نعمل ف��ي الصناعات لضمان 
كفاية الس��وق الداخلية وإحالل بدائل للمس��توردات بالدرج��ة األولى، ومن 
ثم يكون الفائ��ض وبالدرجة الثانية مخصصاً للتصدي��ر الذي تحكمه معايير 
المنافسة في الس��عر والجودة، حتى نتمكن من تصريف المنتجات التي كان 
بعضها يلقى رواجاً كالغزول ولكن هذا الرواج تراجع كثيراً نتيجة جملة من 
الصعوبات والمعيقات المرتبطة بش��كل كبير باألزمة، فكان قرارنا بالعمل 
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3,4 ماليين دوالر تقريباً، وهو تطور نوعي ليس 
بقيمت��ه، بل بالقدرة على إنتاج البضائع التصديرية 
والنفاذ مجدداً إلى األسواق الخارجية، كما أنه تطور 
يتطلب تمكينه وتأمين األدوات الالزمة الستمراره، 
فصناعة النسيج تتطور ويتم تحديثها بشكل مستمر، 
وبعبارة أخرى فإن االس��تمرار بآلية العمل الحالية 
يعني ع��دم الق��درة خ��الل المرحل��ة المقبلة على 

الدخول في المنافسة مع الدول األخرى.
ما الحل تبعاً لذلك؟

الحل من ش��قين اثنين: إما االستمرار بتأمين حاجة 
القطاع العام فق��ط في ظل اآللية الحالية للعمل، ما 
يستدعي بناء الخطط اإلنتاجية والتسويقية والعمالية 
ويك��ون دور القط��اع الع��ام محصوراً ف��ي تأمين 
احتياجات القط��اع العام األخر، وتبقى مس��ؤولية 
تأمين الس��وق المحلية على عاتق القطاع الخاص 
في مجال الغزل والنس��يج، أو العم��ل بآلية جديدة 
تعطي المرونة وسهولة العمل للمؤسسة وشركاتها 
التابع��ة، بحي��ث تك��ون راف��داً أساس��ياً لالقتصاد 
الوطني أكث��ر مما هي عليه اآلن، وبالتالي تتطور 
الريعية من نش��اط المؤسس��ة وكل االس��تثمارات 
الموجودة فيه��ا، فالقطاعين العام الخاص يجب أن 
يكونا متممين لبعضهما البعض ليكونا رافداً أساسياً 

عبد الفّتاح: تطوير العمل لضمان المنافسة الخارجّية
العامة للصناعات النسيجية في سورية الدكتور نضال عبد الفتاح، أن شركات  العام للمؤسسة  قال المدير 
الحالية ونجحت في تحقيق  األزمة  أفرزتها  التي  العمل  الكثير من عقبات  العامة تمكنت من تجاوز  الغزول 
مبيعات بعشرات المليارات من الليرات السورية، بالتوازي مع تصديرها كميات مقبولة إلى األسواق الخارجية. 
واعتبر في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن الحاجة تبرز في الظروف الحالية وللتناغم مع مشروع “سورية ما 

بعد األزمة” إلى تشريعات جديدة تمنح المرونة للمؤسسة وشركاتها التابعة.

م���ا هو واق���ع الحال في قط���اع صناعة 
النسيج حكومياً؟

ال ش��ك أن المؤسس��ة تمكن��ت وبدعم من 
وزارة الصناع��ة والحكوم��ة م��ن زي��ادة 
الطاق��ة اإلنتاجي��ة لش��ركاتها واس��تغالل 
طاقاته��ا المتاح��ة، بالتوازي مع تحس��ين 
نوعي��ة اإلنت��اج وخاص��ة ف��ي ش��ركات 
الغزل، وبمقارنة معدالت التنفيذ في الربع 
األول م��ن العام الماضي 2017 مع الربع 
األول م��ن الع��ام الج��اري 2018، يتبين 
أن أغل��ب ش��ركات الغزل حققت تحس��ناً 
ملحوظاً في اإلنتاج بنسبة وصلت إلى 18 
%، حيث بلغت نس��بة التنفيذ بالطن خالل 
الفترة المس��تهدفة من 2017 نحو 27 % 
مقارنة بنسبة 42 % في 2018، أما نسبة 
التنفي��ذ بمعيار )ألف كل��م(، فقد بلغت في 
ع��ام  2017 نح��و 24 % مقارنة بنس��بة 
31 % ف��ي 2018، مع األخذ بالحس��بان 
أن تحس��ن اإلنتاج ال يعني نهاية المطاف، 
ب��ل يعني المزيد م��ن الجهد، وعليه فقد تم 
الطلب إلى ش��ركات الغ��زل زيادة اإلنتاج 
ورف��ع نس��ب التنفيذ بمق��دار 50 % كحد 
أدنى عن الحالي، بالتوازي مع االس��تفادة 
المثلى من العمالة الموجودة. وعلى الرغم 
م��ن أن مواصفات الغ��زول المنتجة لدى 
شركات الغزل مقبولة وتختلف من شركة 
إلى أخرى نتيجة نوعية األقطان المتوفرة 
حالياً، إال أن المؤسس��ة وجهت الشركات 
باتخ��اذ كل اإلجراءات الالزمة لتحس��ين 

مواصفة الغزول المنتجة.
ماذا عن المبيعات وقيمتها خالل عام؟

لق��د بلغ��ت مبيع��ات الش��ركات التابع��ة 
للمؤسس��ة خالل عام 2017 ما قيمته 33 
مليار ليرة سورية، منها 3,24 مليار ليرة 
صادرات من الغ��زول القطنية بما يعادل 

في دعم االقتصاد السوري ما بعد الحرب، 
ما يس��تدعي تحويل المؤسس��ة وشركاتها 
التابع��ة إلى ش��ركة قابضة أس��وة بالدول 
المنافسة كالهند وباكستان ومصر والصين 

وتركيا ومؤخراً أوزبكستان.
ما هي خططكم الستثمار الشركات المتوقفة 

والمدمرة والعقارات غير الالزمة؟
هي خطة وحي��دة تقوم على وضع خارطة 
اس��تثمارية والترويج لها داخلي��اً وخارجياً 
بالتنسيق مع الش��ركات المختصة، وسيتم 
العمل عل��ى ذلك قريباً إلى جانب دراس��ة 
الطاق��ات اإلنتاجي��ة في ح��ال اإلبقاء على 
اإلنت��اج لصال��ح القط��اع الع��ام، بم��ا في 
ذل��ك طاقات الغزل الالزم��ة لتأمين حاجة 
القطاعي��ن الع��ام الخ��اص والتصدير مع 
حس��اب كميات القطن المطل��وب إنتاجها 
ومس��احات زراعته، إضاف��ة إلى وجوب 
االس��تثمار بالش��راكة مع القطاع الخاص 
ضم��ن األنظمة والقوانين الناظمة لذلك بل 
وتعديل بعضها إن لزم األمر، نظراً لتوفر 
البنية التحتية والمس��احات والعقارات لدى 
الش��ركات التابعة والبدء بتحويل المؤسسة 
إلى شركة قابضة، ومن المؤكد أن تحقق هذا 
المقترح سيعطي نتائجه بعد فترة بسيطة من 
العمل به، وس��يحقق إيراداً للخزينة العامة 
يفوق المحق��ق من العمل باآللي��ة الحالية، 
ناهي��ك بالفائدة المحققة من حل الش��ركات 
المدمرة وتحويل نشاطها للشركات العاملة 
وعرضها لالستثمار ضمن نشاط المؤسسة 
أو أي أنشطة أخرى تحقق ريعية اقتصادية 
وافية، وتأسيساً على ذلك تتضح الحاجة إلى 
قوانين وتعليمات خاصة بالمؤسسة العامة 
للصناعات النس��يجية وش��ركاتها التابعة، 
إلى شركة قابضة.األم��ر الذي يمكن تنفيذه من خالل تحويلها 

نضال عبد الفتاح
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مس��اهم في زيادة الطلب العالمي على الغاز حتى عام 2023، متفوقاً على اس��تخدامه 
في تولید الطاقة، حیث ستشكل احتیاجات الصناعة 40 % من الطلب على الغاز بینما 
سیش��كل تولید الطاقة 26 % فقط من الطلب. ويبرز هذا التغیر بشكل خاص في آسیا 
واألس��واق الناش��ئة األخرى بفضل االس��تخدام العالي للغاز في العملیات الصناعیة 

وكمادة وسیطة للمواد الكیمیائیة واألسمدة.
بروز الواليات المتحدة

من جهة أخرى، س��یزيد اإلنتاج العالمي للغ��از الطبیعي 10 % بحل��ول 2023 إلى 
4.21 تريلیون متر مكعب مع ظهور الواليات المتحدة كمصدر رئیسي للغاز، بسبب 
التركیز الحاد على إنتاج الغاز الصخري والزيادة في إنتاجه. وتستعد الواليات المتحدة 
لخدمة أسواق التصدير بكل من الغاز الطبیعي المس��ال وخطوط األنابیب ما يضیف 
مرونة لسلس��لة التوريد. ويُتوق��ع أن تصبح الوالي��ات المتحدة ثاني أكب��ر بائع للغاز 
المس��ال بحلول 2023 بكمیة قدرها 101 ملیار متر مكعب، مما س��ینزل بأوسترالیا 
إلى المركز الثالث بكمی��ة قدرها 98 ملیار متر مكعب، فیم��ا تظل قطر أكبر مصدر 
للغاز المسال بكمیة قدرها 105 ملیارات متر مكعب. وسیسهم الغاز المسال من الدول 

الثالث ب�60 % من إجمالي المبیعات العالمیة البالغة 505 ملیارات متر مكعب.
قطر أوالً في 2017

في سیاق متصل، قال تقرير صادر عن شركة بريتیش بترولیوم )BP(، إن دولة قطر 
قادت مصدري الغاز المسال في العالم خالل 2017، بإجمالي صادرات بلغت 103.4 
ملی��ارات متر مكعب، وش��كلت صادراتها من الغ��از المس��ال 26.2 % من إجمالي 
الصادرات العالمیة للغاز المس��ال في مجمل العام. وبهذا تك��ون قطر قد تفوقت على 
أوسترالیا التي جاءت ثانیاً، بإجمالي صادرات بلغت 75.9 ملیار متر مكعب. وجاءت 
ب�27.8 ملیار متر مكعب، وإندونیسیا خامساً ب�21.7 ملیار متر مكعب.مالیزيا في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات 36.1 ملیار متر مكعب، ونیجیريا رابعاً 

الصين والواليات المتحدة ترسمان مساراً ألسواق الغاز

وبحس��ب الوكالة من المتوق��ع أن يتوس��ع الطلب 
العالمي على الغاز الطبیعي بمعدل 1.6 % سنوياً 
إلى ما يزيد قلیالً عن 4.1 تريلیون متر مكعب في 
عام 2023، مقارنةً ب���3.74 تريلیون متر مكعب 

في عام 2017.
الطلب الصيني

تعمل الصین على توس��یع حضورها في أس��واق 
الغاز مدفوعةً بالنمو االقتصادي المس��تمر والدعم 
القوي لسیاس��ة الحد من تل��وث اله��واء والقضايا 
البیئیة التي تتبناها، وتتوقع وكال��ة الطاقة أن ينمو 
الطلب الصیني على الغاز بنسبة 60 % لیصل إلى 
93 ملیار متر مكعب بحلول 2023، مقارنةً ب�51 
ملیار متر مكعب في العام 2017، وبذلك سیش��كل 
الطلب الصیني على الغاز 37 % من إجمالي نمو 
الطلب خالل السنوات الخمس المقبلة، كما ستتفوق 
الصین على الیابان كأكبر مستورد للغاز في العالم. 
وفي نفس السیاق، رجحت الوكالة أن يزيد استخدام 
الغاز في مناطق أخرى من القارة االسیوية بما في 
ذلك جنوب وجنوب ش��رق آس��یا، في إطار النمو 

االقتصادي والتوجه نحو تحسین جودة الهواء.
االستخدام في الصناعة

كذلك س��یصبح اس��تخدام الغاز ف��ي الصناعة أكبر 

تشير التنبؤات إلى أن أسواق الغاز العالمية تنتظرها تحوالت جذرية خالل السنوات الخمس المقبلة مع بروز 
الواليات المتحدة والصين كالعبين أساسيين في العرض والطلب، هذا ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية في أحدث 

توقعاتها ألسواق الغاز.
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• تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة للتعرف على 
الفرص والتحديات المرتبطة بها. وتبادل الخبرات في قطاع التأمين 
لتحسين ودعم أسواق التأمين من حيث المنتجات، والتسعير واآللية 
التنظيمية. وتبادل الخبرات في مجال إدارة مش��اريع البنية التحتية، 

والسالمة وصيانة الطرق.
• إنش��اء صندوق اس��تثماري مش��ترك لالس��تثمار في المش��اريع 
المتوس��طة والصغيرة للقطاعات الصناعية الناش��ئة بالمشاركة مع 

القطاع الخاص.
• تفعي��ل الصناع��ات التحويلي��ة ذات القيمة المضاف��ة بالتكامل مع 
الصناعات القائمة، وذلك لدعم الصناع��ات التحويلية وتنفيذها عبر 
الش��ركات الصغيرة والمتوس��طة في مج��االت الحدي��د واأللمنيوم 

والبتروكيماويات.
• بناء قاعدة بيان��ات صناعية دقيقة وموح��دة، باإلضافة الى توحيد 

أنظمة الترميز للسلع والخدمات الصناعية.
• تطوير خط��ة المخ��زون الطبي االس��تراتيجي، وإنش��اء مصنع 
مش��ترك لصناعة األدوية الطبية الحساس��ة، باإلضافة إلى إنش��اء 
مختبر مرجعي مش��ترك لتحقيق المقاييس للسالمة في هذا المجال، 
وتبادل الخب��رات والكوادر والطواق��م الطبية في مج��ال الطوارئ 

واألزمات.
• تسهيل ممارسة األنشطة االقتصادية وتبادل الفرص االستثمارية، 
ومن خالل تأس��يس مكتب تس��هيل ممارسة األنش��طة االقتصادية 
والمه��ن، وإنش��اء بواب��ة الكترونية موح��دة تربط البلدي��ن خاصة 
بمتابعة الشكاوى واالقتراحات المتعلقة باالتحاد الجمركي والسوق 

مشروعات ترفع مستوى العالقات السعودية - اإلماراتية

وفد رفيع
كان ولي العهد الس��عودي محمد بن سلمان اس��تقبل في مطار جدة، 
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على رأس وفد رفيع المستوى ضم 
مستش��ار األمن الوطني الش��يخ طحنون بن زاي��د آل نهيان، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير ش��ؤون الرئاس��ة الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان، ووزي��ر الخارجية والتعاون الدولي الش��يخ عبد هللا 
بن زايد آل نهيان. وضم الوفد أيضاً س��فير دول��ة اإلمارات العربية 
المتحدة لدى السعودية الش��يخ ش��خبوط بن نهيان آل نهيان، ونائب 
األمي��ن الع��ام للمجلس األعل��ى لألم��ن الوطني علي محم��د حماد 
الشامس��ي، ومحافظ مص��رف اإلم��ارات المركزي مبارك راش��د 
المنص��وري، ورئيس جه��از الش��ؤون التنفيذية خل��دون المبارك، 
ورئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي جاس��م بو عتاب��ة الزعابي، والقائد 

العام لشرطة أبو ظبي محمد خلفان الرميثي.
استراتيجية العزم

بعد ذل��ك، ُعقد مجلس التنس��يق الس��عودي- اإلمارات��ي الذي بحث 
مختلف س��بل التع��اون، وتوصل إلى رؤي��ٍة مش��تركٍة للتكامل بين 
البلدين اقتصادياً وتنموياً وعس��كرياً عبر 44 مش��روعاً استراتيجياً 
مشتركاً وذلك من خالل “استراتيجية العزم” التي عمل عليها 350 
مسؤوالً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، ومن 
خالل 3 محاور رئيس��ية هي المحور االقتصادي والمحور البشري 
والمعرف��ي والمحور السياس��ي واألمني والعس��كري. ووضع قادة 
البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذ مشاريع “استراتيجية العزم” التي تهدف 
إلى بناء نموذج تكاملي اس��تثنائي بين البلدين يدعم مس��يرة التعاون 
الخليجي المشترك، ويس��هم في الوقت نفس��ه في حماية المكتسبات 

وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين.
المحور االقتصادي

يركز المح��ور االقتص��ادي وفق ما نقلت��ه وكالة األنباء الس��عودية 
“واس” عل��ى مج��االت الخدم��ات واألس��واق المالي��ة والقط��اع 
اللوجس��تي والبنية التحتية، واالنتاج والصناع��ة، وأمن اإلمدادات، 
واالتحاد الجمركي والسوق المش��تركة، والبيئة والزراعة والمياه، 
والطاقة المتجددة، والس��ياحة والتراث الوطني، وري��ادة األعمال، 
والش��راكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، 

واإلسكان، والشباب، والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات.
ويتضمن هذا المحور عدداً من المشاريع المشتركة، أهمها:

• إطالق سياس��ة تمكين القط��اع المصرفي، لتمكين ف��روع البنوك 
في البلدين من تعزيز أعمالها واالس��تفادة من ف��رص النمو المتاحة 

وتسهيل إجراءات العمل في البلدين.

فتحت صفحة جديدة من العالقات االستراتيجية الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة، تمثلت بتوقيع 44 مشروعاً مشتركاً خالل االجتماع األول لمجلس التنسيق السعودي اإلماراتي الذي 

ترأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد
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المحور البشري والمعرفي
تمحورت المش��اريع في ه��ذا اإلطار ح��ول بناء منظوم��ة تعليمية 
فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان إلعداد 
أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، ويركز على مجاالت التعليم العالي 

والتعاون البحثي، والتعليم العام، والتعليم الفني.
وتشمل المش��اريع: التعاون بين مؤسس��ات التعليم العالي من خالل 
وضع خطة مشتركة لتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات السعودية 
واإلماراتية لتمكين الطالب من االس��تفادة من المزاي��ا العلمية لدى 
المؤسس��ات التعليمي��ة ف��ي كال البلدي��ن. وتطوير سياس��ة الطفولة 
المبكرة، بهدف بناء معايير مشتركة لمرحلة الطفولة المبكرة تتوافق 
مع المعايير العالمية. إضافة إلى إط��الق منظومة التعليم الرقمية و 
التي تضم ملفاً رقمياً كامالً لكل متعلم  تمكنه من استشراف مستقبل 
كل قطاع ووضع توقعات للمس��ار األكاديم��ي والمهني الخاص به 

بناًء على األنظمة القائمة على الذكاء االصطناعي.
وتطول التفاهمات في هذه المحور لتش��مل،  إنش��اء كلية افتراضية 
مشتركة لتقديم التخصصات التقنية المالئمة، تهدف إلى إنشاء منصة 
ذكية عربية عالمية تتضم��ن البرامج والم��واد التدريبية والتمارين 
االفتراضية، ومن��ح مؤهالت تقني��ة ومهنية يحتاجها س��وق العمل 
في كال البلدي��ن. وتعزيز االبتكار ف��ي مجال التعلي��م التقني بهدف 
تش��جيع االبتكارات التقنية من خالل إيجاد منصة مشتركة تتضمن 

االبتكارات واإلبداعات.
المحور السياسي واألمني والعسكري

الغرض األساس لهذا المحور تمثل في تعزيز أمن ومكانة الدولتين 
الس��يادية اإلقليمي��ة والدولي��ة، ويض��م عدداً م��ن المب��ادرات مثل 
التصنيع المش��ترك للذخائر التقليدية واألس��لحة الخفيفة والعربات 
واألنظمة المسيرة وأنظمة الرماية اإللكترونية، والتعاون والتنسيق 
في المس��اعدات العس��كرية الخارجية، والتعاون ف��ي مجال صيانة 
الصناعات العسكرية.المنظومات العس��كرية، وتوحيد المواصف��ات والمقاييس في قطاع 

المشتركة.
• تس��هيل انس��ياب الحركة في المنافذ من خالل العمل على معالجة 
المعوق��ات الت��ي تواجه انس��ياب الحرك��ة والتجارة عب��ر الحدود، 

واقتراح الحلول المناسبة لذلك وتبادل الخبرات.
• إنشاء شركة مش��تركة لالس��تثمار الزراعي برأس مال يصل إلى 
خمس��ة مليارات دره��م )1.3 مليار دوالر( للمس��اهمة ف��ي توفير 
السلع األساسية المستوردة للبلدين وتحقيق األمن الغذائي المستدام. 
يضاف إلى ذل��ك، تبني اس��تراتيجية موحدة لألم��ن الغذائي، وذلك 
لتس��خير القوى اإلنتاجية الزراعية والحيوانية والس��مكية، والعمل 
على مشاريع مشتركة منبثقة من االستراتيجية لتعزيز األمن الغذائي 

المستقبلي للبلدين.
• إنش��اء مركز للبحوث يعن��ى بتطوي��ر وتوطين تقني��ات صناعة 
التحلي��ة، وذلك لدراس��ة إمكاني��ة تطبيق تقني��ات التحلي��ة وتحويل 
الرطوبة إلى مياه باس��تخدام الطاقة المتجددة، والنظر إلى استغالل 
الطاقة الحراري��ة لعمليات التبخير والتحلية. وإنش��اء مجلس للتميز 
البيئي يعنى بحماية البيئة والحياة الفطرية بين البلدين، وذلك بغرض 
توحي��د الجهود البيئي��ة والمواق��ف الدولية وتوحيد عملي��ات الربط 

والرصد في مختلف المجاالت البيئية.
• إنش��اء الصن��دوق الس��عودي- االمارات��ي االس��تثماري للطاق��ة 
المتجددة، وذل��ك لجذب الش��ركات الكبيرة في القطاع والش��ركات 

الواعدة ودعمها في تمويل مشاريع البحث والتطوير.
• تنفيذ مش��روع الربط الكهربائي الخليجي، به��دف تعزيز إمكانية 
االس��تفادة من القدرة اإلنتاجية للطاقة لكال البلدي��ن من خالل الربط 

الكهربائي الخليجي.
• إطالق برنام��ج الرفاه الس��كني لمواطني البلدين، بهدف تنش��يط 
وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم منتجات إسكانية متكاملة للمواطنين، 
واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محلياً، باإلضافة 
إلى وضع التش��ريعات والضمانات الالزمة وتحديثها لتحفيز جميع 

القطاعات المختصة بالقطاع السكني.
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منتجع المهرة يعرض وحداته بـ“البيتكوين”

أت��اح منتجع المهرة ب��إدارة مجموعة 
“كريس��تال للفن��ادق” الفرصة لتملك 
وح��دات المنتج��ع الفندقي��ة الفاخ��رة 
بالعمل����ة الرقمي����ة “بيتكوي����ن” أو 
العمالت الرقمي��ة المماثلة، ما يجعله 
أول مشروع فندقي في منطقة الشرق 
األوسط يوفر وحداته بالعملة المشفرة.

يق��ع المنتجع في قل��ب جزيرة المرجان بإم��ارة رأس الخيمة ويج��ري تطويره بقيمة 
استثمارية تبلغ 350 مليون درهم )95 مليون دوالر(، ويضم 548 غرفةً وجناحاً وفيال 
مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية وكافة وس��ائل الراحة، ويقدم للمش��ترين فرصة 

شراء وحداته بنظام الملكية المشتركة، ومن المتوقع افتتاحه بحلول عام 2020.

25 ألف وحدة سكنية سنويًا

بين التقرير النهائ��ي للمرحلة األولى 
م��ن مصور مدينة دمش��ق الذي حمل 
عنوان “س��وق العقارات والس��كن”، 
أن س��وق العقارات ف��ي المحافظة قد 
يش��هد ازدياداً في عدد السكان يتراوح 
بين )115 - 125( ألف شخص سنوياً 
حت��ى 2025، وأن هذه الزيادة تتطلب 

إشادة من )23 - 25( ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً حتى التاريخ المذكور. كما عرض 
التقرير كيفية تطور س��وق األراضي والمس��اكن لفهم تطور مناطق التش��ييد النظامي 
ومناطق المخالفات الجماعية في دمشق، مظهراً الترابط بين اإلجراءات الرسمية وغير 

الرسمية بمراقبة أسلوب عمل اإلجراءات المختلفة المتعلقة بامتالك األرض والسكن.

وزارة  وكي��ل  أعلن 
اإلعمار واإلسكان - 
رئيس اللجنة الوطنية 
ت  طن��ا للمس������ت�و
البشرية في العراق، 
ابراهي�م  اس����تب�رق 
الش���وك، ع�ن ف�وز 

العراق بانتخاب��ات عضوية المجل��س الحاكم لبرنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البش��رية “الهابيتات” عن 
مجموعة آس��يا والمحي��ط الهادئ، للمدة ب��دءاً من عام 
2019 وحت��ى 2022، مبين��اً أن هذا يمّكن العراق من 
الحصول عل��ى الدعم الدولي إلع��ادة إعمار المناطق 

المحررة.

مناطق تطوير عقاري في سورية فوز العراق بانتخابات “الهابيتات”

أكد مدير الهيئة العامة لالستثمار والتطوير العقاري في 
س��ورية أحمد الحمصي، أن الهيئ��ة اختارت 6 مناطق 
للتطوي��ر العقاري، أولها تلك الواقع��ة في وادي الجوز 
بحماه، بمساحة 30 هكتاراً، وعدد سكان 12 ألف نسمة، 
في 2400 وحدة سكنية، ومن ثم منطقة حسياء بحمص، 
بمساحة 68 هكتارا، وعدد سكان يقارب 24 ألف نسمة، 
بنح��و 6000 وحدة س��كنية، إضافة إل��ى 3 مناطق في 
عدرا بريف دمشق، حيث تقدر مساحة منطقتها السكنية 

ب���1833 هكت��ارا، وعدد الس��كان 293000 نس��مة، وب�60000 وح��دة، أما المباني 
التجارية والس��ياحية والخدمية بعدرا الصناعية فتش��مل 42 بناء مقترحاً على مساحة 
230 هكتاراً، وللمنطقة الحرفية 4420 مقسماً على مساحة 292 هكتاراً، وصوالً إلى 

الحسبة بالسويداء، بمساحة 7000 متر مربع إلقامة أبنية برجية متنوعة.

أحمد الحمصي استبرق ابراهيم الشوك

أعلن أمين س��ر تحالف 
الفلس��طينية  الفصائ��ل 
خالد عب��د المجيد، عن 
الس��ورية  الحكومة  أن 
ل��ن تغير وض��ع مخيم 
اليرم��وك في دمش��ق، 
إلى  الس��بب يعود  وأن 
أن المخي��م يدخ��ل في 
إط��ار األحي��اء التابعة 
هذه  ومثل  للمحافظ��ة، 

المناطق لن تدخل في نطاق إعادة التنظيم، أما المساكن 
العش��وائية التي بنيت بج��وار المخيم، وف��ي محيطه، 
وخ��ارج المحافظة تنظيمي��اً، مثل )الحجر األس��ود(، 

فإنها ستخضع إلعادة التنظيم.
م��ن جهته، كش��ف مدي��ر المكت��ب السياس��ي لمنظمة 
التحرير الفلس��طينية أنور عبد الهادي، أن ملف إعادة 
إعم��ار البني��ة التحتي��ة للمخي��م يناقش بي��ن الحكومة 
الس��ورية ووكالة إغاثة وتش��غيل الجئي فلس��طين في 

الشرق األدنى “أونروا”.
يذك��ر، أن مخيم اليرموك المنش��أ في عام 1957، هو 
أكبر تجمع لالجئين الفلس��طينيين في س��ورية، إذ تبلغ 
مس��احته 2.11 كلم مربع، كما يطل��ق عليه الكثير من 
الفلس��طينيين “عاصم��ة الش��تات” لكون��ه أكبر تجمع 

لفلسطينيي الشتات حول العالم.

بنى تحتية وليس إعادة تنظيم
في “اليرموك”

خالد عبد المجيد
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بوادر أزمة في القطاع العقاري اللبناني

كش��ف تعثر شركة “س��ايفكو” 
للتطوي��ر العق��اري ف��ي لبن��ان 
عن أزم��ة في قط��اع العقارات 
على  تش��كل خط��راً  أصبح��ت 
االقتص��اد. وش��هد ه��ذا القطاع 
طفرة كبيرة بي��ن عامي 2008 
و2015 قب��ل أن يب��دأ الرك��ود 

مع بدايات األزمة الس��ورية. وقد تفاقمت مش��كلة الركود مع وقف القروض السكنية 
المدعوم��ة م��ن مصرف لبن��ان المركزي، ما سيش��كل ضرب��ة قوية لقط��اع البناء 
والعاملين فيه. وباتت هذه األزمة تهدد قطاعاً يش��كل نحو ثلث االقتصاد اللبناني، إذ 

يبلغ حجمه 20 مليار دوالر أميركي.

شهدت منطقة طبرجا - كفرياسين كسروان افتتاح فندق 
burj on bay ومعه��د le cordon bleu، برعاي��ة 
س��فير فرنس��ا في لبنان برونو فوش��يه ممثالً بالس��يدة 
مارين معماري، وبحضور حشد من الفعاليات الحزبية 
واالجتماعية واإلعالمية. ولفت صاحب الفندق أندريه 
كوات��رو في كلمة إلى أن “بن��اء الفنادق يأتي في إطار 
الرهان على اإلنماء في لبنان ومستقبله والمشاركة في 

عملية النهوض”.

Burj on Bay افتتاح فندق

وقعت ش��ركة االتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إس��كو” 
اتفاقي��ة خدم��ات مع مجموع��ة جمال الغرير، س��تقوم 
بموجبه��ا “االتح��اد إس��كو” بإع��ادة تأهي��ل اثنين من 
المبان��ي القائمة للش��ركتين التابعتين لمجموعة “جمال 
الغرير”، وهما “جيبس��يمنا” و“بورس��الن” الواقعان 
ف��ي مدين��ة أبوظبي. وت��م اإلعالن عن هذه الش��راكة 
االس��تراتيجية بعد ترس��يخ كافة اإلمكانيات والقدرات 

الالزمة من الطاقة لتنفيذ المشروع.
وأع��رب الرئيس التنفيذي ل�“االتحاد”، علي الجاس��م، 
عن س��عادته بتوقيع االتفاقية، مؤكداً، أن هذا المشروع 
األول ال��ذي س��تقوم “االتحاد” بتنفي��ذه ضمن برنامج 

إعادة تأهيل المباني في أبوظبي.

اتفاقية لتأهيل مباني في أبوظبي

علي الجاسم

منظمات دولية إلزالة األنقاض

أكد محافظ ريف دمشق عالء منير إبراهيم، أن مجلس 
المحافظة ومجالس بلديات المناطق الخالية من السكان 
حالي��ا، في حال��ة اجتماعات دائمة التخ��اذ اإلجراءات 
الالزم��ة لع��ودة األهالي، م��ن فتح الطرق��ات وترميم 
المدارس والبنى التحتية، إضافة إلى أن بعض الوحدات 
اإلدارية تدرس مخططاً تنظيمياً لمناطقها وفقاً للقانون 
10 الخاص بتنظيم المناطق، وعلى رأس��ها )حرس��تا 
وس��بينة وداري��ا(. الفت��اً إل��ى أن الحكومة خصصت 
مبلغاً أولياً قدره 5 مليارات ليرة سورية )23.3 مليون 
دوالر( ألجل إزالة األنقاض وترميم البلديات والمراكز 

الحكومية، وإلى أن الجهات المعنية تدرس عروض منظمات دولية ل�“إزالة األنقاض”.
عالء منير إبراهيم

ماروتا سيتي: البدء بأول برجين

أعلن��ت مص��ادر في محافظة دمش��ق، عن 
من��ح اثنين م��ن أصحاب األبراج الس��كنية 
في مش��روع خلف الرازي “ماروتا سيتي” 
ترخيص��ا بالبن��اء ليبدأ بتش��ييدهما، إضافة 
إلى أنه ت��م البدء بحفر المقاس��م لعدة أبراج 
أخ��رى. وأردف��ت المص��ادر، أن مس��احة 
“ماروتا س��يتي” تبل��غ نح��و 214 هكتاراً 

تشمل كفرسوسة والمزة، وتضم 186 برجاً سكنياً، بارتفاعات تتراوح بين )11 - 22( 
طابقاً، و33 محضراً استثمارياً بارتفاعات تصل إلى 50 طابقاً، لذا فإن الرؤية األولية 
للمشروع تشير إلى كونه سيشكل وسطاً تجارياً جديداً لدمشق، بأبراج مرتفعة “الالند 
م��ارك”، وأبنية تتنوع بين المس��اكن الفاخ��رة والمتاجر، والفنادق والش��قق الفندقية، 

والمطاعم والمقاهي، والمؤسسات الثقافية والتعليمية والخدمية والصحية والمالية.
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أبرمت ش��ركة ماريوت الدولية 3 صفقات مع مجموعة 
المرجان إلطالق مشاريع في جدة، وستشمل المشاريع 
إضاف��ة أكثر م��ن 500 غرفة فندقية إلى الس��وق تضم 
أول فنادق دلتا ماريوت في منطقة الش��رق األوسط إلى 
جانب أولى شقق ماريوت التنفيذية وفنادق فوربوينتس 
ش��يراتون في ج��دة. وأكد المدي��ر اإلداري ل�“ماريوت 
الدولي��ة” أليك��س كيرياكيديس على االلت��زام بدعم نمو 
قط��اع الضيافة في المملكة. ورأى س��لطان بن خالد بن 
محف��وظ، رئيس مجموع��ة المرجان أن هذه الش��راكة 
م��ع ماري��وت تمثل حدثاً مهماً لنا بتطوي��ر 3 فنادق في 
 JLL مدينة جدة، بعد إجراءات تنافس��ية أجرتها شركة
مستش��ارنا في التطوير، وهم أيضاً مساعدونا في تسليم 

المشروع.

“المرجان” تطلق مشاريع جديدة
في جدة

اس��تأنفت الس��عودية 
أعمال مشروع فندق 
“أب��راج ك��دي” في 
مكة المكرمة، والذي 
يع��د أكبر فن��دق في 
العال��م من حيث عدد 
واتس��اعها  الغ��رف 
حي��ث يضم أكثر من 
10 آالف غرف��ة ت��م 

تصميمه��ا على الطراز اإلس��المي الكالس��يكي، و70 
مطعماً باإلضافة إلى مهابط للطائرات العمودية.

وكان م��ن المفترض أن ينتهي المش��روع الذي تموله 
وزارة المالي��ة خ��الل 2017، لك��ن ت��م إيقافه بس��بب 
الصعوب��ات المالي��ة التي واجهتها المملك��ة إثر هبوط 
أس��عار النف��ط، وم��ن المتوق��ع االنتهاء منه ف��ي العام 

.2019

السعودية تستأنف
مشروع “أبراج كدي”

“االسكان السعودية” تدعم متعثري االيجارات

لدع��م  الس��عودية  االس��كان  وزارة  تخط��ط 
المواطنين المتعثرين عن س��داد اإليجار ممن 
قاموا باس��تئجار مس��اكنهم عن طريق ش��بكة 
“ايج��ار” بمبال��غ تص��ل ال��ى 22 أل��ف لاير 
)5.8 آالف دوالر(، وذل��ك اعتب��اراً م��ن آب/
أغسطس 2018. واشارت الوزارة الى أن عدد 
المواطنين المتعثرين في شبكة “إيجار” والذين 

ت��م اس��تثناؤهم من دفع اإليج��ارات بعد التأكد من ضعف مالءته��م المالية بلغ 3 آالف 
مواطن، الفتة إلى أن العدد قابل للزيادة مع تخصيص ميزانية لبرنامج دعم المتعثرين.

اعمار تفتتح فندق “العنوان” في دبي

أعلن��ت مجموعة “إعمار للضيافة” 
ع��ن افتتاح فن��دق “العنوان وس��ط 
المدينة”، أبرز الفنادق التي طورتها 
المجموعة ليبدأ باستقبال ضيوفه في 
الوجهة التي تحظ��ى بمكانة خاصة 
لدى س��كان دبي وزوارها القادمين 
من كافة أنحاء العالم. ويتميز الفندق 
بتصاميم داخلية وديكورات جديدة، 

ويض��م 220 غرف��ة وجناحاً يتمتع العديد منها بإطالالت س��احرة على “برج خليفة” 
و“ناف��ورة دبي”. وتمتاز الغرف واألجنحة برحابتها وغنى تش��طيباتها األنيقة، وهي 
مجهزة بتقنيات االتصال السريع باإلنترنت وأجهزة التلفزيون التفاعلية الذكية وتقنيات 
التحكم بالغرف إضافة إلى واجهة التطبيقات الترفيهية. ويمكن للضيوف االختيار من 

بين 16 تصميماً فريداً للغرف واألجنحة.

أبوظبي وقطر ... أكبر المستثمرين في العقارات

أظهر تقرير بحثي أن جهاز أبوظبي 
لالس��تثمار وجهاز قطر لالستثمار 
أصبحا ضمن أكبر 5 مستثمرين في 
العقارات على مس��توى العالم، في 
مؤش��ر على اتجاه صناديق الثروة 
الس��يادية الخليجي��ة بش��كل متزايد 
إلى إجراء تعدي��الت في محافظها 

االس��تثمارية. وكشفت “إندوسويز” إلدارة الثروات التابعة ل�“كريدي أغريكول”، أن 
جهاز أبوظبي لالستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية األكثر ثراء في العالم، يستثمر 
62.1 مليار دوالر في أصول عقارية ما يجعله أهم مستثمر في العقارات على مستوى 
العالم. أما جهاز قطر لالستثمار فيملك استثمارات بقيمة 35 مليار دوالر في العقارات، 

ويحتل المركز الخامس عالمياً بعد هولندا وألمانيا وفرنسا.
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أغلى منزل في العالم

الفيال توجد في بلدة سان جان كاب فيرا، والتي 
تقع في إقليم األلب البحري في منطقة بروفنس 
ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا، وتم 
بناؤها ألول م��رة منذ ما يزيد ع��ن القرن من 
الزمان للملك ليوبولد وتحديداً في عام 1830، 
وفي ع��ام 1924، وبعد م��رور 15 عام على 
وفاة الملك ليوبولد بيعت الفيال لعائلة مارينييه 
البوس��تول وهم يعملون في قط��اع الصناعة، 
وانتقل��ت ملكي��ة الفي��ال مؤخ��راً إلى ش��ركة 
“كامب��اري” اإليطالية، قبل أن تقوم الش��ركة 

بعرض الفيال للبيع بهذا المبلغ الهائل.
تحت��وي الفيال الت��ي توجد في منطقة س��احلية 
ساحرة بالقرب من مدينة نيس الفرنسية، على 
14 غرفة نوم، حمام س��باحة أوليمبي، ويحيط 
بالفيال واح��دة من أجمل الحدائ��ق الخاصة في 
أوروب��ا، والتي تض��م 35 فدان م��ن المروج 
المش��ذبة، 15 ألف نبات، وحوالى 20 صوبة 
زجاجية تحتوي على نباتات اس��توائية نادرة، 
وملحق بالفيال أيض��اً قاعة احتف��االت فخمة، 
واسطبالت خيول تتس��ع لعدد خيول يصل إلى 

30 حصان.
الفيال توجد بالق��رب من من��ازل فخمة أخرى 
يمتلكها أثري��اء ومش��اهير من بينه��م الملحن 
البريطاني أندرو لويد ويب��ر، ورجل االعمال 
االميركي ب��ول ألين. وبالرغم م��ن المميزات 
المذهلة التي تتمتع بها الفي��ال وكذلك تاريخها 
المبهر، إال أنه من الواض��ح أن هناك صعوبة 

كبيرة في بيعها.
جدي��ر بالذك��ر، أن ب��وب كونز كونس��ويتز، 
الرئيس التنفيذي لش��ركة كامباري، قد قال في 
 Bloomberg تصريح له بش��أن الفيال لموقع
من الشرق األوسط وأميركا الشمالية.الشهير، أنه “تلقى عروض لشراء من مشترين 

عرضت فيال فاخــرة فـي الريفيـرا 
الفرنسـية للبيع بقيمة 410 ماليين 
دوالر أميركي. والفيال تحمل اسـم 
“Villa Les Cedres”، وهي تحتـوي 
علـى 14 غرفـة نـوم، وكانـت فـي 
الماضي ملكاً للملك ليوبولـد الثاني 

ملك بلجيكا السابق.
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الماضي مع تضاعف عدد الالجئين من 1.4 ملي��ون في مطلع عام 2017 
إل��ى 2.4 مليون بحل��ول نهاية الع��ام. وال ي��زال هن��اك 5.4 مليون الجئ 

فلسطيني.

كما ازداد عدد الالجئين من بورما بأكثر من الضعف إلى 1.2 مليون نتيجة 
حملة القمع العنيفة الت��ي ينفذها الجيش ضد أقلي��ة الروهينغا التي فر مئات 

اآلالف منها إلى بنغالديش المجاورة.

شخص كل ثانيتين
وكشف التقرير أن نحو 44 ألف شخص يرغمون على ترك بيوتهم كل يوم 
أو شخص كل ثانيتين. وغالبية األشخاص ينزحون داخل بالدهم وبلغ عدد 
هؤالء نح��و 40 مليوناً، وترك��زت األرقام الكبرى في س��ورية وكولومبيا 

وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأفغانستان.

الدول المستضيفة
وأكد فيليبو غراندي أنه رغم التركيز على أع��داد المهاجرين القادمين إلى 
أوروبا والواليات المتحدة، ف��ان 85 % منهم ال يزالون موجودين في دول 

فقيرة أو ذات دخل محدود على غرار لبنان وباكستان وأوغندا.

وتعتبر تركيا دولة االس��تقبال األولى من حيث العدد المطل��ق لالجئين فيها 
مع 3.5 مليون الجئ معظمهم من الس��وريين، بينما يستقبل لبنان أكبر عدد 
الالجئين المنضوين تحت والية المفوضية يقيمون في 10 بلدان فقط.من الالجئين بالنظر إلى عدد س��كانه. وفي اإلجمال، ف��إن 63 % من جميع 

نكبة في ذكرى اليوم العالمي لالجئين

وفي عام 2017 وحده نزح 16.2 مليون شخص من بينهم 
نازحون للمرة األولى وآخرون س��بق لهم ذلك. في الوقت 
نفس��ه، ارتفع عدد طالبي اللج��وء الذين كان��وا ال يزالون 
ينتظرون نتائج طلباته��م للحصول على صفة اللجوء حتى 
31 ديسمبر/تش��رين الثان��ي 2017 بحوال��ى 300 أل��ف 

شخص، ليصل عددهم إلى 3.1 مليون.

النزاعات هي المسبب األول
وحس��ب التقري��ر الس��نوي للمفوضية الس��امية لش��ؤون 
الالجئين فإن األزمة ف��ي جمهورية الكونغو الديموقراطية 
والحرب في جنوب الس��ودان وفرار مئات آالف الالجئين 
الروهينغا أدت إلى زي��ادة عدد الالجئي��ن والنازحين إلى 

رقم قياسي.

وتشير هذه األرقام إلى أن ش��خصاً من كل 110 في العالم 
هو نازح، وفي الصدد صرح المفوض الس��امي لش��ؤون 
الالجئين فيليب��و غران��دي أن “الالجئين الذي��ن فروا من 
بالدهم هرباً م��ن النزاعات والقمع يش��كلون 25.4 مليون 
ش��خص من أص��ل 68.5 مليون ن��ازح أي بزي��ادة 2.9 
مليون بالمقارنة مع عام 2016، وهو ما يشكل أكبر زيادة 

في عام احد مسجلة لدى المفوضية”.

مصدر الالجئين
ويتحدث التقرير عن النزاع في سورية الذي أدى في عام 
2017 وح��ده إلى تهجي��ر أكثر من 6.3 مليون ش��خص، 
هم ثلث الالجئين ف��ي العالم تقريباً )من أص��ل 16 مليون 
نزحوا في 2017 على مستوى العالم( وهناك 6.2 مليون 

سوري نازحون داخل بالدهم.

الدول��ة الثانية في العالم م��ن حيث ع��دد الالجئين في عام 
2017، كانت أفغانستان، مع زيادة بنسبة 5 % على مدى 
عام ليص��ل العدد اإلجمال��ي إلى 2.6 ملي��ون، مردها إلى 
الوالدات وحصول أفغان على الحق باللج��وء في ألمانيا، 

بحسب تقرير المفوضية.

في المقاب��ل، س��جل جنوب الس��ودان أكب��ر زي��ادة العام 

أطل اليوم العالمي لالجئين -الذي صادف 20 يونيو/حزيران- ليظهر لنا أن عدد الالجئين والنازحين نتيجة 
النزاعات في العالم بلغ مع نهاية عام 2017، حوالى 68.5 مليون شخص نصفهم تقريبًا من األطفال، في رقم 

قياسي جديد للسنة الخامسة على التوالي.

 فيليبو غراندي
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عما كان يمكن تحقيقه.

المناطق
تتباي��ن الخس��ائر في ث��روة رأس المال البش��ري 
بس��بب التفاوت في مس��تويات الدخل بين الرجال 

والنساء من منطقة إلى أخرى.

وتبيّن أن أكبر الخسائر، التي يتراوح كل منها بين 
40 و50 تريليون دوالر أميركي، في مناطق شرق 

160 تريليون دوالر خسائر عدم مساواة الدخل

كشف البنك الدولي في دراسة جديدة أن بلدان العالم تخسر 160 تريليون دوالر أميركي، من ثرواتها بسبب 
التفاوت بين النساء والرجال في مستويات الدخل التي يحققونها خالل حياتهم، أو ما يعادل في المتوسط 

23 ألفًا و620 دوالراً أميركيًا لكل فرد.

وش��ملت الدراس��ة، التي حمل��ت عنوان 
التكلف��ة  المس��تغلة:  “اإلمكاني��ات غي��ر 
العالية للتفاوت بين الجنس��ين على صعيد 
الدخل”، 141 بلداً حول العالم، وس��لطت 
الض��وء على التكالي��ف االقتصادية لعدم 
المساواة والتفاوت بين الجنسين من حيث 

خسائر رأس المال البشري.

مشاركة متواضعة
وأش��ارت الدراسة إلى أن النساء يواجهن 
في كل بلٍد تقريباً حواجز أمام المش��اركة 
الكاملة في القوى العاملة وكْس��ب قْدر ما 

يكسبه الرجال من الدخل.

ولهذا الس����بب، فإن النس���اء ال يس�اهمن 
س��وى بنس��بة 38 % فحس��ب من ثروة 
بالده��ن م��ن رأس المال البش��ري التي 
ف بأنه��ا قيم��ة دخ��ول مواطنيه��ا  تُع��رَّ
البالغي��ن ف��ي المس��تقبل، بالمقارن��ة مع 
62 % للرج��ال. وفي البل��دان منخفضة 
الدخ��ل وتلك التي تندرج ف��ي الفئة الدنيا 
من البلدان متوسطة الدخل، تبلغ مساهمة 
النساء الثلث فحسب أو أقل في ثروة رأس 

المال البشري.

وف��ي الس��ياق، تق��ول كبي��رة الخب��راء 
االقتصاديين في مجموع��ة البنك الدولي 
كوينتي��ن  للتقري��ر  الرئيس��ية  والمؤلف��ة 
وودون: تبل��غ ثروة رأس المال البش��ري 
ثلث��ي الث��روة العالمية المتغي��رة للبلدان، 
متفوق��ة بمراحل عن األش��كال الطبيعية 

وغيرها من أشكال رأس المال.

أق��ل م��ن  وألن النس��اء يكس��بن دخ��الً 
الرج��ال، فإن ثروة رأس المال البش��ري 
على المس��توى العالم��ي تقل نحو 20 % 

آسيا والمحيط الهادئ، وأميركا الشمالية، 
وأوروبا وآسيا الوسطى، ويرجع ذلك إلى 
أن ه��ذه المناطق تمتلك معظم ثروة العالم 

من رأس المال البشري.

وفي منطقة جنوب آس��يا، تُقدَّر الخس��ائر 
الناجمة عن التفاوت في مستويات الدخل 
بين الجنسين بنحو 9.1 تريليونات دوالر، 
في حين تُقدَّر بنحو 6.7 تريليونات دوالر 
أميركي في منطقة أميركا الالتينية والبحر 
الكاريبي و3.1 تريليونات دوالر أميركي 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
وف��ي منطق��ة إفريقيا جن��وب الصحراء، 
تُقدَّر الخسائر بنحو 2.5 تريليوني دوالر 

أميركي.

حلول مطلوبة
وأك��دت المدي��رة اإلدارية العام��ة للبنك 
الدولي كريس��تالينا جورجييف��ا، أن ترك 
العالم 160 تريليون دوالر أميركي على 
الطاول��ة عندما يهم��ل معالج��ة التفاوت 
ف��ي مس��تويات الدخ��ل على م��دى عمر 
الرج��ال والنس��اء، ه��و تذكي��ٌر صارٌخ 
بض��رورة تح��رك القادة اآلن في ش��كل 
حاسم لالستثمار في السياسات التي تعزز 
توفير فرص عمل أفضل وأكثر للنس��اء، 

وتحقيق المساواة في األجور.

وف��ي اإلط��ار ذات��ه، يش�����ي�ر التقري�ر 
برام��ج وس��ياس����ات  اعتم��اد  أن  إل��ى 
��ر على النس����اء الوصول إلى أماكن  تُيّسِ
العم��ل ومرافق البنية التحتية األساس��ية، 
والحصول على الخدمات المالي�ة، وتملُّك 
األراضي، من شأنه أن يُساِعد في تحقيق 
الدخل.المس��اواة بي��ن الجنس��ين في مس��تويات 

ضرورة التحرك

لتوفير

فرص عمل

أفضل وأكثر

للنساء

وتحقيق المساواة

في األجور
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دول المقصد تجذب حوالى 60 % من المهاجرين 
حول العالم. وما يبعث على الدهشة، أن مستويات 
التركي��ز تزي��د مع مس��تويات المه��ارات،  فمثالً 
يعيش ف��ي الواليات المتح��دة والمملك��ة المتحدة 
وكندا وأستراليا  ثلثا المهاجرين ممن حصلوا على 
التعلي��م الجامعي. وفي أعلى قمة المواهب، توجد 
في الواليات المتحدة األميركية نس��بة مذهلة تبلغ 

85 % من جميع الفائزين بجائزة نوبل للعلوم.

الهجرة تنتشل الماليين من براثن الفقر

األول يكمن في السعي نحو معيشة أفضل ووضع مادي أيسر وأقوى، وهو  الهجرة  ال شك في أن سبب 
بالضبط ما أظهره تقرير جديد للبنك الدولي، أشار فيه إلى أن الهجرة العالمية انتشلت الماليين من الناس من 

براثن الفقر وعززت النمو االقتصادي.

الهجرة

ستكون

سمة أساسية

للعالم

في المستقبل

المنظور 

استفادة متبادلة
ويق��ول التقرير الصادر بعنوان “االنتقال 
العالمي��ة  الهج��رة  الرخ��اء:  أج��ل  م��ن 
والعمل”، إن الفوارق الكبيرة والمستمرة 
ف��ي األج��ور ف��ي كل أنحاء العال��م تمثل 
االقتصادي��ة  للهج��رة  الرئيس��ي  الداف��ع 
من البل��دان منخفضة الدخ��ل إلى البلدان 

مرتفعة الدخل.
وكثيراً ما يضاعف المهاجرون أجورهم 
ث��الث مرات بعد أن ينتقلوا إلى بلد جديد، 
ما يساعد ماليين المهاجرين وأقاربهم في 
بلدانهم األصلي��ة على اإلفالت من براثن 

الفقر.
وغالباً م��ا تس��تفيد بلدان المقص��د أيضاً 
حيث يقوم المهاجرون بأدوار مهمة، من 
تطوير أح��دث التكنولوجي��ات في وادي 
السيليكون إلى بناء ناطحات السحاب في 

الشرق األوسط.

عوائق أمام الهجرة
عل��ى رغم إغراءات األج��ور المرتفعة، 
فق��د ظلت أع��داد المهاجرين كنس��بة من 
س��كان العالم من دون تغيير في معظمها 
ألكثر من خمس��ة عقود، حتى مع التوسع 
الكبي��ر ف��ي التدفق��ات العالمي��ة للتجارة 
واالستثمار بشكل كبير خالل هذه الفترة. 
وبين عامي 1960 و2015، تقلبت نسبة 
المهاجرين في سكان العالم بشكل محدود 
بي��ن 2.5 % و3.5 %، م��ع بقاء الحدود 
الدولية للبلدان، وبعد المس��افة، والثقافة، 

واللغة كعوامل إعاقة قوية.

عالقة بين المهن ومكان الهجرة
ويظهر التقرير أن تدفقات الهجرة تترکز 
بدرجة کبيرة وفق المك��ان والمهنة. ففي 
الوق��ت الحال��ي، إن أكب��ر 10 بلدان من 

توصيات ضرورية
يوصي التقرير بتدابير سياس��ات متنوعة 
المضيف��ة  المجتمع��ات  تقاس��م  تضم��ن 
والمهاجرين فوائد الهج��رة ألجيال كثيرة 

قادمة. ومن أهمها:

أوالً: يجب أن تعمل سياسات الهجرة الفعالة 
مع قوى س��وق العم��ل وليس ضدها. على 
سبيل المثال، عندما يكون هناك طلب كبير 
غير ملبى للعمل الموس��مي، يمكن لبرامج 
الهجرة الموقتة، مثل تلك الموجودة في كندا 
أو أستراليا، أن تعالج النقص في سوق العمل 

بينما تثبط الهجرة الدائمة غير القانونية.

ثاني���اً: ينبغ��ي االس��تعاضة ع��ن نظ��ام 
الحص��ص باآلليات القائمة على الس��وق 
له��ذه  الهج��رة. ويمك��ن  إلدارة تدفق��ات 
األدوات أن تتحمل تكلفة مساعدة الحكومة 
لمس��اندة العمالة الُمستغنى عنها، وإضافة 
إلى ذلك، يمكن تلبي��ة االحتياجات األكثر 
إلحاح��اً لس��وق العمل من خ��الل التوفيق 
والربط بين العمال المهاجرين وأصحاب 

العمل األكثر احتياجا لهم.

ثالثاً: يعمل توفير مس��ار للحصول على 
اإلقامة الدائمة للمهاجرين ذوي المهارات 
العالية والوظائف الدائمة على خلق حوافز 
له��م لالندم��اج الكامل في أس��واق العمل 
وتقديم مساهمات اقتصادية واجتماعية لبلد 

المقصد.
ويرى التقرير، أن الهجرة س��تكون س��مة 
أساس��ية للعال��م ف��ي المس��تقبل المنظور 
بس��بب استمرار فجوات الدخل والفرص، 
واالختالف��ات في الخصائص الس��كانية، 
للمعاناة في العالم.وتطلع��ات الفق��راء والفئ��ات المعرض��ة 
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والبرازيل تحس��ناً ملحوظاً لتصال إلى المركز )59( و)60( على التوالي، 
وهذا هو التقدم األول للبرازيل منذ عام 2010 بسبب التحول اإليجابي في 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومعدل التوظيف. أما في أوكرانيا، فيعود 

إلى كفاءة األعمال.

الشرق األوسط
على الرغم من زي��ادة التوترات السياس��ية، إال أن كل الدول التي ش��ملها 
المؤش��ر )اإلم��ارات واألردن وقط��ر والس��عودية( ش��هدت تحس��ناً ف��ي 

التنافسية، باستثناء السعودية.
وفي التفاصيل، جاءت اإلمارات العربي��ة المتحدة في المركز األول عربياً 
والس��ابع عالمياً، وبذلك تكون قد تقدمت بواقع 21 مرك��زاً خالل 7 أعوام 

بين عامي 2011 و 2018.
واحتلت قطر المرتبة 14 عالمياً، وأش��ار التقرير إلى أن اقتصاد قطر تأثر 
إيجاباً بتدني معدل البطالة، وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين 
الرأس��مالي الثابت م��ن النات��ج المحلي اإلجمال��ي، واالدخ��ار المحلي من 
الناتج المحلي اإلجمالي، إضاف��ة إلى الميزان التجاري م��ن الناتج المحلي 

اإلجمالي، والمستوى العالي من اإلنتاجية الكلية.
أما األردن، فحل��ت في المركز 52 على المس��توى العالم��ي بعد أن كانت 
في المرتبة 56 عام 2017، مس��تفيدةً من تحسين كفاءة الحكومة واألعمال 
وتحس��ن األداء ف��ي العديد من المؤش��رات مث��ل المالية العامة والسياس��ة 
تراجعت السعودية ثالثة مراكز لتصل إلى المرتبة 39.الضريبية والتشريعات التجارية والتحول الرقمي. وعلى النقيض من ذلك، 

الواليات المتحدة تتصدر التنافسية عالميًا واإلمارات عربيًا

المراكز الـ10 األولى
بع�د أن ج�اءت ف��ي المرتب���ة الرابعة  في نس����خ�ة ع�ام 
2017، اس��تطاعت الواليات المتحدة األميركية أن تصل 
إلى ص��دارة الترتيب، متج��اوزةً هونغ كون��غ التي حلت 
ثانياً، يدعمها في ذلك قوة األداء االقتصادي للبالد وتحسن 
البني��ة التحتي��ة. بينم��ا حافظت س��نغافورة عل��ى ترتيبها 

الثالث.
وقفزت هولن����دا مرتب��ة واح����دة إلى المرك��ز الراب��ع، 
تاركةً مكانها لس��ويس���را، الت��ي تراجعت إل��ى الترتيب 

الخامس.
ويوضح التق��دم الهولن��دي مس��اراً متوازناً في م��ا يتعلق 
بالتنافسية، بينما يرجع فقدان سويسرا لمركزها إلى تباطؤ 
الص��ادرات، وتراجع نم��و الوظائف، إضاف��ةً إلى زيادة 
المخاوف من نق��ل وترحيل مراكز البح��ث والتطوير إلى 

الخارج.
وج��اءت الدنم��ارك ف��ي المرتب��ة )6(، والنروي��ج )8(، 
والسويد )9(، وأظهرت هذه الدول أداًء قوياً في اإلنتاجية 
بش��كل عام للقطاع الخاص وممارس��اتها اإلداري��ة. بينما 

استقرت كندا في المرتبة )10(.

ً الدول األكثر تحسنا
النمس��ا والصي��ن كانتا أكث��ر الدول تحس��ناً على مؤش��ر 
التنافس��ية العالمي��ة مقارنة م��ع 2017. وتقدمت النمس��ا 
7 مراكز لتص��ل إلى الترتيب 18، بينم��ا قفزت الصين 5 

مراكز لتصل إلى المركز 13.
وفي الس��ياق ذاته، صعدت روس��يا وتركيا مركزاً واحداً 

لتصال إلى المركزين 45 و46 على التوالي.

أقل 5 مراكز
أظه��رت االقتصادات الخمس��ة األقل في قائمة التنافس��ية 
العالمية تغيي��رات طفيفة ف��ي أدائها، خاصةً ال��دول التي 
عانت من أزمات اقتصادية وسياس��ية في السنوات القليلة 

الماضية.
واس��تمرت فنزويال في ق��اع الترتيب )63(، ث��م منغوليا 
)62(، وكرواتي��ا )61(. ف��ي المقاب��ل، ش��هدت أوكرانيا 

أصدر مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية في سويسرا IMD النسخة الثالثين من 
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الذي شمل 63 دولة.

وأظهر التقرير أن أكبر خمسة اقتصادات تنافسية حول العالم ال تزال كما هي مقارنة مع عام 2017، في حين أن 
الترتيب فقط هو الذي تغير. وعلى الصعيد العربي استطاعت ثالث دول أن تحسن ترتيبها على لوائح المؤشر.
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المصارف السويس��رية وكريدي سويس في شكل 
متزاي��د لتطوير أنش��طتها في الس��وق اآلس��يوية 
خاص��ة بع��د أن ُضيّق الخناق في سويس��را على 
السرية المصرفية. فالسرية المصرفية السويسرية 
التي ربحوا طويال من ورائها قد ضعفت، ما يعني 
أنه ل��م يعد من الس��هل على أغني��اء العالم إخفاء 

ثرواتهم عن سلطات الضرائب في بلدانهم.
ووضعت تلك التغييرات سويسرا في أتون منافسة 
محتدمة مع مراكز أس��رع نم��وا مثل هونغ كونغ 

وسنغافورة.

قواعد جديدة
وتوقّع الخبراء أن اعتماد المزيد من قواعد الشفافية 
والتبادل التلقائي للمعلومات من ش��أنه أن يحد من 
تدفق الثروات العابرة للبحار إلى سويس��را، لكن 
يبدو أن سويسرا استفادت من حالة عدم اإلستقرار 
الجيوسياسية الحالية، كما يعتقد ماتياس نومان من 
مجموعة بوس��طن اإلستشارية في حديث أدلى به 

202 تريليون دوالر ثروات األفراد في العالم

نمت ثروات األفراد خالل العام الماضي لتصل إلى 202 تريليون دوالر أميركي، مسجلة أقوى نمو في 5 سنوات 
بفضل صعود األسواق، وتراجع الدوالر أمام معظم العمالت الرئيسية.

وقالت دراسة أجرتها مجموعة بوسطن االستشارية، إن ثروات األفراد زادت في عام 2017 بنسبة 12 %، فيما 
نمت الثروات العالمية بنسبة 7 %، في ظل تقلبات أسعار الصرف.

النمو األسرع
وف��ي حي��ن احتف��ظ األثرياء ف��ي أميركا 
الش��مالية بالنصيب األكبر م��ن الثروات 
الش��خصية عن��د حوال��ى 43 %، ف��إن 
أسرع نمو جاء في آسيا وأميركا الالتينية 
ومنطقة الش��رق األوس��ط. ويقي��م معظم 
أصح��اب الث��روات األكث��ر ضخامة في 
الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة والصين 

واليابان.

للمجموعة  الس��نوية  الدراس��ة  وأظهرت 
االستش��ارية، اس��تمرار سويس��را كأكبر 
مركز عالم��ي إلدارة الثروات الخارجية 
عن��د 2.3 تريليوني دوالر أميركي، تليها 
هون��غ كون��غ عن��د 1.1 تريلي��ون دوالر 
أميرك��ي، وس��نغافورة عن��د 0.9 دوالر 

أميركي.

ونما المركزان اآلس��يويان بمعدل سنوي 
بل��غ 11 % و10 % ف��ي الترتي��ب على 
مدى األعوام الخمس��ة األخيرة، بما يزيد 
على ثالثة أمثال معدل النمو الذي سجلته 

سويسرا والبالغ 3 %.

وتمثّل قيمة الث��روة التي تديرها المراكز 
المالية في سويسرا، ما يعادل ثلث الثروة 

العالمية في الخارج.

وذكرت الدراسة أنه “على مدار السنوات 
الخم��س المقبلة، من المرّجح أن تس��تمّر 
الث��روة المالي��ة العابرة للبح��ار في النمو 
بمعدّل سنوي شامل يعادل حوالى 5 %.

ويتطلّ��ع مدي��رو الث��روات الكب��ار، بما 
ف��ي ذلك البنوك السويس��رية مث��ل اتحاد 

إلى التلفزيون السويسري، والذي يضيف 
أنه “في هذه األوقات، يبحث األثرياء في 
العالم عن مالذات اإلس��تقرار الس��تثمار 

ثرواتهم”.

المال��ي  اإلس��تقرار  سويس��را  وتوفّ��ر 
والسياس��ي، وكذلك ثبات القوانين وحماية 
الخصوصية ويسر الوصول إلى االسواق 

المالية.

وب��رأي ناوم��ان، ان “أداء سويس��را جيّد 
على هذه المس��تويات جميعه��ا”. ويتأتى 
الجزء االكبر من الث��روات األجنبية التي 
ت��دار في سويس��را م��ن ألمانيا وفرنس��ا 

والمملكة العربية السعودية.

وكان تدفق هذا الحجم الكبير من الثروات 
االجنبية على سويسرا عرضة إلنتقادات 
ش��ديدة خالل الس��نوات الماضية، بسبب 
المخ��اوف م��ن الته��رب الضريبي، لكن 
أندري��اس ميس��باخ، من مؤسس��ة “عين 
الجمهور”، يق��ول: إن األمر أصبح اآلن 

أقل خطورة.

وقال متحدثاً إلى التلفزيون السويس��ري: 
“اآلن، ومقارنة مع أوقات س��ابقة، توجد 
ثروات طائل��ة، من دون التهّرب من دفع 

الضرائب”.

ويرج��ع ذل��ك، إلى توقيع سويس��را على 
سلس��لة من اإلتفاقيات في مج��ال التبادل 
التلقائي للمعلومات )مع 40 دولة(. ودعا 
ميسباخ إلى توس��يع دائرة هذه االتفاقيات 
البل��دان  أخ��رى، خاص��ة  النامية.لتش��مل دوالً 
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أول مئة عالمة تجارية بـ4.4 تريليونات دوالر

وأظهر التصنيف السنوي أن قيمة العالمات التجارية الـ100 األولى عالميا 
بلغت 4.4 تريليونات دوالر، بنمو قياســي وصلت نسبته إلى 21 % مقارنة 

بعام 2017، وهي نسبة النمو األعلى منذ أن بدأ إصدار التقرير في 2006.
الصين

في الوقت الذي بين فيه التقرير اســتمرار الهيمنة الشــاملة للواليات المتحدة 
األميركية على الئحة أكثر مئة عالمة تجارية قيمة، مع 57 شركة أميركية، 
تبلغ قيمتهــا التجاريــة مجتمعــة 71 % من مجمــل القيمة التجاريــة لباقي 
العالمات المئة األخرى، أشار إلى أن البارز، هو الصعود الالفت للشركات 
الصينية التي حققت في 2018 خرقاً الفتاً علــى أكثر من صعيد، إثر دخول 
14 عالمة تجارية صينيــة الئحة المئة عالمة األكثر قيمــة، مقارنة بعالمة 
تجارية صينية واحدة منــذ 12 عاما، كما ارتفعت قيمــة العالمات التجارية 

الصينية بنسبة 49 % عن 2017، وبنسبة 1445 % عن 2006.
الهجمــة الصينيــة تجلت بوضــوح، عنــد متابعة ترتيــب الشــركات الـ20 
الصاعدة، والتي شــهدت أعلى نمو فــي القيمة مقارنة بـــ2017، إذ حلت 7 
شركات صينية في الالئحة من أصل العالمات التجارية العشرين الصاعدة، 
واألبرز أن 3 منها احتلــت المراكز الثالثة األولــى، متقدمة على العالمتين 

.)Netflixو Paypal( التجاريتين األميركيتين
البيع بالتجزئة

أما على مســتوى القطاعات، فإن البيع بالتجزئة حل في المرتبة األولى من 
حيث النمو في القيمة، لكن المســاهمة الفعلية في القيمــة جاءت من نصيب 
قطــاع التكنولوجيــا، الذي أضــاف لوحــده 348 مليــار دوالر علــى قيمة 
الشــركات المئة األولى من أصل 750 مليار دوالر، التي تمثل المبلغ الذي 

أضافته العالمات المئة مجتمعة في 2018.
التكنولوجيا

في هذا الســياق، فإن ثلث الشــركات الـ100 األولى على مســتوى العام من 
حيث القيمــة هي شــركات تكنولوجية، وفي حــال أضيفت الشــركات التي 
تعنى بالتجارة اإللكترونية وشركات االتصاالت إليها، ترتفع نسبة مساهمة 

الشركات التكنولوجية إلى 56 % من مجمل الشركات المئة. 
وفي ما يتعلق بالعالمــات التجارية الخمس األولى عالميــا من حيث القيمة، 
فإنها جميعا شــركات تكنولوجية، 4 منها أميركية، والخامسة صينية، وهي 
على التوالي )غوغل، آبل، أمازون، مايكروسوفت، وتانسانت(، عالوة على 
أن النهضة في القطاع التكنولوجي تظهر جلية عند مقارنة ترتيب الشركات 
الخمس األولــى فــي 2018، بترتيبهــا فــي 2006، ليظهر أنه فــي حينها 
كانت فقط شــركتان من أصل خمســة تنتمي إلى القطاع التكنولوجي، وهي 
 China Mobile التي حلت في المرتبة الرابعة وقتها.مايكروسوفت التي تبوأت المرتبة األولى آنذاك، وشركة

أصبحت شركة غوغل المملوكة للشركة األم ألفابت Alphabet Inc العالمة التجارية األكثر قيمة في العالم مع 
وصولها إلى قيمة تبلغ 302 مليار دوالر، ما جعلها تتقدم آبل التي وصلت عالمتها التجارية إلى قيمة تبلغ حوالى 
301 مليار دوالر، مع ابتعاد باقي العالمات التجارية عن غوغل وآبل بفارق يقارب 100 مليار دوالر تقريباً، وذلك وفقًا 

.Kantar Millward Brownو WPP ألفضل 100 عالمة تجارية في العالم للعام 2018 الذي أصدرته Brandz لتصنيف
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فندق غشتاد باالس
فن���دق  يع��دُك 
غش��تاد باالس 
بت�ج��رب��������ة 
ع��ن  خارج��ة 
بي�ن  المأل��وف 
جب�ال  أحضان 
ع�ل��ى  األل��ب 

ارتفاع 1700 متر فوق س��طح البحر، متيحاً االنغماس في أجواء 
السكينة والبساطة في كوخ “واليغ”.

يُذَك��ر أّن ه��ذا الكوخ بُنَي ع��ام 1786 ولم يخضع س��وى لتجديد 
طفيف منذ ذلك الحين.

فنادق لكشري كوليكشن
ف�ت�ت�ح������ت  ا
مجم��وع������ة 
ق  د ف��ن���������ا
ومنتجع����ات 
“لكش�������ري 
 ” ليكش���ن كو
فندقها “بي�ري 

الين” بمدينة س��افانا األميركية. وأشارت إلى أن “بيري الين” يعد 
أول فنادقه��ا ف��ي المدينة ويتميز بموقعه وس��ط الس��احات النابضة 
بالحي��اة في قلب المدينة التاريخي ويوفر للمس��افرين تجربة فاخرة 

عصرية ضمن وجهة غنية.

“أوتوغراف” في جنوب أفريقيا
أع�ل�ن�����ت 
ق  د ف�ن������ا
أوتوغراف 
كوليك��شن، 
ع��ن ض���م 
5 عق�ارات 
من ع�الم�ة 

“أفري��كان برايد” إلى محفظتها العالمية المتنوعة. وتتنوع خيارات 
العقارات هذه، بين المن��ازل الحضرية العصرية والبيوت الريفية، 
ويوفر كل منها للمسافرين باقة رائعة من المغامرات ورحلة ساحرة 

في عالم المطابخ األصيلة.

“أتالنتس باي جياردينو”
ف�ن��دق  ش����ي�د 
ب�اي  “أتالنت�س 
جي�اردي�ن�����و” 
ل  ل�ي�س������ت�ب�د
دم��ار الح���رب 
الموجعة بفخامة 
عصرية خالبة، 
حي��ث يذّك�����ر 

الجدار المتوهج في استراحة الفندق بصناديق األمانات الموجودة في 
خزن��ات البنوك في زيوريخ. بينما يتمثّل الريف المحيط بالفندق في 
ثريا تتدلى من سقف قاعة “الموجة” وتبدو كسرب طيوٍر مهاجرة.

“فنادق روڤ”
“ف�ن����ادق  تق�دّم 
روڤ” لضيوفه�ا 
الذي��ن ينش���دون 
االس�������ت�مت�اع 
بأج��واء الصيف 
الرائع�ة تج��ارب 
إقام��ة اس��تثنائية 
وع��روض��������اً 

مميزة، وذلك في رحاب أي من فنادقها الخمس��ة الرئيسية في دبي. 
وبفضل مواقعها المميزة تش��ّكل فنادق العالمة وجهةً مثالية لزوار 

المدينة بغرض الترفيه أو ممارسة األعمال التجارية.

استكشف جمال “كابالنكايا”
يع��د منتج�ع 
س���ي�ك����س 
س���ي��نس�ي�ز 
كابالنكاي��ا، 
مقابل خلي��ج 
ب�����ودروم، 
ع��ل���������ى 

شواطئ بحر إيجه، جوهرة مخفيّة غنية بالحضارة والجمال الطبيعي. 
ويقوم منتجع سيكس سينسيز كابالنكايا بصون وحماية شبه الجزيرة 
ه��ذه التي يق��ع عليها، فينعم المس��افرون بأجواء م��ن الخصوصية 

والعزلة، إلى جانب تنظيم العديد من النشاطات الترفيهية.
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سباق الدراجات الهوائية يحظى بالسطوة
تعني العلب��ة الكبيرة المزود 
به��ا اإلص��دار الخاص من 
 Tissot Chrono س��اعة 
 ،XL Tour de France
 45 قطره��ا  يبل��غ  والت��ي 
مل��م، أن هذه الس��اعة أكبر 
حق��اً من الحي��اة. فمن خالل 
الدراجات  متس��ابقي  تمكين 

ومش��جعي الرياضة على حد السواء من ارتداء قطعة تتماشى مع 
أس��لوب الحياة على معصمهم، فإنها تحتفي بكل ش��يء رائع فيما 

يتعلق بحياة سباق الدراجات الهوائية.

تشكيلة ميدو بارونسيلي
أطلق����ت عالم���ة 
ت  ع���ا لس��������ا ا
السويسرية الراقية 
مي���دو مجم�وع��ة 
تتأل����ف م�����ن 3 
س��اعات مح�دودة 
اإلصدار بتصامي�م 
تعك��س “الماضي 

والحاض��ر والمس��تقبل”، تكريم��اً لتراثها العريق ال��ذي يدوم عبر 
األزمان، حيث تجس��د الس��اعات الثالث فترات زمنية مختلفة عبر 

تاريخ العالمة، ورؤيتها المستقبلية لألعوام 1918، 2018، 2118.

ساعة النجم الراحل إلفيس بريسلي
ت��ّم مؤخراً بيع 
س��اع�ة أوميغ�ا 
الت��ي ارتداه��ا 
النج�م الراح��ل 
إلفيس بريس�لي 
بس���ع�ر يص�ل 
إل��ى مل�ي����ون 
ونص�ف دوالر 

أميركي في مزاد ساعات جنيف. وتمتلك هذه الساعة مكانة تاريخية 
عظيمة كونها مملوكة من قبل النجم األسطوري وهي مصنوعة من 

الذهب األبيض عيار 18 قيراط.

ساعات “بريتلينغ نافيتايمر 8”
طرحت عالمة 
ع��ات  لس�����ا ا
ة  خ������ر ل�ف��ا ا
“بريتلي�ن����غ” 
ع���ةَ  م�ج�م��و
س�اعات جديدة 
للطيّاري��ن ف�ي 
منطقة الش��رق 

األوس��ط، حيث تم إطالق “نافيتايمر 8” رس��مياً، وذلك خالل حفل 
مميّز لكبار الش��خصيات أقيم في بوتيك العالم��ة التجارية في دبي 

مول في دولة اإلمارات.

مانيرو فاليباك في كأس العالم
تمت���د الش�����راك�ة 
بي����ن ك����ارل أف 
بوش��رر واإلتح��اد 
ي  يس�����ر ل��س��و ا
لك��رة الق��دم من���ذ 
2016. وق�ام�����ت 
الس��اعات  عالم��ة 
السويسرية الفاخرة 

من لوسيرن بمناسبة كأس العالم، بتصنيع ساعة اختارها الالعبون 
أنفس��هم احتفاالً بهذا الحدث التاريخي وهي ساعة مانيرو فالي باك 

باللون الذهبي الوردي مع مينا وأبزيم أسود.

عصرية وبسيطة بلمسات تقنية فائقة
 True Open س��اعة  أطلق��ت 
ألول   Heart Automatic
م��رة ف��ي ع��ام 2018، وه��ي 
 Rado س��اعة تحمل خصائص
آلية حركة أوتوماتيكية  بالكامل: 
الج��ودة، علبة  سويس��رية فائقة 
 ،monobloc حاضنة بهيكلي��ة
مصنوع��ة من الس��يراميك فائق 
التقني��ة بالكام��ل كما والس��وار، 
وه��ي متوفرة بمجموع��ة ألوان 

رائعة تسحر األنظار.
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إصدار خاص بفنادق النغام
كش����ف�ت ف�ن���ادق 
النغام عن جزمات 
ويلينغتون الزهرية 
م��ن هانتر لعالم�ة 
النغ���ام، لطالم����ا 
عالم��ة  اش�تهرت 

هانتر بتصميمها.
يذكر، أن جزم��ات 
النغ�ام الزه�ري���ة 

الممي��زة تتوفر بكميّ��ات محدودة في 8 فنادق تابع��ة ل�“النغام” في 
أوستراليا، هونغ كونغ، أميركا الشمالية والمملكة المتحدة.

أكبر مزاد خيري
وص��ل إجمال��ي 
الم�زاد  مبيع��ات 
أقام�ت����ه  ال��ذي 
م������زادات  دار 
“كريس����ت�ي�ز” 
عل��ى مجموع��ة 
مقتني���ات پيغ��ي 
روكفيلر،  وديفيد 

إل��ى أكثر م��ن 832 مليون دوالر أميركي. وف��اق ريع المزاد على 
المجموعة التي شملت 1500 قطعة التوقعات األولية، وحقق أعلى 

إجمالي لمزاد علني على مجموعة خاصة على اإلطالق.

إصدار خاص من “أوليس ناردين”
تقدي��ر لروح المغام��رة التي يتحلى 
بها ش��عب اإلم��ارات، نمط الحياة 
الصحراوية الفريد للقبائل القديمة 

وتراثه��ا العري��ق ف��ي الصيد 
بالصقور، قامت دار الساعات 
أوليس ناردين بإهداء محبي 

رياضة الصقور، إص��دار 
“كالس����يك ت�ورب�ي���ون 
فالك���ون” الف�ري���د ف��ي 
إص��دار مح��دود م��ن 8 

ساعات.

“متجر العطالت”
أط�لق�����ت 
منص�����ة 

 T H E
O U T -
 N E T
اإللكترونية 
“م�ت�ج����ر 

العط��الت” الذي يُش��ّكل وجهة متكاملة لتس��ّوق األزي��اء الصيفية 
األنيقة. يضم “متجر العطالت” مجموعة مختارة بعناية من اللوازم 
الصيفي��ة التي تحمل توقيع مصّممين عالميين لقضاء موس��م حافل 

بالمرح، إن كان على البحر أم في المدينة.

HALO أوديمار بيغه” تكشف عن“
كش���������ف���ت 

ي�م������ار  ود “أ
ب�ي�غ������ه” ع�ن 
تفاصيل مهمتها 
الفني��ة الرابع��ة 
تح�ت ع�ن���وان 
 ،H A L O
ويُع��رض ه��ذا 

العم��ل الفني خالل معرض آرت بازل، في سويس��را، حيث قامت 
“أوديمار بيغ��ه” بتفويض الثنائي البريطان��ي روث جارمان وجو 

جيرهارت لتصميم وتنفيذ العمل الفني، بالتنسيق مع مونيكا بيلّو.

األناقة المتفردة بلمسات خاصة
تماش��ياً مع التصميم المعاصر 
األنيق لتش��كيلة ع��ام 2018، 
اس��تضافت “أوميغ��ا” نوع��اً 
مختلفاً من اإلحتفاالت تمثل في 
عشاء متنقل أقيم بمدينة برلين 

بلمسة من األناقة المعاصرة.
ضي��ف  الحف��ل  واس��تضاف 
الش��رف، النجمة كايا جيربر، 
الت��ي تتمي��ز بطابعه��ا الفريد 
ال��ذي يعكس الفخام��ة والذوق 

الرفيع.
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العمل وقوفًا في “أبل”
ق��ال المدير التنفيذى لش��ركة 
أبل األميركي��ة، تيم كوك، إن 
الجل��وس لفترة طويل��ة داخل 
المكات��ب أم��ر ض��ار للغاية، 
ووصف��ه بالس��رطان الجديد. 
وأش��ار إل��ى  أنه يس��عى إلى 
محارب��ة ه��ذا األم��ر داخ��ل 

الشركة، موضحاً أن جميع الموظفين داخل مقر “أبل بارك الجديد”، 
لديهم مكاتب ويمكنهم العمل عليها وهم يقفون. وأظهرت الدراسات 
الحديثة أن األش��خاص الذين يجلسون على كرسي في مكتب طوال 

اليوم لديهم فرصة أكبر لإلصابة بالعديد من األمراض المزمنة.

النحل مهدد باالنقراض
كش���فت دراس��ة 
باحث�ون  أجراه�ا 
الجام�ع���ة  م���ن 
ل�ي��ة  لش��������م�ا ا
الغرب�ي�����ة ف���ي 
إيفنس��تون  مدينة 
األميركي��ة ع��ن 

تقلص سريع لعدد النحل البري واألليف في القارات جميعها باستثناء 
القط��ب الجنوبي. وح��ذر الباحثون من أن ارتف��اع درجات حرارة 
خاليا النحل بسبب االحتباس الحراري سيؤدي إلى انقراض جماعي 

لتلك الحشرات في كل القارات، خالل األعوام القليلة المقبلة.

مضادات روسية لحماية كوكب األرض
تط�ور ش�������رك�ة 
“روس آت�������وم” 
الروس��ية للطاق��ة 
الذري���ة تقني����ات 
لحماي���ة كوكبن���ا 
م���ن الكويك�ب��ات 
والنيازك الخط��رة 

التي قد تسقط على سطح األرض. ويقول الخبراء الروس إن نيزكاً 
حجرياً بقطر 200 متر قد يشكل خطراً كبيراً على كوكبنا في حال 
اصطدامه باألرض، ومن الضروري تدميره في الفضاء باستخدام 

صاروخ يحمل قنبلة ذرية.

أفضل منشور علمي في 2018
طبيب��ة  الس��ورية  حصل��ت 
الجراحة العظمية هالة كمال 
قطيش، عل��ى جائزة أفضل 
منشور علمي في 2018 من 
الجمعية السويسرية للجراحة 
العظمية، عن بحثها “هندسة 
النس��ج في ع��الج إصابات 

غضروف المفصل”.
قطي��ش أوضح��ت أن بحثها 

ح��ول كيفي��ة إنتاج خاليا قادرة على التمايز من األش��خاص األكبر 
عم��را، وهذا لم يتحقق س��ابقاً، عالوة على أن النس��يج الغضروفي 
الناتج عن بروتوكول التطوير مش��ابه بنس��بة 80 % للنس��يج األم، 
بينما النتائج المنشورة لغير باحثين نسبه تشابهها ال تتجاوز 30 %.

ب��دوره، أكد رئيس قس��م جراح��ة األربطة والط��ب الرياضي في 
المشفى الجامعي بجنيف فيليب تشول، أن البحث ينفرد بتقنية جديدة 
لتجهيز األنسجة ثالثية األبعاد، ونتائج البيانات األولية تساهم كثيراً 
بجراحة استعادة الغضروف بنسب نجاح وتشابه لم يسبق أن تحققت 

من قبل عالمياً.

مستحضرات تكافح الشيخوخة

صرح البروفيسور جاك بروست، الرائد في مجال العناية بالبشرة 
وعالج التجعدات، أنه قد يملك الحل إلبطاء عملية التقدم في العمر 
أو حتى عكس��ها، وأنه يتطلع إلى مس��اعدة األش��خاص في منطقة 

الشرق األوسط الراغبين في الحفاظ على مظهر شاب.
وباالعتم��اد عل��ى خبرة البروفيس����ور بروس��ت، قام��ت عيادته 
“نيس���ين�ز دي جينولي���ي”، بإنت��اج مجموع���ة م���ن الكريم�ات 
ومنتجات العناية، المصممة خصيصاً للحفاظ على نضارة البشرة 

والشباب.
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م��ن اإلن��اث، أي ان النتيجة س��تكون عنصرية أو 
متحيزة للذكور.

األسلحة الفتاكة
تقول “سيمنز”، إن اإلنفاق العسكري العالمي على 
أنظمة الذكاء االصطناعي والروبوتات كان قرابة 
5.1  ملي��ار دوالر أميركي ع��ام 2010، وأصبح 
أكثر م��ن 7.5 ملي��ارات دوالر في ع��ام 2015. 
وقد بدأت عمليات تطوير األس��لحة القاتلة بالذكاء 
االصطناعي من دون تدخل البش��ر في اتخاذ قرار 

قتل شخص أو أشخاص.

مخاطر الذكاء االصطناعي: احتمال التحكم بالبشر

أشارت “بلومبرغ” في تقرير مصور لها إلى ضرورة التعرف على مخاطر الذكاء االصطناعي من بداياته األولية 
كندية  جامعة  في  مكسيكي  طالب  تطبيق  التقرير  وعرض  أضرارها.  وتفادي  مستقبال  لها  لالنتباه  حاليًا 
تتصدر عالميا في أبحاث الذكاء االصطناعي، فكشف عن نجاحه في تطوير برنامج صوتي ال يحتاج إال إلى 
وكأنها  تبدو  ينطقها  لم  عبارات  لتركيب  له  الصوتية  البصمة  الستخالص  دقائق   8 لمدة  شخص  حديث 

عبارات يقولها بصوته. 

يحظ��ى تطبي��ق FakeApp للفيدي����و، 
وال��ذي يعم��ل بال��ذكاء االصطناع����ي، 
بش��عبية كبيرة )يعتمد على ما يع��رف ب�

 Viola-Jones object detection
framework(، نظ��راً لقدرت��ه عل��ى 
اس��تبدال وج��ه أي ش��خص ف��ي الفيديو 
ووض��ع وج��ه لممثل أو ممثلة مش��هورة 

مكان أي شخص آخر.
وال يتطل��ب تزوي��ر أي لقط��ات فيدي��و، 
س��وى الحص��ول على ص��ور أو لقطات 
فيديو للش��خص، ك��ي يتم اس��تبدال وجه 
ش��خص آخر في الفيدي��و األصلي بوجه 
“الضحي��ة” من خ��الل اس��تغالل الذكاء 
االصطناعي للتالع��ب بالصور والفيديو 

والصوت.

التمييز العنصري
تس��تخدم ش��ركات أميركية حالي��اً أدوات 
ال��ذكاء االصطناع��ي لف��رز المتقدمي��ن 
للوظائ��ف قب��ل الب��دء بمقاب��الت العمل، 
حيث يتم استبعاد المرشحين باالستناد إلى 
تحليالت لمقابالت أولية بكاميرات ترتبط 
بأدوات الذكاء االصطناعي، وذلك لقراءة 
تعابي��ر الوجه وتحليل الصوت وغير ذلك 
م��ن آالف النقاط التي تخضع للمقارنة مع 

افضل الموظفين الحاليين.
وتكم��ن المش��كلة بذل��ك ف��ي أن أنظم��ة 
ال��ذكاء االصطناع��ي ق��د ت��م بناؤها من 
قب��ل مبرمجين ذكور وبيض وباس��تخدام 
أص��وات من الذكور وصور وجوه رجال 
بيض، ما يؤدي إلى تقييم سلبي لألصوات 
األنثوية والوج��وه غير البيضاء، وبالتالي 
اتخاذ الذكاء االصطناعي لقرارات س��لبية 
ضد هؤالء الناس من غير البيض وكذلك 

عس��كرية  مه��ام  ت��وكل  أن  ويمك��ن 
واس��تخباراتية مث��ل االغتي��االت ألنظمة 
ال��ذكاء االصطناع��ي التي تتول��ى تلقائياً 
عملي��ة إط��الق النار، وبعضها مس��تخدم 
فعلياً ف��ي بعض الدول. وق��د رفضت كل 
من إسرائيل والواليات المتحدة األميركية 
وفرنس��ا وروس��يا وبريطاني��ا، إص��دار 
قان��ون دولي يمنع تطوير أس��لحة بالذكاء 

االصطناعي.

التحكم بالبشر
أت��اح تف��وق االنس��ان عل��ى الحيوان��ات 
التحك��م به��ا وترويضه��ا نظ��را لقدراته 
العالي��ة بالتفكير، ولكن حين يتفوق الذكاء 
االصطناعي عل��ى ذكاء االنس��ان، وهو 
أم��ر متوقع خالل عقود قليلة، فإن التحكم 
بالبشر من قبل أنظمة الذكاء االصطناعي 
سيصبح أمراً حتمياً، ولذلك ال بد من تقييد 
هذه األنظمة وتغذيتها بالمبادئ واألخالق 
اإلنسانية لمنع استخدامها ألغراض شريرة 
تؤذي البشر. وتبرز هنا حادثة إفالت نظام 
ذكاء اصطناع��ي ل��دى “فايس��بوك” من 
الرقابة البشرية، حين طور لغة للتواصل 
خاصة به غير اللغة اإلنكليزية، حيث بدأ 
الروبوت��ان “بوب وألي��س” في التواصل 
مع بعضهما البعض، والوصول إلى اتفاق 
بينهما إلنجاز مهمة معينة باس��تخدام لغة 
جديدة غير معروفة لم يستطع المبرمجون 
تحديدها. فقد اس��تطاع الروبوتان تطوير 
هذه اللغة الجديدة بس��بب خطأ بشري من 
المبرمجي��ن، إذ م��ن المفت��رض أن يقوم 
مهندس��و الروبوت بوضع قيود أو حدود 
يمكن السيطرة عليه.على ق��درة الروب��وت عل��ى التعلم حتى 
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التحليالت التلقائية ضد محاوالت االحتيال، على مس��اعدة الشركات على 
تقليل التكاليف المتعلقة باالحتيال وتقليل التع��ّرض لغرامات عدم االمتثال 

من قبل السلطات التنظيمية.
ويضيف هذا الحّل مس��توى إضافياً من المعرفة بالس��يناريوهات الخاصة 
باالحتيال وغس��ل األموال، من خالل الوص��ول إلى المعلوم��ات التي يتّم 
جمعه��ا حول عملي��ات االحتي��ال، والجم��ع بين ه��ذه المعرف��ة والتقنيات 

المتقدمة التي تكشف تلقائياً عن الحوادث الخطرة في مراحلها المبكرة.

جمع االنماط
ويقوم حّل “كاسبرس��كي”، أثناء إجراء المس��تخدم للمعاملة، بجمع المئات 
من المؤش��رات غي��ر الش��خصية وتحليله��ا، والتي يس��تمدّها م��ن جهاز 
المستخدم والبيئة المحيطة به، واألنماط الس��لوكية والبيومترية للمستخدم، 
واللج��وء إلى مح��اوالت اخت��راق النظام عن بُع��د بالتروج��ان أو ببوتات 
اإلنترنت، والبرمجيات الخبيثة التي تستهدف األجهزة المحمولة وعمليات 

البرمجة بالَحقن.
بعد ذلك، وبمس��اعدة خوارزميات تعلم اآلالت، يق��وم بربط هذه النتائج مع 
أنماط االستيالء على الحسابات، واالحتيال على الحسابات الجديدة وغسل 
 Kaspersky Fraud Prevention Cloud عب��ر  وذل��ك  األم��وال، 

والمعلومات التي تُجمع عالمياً باالستناد إلى البيانات الكبيرة.
ويمكن للحل أيضاً، بالنظر لوظائف الربط ورس��م الخرائط التي يتسم بها، 
تحديد عمليات غس��ل األموال بين المؤسس��ات تلقائياً من خالل البحث عن 
االرتباطات بين التش��خيصات الطبيعي��ة واألجهزة المس��تخدمة واألنماط 
إجراءها، والتي يُعرف أنها تُشارك في عمليات مماثلة.السلوكية، بجانب العديد من التفاصيل األخرى المرتبطة بالمعاملة التي يتم 

جيل تقني جديد لمواجهة االحتيال عبر اإلنترنت

وازدادت أهمية تحس��ين هذه الشركات مس��تويات األمان 
ف��ي المعامالت الت��ي تتّم عب��ر اإلنترنت وتقلي��ل مخاطر 
االحتي��ال، مث��ل االس��تيالء عل��ى الحس��ابات وعملي��ات 
االحتيال في الحسابات الجديدة، مع الحفاظ على التميّز في 
تجربة المس��تخدمين والحدّ من تكاليف تنفي��ذ تدابير أمنية 

إضافية، مثل المصادقة متعددة العوامل.

حلول مبتكرة
أصدرت “كاسبرس��كي الب” جيالً جديداً م��ن حلول منع 
االحتيال التي تضم اثنين من المنتجات المس��تقلة: ويستفيد 
 Kaspersky Advanced Authentication الح��ّل 
م��ن مجموعة م��ن التقني��ات التي تح��دّد وجود ش��ذوذ أو 
نشاط احتيالي محتمل في كل من مرحلتي تسجيل الدخول 
وإجراء المعاملة، ويقوم بلفت نظر الش��ركة إليها من أجل 
إج��راء فحوص إضافي��ة والتحق��ق من هوية المس��تخدم، 

للمساعدة في التغلب على هذه التحديات.
ويقوم هذا الح��ّل بتحليل البيان��ات الس��لوكية والبيومترية 
وس��معة الجه��از المس��تخدم وأي بيان��ات وصفي��ة قيمة 
أخرى غير شخصية، في حين تضمن تقنيات تعلم اآلالت 
والخوارزميات الرياضية المعقدة معدالت عالية للكش��ف 
عن مح��اوالت االحتيال وتقلي��ل وقت اكتش��اف الحاالت 

الشاذة.
وال تتطلب عملية المصادقة اتخاذ أي إجراءات محدّدة من 
المستخدم، ما يسمح للشركات اس��تبقاء المستخدمين ونمو 

قنواتها الرقمية ومنحهما أولوية عالية.

إجراءات ضد االحتيال
ما زال��ت الجرائ��م المالية، التي تش��مل االحتيال وغس��ل 
األموال، تش��كل مصدر قلق كبير لالقتص��ادات الحديثة، 
وهو ما يفّسر سبب حرص السلطات التنظيمية على الدفع 
بتش��ريعات جديدة لمنع مثل هذه الجرائم. األمر الذي يُلقي 
بالمس��ؤولية على المؤسس��ات المالية التي س��يكون لزاماً 
عليها أن تحقق الش��فافية الكاملة في عملياتها، ال من أجل 
س��المة أعمالها التجارية فقط، وإنما للحفاظ على االمتثال 

للوائح التنظيمية المتطورة.
 Kaspersky ويعمل ح��ّل “كاسبرس��كي الب” الجدي��د
Automated Fraud Analytics، المخت��ص بإجراء 

أصبح االحتيال عبر اإلنترنت يشّكل تحدياً كبيراً لدى مجموعة كبيرة من األنشطة التجارية العاملة في قطاع 
المال والمجاالت المتصلة به، مثل مقدمي برامج الوالء وشركات التجارة اإللكترونية، وذلك نظراً للتطّور السريع 

ونمو القنوات الرقمية.
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Dialer خبراء يحذرون من تثبيت
ح����ذرت ب��واب�����ة 
التكنولوجيا “موبايل 
زيش�����ر دي” م��ن 
تثبي��ت أي تطبيق�ات 
 Dialer ه��ات������ف
إذا  إضافي��ة، حت��ى 
كانت توف��ر المزي��د 

من الوظائف.
وأوض��ح الخب��راء األلمان، أن تطبيقات الهات��ف اإلضافية قد تهدد 
خصوصية بيانات المس��تخدم، نظراً ألنها قد تقوم في أسوأ األحوال 

بنقل بيانات دليل العناوين بالكامل إلى الشركات األخرى.

الساعات الذكية أدوات للتجسس
أك���دت ش������رك�ة 
الب،  كاسبرس��كي 
الذكية  الساعات  أن 
أن  الممك���ن  م��ن 
أدوات  تصب���ح 
عل��ى  للتجس����س 

مستخدميها من خالل تجميع إشارات مقاييس التسارع والجيروسكوب 
الصامت��ة، التي يمكن اللجوء إليها بعد تحليلها لخلق مجموعات من 
البيانات الش��خصية الخاصة بمالك الس��اعة. وإذا ما أسيئ استخدام 
هذه البيانات من جهات خارجية، قد يتعرض المس��تخدم إلى خطر 

مراقبة تحركاته كلها، منها استخدامه معلوماته الحساسة.

برنامج “بلوبرنت” من “فايسبوك” مايكروسوفت تستحوذ على غت هاب
وقعت “فايسبوك” شراكة مع 
الجامع��ة األميركي��ة في دبي 
إلطالق برنام��ج “بلوبرنت” 
المتخصص في تزويد الطلبة 
المقبلي��ن عل��ى س��وق العمل 
بمه��ارات ومع��ارف صناعة 
المنص��ة  عل��ى  اإلعالن��ات 
البرنامج  االلكترونية. ويشمل 

تعريف الطلبة بش��ركاء “فايسبوك” الذين يقدمون فرص التدريب، 
لتوفي��ر بيئة احترافية للمتدرب قادرة على تزويده بالخبرات الفعلية 

قبل التحاقه بسوق العمل.

استحوذت مايكروسوفت 
ع�ل���ى “غ��ت ه����اب” 
للمصادر  موق��ع  أكب��ر 
والمبرمجين  المفتوح��ة 
حول العال��م، وذلك لقاء 
7,5 مليار دوالر. وتعد 

“غت هاب” أكبر منصة تبادل واستضافة لألكواد البرمجية مفتوحة 
المص��در وإدارتها بفاعلية ومراجعتها وتنقيحها ومراقبتها. وتعتبر 
هذه الصفقة ثاني أكبر اس��تحواذ تقوم به الش��ركة خالل فترة تولي 
الرئيس ستايا ناديال، حيث اشترت مايكروسوفت في 2016 شركة 

“لينكد إن” مقابل 27 مليار دوالر.

شراكة بين DHL و“ماغنتو”
أعلن��ت مجم�وع���ة 
دويتش��ه بوس�ت دي 
إت����ش إل لخدم��ات 
الش���ح�ن الس���ري�ع 
الدولية، عن تعاونها 
م��ع “م�اغ�ن�ت�����و” 
مج��ال  ف��ي  الرائدة 

االبتكار في التجارة الرقمية السحابية، وتقدم هذه الشراكة مجموعة 
واسعة من خدمات الشحن لتجار التجارة اإللكترونية، والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وأصحاب المشاريع عبر 

اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

شراكة لمنصة “نون” مع “إيباي”
وقع��ت “ن��ون”، منصة 
التس���وق اإلمارات�ي����ة، 
اتفاقي��ة ش��راكة طموحة 
“إيب�����اي”  م�ع موق���ع 
لعمالء  تتي��ح  العالم��ي، 
المنطق��ة فرصة ش��راء 

المنتجات من أرجاء العالم بكل س��هولة وبساطة. وستتولى “نون” 
إنجاز جميع الطلبات من “إيباي” التي يتم استكمالها عبر منصتها، 

لتقوم بتوصيلها للعمالء مباشرة.
وهذه التجربة س��تتوفر للعمالء في اإلمارات والس��عودية بدءاً من 

النصف الثاني من عام 2018، عبر تطبيق “نون”.
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إطالق “باقة سامسونغ لألعمال”

أول مركز استضافة لـ“إنترنت األشياء”

أطلقت ش��ركة سامسونغ 
جدي��دة  رقمي��ة  منص��ة 
كلي��اً تحت مس��مى “باقة 
لألعمال”،  س��امس��ون�غ 
وهي قائمة على السحابة 
وخ�اص����ة بالخدم����ات 
الموجه���ة لألع�م�����ال، 
حيث ت��م تطويرها لدعم 
الصغ�ي��رة  الش����رك�ات 
والمتوس��طة ف��ي منطقة 
الشرق األوس��ط وشمال 
إفريقي��ا من خالل تعزيز 

قدراتها الرقمية وتقنيات اتصالها. وستوفر المنصة الجديدة للشركات 
المسجلة مجموعة من تطبيقات األعمال حسب الطلب مثل: تطبيق 
المسح اإللكتروني وتطبيق القائمة اإللكترونية وغيرها، والتي يمكن 
تخصيصها بحسب المتطلبات وتشغيلها عن بُعد ألجهزة سامسونغ 
المحددة. كما تقدم المنصة للش��ركات الصغيرة والمتوسطة ستة من 

أكثر تطبيقات األعمال الموجهة لألعمال المطلوبة في السوق.

أطلق��ت “ه��واوي” أول مرك��ز اس��تضافة متعدد الش��ركاء لتقنية 
“إنترنت األشياء” في منطقة الشرق األوسط، يدعم مساعي تأسيس 
نظام إيكولوجي ش��امل ومتكامل، ويعنى بمتابعة مس��تجدات تقنية 
إنترنت األش��ياء وتفعي��ل العمل على كافة األمور الكفيلة بتس��ريع 
خطى تطوير أعمال هذه التقنية بما يتناس��ب مع متطلبات األسواق 
المحلية ف��ي المنطقة. وفي إطار إطالق أعمال مركز االس��تضافة 
وتمكين الش��ركاء للعمل على بناء النظام اإليكولوجي الشامل لتقنية 
انترنت األشياء في المنطقة حصلت شركتا “هويزهونغ” و“حيات 
لالتصاالت” على أول شهادتي اعتماد في تقنية انترنت األشياء ذات 

النطاق المحدود من مركز “هواوي” الجديد.

ميزة البحث البصري من مايكروسوفت

طرحت “مايكروس��وفت” تطبيق البح��ث “Bing”، حيث أعلنت 
الشركة عن إطالقها تحديث جديد طال محركها هذا، والقادم بميزة 

البحث البصري الذكية.
بعب��ارة أخ��رى ه��ذا التحدي��ث عب��ارة ع��ن “Lens” ولك��ن من 
مايكروسوفت، وهي تماماً مثل المساعد الصوتي، حيث تستخدم هذه 
الميزة ش��بكة عصبية تم تدريبها باستخدام العديد من وحدات البايت 
الخاصة بصور العينة، وفي نهاية عملية التدريب يمكن للنظام النظر 

إلى الصور الجديدة و أحيانًا معرفة ما هي عليه.

“فايسبوك” تستخدم تقنية الليزر
كش������ف��ت 
ث�ي�ق�������ة  و
ه��ا  نش�����ر
ق�������ع  م��و
“بي�زن����س 
إنس��اي�در” 
أن ش���رك�ة 
“فايسبوك” 
ت  أ ب��������د

اختب��ار وس��يلة جدي��دة لتقدي��م خدم��ات اإلنترنت فائق الس��رعة 
باستخدام أشعة الليزر التي تنطلق من إحدى الطائرات.

ومع اس��تخدام أشعة الليزر ستتمكن الش��ركة من الربط الالسلكي 
بين الطائرة ومحطة أرضية على بعد 9 كيلومترات من الطائرة.

وأظهرت التجارب التي أجريت، أنه يمكن إرسال إشارات إنترنت 
عالية السرعة إلى المناطق النائية.

وبحس��ب “فايسبوك”، فإن التقنية الجديدة تس��تطيع توفير اتصال 
إنترنت في االتجاهين بس��رعة تصل إلى 10 جيغابايت في الثانية 

الواحدة.
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الذكاء االصطناعي وذكاء األعمال

أداتان حيويتان لتحقيق مستقبل رقمي

عالء يوسف
المدير التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط في شركة “ساس”

في أعقاب الثورة الصناعية الرابعة التي اجتاحت العالم، وتحديداً في الش��رق األوس��ط، أدى التقدّم التقني الكبير إلى حدوث ارتقاء ملحوظ في 
كيفية عمل الشركات. لقد اتسع نطاق االبتكار وتسارعت تقنيات األتمتة المتنامية في منطقتنا، التي ما فتِئت تبذل جهوداً كبيرة الحتضان هذه 
التقنيات واعتمادها وتعزيز موقعها في طليعة المس��يرة المتواصلة نحو الرقمنة. وتش��مل األصول الرئيس��ة للثورة الصناعية الرابعة الذكاء 
االصطناعي والبلوك تشين والتقنيات المالية والروبوتات وتحليالت البيانات. ويرى الخبراء أن هذه الثورة سوف تمسُّ كل جانب من جوانب 
حياتنا اليومية، من تصنيع البضائع إلى تقديم الخدمات. لقد بات كل من الذكاء االصطناعي وذكاء األعمال ركيزة من ركائز التغيير في المنطقة 
التي تعمل على إحداث تغيّر طموح في مشهد العمل التقليدي والمنعزل عن مواكبة التقدّم. وفي قلب هذا التحّول تكمن التقنيات الخاصة بتحليالت 
البيانات، حيث يتّم بش��كل كبير تداول البيانات، س��واء التي تدخل إلى أجهزتنا أو تتولّد منها يومياً، مثل أجهزة الحاس��وب المحمولة والهواتف 
الذكية واألجهزة اللوحية، حتى أصبح ذلك يشكل أساساً لذكاء األعمال، الذي يُعدّ الركيزة األساسية للحصول على نظرة متعمقة على األعمال 
والعمليات المؤسسية الذكية، وذلك مع سعي الشركات لالنسجام مع األجندة الرقمية اإلقليمية. إن األجندة اإلخبارية اليوم ممتلئة بقصص تبنّي 
الشركات للذكاء االصطناعي وتطبيقها لذكاء األعمال، وكالهما محّرك رئيس دافع لعجالت الخطط الحكومية االستراتيجية. وتماشياً مع ذلك، 
تم اإلعالن عن عدة مشاريع ممكَّنة بالذكاء االصطناعي في عدد من القطاعات، يُنتظر أن تساهم في إحداث التحّول الرقمي المنشود في الشرق 
األوس��ط. ومن الواضح أن ثّمة تحوالً جذرياً حاصالً بالتوازي مع س��عي الش��ركات والجهات الحكومية في الشرق األوسط للتأقلم مع الِحراك 
العالمي في مجاالت الذكاء االصطناعي والتقنيات المتطورة، فهذه الشركات والحكومات، ببساطة، تواجه إما التقدّم ومواكبة هذا الِحراك، أو 

التخلّف عن الركب والبقاء خارج المنافسة.
وفي تقرير حديث صادر عن “آي دي سي”، نجد أن اإلنفاق على أنظمة الذكاء االصطناعي في الشرق األوسط وإفريقيا سيصل إلى 114.22 

مليون دوالر في العام 2021.
إن التحّول الرقمي دافع أساسي في كل األجندات والبرامج الوطنية في المنطقة، وإيجابياته ملموسة في جميع القطاعات المتأثرة به. فعلى سبيل 
المثال، يُنتظر أن يؤدي التحّول الرقمي في القطاع الحكومي إلى سرعة تنفيذ المبادرات الحكومية ويساهم في تحقيقها بكفاءة وإنتاجية عاليتين. 
وقد بات من الضروري اآلن، أكثر من أي وقت مضى، أن تُستغل طاقة البيانات الكبيرة والتحاليل المتقدمة لزيادة اإلنتاجية والكفاءة، واألمر 
ذاته ينطبق على القطاع الخاص. ومن األمثلة الممتازة على هذا األمر، لجوء الوزارات إلى اس��تخدام الذكاء االصطناعي في مش��اريع البنية 
التحتية والطرق للمساهمة في تقليل تكاليف تنفيذ هذه المشاريع والوقت المستغرق فيها والموارد البشرية المطلوبة لها، باإلضافة إلى تعزيز 
األمان ودعم الكفاءة وأتمتة المعدات. إن قطاع التجزئة كذلك مهتٌم باستخدام الذكاء االصطناعي وذكاء األعمال لفهم عقليات الزبائن وسلوكياتهم 
في الشراء، نظراً ألن ذلك يتيح الفرصة أمام البائعين لتقديم تجربة تسوق شخصية للزبائن ومنحهم الخيارات األكثر تطابقاً مع أذواقهم، بناًء 

على البيانات المجمعة عنهم خالل تواجدهم في المتجر.
لقد حدّد خبراء التقنية وجود تناٍم في الطلب على الذكاء االصطناعي وذكاء األعمال في سوق الشرق األوسط، الذي يهدف إلى االبتعاد سريعاً 
عن اس��تخدام التقنيات القديمة والتقدّم بس��رعة باتجاه االزدهار، ولذا فإن الوقت يصبح عامالً حاسماً لدى أولئك الخبراء في تقديم تقنيات تتسم 
باإلنتاجية العالية واألمان المرتفع وبكونها ذات كفاءة عالية في مجال الذكاء االصطناعي وذكاء األعمال، وتنفيذها. وحين يتحقق ذلك، سوف 
يمكن للمنطقة بأكملها حصد المزايا اإليجابية لهذه الجهود، ما س��يجعل الرؤى االس��تراتيجية الوطنية واقعاً يعيش��ه جميع المواطنين والسكان 

والمنتفعين، كما سيكون ذلك شاهداً واقعياً على تقليل اعتماد المنطقة على النفط وتوسيع مصادر الدخل وتنويعها خالل العقد القادم.
خالصة القول هي أن منطقة الشرق األوسط على وشك أن تُصبح مركزاً ثابتاً لالبتكار، حيث تُظهر الشركات والمؤسسات التزاماً كبيراً تجاه 
في خضّم المنافسة الشديدة.تحقيق رؤيتها بالكامل، مع الحرص على االستثمار بقوة في سبيل االستعداد للمستقبل والتسلّح بأدوات التمكين التي تضمن لها إحراز النجاح 
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والوصول إلى مستويات نمو قوية في المستقبل القريب.

الرابح األكبر
س��اعدت منتجات “هواوي” المتجددة على تعزيز مكانة الشركة في المرتبة الثالثة 
في مجال مبيعات الهواتف الذكية بإجمالي 40.426 مليون جهاز، وبحصة سوقية 

تبلغ 10.5 %.
وفي هذا الصدد، قال أنشول جوبتا: ساعد نمو شركة هواوي البالغ 18.3 % خالل 
الربع األول من ع��ام 2018، في تقليل الفجوة بينها وبين ش��ركة آب��ل، لكن نموها 
المستقبلي يعتمد في شكل أكبر على زيادة مبيعاتها في مناطق آسيا والمحيط الهادئ 
الناش��ئة، إضافة إلى وضع حل للمشكالت في س��وق الواليات المتحدة األميركية، 

وذلك من خالل تطوير عالمة تجارية استهالكية أقوى.
وكانت شركة “شاومي”، الرابح األكبر بعد بيعها قرابة 28.5 مليون جهاز، محققةً 
نمواً بنسبة 124 % على أساس سنوي، ويعود الفضل في ذلك إلى توسعة محفظتها 
من الهواتف، إضافة إلى اتباعها استراتيجية تسعير قوية ساعدتها في الوصول إلى 
المرتبة الرابعة خالل الربع األول من عام 2018، ويؤكد أنش��ول جوبتا، أن نموها 

في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الناشئة وحدها بلغ 330 %.

أنظمة التشغيل
وفي ما يتعلق بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، اس��تحوذ نظام أندرويد على الحصة 
األكبر من المبيعات بنحو 329.5 مليون جهاز، لكن حصته الس��وقية تراجعت في 

شكل طفيف من 86.1 % في عام 2017، إلى %85.9 في 2018.
تبلغ 14.1 %.بدوره، بلغت مبيعات نظام “آي أو إس” قرابة ال�54 مليون جهاز، بحصة س��وقية 

نمو أسواق الهواتف الذكية في العالم

“آبل وسامسونغ”
استحوذت “سامسونغ” على النصيب األعلى من 
مبيعات األجهزة، بحصة س��وقية  تبلغ 20.5 % 

أو ما يعادل 78.564 مليون جهاز.
ومع ذل��ك، تق��ول الدراس��ة إن الهوات��ف الذكية 
متوس��طة المواصفات من “سامسونغ”، واجهت 
منافسةً مس��تمرة من العالمات التجارية الصينية، 
ما أدى إلى انكماش مبيعات هذه الفئة على أساس 
س��نوي، وذلك على الرغ��م من إطالق الش��ركة 
ألجهزة “غاالكسي إس 9 وإس 9 بالس”، وعلى 
الرغم أيض��اً من التأثير اإليجاب��ي لمبيعات جهاز 
“نوت 8” على كام��ل مبيعات “سامس��ونغ” في 

الربع األول من عام 2018.
وتش��ير المعطي��ات إل��ى أن معدل نم��و الهواتف 
الذكي��ة من “سامس��ونغ” س��يظل تح��ت الضغط 
خ��الل ع��ام 2018، مع تزاي��د هيمن��ة العالمات 
التجاري��ة الصينية وتوس��عها في أس��واق أوروبا 

وأميركا الالتينية.
أما “آب����ل”، فقد بلغت حصتها الس���وقية نس���بة 
14.1 %، أي حوال��ى 54 ملي��ون جه��از مباع، 

بزيادةٍ قدرها 4 % على أساس سنوي.

عمليات استبدال أكبر
وتعليقاً على هذه النتائج، ق��ال مدير األبحاث لدى 
“غارتنر”، أنش��ول جوبت��ا: على الرغ��م من أن 
مستوى الطلب على هاتف “آيفون X” قد تجاوز 
مس��تويات الطلب على هواتف “آيفون 8 وآيفون 
8 بلس”، إال أن “آبل” قد سعت بكل جهدها للدفع 
بعمليات استبدال أكبر لهواتفها الذكية، ما أدى إلى 
تحقيق الش��ركة لنمو أبطأ من المتوق��ع في الربع 

األول من عام 2018.
ومع تركيزه��ا الحص��ري على الهوات��ف الذكية 
عالية المواصفات، باتت “آب��ل” بحاجة إلى رفع 
مس�����ت�وى تجرب�ة اس���ت�خ�دام الجيل التالي م�ن 
هاتف “آيف��ون” في ش��كل كامل، وذل��ك لتعزيز 
عملي��ات االس��تبدال من قب��ل المس��تخدم النهائي 

حققت مبيعات األجهزة الذكية للمستخدمين النهائيين نمواً جديداً في الربع األول من عام 2018، بنسبة 
الفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغ عدد  إلى ما يقرب من 384 مليون جهاز، مقارنًة مع  1.3 %، لتصل 

األجهزة الذكية المباعة 378.5 مليون جهاز، وذلك وفقًا لمؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية “غارتنر”.
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ألماني يخترع وسادة لحماية الهواتف

اتفاق بين “توشيبا” و“شارب”

بـتـكـــــر  ا
لـــــب  طـا
ســـة  لهند ا
األلمانـــي 
فيـلـيـــــب 
فرينـــزل، 
وســــــادة 
تـشـــــبــه 
أرجـــــــل 

العنكبوت تبــدأ في الفتح تلقائيا فور وقوع الهاتف، فتعمل األرجل 
على تخفيف أثر الســقوط مع تقليل احتمال تعرض األجزاء القابلة 
للكسر للضرر. وحصل تصميم فرينزل على جائزة من “الجمعية 

األلمانية للميكانيكا اإللكترونية” عام 2018.
وقد جاءت الفكرة اليه، بعدما انزلق هاتفه من جيب سترته وتحطم 
علــى األرض، ولم يعــد الهاتف إلى العمل مــرة أخرى. لذا عمل 
على تصميم شيء لحماية الهاتف لدى سقوطه، وبعد تجارب عدة، 
توصل إلى ابتكار مستشعرات يمكن أن تكتشف ما إذا كان الهاتف 

في حالة السقوط الحر لتفتح األرجل بسرعة شديدة.

وقعت “توشــيبا كورب” اتفاقاً مع “شــارب كــورب” لبيع قطاع 
صناعة الكمبيوتر المحمول واللوحي التابع لها.

ووفقاً لشــروط االتفاق فإنه ســيتم بيع نســبة 80.1 % من األسهم 
الممتازة لشركة “توشــيبا كالينت سوليوشنز” لصناعة الكمبيوتر 
اللوحي والمحمول، إلى شركة تابعة لمجموعة “شارب” مقابل 4 

مليارات ين )36 مليون دوالر أميركي(.
ومــن المتوقع أن تؤثــر هذه الصفقة على أرباح الشــركتين. ومن 
المقــرر اتمــام صفقة نقــل األســهم التي يبلــغ عددهــا 3 ماليين 

و524400 سهم بحلول أول تشرين أول/أكتوبر 2018.

نظام لبناء األقمار والسفن في الفضاء
أعلن مؤسســو 
 Made شركة 
 ،in Space
يقومــون  أنهـم 
نظام  بتطويــر 
 ،Archinaut
وهـو عــبــارة 
عـــن جـهـــاز 
فـــي  يـــــدور 
ء  لــفــضــــــا ا
مـخـصـــــص 

لتصنيع المعدات الثقيلة بما فيها األقمار الصناعية الكاملة والســفن 
الفضائية وتجميعها في الفضاء باســتخدام جهاز روبوت، كما أكد 
مؤسســو الشــركة أن الطباعة ثالثية األبعاد ســتكون هي المفتاح 

الرئيسي الستعمار الفضاء.
ويتكون Archinaut من طابعة ثالثية األبعاد، وخراطيش مملوءة 
بالبالســتيك والســبائك وأذرع روبوتيــة مبرمجة لتجميع األشــياء 

الكبيرة التي تنتجها الطابعة وذلك من دون أي إشراف بشري.

كبسوالت للنوم مع “نتفليكس”

 )Airpod( تعتــزم مطــارات أوروبية عرض كبســوالت للنــوم
لتوفيــر أوقات للراحة والغفوة قليال للمســافرين بدال من الشــعور 

بالملل عند انتظار رحالتهم.
يشــار إلى ان هذه الكبســوالت، صممت بشكل يوفر الخصوصية 
والرفاهيــة والراحة في نفس الوقــت، ويوجد داخلها مقاعد يمكنها 

تتحول إلى فراش للنوم.
وداخل الكبســولة، يمكن للمســافرين شــحن جواالتهــم واتصالها 
باإلنترنــت “واي فــاي” كما يوجد مخزن لألمتعــة وأجهزة تنقي 

الهواء وشاشة تلفاز تعرض برامج وأفالم من “نتفليكس”.
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األوروبية الرامية إلى إيجاد س��وق للش��راكة األوروبية ف��ي مجال االبتكار 
في قطاع المدن والمجتمعات الذكي��ة. ونص البيان الرس��مي للمبادرة على 
وجنيف مسرحاً لها.وصف للمرحلة األولى من المبادرة التي ستكون مدن أوروبية مثل هامبورغ 

مشروع التاكسي الجوي مفهوم جديد للتنقل

تعريف مفهوم التنقل
تس��عى “أودي” إلى إعادة تعريف مفهوم التنقُل بتقنية البعد 
الثالث. ولتحقيق ه��ذه الغاية قامت الش��ركة بتوقيع خطاب 
نوايا مع عدد من الش��ركاء في مجاالت السياسة والنقل في 
المستش��ارية االتحادية في برلين مؤخ��راً. وأعلن الرئيس 
التنفيذي الموقت وعضو مجلس إدارة المبيعات والتس��ويق 
في شركة أودي إيه جي برام س��كوت، عن إطالق مشروع 
 Urban Air( التنقُل الجوي في األماكن المأهولة بالس��كان
Mobility( في مدينة إنغولستادت في حضور وزير النقل 
أندرياس شيوير، ووزير الدولة للش��ؤون الرقمية دوروثي 
بار، والرئيس��ة التنفيذي��ة للتكنولوجيا في ش��ركة ايرباص 
جرازيا فيتادين��ي، إل��ى جانب ُعم��دة مدينة إنغولس��تادت 
الدكتور كريس��تيان لوس��يل وعدد م��ن ممثل��ي القطاعين 
السياسي والتجاري. ويهدف المشروع األوروبي المشترك 
إلى إرس��اء معايي��ر نموذجية لمش��روع التاكس��ي الجوي 
التجريبي في مدينة إنغولس��تادت. وقال سكوت: “من شأن 
السيارات المتصلة والسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية 
القيادة جعل حركة المرور في المدن أكثر راحةً والمساعدة 
في جع��ل الم��دن أكث��ر نظاف��ةً والتخفي��ف م��ن االزدحام 
وبالتالي االرتقاء بحياة س��كان المدن نحو األفضل. لذا فإن 
مفهوم التنقُل بتقنية البعد الثالث س��يوفر قيم��ة ال تقدر بثمن 
في المس��تقبل”. أض��اف قائ��الً: “نرحب بمش��اركة مدينة 
إنغولستادت في المشروع وندعم الجهود الرامية إلى تطوير 

المدينة لتكون ميدان االختبار التجريبي للتاكسي الجوي”.
توظيف الخبرات

تابع س��كوت: نود توظي��ف خبرتنا بهدف االرتق��اء بجودة 
الحياة في الم��دن وابتكار مفاهي��م جديدة كلي��اً للتنقل داخل 
المدن تلبي االحتياجات المختلفة لس��كانها من خالل إطالق 
مش��روع “التنقُل الجوي ف��ي األماكن المأهولة بالس��كان” 
)Urban Air Mobility(. لذلك س��يكون المستقبل حافالً 
Pop.“ باألفكار التجريبية مثل مش��روع الس��يارة الطائرة

Up Next” الت��ي تعم��ل على نق��ل الناس بس��رعٍة فائقة 
وبراحٍة تامة على الطرق وفي الج��و ضمن المدن الكبرى 

مما يؤدي إلى التخفيف من حدة االختناقات المرورية.
يُش��ار إلى أن مش��روع التنقُل الجوي في األماكن المأهولة 
بالس��كان Urban Air Mobility يأتي في إطار المبادرة 

كشفت شركة “أودي” في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس/آذار 2018، عن مشروع السيارة الطائرة 
“Pop.Up Next”، والذي جاء ثمرة للتعاون المشترك بين إحدى الشركات الفرعية لشركة أودي، وهي شركة 
“إيتالديزاين” من جهة وشركة إيرباص من جهة أخرى، بهدف إعادة تعريف مفهوم التنُقل األفقي والعمودي 

باالعتماد على الطاقة الكهربائية والقيادة الذاتية في شكل كامل.
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القطرية تتوقع المزيد من الخسائر
توق��ع الرئيس التنفيذي للخطوط 
الجوية القطري��ة أكبر الباكر أن 
تتكبد الشركة خسائر في 2018، 
وذلك للسنة الثانية على التوالي، 
وس��ط أزم��ة إقليمي��ة تغلق في 
إطاره��ا 4 دول عربية أجواءها 

أمام طائرات الش��ركة، لكنه أكد أن الش��ركة لديها “رصيد جيد من 
السيولة النقدية وال تحتاج إلى دعم حكومي في الوقت الحالي”، كما 
أكد أنها منفتحة على االس��تثمار االستراتيجي في شركات الطيران 
األخرى، كاشفاً أن الخطوط الجوية القطرية ستتقدم بطلب الحصول 

على ترخيص إلقامة شركة طيران جديدة في الهند.

هبوط أول طائرة كردية عراقية بأربيل
ن��ش�����رت إدارة 
مط��ار أرب�ي�����ل 
تؤكد  بياناً  الدولي 
في��ه هب��وط أول 
طائ���رة تاب�ع����ة 
لش���ركة طي�ران 
كردي���ة عراقي��ة 

“فالي أربيل”، بعد أن أغلقت الس��لطات العراقية االتحادية المجال 
الجوي ألشهر جراء االستفتاء حول انفصال اإلقليم، في خطوة يأمل 
م��ن خاللها اإلقليم أن تس��اهم في انتعاش��ه، إذ يعان��ي - وفق البنك 

الدولي- من أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه.

 3 مليارات ليرة لصيانة “دمشق الدولي”
أعل��ن م�دي���ر 
عام المؤس��سة 
العامة للطيران 
ن�������ي  ل�م��د ا
الس���وري إياد 
زي�دان، الب��دء 
بتنفي��ذ خط���ة 

إعادة تأهيل مطار دمش��ق الدول��ي، بكلفة تقديرية إجمالية تبلغ 3.1 
مليارات ليرة سورية، متضمنة إعادة تأهيل المهبط الطويل، وهنكار 
إصالح الطائ��رات والمكاتب اإلدارية على جانبيه، ومبنى إصالح 

محركات الطائرات، إضافة إلى مستودع الترانزيت. 

الخطوط السعودية تمدد والية مديرها
واف��ق مجل��س إدارة المؤسس��ة العام��ة 
للخطوط الجوية العربية السعودية، على 
التمدي��د لمدير عام المؤسس��ة صالح بن 
ناصر الجاس��ر حتى عام 2020. ويتمتع 
الجاس��ر بخبرة 30 عاماً في مجال إدارة 

األعمال والنقل البري والبح��ري والجوي، وهو يقود حراكاً نوعياً، 
انطالق��اً من برنامجه��ا للتحول الوطن��ي )SV2020(، الذي يهدف 
إل��ى مضاعفة ما ت��م إنجازه في 70 عاماً من عمر المؤسس��ة خالل 
7 س��نوات، وذلك بزيادة األس��طول ورفع ع��دد الطائرات من 119 
طائرة حالياً إلى 200 طائرة في 2020، وكذلك زيادة السعة المقعدية 

والرحالت الداخلية إلى جانب الوصول إلى محطات دولية جديدة.

رحالت بين بيروت وشرم الشيخ
العربية  أعلنت 
ل�ل�ط�ي�����ران، 
إطالق رحلتين 
أس�����ب�وعيتين 
بي��ن بي���روت 
وش��رم الش��يخ 
ف��ي م�ص���ر، 

وكلتاهما من أش��هر الوجهات الس��ياحية في منطقة الشرق األوسط 
وش��مال إفريقيا.  وتس��يّر “العربي��ة للطيران” رحالته��ا حالياً إلى 
أكثر من 150 وجهة عالمية انطالقاً من 5 مراكز عمليات رئيس��ية 

للشركة متوزعة في مختلف أنحاء المنطقة وشمال أفريقيا.

خطوط جديدة للطائر األخضر
أعل��ن مدي��ر 
الخطوط  عام 
ي����ة  ل�ج��و ا
الع�راق�ي�����ة 
ميران فري�د، 
أن الش����ركة 
ك�م�ل�������ت  أ

استعداداتها اللوجستية والفنية الخاصة بافتتاح خطوط جوية مباشرة 
جديدة مع دول العالم، مبيناً أن هذه الخطوط هي إلى كل من سورية، 
تونس، قبرص، أرمينيا، النمسا، وفرنسا، عبر تفعيل مكاتب رسمية 

للشركة في هذه الدول بعد استكمال جميع مستلزمات ذلك.
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الشركات تخفض توقعاتها ألرباح 2018
خفضت ش�ركات 
الطيران العالمي�ة 
توقعاته��ا ألرباح 
القط��اع في العام 
الحال��ي،   2018
االرتف�اع  بفع���ل 
الكبي��ر في تكلف�ة 
الوقود، وح�ذرت 
م��ن أن صع���ود 
أس���ع�ار الفائ��دة 
وال�ت��وت������رات 

الجيوس���ياس����ي�ة ربم�ا تضي�ف إلى مخاط�ر التش��غي�ل.
وق��ال االتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا”، والذي يمثل نحو 280 
ناقل��ة، إن من المتوق��ع أن يحقق القطاع ربحاً ق��دره 33.8 مليار 
دوالر أميرك��ي ه��ذا الع��ام، بانخفاض ق��دره 12 % عن توقعات 

سابقة.
وأك��د المدير الع��ام ل�“إيات��ا”، الكس��ندر دو جوني��اك، أن معظم 

االنخفاض في األرباح يرجع الى ارتفاع اسعار النفط.

“أيروفلوت” الروسية االفضل في أوروبا

صنفت جمعية الطيران العالمية APEX، شركة الطيران الروسية 
“أيروفلوت” كأفضل شركة طيران في أوروبا، متجاوزة بذلك عدداً 

من الشركات العالمية من حيث تقديم الخدمات.
ورشحت الجمعية األميركية “أيروفلوت” للحصول على جائزتين 
هم��ا “أفضل ش��ركة عالمي��ة في أوروب��ا” و“الش��ركة األوروبية 
ذات المقاع��د األكثر راح��ة”، لكن في نهاية األمر تقرر منح الناقلة 
الروسية جائزة “أفضل شركة طيران في أوروبا”. وجرت مراسم 
منح الجوائز لش��ركات الطي��ران الفائزة في مدين��ة لوس أنجلوس 

األميركية.

روسيا تعود إلنتاج “روسالن”

أعلن نائب رئيس الش��ركة الروسية المتحدة لبناء الطائرات أليكسي 
روغوزين، عن اس��تئناف إنت��اج طائرات النق��ل الثقيلة من طراز 
“AN 124 روسالن” التي تعود إلى العهد السوفييتي، مبيناً أن هذه 
الخطوة جاءت بعد طلب العديد من الش��ركات العالمية من روس��يا 
الطائرات “روس��الن”، وأن “الروسية المتحدة” ستلبي الطلب بعد 

إضفاء تعديالت على الطائرة وتغيير هيكلها.
يذكر أن “روس��الن” طائرة نقل ثقيلة، كان��ت تعتبر في ثمانينيات 
الق��رن الماضي أكبر طائرة ف��ي العالم، وقد صنع��ت لنقل قاذفات 
الصواريخ الباليس��تية العابرة للق��ارات، إضافة إلى المعدات الثقيلة 

والجنود، كما صنع 55 طائرة منها في الفترة )1984 - 2004(.

إطالق أول طيران “حالل” في بريطانيا

كشفت صحيفة “ديلي ميل” النقاب عن إطالق أول شركة طيران 
بريطانية متوافقة مع الش��ريعة، إذ ال تقدم أي مشروبات أو أطعمة 
تتنافى مع الشريعة، ووجباتها إسالمية، ولديها نظام مالبس خاص 

ألفراد طواقمها.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مؤسس شركة “فرناس إيروايز”، 
كازي ش��فيق الرحم��ن، 32 عاماً، يأمل في أن يرى ش��ركته تقوم  
برحالت بعيدة إلى الش��رق األوسط. لكن رجل األعمال العصامي، 
الذي جنى ثروته عن طريق اس��تيراد العطور، س��يبدأ في تس��يير 

رحالت قصيرة المدى بين المدن البريطانية في المرحلة االولى.
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إيران تقاضي “بوينغ” أمام المحاكم
تع�ت�����زم 
طه���ران 
مقاض���اة 
ك�ة  ش����ر
“بوين��غ” 
األميركية 
ب��ع��������د 
انس�حابها 
من اتفاقية 

كانت قد أبرمتها مع إيران لتزويدها ب�100 طائرة جديدة، حسبما أكد 
المتحدث باس��م هيئة الطيران المدني اإليرانية، جعفر زاده، مشيراً 
إلى ان بالده ستعتمد في تحركها القضائي على وجود شرط جزائي 

ضمن االتفاقية.
وأبرمت طهران بع��د رفع العقوبات األميركية عنها في مطلع عام 
2016، بموجب االتفاق النووي، صفقة مع “بوينغ”، تقوم بموجبها 
الشركة األميركية بتزويد إيران بطائرات جديدة، لكن بعد انسحاب 
واشنطن من االتفاق النووي وعودة العقوبات على طهران، قررت 

“بوينغ” عدم تسليم إيران أي طائرة.

عودة الرحالت بين السليمانية وطهران

اس��تأن�ف م�ط��ار الس����ليماني�ة الدول�ي ف�ي الع��راق، الرح�الت 
الجوي����ة إلى طه��ران، في العاش����ر من ش����هر حزيران/يونيو 
2018، بع���د أن قام��ت الحكوم����ة االتحادية العراقي���ة بحظ��ر 
الرح��الت الجوي��ة في مطاري الس��ليمانية وأربيل لمدة تجاوزت 
الس�����ت�ة أش����ه�ر، وذل�ك بس���ب�ب إج�راء اس������تفت�اء انف�ص�ال 
إقلي��م كردس����تان ع��ن الع���راق، قبل أن ترف��ع الحظ����ر ع��ن 
مط����اري االقلي��م منتص��ف ش��هر آذار/م��ارس 2018، وإتمام 
اس��تكمال اإلجراءات القانونية والدس��تورية بالس��يطرة االتحادية 

على المطارين.

“اإلمارات” تطلق رحلة ثانية إلى براغ

عززت طيران اإلمارات الس��عة المقعدية على خط دبي � تش��يكيا 
م��ع إطالق خدمة يومية ثاني��ة إلى براغ. وكان��ت الناقلة قد بدأت 
خدمة هذا الخط في يوليو/تموز 2010، حيث نقلت منذ ذلك الحين 

حوالى 1.7 مليون مسافر.
وانطلق��ت الخدمة الجديدة بطائرة بوينغ 300ER-777 التي توفر 
360 مقعداً بتوزيع الدرجات الثالث )8 أجنحة خاصة في الدرجة 
األولى، و42 مقعداً يتحول إلى س��رير شبه مستو في درجة رجال 
األعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة الس��ياحية(، ما يس��اهم 
في تعزيز حركة السياحة من خالل إتاحة 262800 مقعداً إضافياً 

سنوياً على هذا الخط.

BagJourney من “سيتا” لتتبع الحقائب

أعلنت “سيتا” العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، 
عن تنامي أعداد ش��ركات الطيران حول العالم التي تس��تخدم تقنية 
BagJourney لتتبع الحقائب خالل األش��هر الستة األولى فقط من 
ه��ذا العام لتصل إلى 20 ش��ركة. ويعتبر نظام BagJourney من 
“س��يتا” واحداً من أبرز التقنيات التي تس��اعد القطاع على مواكبة 
متطلبات قرار “االتح��اد الدولي للنقل الجوي” رقم 753 والمتعلق 
بتتب��ع جميع مراحل مس��ارات األمتعة، حيث يتعي��ن بموجبه على 
ش��ركات الطيران تتبع كل حقيبة يتم نقلها في 4 نقاط رئيسية خالل 
مس��ارها، والتي تشمل مكاتب التس��جيل، وتحميلها في الطائرات، 

ونقلها وتفريغها عند وصولها إلى وجهتها.
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“بي ام دبليو” تطرح M3 CS الجديدة
 ”M طرح��ت “ب��ي ام دبلي��و
إصداراً محدوداً من س��يارتها 
الجدي��دة M3 CS التي تتمتع 
منخف��ض  اس��تهالك  بمع��دل 
للوق��ود )8.5 ليتر/100 كلم(، 
وأداء رياض��ي خ��ارق بفضل 

مح��رك عال��ي األداء س��عة 3.0 ليت��ر يتخط��ى قوة ال���M3 مع 
Competition Package بمقدار 10 أحصنة، ما يرفعها إلى 460 
حصان. وتدفع تقنية الشاحن التوربيني المزدوج M المتطورة سيارة 
M3 CS م��ن حالة الثبات إلى 100 كل��م/س في غضون 3.9 ثانية 

فقط. أما السرعة القصوى فهي محدّدة إلكترونياً عند 280 كلم/س.

سيارات كهربائية وهجينة في سورية
ع��درا  مدين��ة  إدارة  وافق��ت 
الصناعية بريف دمش��ق، على 
طلب الشركة السورية اإليرانية 
الس��يارات  وتجمي��ع  لتصني��ع 
“سيامكو” بإضافة طاقة إنتاجية 

جديدة س��نوية تصل إلى 20 ألف دراجة نارية، و26 ألف س��يارة، 
من ضمنها السيارات الكهربائية والهجينة )2000 سيارة كهربائية 

سياحية ولنقل البضائع والركاب - 5000 سيارة هجينة(.
يذكر أن “س��يامكو” تأسست عام 2007 بعدرا الصناعية، وأنتجت 
سيارة شام كأول سيارة سورية، وتبلغ قيمة اآلالت والمعدات ووسائط 

النقل الخدمية المستوردة لصالح الشركة 5.6 مليار ليرة سورية.

نسخة مكشوفة من “ليف” الكهربائية
كش����ف�ت نيس��ان 
اليابانية عن نسخة 
مكش����وف�ة م����ن 
سيارتها الكهربائية 
“ليف” ألول م��رة  
خ��الل م�ن�ت�����دى 

طوكيو المعني بمناقش��ة قضايا توفير مجتم��ع خاٍل من االنبعاثات. 
ويأتي إطالق السيارة، التي تحمل اسم “ليف أوبن كار” ، تزامناً مع 
احتفال “نيسان” بتحقيق إنجاز على صعيد المبيعات والتي وصلت 
إلى 100 ألف وحدة من سيارة “ليف” في السوق اليابانية، وذلك منذ 

إطالق الجيل األول لهذه السيارة في عام 2010.

كاديالك تزّود CT6 V-Sport بمحرك جبار
طرحت “كاديالك” محّرك 
V8 بشاحن توربيني توأمي 
للمّرة األول��ى في تاريخها، 
حيث سيكون القلب النابض 
لسيارتها السيدان الرياضية 

الجديدة  CT6 V-Sport. وتبلغ س��عة المح��رك الجديد  4.2 ليتر 
وهو قادر على توليد 550 حصان��اً )410 كيلوواط( وعزم دوران 
عند 627 رطل-قدم )850 نيوتن.متر(. كما ستتوفر نسخة اختيارية 
من المحّرك بقّوة 500 حصان. ويُعدّ محّرك  V8 بالشاحن التوربيني 
التوأمي من “كاديالك” تصميماً جديداً بالكامل ويقدّم أيضاً عناصر 

تصميمية فريدة جرى تطويرها لموازنة األداء والكفاءة.

شراكة بين هيونداي و“أتليتيكو مدريد”
أع�ل�ن����ت ش����رك�ة 
هيون���داي موت����ور 
تمت��دّ  ش��راكة  ع��ن 
ل�ع���ام 2021 م����ع 
فريق ن��ادي أتليتيكو 
مدريد اإلسباني لكرة 

القدم، لتدخل للمرة االولى إلى سوق كرة القدم في إسبانيا. وستكون 
هيون��داي، وفق الش��راكة الجديدة، حاضرة بش��عارها على قميص 
النادي، فضالً عن الحضور في المباريات التي تقام في ملعب النادي.

يذكر أن هذا اإلعالن جاء بعد أيام من كش��ف الش��ركة عن اتفاقية 
شراكة مع نادي تشيلسي اإلنكليزي لكرة القدم.

GT 63 S 4MATIC + Edition 1
بمناس��بة إطالق س��يارة

بي��ه  كو  A M G  G T
األربع��ة  ذات  الجدي���دة 
أبواب في أيلول/س��بتمبر 
2018، ستقدم مرسيدس 
- AMG إصداراً  محدوداً 

من هذا الطراز س��يحمل اس��م Edition 1 ولفت��رة محدودة مدتها 
 GT 63 S 4MATIC+Edition1 12 شهراً فقط. وس��يتم تزويد
بمح��رك V8 بق��وة 470 كيل��ووات )639 حصان( ما يس��مح لها 
بالوص��ول الى س��رعة 315 كيلومتر في الس��اعة، واالنطالق من 

الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خالل 3.2 ثانية فقط.
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PSA الفرنسية تنهي أعمالها في إيراندراسة تكاليف السيارات المجمعة

قررت الحكومة السورية تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين ومختصين 
من الوزارات والمديريات ذات الصلة في مجال تصنيع السيارات، 
لدراس��ة تكاليف تجميع الس��يارات لدى المعام��ل المحلية ووضع 

أسعارها النهائية.
يذكر، أن مجموعة من الشركات الخاصة، أعلنت عن بدء طرحها 
نماذج من س��ياراتها المجمعة محلياً، وهي لشركات حصلت على 
تراخيص من ش��ركات صيني��ة وكورية، بعد غي��اب زاد على 6 
س��نوات، حيث تس��عى بع��ض الش��ركات للوصول إل��ى تصنيع 

مكونات السيارات المجمعة محلياً بنسبة 40 %.

مع اس��تمرار مسلسل انس��حابات الش��ركات العالمية الكبرى من 
إيران بس��بب عودة العقوبات األميركية، أعلنت ش��ركة السيارات 
الفرنسية PSA المنتجة لسيارات “بيجو” و“ستروين”، عن إنهاء 
عمله��ا في البالد، ك��ي تصبح ملتزمة بالقان��ون األميركي بحلول 

السادس من آب/أغسطس 2018 المقبل.
وقالت المجموعة في بيان لها: إنها تعمل مع الس��لطات األميركية 
م��ن أجل بح��ث تقديم إعفاء، موضحةً أن تعليق األنش��طة ال يغير 
التوجي��ه المال��ي الحالي للمجموعة، مش��يرةً إلى أن أنش��طتها في 

إيران تمثل أقل من 1 % من إيراداتها.

“بورش” توقف بيع سياراتها في أوروبا
ذك��رت  صحيف��ة “فرانكفورتر ألغماينه تس��ايتونغ” األلمانية، أن 
ش��ركة “بورش” األلمانية لصناعة السيارات أوقفت بيع سياراتها 
الجديدة في أوروبا بس��بب ع��دم االلتزام بالمعايي��ر البيئية، حيث 
 ،RDEو WLTP تتطل��ب دورات قي��اس االنبعاث��ات الجدي��دة
معايي��ر أكثر صرامة إلجراءات القبول أثناء االختبار والتش��غيل 

في ظروف الطريق الحقيقية.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن القواعد الجديدة للس��يارة س��تدخل حيز 
التنفي��ذ تدريجياً في أيلول/س��بتمبر 2018، حي��ث يمكن لمحركات 
البنزين تلبية المطلوب منها فقط إذا كانت مجهزة بفالتر الجسيمات.

فولكس فاغن ترحب بالسائقين الجدد
أطلقت فولكس فاغن الشرق األوسط، حملتها 100#_بهجة_قيادة_
بس��يطة )100SimpleJoysOfDriving#( به��دف اس��تعراض 
سلوكيات القيادة في المنطقة وتسليط الضوء على المتعة التي تنطوي 
عليها تجرب��ة الجلوس خلف عجلة القي��ادة. وتتضمن الحملة قائمة 
أولية م��ن 100 متعة قيادة، وتأمل في تعزيز هذه القائمة كما تدعو 
جميع عش��اق القيادة  لالنضمام إلى النقاش��ات، ومشاركة تجاربهم 

الشخصية في القيادة عبر منصات التواصل االجتماعي.
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“غصن” قد يستقيل قبل 2022“رينو” لن تتخلى عن إيران

أكدت ش��ركة “رينو” الفرنس��ية لصناع��ة الس��يارات أنها تعتزم 
تقلي��ص وجودها ف��ي إي��ران، لكنها لن تنهيه بش��كل ت��ام، وذلك 
بالرغم من إعادة فرض العقوبات األميركية ضد طهران. وأعرب  
الرئيس التنفيذي للشركة، كارلوس غصن، عن قناعته بأن السوق 
االيراني��ة “س��تُفتح من جديد في وق��ت ما، وأن بقاءن��ا في إيران 

سيمنحنا بالتأكيد أفضلية”.
وتحظى “رينو” بحضور ق��وي في إيران، حيث تتخطى مبيعات 
الشركة هناك 160 ألف سيارة سنوياً، في حين بلغ مجموع مبيعات 

الشركة في العالم 3.76 مليون سيارة.

أعل��ن المدي�ر 
ي  لتنف�ي������ذ ا
لش�������رك���ة 
“ري�ن��������و” 
ك�ارل������وس 
غصن، انه قد 
يتقدم باستقالته 
م��ن منصب��ه 
ف��ي “رين��و” 
قب��ل  مبك��راً 

انته��اء عقده ف��ي 2022. وأض��اف غصن في حدي��ث الى مجلة 
“فايننش��ال تايمز”، الذي يرأس أيضاً “نيس��ان” و“ميتسوبيش��ي 
موت��ورز” كتحالف دولي للث��الث مجموعات، أنه ال يتوقع قضاء 

أربع سنوات إضافية في منصبه في صانعة السيارات الفرنسية.
وإذا تنحى غصن، فإنه س��وف يتخلى بش��كل رسمي عن سيطرته 
التش��غيلية على “رينو” التي يقودها منذ عام 2005، والذي دفعها 
لتك��ون أح��د كب��ار الالعبين الدوليين عبر ش��راكة مع “نيس��ان” 

و“ميتسوبيشي”.

“بي ام دبليو” تعود إلى سباق لومان
ش�����ه�د 
س���ب�اق 
لتحم�ل  ا
الفرنسي 
“لوم�ان 
 2 4

س��اعة”، العرض األول لس��يارة ب��ي ام دبليو الفئ��ة الثامنة كوبيه 
الجديدة  M8 GTE التي س��تعود الش��ركة األلمانية من خاللها إلى 
المش��اركة في هذا الس��باق بعد غيابها لمدة 7 سنوات. وسيتبع ذلك 
الظهور األول لطراز السيارة اإلنتاجية، التي تستفيد تقنية الدفع فيها 

ونظام التعليق بشكل كبير من الخبرة المكتسبة من سباق السيارات.
على صعيد آخر، تقترب BMW من طرح س��يارتها الرودس��تر 
الجديدة  Z4 في األس��واق، التي خضعت إل��ى اختبارات ألنظمة 
القي��ادة والتعلي��ق. وس��يتضمن الجي��ل الجدي��د تعزي��زات لناحية 
الرشاقة والدقة عند تغيير االتجاه والتسارع بأسلوب ديناميكي عند 
المنعطفات. وس��يتم تزويد طراز Z4 M40i بمحرك مس��تقيم من 
6 اسطوانات، إلى جانب التعليق الرياضي المنخفض والمخّمدات 

التي يتّم التحّكم بها إلكترونياً.

“إكسبيديشن” األكثر أماناً في فئتها

منح��ت اإلدارة الوطني��ة لس��المة الس��ير على الطرقات الس��ريعة 
األميركية NHTSA س��يارة فورد إكسبيديش��ن 2018 تصنيف 5 
نجوم ضمن برنامج تقييم الس��يارات الجديدة، ما يجعل هذه السيارة 
الت��ي تنتمي إلى فئة  ال�SUV الكبي��رة األفضل في فئتها في مجال 

السالمة.
ويتع��ّزز أداء إكسبيديش��ن من خ��الل تخفيض مرك��ز الجاذبيّة في 
المركب��ة لتحس��ين الثب��ات وديناميكيّة القي��ادة. كما تتميّز الس��يارة 
بوحدات شدّ أحزمة األمان مزدوجة، إضافة إلى مميزات تكنولوجية 
تعزز التحّكم من خالل نظام اإلنذار عند الرجوع، ومساعد استباق 

االصطدام مع رصد المشاة، واإلضاءة العالية التلقائيّة.
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“غرغور آسيا” تفوز بمناقصة

فازت ش��ركة غرغور آس��يا، الوكيل الحصري لش��ركة “فوتون” 
في لبن��ان، بمناقصة طرحها مجلس اإلنم��اء واإلعمار لتزويد 97 
شاحنة “فوتون” جديدة إلى عدٍد من البلديات اللبنانية إلضافتها إلى 

مجموعة مركباتها .
يذك��ر أن فوت��ون أومارك كومنز هي ش��احنة خفيف��ة الوزن تتميّز 
بتكنولوجيا متطّورة وقدرة توفير ممتازة في استهالك الوقود. وهي 
تعتمد على نظام تعلي��ق قوي ما يمنحها مصداقيّة عالية، كما تتمتّع 

بخفّة في الحركة والقيادة.

أول سيارة لبنانية رباعية الدفع
كش����ف�ت 
مؤس��س�ة 
م  ا ف������ر
ع�ة  للصنا
ع���ن أول 
ة  ر س���ي�ا
عي���ة  ربا
ف����ع  ل�د ا

مصنع��ة في لبنان وذات تصميم عس��كري، أطلق عليها مخترعها 
 ،FREM IMMORTAL المهن��دس اللبناني دافي��د فرام اس��م
خ��الل احتف��ال أقيم في حرم جامعة الروح القدس - الكس��ليك، في 

حضور عدد من الفعاليات السياسية والعسكرية واالقتصادية.
وألقى فرام كلمة شكر فيها الجامعة على “دعمها واستضافتها لهذا 
الحدث، وكل الذين س��اعدوه لتحقيق هذا اإلنجاز الذي يرفع اس��م 

لبنان عالياً”.
وق��دم ف��رام لمحة ع��ن مواصفات الس��يارة، وهي رباعي��ة الدفع 
وتصميمها عس��كري مزودة بمحرك TQ 400 ،6.0، بقوة 350  

حصاناً ومجهزة للطرقات الوعرة.

“نيسمو جي تي 3” في األسواق

تعتزم ش��ركة نيس��ان إطالق طراز 2018 من سيارة “نيسان جي 
تي-آر نيسمو جي تي3”، في األسواق على أن يتم  التسليم بدءاً من 
كانون الثاني/يناير 2019. والس��يارة الجديدة، هي نسخة متطورة 
من “نيس��ان جي تي- آر)R35( نيس��مو” والمتوافق��ة مع معايير 

االتحاد الدولي للسيارات الخاصة بفئة السيارة “جي تي3”.
وكانت “نيس��مو”  قد أطلقت “نيس��ان جي تي-آر نيس��مو جي تي 
3” ف��ي عام 2012. وحققت الس��يارة منذ ذل��ك الحين رصيداً من 
اإلنجازات بما في ذلك الفوز بس��باقات الس��يارات “سوبر جي تي 

جي تي 300” و“سلسلة  سباقات بالنكبين للقدرة”.

دورات إلتقان القيادة لدى مازيراتي

تتي��ح برامج “ماس��تر م�ازي��رات�����ي” للس����ائقي�ن امكاني�ة  تعلم 
جميع أس��رار القي��ادة الرياضي��ة، من خالل االس��تعانة بخبرات 
أفضل س��ائقي “مازيراتي”، وباس��تخدام  أسطول سيارات يشمل 

جميع طرازات العالمة االيطالية العريقة.
وتعق��د جمي��ع دورات إتقان تعل��م القيادة ل��دى “مازيراتي” على 
حلبة “فارانو دي ميليغاري” في ايطاليا، والتي تشكل حلبة مثالية 
لتجرب��ة تعلم ممتعة، ال س��يما مع المجموع��ة الفخمة من المرافق 

ومعايير السالمة العالية.

83



84

جديد إعالم

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2018

غالبية الموظفي��ن خطوة االمتحان التقويمي، على 
أن تُفتح صفحة جديدة مع المقبولين، ويُستغنى عن 
المرفوضين. وس��يترافق التقوي��م أيضاً مع توقيف 
بعض البرامج، أبرزها البرنامج الصباحي “اليوم” 
)من عدة مراسلين ومكاتب( الذي يغّطي نحو ثالث 
س��اعات مباش��رة على الهواء. في المقابل، مكتب 
ز ليصبح مكتباً إقليمياً، وسيبّث مباشرة  دبي س��يُعزَّ

توجه إلعادة هيكلة “الحرة” والحاقها بسياسة ترامب

منذ انطالقها عام 2004 في أعقاب الحرب االميركية على العراق، تحاول  قناة “الحرة”، التي تمولها الحكومة 
األميركية، حجز موقع لها في الساحة االعالمية العربيةمن دون أن تقدم ما هو جديد والفت، بل على العكس 

فهي اليوم أشبه بمؤسسة حكومية أميركية يتوجب عليها البقاء وتنفيذ عملها الروتيني.

الترويج

للسياسة األميركية

بين الشباب

العرب

حركة تغييرية
في كواليس الحرة أحاديث عن إنهاء عقود 
بالمئات، وامتحان��ات تقويمية للموظفين، 
والتخلّ��ص من داعمي هي��الري كلينتون 
بين الموظفين. ومع تعيين األردني نارت 
ب��وران مدي��راً لمحت��وى الش��بكة، بدأت 

مرحلة جديدة في مسار المحطة.
فعند تولي ألبيرتو فرنانديز دفة “الحرة”، 
وه��و المحنّ��ك والمتخّصص ف��ي قضايا 
الشرق األوسط، اعترف أمام موظفيه بأّن 
القناة “تفتقر إلى هوية محدّدة، وبأن ال نكهة 
وال طعم لها”. وأوضح أن الشاش��ة يجب 
أن تك��ون “ترامبية” )نس��بة إلى الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترامب( تتب��ع قرارات 
الرئيس مباشرةً. وش��هد عهده )فرنانديز( 
صرف بعض الموظفين وتقليص ميزانيات 
العديد من البرامج، ويُحكى أنه كان راعي 
االتفاق بي��ن بوران و“الح��ّرة”. واألخير 
كان يش��غل منصب الرئي��س التنفيذي في 
شبكة “س��كاي نيوز عربية”، حيث عمل 
فيها نحو سبع سنوات. واستقال بوران من 
مرك��زه قبل نهاية الع��ام الماضي، لكنه لم 
يتبّوأ المنصب الجديد مباشرةً في “الحرة” 
إال بعد أشهر على اس��تقالته، أي مع بداية 

عام 2018 الجاري.
 توقيف برامج

فور التعيين، بدأ الكالم عن مجموعة خطط 
جديدة من المتوقّع تنفيذها في أيلول/سبتمبر 
المقبل. إذ أعل��ن اإلعالمي األردني اتخاذ 
خطوات ترمي إلى “ترشيد اإلنفاق وإيجاد 
هوية “الح��رة” وإع��ادة ترميمها”. أولى 
تلك الخطوات إخض��اع أكثرية الموّظفين 
المتحان تقويمي، وعلى أساس��ه سيجري 
إّم��ا التعاقد معهم مج��دداً أو صرفهم، مع 
العلم أنهم يعمل��ون في القناة منذ افتتاحها، 
أي من��ذ أكثر م��ن 14 عاماً. وق��د تبلّغت 

على الهواء برنامجاً صباحياً جديداً ينطلق 
العم��ل فيه في أيلول/س��بتمبر المقبل فور 
تجميد “الي��وم”. والمش��روع التلفزيوني 
المنتظر سيكون اجتماعياً يُخاطب المرأة، 
ويشبه إلى حدّ بعيد األعمال الصباحية التي 

تعرضها القنوات الخليجية.
تصفية سياسية

يق��ّر مصدر من “الح��ّرة”، بأّن القرارات 
المتعلّق��ة بالقناة هي سياس��ية - مادية، أّي 
إن الكونغ��رس قّرر العام الماضي تقليص 
ميزانية المحط��ة. ومع التغييرات الجديدة 
في إدارتها، س��يجري التقليص أكثر. هذه 
اإلجراءات التقشفية س��تترافق مع تعزيز 
عهد الرئي��س األميركي دونال��د ترامب، 
وانخراط الشاش��ة كلياً في عملية الترويج 
للعهد الجدي��د وقراراته. وفي المقابل، تُعَدّ 
القرارات اإلداري��ة الجديدة بمثابة فرصة 
ل�“تصفية” بعض الموظفي��ن الذين كانوا 
يؤيّ��دون هي��الري كلينت��ون لالنتخاب��ات 
الرئاسية، واستبدال أشخاص بهم يدعمون 
ترام��ب. وعلى الضفة االخ��رى، لم تكن 
“الح��رة” الضحية الوحي��دة في “عاصفة 
الق��رارات األميركي��ة”، بل هن��اك أيضاً 
رادي��و “س��وا” التابع ل�“ش��بكة الش��رق 
األوس��ط لإلرس��ال”. فقد ب��ات مؤكداً أن 
الرادي��و س��يُوقف بثّه في تش��رين األول/ 
أكتوبر المقبل، أي الفت��رة التي يُجدَّد فيها 
د الكونغ��رس ميزانية  عقد اإلذاع��ة ويُحدِّ
الع��ام المقب��ل. الرادي��و الذي يع��دّ تكملة 
لسياس��ة “الحرة”، لم يتمّكن من الوصول 
إل��ى المس��تمع العرب��ي كم��ا حص��ل مع 
إذاعات دولي��ة. وكان الموظفون قد أُبلغوا 
في الشتاء الماضي باالستعدادات لتوقيف 
اإلذاع��ة التي انطلقت عام 2002، وكانت 
الشباب العرب.مهّمته��ا الترويج للسياس��ة األميركية بين 

نارت بوران
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The Voice في “سيتي سنتر بيروت”

اســــتضافــت “ماجد الفطيــم”، الفائزيــن األربعــة األوائـل فـي 
برنامـج “ The Voice - أحلى صوت” في مجمع “ســيتي سنتر 

بيروت”.
بينما أحيطوا بحشد من الجماهير والمعجبين في المجمع التجاري، 
كان المتســابقون األربعة الذي بلغوا التصفيات النهائية في برنامج 
The Voice، وهم دموع تحســين، هالة مالكي، يوسف السلطان 
وعصام سرحان، على موعد مع جمهور من المعجبين، فتحاوروا 

والتقطوا عدداً ال يحصى من صور السلفي.

خطأ تقني يوقف “نتفليكس” عالميًا
أكدت “نتفليكس” عبر تويتر، 
حدوث توقّف مفاجئ لمنصتها 
المخّصصــة للبث عبر التدفّق 
الرقمي )ستريمينغ( في أوساط 
مســتخدميها الذين بلغ عددهم 
125 مليوناً فــي الربع األّول 

من عام 2018، حيث وجد المشــاهدون أنفسهم أمام جملة تحذيرية 
تظهر على الشاشــة: “هذا العنــوان )عنوان المــادة المرغوب في 
مشــاهدتها( غير متوافر حالياً” عبر الموقع اإللكتروني والتطبيق. 
وقالت في تغريده لها: “نحن على دراية بأّن هناك مشاكل في عملية 

الستريميغ على مختلف األجهزة. نحن نتحقق من الموضوع”.

 71 مليار دوالر لالستحواذ على فوكس
رفعت مجموعة والت ديزني األميركية قيمة 
عرضها لالستحواذ على منافستها “فوكس 
القرن الحادي والعشرين” إلى 71.3 مليار 
دوالر، لتزيد المنافسة مع “كومكاست” التي 
عرضت 65 مليار دوالر. ويمثل الصراع 
على “فوكس” إشــارة إلى التغيير الحادث 

في المشــهد اإلعالمي األميركي، حيث تســعى شــركات التلفزيون 
الكبلــي إلى جذب العمالء بعيداً عن خدمات البث عبر اإلنترنت مثل 
نتفليكس. وقــال رئيس مجلس إدارة  “فوكــس”، روبرت ميردوخ: 
إن جمــع األصول العريقة لفوكس وعالماتهــا التجارية مع ديزني 
سيؤدي إلى قيام واحدة من أعظم الشركات وأكثرها ابتكاراً في العالم.

جائزة الصور لـ“وانيسيان” في باريس
نــال المصور 
ئـقـــــي  ثـا لو ا
لســـــــوري  ا
ب  غـــــــو ها
نيســــيان،  وا
جائزة الشرف 
في مســـابقــة 
الصـــــــــور 
لضـوئـيـــــة  ا

بباريس 2018 )بي إكس 3(، عن فئة “الحرب والصراع”، مقدما 
مجموعة من لوحات التصوير الضوئي بعنوان “قصص مختلفة”، 

متفوقا على آالف الصور الفوتوغرافية، لمصورين من 85 دولة.
يذكر أن وانيسيان من مواليد حلب 1970، حمل آخر معارضه في 
سورية 2014 عنوان “حلب حضارة ورماد”، كما حصد في 2017 
جائزة الشرف في مسابقة موسكو الدولية للتصوير الفوتوغرافي )ام 
آي اف ايه( بفئتي “التحرير والصراع - الناس واألطفال”، إضافة 
إلى جائزة الشــرف في 2018 عن فئة “التحرير الحرب الصراع” 

بمسابقة جوائز طوكيو الدولية للتصوير الفوتوغرافي.

زياد الرحباني ينهي قطيعته مع فيروز
أعلـــن الفنـــان 
لموســــيقي  وا
اللبنانـي، زيــاد 
الرحبانـي عـن 
عودة العالقات 
الــى طبيعتهــا 
والـدتــــه  مــع 

الفنانة فيروز بعد قطيعة دامت ســنوات كما أعلن عن حفل لفيروز 
فــي العام القادم. وقال الرحباني في مقابلــة تلفزيونية، إنه يتواصل 
يومياً مع فيروز بعد ســوء تفاهم وقع بينهما على خلفية إعالنه عن 

موقفها السياسي.
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سيسكو ضمن أفضل 10 بيئات عمل
 اختي��رت سيس��كو 
واحدة ضمن أفضل 
10 بيئات عمل في 
وذل��ك  اإلم��ارات، 
في تصني��ف أعدّته 
“غري��ت بلي��س تو 
وورك”، التي تعمل 

على تقييم وتصنيف أفضل أماكن العمل فيما يزيد على 50 بلداً.
وقال المدير التنفيذي لدى سيس��كو الش��رق األوس��ط، شكري عيد: 
إنه إنجاز رائع أن نحصل على هذا اللقب كواحدة من أفضل بيئات 

العمل في أول سنة نشارك فيها.

تكريم فندق فيرست سنترال هوتيل
ف�ن����دق  حص���د 
“ف�ي���رس�������ت 
س���نترال هوتي�ل 
س�ويت�س” جوائز 
رفيع��ة تكريم����اً 
ف���ي  لمبادرات���ه 
مجال االس���تدامة 

والمس��ؤولية المجتمعية للمؤسس��ات، وذلك في حفل جوائز الشرق 
األوس��ط للنظافة والصحة والمرافق. وجمع الحفل الذي يعد األول 
من نوعه في دبي ما يزيد على 300 من أكبر المؤسسات الفاعلة في 

صناعة النظافة والضيافة وإدارة المرافق.

جائزة القيادة لـ“سيتارامان”
م�ن�ح���ت كلي����ة 
إدارة األع�م����ال 
ف��ي االت��ح������اد 
األوروب����������ي 
الرئي��س التنفيذي 
لبن�ك الدوح��ة ر. 
س������ي�ت�ارام�ان 

جائ��زة القي��ادة اعتراف��اً بتحليه باألمان��ة واالبت��كار وااللتزام في 
تنفي��ذ اس��تراتيجيات التحول والتطوي��ر والتركيز على اس��تخدام 
التكنولوجي��ات المتطورة وتحقيق التنمية المس��تدامة بما أثّر بنحو 

كبير في المجتمع.

أفضل السيارات للمرأة في العالم
ف����از ط���راز 
ال�ع���ام 2018 
م��ن الس���ي�ارة 
 ” ن�����ك ي�و أ “
م�ن هيون���داي 
م���وت��������ور 

بجائزتين ُمنحتا خالل حفل خاٍص لتوزيع الجوائز أقيم على هامش 
معرض بوس��ان الدول��ي للس��يارات. وحصدت الس��يارة المبتكرة 
التي تأتي بثالثة نظ��م كهربائية لقوى الحركة جائزة التفوق األولى 
“سوبريم” وجائزة “السيارة الخضراء” اللتين تمنحهما هيئة جوائز 

“أفضل السيارات للمرأة في العالم”.

“هواوي P20Pro” في أسواق بيروت
“مجموعة  نظّم��ت 
ه��واوي ألعم����ال 
المستهلكين” نشاطاً 
ممي��زاً في أس��واق 
ب�ه���دف  بي��روت، 
تعريف المس���تهلك 
اللبنان����ي ع�ل�����ى 

جه��از ه�واوي P20 Pro من خ��الل منصة خاصة تتمحور حول 
خاّصيات هذا الجهاز الحديث. وتضمن النش��اط أيضاً إطاللة الفتة 
للنجمة اللبنانية مايا دياب، التي تتعاون مع الشركة إلطالق عدد من 

األنشطة الترويجية.

“غلف كرافت” تعزز فريقها لنمو أكبر
أعلن��ت ش�����رك�ة 
الخلي��ج لصناع���ة 
ال�ق���وارب، ع���ن 
تعيي��ن في منصب 
الرئي��س التنفي��ذي 
ييكل،  غريج�وري 
وش��ه�دت ش���ركة 

“غل��ف كرافت”، التي يقع مقرها ف��ي دولة اإلمارات، نمواً كبيراً 
لتصبح شركة رائدة عالمياً مستفيدة من خبرتها التي تزيد عن 36 
ع��ام، وجاء تعيين غريجوري كخل��ف إليروين بامبس الذي عين 

كمستشار لمجلس اإلدارة للشؤون الدولية.
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“ميلينيوم المطار” يحصد أهم الجوائز
عم��ل  فري��ق  حص��د 
فن��دق ميلينيوم المطار 
دب��ي أهم جوائز فنادق 
ميليني��وم أند كوبثورن 
خالل مؤتم��ر المدراء 
العامين لمنطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا.
الجوائز  ه��ذه  وتأت��ي 

تكريماً للفنادق والعاملين فيها على أدائهم المتميز واسهاماتهم القيمة 
في العمل، وقد تم اختيار الفائزين من بين أفضل الفنادق أداًء التابعة 

لمجموعة فنادق ميلينيوم أند كوبثورن في جميع أرجاء المنطقة.

جائزة “األداء المتميز” لـ“نيسان”
منحت “نيس��ان 
ق  لش���������ر ا
األوسط” جائزة 
األداء المتمي���ز 
ف��ي المبيع���ات 
وخدمة العم�الء 
للس���ن�ة المالي�ة 

لع��ام 2017 لش��ركة “المس��عود للس��يارات”، الموزع الرئيس��ي 
لسيارات نيس��ان في أبوظبي والعين. وقد استحقت الشركة الجائزة 
بعد تحقيقها زيادة كبيرة في حصتها السوقية العام الماضي، باإلضافة 

إلى نتائجها المتميزة في تطبيق أفضل معايير خدمة العمالء.

حفل جوائز المياه يكّرم “ماتيتو”
هام��ش مؤتمر  عل��ى 
القم��ة العالمي��ة للمياه 
“ماتيت��و”  حص��دت 
الرائدة في مجال توفير 
الحل��ول الذكية إلدارة 
جائزتي  عل��ى  المياه، 
“صفقة المياه” وجائزة 
“التميز كأفضل شركة 
تحلية مي��اه” في حفل 

توزيع جوائز المياه العالمية 2018. ويأتي فوز ماتيتو نظير دورها 
الريادي في مجال تحلية المياه في المنطقة.

“منح فورد للمحافظة على البيئة”
ع�ل��ن������ت  أ
“ف���������ورد 
م��وت�������ور 
كومبان����ي” 
ع��ن إط�الق 
ل�نس�����خ��ة  ا
م�����ن  ال�17 

برنام��ج “منح ف��ورد للمحافظة على البيئة”، م��ع جوائز إجماليّة 
بقيم��ة 105000 دوالر أميرك��ي، للمش��اريع الفائ��زة في منطقة 
الش��رق االوس��ط وش��مال افريقيا، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي 

للبيئة الواقع في 5 حزيران/يونيو.

“بنك مسقط” أفضل وسيط معادن

توج بنك مسقط، بجائزة أفضل وسيط  في مجال المعادن لعام 2017 
 ) Global Investor MENA ( ضم��ن جوائز جلوبال إنفس��تر
والمتخصص��ة في القط��اع المصرفي والمال��ي المعروفة عالمياً ، 
ليؤكد البنك مجدداً ريادته في القطاع المصرفي العماني، وتعد هذه 

الجائزة االولى التي يحققها البنك في هذا المجال.

ABC جائزة مستحقة لمجموعة
أعلنت مجموعة 
ABC ع������ن 
أن إنجازات�ه����ا 
المبدع����ة ف��ي 
قط�اع التجزئ��ة 
تقدي���راً  الق�ت 
منتظ���راً م����ع 
ف�وز زين�ة عي�د 

)Retail Design Expo RDE(  الميالد المميّزة ضمن معرض
المعن��ي باالبتكار في التصميم في قطاع التجزئ��ة، والذي أقيم  في 

مركز معارض أولمبيا الشهير في لندن.
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“مايم كاست” تعّين مديراً للمنطقة
أعلن��ت ش��ركة مايم كاس��ت 
 Mimecast ال�م�ح�����دودة 
Limited، ع��ن تعيين جيف 
أوغ��دن مدي��راً عام��اً لها في 
 . األوس��ط  الش��رق  منطق��ة 
وسيشرف جيف على عمليات 
الش��ركة في دول��ة اإلمارات 
ونموها في المنطقة، فيما يتولى 
مس��ؤولية تعريف المؤسسات 

بالهجمات اإللكترونية المتطورة باستمرار وكيفية وضع استراتيجية 
الصمود في وجه الهجمات اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني.

كوهلي سفيراً لـ“ريميت تو انديا”
“ريمي��ت  ش��ركة  أعلن��ت 
ت��و اندي��ا”، وه��ي البوابة 
لتحوي��ل األموال  العالمي��ة 
عبر اإلنترنت والمخّصصة 
للجالية الهندية حول العالم، 
ع��ن ض��ّم نج��م الكريكت 
في��رات  الش��هير  الهن��دي 
عالم��ي  كس��فير  كوهل��ي 

لعالمته��ا التجارية لم��دة 3 أعوام. وس��يتولى في��رات دعم عالمة 
“ريمي��ت تو اندي��ا” التجارية من خالل المش��اركة ف��ي مبادراتها 

المختلفة في مجال التسويق المبتكر وتجربة العمالء.

جورج بتروني في “أكتيف تريدس”
أعلن��ت “أكتي��ف تريدس” - ش��ركة 
الوس��اطة الرائ��دة عالمياً ف��ي مجال 
تداول العم��الت األجنبية )الفوركس( 
تعيي��ن  ع��ن   - الفروق��ات  وعق��ود 
المس��ؤول التنفيذي لفرعه��ا في دبي 

جورج البتروني.
شغل البتروني منصب المدير اإلقليمي 
ل�“أكتيف تريدس” في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، منذ أيار/مايو 2012، 
وقد نج��ح خالل مس��يرته المهنية في 

قيادة الشركة نحو تعزيز حضورها في شتى أنحاء المنطقة.

مدير جديد لـ“وسبا غراند هيلز”
أعلن فندق وسبا غراند هيلز، 
التاب��ع لمجموع��ة الكش��ري 
كوليكشن عن تعيين مديرعام 
جديد للفندق، أدولف س��بيرو، 
بع��د تبّوئ��ه منص��ب المدي��ر 

المالي لمدّة سنة ونصف.
س��بيرو حائ��ز عل��ى ش��هادة 
في العل��وم المالية من جامعة 
Francel لبن��ان، إضافة إلى 
شهادة دراسات عليا في إدارة 

األعمال وهو محاسب قانوني معتمد.

سياودانو مديراً للتسويق في “نيسان”
انضم��ت الش��خصية 
األكثر ش��هرة وتميزاً 
التس��ويق  في مج��ال 
بصناعة السيارات في 
المنطق��ة فرانشيس��كا 
س��ياودانو، إلى فريق 
ش��ركة  ف��ي  العم��ل 
نيسان الشرق األوسط 

بمقر الشركة في دبي. وقد تم تعيينها في منصب مدير عام االتصال 
والتس��ويق في شركة “نيسان الشرق األوس��ط”، وذلك استناداً إلى 

خبرتها المتميزة التي تصل إلى 15 عاماً في هذا المجال.

معتز غندور ينضم لـ“تحلية المياه”
وّجه مجلس إدارة الجمعية الدولية 
لتحلي��ة المي��اه )IDA( الدعوة 
إل��ى الرئيس التنفي��ذي والعضو 
المنتدب لمجموعة ماتيتو، معتز 
غندور، لالنضمام إلى المجلس 
كعض��و فخري وليكون س��فيراً 
لها لالس��تعانة بخبرات��ه الهائلة 
في هذه الصناعة االس��تراتيجية 
ومس��اهماته المتميزة في قطاع 

المياه، وفضالً وتقديراً عن الخدمات التي قدمها للجمعية على مدى 
السنوات الماضية.
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مكافأة لمشاهدة الدوري اإلنكليزي

“هيلتون” تدعم فريقها النسائي

فاز 5 طالب في أبوظبي برحلة إلى مدينة مانشستر لمشاهدة نجوم كرة 
القدم في الدوري اإلنكليزي، بعدما أحرزوا لقب أبطال هيلث بوينت. 
وكان الصغ��ار من بي��ن 840 طالباً، من 10 م��دارس في العاصمة 
اإلماراتية، شاركوا في برنامج نمط الحياة الصحية، الذي نظمه نادي 
مانشس��تر س��يتي لكرة القدم، ومستش��فى هيلث بوينت في أبوظبي، 
الذي يعد من مرافق الرعاية الصحية التابعة ل�“مبادلة لالس��تثمار”، 

والشريك اإلقليمي لنادي مانشستر في قطاع الرعاية الصحية.

أع��ل��ن���������ت 
“هيل�ت������ون” 
الس��عودية، عن 
تقدي����م كام���ل 
الدعم لعضوات 

فريقها النسائي لتولي القيادة، وذلك في أعقاب القرار األخير بالسماح 
للمرأة بقيادة الس��يارات في المملكة. وستتيح “هيلتون” لفريقها وقتاً 
مدفوع األجر لحضور دروس القيادة، فضالً عن س��داد قيمة الباقة 
القياس��ية لدروس القيادة ورس��وم إصدار التراخيص. كما ستساعد 
عضواته الحاصالت مسبقاً على رخص قيادة من بلدان أخرى، على 

استخالص الرخصة المحلية عبر التكفل برسوم التحويل.

سائقات سعوديات في كوريا
استضافت ش��ركة هيونداي 
موت��ور 3 س��عوديات م��ن 
الملهم��ة ذات  الش��خصيات 
بي��ان لنجاوي  التأثير وهّن: 
صاحبة المش��اريع الريادية، 
وش��ادية عب��د العزيز مقدمة 

البرام��ج اإلذاعي��ة ومدون��ة الس��فر، وري��م فيصل س��يدة األعمال 
والمدربة المهنية في مجاالت الموضة، وذلك ضمن زيارة لهّن إلى 
كوريا الجنوبية، ضمن حملة لرفع الوعي تنفذها الشركة في أوساط 
الس��ائقات السعوديات في المملكة، عشية دخول قرار السماح بقيادة 

المرأة للسيارة في البالد حيّز التنفيذ.

“إنفينيكس نوت 5” في دبي

كش��فت ش��ركة “إنفينيكس” للهواتف الذكية ألول م��رة في منطقة 
الشرق األوسط عن هاتف “إنفينيكس نوت 5” الذكي الجديد، وذلك 

خالل حفل رسمي أقيم في فندق “أرماني” ببرج خليفة بدبي.
حض��ر الحف��ل مجموع��ة م��ن كب��ار الش��خصيات والضي��وف 
والمتخصصين واألطراف المعنية من مختلف أنحاء منطقة الشرق 
األوس��ط، حيث ش��هد إطالق الهاتف الذكي الجديد الذي “يتخطى 
حدود ال��ذكاء”، ويُعد جزءاً من برنام��ج “أندرويد ون” بالتعاون 
مع “غوغل”، حيث س��نحت لحضور الحفل فرصة التعرف عليه 

بشكل أقرب.

افطارات لأليتام من الملكية األردنية

أقام��ت الملكية األردنية مأدبتي إفطار لمئ��ات من األطفال األيتام 
الذي��ن ترعاهم مراكز رعاي��ة إجتماعية مختلفة في المملكة، حيث 
دعت الشركة 200 طفل يتيم إلى مأدبة إفطار في متحف األطفال، 
فيما كانت قد أقامت حفل إفطار رمضاني آخر ل�100 طفل يتيم في 
أح��د مطاعم ماكدونالدز بعمان. وش��ارك األيتام إفطارهم عدد من 
موظف��ي الملكية األردنية، حيث عبّ��ر األطفال من جمعية غراس 
وجمعية الحنين الخيرية في الهاش��مي الشمالي عن فرحهم بزيارة 
متح��ف األطفال واالس��تمتاع بقضاء أوقات من الم��رح في قاعة 

المعروضات.
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“سيرنر” تكرم فائزي االبتكارجوائز جديدة من “سيتريد البحرية”

 ،)Sea Trade Awards( ”أعلن��ت “جوائ��ز س��يتريد البحري��ة
أب��رز جوائز القطاع البحري في الش��رق األوس��ط وش��به القارة 
الهندي��ة وأفريقي��ا، عن طرحها فئ��ات جديدة لجوائزه��ا من أجل 
تكريم اإلنجازات المتميزة ضمن قطاع الصناعة البحرية والشحن 

البحري في مختلف المناطق.
وتتضم��ن فئ��ات الجوائ��ز الجديدة جائ��زة “أفضل حوض س��فن 
لهذا الع��ام” و“أفضل خدم��ات بحرية” ضمن فئ��ة “الصناعة”، 
وجائزة “دمج المرأة في القطاع البحري” ضمن فئة “الش��خصية 

والمجتمع”.

 Cerner Middle( ”احتفت “س��يرنر الشرق األوس��ط وأفريقيا
East & Africa( بال��دورة الس��ابعة لحفله��ا الس��نوي “جوائ��ز 
اإلنج��از واالبتكار”، وال��ذي كرمت خالله عمالئه��ا من مختلف 
أنح��اء المنطقة على تميزه��م في تبني أح��دث تكنولوجيا الرعاية 

الصحية.
وتكرم “س��يرنر” من خالل “جوائز اإلنجاز واالبتكار” عمالئها 
مم��ن س��اهموا بفعالية في تعزيز القيمة في مؤسس��اتهم وتحس��ين 
تجرب��ة الرعاي��ة الصحي��ة للمرضى م��ن خالل تبن��ي تكنولوجيا 

المعلومات الصحية وحلول وخدمات “سيرنر”.

“ويستن الدوحة” يحتفل رياضيًا“االفتتاح الُمنتظر” لـ“سيتي الند”
س�يتي  ش��ارك 
الن��د مول أول 
مركز تس���وق 
ال�ع�ال����م  ف��ي 
مس������ت��وحى 
م��ن الطبيع���ة 
ف��ي ال�����دورة 
الثالث�ة عش���ر 
جوائ����ز  م��ن 
لترف�ي�������ه  “ا
والتج�زئ�������ة 
ل�م�ي������ة  لع�ا ا

2018”، والت��ي أقيم��ت مؤخ��راً ف��ي متح��ف التاري��خ الطبيعي 
بالعاصم��ة البريطانية لندن، حيث حصد الم��ول جائزة “االفتتاح 

الُمنتظر في 2018”.
يذك��ر أن جوائز الترفيه والتجزئة العالمية RLI تعمل على تكريم 
مش��روعات التجزئ��ة والترفيه الواع��دة في مختلف أنح��اء العالم 

والتي تقدم أفكاراً مبتكرة وجديدة.

إحتف��االً باليوم العالمي للركض، قام  فندق ونادي صحي ويس��تن 
الدوحة  بالتعاون مع الرياضية العالمية المرموقة ومؤسس��ة نادي 
الدوحة الرياضي ليز ماكاليغون بتنظيم فعالية لسباق ركض لكافة 

أفراد المجتمع ضّم كل من األطفال والكبار على حد سواء.
وقد أقيم الحدث “أركض أفضل بالليل” في نادي الس��د الرياضي، 
وجمع مش��اركين من مختلف الجنسيات وبلغ عددهم حوالى 100 
مش��ارك وضّم أطفال، مراهقون تتراوح أعمارهم ما بين 5 لغاية 

17 عاماً وحتى الكبار.
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Banker Maker البركة شريك في
أكد الرئيس التنفيذي 
لبن��ك البرك��ة ف��ي 
سورية، محمد عبد 
للّا حلبي، مساهمة 
الب�ن��ك كش����ري�ك 

اس��تراتيجي ببرنامج Banker Maker المنظ��م من الغرفة الفتية 
الدولية بطرطوس )JCI-Tartus(، لتعزيز خبرات الشباب العملية 
م��ن طالب كلية االقتصاد في جامع��ة طرطوس، عن طريق دورة 
تدريبي��ة بالعلوم المالية والمصرفية، للتعرف على مبادئ الصيرفة 
اإلس��المية، والعملي��ات المصرفي��ة، ومب��ادئ التموي��ل التجاري 

والخزينة واالستثمار، ومتطلبات الدخول لسوق العمل.

MTN شجع مع األصفر” من“
 MTN ش��ركة  أطلق��ت 
في س��ورية، حملة “شجع 
م��ع األصف��ر”، بالتزامن 
منافس��ات  انط��الق  م��ع 
مونديال 2018، لتعرض 
معظ��م المباري��ات عل��ى 
شاش��ات عمالقة في عدد 
إضافة  المحافظ��ات،  من 
إلطالق باقة رياضية على 

MTNTV، ع��الوة على تخصيص مس��ابقة خاص��ة، تصل قيمة 
جائزتها إلى مليون ليرة سورية، إضافة إلى أجهزة آيفون حديثة.

“لبنان والخليج” يرعى احتفااًل سنويًا

رعى بن��ك لبنان والخليج االحتفال الس��نوي لعرض األزياء الذي 
أقامه طالب مدرس��ة االنترناش��يونال كوليدج في حرم المدرسة، 
وذل��ك ف��ي حضور اإلدارة، باإلضافة إلى حش��د كبي��ر من أهالي 

الطالب وأصدقائهم.
وقد ش��ارك في العرض، أكثر من خمسين عارض وعارضة من 
الطالب، فيما عمل عدد آخر منهم على عزف الموس��يقى والغناء 
ال��ى جانب التنظيم واس��تقبال الضيوف، في تقلي��ٍد بات يتكرر كل 

عام.
يش��ار إلى ان العرض ش��هد العديد من النشاطات الترفيهية، حيث 
شارك الجميع في التحدي واأللعاب التي أُقيمت في الجناح الخاص 
بالمصرف ووزع على أثرها عدداً كبيراً من الهدايا على الطالب، 
علم��اً ان الفائ��ز حص��ل على بطاق��ة بقيم��ة 150 دوالر أميركي 

للتسّوق عبر اإلنترنت.

إفطار أليتام “اإلسعاف الخيري”
ق���ال ال�رئ�ي��س 
لبن��ك  التنفي��ذي 
الش�����ام أح�م��د 
اللح���ام، خ��الل 
إف�ط����ار  مأدب�ة 
أقامه��ا ال�ب�ن���ك 
للط�الب األيت��ام 

المس��جلين لدى جمعية اإلسعاف الخيري التعليمي في مقر الجمعية 
بدمش��ق، إن ه��ذه البادرة ضم��ن برامج البنك وخطط��ه في جانب 
المسؤولية االجتماعية، وتمتينا ألواصر المحبة والتعاون بين أفراد 

المجتمع، وإحياء لمبدأ التكافل االجتماعي.

الشمول المالي من جّمال ترست بنك

أقام جّمال ترس��ت بن��ك ش.م.ل.، ممثالً بمجلس إداراته - ورئيس 
مجل��س اإلدارة المدي��ر الع��ام أن��ور جّمال، مأدبة غ��داء إلطالق 
“مبادرة الش��مول المالي ومحو األمية المالية”، وذلك بالتعاون مع 
الوكال����ة األميركي��ة للتنمي��ة الدولي��ة )USAID( ف�ي ف�ن����دق 
)Le Gray( بي��روت، بحض��ور وزي��ر التربي��ة والتعليم العالي 
اللبنان��ي مروان حم��ادة، وزير االقتصاد والتج��ارة رائد خوري، 
نائ��ب حاك��م مصرف لبن��ان الدكت��ور محمد بعاصي��ري، والقائم 

بأعمال السفارة األميركية في لبنان إدوارد وايت.
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“تاتش” تحتفل بموقعها لالتصاالت

فوز فرنسبنك في  كرة الّسلة للمصارف

كش��ف الرئيس التنفيذي لش��ركة تاتش التي تديرها مجموعة زين، 
إم��ري غ��وركان، أن الش��ركة  لديها خط��ط بالتعاون م��ع وزارة 
االتص��االت اللبنانية لتحقيق المزيد من التوس��ع من خالل تحس��ين 
التغطية، مش��يراً الى أن الش��ركة  تتبنى التح��ول الرقمي الذي هو 
أس��اس اس��تراتيجيتها. جاء ذلك خالل اإلفطار السنوي الذي أقامته  

تاتش على شرف أهل الصحافة واإلعالم، ووزارة االتصاالت.
وأكدت الشركة أنها تحرص على االحتفاء بشهر رمضان المبارك 
من خالل حفل اإلفطار الذي بات تقليداً سنوياً، كتحية تقدير الى جهد 

كل فرد من الذين تتعامل معهم.

للس��نة الثالثة على التوالي، حافظ فرنس��بنك عل��ى المركز األول 
ف��ي دوري “مصرف لبنان” لكرة الّس��لة للمصارف 2018، التي 
تنظمها “س��بورتس مانيا” ، تحت إش��راف االتح��اد اللبناني لكرة 
الس��لة، وذل��ك بعد فوز في المب��اراة النهائية ض��د فريق االعتماد 

اللبناني )69 - 61( في ملعب بلدية الشياح.
أقيمت المباراة النهائية برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، 
وبحضور النائب الثاني للحاكم سعد العنداري، إلى جانب عدد من 

مستشاري الحاكم وممثلي نائبه.

“خدمات الصحة العامة” من بويكر

عقدت “بويكر” للصحة العامة مؤتمراً  بحضور عدد من رؤس��اء 
البلدي��ات ولجان الصحة والبيئة في فندق لو رويال ضبية  بعنوان 
“تطوي��ر خدم��ات الصحة العامة ف��ي البلديات” عب��ر المتطلبات 

األولية لبلدية خالية من اآلفات وللرقابة على سالمة الغذاء.
ويه��دف هذا المؤتمر إلى تس��ليط الضوء على ال��دور الذي تؤديه 
الش��ركة ف��ي تنظيم حم��الت توعي��ة ومؤتمرات حول الش��ؤون 
الصحي��ة البيئية في س��ائر البلديات وتدري��ب المراقبين الصحيين 
ومنحهم ش��هادات مص��ادق عليها عالمياً واإلش��راف على بعض 

عمليات التدقيق على سالمة الغذاء.

زحلة تعلن عن حفالتها لهذا العام

برعاية وحضور وزير السياحة اللبناني أفيديس كيدانيان، ورئيس 
بلدية زحلة أس��عد زغي��ب، أعلنت مهرجانات زحل��ة الدولية عن 
سلس��لة حفالتها له��ذا العام، خالل مؤتمر صحاف��ي ُعقد في فندق 

كريستال غراند قادري.
تقدّم مهرجانات زحلة الدولية هذا العام، الفنان كاظم الس��اهر خالل 
ليلتين في 15 و16 آب/أغسطس 2018، إلى جانب عرض موسيقي 
خاص يحييه الموسيقي غي مانوكيان يرافقه مغني أغنية “3 دقات” 
الفنان “أبو” في 17 آب/أغسطس. مع اإلشارة إلى أن هذه الحفالت 

.ICE International Events هي من تنظيم
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التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية
نّظم��ت لجنة األم��م المتحدة 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
لغربي آس����ي�ا )اإلس����كوا( 
ومؤّس�س���ة الفك�ر العرب��ي 
حفل إطالق التقرير العرب��ي 

العاش��ر للتنمي��ة الثقافي��ة، الذي أصدرته المؤّسس��ة تح��ت عنوان: 
“االبتكار أو االندثار، البحث العلمي العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه”، 
وذلك في بيت األمم المتحدة في بيروت، بالتزامن مع الدورة الوزارية 
الثالثين لإلسكوا، التي تُعقد هذه السنة تحت عنوان “التكنولوجيا من 
أجل التنمية المستدامة في الدول العربية”، بحضور وزراء وخبراء 

مختّصين وشخصيات دبلوماسية وثقافية وإعالمية.

تصدي لمخاطر التغير المناخي
وقّ���ع م�رك���ز 
دب��ي المتمي���ز 
لضبط الكربون 
“كربون دب�ي” 
وال�ج�ام�ع�����ة 
ك�ي����ة  مي�ر أل ا

في الش��ارقة مذك��رة تفاهم تهدف لتنفيذ برامج تعاون مش��تركة في 
مجاالت التوازن المائي والبحوث المتخصصة بقضايا المياه والتربة 
والطقس. كما تنص مذك��رة التفاهم على انضمام موظفي “كربون 
دبي” إلى المجلس االستش��اري المتخصص في الهندسة الصناعية 

وإدارة األنظمة الهندسية في الجامعة األميركية في الشارقة.

إلقاء الضوء على إنجازات المصممين

أكبر جائزة للمشروع البيئي اللبناني

 ABC مجّم��ع  يعم��ل 
تف��رد  بفض��ل  ف��ردان 
س��لوك  عل��ى  خدمات��ه 
تجارب جديدة ال تعتمدها 
ومن  األخ��رى  األماكن 
األمس��ية  كان��ت  بينه��ا 

مع مصمم األزياء اللبناني المتألق حس��ين بظاظا، التي تم تنظيمها 
لعرض أحدث تشكيلة للمالبس الجاهزة المصممة خصيصاً لمتجر 
ABC ف��ردان، والت��ي ج��رى تصميمها مع األخذ بعي��ن االعتبار 
 ABC العم��الء المتميزين والزبائن األوفي��اء والمخلصين لمركز

ونمط الحياة األنيق المعتمد.

ق��دّم�����ت 
ك�ة  ش�����ر
ف��������ورد 
ر  ت���و م�و
كومبان�ي، 
م��ن  أكث�ر 

5500 دوالر أميرك��ي من المس��اعدات الماليّة لمش��روع بيئّي في 
لبنان ضمن مبادرة “منح فورد للمحافظة على البيئة” لسنة 2017.

وكان مركز حماية الطبيعة في الجامعة األميركية في بيروت، نشطاً 
بشكل اس��تراتيجّي في دعم المجتمعات التي تأثّرت بأزمة النفايات 

الصلبة التي تسبّبت بكارثة بيئيّة.

مآدب إفطار بنك سورية اإلسالمي
أق����ام ب�ن�����ك 
س�ورية الدولي 
اإلس�المي، في 
إط�ار ترس��ي�خ 
القيم اإليجاب�ي�ة 
ف������ل  ل�ل�ت�ك��ا
االجتم��اع����ي 

ومفاهيم العطاء والمش��اركة المجتمعية البن��اءة، مأدبة إفطار أليتام 
جمعية البر والخدمات االجتماعية بحمص، وجمعية حماية الطفولة 
بحم��اه، وجمعي��ة موزاييك لإلغاث��ة والتنمية اإلنس��انية بالالذقية، 

وجمعية التآلف الخيرية بحلب، وجمعية المبرة النسائية بدمشق.

إنتخابات في جمعية الفرانشايز
الهيئ���ة  انتخب���ت 
العام��ة للجمعي���ة 
اللبنانية لتراخيص 
ز  م�ت�ي����������ا ال ا
“الفران�ش����اي�ز” 
هيئ���ة  أعض����اء 

ادارية جديدة مؤلفة من 12 عضواً تمتد واليتها حتى عام 2021. وتم 
بعد ذلك االعالن عن انتخاب يحيى قصعة رئيساً للجمعية، وميشال 
فرنيني نائباً للرئيس. وقال قصعة،  إنه سيركز في المرحلة المقبلة 
على تعزيز التواصل بين أعضاء الجمعية والشركاء االستراتيجيين 

للمزيد من االستفادة من الخدمات التقنية والمالية والتأمينية.
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... وتفتتح جناحاً جديداً

افتتح��ت مستش��فى جب��ل لبنان الجن��اح الجديد في مرك��ز العالج 
 TRUEBEAM باألش��عة، والذي س��يتم فيه تش��غيل آلة تروبيم
الحديثة، في إطار إجراء توس��عات في الخدمات الصحية المقدمة 
للمرض��ى بحضور نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير الصحة 
العام��ة في حكومة تصري��ف االعمال غس��ان حاصباني ورئيس 
مجلس إدارة مستش��فى جب��ل لبنان نزيه غاري��وس والمدير العام 
ايلي غاريوس وحشٍد كبير من أطباء األورام واالشعة والفيزيائيين 

والموظفين العاملين في المستشفى.

“جبل لبنان” تحتفي بأطبائها

أقامت إدارة مستشفى جبل لبنان حفالً على شرف األطباء العاملين 
بالمستشفى في متحف سرسق بحضور رئيس مجلس اإلدارة نزيه 
غاري��وس والمدي��ر العام ايلي غاريوس وحش��د كبير من األطباء 
والشخصيات الذين استمتعوا بالعرض الذي قدمه  المؤلف والفنان 
 SamaS Soleil Noir التش��كيلي والبصري زاد ملتقى بعن��وان
Soleil الذي يدمج من خالله التأليف الموس��يقي بالبحث البصري 

بأسلوب جذري يُظهر أن التكنولوجيا تولد من الماضي.
ويأتي الحفل، إيماناً من المستش��فى بأن الفن هو جزُء ال يتجزأ من 

عالج المرضى.

رحلة كأس العالم من اللبناني الفرنسي
ف���از عمي�ل 
ل�ب�ن��������ك  ا
اللبن�ان������ي 
الفرنس����ي، 
ش���������ادي 
 ، صل�ي�ب�����ا
بجائزة حملة 
“ك��������أس 
ل������م  ل�ع��ا ا
 F I F A
 ”2 0 1 8

المقدمة م��ن Visa، والتي  تتضمن تذكرتين لحضور مباراة ربع 
النهائي من البطولة، باإلضافة إلى تذكرتي س��فر إلى روسيا  لمدة 

خمسة أيام.
وقد استلم الفائز جائزته، في احتفال نّظمه البنك في حضور المدير 
الع��ام ل�Visa في منطقة ش��مال أفريقيا والمش��رق العربي، طارق 
الحسيني، مدير تطوير األعمال في لبنان والعراق، ماريو مكاري، 

ومديرة الصيرفة اإللكترونية في البنك، ميرنا وهبه.

... ويرعى مسابقات العلوم

 Lucky to be“ دع��م البن��ك اللبنان��ي الفرنس��ي، تح��ت راي��ة 
 ،)InterSciences( ”مس��ابقات العلوم “أنترسيانس ،”Young
من تنظيم وكالة التعليم الفرنسي في الخارج )AEFE( ومجموعة 
البح��وث لتعلي��م الرياضي��ات )GREM(، وذلك بهدف تش��جيع 
تمري��ن الحس��اب الذهني في الصفوف وح��ّث التالميذ على صقل 

معرفتهم وتعزيز مهاراتهم في وقت قصير.
يذك���ر أن����ه ف��ي النهائي��ات، كوف����ئ 137 تلمي��ذاً و12 صف��اً 
عل��ى نتائجه����م الممي����زة. وقد ُمن��ح الرابح��ون، إل��ى ج�ان��ب 
الكؤوس، حس��ابات “Lucky to be Young” من البنك اللبناني 

الفرنسي.
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“المدارس الخضراء” في لبنان

ورشة عمل لـ“النقد الفلسطينية”

e-نظم فرنسبنك و
  Eco Solutions
مؤتم�ر الم��دارس 
الخضراء السنوي 
ف��ي 30 أيار/مايو 
وذل���ك   ،2 0 1 8

خالل أس��بوع البيئة العالمي بحضور وزارة التربية والتعليم العالي 
ف��ي لبنان مروان حمادة. أقيم المؤتمر في فندق مونرو في بيروت،  
بحض��ور م��ا يناهز ال�200 ش��خصية، تضمنت أكث��ر من مئة من 
ممثل��ي الهيئات التعليمية ومديري الم��دارس من كافة مناطق لبنان 

تحت عنوان “حلول لخفض تكاليفك”.

ع�ق���دت س�����لطة 
النق��د الفلس���طينية 
ورش��ة عمل ح�ول 
تعليمات وإرشادات 
تطبي���ق المعي����ار 
إلع�����داد  الدول�ي 

التقارير المالية رقم )9( لمؤسس��ات االقراض المتخصصة، قدمها 
قس��م الرقابة على مؤسس��ات االقراض المتخصصة وفريق دائرة 
الرقابة والتفتيش. وش��ارك في الورش��ة الم��دراء العامون ومدراء 
الدوائر المالية والمخاطر والعمليات والتدقيق الداخلي من مؤسسات 

االقراض المتخصصة وممثلون عن شركات التدقيق الخارجي.

“األرز الوطني” لبدر من الرئيس عون
منح رئي��س الجمهورية 
العماد ميش��ال  اللبنانية 
ع��ون، مدي�رة متح��ف 
األميركي��ة  الجامع����ة 
الدكت��ورة ليل��ى ب��در، 
“وس�ام األرز الوطني” 
من رتبة ضابط، تقديراً 

لما قدمته من عط��اءات ثقافية وعلمية وتراثية، وبالنظر الى الدور 
ال��ذي لعبته في مجال ابراز وجه لبن��ان الثقافي والحضاري. وأقيم 
للمناس��بة احتفال ف��ي قصر بعبدا حض��ره عدداً من الش��خصيات 

ومديري المتاحف العالمية.

مباراة ودية لذوي االرادة الصلبة

برعاي��ة وزي��ر االتص��االت اللبنان��ي، جم��ال الج��راح، أقام��ت 
ش��ركة ألفا، بإدارة أوراس��كوم لالتصاالت، وجمعية “جو رحال 
فاونديشين”، المباراة الودية األولى من نوعها في كرة السلة على 
الكراس��ي المتحركة لذوي اإلرادة الصلبة، جمعت نادي الصداقة 
- بيروت و“جمعية طرابلس لرياضة المعوقين”، ش��ارك فيها 19 
العب��اً، 7 منهم من غير ذوي اإلرادة الصلبة، كتعبيرعن ضرورة 
تحقي��ق االندماج في المجتمع من خالل الرياضة، وخصوصاً كرة 

السلة التي هي عامل جمع بين كل الشرائح والفئات.

ألم وأمل وزهور بـ“الشام بتجمعنا”

بي��ن مدي��ر غرفة تجارة دمش��ق عام��ر خربوطل��ي، أن مهرجان 
“الش��ام بتجمعنا” في حديقة تش��رين بدمش��ق، القائم في الفترة من 
27 حزيران/يونيو، ولغاي��ة 26 تموز/يوليو 2018، يتضمن أكثر 
م��ن عش��رين فعالية اقتصادي��ة وثقافية ورياضية وس��ياحية، بعدد 
من األجنحة التس��ويقية للمنتجات المحلية والمس��توردة، وعروض 
مسرحية وسينمائية، ومعرض فن تشكيلي “سورية ألم وأمل”، وأنه 
يترافق مع مهرجان “الزهور الدولي” بدورته 39 وبمش��اركة 50 

شركة سورية وعربية وعالمية.
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تطوير األعمال بالشراكة مع بيريتك

اهتمام ايطالي باالستثمار في لبنان

أطلق��ت الوكالة األميركية للتنمية الدولية مش��روع تطوير األعمال 
في لبنان، بالش��راكة مع مؤسس��ة “بيريتك” لتوفير خدمات تطوير 
األعمال في بيروت وجبل لبنان والجنوب والبقاع، وذلك في حضور 
مديرة بعثة الوكالة األميركية للتنمية الدولية، آن باترس��ون، رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة بيريتك، مارون شماس، 
وممثلي��ن عن الش��ركات والجمعيات التجارية والنقاب��ات اللبنانية. 
وس��يقدم المش��روع  في إطار الش��راكة، دعماً فنياً مخصصاً وفقاً 
لحاجات الشركات المحلية، لمس��اعدتها على تحديد وحل المشاكل 
الت��ي تعيق نموه��ا وإنتاجيتها وربحيتها، ومن ش��أن ذلك أن يعزز 

زيادة فرص عمل المواطنين اللبنانيين.

قالت مديرة الوكالة اإليطالية للتجارة فرانشيسكا زادرو، إن الهدف من 
المش��اركة في معرض PROJECT LEBANON، هو االنفتاح 
عل��ى الش��ركاء اللبنانيين من أجل القي��ام بأعمال في لبن��ان والدول 
المجاورة، مش��يرةً إلى أن بالده��ا مهتمة بلبنان ألن حكومته أطلقت 
برنامج االستثمار في “سيدر”، وأنه “سيكون هناك تعاون في الكثير 
من المشاريع”. ونظمت شركة ICE-Agency، بدعم من السفارة، 
مش��اركة الش��ركات اإليطالية في المعرض، حيث اس��تقبل الجناح 
اإليطالي 16 شركة جديدة. وتؤكد المشاركة اإليطالية االهتمام القوي 
بالس��وق اللبنانية والفرص الناشئة عن تطوير البرنامج االستثماري 

والخطة االستثمارية للبنى التحتية، التي ستنفذها الحكومة اللبنانية.

“ليبان بوست” كرمت رياض سالمه

كرمت ش��ركة “ليبان بوس��ت”، برعاية رئيس الحكوم��ة اللبنانية 
المكلف س��عد الحريري، ممثالً بوزي��ر االتصاالت جمال الجراح، 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، كاشفة عن طابع جديد مخصص 
له لمناسبة مرور 25 سنة على تبوئه منصب حاكم مصرف لبنان، 
وذل��ك خالل حفل أقيم في متحف مصرف لبنان في منطقة الحمرا، 
بحضور عدد كبير من الفعاليات السياس��ية وكب��ار رجال األعمال 

والوجوه اإلعالمية المحلية والدولية.
وش��هد االحتفال تس��ليم س��المه لوح��ة تذكارية لإلص��دار األول 
للطابع، تس��لمه م��ن الوزير الجراح ورئيس مجل��س إدارة “ليبان 

بوست” خليل داود.

Fitness Zone دخول مجاني إلى

أقام��ت ش��ركتي A.N.Boukather وFitness Zone مؤتمراً 
صحافي��اً في ف��رع Fitness Zone ضبيه، إلط��الق أول تعاون 
م��ن نوعه في لبن��ان: Enjoy Being Fit!، وذلك ضمن أجواء 
مفعمة بالطاقة والموس��يقى، حيث ش��هد مندوبو وس��ائل اإلعالم، 
كيف تتعاون الش��ركات التجارية والنوادي الرياضية بغية تحقيق 

العقل السليم في الجسم السليم.
 ،Fitness Zoneو A.N.Boukather وقد شارك ممثلو ش��ركة
إيمانه��م بأهمي��ة المحافظة على الصح��ة واللياقة البدني��ة وتأثيرها 

اإليجابي على أداء اإلنسان في عمله وحياته.
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لبنان مركزاً رائداً لصناعة التبغ

وقّعت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي اتفاقاً مع الشركة اليابانية العالمية 
للتب��غ  “جابان توباك��و إنترناش��يونال” )JTI(، إحدى أهم ش��ركات التبغ العالمية، 
لتصنيع بعض منتجاتها في مصانع “الريجي”، مما يرفع حجم السجائر االجنبية التي 

تصنّعها “الريجي” محلياً ليبلغ نحو 110 االف  صندوق خالل العام 2019.
وحضر حفل التوقيع رئيس “الريجي” مديرها العام ناصيف سقالوي وأعضاء لجنة 
اإلدارة ج��ورج حبيق��ة ومازن عبود وعصام س��لمان ومف��وض الحكومة ميرنا باز 
والمراقب المالي كارول يوس��ف عون وعدد من المديرين. أما من الشركة، فحضر 
وفد كبير ضّم نائب الرئيس المدير العام للش��رق األوس��ط غراهام غيبونز، والمدير 
العام للبنان فادي الحاج والمديرة القانونية للشرق األوسط كريستين ديرويان والمدير 

اإلقليمي للتنمية المؤسسية سانتياغو لييرو.
وابرَز س��قالوي في كلمة ألقاها التطّور الذي حققته “الريجي”  في كل القطاعات 
وخصوصاً في الجانب الصناعي. وقال: “في نهاية عام 2018 س��تضاف خمس��ة 
خط��وط إنت��اج إلى الخطوط الحالية للريجي، وس��تصبح لدين��ا بالتالي 10 خطوط 
إنتاج متكاملة”، واصفاً لبنان بأنه بات “المركز األهم في الشرق األوسط للصناعة 

التبغية”.
وإذ أب��دى اعتزازه بتوقيع “الريجي” إتفاق تصنيع مع JTI التي تُعتَبَر “إحدى أكبر 
الش��ركات العالمية”، أش��ار إلى أن “الريجي” ستتولى “في المرحلة األولى تصنيع 
منتجات JTI من صنف Winchester بقياس��ي 100 ملم و83 ملم، على أن تتس��ع 
الدائ��رة الحقاً لتش��مل االصناف األخرى للش��ركة، بما فيها وينس��تون”. وقال: إن 

“التجارب األولية للتصنيع أجريت بنجاح تاّم”.
وأعلن س��قالوي أن “حصة الس��جائر االجنبية المصنعة محلياً سترتفع الى نحو 65 
الف صندوق س��نوياً في نهاية عام 2018، مع دخول ش��ركة JTI خريطة التصنيع 

المحلّي، على ان تصل إلى نحو 110 االف  صندوق خالل العام 2019”.
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ال ش�يء يمنع أن يتفرغ المعنيون بالتعليم إلى تقويم ش�امل للنظام التربوي وإجراء 
اختب�ارات تقويم، من المناهج إلى إعداد األس�اتذة الدروس إلط�الق طاقات التالمذة 
بعيداً من التقليد والقوالب الجاهزة في التعليم وطريقة الدرس والتوجيه. فإذا كانت 
وزارة التربية قد رفعت هذه السنة مستوى إجراء االمتحانات الرسمية وعززت مسار 
التصحي�ح والتدقي�ق، فإنها اليوم مطالب�ة بأن تتقدم خطوات ف�ي عملية التقويم 
واالختبارات والقياس ونظم التش�خيص والمناقش�ات في طريقة التفكير واالعداد 

للمواد الدراسية المعتمدة في المناهج.

نعرف أن المركز التربوي للبحوث واإلنماء يعمل على تعديل المناهج التعليمية، إنما 
قب�ل ذلك ال بد من الس�ير في برامج تحفز عل�ى التفكير في طريقة جديدة للتقويم 
بدياًل من التصنيف، فيكون تطوير المناهج متناسباً مع طاقات التالمذة وابداعاتهم، 
ال�ى حد يس�تحيل التقويم معتمداً كمس�ألة مفصلي�ة في التعلي�م. يتطلب ذلك 
مواكبة العصر وإدخال التعديالت الممكنة على أساليب التعليم والمناهج والبرامج 
وأساليب التربية، فالمصلحة تستدعي إعادة هيكلة المناهج واالمتحانات التي يتقرر 

على أساسها المجال الذي سيتخصص فيه التلميذ بعد المرحلة الثانوية.

تبقى االمتحانات الرس�مية عملية مفصلية النتقال التلميذ إلى الجامعة، لكن يجب 
أيض�اً العمل على التجديد وتجاوز القديم وغير الُمجدي، كي ال يبقى اإلمتحان مجرد 
قياس لقدرة التلميذ على الحفظ ومهارة االستاذ في التلقين. وفي زمن التكنولوجيا 
والمعلوماتي�ة والرقمية، من واجب األهل والمعلمين أن يس�عوا إلى التغيير إلنش�اء 
نظام ُيَقّرر نوع الدراس�ة ما بعد المرحلة الثانوية ومجال االختصاص على أساس أداء 
التلميذ في ما ُيعرف بالكفاية أو االختبارات القياس�ية كحل جزئي لمش�كلة رهاب 
اإلمتحان�ات، وألزم�ة الثقة التي يعانيها التالمذة في لبنان، وي�ؤدي الى تغيير النظام 

التعليمي نحو األفضل.

ح�ان الوقت إلدخ�ال ثقافة تربوي�ة جديدة وحديثة ف�ي التعليم وتغيي�ر الذهنيات، 
تواك�ب العمل على تعدي�ل المناهج وتطويرها، وذلك من خالل الش�غل على برامج 
ف�ي المدارس تقوم على اختبارات تحصيلية تس�اعد األس�اتذة ف�ي معرفة محددة 
للمعلومات والمهارات التي اكتسبها تالمذتهم في مختلف المراحل في المواد، وهي 
وفق نماذج بريطانية وفرنس�ية تتيح للمعلم واالهل معرفة مواطن القوة والضعف 
ومتابعة التطور الذي يحققه التلميذ خالل الس�نة الدراسية، والسعي إلعداد مناهج 
تعلي�م ترمي إل�ى تهيئة التلميذ لبناء المعرفة َعبر االستكش�اف والتحليل واالبداع 

والتفكير النقدي البّناء.

التقويم التربوي لتفكير نقدي بّناء

98





Future
Is

Here

Technology and Solutions Marketing Consulting

DMarketingLines
info@dmarketinglines.com
www.dmarketinglines.com

(+963) 94 200 90 89
(+963) 93 165 44 36
(+963) 31 212 46 77

Digital Marketing Strategy Design

20
18

و 
لي

يو
/

وز
م

 ت
-

 2
11

د 
عد

 ال
ر |

م
تث

س
م

وال
ك 

بن
ال

A
l-B

an
k 

W
al

-M
ust

at
hm

er
 | 

N
o  2

11
 - 

Ju
ly

 2
01

8

العدد 211 - تموز/يوليو 2018

املونديال شغل الناس والكرة سوق عامليةاملونديال شغل الناس والكرة سوق عاملية

العامل بنوك  صدارة  يف  صينية  مصارف  العامل4  بنوك  صدارة  يف  صينية  مصارف   4


