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ي المنطقة، خصوصاً تركيا وإيران، 
ي تتعرض لها عمالت الدول الوطنية �ف

الضغوط ال�ت
كية والريال  ة ال�ت كية عليها، أدت إىل انهيارات متسارعة لل�ي واشتداد الضغوط الأم�ي
. لكن لبنان ل يزال بعيداً من الحالة غ�ي المستقرة  ، وح�ت الروبل الروسي ي

يرا�ف الإ
كية والعقوبات والضغوط المستمرة.  ة بفعل القرارات الأم�ي ي تعانيها بلدان كث�ي

ال�ت
ي من أزمات متعددة، 

، فهو يعا�ف ي
ي ذلك ليس مرتبطاً بمتانة القتصاد اللبنا�ف

السبب �ف
ي أرساها مرصف لبنان بقيادة حاكمه رياض سالمه، وقدرته عىل 

ي التجربة ال�ت
إنما �ف

ة اللبنانية  ي حافظت عىل الل�ي
ي وسياس��ته ال�ت

تحييد البلد وإدارة قطاعه المرص�ف
مستقرة.

وعىل الرغم من الخالف عىل تش��كيل الحكومة، وانعكاس ذلك عىل القتصاد 
ة اللبنانية ليست  وكل القطاعات، وما يرتبه من مخاطر عىل العملة، إل أن الل�ي
، بوجود مرصف مركزي استطاع عبور كل الأزمات  ي

يرا�ف كية ول الريال الإ ة ال�ت الل�ي
ة عىل المالية  ي تعرضت لها العملة الوطنية، وإن كانت المخاطر كث�ي

ازات ال�ت ف واله�ت
ة  العامة والقتصاد. وقد تمكن مرصف لبنان ع�رب إدارته من معالجة أوضاع كث�ي
وإنقاذ مؤسسات تعرضت للعقوبات، لكنه أيضاً كان يعمل عىل مراكمة الموجودات 
ي وصلت اىل مستويات قياسية تخطت ال�53 مليار دولر، 

والحتياطات المالية، وال�ت
ي ذلك الهندسات 

فضالً عن إدارة رشيدة قائمة عىل الحوكمة لكل القطاع، بما �ف
ية لالقتصاد. ف والمشاريع التحف�ي

انية مرصف لبنان الأك�رث ثباتاً وقدرة عىل مواجهة التحديات. ف�“المركزي”،  ف تبدو م�ي
ة اللبنانية واستمرار استقرار الوضع النقدي. فال خوف عىل العملة  يعزز الثقة بالل�ي
ي تشكيل الحكومة، 

عىل الرغم من ارتفاع الفوائد، والوضع الس��ياسي وتعقيداته �ف
ف لتشكيل الحكومة واطالق عمل  لكن ذلك يرتب مسؤولية مضاعفة عىل المعني�ي

ية. ى مص�ي المؤسسات قبل أن نواجه استحقاقات ك�رب

ة مستقرة ومسؤولية النهوض جماعية الل�ي





عالم البنوك

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2018

241 مليار ليرة ودائع المصرف العقاري

كش��فت البيانات المالية للمصرف العقاري 
الس��وري، ع��ن ارتف��اع إجمال��ي األموال 
الجاه��زة إلى أكثر م��ن 247.5 مليار ليرة 
سورية، وأن نسبة السيولة في كافة العمالت 
بلغت 64 %، وبالليرة السورية وصلت إلى 
66 %، أما س��يولة العم��الت األجنبية فقد 
بلغت 46 %. ولفتت البيانات إلى أن صافي 

أرب��اح المصرف بلغ 995.4 مليون لي��رة، حتى نهاية تموز/يوليو 2018، أما فائض 
الس��يولة القابلة للتوظيف فقد وصل إلى 125 مليار ليرة، في حين بلغت نس��بة الديون 
الرديئة إلجمالي محفظة القروض 62 %، لتبلغ بالمقابل أرصدة الودائع والحس��ابات 
الجارية 241 مليار ليرة، فيما بلغ رأس مال المصرف 10 مليار ليرة سورية مدفوعة 
بالكام��ل.  ونوهت البيانات إلى أن المس��اهمين في المص��رف العقاري، هم )مصرف 
سورية المركزي، مؤسسة التأمينات االجتماعية، المؤسسة السورية للتامين، صندوق 

تقاعد موظفي ومستخدمي البلديات، والبلديات من الدرجتين األولى والثانية(.

ك�ش������ف 
ت�ق��ري����ر 
حديث عن 
لعمالت  “ا
العالمي����ة 
األس������وأ 
أداًء أم���ام 
ال��دوالر” 
منذ بداي���ة 
ع����������ام 

2018، ب��أن اللي��رة التركي��ة احتلت المرتب��ة األولى 
كأسوأ العمالت أداًء، بعد أن سجلت تراجعاً بلغ 67.7 

% مقابل الدوالر األميركي.
في المقابل، سج�لت اللي�رة السوري�ة تحس�ناً كبيراً مقابل 
الدوالر األميركي، وصل�ت نسبته إل�ى 15.7 % مقارنة 
مع ما س��جلته ف��ي ع��ام 2017 تحديداً، وم��ع إجمالي 
األعوام السابقة، معلنة بذلك “الليرة السورية” خروجها 

من القائمة للمرة األولى منذ سبع سنوات.

الليرة السورية
خارج قائمة أسوأ العمالت

6.9 مليار ليرة سورية أرباح المصارف الخاصة

حقق��ت المص��ارف الخاص��ة العامل��ة في 
س��ورية، ربحاً صافياً بل��غ 6.9 مليار ليرة 
س��ورية خالل النص��ف األول من 2018، 
منخفضاً بنس��بة 20 % عن الفترة ذاتها من 
عام 2017، والتي بلغت 8.7 مليارات ليرة، 
علم��اً أن ه��ذه البيانات تش��مل 13 مصرفاً 

باس��تثناء بنك س��ورية والخليج، الذي لم ينشر بياناته. ومن خالل تحليل القوائم المالية 
للمصارف، تبين أن األرباح أو الخسائر غير المحققة، التي كانت تظهر في قوائم الدخل 
نتيجة إعادة تقييم مركز القطع البنيوي قد تالشت في معظم المصارف، وذلك الستقرار 
سعر صرف الليرة أمام الدوالر عند مستوى 436، باستثناء 3 مصارف خاصة حققت 
خس��ارة، وهي )الدولي للتجارة والتمويل: 84.6 مليون ليرة سورية - بيمو السعودي 

الفرنسي: 8.4 مليون ليرة - سورية الدولي اإلسالمي: 160.3 مليون ليرة(.

س��ّجل بنك بيبلوس ربحاً صافياً بقيمة 67 مليون دوالر 
في النصف األول من 2018، أي بتحسن طفيف مقارنةً 
ب�66 مليون دوالر في الفترة نفس��ها من العام الماضي. 
وال ي��زال أداء بيبلوس يعكس اس��تراتيجية ترتكز على 
تجنب المخاطر، مع إعطاء األولوية التباع مقاربة حذرة 
بدالً من الس��عي إلى الزيادة الكبيرة للربحية على المدى 
القصير. وبناًء على ذلك، سيستمر المصرف في الحفاظ 
على مس��تويات سيولة مرتفعة إلى جانب إدارة استباقية 
لمحفظة ديونه الس��يادية من أج��ل التخفيف من مخاطر 
تقلبات أس��عار الفائدة من بين أمور أخرى. ونتيجة لهذه 
التدابير المحافظة بلغ مستوى السيولة بالعمالت األجنبية 

تحت الطلب 15 %.

67 مليون دوالر
أرباح بنك بيبلوس

كارني يحذر من “مفاوضات بريكست”

حذر حاك��م المص��رف المرك��زي البريطان��ي، مارك 
كارن��ي، من “مخاطر عالية” و“غير مرغوب بها” من 
جّراء عدم التوصل إلى اتفاق حول مفاوضات بريكست. 
وص��رح كارني إلذاعة “بي بي س��ي”، أن احتمال عدم 
التوص��ل إلى اتفاق معناه خلل ف��ي التجارة كما نعرفها، 
وبالتالي بلبلة إلى حد ما في النش��اط االقتصادي وارتفاع 
األس��عار لفترة ما. وتابع، أن النظام المالي في بريطانيا 

سيكون قادراً على “تحمل الصدمة”، إذ زادت المصارف من رؤوس أموالها وسيولتها.
مارك كارني
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“قطر األول” يتكبد خسائر قاسية

تكبد بنك قطر األول خسائر قاسية في النصف األول 
من عام 2018، بلغ��ت قيمتها 353.87 مليون لاير 
)97.7  مليون دوالر(، مقابل خسارة 76.67 مليون 
لاير )21.17 ملي��ون دوالر( ف��ي الفترة المقابلة من 
العام الماضي، لترتفع الخسائر بأكثر من 361.5 %.

وخ��الل الربع الثاني م��ن ع��ام 2018، بلغت قيمة 
خس��ائر البن��ك 325.3 ملي��ون لاير )89.9 ملي��ون 
دوالر(، مقاب��ل خس��ائر 67.1 ملي��ون لاير )18.5 
ملي��وت دوالر( في الفترة المقابلة م��ن عام 2017. 
وق��ال البنك: إن هذه الخس��ائر ترج��ع إلى انخفاض 
األصول التركية وتفاقم الظروف االقتصادية الكلية.

تعتزم تونس ألول مرة في تاريخها، الس��ماح بممارسة 
نش��اط صرافة العملة خارج اإلطار المصرفي، وذلك 
عقب إقرار النص الصادر مؤخراً لش��روط ممارس��ة 

الصرف اليدوي من قبل أشخاص طبيعيين.
ويأت��ي هذا القرار بع��د مطالب��ة اقتصاديين بضرورة 
تطويق نش��اط تداول العملة الصعبة خارج المصارف 
بما يس��مح بتحس��ين مدخرات البالد من النقد األجنبي 

وقطع الطريق على المهربين.
وف��ي حال تجاوز اجمالي النقد األجنبي لدى ش��ركات 
الصرافة ما قيمته 500 ألف دينار تونس��ي )185 ألف 
دوالر أميرك��ي(، فإنها س��تحيلها مباش��رة إل��ى البنك 
المركزي، من خالل بيعها من جديد إلى الجهاز المالي 

المركزي.

شركات صرافة لمحاربة
السوق السوداء في تونس

اتفاقية بين بنك مسقط و“تاف”

وقع بنك مس��قط، اتفاقية حصرية 
التركي��ة  “ت��اف”  ش��ركة  م��ع 
لخدمات التش��غيل المشغلة لصالة 
“برايم كالس” في مطار مس��قط 
الدولي. ووقع االتفاقية من جانب 
البنك مس��اعد مدير عام البطاقات 
واالعمال المصرفية اإللكترونية، 
أمج��د اللوات��ي، والمدي��ر الع��ام 

ل�“ت��اف”، علي بورا أس��بوالن، وذلك الس��تخدام أجهزة نقاط البي��ع التابعة للبنك في 
الصال��ة والحصول على خصومات، حيث يمك��ن لزبائن األعمال المصرفية المميزة 
والحصرية “أصالة” و“الجوهر” وزبائن األعمال المصرفية الخاصة الدخول لصالة 
“براي��م كالس” مجاناً، في حين يمكن لحاملي بطاقات بنك مس��قط األخرى الحصول 

على خصم على رسوم الدخول إلى الصالة.

“الخليج الدولي” يواصل عملياته التوسعية

حق��ق بن��ك الخليج الدولي تقدم��اً في تنفيذ اس��تراتيجيته 
التوس��عية الرامية لتعزيز وجوده في أسواق دول الخليج 
وتحقي��ق النمو في عملياته وقاعدة عمالئه، حيث يش��هد 
البن��ك إتمام اإلج��راءات النهائي��ة لتحويله رس��مياً إلى 
مصرف تجاري محلي في السعودية، وذلك عقب نجاحه 
ف��ي الحصول على موافق��ة مجلس الوزراء الس��عودي 
لتحوي��ل فروعه إلى مصرف تجاري محلي تحت اس��م 

“بنك الخليج الدولي-السعودية” في مايو/أيار 2017.
وبهذه المناس��بة، أع��رب رئيس مجلس إدارة البنك عبدهللا بن حس��ن العبدالقادر، عن 

سعادته بمنح الموافقة على تأسيس بنك الخليج الدولي في المملكة برخصة محلية.

عبدهللا بن حسن العبدالقادر

وقع مص��رف قط��ر المركزي م��ع البن��ك المركزي 
التركي، اتفاقية بش��أن مبادلة العمالت لتوفير الس��يولة 
والدع��م الالزم لالس��تقرار المالي، وذل��ك بعد أيام من 
تعهد الدوحة بتقديم دعم للعاصمة التركية أنقرة، قيمته 

15 مليار دوالر أميركي.
وقال “المركزي القطري”: إن االتفاقية ستنشئ  “خطاً 

ثنائي االتجاه لمبادلة العملة”.

اتفاقية لمبادلة العملة
بين قطر وتركيا
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أعلن��ت وزارة العدل األميركي��ة أن “رويال بنك أوف 
س��كوتالند” س��يدفع 4.9 مليار دوالر أميركي لتسوية 
اتهام��ات وجهتها إلي��ه الواليات المتح��دة األميركية، 
لتضليله مستثمرين بشأن أوراق مالية مدعومة برهون 
عقارات س��كنية خالل الفترة الممت��دة بين عام 2005 

و2008.
وقالت الوزراة: إن هذه العقوبة هي األكبر التي تُفرض 
على بنك بس��بب سوء سلوك خالل فترة األزمة المالية 
العالمي��ة. وأضافت ال��وزارة: أن “روي��ال بنك أوف 
س��كوتالند” يجادل بش��أن االتهامات وال يقر بارتكاب 

خطأ.

RBS يدفع غرامة سوء سلوك

مصرف الراجحي يحد من اإلقراض

توقع “مصرف الراجح��ي” نمو القروض في أوائل 
خان��ة اآلحاد حتى نهاية ع��ام 2018، مع قيامه بكبح 
قروضه ف��ي الوقت ال��ذي تتبلور في��ه اإلصالحات 
االقتصادية السعودية في المراحل المبكرة من “رؤية 
المملك��ة 2030”، وهي خطة بملي��ارات الدوالرات 
لفت��ح المجتم��ع وتنوي��ع م��وارد االقتصاد ب��دالً من 

االعتماد على إيرادات النفط.
ويتوقع الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، س��تيف 
بيرتامين��ي، فرصاً في المدى المتوس��ط منها، وقال: 

ال توجد س��يولة كافية في النظام المصرفي لدعمها كلها، لذا ستكون هناك حاجة إلى 
دخول مكون ضخم من التمويل الدولي.

ستيف بيرتاميني

مصارف المغرب تقاطع إيران

طلبت وزارة الخارجية المغربية من جميع المصارف 
التجاري��ة المحلية وقف التعامل المالي والنقدي وبأي 
عملة كان��ت مع المصارف والمؤسس��ات اإليرانية، 
تنفي��ذاً لق��رارات أممي��ة ح��ول االتفاق الن��ووي مع 

طهران.
وكان وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون المغربي، ناصر 
بوريطة، قد اجتمع مع رؤس��اء التجمع المهني لبنوك 
المغ��رب وأعلمهم بضرورة توخ��ي الحيطة والحذر 

ف��ي التعامل مع الش��ركات والمصارف اإليرانية، تجنباً لعقوب��ات مالية من الجانب 
األميركي على المصارف المخالفة.

ناصر بوريطة

أك��د الرئيس التنفي��ذي لكريدي س��ويس،  تيجاني تيام، 
أنه سافر ش��خصياً إلى السعودية لتقديم طلب للحصول 
ع�ل�ى رخصة مصرفية. ويتطلع عدد متزايد من البنوك 
ومديري الصناديق الغربية، للتوس��ع في السعودية، منذ 
كشفت الحكومة عن خطة تهدف إلى خصخصة أجزاًء 
كبيرة م��ن االقتصاد. وعزز “كريدي س��ويس” فريقه 
في الس��عودية واإلمارات على م��دى عام منصرم، مع 
ضم مصرفيين إلى أنش��طة إدارة الثروات واألنش��طة 

المصرفية الخاصة واالستثمارية وفقاً لموقع لينكد إن.

“كريدي سويس”
يتوسع في السعودية

تيجاني تيام

البركة-سورية: تقنيات لتسريع األعمال الخاصة

وقع بن��ك البركة في س��ورية 
فري��ق  م��ع  تفاه��م  مذك��رة 
باس��تخدام  للتعليم”  “منارت��ي 
تقنية الواقع المعزز، لتأس��يس 
المس��ؤولية  مح��دودة  ش��ركة 
داعمة ل��رواد األعمال، تحت 

عنوان “مستقبل سورية”.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي للبنك 

محمد حلبي “إن البركة قيد تأسيس أول مسّرعة أعمال خاصة في سورية، والشراكة 
بي��ن )البنك ومنارتي( س��تكون أولى المش��اريع المندرجة ضمن المس��ّرعة، بهدف 
اس��تقطاب ودعم رواد األعمال بمجاالت االتص��االت وتقنية المعلومات، وتطبيقات 
الجوال، ووسائل اإلعالم الرقمية، ومشاريع البناء، والمشاريع الصناعية، والتنموية، 

والبيئية”.
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ذكر المتحدث الرس��مي 
للبنك المركزي العراقي 
عب��د الهادي حس��ن، أن 

األخبار التي تم تداولها في بعض وس��ائل اإلعالم، بأن 
المص��رف المركزي أص��در قوائ��م لمراقبة مصارف 
عراقي��ة ق��د تخضع لعقوبات من جه��ات خارجية، هي 
أخبار عارية ع��ن الصحة، وهدفها محاولة خلق إرباك 
في الس��وق وفي س��عر الصرف. وقال حسن: “إنه في 
الوقت الذي ننفي في هذه األخبار، نؤكد أننا  -المصرف 
المركزي- الجهة الرقابية المس��ؤولة عن متابعة أنشطة 
وفعالي��ات المؤسس��ات المالي��ة والمصرفية ف��ي البلد، 

وتخضع لرقابتنا، وللتعليمات الصادرة عنا”.

“النقد الفلسطينية” تعزز تفاهماتها الداخلية

“المركزي العراقي” ينفي صدور
قوائم لمراقبة المصارف

وقّ��ع محافظ س��لطة النق��د الفلس��طينية عزام 
الش��وا، مذكرة تفاهم مع رئيس اتحاد الغرف 
التجاري��ة الصناعي��ة الزراعية الفلس��طينية 
خلي��ل رزق، تقضي بأن ي��زود اتحاد الغرف 
التجارية س��لطة النقد بالبيانات الديموغرافية 
للمنشآت المسجلة لدى اتحاد الغرف التجارية، 
لتقوم س��لطة النق��د بدورها باإلفص��اح عنها 
للمصارف ومؤسس��ات اإلقراض وش��ركات 
التأجير التمويلي، وذلك لتسهيل وصول قطاع 
المنش��آت لرواف��د االئتمان. وأكد الش��وا، أن 

توقيع المذكرة يأتي في سياق قيام سلطة النقد بواجباتها ومسؤولياتها الهادفة إلى ضمان 
س��المة واس��تقرار العمل المصرفي والرقابة عليه وضمان اس��تقراره وتشجيع النمو 

االقتصادي في فلسطين.

أعلن رئيس مجل��س إدارة المصرف العراقي للتجارة،  
فيصل الهيمص، أن البنك علق خطط شراء بنك تجاري 
في تركيا، بس��بب التراجع الش��ديد الذي تش��هده الليرة. 
وقال: إن تركيا س��وق ش��ديدة األهمية للعراق، نس��عى 
لتوسيع موطئ قدم للبنك في تركيا كأكبر شريك تجاري 
للعراق، ولكن نرغب في دراس��ة الوضع قبل الدخول، 
خاصة أن الليرة التركية غير مستقرة، ونراقب الوضع 

لمعرفة ما إذا كانت ستستقر قبل الدخول.
عل��ى صعيد آخر، أصدر المصرف بياناً، يعلن فيه عن 
إطالق قروض دراس��ية بفوائد ميس��رة، لدعم الطالب 
الراغبين بإكمال دراساتهم الجامعية على نفقتهم الخاصة 
ف��ي الجامع��ات العراقي��ة الحكومي��ة، أو األهلية، ممن 
يترتب عليهم تسديد أجور دراسية. ولفت البيان، إلى أن 
المبال��غ التي يقرضها المصرف للطالب تتراوح بين 2 
ملي��ون دينار عراقي كح��د أدنى، حتى 15 مليون دينار 

كحد أقصى )12.5 ألف دوالر(، بفائدة سنوية 4 %.

“العراقي للتجارة” يعلق
خطط شراء بنك بتركيا

فيصل الهيمص

المناصير يبيع كامل حصته بالبنك العربي

أك��دت بيانات الموقع اإللكترون��ي لمركز إيداع األوراق 
المالية األردنية، أن قائمة المساهمين الذين يملكون أكثر 
من واحد في البنك العربي، خلت من اس��م رجل األعمال 
األردن��ي زياد المناصير، حيث قام ببيع كامل حصته في 
البنك. وأش��ارت البيان��ات، أنه ف��ي أول يومين من آب/

أغس��طس 2018، سجلت الس��وق المالية صفقات نُفذت 
على 18.55 مليون س��هم من أسهم البنك، بواقع 120.6 
ملي��ون دينار، م��ن خالل 21 عقداً. وأبل��غ مراقبون، أن 
حركات الش��راء التي نفذها المناصير ألس��هم في البنك، 

هي حقيقة تحويل لألسهم التي تخصه في شركات أخرى على سهم العربي إلى اسمه، 
بعضها مسجلة خارج األردن، أي أنها كانت تجميعاً ألسهمه، ليتسنى بيعها جملة واحدة. 
كما أظهرت البيانات أن المناصير كان يملك في األول من آب/أغس��طس 1.7 % من 
أسهم “العربي”، فيما خلت القائمة من اسم المناصير مع نهاية اليوم الثاني من الشهر.

زياد المناصير

المركزي اليمني يصدر فئة ورقية جديدة

يعتزم البن��ك المركزي اليمني 
طرح عملة ورقي��ة جديدة في 
األس��واق من فئ��ة 200 لاير، 
تزامنا مع تراجع العملة اليمنية 

في األسواق أمام الدوالر.
وأكد المركزي اليمني في بيانه 

أن الورق��ة الجديدة تتمتع بمواصفات من األمان، بينه��ا احتواء الوجه األمامي على 
عالمات بارزة تضفي على الورقة خشونة مميزة.
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كش��ف البنك الدولي عن س��عيه إلصدار أول س��ندات 
“بلوك ش��ين” ف��ي العالم، في خطوة تمث��ل تأييد بارز 
للتكنولوجيا التي تدع��م بتكوين والعمالت االفتراضية 
األخرى وتعد بمثابة س��جل رقم��ي للمعامالت المالية. 
وقد اس��تعان البنك بمص��رف “كومنويل��ث بنك أوف 
أوس��تراليا” إلدارة الس��ندات، الت��ي م��ن المتوق��ع أن 
تجم��ع حوال��ى 100 ملي��ون دوالر أوس��ترالي )73 
مليون دوالر(. وأطلق البنك على الس��ندات اسم “أداة 
الدين الجديدة المقدمة من بلوك ش��ين” أو “بوند-آي”، 
وس��تكون األولى في العالم التي تصدر وتوزع وتحول 

وتدار من خالل تكنولوجيا “بلوك شين”.

البنك الدولي يعتمد “بلوك شين”

تركيا تقترض 3.6 مليارات دوالر من الصين

حصل��ت تركي��ا عل��ى حزمة ق��روض من مؤسس��ات 
مالي��ة صينية بقيمة 3.6 مليار دوالر أميركي، حس��بما 
أعلن وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، كاش��فاً في 
تصريح��ات نش��رها على موقع تويت��ر، أن من المقرر 
تقدي��م الحزم��ة إلى بنوك ومؤسس��ات خاص��ة وعامة 

براءت ألبيرقالستخدامها في استثمارات بقطاعي الطاقة والنقل.

“العراقي” حظر التعامل بالدوالر مع إيران

أكد نائب محافظ البن��ك المركزي العراقي منذر عبد القادر 
الش��يخلي، أن مجل��س إدارة البن��ك وج��ه إل��ى المصارف 
العراقي��ة المج��ازة، بحظ��ر التعام��ل بالدوالر م��ع فروع 
المص��ارف اإليرانية. مضيفاً، أنه بخصوص عملة اليورو، 
فاألم��ر متروك لمتطلبات التعامل مع المركزي األوروبي، 

والمصارف التي تتعامل باليورو.
وقد جاءت هذه الخطوة، عقب إعالن رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، بأن العراق س��يكون مضطراً للتخلي عن الدوالر 

ف��ي الحس��ابات التجارية مع إيران، في ظ��ل العقوبات األميركي��ة المفروضة على 
طهران، وقال العبادي : رغم عدم تعاطفنا مع العقوبات، إال أن حكومتنا مجبرة على 

االلتزام بها لحماية مصالح الشعب العراقي.

منذر عبد القادر الشيخلي

“أوني كريديت” يقاطع “فايسبوك”

توقف بنك أوني كريديت االيطالي عن استخدام موقع التواصل 
االجتماعي فايسبوك في حمالت اإلعالن والتسويق، حسبما 
اعلن الرئيس التنفيذي للبنك، جان بيير موستييه، مشيراً الى 
ان البنك لن يعود إلى ذلك حتى تُحس��ن الش��ركة األميركية 
العمالقة معاييرها األخالقية. وقال موستييه إن القرار يرتبط 
بفضيح��ة كامبردج أناليتيكا لالستش��ارات السياس��ية، الفتاً 
إلى ان فيس��بوك قدم��ت ضمانات بأنها لن تس��تخدم بيانات 

جان بيير موستييهالمستخدمين لكنها فعلت ذلك في نهاية المطاف.

إيران تعين محافظًا جديداً للمركزي

عين��ت الحكوم��ة اإليرانية عب��د الناص��ر همتي، 
محافظاً جدي��داً للبنك المركزي ليحل محل ولي هللا 
س��يف. وقالت وكالة األنب��اء والتلفزيون اإليرانية: 
إن همت��ي كان يتول��ى في الس��ابق منصب العضو 
المنت��دب لبنك ملي وبنك س��ينا. كما ش��غل منصب 

عبد الناصر همتيرئيس مؤسسة الضمان المركزي اإليرانية.

أبرم “بنك قبرص” صفقة لبيع محفظة قروض س��يئة 
بقيمة 2.7 مليار ي��ورو )3.16 مليار دوالر أميركي( 

ضمن صفقة “تحويلية”.
وق��ال الرئيس التنفيذي للبنك، جون باتريك هوريكان، 
ف��ي بي��ان: “إن هذه الصفق��ة بمثابة مبيع��ات تحويلية 
بالنسبة للمصرف”، مضيفاً أنه منذ عام 2014 والبنك 
يرك��ز على خف��ض حصته م��ن الق��روض المتعثرة، 

إضافة إلى تحسين جودة أصول البنك.

بنك قبرص يبيع محفظة
قروض سيئة

جون باتريك هوريكان
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التنفي��ذي للصن��دوق، إن المح��ركات التقليدي��ة للنمو ف��ي لبن��ان - العقار 
واإلنشاءات - ال تزال ضعيفة، ومن المس��تبعد حدوث انتعاش قوي قريباً.  

ويتوقع البنك المركزي نمواً يبلغ اثنين في المئة هذا العام.
وأش��اد مجلس الصندوق بمصرف لبن��ان المركزي، “لدوره الحاس��م في 

جذب تدفقات الودائع وفعاليته في إدارة الوضع الصعب”.

معدالت مالئمة ألسعار الفائدة
ورداً على سؤال عن أفق أسعار الفائدة، قال س��امه: إن المعدالت الحالية 
“مائمة” وال تزال تحقق للمودعين عائداً بعد أخذ معدل تضخم للعام بنحو 

خمسة في المئة في الحسبان.
وتابع، أن بنوك القطاع الخ��اص تقدم فائدة مرتفعة لزي��ادة ودائعها بالليرة 

اللبنانية.
وفي شهر أيار/مايو، استكملت الحكومة مبادلة دين بقيمة 5.5 مليار دوالر 
مع البنك المركزي، حيث أصدرت سندات دولية لصالح البنك مقابل أذون 

خزانة بالليرة اللبنانية.
ورداً على س��ؤال، عم��ا إذا كانت هناك خط��ط لمزيد من المب��ادالت، قال 
س��امه: “ال، ليس��ت لدينا النية لذلك، ألن ميزان المدفوعات يس��جل أداء 
للدرجة التي تستدعي عملية مبادلة جديدة”.حس��ناً نس��بياً. كنا نأمل في مزيد من الفائض. لدينا عجز طفيف، لكن ليس 

سالمه: ال أزمة مالية واالصالحات مطلوبة

قال س��امه، إن البن��ك المركزي لي��س قلقاً بش��أن الليرة 
المربوطة عند سعر الصرف الحالي منذ عام 1997 رغم 

“الكثير من الشائعات”.
أضاف: “أنظارن��ا مصوبة نحو االس��تقرار على الصعيد 
النق��دي، وذلك االس��تقرار س��يتعزز ف��ي حال��ة البدء في 

إصاحات لتقليص عجز الميزانية”.
وتش��ير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن لبنان يحتل 
المركز الثالث على مس��توى العالم من حيث نس��بة الدين 
إلى الناتج المحلي اإلجمال��ي التي تجاوزت 150 في المئة 

في نهاية عام 2017.
وقال الصندوق في شهر حزيران/يونيو 2018، إن لبنان 
بحاجة إلى “تعديل مال��ي فوري وكبير” لتحس��ين القدرة 
عل��ى خدمة الدي��ن الع��ام. وتأمل ال��دول المانحة تش��كيل 

حكومة جديدة قادرة على خفض العجز.
وتعهد رئي��س الحكوم��ة المكلف س��عد الحري��ري بتنفيذ 
إصاحات، إال أن محادثاته لتش��كيل حكومة وحدة وطنية 
جديدة تواجه مأزقاً. وحذر سياس��يون م��ن أن لبنان يواجه 

أزمة اقتصادية.
وقال سامه، إنه ليس صحيحاً أن لبنان يتجه صوب أزمة 
مالية، مضيفاً أنه كانت هناك ش��ائعات ته��دف إلى “خلق 

حالة من الخوف وخفض الثقة في االستقرار”.

استمرار نمو الودائع المصرفية
بلغت االحتياطيات األجنبية لمص��رف لبنان المركزي ما 
يزيد على 44 مليار دوالر أميركي ارتفاعاً من 42 ملياراً 

في نهاية عام 2017.
ومن المتوق��ع أن ترتفع الودائع لدى البن��وك ما بين أربعة 
وخمس��ة في المئ��ة هذا الع��ام، وهو م��ا قال س��امه، إنه 
“مقبول للبنان”، مش��يراً إل��ى أن التحويات، وهي إحدى 
دعائ��م االقتص��اد، مس��تقرة وكذل��ك الق��روض المتعثرة 

مستقرة عند 3.5 في المئة.
وقدّر صندوق النقد النمو االقتص��ادي للباد بما بين واحد 

و1.5 في المئة في عام 2017 و2018.
وف��ي بي��ان ف��ي حزيران/يوني��و الماضي، ق��ال المجلس 

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سالمه أن يكون لبنان متجهاً نحو أزمة مالية، معتبراً أن ما يقال ليس سوى 
شائعات تهدف إلى “خلق حالة من الخوف وخفض الثقة في االستقرار”. وأكد أن لدى البنك المركزي الوسائل 

لحماية الليرة اللبنانية واستقرارها “رغم الشائعات”.
ورأى سالمه، في حديث لوكالة رويترز، أن “أنظارنا مصوبة نحو االستقرار على الصعيد النقدي، وذلك االستقرار 

سيتعزز في حال بدء االصالحات لتقليص عجز الميزانية”.

رياض سامه
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قائالً: “تتضح لنا أهمية هذا الوزن النسبي المحتمل 
بشكل فعلي حين ندرك أن الوزن النسبي المشترك 
لمؤشر الدول القوية مثل الصين وروسيا والبرازيل  
يكاد ال يتجاوز 11 % حالياً. وال شك في أن إدارج 
المنطقة ضمن هذا المؤش��ر سيكون له أثر إيجابي 
ملحوظ على ديناميكية المتطلبات االس��تثمارية في 
دول مجلس التعاون ال س��يما وأن صندوق التمويل 
القائم على المؤش��ر سيخصص المزيد من رؤوس 
األموال للمنطقة، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع، 
حيث شهدت أسعار السندات السيادية لدول مجلس 

30 مليار دوالر  إصدارات سندات الدين الخليجية
أظهر إصدار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي أداًء قوياً للنصف األول من عام 2018. وأوضح 
تقرير فيش إلدارة األصول، أن إجمالي قيمة إصدار سندات الدين السيادية متعددة الشرائح تجاوزت 30 مليار دوالر 

أميركي في سوق العملة األجنبية في السعودية وقطر.

وتتوق��ع الش��ركة المتخصصة ف��ي إدارة 
األصول، والتي تتخ��ذ من مدينة زيوريخ 
مقراً لها، أن يتجاوز حجم إصدار س��ندات 
الدين لهذا العام المستويات التي تم تحقيقها 
خ��الل الع��ام 2017 الماضي، حيث تتجه 
نحو الزيادة بقيمة تف��وق 50 مليار دوالر 

أميركي في العام  2018.
أداء الفت

وأوض��ح الرئي��س التنفيذي لش��ركة فيش 
إلدارة األص��ول، فيلي��ب ج��ود، عن هذه 
النتائج قائالً: “س��جلت األسواق الرئيسية 
في مجل��س التع��اون الخليج��ي أداًء الفتاً 
وأكثر قوة عند مقارنته بالتوجهات السائدة 
في األس��واق الناش��ئة األكبر حجماً والتي 
شهدت تراجعاً في مجموع اإلصدارات إلى 
ما دون المستويات التي تم تسجيلها في عام 
2017. فقد شهدت األسواق الناشئة رياحاً 
معاكسة خالل العام الجاري نتيجة عوامل 
كثيرة منها ارتفاع أسعار الفائدة في السوق 
األميركي��ة وتراجع قيمة العمالت المحلية 
وتع��رض التج��ارة الح��رة إل��ى تهديدات 
قوي��ة. وقد أثرت ه��ذه العوامل إلى جانب 
عوامل أخرى عديدة سلباً على أداء سندات 
الدي��ون الخارجي��ة، وأعاق��ت بالتالي من 
التدفقات النقدي��ة. ومع ذلك، نتوقع حدوث 
تحس��ن ملحوظ في أداء وتدفقات األسواق 
الناش��ئة خالل النص��ف الثاني م��ن العام 
الجاري، في وقت تواصل فيه دول مجلس 
التعاون الخليجي إصدار س��نداتها بوتيرة 
متس��ارعة”. وأك��دت فيش أهمي��ة إدراج 
دول مجل��س التعاون ضمن مؤش��ر “جيه 
بي مورغان” لس��ندات األس��واق الناشئة 
حيث س��تدخل هذه المنطقة ضمن المؤشر 
بش��كل رسمي في مطلع عام 2019. ومن 
المرجح أن يُحدد الوزن النس��بي لمؤش��ر 
كام��ل المنطقة بأكثر م��ن 12 %، مقارنة 
بالتخصيص البالغ حالياً 0 %. أضاف جود 

التعاون تحسناً ملحوظاً”.
مساهمة الكويت

ترج��ح ش��ركة في��ش أن تس��اهم الكويت 
بالنس��بة األكبر من إجمال��ي اإلصدارات 
المتبقية للع��ام 2018. وعلى رغم أن هذه 
اإلصدارات لن تكون مدعومة برفع سقف 
الديون الممنوحة لهذه المنطقة فحسب حيث 
سيساهم التحسن المتوقع في أسعار البترول 
ب��دور هام في تحقيق التوازن بين العرض 
والطلب في الكويت والمنطقة بأسرها، ما 
سيؤثر بش��كل إيجابي على عوامل عديدة 
من الميزاني��ة في المنطقة وسيس��اهم في 
جذب المزيد من المستثمرين. وإضافة إلى 
الكويت، قد تفكر السعودية أيضاً بالعودة إلى 
السوق بعد أن دخلت السوق في السابق عبر 
تداوالت ضخمة ش��أنها شأن قطر. وتتوقع 
ش��ركة في��ش إلدارة األص��ول أن تتصدر 
الس��ندات السيادية الس��عودية األسواق من 
جدي��د خ��الل النص��ف الثان��ي م��ن العام 
الجاري، مع ضعف احتمال عودة قطر إلى 
الس��وق. وبناء على ما ت��م ذكره، قد تكون 
النسبة األكبر من السندات السيادية الخاصة 
بدول مجلس التع��اون الخليجي عن الفترة 
والسعودية وربما دولة اإلمارات.المتبقية من العام الجاري من نصيب الكويت 

فيليب جود
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اإلعمار، وال يخ��رج المص��رف الصناعي عن الخط��ة الحكومية 
في هذا المجال، بل يمكن القول أن الحكوم��ة منحته اهتماماً خاصاً 
في هذا الش��أن لجهة معالجة ملفاته كلها، ال س��يما منها االستمرار 
بدعم التمويل الصناعي وزي��ادة التدابير لمعالج��ة الديون المتعثرة 
خاصة لدى كبار المتعثرين، بالتوازي مع البحث عن دعم رأسمال 
المصرف وتحسين قدرته على التمويل، إذ يتجه المصرف إلطالق 
القروض التنموية طويلة األجل لقطاع األعمال التجارية وأصحاب 
المهن العلمية بس��قوف تقترب من 10 ماليين ليرة س��ورية وفوائد 
تقارب 12 %، بما يدعم النشاط االقتصادي ويلبي متطلبات المرحلة 
الحالية لجهة تمويل المشروعات الصغيرة القادرة على إحداث نتائج 
ملحوظة اقتصادياً واجتماعياً خالل فترات زمنية قصيرة، بالتوازي 
م��ع الحف��اظ على مه��ام المص��رف الصناع��ي األساس��ية بتمويل 
المشروعات الصناعية وفق األولويات التي تحددها الحكومة. ولعل 
من المهم اإلشارة إلى موافقة الحكومة على دعم بعض المشروعات 
الصناعية )عبر المصرف الصناعي( ذات الطاب��ع الحيوي أو تلك 
التي تعود لفئة من الصناعيين المتضرري��ن بفعل ظروف الحرب، 
وذلك عبر تقديم دعم حكومي لنسب الفوائد الخاصة بهذه القروض ما 
بين 2 % و 4 % من نسب الفوائد المقررة على القروض الصناعية 
والتي تص��ل عادة إل��ى مع��دل 10 %. وعليه يمك��ن تمويل بعض 
المش��روعات الصناعية بفوائد تتراوح ما بين 6 % و8 % حس��ب 
أهمية المش��روع وطبيعته بناء على دراسة المشروع بشكل مفصل 
والتعرف على الجدوى وأثرها االقتصادي بشكل واضح. وال يغيب 
عن الذه��ن ما لهذه الخط��وة الحكومية من أثر في تحقي��ق زيادة في 
وضمانها في الوقت نفسه عدم تعرض المصرف للخسارة.دعم وتمويل المش��روعات الصناعية الهامة خالل المرحلة الحالية 

زيتون: دعم التمويل الصناعي وإطالق القروض التنموية

كيف انعكس تحسن األوضاع العامة على المصرف الصناعي؟
ال ش��ك في أن الظ��روف العام��ة انعكس��ت على عم��ل المصرف 
الصناعي، ولكن أوضاع المصرف أخذت بالتحسن منذ سنوات عدة 
وحتى خالل األزمة نتيجة االس��تراتيجية التي اتبعها في اس��تقطاب 
الودائع وتحقيق األرباح لترميم الخس��ائر السابقة. أما اليوم، فقد بات 
المصرف يراكم أرباحه الصافية من دون خس��ائر، وباألرقام يمكن 
الق��ول أن ظروف المص��رف الصناعي الحس��نة تنعكس من خالل 
أرقامه ومعدالت س��يولته، إذ بلغت نسبة الس��يولة لديه 63,8 %، كما 
بلغت كتلة ودائعه 39 مليار ليرة س��ورية، في حي��ن بلغت األموال 
الجاه��زة القابل��ة لإلق��راض 23,7 مليار لي��رة س��ورية، كما بات 
المصرف يبحث عن قنوات تسليفية جديدة وتوسعة مروحة توظيفاته 
حتى يتمكن من تفعيل س��يولته بالش��كل األمثل لتحقي��ق المزيد من 
األرباح، وفي الوقت نفسه تغطية الكتلة الكبيرة من الفوائد التي يدفعها 
للودائع والتي تشكل عبئاً يمكن التخلص منه بزيادة عوائد التوظيفات.

أين وصل المصرف في ملف القروض المتعثرة؟
إج��راءات عديدة ومتنوع��ة لجأ إليه��ا المصرف لتحصي��ل حقوقه 
من ذم��م المقترضي��ن، وقد أت��ت أُُكلها بش��كل جي��د، إذ بلغت كتلة 
التحصيالت م��ن المالحقين قضائي��اً والملتزمين التس��وية خالل 6 
أش��هر فقط من العام الجاري نحو ملياري ليرة س��ورية، أما الكتلة 
العامة للدي��ون والمتكون��ة بغالبيتها العظمى من الدي��ون المتراكمة 
منذ عش��رات الس��نين، فتبلغ 35 ملي��ار ليرة، في حي��ن بلغت قيمة 
التحصيالت بموجب المرس��وم رقم 26 س��واء للتس��ديد الكامل أو 
إجراء التس��ويات 450 مليون ليرة، كما بلغ عدد الملفات المس��ددة 
بالكامل 26 ملف��اً من قب��ل 128 متعام��الً بكتلة 391 ملي��ون ليرة 
س��ورية. وال يغيب عن الذه��ن أن معظم التحصي��الت الجارية في 
هذا الملف تعود لفئة صغار القروض المتعث��رة، بالنظر إلى البطء 
في إنجاز التس��ويات مع كبار المتعثرين رغم فتح العديد من قنوات 
التواصل معهم وتوسيع مس��احة الحوار إلنجاز تسويات لقروضهم 
المتعثرة، األمر الذي دفع بالمصرف لفتح قنوات تواصل جديدة عبر 
غرف الصناعة والتجارة، بالتوازي مع اتخاذ جملة من اإلجراءات 
بحق بعض كبار المتعثري��ن لتحصيل المصرف أموال��ه، منها بيع 
ضمانات تعود له��م، فانخفض��ت بالنتيجة الق��روض المتعثرة لدى 
المصرف الصناعي من 42 مليار ليرة إلى 35 مليار ليرة، مع األخذ 

بالحسبان أن 50 % من هذه القيم هي فوائد متراكمة على هذه الديون.
ما هو التوجه الرئيسي للمصرف في مرحلة إعادة اإلعمار؟

من المؤكد أن التوجه االقتصادي العام في البالد خالل هذه المرحلة 
يتركز في المشاريع اإلنتاجية والتنموية كعصب حيوي لعملية إعادة 

تمويل  باتجاه  حثيثاً  يسير  بات  المصرف  إن  زيتون،  قاسم  سورية  في  الصناعي  للمصرف  العام  المدير  قال 
لـ“البنك  حديث  في  منوهاً  اإلعمار،  إعادة  فترة  خالل  والحيوي  الهام  لدورها  والتنموية  اإلنتاجية  المشاريع 

والمستثمر” بارتفاع سيولة المصرف الصناعي الذي يمتلك نحو 24 مليار ليرة سورية جاهزة لإلقراض.

قاسم زيتون
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بما يزيد على 421000 مقارنة بالربع السابق. وقال الخبير األمني لدى كاسبرسكي 
الب، ڤيكتور شيبيش��يڤ، إن مش��هد التهديدات األمنية في الربع الثاني من هذا العام 
“يجعلنا نقلق بشأن أمن مستخدمي الهواتف المحمولة”، موضحاً بأن النمو اإلجمالي 
في حزم تثبيت البرمجيات الخبيثة المحمولة، ال سيما المرتبطة بالخدمات المصرفية 
والبنوك، يُظهر أن المجرمين اإللكترونيين “يُبِدعون باستمرار” في إصدار تعديالت 
ونسخ جديدة من برمجياتهم الخبيثة لجعلها أكثر تعقيداً وسرية، ليتفادوا قدرة الحلول 
األمنية التقنية في الكش��ف عنها. وأضاف: “ينبغ��ي أن يكون الكّل ح��ذراً ويقظاً في 
األشهر المقبلة، سواء المستخدمين من األفراد أو الشركات والمؤسسات في مختلف 

القطاعات، مع استمرار االتجاه المتصاعد للتهديدات”.

خطوات لتجنّب التهديدات
وينصح المستخدمون بهدف الحد ّ من خطر االصابة بتلك البرمجيات بالتالي:

• عدم تثبيت أي تطبيقات محمولة إالّ من مصادرها الرس��مية الموثوق بها، كمتجر 
التطبيقات الرسمي.

• التحقق من األذونات التي يطلب التطبيق الحصول عليها، فإذا لم تتطابق مع مهمة 
التطبيق الرئيس��ة )كأن يطلب تطبيق خاص بالقراءة، مثالً، الوصول إلى س��جالت 

الرسائل والمكالمات(، فيمكن أن يكون ذلك عالمة على تطبيق بأهداف خبيثة.
• استخدام حل أمني قوي لحماية المستخدم من البرمجيات الخبيثة. ويمكن أن تساعد 
النسخة المجانية من الحّل Kaspersky Internet Security for Android على 

تجنّب المواقف غير الساّرة.
• عدم النقر على روابط في رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيه.

من شأنها منح المجرمين اإللكترونيين قدرات واسعة على التخريب.• عدم إجراء تغييرات جذرية Rooting في نظام تش��غيل الهاتف المحمول، والتي 

الخدمات المصرفية هدف لبرمجية خبيثة

استهداف لخدمات المحمول
وتُعد التروجان��ات المحمولة من بي��ن أكثر أنواع 
البرمجيات الخبيثة شهرة وانتش��اراً، نظراً لكونها 
مصممة لس��رقة األموال مباش��رة من الحس��ابات 
واألجه��زة  الهوات��ف  لمس��تخدمي  المصرفي��ة 
المحمولة، وتناس��ب مجرمي اإلنترن��ت الباحثين 
عن تحقيق أرباح س��هلة م��ن جميع أنح��اء العالم. 
ويتم عادةً منح البرمجيات الخبيثة مظهراً ش��رعياً 
يدّل على س��المتها، إلغراء األش��خاص بتثبيتها. 
وبمجرد تش��غيل التطبي��ق المصرفي للمس��تخدم، 
يع��رض التروج��ان واجهته الخاص��ة التي تغطي 
واجهة التطبيق المصرفي ليسرق بيانات االعتماد 
الخاصة بالمس��تخدم عندم��ا يُدخلها ف��ي التطبيق. 
وش��هد الربع الثاني من 2018 تدفقاً هائالً من هذا 
النوع م��ن التروجان��ات بأعداد بلغ��ت 61,045، 
وذلك ف��ي أعلى مس��توى تاريخي عل��ى اإلطالق 
خ��الل رصد ش��ركة كاسبرس��كي الب مث��ل هذه 
التهديدات. وحققت الجه��ة الكامنة وراء التروجان 
Hqwar أكبر مس��اهمة ف��ي هذا الع��دد، بحوالي 
نص��ف النس��خ المعدل��ة المكتش��فة، فيم��ا احت��ل 
التروجان Agent المرك��ز الثاني بحوالى 5000 

حزمة تثبيت.

نمو حزم تثبيت البرمجية
وكان��ت البل��دان الثالث��ة األول��ى بأكبر ع��دد من 
المس��تخدمين الذين تعرضوا لهجمات البرمجيات 
الخبيثة خ��الل الرب��ع الثاني م��ن الع��ام الجاري: 
الواليات المتحدة )0.79 %( وروس��يا )0.7 %( 
وبولن��دا )0.28 %(. وبدّل��ت روس��يا والواليات 
المتح��دة موقعيهما ف��ي الترتي��ب مقارن��ة بالربع 
األول، في حين قف��زت بولندا من المركز التاس��ع 
إلى الثالث. ويرى الخبراء أن هذه األرقام المرتفعة 
يمك��ن أن تك��ون جزءاً م��ن توّج��ه عالم��ي لنمو 
البرمجيات الخبيثة المحمول��ة، نظراً الزدياد العدد 
اإلجمالي لحزم تثبيت البرمجيات الخبيثة المحمولة 

استهدفت برمجية خبيثة الخدمات المصرفية التنقلية وأصبحت على قائمة أبرز التهديدات اإللكترونية في 
الربع الثاني من 2018، حيث بلغ عدد حزم التثبيت التي استهدفت الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف 
المحمول أكثر من 61,000 حزمة من النسخ المعّدلة التي تساعد المهاجمين على تجنب الكشف عنهم من 

قبل الحلول األمنية.
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المجرمين الس��يبرانيين يخططون لتنفيذ هجوم على أنظمة أجهزة الصرف 
اآللي ATM خ��ال المرحلة المقبل��ة، وترتبط هذه العملي��ة على األرجح 
بوجود خرق ذو مصدر غير معروف في ش��ركات تص��در أو تتعامل مع 

شبكات بطاقات السحب.
ونصح مكت��ب التحقيق��ات الفيدرالي البن��وك بمراجعة إجراءاته��ا األمنية 
والحفاظ عل��ى تحديث برامجه��ا وتنفيذ إج��راءات حماية أق��وى، ويحتاج 
المتس��للون عدة أمور من أجل تنفيذ هذا الهجوم، بما في ذلك أرقام بطاقات 
االئتمان والحسومات الموجودة على ش��بكة اإلنترنت المظلمة، والبطاقات 
الوهمية المعروف��ة بإس��م Blanks المستنس��خة لربطها بأرق��ام بطاقات 

االئتمان والحسم.

إنشاء نسخ مزورة
وبحس��ب مكتب التحقيقات الفيدرالي، ف��إن المجرمي��ن اإللكترونيين عادةً 
ما يقومون بإنش��اء نسخ مزورة من البطاقات الش��رعية عن طريق إرسال 
بيانات البطاقة المسروقة إلى المش��اركين الذين يقومون بنقل البيانات على 
بطاقات الشريط المغناطيسي القابل إلعادة االس��تخدام مثل بطاقات الهدايا 
التي يتم ش��راءها في متاجر البي��ع بالتجزئة، ويقومون خ��ال وقت محدد 

مسبقًا بسحب األموال من أجهزة الصراف اآللي باستخدام هذه البطاقات.
وحض مكت��ب التحقيق��ات الفيدرال��ي )FBI( البنوك عل��ى مراجعة كيفية 
التعامل مع األم��ان، مثل تنفيذ متطلب��ات كلمة المرور القوي��ة والمصادقة 
المحليين.الثنائية باس��تخدام رمز فعلي أو رقم��ي عندما يكون ذلك ممكناً للمش��رفين 

احتيال إلكتروني لسحب ماليين من الصرافات اآللية

ضحايا العمليات
 -Cosmos Bank- ًفي المعلومات، يعتقد أن مصرفاً هنديا
وقع ضحية لهذه العمليات خال الفترة الماضية بحس��ب ما 
نقلته الصحافة الهندية. وجرى سرقة 25 جهاز صراف آلي 
للبنك في كل من كندا وهونغ كون��غ والهند، بمبالغ وصلت 
إلى 940 مليون روبية، بعد استنساخ بطاقات فيزا وروباي 

Rupay بين 11 و13 أغسطس/آب 2018.
وأشار الموقع إلى أن أفراد عصابة من مجرمي اإلنترنت 
يخططون لهجوم منس��ق على أجهزة الص��راف اآللي في 
مختلف أنحاء العالم، بهدف سرقة مايين الدوالرات عبر 
س��حبها باستنس��اخ بطاقات زبائن البنوك، وذك��ر التبليغ 
الس��ري الموجه للبنوك أن العملية التي أطلق عليها إس��م 
كاش أوت ATM Cashout Blitz، يمكن تنفيذها خال 
ساعات في عطلة ما بعد إغاق البنوك، من خال بطاقات 
الصراف اآللية المستنسخة لسرقة المايين من الدوالرات 
بعد وقوع اختراق على ش��ركة تصنيع بطاقات الصراف 

اآللي.
وتم تحذير البن��وك من أنها ق��د تقع ضحية عملية س��حب 
غير محدودة، من خ��ال إزالة المهاجمين لقيود الس��حب 
لمبالغ محددة أو قيود عمليات السحب أو قيود عدد الزبائن 

األقصى الذين يجرون السحب.
ويعتقد أن البن��وك األصغ��ر ذات األنظم��ة األمنية األقل 
تط���وراً ه��ي األكثر عرض��ة للهج��وم باس����تخدام تقنية  
Jackpotting، ويمك��ن أن تؤثر الهجم��ات على البنوك 
في جمي��ع أنحاء العال��م، بما في ذل��ك البن��وك البريطانية 
المرتبطة بتعامات كبيرة في خارج المملكة المتحدة، بما 
في ذلك بنك باركلي��ز Barclays وبنك HSBC، بحيث 
ينبغي عليها إدراك كيفية التعامل بش��كل س��ريع مع تقنية  

.Jackpotting

تقارير عن هجمات
وق��ال التحذي��ر المرس��ل للبن��وك، إن مكت��ب التحقيقات 
الفيدرالي قد حصل على تقارير غير محددة تش��ير إلى أن 

وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ“إف بي أي” تحذيراً سرياً للبنوك من عملية سحب لماليين من أجهزة 
مكتب  ويحذر  األميركي.  سيكيوريتي  كريبسون  موقع  كشفه  ما  بحسب  العالم،  حول  اآللي  الصراف 
التحقيقات الفيدرالي البنوك من أن المجرمين اإللكترونيين يستعدون لتنفيذ مخطط االحتيال العالمي المصمم 
في شكل كبير والمعروف بإسم “السحب النقدي من الصراف اآللي”، حيث يقوم المحتالون باختراق أحد 
البنوك أو معالج بطاقات الدفع واستخدام البطاقات المستنسخة في اآلالت النقدية في جميع أنحاء العالم 

وسحب ماليين الدوالرات باالحتيال في غضون ساعات قليلة.
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أعلـنــت شــــركـة  
الوطنيـة  “أبوظبي 
للتأميــــن” عـــــن 
النتائـــج المالـيــــة 
لـلـنـصــــف األول 
 ،2018 مـن عــام 
حيث بلغ صافــــي 
األربــــاح 150.5 

مليــون درهم )40.9 مليــون دوالر أميركي( بارتفاع 
بلغت نســبته 17.1 % مقارنة بالفتــرة ذاتها من العام 

السابق.
وتعليقــاً علــى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة الشــركة، 
محمــد بن ســيف آل نهيان: حققت “أبوظبــي الوطنية 
للتأميــن” أداًء قويــاً في النصــف األول، ويعكس ذلك 
نمــواً مميزاً خــال الربع الثاني من عــام 2018، في 
الوقــت الذي نواصل فيــه تحقيق تقــدم مضطرد نحو 

بلوغ أهدافنا االستراتيجية.

نمو كبير لـ“أبوظبي للتأمين”

محمد بن سيف آل نهيان

قلصت شــــركة المتوســــط والخليج للتأميــن وإعادة 
التأميـــن التعاونـي، ميدغلــف للتأميـن، خســــائـرهـا 
قبل الزكاة بنســبة 94 % إلى 31.9 مليون لاير )8.5 
ماييــن دوالر أميركي( في نهايــة النصف األول من 
عــام 2018، مقارنـة بخســائـر 510.3 مليـون ريـال 
)136.23 مليون دوالر أميركي( في الفترة نفسها من 

العام 2017.
وعــن الربع الثانــي، اقتربت “ميدغلــف للتأمين” من 
محو خسائرها، بعدما تراجعت بنسبة 98 % إلى 8.6 
مليــون لاير )2.3 مليــون دوالر أميركي(. وأرجعت 
الشــركة ســبب انخفاض الخســائر إلى ارتفاع صافي 

نتائج االكتتاب بنسبة 33 %.

“ميدغلف للتأمين”
تقلص خسائرها بنسبة 98 %

تنظيم بيع الوثائق عبر اإلنترنت في اإلمارات

أصدر مجلس إدارة هيئــة التأمين اإلماراتية 
قــراراً تنظيميــاً لضبط أعمال بيع وتســويق 
وثائق التأمين عبر شبكة اإلنترنت واإلعان 
عنها عبر مواقع التواصل االجتماعي، ويلزم 

القرار المرتقب جميع المواقع المزودة لهذه الخدمات بالحصول على ترخيص خاص 
لمزاولــة النشــاط من الهيئة. وانتهت الهيئــة من إعداد الصياغة النهائيــة للقرار الذي 
يتضمن مجموعة من الضوابط والتعليمات المالية الملزمة للجهات التي تعمل بأنشطة 
بيع وتسويق وثائق التأمين عبر اإلنترنت بما يضمن الحفاظ على حقوق حاملي الوثائق 
ومصالح الشــركات المصدرة لها. ويأتي القــرار في إطار المواكبة الدائمة للمتغيرات 
التي يشهدها قطاع التأمين مع تزايد شريحة العماء الذين يفضلون شراء وثائق التأمين 
عبر المواقع اإللكترونية على أن تتم هذه العمليات ضمن ضوابط ملزمة لمزود الخدمة.

تعميم الحصول على التأمين اإللزامي للسيارات

أصدر االتحاد السوري لشركات التأمين تعميما، 
يلزم جميــع المتقدمين للحصــول على التأمين 
االلزامي الســنوي للسيارات، باألوراق )بطاقة 
شخصية، وشهادة ســير للمركبة “الميكانيك”، 
وبــراءة ذمــة مالية من المــرور، والتي تعطى 

للمركبــة في حــال عدم وجود مخالفات بحقها(، وذلك اعتبارا من 15 آب/ أغســطس 
2018. وفي سياق متصل، صادقت اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على 
رفع التأمين اإللزامي للســيارات الســياحية إلى 10 ألف ليرة سورية، بدالً من 4500 

ليرة، بموجب التوصية رقم 1465/1.

“السورية” تضاعف التغطية التأمينية

أكد مدير عام المؤسســة العامة الســورية للتأمين إياد 
زهراء، أن مجلس إدارة المؤسسة بعد دراسة مفصلة، 
وجد أن التأمين بمحفظة التأمين على السيارات يعادل 
15 % مــن القســط فيما لو تم إصدار مثــل هذا العقد 
بفرع المســؤولية المدنية والتأمين الشــخصي، وبناء 
عليــه وافق المجلــس على إصــدار ماحق مضاعفة 
التغطية لعقود التأمين اإللزامي مقابل بدل جديد يعادل 

3 أضعاف الحالي، من دون األخذ بالحســبان تعرفة المدة القصيرة، مهما كان تاريخ 
الطلــب، أو التأميــن اإللزامي. واعتبر الزهراء أن القــرار إجراء يقلص التخوف من 
األحكام القضائية، ويضمن عمل الشــركات الكبــرى، وأن رفع التغطية بالحد األعلى 
المســموح للتغطيات الجســدية وفق التعديل يصل إلى 2.5 مليــون ليرة، ولألضرار 
المادية 3.5 مليون لكل متضرر، وضوعفت النفقات الطبية لتصل إلى 600 ألف ليرة، 
أما التعطل عن العمل فيرتفع إلى 30 ألف لمدة 6 أشــهر، والحمل المتكون إلى 600 

ألف، مع التأكيد على أنه قرار خياري وفردي، وليس جماعياً أو إجبارياً.

إياد زهراء
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“الكويت للتأمين” توسع نطاق عملها

قال الرئيس التنفيذي في “الكويت للتأمين” سامي 
شــريف: إن حجم محفظة الشــركة االســتثمارية 
داخل وخارج الكويت يبلغ 70 مليون دينار )231 
مليون دوالر أميركــي(، وأنها تمتلك ماءة مالية 
قويــة، وتبلــغ االحتياطيــات التي تحتفــظ بها 90 

مليون دينار.
وكشف شريف، عن أن الشركة تخطط للتوسع في 
التأمين الطبي داخل الكويت، ولديها اســتراتيجية 

وخطة واضحة للتوسع في أنشطتها التأمينية خارج الكويت.
سامي شريف

بيّــن الناطــق باســم 
المؤســســـة العـامـة 
للضمان االجتماعـي 
األردنـي، مـوســــى 
أن  الـصـبـيحــــــي، 
قانــون الضمان حدد 
نســبة إجماليــة تزيد 
عــن 21.7 % مــن 
األجـور الشـــهـريـة 

للعاملين المؤمن عليهم، حول االشتراكات التي تؤديها 
المنشــآت عن التأمينات األربعــة المطبقة حالياً، وهي 
)تأمين إصابات العمل، والشــيخوخة والعجز والوفاة، 
واألمومة، والتعطل عــن العمل(. وقال الصبيحي: إن 
هذه النســبة موزعة بين المؤمن عليه وصاحب العمل 
“المنشــأة”، على أن تتحمل نســبة تزيد عن 14.2 % 
من أجر العامل، ويتحمل العامل نسبة 7.5 % من هذا 

األجر.

ما على المنشأة ... وما يتحمله العمال

موسى الصبيحي

وقــع كل من االتحــاد الدولي لمؤسســات التأمين على 
الودائــع، ممثــاً باألمين العــام ديفيد وكــر، ومجلس 
الخدمــات المالية اإلســامية ممثاً باألميــن العام بلو 
الوال دانباتــا، مذكرة تفاهم تهــدف لتقوية التعاون بين 
المؤسســتين من أجل التطوير والترويــج لمعايير فنية 
خاصــة بتطبيــق أنظمة إســامية فعالــة للتأمين على 

الودائع.
وبموجب هذه االتفاقية، سيتعاون الطرفان على تطوير 
معايير احترازية ألنظمة إسامية للتأمين على الودائع، 
وتعزيز تطبيقها لتسهيل تطوير التأمين، وزيادة الوعي 
من خال تبادل المعرفة وتنظيم برامج تنفيذية، وورش 

عمل.

تطوير أنظمة إسالمية
للتأمين على الودائع

وثيقة تأمين للمسافرين خارج األردن

الرســمية  الصحف  نشــرت 
األردنيــة، تعليمــات معدلــة 
بشــأن وثيقة التأمين الخاصة 
خــارج  إلــى  بالمســــافرين 
المملكة لسنة 2018. إذ تلزم 
السياحة  التعليمات شــركات 
بتأمين المسافر بوثيقة تأمين 

عند شرائه أو اشتراكه في برنامج السفر، وتشمل المنافع التأمينية المصاريف الطبية 
أثناء السفر وتكاليف االنتقال أو إعادة المصاب في حالة المرض أو اإلصابة بحادث 
إلى األردن، أو بلد اإلقامة لغير األردني، إضافة إلى تكاليف نقل الجثمان إلى األردن 

أو بلد اإلقامة، بغض النظر عن سبب الوفاة.
واشترطت التعليمات، أال تقل المنفعة التأمينية عن عشرة آالف دينار أردني )14.1 
ألــف دوالر أميركــي(، وأال تقل تغطية عاج وجراحة اللثة واألســنان الناجمة عن 

الحاالت الطارئة عن 250 دينار، وذلك ضمن مبلغ العشرة آالف دينار.

اتفاقية بين “سالمة للتأمين” و“انفوفورت”

وقعــت “انفوفورت” لحلــول إدارة المعلومات في إفريقيا 
والشــرق األوسط، اتفاقية تعاون مع شركة سامة للتأمين 
التعاوني الســعودية، ســتقدم بموجبها األولى حلول أتمته 
 )RPA( العمليات باســتخدام تقنية الروبوتات ذات الرمز
لتمكيــن “ســامة” من زيــادة الكفاءة التشــغيلية وتحقيق 
أهــداف النمو. كما ستنشــر قــوى عاملة افتراضية لقســم 
مطالبات المركبات فيها، حيث سيقوم روبوتان مبرمجان 
بشــكل مســتقل ويعمان على التــوازي بمزامنة عمليات 
المطالبــات التــي تجري بين نظام “نجــم” مقدم الخدمات 

شــبه الحكومي، الذي يعمل كوســيط بين األفراد وشــركات التأمين، ونظام التأمين 
األساسي في شركة سامة.
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موريتانيا توقع عقدين مع “شل”

وقعت الحكومة الموريتانية عقدين 
لتقاس��م االنتاج واالستكشاف عن 
النفط والغاز مع “شل” البريطانية 
ضم��ن خط��ة موريتانية لتوس��يع 
وج��ذب االس��تثمار االجنب��ي في 

الصناعة النفطية.
وقام وزير النفط والطاقة والمعادن 

الموريتان��ي محم��د ولد عبد الفت��اح بالتوقيع مع الرئيس التنفي��ذي لقطاع االنتاج في 
“شل” اندرو براون، وذلك بهدف التنقيب واالنتاج في مقاطع بالسواحل الموريتانية 
في المياه االقليمية الموريتانية. وقال عبد الفتاح: إن توقيع شراكة استراتيجية يشمل 
عقدين لالستكش��اف وتعزيز القدرات، وتبادل التجارب واالستفادة من خبرة “شل” 

واالستفادة من السوق الدولية في مجال الطاقة.
وه��ذه أول م��رة تدخل فيها “ش��ل” قطاع النف��ط في موريتانيا بعد دخول “أكس��ون 

موبيل” و“بي بي” و“توتال”.

مصنعان لـ“سيتيك ديكاستال” في المغرب

تعتزم ش��ركة س��يتيك ديكاستال 
350 مليون  اس��تثمار  الصيني��ة 
ي��ورو في بن��اء مصنعين إلنتاج 
األلمني��وم  الس��يارات  عج��الت 
المغ��رب، حس��بما  ف��ي ش��مال 
أك��دت وزارة الصناعة والتجارة 

واالستثمار المغربية.
واتفق الجانب��ان على أن يتم بناء 

المصنع األول في المنطقة الحرة األطلسية بالقنيطرة وتشغيله في عام 2019، بينما 
س��يجري تش��ييد المصنع الثاني في وقت الحق بمدينة طنج��ة التكنولوجية. وذكرت 
الوزارة، أن سيتيك ديكاستال تهدف إلنتاج ستة ماليين وحدة سنوياً، سيجري تصدير 

معظمها.

الوزراء  رئي��س  أصدر 
المص���ري، مصطف��ى 
مدبول��ي ق��راراً يقضي 
بتعيين وزيرة االستثمار 
وال�تع����اون ال���دول����ي 
س��ح�ر نص�ر، محافظاً 
لجمهورية مصر العربية 

لدى البنك الدولي.
الق��رار  تضم��ن  كم��ا 

تعيينه��ا محافظاً لجمهورية مصر لدى مجلس محافظي 
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

مصر: سحر نصر محافظًا
لدى البنك الدولي

سحر نصر

وق��ع وزي��ر البت��رول 
الم�ص���ري، ط����ارق 
الم��ال، ثالث��ة اتفاق��ات 
جديدة للتنقيب عن النفط 
والغ��از م��ع ش��ركات 
باس��تثمارات تصل الى  
دوالر  ملي��ون   139.2

لحفر 15 بئراً جديدة.
وزارة  وأوض��ح�����ت 

البت��رول المصرية، أن أحد االتفاقات أُبرم مع ش��ركات 
المصري��ة القابضة للغازات الطبيعي��ة )إيجاس( وثروة 
للبترول وإيني في منطقة نور في البحر المتوسط لحفر 
بئرين، مضيفةً أن االتفاق الثاني أُبرم مع الهيئة المصرية 
العامة للبترول وإيني واينا نافتابلين الكرواتية في منطقة 
رأس قط��ارة في الصح��راء الغربية لحف��ر 9 آبار .أما 
االتف��اق الثالث ف��كان مع هيئة البت��رول وإيني وبي.بي 

البريطانية ويخص منطقة دلتا النيل لحفر 4 آبار.
عل��ى صعيد آخر، أعلن المال، ع��ن “توقيع اتفاقية مع 
ش��ركة بريتيش بترولي��وم BP البريطانية للتنقيب عن 
النف��ط والغاز وإنتاجهما في خليج الس��ويس”. وأش��ار 
المال، إلى أن حجم اس��تثمار االتفاقية الجديدة، يبلغ 46 
ملي��ون دوالر، ومنحة توقيع بقيم��ة 4 ماليين دوالر، 
لحف��ر 3 آبار، ذاكراً أن منطقة خليج الس��ويس تحظى 
باحتماالت بترولية مش��جعة على االس��تثمار، في ظل 
ما تش��هده الصناعة النفطية من تطور دائم في أبحاثها 

ودراساتها.

139 مليون دوالر قيمة
3 اتفاقات وقعتها مصر

طارق المال

رئيس جديد لهيئة االستثمار المصرية

أعلن��ت  الحكومة المصرية  عن تعيين محس��ن 
ع��ادل حلم��ي، رئيس��اً تنفيذي��اً للهيئ��ة العام��ة 

لالستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام.
وسبق تعيين حلمي في عام 2017، نائباً لرئيس 
البورصة لمدة 4 سنوات، وسيتعين اختيار نائب 
رئيس جديد لسوق األس��هم المصرية في الفترة 

محسن عادل حلميالمقبلة.
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خسائر “تيسال” بعد تغريدة ومقابلة

وصلت قيمة خس��ائر شركة 
“تيس��ال” إل��ى 4.6 ملي��ار 
دوالر أميركي عقب تغريدة 
ومقابلة أجراه��ا م�ؤس����س 
الش����ركة، ايل�ون ماس�����ك 
والرئي��س التنفيذي للش��ركة 
مع صحيفة نيويورك تايمز، 

حب��س فيه��ا دموعه أكث��ر من مرة حين س��ؤاله عن الضغوط الت��ي يتعرض لها في 
إنتاج س��يارة تيس��ال وحرمانه من الن��وم واإلنهاك بس��بب التزامه بموع��د اإلنتاج. 
وأثارت المقابلة الصحفية قلق المس��تثمرين نظراً إلقرار ماسك بتعاطيه عقار امبيان 
ومخدرات ترفيهية أخرى، وهبط سهم الشركة قرابة 8 %. كما أنه أشار إلى تفويته 
حفل عيد ميالده حين بقي في الش��ركة ليش��رف على العمل وكاد يفوت حفل زفاف 
ش��قيقه. وكانت تغريدة نشرها ماسك قال فيها، إن “التمويل بات مؤّمنا” لهذه العملية 
غير أنه لم يقدم أي دليل على ذلك، قد تسببت بمتاعب بعد أن أقام عدد من مستثمري 
ش��ركة الس��يارات الكهربائية بمقاضاته بدعوى خرق قوانين هيئ��ة األوراق المالية 

والبورصات األميركية والتالعب بسعر أسهم الشركة.

أسس��ت “ثري إم” األمريكية للتقني��ة, أول مصنع لها 
في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا في مدينة 
الدم��ام باس��تثمارات تق��در ب���30 ملي��ون دوالر ف��ي 
المرحل��ة األولى. وتخطط الش��ركة إلى طرح منتجات 
المصنع في الس��عودية الذي يقام على مساحة 50 ألف 
مت��ر مربع، وس��يتم بن��اؤه على ث��الث مراحل خالل 
خمس س��نوات. ولفت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات 
الدولية في الش��ركة إتش.سي.ش��ين، إل��ى أن المصنع 
س��يلبي احتياجات السوق المحلية السعودية في البداية، 
وسيتم تطويره ليصبح بمثابة المصدر اإلقليمي لتوريد 
منتج��ات الش��ركة لدول أخرى في الش��رق األوس��ط 

وأوروبا.

أول مصانع “ثري إم”
في السعودية

أكد موقع “أرقام” االقتصادي، أن مجموعة “صافوال” 
الس��عودية لألغذية، أغلقت خالل الربع الثاني من عام 
2018، تس��عة من فروعها “بندة”. وأظهر تقرير، أن 
الش��ركة أغلقت فرعين ل�“بندت��ي” و7 فروع ل�“بندة” 
س��وبر ماركت في الفترة نفس��ها بسبب خسائر القطاع 

للربع العاشر على التوالي.
وكان��ت “بن��ده” ق��د أطلق��ت متاج��ر “بندت��ي” ذات 
المس��احات الصغي��رة في األحي��اء في ع��ام 2013، 
لتناف��س محالت البقالة الصغي��رة، بعد أن كانت تركز 
أعمالها في متاجر السوبر الكبيرة، وأثرت هذه الخطوة 
س��لبياً على قطاع التجزئة للش��ركة وتراجعت األرباح 

بسبب المنافسة الشديدة.

“صافوال” تغلق فروعًا
في السعودية

تعاون بين “سابك” و“نوتنغهام سبيرك”

الس��عودية  الش��ركة  تس��تثمر 
للصناعات األساس��ية )سابك( 
م��ن  جدي��دة  مجموع��ة  ف��ي 
التع��اون،  التطبيق��ات وس��بل 
البت��كار منتج��ات جديدة عبر 

سلسلة القيمة.
وفي هذا الصدد، أعلنت وحدة 
للمنتجات  االستراتيجية  العمل 

المتخصص��ة في )س��ابك( أنها تعم��ل على تس��ريع خطوات العم��ل لتطوير حلول 
ابتكارية واعدة ومؤثرة تؤدي إلى إنشاء سوق للطلب من قبل المستخدم النهائي، من 
خالل التعاون مع )نوتنغهام س��بيرك(، وهي شركة متخصصة في تصميم المنتجات 

واألعمال المبتكرة، ويقع مقرها الرئيس في كليفالند، بوالية أوهايو األميركية.
وبه��ذا الخصوص، ق��ال نائب الرئيس التنفي��ذي لوحدة المنتج��ات المتخصصة في 
)س��ابك(، أرنستو أوشيلو: تحظى باقة منتجات )س��ابك( من البالستيكيات الحرارية 
المتخصصة، بش��هرة واسعة في العديد من الصناعات مثل: )السيارات، التجهيزات 
الداخلي��ة للطائرات والقطارات، فضالً عن الكهربائيات واإللكترونيات(. ومع ذلك، 

ال تزال هناك العديد من الفرص أمام منتجاتنا عالية التخصص.
من جهته، قال الرئيس المش��ارك لش��ركة )نوتنغهام س��بيرك(، جون س��بيرك: كلما 
تعرفن��ا أكث��ر عل��ى إمكانات باق��ة منتجات )س��ابك( م��ن البالس��تيكيات الحرارية 
المتخصصة، التي تس��تهدف مس��اعدة الزبائن على حل مش��كالتهم المعقدة، تشجعنا 

أكثر لبدء هذا التعاون.
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وقعت ش��ركة “زين العراق” ممثلة برئيس��ها التنفيذي 
عل��ي الزاه��د، وش��ركة “إريكس��ون - المس��جلة في 
ناس��داك إريك” ممثلة برئيس��تها في الش��رق األوسط 
وإفريقي��ا رافيه ابراهيم، عقداً لتحديث عدد من المواقع 
الش��بكية، عبر نظام إريكس��ون للب��ث الراديوي، على 
أن توفر “إريكس��ون” قدرة أعلى وتحسين ألداء شبكة 
الجيلين الرابع والخامس، مع زيادة الطاقة االستيعابية، 
إضافة إلى تحس��ين تجربة المس��تخدم النهائي في أكبر 
مدن العراق، وتمكين النشر السريع للخدمات المبتكرة 
في مجال تقنية إنترنت األش��ياء IoT خالل الس��نوات 

القادمة.

إريكسون تطور البث الراديوي لزين

زاد جه��از قط��ر لالس��تثمار حصته في بن��ك كريدي 
س��ويس إلى 5.21 %، وبذلك يصبح أكبر مستثمر في 
البنك السويسري. ويحتل جهاز قطر لالستثمار المرتبة 
العاش��رة عالمي��اً، وتقدر قيم��ة أصوله ب���320 مليار 
دوالر، وفقاً لتصنيف معهد صناديق الثروة الس��يادية. 
ويملك صندوق الثروة الس��يادية القطري حصصاً في 
ش��ركات ومؤسسات كبرى، منها ش��ركة فولكسفاغن 
األلماني��ة، وبنك باركلي��ز البريطاني، ودويتش��ه بنك 
األلماني وبورصة لندن، وشركة غلينكور السويسرية، 

وشركة روسنفت الروسية.

قطر أكبر مستثمر
في كريدي سويس

العرب يستثمرون المليارات بالسندات األميركية

الخزان��ة  وزارة  ذك��رت 
األميركي��ة في بي��ان، أن 
11 دولة عربية تس��تثمر 
أمواالً في س��ندات وأذون 
الخزان��ة األميركية، وأنها 
مثلت 310.2 مليار دوالر 

أميركي، ما نسبته 5 % من إجمالي االستثمارات العالمية من هذه السندات البالغة 6.21 
تريليون دوالر، حتى نهاية أيار/مايو 2018. وأش��ار البيان إلى أن الس��عودية تستحوذ 
على الحصة األكبر من اس��تثمارات العرب، بحص��ة 52.3 %، قيمتها 162.1 مليار 
دوالر، وتمثل 2.6 % من اس��تثمارات دول العال��م، فاإلمارات ب�60 مليار دوالر، ما 
نسبته 19.3 % عربياً، و1 % عالمياً، ثم الكويت ب�43.9 مليار دوالر، بنسبة 14.1 % 
عربياً، و0.7 % عالمياً، والعراق رابعاً ب�24.5 مليار دوالر، بنس��بة 7.9 % عربياً، 
و0.4 % عالمي��اً، فس��لطنة ُعمان ب���12 مليار دوالر، فالمغرب ب���2.2 مليار دوالر، 
ومصر ب�2.2 مليار دوالر، فقطر ب�1.2 مليار دوالر، فالبحرين ب�838 مليون دوالر، 

فالجزائر ب�681 مليون دوالر، وأخيراً موريتانيا ب�562 مليون دوالر أميركي.

كتارا: لالستثمار في البحر الميت

أعل��ن رئيس مجلس إدارة مجموعة المناطق التنموية 
والح��رة ف��ي األردن، عب��د المجي��د الرحامن��ة، أن 
المجموعة قدمت لشركة “كتارا للضيافة” االستثمارية 
القطرية، ثالثة فرص استثمارية سياحية )إقامة فنادق، 
ومنتجعات س��ياحية( في منطقة البحر الميت، بتكلفة 
أولية 113.5 مليون دينار أردني )160 مليون دوالر 
أميرك��ي(، وأن ذلك نتيجة تلقي رس��ائل من “كتارا” 

تعبر عن رغبتها االستثمار بهذه المشاريع.
يذكر، أن حجم االستثمارات القطرية في األردن يزيد عن 1.8 مليار دوالر أميركي.

عبد المجيد الرحامنة

“محفظتك اإللكترونية” من مركز األوراق المالية

أعل��ن المدير التنفي��ذي لمركز 
إيداع األوراق المالية األردنية، 
خلي��ل ناص��ر، أن المركز في 
ص��دد إطالق خدمة “محفظتك 
للمس��تثمرين،  اإللكتروني��ة” 
حيث يس��عى إلى توسيع قاعدة 
خدماته، وزي��ادة التواصل مع 

المس��تثمرين، والمتعاملين باألوراق المالية األردنية، واطالعهم بش��كل مستمر على 
محافظهم، عبر الدخول إلى موقع المركز اإللكتروني www.sdc.com.jo واالطالع 

على معلوماتهم وملكيتهم وحساباتهم وكافة الحركات التي تتم عليها.
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تأسيس شركة فيشرمان لالستثمارات الزراعية

صادق��ت وزارة التج��ارة الداخلي��ة وحماي��ة المس��تهلك في 
سورية، على تأسيس شركة فيشرمان لالستثمارات الزراعية 
المحدودة المس��ؤولية، المملوكة لعضو مجل��س إدارة غرفة 
صناعة دمش��ق وريفها/عض��و اتحاد المصدري��ن، أنطون 
حبيب بيتنجانة، بنسبة 40 %، ولشقيقه إياد بيتنجانة 40 %، 
ولش��قيقته ريتا بيتنجانة 20 %، ومقرها بيت س��حم - ريف 
دمش��ق. وبحسب النظام الداخلي للش��ركة، فإنها ستعمل في 

مجال االس��تثمارات الزراعية والحيوانية والثروة الس��مكية وما يتعلق بها، واستيراد 
وتصدير وتجارة المواد الغذائية بكافة أنواعها.

يذكر أن أبناء حبيب بيتنجانة، يمتلكون معمالً للصناعات الغذائية في طرطوس، يتركز 
إنتاجه على السمون والزيوت، وأصناف مختلفة من الكونسرة.

أنطون حبيب بيتنجانة

أعل��ن أمير قطر، تميم بن حم��د آل ثاني من أنقرة، أن 
بالده ستس��تثمر ف��ي تركيا 15 ملي��ار دوالر أميركي 
بش��كل مباش��ر، وذلك على ش��كل مش��اريع اقتصادية 
وودائع واستثمارات. وأكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ��ان، وآل ثان��ي، “التزامهم��ا بمواصلة تطوير 

العالقات بين تركيا وقطر في جميع المجاالت”.
وج��اءت زي��ارة أمير قط��ر لتركيا، ف��ي الوقت الذي 
يواج��ه في��ه االقتصاد التركي مش��اكل جمة، ال س��يما 

بسبب انهيار عملتها الوطنية.

استثمارات قطرية ضخمة
في تركيا

تس��تعد وزارة النقل المصرية الس��تيراد 1300 عربة 
قطار، م��ن ش��ركة ترانس م��اش هولدينغ الروس��ية، 
لصالح س��كك حديد مصر، وذلك بتمويل مجري بقيمة 

مليار يورو.
وأك��د مس��اعد وزير النق��ل المصري، عمرو ش��عت، 
أن رئيس ش��ركة ترانس ماش هولدين��غ، ونائب وزير 
التج��ارة والصناعة الروس��ي، غيورغ��ي كاالمانوف، 
ق��د التقيا الرئي��س المصري، عبد الفتاح السيس��ي، في 
إطار إتمام هذه الصفقة. وأش��ار ش��عت إلى أن الرئيس 
المص��ري طلب من الش��ركة الروس��ية، أن تزيد عدد 
العربات المكيفة من 200 عربة إلى 500 عربة وبنفس 

سعر الكلفة، على أن تكون مدة التسليم أقصر.

صفقة  ضخمة بين مصر
و“ترانس ماش هولدينغ”

ثريان هنديان يتبرعان بنصف ثروتيهما

تب��ّرع الملياردي��ران الهنديان 
المقيمان ف��ي دولة اإلمارات، 
د. بي آر ش��يتي، ود. شمشير 
فايالي��ل، بنص��ف ثروتيهم��ا 
لألعمال الخيرية، بحس��ب ما 
أعلنت شبكة “إم إس إن” على 
موقعها. ويبلغ شيتي من العمر 

76 عاماً، وتبلغ ثروته 3.6 مليارات دوالر أميركي، وهو مؤس��س ورئيس مجموعة 
“إن إم س��ي” للرعاي��ة الصحي��ة، ومقرها أبوظب��ي، فضالً عن كونه رئيس ش��ركة 
اإلمارات العربية المتحدة للصرافة. بينما يبلغ فاياليل 41 عاماً، وتبلغ القيمة اإلجمالية 
لثروته 1.5 مليار دوالر، وهو المؤس��س والعض��و المنتدب لمجموعة “في بي إس” 

للرعاية الصحية، التي تدير مستشفيات وعيادات في دول مجلس التعاون الخليجي.

أول متجر لـ“إيكيا” في الهند

افتتح��ت “إيكي��ا” الس��ويدية أول 
متجر تابع لها في الهند تس��تهدف 
به الطبقة المتوس��طة، في س��وق 
وصفه المدير التنفيذي “جيس��بر 

برودين” باألكثر انفتاحاً ونمواً.
وكان التوس��ع في السوق الهندي 
م��ن بين أولوي��ات الش��ركة منذ 

أكثر م�ن عش����ر س�����ن�وات، لذا فإن افتتاح أول متجر في الدولة االس����يوية يمثل 
وفاًء لتعهد سابق، وذلك بحسب “برودين”، الذي قال: إن الهند اليوم، أصبحت أكثر 
ش��جاعة وأكثر انفتاحاً والتزاماً تجاه النمو، وهو أمر لطالما سعت “إيكيا” لالستفادة 

منه منذ فترة.
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اإلمارات تستحوذ على “مانوران” الفرنسية

أقرت الغرفة التجارية في محكمة 
مولوز استحواذ “شركة اإلمارات 
عل��ى  العس��كرية”  للصناع��ات 
الشركة الفرنسية المنتجة ألجهزة 

صنع الذخائر “مانوران”.
وتضمن عرض ش��راء الش��ركة 
الفرنس����ي�ة عن�دم���ا أخضع���ت 
للحراس��ة القضائية، اإلبقاء على 

104 من أصل 145 موظفاً في الش��ركة. ووضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة 
ألجهزة صنع الذخائر تحت الحراس��ة القضائية منذ منتصف حزيران/يونيو 2018، 

بعدما خضعت طيلة عام كامل إلجراءات انقاذية.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن قطر 
أنفقت أكثر من 3 مليارات جنيه )3.9 مليارات دوالر( 
في مش��روعات البني��ة التحتية والعق��ارات ببريطانيا 
خالل األش��هر ال�16 الماضية، منه��ا 1.1 مليار جنيه 
استرليني )1.4 مليار دوالر( في مشاريع البنية التحتية 

و1.7 مليار )2.2 مليار دوالر( في العقارات.
وتأت��ي هذه االس��تثمارات الضخمة كجزء من تعهدات 
أعلنتها قطر، في آذار/مارس من عام 2017 الماضي، 
بإقام��ة اس��تثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه اس��ترليني 

)6.7 مليارات دوالر( في المملكة المتحدة.

قطر تضخ استثمارات ضخمة
في بريطانيا

دش��نت اإلمارات والهند، شراكة استراتيجية في مجال 
األبحاث واالس��تثمار والش��ركات الناش��ئة ف��ي قطاع 
الذكاء االصطناعي، بهدف تحفيز النقاش واستكش��اف 
الخي��ارات المتاح��ة للبلدين. وتم توقيع الش��راكة، التي 
تسعى إلى توطيد التعاون في مجال الذكاء االصطناعي 
وإنشاء تطبيقات مبتكرة تساهم في زيادة كفاءة الخدمات 
الحكومية إلى جانب تعزيز فاعلية القطاع الخاص. كما 
سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين اإلمارات والهيئة العامة 
لالس��تثمار الهندية، والش��ركات الناش��ئة الهندية تعنى 
بزيادة االستثمار في شركات الذكاء االصطناعي الناشئة 

وتحفيز النشاط البحثي بالتعاون مع القطاع الخاص.

اإلمارات والهند
تدشنان شراكة استراتيجية

“مواطنة عبر االستثمار” في الجبل األسود

ق����ررت ال�ج�ب����ل 
األسود )مونتينغرو( 
إل��ى  االن�ض�م����ام 
التي  ال���دول  قائم�ة 
تس��عى إل�ى ج��ذب 
االس�������ت�ث�م�ارات 
األجنبية المباش���رة 

عن طريق برنامج المواطنة من خالل االس��تثمار، اعتباراً من أكتوبر/تش��رين األول 
2018 لع��دد محدود يبل��غ 2000 من مقدمي الطلبات من خ��ارج االتحاد األوروبي. 
وتش��مل متطلبات االس��تثمار التبرع ب�100 ألف يورو لصندوق الحكومة، واستثمار 
مبلغ 250 ألف يورو في العقارات شمال البالد، أو استثمار مبلغ 450 ألف يورو في 

العقارات المعتمدة جنوب البالد.

أول رخصة باللغة الصينية في دبي

أص��درت دائرة التنمية االقتصادية في دبي، 
أول ترخي��ص تج��اري باللغتي��ن العربي��ة 
والصينية ألحد المستثمرين الصينيين، وذلك 
تزامناً م��ع التعاون االس��تراتيجي بين دولة 
اإلم��ارات والصين لتحقيق أه��داف متعددة 
نوعية ذات قيمة مضافة للبلدين في المجاالت 

االقتصادية واالستثمارية والتجارية.
وأعرب المستثمر عن سعادته بهذه الخدمة 
المتميزة، مش��يراً إل��ى أن  إصدار رخصة 
باللغة الصينية، يوفر عليه وعلى العديد من 

المتعاملين الصينيين سهولة فهم محتوى الترخيص.
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ساويرس يشتري “أستون فيال”

كشف نادي أس��تون فيال اإلنكليزي، عن 
 NSWE بيع 55 % من أس��همه لصالح
التي يترأس��ها رجل األعم��ال المصري 
ناص��ف س��اويرس. وق��ال األخي��ر في 
تصريح لموقع النادي: مثل كل مش��جعي 
كرة القدم، متحمس��ون جداً ألننا أصبحنا 
ج��زءاً من هذا النادي، ونؤمن بأننا نجمع 

الخبرة العملية والرياضية التي ستساعد النادي على ضمان العودة إلى مكانه الصحيح 
في المس��تويات العليا من كرة القدم اإلنكليزية، الفتاً إلى أنه س��يعمل مع رئيس النادي 
ويس اندز على تعزيز قوة الفريق وإبرام صفقات جديدة إلعادة النادي لمكانه الطبيعي.

رف��ع مؤس��س مجموعة 
اله��الل، حمي��د جعف��ر، 
مؤس��س  ض��د  قضي��ة 
“أب��راج” ع��ارف نقفي، 
حول ش��يك مرتجع بقيمة 
217 ملي��ون دوالر، بعد 
أق��ل م��ن أس��بوعين من 

توصل الطرفين التفاق تس��وية خ��ارج المحكمة حول 
ش��يك مرتجع بقيمة 300 ملي��ون دوالر. وقال محامي 
نقف��ي، حبيب المال، إنه تم رفع قضية جديدة ضد موكله 
على أس��اس الشيك الثاني من سلس��لة الشيكات الثالث 
التي كتبها ل��جعفر. وفي حال مواصفة الدعوى فإن نقفي 
قد يواجه حكما بالسجن 3 سنوات إذا ثبتت تهمة إصداره 

3 شيكات دون رصيد كاف في حسابه البنكي.

مؤسس “أبراج كابيتال”
يواجه دعوى قضائية

عارف نقفي

تحالف بين “كارفور” و“تيسكو”

اتفقت سلس��لتا متاجر كارفور الفرنسية وتيسكو 
البريطانية على إقامة تحالف استراتيجي طويل 
الم��دى بينهما، وتتوقع الش��ركتان دخ��ول هذا 
التحالف حيز التطبيق في تشرين األول/أكتوبر 
2018. ويشمل التحالف، العالقة االستراتيجية 
مع الموّردين العالميين وإنشاء منظومة مشتركة 
لمشتريات المنتجات والسلع التي تحمل العالمة 

التجارية لهما، وال تستهدف إعادة بيع هذه السلع، وسيتم تقييم هذا التحالف لمدة 3 سنوات.
يذكر أن سلس��لة متاجر تيس��كو تدير نحو 6553 متجراً في العديد من دول العالم، في 
حين يتركز نشاطها في بريطانيا، في حين  تدير سلسلة كارفور الفرنسية نحو 12300 

متجر في مختلف أنحاء العالم.

رئي��س  مكت��ب  ق��ال 
وزراء ماليزي��ا مهاتير 
محمد إنه تق��رر تعيين 
رئيس الوزراء رئيس��اً 
لمجل��س إدارة صندوق 
الث��روة الس��يادي الذي 
 157.2 حجم��ه  يبل��غ 

مليار رنجي��ت )38.77 مليار دوالر(. كما تقرر تعيين 
4 مديرين في مجلس الصندوق من بينهم وزير الشؤون 

االقتصادية محمد أزمين علي.

مهاتير محمد
رئيسًا للصندوق السيادي الماليزي

مهاتير محمد

يعتزم صندوق اس��تثماري أميركي االستثمار في إنشاء 
محطة تولي��د للطاقة بالرياح في مدين��ة الداخلة جنوب 
المغرب. وأعلنت ش��ركة بروكس��تون بارتن��رز، التي 
تملك أسهما بقيمة 150 مليون دوالر، عن هذا المشروع 
الذي ستصل ميزانيته على مدى 5 سنوات إلى 3 مليار 
دوالر، من أجل إنشاء محطة لطاقة الرياح بطاقة 900 
ميغاواط، على مس��احة شاس��عة تبلغ آالف الهكتارات. 
ويتعلق المشروع بإنتاج طاقة نظيفة ومتجددة ستخصص 

لتشغيل خوادم خاصة بال�“بلوك تشين”.

صندوق أميركي يستثمر
في الرياح المغربية

“موديز” تستحوذ على “أوميغا بيرفورمانس”

استحوذت شركة موديز على “أوميغا بيرفورمانس”، المزودة لتدريبات االئتمان على 
اإلنترنت، والتابعة  لش��ركة توينتي إيتي. وتقدّم “أوميغا بيرفورمانس” مجموعة من 
صف��وف التدريب على االئتمان عبر اإلنترن��ت إلى العمالء، وتتيح خدماتها إلى أكثر 
من 300 عميل حول العالم. وسيس��اهم االستحواذ بتحسين موقع “موديز أناليتيكس” 

كمعيار في السوق العالميّة في مجال كفاءة االئتمان.

“دياموند-باك” تشتري “إنرجين”

قررت “دياموند-باك إنرجي” األميركية المنتجة للنفط والغاز، شراء منافستها منتجة 
النفط الصخري “إنرجين كورب” في صفقة قيمتها 9.2 مليار دوالر في شكل مبادلة 
أسهم بالكامل مما يمنح “دياموند-باك” موطئ قدم أكبر في أسرع قطاعات النفط نمواً 
وأكبرها في الواليات المتحدة. وكانت “إنرجين” تواجه ضغوطاً من المستثمر الناشط 

كورفكس مانجمنت ألكثر من عام لبيع نفسها من أجل تعويض ضعف العوائد.
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نتائج قوية لـ“آبل”

ارتفع��ت أرباح ش��ركة  آب��ل األميركية  خ��الل الربع 
الثال��ث م��ن العام المالي بنس��بة 30 %  ال��ى  11.52 
مليار دوالر، مقابل 8.72 مليارات دوالر خالل الفترة 
نفسها من العام الماضي. وباعت آبل خالل الربع الثالث 
نح��و 41.3 مليون هاتف آيفون، لتحقق إيرادات قدرها 
29.91 ملي��ار دوالر، مقابل مبيع��ات حجمها 41.03 

مليون هاتف بإيرادات قدرها 24.85 مليار دوالر خالل الفترة نفسها من العام المالي 
الماضي. وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة  تيم كوك عن سعادته بتحقيق أفضل نتائج 
للربع الثالث على اإلطالق، واس��تمرار الشركة في تحقيق زيادة اإليرادات بأكثر من 

10 % للربع الرابع على التوالي.

تيم كوك

بلغ حجم الثروة المالية الش���خصية العالمية 201.9 
تريليون دوالر، وحافظت الواليات المتحدة االميركية 
على صدارتها كأغنى دولة في العالم، بإجمالي ثروات 
شخصية قابلة لالستثمار بلغت 80.5 تريليون دوالر 
في ع���ام 2017، فيما تقدمت الصي���ن مرتبة واحدة 
لتحتل المرك���ز الثاني ب�20.7 تريلي���ون دوالر أمام 
اليابان في المرك���زي الثالث ب�16.8 تريليون دوالر، 
وفقاً لمجموعة بوسطن كونسالتينغ. وجاءت المملكة 
المتح���دة في المرك���ز الرابع ب����9.3 تريليون دوالر 
والماني���ا في المركز الخامس ب����7.5 تريليون دوالر 
وفرنس���ا في المركز الس���ادس ب�6.7 تريليون دوالر 
وكندا في المركز السابع ب�5.6 تريليون دوالر وايطاليا 
في المركز الثامن ب�5.4 تريليون دوالر واوس���تراليا 
في المركز التاس���ع ب����3.9 تريلي���ون دوالر وكوريا 

الجنوبية في المركز العاشر ب�3.5 تريليون دوالر.

أغنى 10 دول في العالم

“قطر األول” يبيع حصته في “مموريال”

قال��ت مجموعة مم��ولاير الصحي��ة التركية، إن 
بن��ك قطر األول ب��اع حصته البالغ��ة 20 % في 
المجموعة، وذلك إلى مس��اهم األغلبية تورغوت 
أيدي��ن وعائلت��ه، المالكة ل���60 % من ميمولاير. 
وأصب��ح أيدين وعائلته يملك��ون حالياً 80 % من 
أس��هم المجموعة وأن ال���20 % الباقية تعود إلى 

تورغوت أيدينأرغوس كابيتال في بريطانيا.

ت  ذ س��تحو ا
 ” ب��ي . بي “
عل��ى أصول 
قط��اع  ف��ي 
والنفط  الغاز 
ي  لصخ��ر ا
ك��ي  مير أل ا

م��ن “بي.إتش.بي بيليتون” مقابل 10.5 مليار دوالر، 
لتوس��ع تواجدها في األحواض البرية الغنية بالنفط من 

خالل أكبر صفقة في نحو 20 عاماً.
ويمثل االستحواذ نقطة تحول كبيرة للشركة البريطانية 
من��ذ كارث��ة منصة دي��ب ووتر هوراي��زون في خليج 
المكس��يك ع��ام 2010، والت��ي ال تزال الش��ركة تدفع 
عقوب��ات ونفق��ات تطهير بأكثر م��ن 65 مليار دوالر 

بسببها.
وستدفع “بي.بي” 10.5 مليار دوالر، على أقساط لمدة 
6 أش��هر م��ن تاريخ اكتمال الصفقة، وس��تجمع 5.25 

مليار دوالر من المبلغ من خالل بيع أسهم جديدة.

“بي.بي” تستحوذ على “أصول”

تعت��زم سامس��ونغ إلكترونيكس اس��تثمار 25 تريليون 
وون )22 ملي��ار دوالر أميرك��ي( عل��ى م��دى ثالثة 
أعوام في الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس 
للمحم��ول والمكونات اإللكترونية للس��يارات ونش��اط 

األدوية الحيوية.
وهذا االس��تثمار ج��زء من حزمة أوس��ع نطاقاً قيمتها 
180 تريلي��ون وون ) 158 مليار دوالر( تخطط أكبر 
مجموع��ة أعمال في كوري��ا الجنوبي��ة إلنفاقها خالل 
الفترة المذكورة لخلق فرص عمل وتأمين مجاالت نمو 
جديدة في ظل ضعف نش��اطها الرئيسي بقطاعي أشباه 

الموصالت والهواتف الذكية.

“سامسونغ” تستثمر 22 مليار دوالر
في تقنيات جديدة
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والمهجر من خالل حيازته  لبنان  لبنك  المستمر  التقدير  إنّ 
ة  وقوّ المتميز،  أدائه  على  دليل  هو  الجوائز  كافة  على 
والتي  زة،  المميّ خدماته  ومجموعة  ة،  العموميّ ميزانيته 
ية  المحلّ األوضاع  ظلّ  في  حتّى  تحقيقها  في  يواصل 

واإلقليمية المضطربة.  

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

راحة البال. 

blombank.com
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الصلة بعم��ل البورصة إلنش��اء منصة تداول لألس��هم ف��ي مدينة 
حلب، تك��ون مرتبطة لوجس��تياً بمنص��ة البورصة األساس��ية في 

دمشق.

ماذا فعلت الهيئة لتشجيع االستثمار في البورصة؟
إن دور الهيئة في تش��جيع االس��تثمار في البورصة ه��و دور هام 
ج��داً، ولكن��ه دور غير مباش��ر، وه��ي كلم��ا قامت بدوره��ا هذا 
بمستوًى أفضل، كلما تحس��ن األداء المؤسسي للشركات المساهمة 
العام��ة والجه��ات األخ��رى المرتبطة به��ا وبالبورص��ة، وكذلك 
كلما ترس��خ دور الهيئة بص��ورة أفضل، كلم��ا ازدادت الثقة بأداء 
الشركات المدرجة وممارساتها، وازدادت الثقة بالتالي باالستثمار 

باألسهم وبالتداول بالبورصة.
أما التش��جيع الفاع��ل الذي تس��عى إليه الهيئ��ة وتعمل م��ن أجله، 
فهو زيادة حجم االس��تثمار والتداول بالبورصة م��ن خالل، أوالً: 
تشجيع الش��ركات المس��اهمة العامة المدرجة على رفع رأسمالها 
باستصدار أسهم جديدة، وثانياً: تشجيع الشركات المساهمة العامة 
غي��ر المدرجة أن ت��درج أس��همها في البورص��ة، وثالث��اً: تحفيز 
وتسهيل تحول الشركات والمؤسس��ات إلى شركات مساهمة عامة 
مدرجة، ورابعاً وليس أخيراً، تشجيع تأسيس المزيد من الشركات 

فضلية: نسعى لزيادة حجم اإلستثمار في البورصة

ما هي أبرز المهام التي أنجزتها هيئة األوراق واألسواق المالية 
خالل الثمانية أشهر الماضية؟

إن الهيئة جه��ة رقابية ناظم��ة لعمل العديد من الجه��ات من ناحية 
األداءين المالي والمؤسس��ي بغية التأكد من أن ه��ذا األداء قانوني 
محوكم وش��فاف بالنس��بة للجهات الرس��مية وبالنس��بة للش��ركاء 
وحملة األس��هم وذوي الصل��ة والمصلح��ة. ويتمثل عم��ل الهيئة 
بالرقاب��ة على أداء س��وق دمش��ق ل��ألوراق المالي��ة )البورصة( 
والش��ركات المس��اهمة العامة المدرجة أس��همها فيها، وعلى أداء 
شركات الوساطة المالية ومدققي حسابات جميع تلك الجهات. وقد 
نظمت الهيئة خالل الفترة الماضية العديد م��ن ورش العمل الفنية 
المحاس��بية الرقابية ونش��طت في رعاية وتنظي��م دورات التأهيل 
والتدريب التخصصي لفئة من موظفي ش��ركات الوساطة المالية. 
كما أنجزت حتى تاريخه مس��ودةً لنظام الحوكمة المطور، ولنظام 
جديد لإلفصاح المالي، حيث تم ذلك، وربما كس��ابقة بعد استخراج 
واس��تفتاء آراء ووجهات نظر العديد من الشركاء والشركات ذوي 
الصلة بعم��ل الهيئة ومهامه��ا، كما ت��م االنتهاء من إع��داد النظام 
الداخلي الجديد للهيئة، والذي ركز عل��ى تطوير الهيكيلية اإلدارية 
وتوس��يع نطاق مهامها البحثية واالستش��ارية والتوعوية، انطالقاً 
من مب��دأ أن التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية تحت��اج إلى وعي 

استثماري سليم.

هل تم بالفعل التطبيق األمثل لمعايير السلوك المهني في بورصة 
دمشق؟

يش��ير اس��تقراء الواقع إلى أنه ال تطبي��ق أمثل ألي م��ن المعايير 
االنس��انية واالقتصادية الوضعية، ب��ل يمكن الق��ول أن األداء في 
عمليات التداول ف��ي البورصة جي��د ومت��وازن ومنطقي ويعكس 
الوضع االقتصادي والعسكري والسياسي للبلد بالحدود التي يمكن 

وصفها بالصادقة نسبياً.
فعندما ب��دأت األزمة كان��ت البورصة ف��ي بداية انطالقه��ا، لذلك 
وبس��بب تواضع نش��اط التداول خ��الل الفت��رة )2012 - 2016( 
كانت إدارة البورصة والجهات الرقابية واإلش��رافية األخرى أمام 
فرصة زمنية لتطوير األنظمة والتش��ريعات وتحسين اإلجراءات 
التي تنظم عمل البورصة، وبالتال��ي يمكن القول أن تطبيق معايير 
عملها المهن��ي كان ممتازاً بالمقارنة مع عمره��ا الزمني القصير. 
وهنا ال بد من اإلش��ارة إلى نية الجهات الرس��مية والحكومية ذات 

تواصل نشاطها وعملها.  اإلستثمار، وهي  أساسيًا في  دوراً  السورية  المالية  واألسواق  األوراق  تؤدي هيئة 
وقد أنجزت نظام الحوكمة المطور ونظام اإلفصاح المالي، وتستمر في استقطاب الشركات إلدراجها في 
البورصة. وتحدث رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عابد فضلية لمجلة البنك والمستثمر عن نشاط 

الهيئة ومشاريعها.

 د. عابد فضلية
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من عام 2016.
م��ن جهة أخ��رى، وبس��بب ضآلة حج��م الت��داول خالل س��نوات 
األزمة، فقد بقيت أس��عار األسهم قريبة من أس��عارها عام 2011، 
بينما زادت أسعار كل شيء بفعل التضخم عدة أضعاف، وبالتالي 
ف��إن أس��عار األ�س��هم من��ذ نهاي��ة )2011( تقترب من أس��عارها 
الحقيقية لعدة أس��باب أحدها التضخم، لذلك وبعد انفراج عس��كري 
وأمني وبالتالي اقتصادي، ارتفعت أسعارها ما بين 3 و5 أضعاف 

حتى تاريخه بالمقارنة مع أسعار عام )2011(.

هل تتوقعون أن تشهد البورصة طفرة في األداء؟
ال نتوقع طفرة، بل زيادة في حجم التدول نتيجة االرتفاع الملحوظ 
خالل الفترة الماضية، كما نتوقع حتمية التحسن في أسعار األسهم، 
نظراً لحتمية جنوحه��ا إلى االقتراب من مع��دل التضخم بالمقارنة 
مع أس��عار عام )2011(، بغض النظر عن العوامل األخرى التي 

يمكن أن تؤثر على أسعار األسهم.

هل تعتق���دون أن بورصة دمش���ق بصموده���ا باألزمة أصبحت 
تجربتها غنية؟

نعم، ألن ضعف وتيرة التداول خالل س��نوات األزمة كان فرصةً 
إلدارته��ا لتطويره��ا وفرص��ةً له��ا ولموظفيه��ا والمتعاملين فيها 

الكتساب الخبرات وتحسين األداء.

ما هو الدور الذي أدته هيئة األوراق واألس���واق المالية لتتجاوز 
بورصة دمشق الصدمات التي خلفتها الحرب؟

لم تتع��رض بورصة دمش��ق خ��الل األزم��ة ألي صدم��ات، بل 
واجهت مشكلة ضعف التداول، وهذا طبيعي، ال بل من المستحيل 
أن تواجه هذه البورصة صدمات بمعنى االنهيارات، ألن ضوابط 
التداول فيه��ا يمنع ذلك أص��الً، ومنها على س��بيل المث��ال توجب 
إيقاف التداول بالس����هم الذي يرتفع س����عره ع��ن 5 % من قيمته 
خالل جلس�ة تداول واحدة، وكذلك األم�ر في حال انخفضت قيمته 

عن 5 %.
والواق��ع المتغير والمس��تجد ال يتوق��ف، وبالتالي فإن تش��ريعات 

البورصة والهيئة وأي جهة أخرى ال تتوقف عن التجدد.

هل من عالقات تعاون مع هيئات عربية أو دولية، ومن هي؟
هيئتنا عضو أساسي وفاعل في اتحاد الهيئات المالية العربية وهي 
لم تنقطع يوماً عن التعاون مع االتحاد، ولم تتوقف مرةً واحدة عن 
الحضور الفاعل في اجتماعاته السنوية وال عن التبادل المتواصل 
لألبحاث والدراس��ات الفنية، وكان وال يزال ممثلو هيئتنا أعضاء 
فاعلين في معظ��م اللجان البحثي��ة والفنية التي تتب��ع لالتحاد، كما 
أن للهيئة صالت وعالق��ات متميزة مع اتح��ادات وهيئات اقليمية 
والتعاون الذي كان سائداً قبل ذلك.ودولية، ولو أن األزم��ة قد قللت من إمكانية متابع��ة هذا التواصل 

المس��اهمة العامة، علماً أن هذه التوجه��ات والتوجيهات موجودة 
على طاولة الحكومة.

ما العقب���ات التي تعرق���ل دخول ش���ركات جديدة م���ن قطاعات 
مختلفة؟

معظم الش��ركات المدرجة هي مصارف خاصة، والس��بب هو أن 
القانون الذي صدر وسمح بإنش��ائها نّص أن يكون شكلها القانوني 
مساهمة عامة مدرجة، لذا فالرأي هو: لو أن الحكومة اليوم تصدر 
قوانين مش��ابهة إلنش��اء الش��ركات في قطاع��ات اقتصادية معينة 
بشروط مدروسة خاصة وتميزية، وليكن في مجال الشحن والنقل 
البحري والجوي على سبيل المثال، ولو أن بعض شركات القطاع 
العام تتحول إلى مس��اهمة عام��ة، فإن ذلك من ش��أنه أن يُضاعف 
من حجم البورصة الس��ورية، ويدفع بالعمل االقتصادي إلى مزيد 
من المأسس��ة والش��فافية، ويتيح المجال في الوقت نفسه ألصحاب 
المدخرات والمكتنزات الصغيرة والمتوس��طة العقيمة الستثمارها 
باألس��هم، فيؤمن لهم ذلك ربحاً متجدداً ومس��تمراً، وكل ذلك يزيد 
من ضخ مزيد من رأس المال في شرايين االقتصاد ويدفع بتوزيع 
أرباحه من جهة أخ��رى باتجاه عدال��ة أفضل للدخ��ل القومي بين 

فئات المجتمع السوري.
وفي م��ا يتعلق بقلة عدد الش��ركات المس��اهمة العامة في س��ورية 
مقارنةً بالدول األخ��رى، فهو التراكم في ثقاف��ة العمل االقتصادي 
المؤسس��ي الس��وري التي ف��ي طبعها تمي��ل إلى تفضي��ل اإلدارة 

العائلية للمؤسسة.

ما الشركات التي تتطلعون تحديداً لدخولها إلى البورصة؟
جميع الش��ركات المس��اهمة العامة الت��ي تعمل ف��ي مختلف أنواع 
األنشطة االقتصادية، وخاصة منها التي تحتاج إلى رؤوس أموال 
كبيرة، وتلك التي ترتفع ربحية نش��اطها مع زيادة رأس��مالها، مثل 
ش��ركات التطوي��ر العقاري، أس��اطيل النق��ل الجماعي والش��حن 
الثقي��ل، الصناع��ات األساس��ية، فف��ي هذه الح��ال تق��وم مثل هذه 
الش��ركات بتمويل أنش��طتها من دون فوائد مرهقة، ويقل الضغط 
والطل��ب على س��يولة المص��ارف العامل��ة، ويتش��ارك بالتمويل 
واقتس��ام األرباح المزي��د من ش��رائح القط��اع العائل��ي واألهلي 
السوري، فينش��ط الطلب الفعال في األس��واق عند توزيع األرباح 
وتتحرك أكثر عجل��ة االنتاج في الوقت الذي ت��زداد حصة القطاع 
المؤسس��ي المحوكم في االقتصاد لت��زداد أكثر ثقة المس��تثمريين 

السوريين وغير السوريين في أداء هذا االقتصاد وشفافية أداءه.

بورصة دمش���ق خرجت أقوى م���ن األزمة، ما األس���باب التي 
ساعدت بصعود مؤشر البورصة؟

البورصة ف��ي أي دولة هي م��رآة للنش��اط المال��ي واالقتصادي، 
وكالهما تحسنا في سورية مع تحس��ن األوضاع العسكرية األمنية 
خالل األشهر األخيرة بصورة ملحوظة، ال سيما منذ الربع الرابع 
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على الشفافية وسللالمة المعلومات من خالل التزام الشركات بتقديم 
كل االفصاحللات الماليللة وغير المالية فللي الوقت المناسللب ولكل 
المساهمين والمستثمرين لمساعدتهم في اتخاذ القرارات االستثمارية 
السليمة في شللراء أو بيع أو االحتفاظ بالورقة المالية، والتحقق من 
قيام شللركات الخدمات والوسللاطة المالية بخدمللة العمالء بصورة 
سللليمة بما يتوافق مع نظام الترخيللص وتعليمات التعامللل ما بين 
الوسيط والعميل )المسللتثمر( وتمتع ادارتها وموظفيها بالمؤهالت 
والمهارات والخبرات الضرورية لممارسة أنشطة األوراق المالية، 
إضافة الى مساعدة الشللركات بايجاد الحلول المناسبة للخروج من 

ازمتها.
كيف تقيمين التغير الملحوظ في مؤش���ر السوق، وأين يكمن دور 

الهيئة في ذلك؟
في متابعة حركة المؤشللر من بدايللة 2011 ولغايللة نهاية النصف 
الثانللي 2018 يالحللظ االنخفاض الكبير في المؤشللر عللام 2011 
ليصل الى 871 نقطة بنسللبة انخفاض 49 % عن القيمة التي اغلق 
عليها عام 2010، وتحرك المؤشر صعوداً وإنما بشكل طفيف نوعاً 
ما خالل األعوام الالحقة لنهاية عام 2016، بينما شللهد عام 2017 
ارتفاعاً كبيراً في المؤشللر ليصل الى 5982.7 نقطة، وترافق ذلك 
طبعاً مع تحسن أداء العديد من الشركات وتحقيقها ارباحاً تشغيلية، 
مللع التأكيد أن المؤشللر ما هللو إال انعللكاس لألحللداث االقتصادية 

زكريا: تطوير السوق بتنويع أدوات اإلستثمار

كيف تمكنت هيئة االوراق المالية في ظروف صعبة من تجنب أي 
خلل في بورصة دمشق؟

عملللت الهيئللة منللذ تأسيسللها علللى تطويللر سللوق رأس المال، 
فاألهللداف الرئيسللية للهيئة تطوير السللوق واالنشللطة والفعاليات 
المرتبطة به والوصول به إلى العدالة والكفاءة والشللفافية، وحماية  
المسللاهمين والمسللتثمرين من الممارسللات غير العادلة وعمليات 
الغش واالحتيال، وباألخللص في ظل الظللروف الصعبة التي يمر 
بها وطننا، حيث اتخذت وبالتعاون مع ادارة سللوق دمشق لألوراق 
المالية العديد من القرارات أبرزها تعديل كل من الحدود السللعرية، 
تعليمات التداول، اسس حساب السللعر المرجعي، تخفيض الرسوم 
والبللدالت علللى شللركات الخدمللات والوسللاطة الماليللة، حماية 
المعلومات، تعديل أيللام التداول حيث تم تخفيض عللدد االيام الى 3 
أيام خالل الفتللرة مللن 2013-2011 وزيادتها الى 4 جلسللات في 
أعوام 2014 - 2015 - 2016 لتصل الى 5 جلسللات عام 2017، 
إضافة إلى تعديل شللروط االدرج بما يتوافق مع أوضاع الشركات 
ويحافظ على مصالح المسللاهمين، وقد تمكنت الهيئللة من ادراج 3 
شللركات خالل عامي 2013 و2014 في سللوق دمشللق لألوراق 
المالية، والعديد من االجراءات التي ساهمت باستمرار عمل كل من 
سوق دمشق لألوراق المالية والشركات المساهمة العامة وشركات 

الخدمات والوساطة المالية.
ما التحديات التي واجهتكم وتمكنتم من التغلب عليها باالستناد الى 

خبرتكم وتجربتكم؟
رغم األزمة التي تمر بها سللورية فقد اثبت قطللاع االوراق المالية 
قدرته علللى االسللتمرار ومواجهة الصعوبللات والتحديللات وذلك 
بالعمل المسللتمر  وتكاتف جهللود كل األطراف من هيئللة األوراق 
وسوق دمشللق وشللركات، ومن أبرز هذه التحديات انخفاض عدد 
شللركات الخدمات والوسللاطة المالية، انخفاض ارباح الشللركات 
المسللاهمة العامة وتعرض عللدد منها ألعمللال السللرقة والنهب، 
والتوقف عللن العمللل  لفترة زمنيللة معينللة، ناهيك عن التسللرب 

الحاصل في الموارد البشرية.
اتبعللت الهيئة سياسللة البللاب المفتوح والتعللاون المسللتمر مع كل 
األطراف من شركات مسللاهمة وخدمات ووسللاطة مالية ومدققي 
حسابات وسوق دمشللق لمواجهة هذه التحديات، كما قامت باصدار 
وتعديل عدد مللن األنظمة والتعليمللات والقللرارات الخاصة بعمل 
هذه الجهللات مع الحفاظ علللى دورها التنظيمللي والرقابي والتأكيد 

أنشئت هيئة األوراق المالية السورية في عام 2005، وباشرت أعمالها باقتراح مرسوم إحداث سوق دمشق 
لألوراق المالية وإصدار كافة األنظمة والتعليمات المتعلقة بتطوير سوق رأس المال وحماية المساهمين مراعية 
بذلك المعايير والمبادئ واالجراءات الدولية، وبناء عليه اكتسبت عضويتها في المنظمة الدولية لهيئات األوراق 
المالية IOSCO عام 2009. عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتورة نائلة زكريا تحدثت لمجلة البنك والمستثمر 

عن الهيئة وأوضاعها.

 د. نائلة زكريا
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المالية وتنوع األدوات االستثمارية والخدمات المالية المقدمة. وتعد 
عملية تعليم المستثمرين احدى االستراتيجيات الرئيسية المستخدمة 
من قبل هيئات األوراق المالية للقيام بدورها في حماية المستثمرين 
وتعزيز ثقتهم بالسللوق المالية ومسللاعدتهم على التخطيط السللليم 

واتخاذ القرار االستثماري الرشيد.
هل طرأ تحسن على التعاون مع هيئات اقليمية أو دولية؟

تحرص هيئة األوراق المالية السورية من خالل تعاونها مع الهيئات 
والمنظمات الدولية على عالقات جيدة وفعالة من خالل المشللاركة 
في االجتماعات السللنوية التي يعقدها اتحاد هيئات األوراق المالية 
العربية واالستفادة حسب االمكانيات المتاحة من الدورات التدربيبة 
التي يقيمها االتحاد، كما يتم االسللتفادة من كل الدراسات واالبحاث 
التي تعدها المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية بشكل مستمر من 

خالل التواصل معها.
ما األمور التي تتطلعين الى انجازها في ما يخص الهيئة؟

هناك العديد من القضايا التي تهتم بها الهيئة، فمن الناحية التنظيمية 
تعمل الهيئة بشكل مستمر بمراجعة االنظمة والتعليمات والقرارات 
الناظمة لعمل قطاع األوراق المالية بما يضمللن مواكبة التطورات 
الخاصللة باألسللواق العالميللة وتعزيز مسللتوى الشللفافية وحماية 
المسللتثمرين. وقد عملت الهيئة علللى االنتهاء من اعللداد عدد من 
االنظمة والمتوقع اصدارها )منها نظام الحوكمة للشركات المساهمة 
العامة والذي له دور هام في تعزيز حماية المسللتثمرين وباألخص 
صغار المستثمرين(،  إضافة إلى اصدار عدد من القرارات الناظمة 
لعمل السللوق وشللركات الخدمات والوسللاطة الماليللة، منها قرار 
تسللهيل اجراءات الترخيص لشللركات الخدمات والوساطة المالية 
والتأكيد على تمتع مؤسسي وادارة هذه الشركات بكفاءات وخبرات 
معينة. كما أجرت الهيئة دراسللة عن الشللركات المساهمة الخاصة 
بينت فيها أهمية االشراف على هذه الشركات في اطار تقوية فرص 
استمرارية هذه الشركات وتعزيز حضورها في الوسط االستثماري 
ومسللاعدتها على تطبيق سياسللات االفصاح والحوكمة تدريجياً... 
وبيان إمكانية االدراج في السللوق أو التحول الى شركات مساهمة 

عامة.
ومن القضايللا الهامللة والمتعلقة بتطويللر قطللاع االوراق المالية، 
ضللرورة تنويع االدوات االسللتثمارية في سللوق دمشللق لالوراق 
المالية وزيادة عدد الشركات المسللاهمة العامة بشكل عام سواء من 
خالل التشللجيع وتقديم المحفزات لتأسلليس شللركات جديدة ضمن 
قطاعات الصناعة، التجارة، السللياحة، الزراعة، التطوير العقاري 
... أو من خالل تسللهيل اجللراءات ومتطلبات التحول الى شللركة 
مساهمة عامة تطرح جزء من رأسمالها على االكتتاب العام ومعرفة 
تحديات ومعوقات التحول سواء القانونية، الضريبية، المالية، الفنية.

وننوه إلللى الللدور الهللام لهيئللة األوراق المالية واألسللواق المالية 
السللورية في مرحلة إعادة اإلعمار من خالل  تحسين بيئة االعمال 
لالستثمار من خالل القيام بدورها التنظيمي والرقابي والتوعوي.في السللوق وتطوير سللوق رأس المال الوطني وجعللله بيئة جاذبة 

والتوقعات التي ستسود مستقبالً.
وعمل العديد من الشللركات المدرجللة وغير المدرجللة خالل عام 
2018 بزيللادة رأس مالهللا مللن خالل توزيللع اسللهم مجانية على 
المساهمين، ومن المؤكد أن ذلك سللينعكس على قاعدة المستثمرين 

ويسمح بدخول عدد أكبر إلى سوق دمشق لألوراق المالية.
من ضمن نشاطات الهيئة التشجيع على االس���تثمار في األوراق 

المالية، كيف تجلى نشاطها هذا العام؟
شللاركت الهيئة بالعديد من النللدوات والمؤتمللرات وورش العمل، 
منهللا التعللاون المشللترك مللع غرفة تجللارة دمشللق لنشللر ثقافة 
االسللتثمار في سللوق دمشللق لألوراق المالية كمصدر دخل جديد، 
إضافة إلى المسللاهمة بندوات طالبيللة في المعهللد الوطني لإلدارة 
العامة، والمشللاركة في العديد من المؤتمرات والبرامج التلفزيونية 

التخصصية واإلجابة عن التساؤالت الصحفية.
هل تعتقدين ان هناك مخاوف لدى البعض لالس���تثمار في س���وق 

األوراق المالية؟
إن المخاوف من اسللتثمار المدخرات سللواء في األوراق المالية أو 
غيرها من االنشللطة ومشللاريع األعمللال تنجم عن عللدم المعرفة 
وغياب المعلومات، فعند رغبة أي فرد باستثمار مدخراته بمشروع 
ما يبدأ بجمللع المعلومات عن هذا المشللروع بمختلف الطرق وبناء 
على هذه المعلومات يتخذ قراره باالستثمار في هذا المشروع أو في 

مشروع آخر.
ما يميز االستثمار في سوق رأس المال بأن كل المعلومات المتعلقة 
بالورقة المالية يتللم التحقق من سللالمتها من خالل هيئللة االوراق 
المالية مع التأكيد أن اعداد وصحة هللذه المعلومات تقع على عاتق 
الشللركة، وتقوم هيئللة األوراق المالية بمهللام االشللراف والرقابة 
على عمل كافة الجهات العاملة في هذه السللوق من مدراء اصدار، 

شركات وساطة، بورصة، مستثمرين.
كيف يمكن تغيي���ر ثقافة الن���اس العاديين ودفعه���م لالقتناع بأن 

االستثمار في البورصة مصدر دخل مضمون؟
تؤمن سللوق األوراق المالية العديللد من الفرص االسللتثمارية أمام 
المستثمرين وذلك بما ينسجم مع األهداف ومستوى المخاطر والعائد 
المتوقع لكل مسللتثمر، وال بد من التأكيد ان االسللتثمار في األوراق 
المالية كغيره من االستثمارات التي يتعرض فيها المستثمر الحتمال 
الربح والخسارة، وعليه فإن قرار االسللتثمار في سهم شركة معينة 
يجب أن يبنى على أسللس علمية ومعرفة ووعللي بطبيعة ومخاطر 
االسللتثمار المالي بما يكفل نوعاً ما حماية للمسللتثمر من التعرض 

للخسائر وعمليات الغش واالحتيال.
يحتاج تغيير ثقافة المجتمع تجاه االسللتثمار المالللي الى فترة زمنية 
طويلة نوعللا ما، وجهد وتعللاون متواصل مابين الجهللات المعنية، 
فتغيير الثقافة يتطلللب زيادة المعرفة والوعي لللدى األفراد وصوالً 
الى تغيير السلللوك االسللتثماري، وهذا ال ينطبق فقط على سورية 
 Investor اذ تتعاظم دولياً الحاجة الى  تعليم جمهور المسللتثمرين
Education، ويظهر ذلك جلياً مع استمرار عملية  تطور األسواق 
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اس��تثماري جديد ودخوله مرحلة التنفيذ. وقد بدأنا 
مشروع األتمتة الشاملة للنافذة الواحدة وفق مراحل 
ع��دة، ونحن ف��ي المرحلة الثانية من��ه، ومع نهاية 
عام 2019 س��نصل لنافذة واحدة مؤتمتة في الهيئة 
وفروعه��ا ف��ي المحافظ��ات بما يضمن الس��رعة 
في إنجاز المعامالت والش��فافية ف��ي التعاطي مع 
المستثمر وتقليل حاالت الفساد. كما تم تجهيز مقر 
الفتتاح فرع جديد للهيئة في محافظة حلب سيؤمن 
كل الخدم��ات التي تقدمها الهيئة للمس��تثمرين في 
المحافظة، ما يس��هل ويبس��ط إجراءاتهم، وس��يتم 

افتتاحه قريباً.
عل��ى صعيد الخارطة االس��تثمارية: أعدت الهيئة 
أكثر من 60 فرصة اس��تثمارية حقيقية في مختلف 
القطاع��ات بالتع��اون م��ع ال��وزارات والجه��ات 
المعني��ة، وقام��ت بوض��ع أس��س إنج��از خريطة 
اس��تثمارية جديدة س��تكون ش��املة بحيث تتضمن 
إضاف��ة إلى قائمة الفرص المطروحة من وزارات 
الدولة، أفكار المس��تثمرين التي س��تترجمها الهيئة 
في فرص اس��تثمارية جديدة وتدعمها بكل المزايا 
والتسهيالت بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة، 
بحيث تت��وزع الف��رص مكانياً وقطاعي��اً ورفدها 
بالبيانات التي تدعم اتخاذ القرار االستثماري سواًء 
كان��ت اقتصادية أو تش��ريعية أو حتى على صعيد 

العمالة المحلية المتوفرة.

دياب: لدينا حزمة من الفرص االستثمارية الواعدة
تبنت هيئة االستثمار السورية استراتيجيات عدة من شأنها تنمية وتعزيز االستثمارات الحقيقية وتبسيط 
إجراءات إقامتها. وترفع الهيئة شعار “العمل لخدمة المستثمر”، وفق مديرها العام الدكتور مدين دياب الذي 

تحدث لمجلة البنك والمستثمر عن المشاريع واستراتيجيات الهيئة.

ما أبرز ما أنجزته هيئة االس���تثمار خالل 
عملها في النصف األول من العام الحالي؟

أبرز ما تم إنجازه ضمن استراتيجياتنا:
على صعيد جذب االستثمارات واستقطاب 
رؤوس األم��وال: تمكنت الهيئة من جذب 
بعض المس��تثمرين إلقامة 31 مش��روعاً 
اس��تثمارياً بتكالي��ف تقديري��ة بلغت 490 
ملي��ار ليرة س��ورية بزي��ادة 34 % عما 
تم اس��تقطابه خالل الفترة نفسها من العام 
الماض��ي ويتوقع أن توفر هذه المش��اريع 
3499 فرصة عمل، كما تم تقديم الموافقات 
الالزمة لبعض المس��تثمرين الذين انتهت 
مهلة تنفيذ مشاريعهم ولم يباشروا بتنفيذها.

عل��ى صعي��د بن��اء الص��ورة والترويج: 
ش��اركت الهيئة في العديد من المؤتمرات 
والفعاليات الداخلية والخارجية، كان أولها 
ملتق��ى رج��ال األعمال في روس��يا أوائل 
ه��ذا الع��ام وآخره��ا ملتقى المس��تثمرين 
ورج��ال األعم��ال في قص��ر المؤتمرات 
بدمش��ق أواخر الش��هر الماض��ي والعديد 
م��ن الفعاليات ف��ي مختل��ف المحافظات، 
وس��تقوم الهيئة بالمش��اركة ف��ي معرض 
دمش��ق الدولي. ونعمل حالياً على إحداث 
نشرة شهرية تعنى باالستثمار ومؤشراته 
وفعاليات��ه، بحي��ث تظه��ر وجه س��ورية 

الحضاري االقتصادي للعالم.
على صعيد تبس��يط اإلجراءات: وضعت 
الهيئة مقترحات لتعديل آلية منح الموافقات 
والتراخي��ص وتطبي��ق مفه��وم المحط��ة 
الواحدة وهندسة اإلجراءات على مستوى 
كل المؤسسات والتشبيك الكامل معها، وتم 
استخدام تقنيات وأدوات متطورة تمكن من 
إدارة أنشطة االس��تثمار بصورة متكاملة 
ف��ي مرك��ز خدم��ات االس��تثمار وبكفاءة 
وفاعلية بما يوف��ر الوقت والجهد والتكلفة 
عل��ى المس��تثمر، ويرف��ع مس��توى تقييم 
البيئة المؤسس��اتية السورية، حيث تصب 
التس��هيالت التي تقدمها هيئة االس��تثمار 
في تقليل المدة الالزمة لتأس��يس مشروع 

على صعيد العناية بالعمالء: قامت الهيئة 
بمتابعة المشاريع التي تم استقطابها لتذليل 
العقب��ات وإزالة المعوق��ات التي تواجهها 
وتقديم المشورة سواًء من خالل االستجابة 
لطلبات المستثمرين أو من خالل التواصل 
المباشر معهم، كما أتاحت الهيئة من خالل 
موقعها أو تطبيقها على الهواتف المحمولة 
خدم��ة “تاب��ع مش��روعك”، إضاف��ة إلى 
صفحتها على موقع التواصل االجتماعي 
التي ترد من خاللها على كل التس��اؤالت 

والمقترحات الواردة من المستثمرين.
على صعي��د تقديم الدعم وإيج��اد الحلول 
التمويلية: اس��تجابة للمتطلب��ات التمويلية 
للمش��اريع المتعثرة والمتوقفة التي نتجت 
عن فترة األزمة وظل الحصار االقتصادي، 
قامت الهيئة بلعب دور الوساطة الحكومية 
بين القط��اع الخ��اص والقط��اع الخاص 
للمواءمة بي��ن حاجة المش��اريع المتعثرة 
والمتوقف��ة إل��ى تموي��ل، والمس��تثمرين 
الباحثي��ن عن فرص اس��تثمارية لتوظيف 
رؤوس أموالهم، للمساهمة في إعادة إقالع 
هذه المشاريع، وتم اعداد قائمة بالمشاريع 
المرخص��ة والتي تحتاج إل��ى تمويل ليتم 
إيجاد الش��ريك المناسب من خالل التغذية 
الراجعة التي تردنا نتيجة بيانات استمارة 
البحث عن ش��ريك والتي ت��م توزيعها في 
الملتقي��ات والمع��ارض ووضعه��ا على 

الموقع االلكتروني.
لدى الهيئة خطة عمل سنوية، هل تتحقق 

أم تفاضلون بين األولويات؟
لدينا خطة عمل سنوية ونسير وفق خطوات 
ثابتة ومدروس��ة ومتتالي��ة. كل خطوة هي 
األساس للخطوة التالية وتتكامل معها، ولكل 
خطوة برنامج عمل وجدول زمني. وضعنا 
منذ البداية أولوياتن��ا على ضوء متطلبات 
المرحلة ورس��منا خطة عم��ل للمرحلتين 
الحالية والمقبلة، واستطعنا تحقيق خطوات 
ناجحة عكس��تها الزيادة في أعداد وحجوم 
االستثمارات المس��تقطبة والمرخصة في 

د. مدين دياب
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تم توسيعها وفق القانون الجديد.
ما هي آلية التعاون التي تنظم عمل الهيئة مع 

باقي الوزارات التي لديها مشاريع استثمار؟
نس��عى إل��ى إنجاز أعم��ال تنس��يق وتوجيه 
بالتعاون مع الجهات المعنية بأدوات منهجية 
مدروس��ة لتوفر مس��توى أعلى من التعاون 
والتنس��يق بين ه��ذه الجهات، بما يس��هم في 
ضب��ط وتنظيم وتوجيه العملية االس��تثمارية 
بالش��كل األمث��ل، ويص��ب ف��ي مصلح��ة 
المس��تثمر والمصلحة الوطنية ف��ي آن معاً. 
ونعمل بالتع��اون مع ال��وزارات حالياً على 
إعادة هيكلة النافذة الواحدة في مركز خدمات 
المس��تثمر وتنظيم دور ال��وزارات فيها من 
خالل تفوي��ض ممثليها فيه بكل الصالحيات 
الالزمة لمنح الموافقات والتراخيص الالزمة 
للمش��روع االس��تثماري، ونس��عى بالتعاون 
معها إلى إعداد دليل إجرائي مختصر وشفاف 
مرتب��ط بالزمن. فضالً عن التنس��يق الكامل 
معه��ا لتذليل أي عقب��ات أو عراقيل تمنع أو 
تؤخر إقامة أي مشروع تمت الموافقة عليه.

ما  أهم المش���اريع في ه���ذه المرحلة التي 
تلقىاهتماماً من المستثمرين؟

توج��د اهتمام��ات متنوعة من المس��تثمرين 
وفي ش��تى القطاعات )الصناعة، الزراعة، 
النق��ل، الكهرب��اء، الخدم��ات النفطية(. لكن 
القطاع األكثر اهتماماً هو القطاع الصناعي. 
ففي استراتجياتنا لتشجيع االستثمار لم نكتف 
بالف��رص االس��تثمارية المطروح��ة ضمن 
الخريطة االستثمارية الوطنية، حيث طرحنا 
خالل مؤتمر االستثمار “استمارة مستثمر” 
هدفت إلى التعرف على رغبات المستثمرين 
إلداراتها وتحويلها بالتع��اون مع الوزارات 
إلى فرصة اس��تثمارية مدعومة بالتسهيالت 

التي تسهل دخولها مرحلة التنفيذ.
كيف تقنع الهيئة المستثمرين باالستثمار في 

مناطق حررها الجيش حديثاً؟
س��عت الهيئة إل��ى الرعاية والمش��اركة في 
المؤتمرات الملتقيات التي أقيمت في المناطق 
المح��ررة، حيث كانت أول المش��اركين في 
ملتقى المستثمرين في حلب وحماه وطرحت 
خاللهم��ا العديد م��ن الفرص االس��تثمارية 
الواع��دة، وتعرف��ت عل��ى أب��رز صعوبات 
المستثمرين ومشاكلهم، وعرضت الوساطة 
النزيهة بين المستثمرين لتمويل إعادة إقالع 

المشاريع في المناطق المحررة.

ش��تى القطاعات االقتصادية خالل هذا العام. 
وهنالك دائماً مستجدات تفرض علينا تغييراً 
ف��ي األولوي��ات أو تعديل البرنام��ج الزمني 
االقتص��اد  متغي��رات  تفرضه��ا  لخططن��ا 

والوضع العام واإلمكانات المادية المتاحة.
هل تعتقد أن الهيئة بعد كل هذه الس���نوات 
من العمل وتراكم الخبرات تضطلع بدورها 

وأخذت مكانتها قياساً لما هو موكل إليها؟
إن هيئة االستثمار واكبت نشأة االستثمار في 
سورية وإقالعه، وتراكمت لديها الخبرة في 
هذا المجال من خالل احتكاكها بالمستثمرين 
ومعرف��ة صعوباتهم وعقباته��م، وأصبحت 
اليوم أكثر حكمة وموضوعية ودراية من أي 
جهة أخرى بالبيئة التش��ريعية والمؤسساتية 
الشفافة والمثالية التي تخدم مصلحة االستثمار 
والمصلحة الوطنية. لكن العملية االستثمارية 
رغم ضرورة وجود مرجعية واحدة تشرف 
عليه��ا، إال أن نجاحه��ا يعتم��د عل��ى تكامل 
الجهود بين جميع الوزارات والجهات المعنية 
وعلى التطبيق الصحيح والكلي للمرس��وم 9 
لعام 2007 المتضمن احداث الهيئة والنافذة 
الواحدة، وتفعيل دورها كمحطة واحدة تنظم 
وتح��دد كل العمليات واألدوار والصالحيات 
المتعلقة بتنفيذ المش��اريع االستثمارية بشكل 
مباشر ولمرة واحدة من دون تعقيد أو تشابك 
أو تداخ��ل في أي منها، وتحقيق الرقابة على 

سير العملية االستثمارية وضمان تنفيذها.
ما الذي تحتاج���ه الهيئة تش���ريعياً، فنياً، 
إدارياً لتكون المرجعية األولى لالس���تثمار 

في سورية؟
على الصعيد التش��ريعي، نحت��اج إلى مظلة 
تشريعية واحدة تنضوي تحتها كل القطاعات 
وتحدد اإلطار المؤسساتي الذي ينظم العملية 
االستثمارية، بحيث يتضمن مرجعية وحيدة 
ودور إشرافي وتنفيذي رئيسي تمارسه الهيئة 
وأدوار تخطيطية قطاعية تمارسها الوزارات 
المختصة، أم��ا على الصعيد الفني، فإن رفد 
الهيئة بكوادر إضافية تخصصية ذات كفاءة 
عالية س��يزيد من قدرتها على إنجاز مهامها 
نظراً لصغر حجم كادره��ا الحالي والحاجة 
إلى إخضاعه��م للتدريب الالزم الكتس��ابهم 
مه��ارات وق��درات تمكنه��م م��ن التط��ور 
واإلبداع في مجال عملهم، كما تحتاج الهيئة 
إلى توس��يع مالكها الع��ددي وتعديل الهيكل 
التنظيمي ليتوافق مع توس��ع مهامها في حال 

م���ع الحرب على س���ورية وتض���رر البنى 
التحتية والدمار في كثير من المناطق، هل 

تغيرت طبيعة المشاريع ونوعيتها؟
خالل فت��رة الح��رب الجائرة على س��ورية 
توجهت االس��تثمارات بش��كل أساس��ي نحو 
قط��اع الصناعة ونفذت مش��اريع جديدة في 
المناطق اآلمنة نس��بياً وفي المدن والمناطق 
الصناعية اآلمنة، وتركزت معظم المشاريع 
ف��ي قطاع الصناعات الغذائي��ة والصناعات 
الدوائية. فيما تراجع االس��تثمار في قطاعات 
النق��ل، الزراعة، الكهرب��اء والنفط والثروة 
المعدنية... فانخفض عدد المش��اريع س��واء 
المس��تقطبة أو المنف��ذة، وانتظ��ر العديد من 
المستثمرين تحس��ن األوضاع وعودة األمن 

لالستثمار في هذه القطاعات.
والي��وم وبعد عودة األم��ن إلى الجزء االكبر 
م��ن س��ورية، وبعد تأهي��ل ج��زء كبير من 
المناطق لتأمين البنية التحتية الالزمة إلقامة 
المشاريع، ُخِلق الحافز والرغبة للمستثمرين 
في االس��تثمار في ش��تى القطاعات وفي كل 
األنش��طة القطاعي��ة، حيث ارتفع��ت أعداد 
وأحجام المشاريع االس��تثمارية والقطاعات 
لتشمل الزراعة والصناعة والنقل والخدمات 
والنف��ط والطاق��ة والكهرب��اء، وهو مؤش��ر 

للتعافي وبداية إعادة اإلعمار.
ستشاركون في معرض دمشق الدولي، ماذا 

حضرتم لهذه الظاهرة االقتصادية؟
جهزنا حزمة من الفرص االستثمارية الحقيقية 
والواع��دة المكتمل��ة التفاصي��ل والمدعوم��ة 
بالتس��هيالت، يُتوقع من تنفيذها تحقيق عوائد 
كبيرة للمستثمر الخاص ورفع معدالت التنمية 
وتوفير المزيد من فرص العمل على المستوى 
الوطني. ونسعى أن يكون هذا الملتقى فرصة 
لالحتكاك مع المس��تثمرين المحليين، العرب 
واألجانب، لتعريفهم بالمناخ االستثماري في 
س��ورية، ومقوماته، والفرص االس��تثمارية 
المتاحة التي تلبي احتياجات التنمية ورغبات 
المس��تثمرين ف��ي آن مع��اً، والتع��رف على 
رغباته��م وتحويله��ا إلى فرص اس��تثمارية، 
وتبادل اآلراء واألفكار ومعرفة ونقل رؤيتهم 
وحصيلة خبراتهم لتطوير البيئة التش��ريعية 
والمؤسساتية، بما يسهم بإبراز مزايا االستثمار 
وبناء الصورة الذهنية اإليجابية عن االستثمار 
والتأثير في قرارهم االستثماري.ف��ي س��ورية وتعزيزها ل��دى المس��تثمرين 
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وحققا طلب��اً قوياً ط��وال هذا الرب��ع. كما قادت “ه��واوي” حصة 
السوق في الصين بنس��بة 27 % من الش��حنات هناك، في حين ال 
يس��اهم س��وق الهاتف المحمول ف��ي الواليات المتحدة بأي ش��يء 
تقريباً في نجاح الش��ركة، وذلك بس��ب المخاوف بش��أن تجس��س 

الحكومة الصينية.

نمو محدود آلبل
لم يك��ن ه��ذا الربع جي��داً بالنس��بة إلى ش��ركة آلبل، حي��ث بلغت 
مبيعاته��ا 41.3 ملي��ون جه��از آيف��ون، أي أنه��ا نمت في ش��كل 
متواضع ق��دره 0.7 % مقارن��ةً م��ع 41 مليون وحدة تم ش��حنها 
في عام 2017. وظل جهاز iPhone X مطلوباً بش��دة في العديد 
من األس��واق. ويرجح أن تس��تعيد “آبل” قوتها هذا الخريف” مع 

التوقعات بإطالق ثالثة أجهزة آيفون جديدة.

“شاومي” و“أوبو”
تأتي ش��ركة ش��اومي Xiaomi في المركز الرابع بنسبة 9.3 % 
من حصة الس��وق، حيث باعت حوالى 31 مليون جهاز، مستفيدةً 

من حضورها القوي في أسواق الهند وإندونيسيا.
بدورها، جاءت شركة “أوبو OPPO” في المركز الخامس بنسبة 
8.6 % من حصة الس��وق، بعد بيع 29 مليون وحدة من أجهزتها. 
لكنها واجه��ت تباطؤاً في األس��واق الرئيس��ية مث��ل الهند ومعظم 
جنوب ش��رق آس��يا. وعلى الرغم من ذل��ك، تمكنت الش��ركة من 
التوسع في األسواق األخرى مثل الشرق األوسط وإفريقيا.تحقيق نمو بنس��بة 5.1 % مقارنة بالع��ام الماضي، حيث واصلت 

“سامسونغ” تتصدر عالميًا و“هواوي” تزيح “آبل”

“سامسونغ” ال تزال قوية
ووفقاً لشركة أبحاث السوق IDC، وش��ركة Canalys، وشركة 
Strategy Analytics، فقد حافظت “سامسونغ” على الصدارة 
مع ش��حن 73 مليون جهاز، لكنها تراجعت بنس��بة 10 % مقارنة 

مع الفترة نفسها من عتم 2017.
وتقول الدراسة، إن األرباع القليلة المقبلة ستكون مثيرةً لالهتمام، 
حيث أعلن��ت الش��ركة أواخر ش��هر يوليو/تم��وز 2018، تراجع 
الطلب على هاتفها Galaxy S9، لذل��ك انخفضت مبيعاته، ولكن 
كش��ف النقاب عن Galaxy Note 9 أخيراً، قد يس��اهم في زيادة 

نسبة المبيعات.

“هواوي” تزيح “آبل”
حلت “هواوي” في المركز الثاني مكان “آبل”،  بعدما تمكنت من 
بيع أكثر م��ن 54 مليون هاتف ذكي في الرب��ع الثاني، وهي المرة 
األول التي تصل فيها الشركة إلى هذا المركز منذ الربع األول من 

عام 2010.
كما حققت نمواً ضخماً في مبيعاتها على م��دار العام بزيادة قدرها 
41 %، وتُمث��ل العالمة التجارية Honor التابعة لها نس��بة كبيرة 

من تفوقها هذا.
وتقدر ش��ركة Canalys، أن هواتف Honor تمثل ثلثي مبيعات 
“هواوي” خارج الصين ف��ي هذا الربع، حيث تم ش��حن ما يقرب 
من 4 ماليين جهاز Honor من أصل 16 مليون جهاز تم ش��حنها 

خارج الصين.
 ،p20 proو p20 ونجحت الش��ركة أيضاً ف��ي تس��ويق هاتفيه��ا

أشارت دراسة صادرة حديثًا إلى 
أن شـركات الهواتـف الذكيـة 
 342 ما مجموعه  قامت بشحن 
الثاني  الربع  مليون جهـاز خالل 
من عام 2018، بانخفاض قـدره 
1.8 %، مقارنـًة بـ348.2 مليـون 
جهاز تـم شــحنـه في الربـع 

الثاني من عام 2017.
واسـتمرت “سـامسـونغ” في 
الصــدارة، فــي حيــن كانت 

المفاجأة عند شـركة هواوي.
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وفرض أيضاً حصاراً مفتوحاً على العمالت.
ماذا حصل مع تركيا؟

وص��ف الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغان ما حصل بسياس��ة 
“التركي��ع”، وحاول مواجهة الق��رارات األميركية ض��د تركيا من 
خالل توس��يع اس��تخدام العمالت المحلي��ة في المب��ادالت التجارية 
ومدخرات األف��راد للتخفيف م��ن قبضة الدوالر، وخيار اس��تعمال 
العمالت الرقمية، إلى جانب فرض رس��وم جمركي��ة مضادة على 

الصادرات األميركية.
تراجع��ت الليرة التركي��ة إذاً أمام ال��دوالر عقب الق��رار األميركي 
فرض رسوم إضافية على واردات الصلب واأللومنيوم، في محاولة 
للضغط على أنقرة إلطالق سراح القس األميركي أندرو برونسون، 
إلى حد أن ترام��ب قال في تغريدة ل��ه “إن العمل��ة التركية تتراجع 

سريعا مقابل دوالرنا القوي للغاية”.
وفي المقابل، اته��م أردوغان الغ��رب بالتآمر عل��ى العملة التركية 
لإلض��رار باقتص��اده، ويعتقد أنها “ليس��ت مس��ألة دوالر أو يورو 
أو ذه��ب، ولكنها حرب اقتصادي��ة ضدنا واتخذن��ا التدابير الالزمة 
لمواجهته��ا”. ولمواجه��ة هذه الح��رب أعل��ن أردوغ��ان أن بالده 
ستس��تخدم عملتها المحلية في عالقاتها التجارية مع روسيا وإيران 

والصين وأوكرانيا وهي دول تملك أنقرة تبادالً تجارياً كبيراً معها.
العقوبات ضد إيران

قبل تركيا، شهدت إيران خالل األش��هر الماضية تراجعاً كبيراً في 
س��عر الريال اإليراني بعد قرار واش��نطن إعادة العم��ل بالعقوبات 
االقتصادية على طهران وانس��حابها من االتفاق النووي اإليراني، 
إلى حد اضطرت الشركات األوروبية الغاء مش��اريع واتفاقات مع 
الجمهورية اإلس��المية ف��ي إيران. وخس��ر الري��ال اإليراني قرابة 
نصف قيمته مقابل الدوالر منذ أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يعاود 
التحس��ن، بعدما أعلنت الحكومة عن سياسات جديدة تتعلق بصرف 
العمالت األجنبية وتسمح باستيراد غير محدود ومن دون ضرائب 

حرب أميركية تهدد عمالت الدول الوطنية

عند االنهيار السريع للعملة التركية في أغسطس/آب 2018، والتي 
خسرت 17 % من قيمتها، و40 % منذ بداية العام، أثارت مخاوف 
ضعف االقتص��اد التركي، ومخاطر انتقال األمر إل��ى أوروبا، قلق 
المس��تثمرين، خاص��ة بعدما ه��وت اللي��رة التركية، إلى مس��توى 
قياسي أمام الدوالر األميركي. فالعملة التركية انخفضت، ما يعكس 
مجموعة من المخاوف تش��مل التوترات مع الواليات المتحدة على 
خلفية قضية القس آندرو برونسون، إضافة إلى عدم رغبة السلطات 
التركية في رفع أسعار الفائدة. وقد صعّد الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، موقف��ه إلى حدود قص��وى، فأم��ر بزيادة تعرف��ة الصلب 
واأللمنيوم التركي، بع��د أن فرض عقوبات على كبار المس��ؤولين 
األتراك، لدورهم في احتجاز القس برونسون. وجاء رد فعل الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغ��ان متحدياً، إذ قال، “ال تنس��وا هذا: إذا 
كان لديهم دوالرات، فلدينا ش��عبنا وعدالة هللا، وس��وف نخرج من 

الحرب االقتصادية بنجاح”.
حرب اقتصادية أميركية

في األزمة التركية االميركية، بدت سياسة ترامب التصعيد. فليست 
أزمة الليرة التركية هي األساس، طالما أن اإلدارة األميركية تستطيع 
من خ��الل هيمنتها عل��ى المركز المال��ي العالمي ف��رض عقوبات 
وإج��راءات عل��ى اي بلد، وهي تس��تطيع ش��ن ح��روب اقتصادية 
وتجارية، وهذه المرة ليس على أعدائها كما تصفهم فحسب بل على 

شركائها أيضاً، في مسعى إلخضاع اقتصادات هذه الدول.
أش��عل ترامب أح��د حروب��ه االقتصادية مس��تهدفاً اقتص��اد تركيا 
وعملتها الوطنية التي تراجعت إلى مس��تويات غير مس��بوقة. فهذا 
البلد الذي كان يعتب��ر حليفاً للواليات المتحدة ال يس��تطيع المواجهة 
الى النهاية مع األميركيين بس��بب ع��دم تكافؤ مي��زان القوى. ومع 
تركيا اس��تهدف ترامب اقتصادات وعمالت كل من إيران وروسيا 
وفنزويال وصوالً إلى الصي��ن وكندا واالتح��اد األوروبي، ففرض 
المزيد م��ن العقوبات ورف��ع الرس��وم الجمركية على ال��واردات، 

ليست الليرة التركية وحدها التي قاربت اإلنهيار 
خالل الفترة الماضية، وال تزال تعاني كما االقتصاد 
واقتصادات  عدة  دول  عمالت  أيضاً  بل  التركي، 
كانت حتى األمس القريب عصية على اإلنهيار، 
لتجعل  والعقبات  األميركية  اإلجراءات  فجاءت 
دواًل مثل تركيا وإيران وروسيا وحتى كندا وأوروبا، 
سورية  على  العقوبات  ثم  فنزويال،  ذلك  وقبل 
الوطنية واهتزاز  تراجع عمالتها  أيضاً، تعاني من 
الحرب  لتظهر  واقتصاداتها،  المالية  أسواقها 
ضد  ترامب  يقودها  التي  المفتوحة  األميركية 
العالم من خالل تحكم المركز األميركي في سوق 

العمالت والسوق المالية العالمية وعمالتها.
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ودول أخرى، ما حملها على اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن. 
في حين يبدو أن تده��ور الليرة التركي��ة لن يصيب تركي��ا فقط بل 
أس��واق أوروبا، وأميركا بدرجة أقل. فق��د رأى المحلل لدى “إكس 
تي بي” ديفيد تشيثام في مذكرة أن المستثمرين في ظل تراجع الليرة 

التركية “متخوفون بشكل متزايد من أزمة نقدية شاملة وشيكة”.
الدوالر وعمالت الدول

بينم��ا يعاني ترام��ب داخلياً، فتح��ت حملته للعقوبات على روس��يا 
وتركيا وإي��ران، وغيره��ا من ال��دول، االحتم��االت لتنفي��ذ فكرة 
االستغناء عن الدوالر في التعامالت الدولية. وعلى رغم أن الدوالر 
األميركي حقق مكاس��ب وارتفع إلى أعلى مس��توى في 13 ش��هراً 
مقابل الي��ورو والين واالس��ترليني مس��تفيداً من األزم��ة بين أنقرة 
وواش��نطن حيث زاد التجار حيازاتهم من العمل��ة األميركية كمالذ 
آمن بفعل مخاوف من تداعيات الهبوط الذي منيت به الليرة التركية 
أخي��راً، إال أن قادة تركيا وروس��يا وإيران يس��عون حثيث��اً للتعامل 
بعمالتهم الوطنية في التعامالت التجاري��ة الدولية أو اتخاذ عمالت 

بديلة كمالذ آمن واالستغناء عن الدوالر.
صادف أن دول تحالف االس��تانة )روس��يا، ايران وتركيا( جميعها 
تتعرض لحص��ار اقتصادي وعقوب��ات تجارية أميركي��ة. فاالزمة 
المالية ف��ي اي��ران متفاقمة وتتط��ور نحو االس��وأ بفع��ل الحصار 
والعقوبات، وف��ي تركيا اضطر الرئيس رجب طي��ب اردوغان الى 
اتخاذ اجراءات غير عادية لحماية االس��تقرار النق��دي ومنع انهيار 
العملة التركي��ة التي هبطت قيمتها اكثر م��ن الضعف خالل اقل من 
عام. أما في روس��يا، فاألزمة المالية تتفاقم وتنعكس سلباً على البلد. 
ومع ذلك يرف��ض الرئيس الروس��ي فالديمي��ر بوتي��ن التخلي عن 
الدوالر كعملة اساس��ية للتب��ادالت التجارية الروس��ية، بالرغم من 
الحديث التركي وااليراني والروس��ي عن امكانية استخدام عمالتهم 
الوطنية لتغطية التبادل التجاري. ولكن ما يمنع ذلك هو عدم استقرار 
س��عرها والتغييرات الفجائية لقيمة العملة الوطنية ف��ي كٍل من هذه 
الدول. علماً أن الدول الثالث لها دور في الموضوع السوري كل من 
موقعه وسياسته التي تختلف مع سياسة الواليات المتحدة ومشاريعها.

الرد اإليراني على العقوبات
حاولت إيران االلتفاف عل��ى العقوبات األميركية التي تس��ببت في 
انهيار العملة اإليرانية ومالمستها لمستويات 122 ألف لاير للدوالر 

للعمالت والذهب. وقد اعتبر مرشد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
الس��يد علي خامنئي أن بالده تواجه “حرباً اقتصادية” من أعدائها، 
في وقت أعلنت إيران نيتها اللجوء إلى التعامل بالعمالت الرقمية في 

مواجهة العقوبات األميركية.
وتحدث وزير االتصاالت وتقنية المعلوم��ات اإليراني محمد جواد 
آذري جهرمي ع��ن إمكانية تبادل وت��داول العم��الت الرقمية عبر 
المصارف المحلية، فيما ذكرت وسائل إعالم محلية في شهر أبريل/

نيس��ان المنصرم، أن إي��ران تحولت عن ال��دوالر إل��ى اليورو في 
معامالتها الرس��مية األجنبية، وذلك بعد أش��هر من إعالن الحكومة 
اإليراني��ة أن طه��ران اتخذت خط��وات عملي��ة إلقص��اء الدوالر 
في تعامالتها التجاري��ة والتركيز على اليورو. علم��اً أن إيران التي 
تأثرت بالعقوب��ات االقتصادية األميركية، أعلنت على لس��ان وزير 
خارجيتها محمد جواد ظريف وقوفها إلى جانب أنقرة في خالفها مع 
واشنطن. وهو اتهم واشنطن ب�“إدمان العقوبات والترهيب”، وقال: 
إن “ابتهاج ترامب بالتس��بب بصعوبات اقتصادية لحليفته في حلف 
شمال األطلسي، تركيا، معيب”. أما في فنزويال التي تعاني من أزمة 
اقتصادية، فأعلنت السلطات في البالد في فبراير/شباط الماضي عن 
إطالق عملة رقمية مدعومة باالحتياطات النفطية للبالد، لمس��اعدة 
كركاس على مواجهة العقوبات األميركية والحصار المالي، ودعم 
العمل��ة المحلية. وهي اتخ��ذت الش��هر الماضي اج��راءات اصدار 
أوراق مالية لمواجهة ما رتبه الحصار األميركي عليها، حيث تجاوز 
التضخم الس��نوي في فنزويال 46 % ف��ي يونيو/حزيران الماضي، 

فيما قال صندوق النقد الدولي، إن التضخم قد يصل إلى 7 أرقام.
طالت العقوبات أيضاً روس��يا، فق��د تأثرت العمل��ة المحلية الروبل 
بالعقوب��ات االقتصادي��ة األميركية، لتص��ل إلى أدنى مس��توى في 
أش��هر عدة، وذلك في أعقاب اتهام واشنطن لموسكو باستخدام غاز 
األعصاب ضد عميل روسي س��ابق وابنته في بريطانيا، فيما نددت 
روس��يا بالعقوبات ووصفتها بأنها غير مشروعة، معلنة أنها تعكف 
على بحث إجراءات انتقامية. وقد قال المركزي الروس��ي، إن لديه 
من األدوات ما يكفي ل��درء أي تهديد لالس��تقرار المالي، ولعل من 
أبرزها زيادة حي��ازة العمالت األجنبي��ة لدعم العمل��ة المحلية. أما 
الصين التي تواج��ه في الوقت الحال��ي حرباً تجارية م��ع الواليات 
المتحدة األميركية بس��بب الرس��وم الجمركية، فقد بدأت في ش��هر 
مارس/آذار الماض��ي تداول عق��ود النقط الخ��ام المقوم��ة بالعملة 
الصينية اليوان في بورصة ش��نغهاي الدولية للطاقة. ويعتقد خبراء 
ان هذه الخطوة ستزيد من الضغوط على الدوالر في أسواق النفط، 
وتقلص م��ن هيمنته على االحتياط��ات العالمية. وق��د أعلن ترامب 
الش��هر الماضي رس��وماً جمركية جديدة على الصي��ن، فيما ردت 
عليه األخيرة بفرض رس��وم جمركية بقيمة 16 ملي��ار دوالر على 

صادرات أميركية.
ولم يس��لم حتى ش��ركاء أمي��ركا التجاريي��ن من ح��روب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، حيث فرضت واش��نطن رسوماً جمركية 
على ص��ادرات الصلب واأللومينوم على االتح��اد األوروبي وكندا 
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الواحد، ولجأت طه��ران إلى العملة األوروبي��ة الموحدة “اليورو”، 
على الرغم من أن األوروبيين لم يتمكنوا من االلتزام كامالً باالتفاق 
النووي، فيما انس��حبت ش��ركات أوروبية كبرى من مشاريعها في 
إيران. وبقيت إيران على مدى أعوام تسعى للتحول عن الدوالر رغم 
أن غالبية التجارة الخارجية للبالد ما زال��ت بالعملة األميركية التي 
يستخدمها اإليرانيون في السفر واالدخار. لكن قوة اليورو جعلت من 
إيران مكاناً يمكن زيارته بأسعار معقولة، وهذا ما دفع نائب الرئيس 
رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة االيرانية 
علي أصغر ماونيس��ان، للقول بإن إيران يمكنها إيجاد مصدر بديل 
للدخ��ل بالعملة الصعبة م��ع تعزيز إمكاناتها الس��ياحية ف��ي الوقت 
الراهن. علماً أن البنك المركزي العراقي وجه مصارفه باس��تمرار 

حظر التعامل بالدوالر مع فروع البنوك اإليرانية.
وتحاول إيران اس��تباق التصعي��د األميركي، لعلمه��ا أن العقوبات 
األميركي��ة المقبل��ة ستس��تهدف الح��واالت المالية، والنفط بش��كل 
مركز، لذا اتخذت قراراً بالتعامل باليورو، على مس��توى العمالت 
األجنبية، وهذا قد يقلل من تأثير العقوبات الت��ي تديرها أميركا، أما 
في ما يخص النفط، فجميع المس��توردين الذين يتعاملون مع إيران 
أك��دوا أنهم لن يوقفوا اس��تيرادهم، لك��ن األخطار تبق��ى قائمة عبر 
الضغوط التي تس��تخدمها الواليات المتحدة عالمي��اً. وتراهن إيران 
على استمرار أوروبا محايدة وغير مشاركة بالعقوبات، ما يقلل من 

تأثيرها ويساهم في صمود االقتصاد اإليراني.
لكن العقوبات يمكن أن تأخذ مساراً آخر، فقد أعلن وزير الخارجية 
األميركي مايك بومبيو عن تش��كيل فريق جديد على مستوى رفيع 
لتركي��ز الجه��ود األميركي��ة والدولية في س��بيل تعزي��ز الضغوط 
الديبلوماس��ية واالقتصادي��ة على اي��ران. ويقود فري��ق “مجموعة 
العمل بش��أن ايران” برئاس��ة بريان هوك اس��تراتيجية “الضغوط 
القص��وى” التي تتبعها واش��نطن لتغيير س��لوك طهران، ويش��مل 
ذلك ف��رض عقوب��ات محتملة عل��ى دول أخ��رى تق��وم بمبادالت 
تجارية مع الجمهورية اإلس��المية. وأش��ار هوك إلى أن واش��نطن 
تكثّف جهودها لجعل الدول األخرى على الخط نفس��ه في ممارس��ة 

الضغ��وط االقتصادية على طه��ران، بما في ذل��ك االجراءات ضد 
تصدير النفط االيراني والقطاع المالي وصناعة الشحن التي أعلنت 
في أوائل نوفمبر/تش��رين الثان��ي. وقال: إن “هدفن��ا خفض الكمية 
التي تس��توردها كل دولة من النفط االيراني ال��ى الصفر بحلول 4 
نوفمبر”. وأضاف “نحن مس��تعدون لفرض عقوب��ات ثانوية على 

حكومات أخرى تستمر بهذا النوع من التجارة مع ايران”.
وكان حذّر ترامب العال��م من التعامل التجاري م��ع إيران، لكن في 
الوقت الذي واصل فيه حلفاؤه األوروبيون التذمر من هذه السياسة، 
بدا أن الصين والهند وتركيا على اس��تعداد لمواصلة استيراد النفط 
اإليراني ال��ذي يوفر النقد األجنبي الذي تحتاج��ه الحكومة اإليرانية 
بشدة. ومع ذلك يبدو أنه كان هناك تاثير للعقوبات األميركية، فايران 
تعاني من نق��ص ال��دوالر وعملتها تده��ورت ما أدى ال��ى ارتفاع 

التضخم الذي أضّر بالمستهلك االيراني.
روسيا وعملتها الروبل

تسعى روس��يا الى مواجهة العقوبات االميركية عليها بالتركيز على 
عملتها الوطنية. فقد أعل��ن الكرملين أخيراً إن روس��يا تفضل إجراء 
معامالت التجارة الثنائي��ة مع جميع الدول بعملته��ا الوطنية بدالً من 
الدوالر، لكن هذه الفكرة تحتاج لبلورة التفاصي��ل قبل تنفيذها. وكان 
دعا الرئيس الروس��ي فالديمير بوتين في مايو/أيار الماضي، رئيس 
ال��وزراء الياباني إلى التعام��ل بالروبل في الحس��ابات التجارية بين 
البلدين، في خطوة تهدف للحد من هيمنة العملة األميركية عالمياً. وقال 
بوتين خالل منتدى بطرس��برغ االقتصادي: إن “الروبل عملة قابلة 
للتحويل والصرف، لذلك دعونا نتعامل بالروبل”، مشيراً إلى إمكانية 

وضع آلية لتحويل الروبل إلى عمالت أخرى مثل الين واليورو.
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن روسيا ستواصل 
خفض حيازتها لألوراق المالية األميركية، وذلك رداً على العقوبات 
األخي��رة، التي فرضته��ا الوالي��ات المتح��دة على موس��كو. وقال 
س��يالنوف، إن الدوالر األميركي، أصبح أداة غي��ر موثوقة بها في 
تعام��الت التج��ارة الدولي��ة. وأوضح أن ب��الده تفكر في اس��تخدام 
العمالت الوطنية في معامالتها الخارجية بدالً م��ن الدوالر، وقال: 
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عن 150 مليار دوالر في تركيا. وتعد البنوك اإلسبانية والفرنسية 
واإليطالية هي األكثر تعرضاً لتلك األزمة. وكانت تعرضت أسهم 
بعض أكب��ر البنوك ف��ي أوروبا لضرب��ة قوية خالل أزم��ة الليرة 
التركي��ة، وانخف��ض UniCredit إيطالي��ا 5.6 % فيما انخفض 
 BNP Paribas اإلس��باني 5.5 %، وانخفض مؤش��ر BBVA
 Deutsche Bank الفرنس��ي بنس��بة 4.3 %، وانخف��ض س��هم

بنسبة 5.3 %.
وتوسع االقتصاد التركي بس��رعة هذا العام مقارنة مع عام 2017، 
لكن نموه في السنوات األخيرة كان مدفوًعا بقطاع البناء الذي يموله 
المستثمرون األجانب إلى حد كبير. أما المستثمرون، فلديهم قلق من 
قدرة تركيا على جلب النقود خالل األوقات الصعبة لتسديد ديونها، 
فالتراجع في الليرة التركية وارتفاع تكاليف االقتراض يتس��بب في 
صداع كبير للعديد من الشركات التركية، ألنها اقترضت بالعمالت 

االجنبية رغم تلقي إيرادات بالعملة المحلية.
رهانات استراتيجية

كتب غيفورغ ميرزايان، في “إكس��برت أونالي��ن”، حول الظرف 
غير المس��بوق الذي تعيش��ه تركيا واضطراره��ا إلى القي��ام بنقلة 
اس��تراتيجية في رهاناته��ا. وقال: بع��د خس��ارتها 40 % منذ بداية 
العام، وصل��ت الليرة التركي��ة، ف��ي 13 أغس��طس/آب، إلى أدنى 
مس��توى تاريخي لها مقابل العملة األميركية. يتوق��ع االقتصاديون 
نشوء أزمة ديون خطيرة. وكما قال الس��فير األميركي السابق لدى 
تركيا، روبرت بيرسون، فلن يكون من الممكن حماية العملة براية 
أردوغان. ومن المس��تبعد أن يكون األتراك وطنيي��ن إلى درجة أن 
يتبع��وا دعوة الرئي��س ويذهبوا لتغيي��ر “الذهب وال��دوالرات التي 

يخزنونها تحت الوسائد” إلى ليرات.
لكن واش��نطن التي تضغط على تركي��ا ودول أخ��رى، تحتاج إلى 
تركيا ذات الموقع الجغرافي المميز، مطيعة، من أجل اس��تعراض 
القوة األميركية في الشرق األوس��ط من خاللها وزعزعة استقرار 
كل من االتحاد األوروبي والمناطق الجنوبية من روسيا، عندما يريد 
األميركي��ون ذلك ... لك��ن أردوغان رفض الرقص عل��ى المزمار 
األميركي، مفضالً التصرف في مصلحت��ه. ففي مكان ما توافق مع 

واشنطن، وتناقض معها في مكان آخر.
وكان��ت وكالة س��تاندرد اند ب��ورز للتصنيف��ات االئتمانية خفضت 
التصنيف االئتماني الس��يادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير 
االستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو 
االقتصادي العام المقبل. وخفضت الوكالة التصنيف االئتماني درجة 
واحدة إلى +B م��ن –BB وأبقت عل��ى النظرة المس��تقبلية لتركيا 
مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالى 40 % 

من قيمتها أمام الدوالر األميركي هذا العام.
وتوقعت “إس اند بي” أن يصل التضخم ف��ي تركيا إلى ذروته عند 
22 % على مدار األش��هر األربعة المقبلة، وقالت إن ضعف الليرة 
من مخاطر تمويل البنوك التركية.سيضع ضغوطاً على قطاع الش��ركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير 

“أنا ال أستبعد ذلك. لقد خفضنا استثماراتنا بشكل كبير في األصول 
األميركية، في الواقع، أصبح الدوالر، الذي يعتب��ر العملة الدولية، 
أداة محفوف��ة بالمخاط��ر في مس��ألة المدفوع��ات الدولي��ة”. ونفى 
س��يلوانوف، أن يكون ل��دى حكومة موس��كو، أي خط��ط إلغالق 
الش��ركات األميركية في روس��يا، رداً على العقوب��ات األميركية، 
قائالً: “نحن ال نخطط في الوق��ت الحالي ألي قيود وإغالقات، على 

هذه الشركات”.
وكانت واش��نطن أعلنت مطلع أغس��طس/آب الماضي عن فرض 
حزمتين جديدتين من العقوبات على موس��كو، بس��بب تورطها في 
قضية تسميم العميل الروسي، سيرجي سكريبال ب�“مواد كيماوية”. 
ودخلت الحزمة األولى حيّز التنفيذ في 22 أغس��طس/آب، وتش��مل 
حظر توريد األجه��زة اإللكتروني��ة، وقطع الغيار ذات االس��تخدام 

المزدوج )مدني وعسكري( إلى روسيا.
أم��ا الحزم��ة الثانية، فس��تطبق خ��الل 3 أش��هر، أي ف��ي نوفمبر/ 
تش��رين الثاني، إذا لم تقدم روس��يا ضمانات بأنها لن تستخدم مواد 
كيماوية مس��تقبالً، وستش��مل هذه الحزمة خفض مستوى العالقات 
الديبلوماس��ية، وحظر رح��الت الناقلة الروس��ية “أيروفلوت” إلى 
الوالي��ات المتح��دة، فضالً ع��ن تقليص حج��م جميع الص��ادرات 

والواردات بين البلدين بشكل كبير.
إضعاف االقتصاد التركي

أثارت مخاوف ضعف االقتصاد التركي، ومخاطر انتقال األمر إلى 
أوروبا وإلى اقتصادات عالمية، قلق المستثمرين، خاصة بعدما هوت 
الليرة التركية، إلى مس��توى قياس��ي أمام ال��دوالر األميركي قبل أن 
تعوض بعض خسائرها. وقال كبير محللي العمالت في بنك أوستراليا 
الوطني في سيدني، رودريغو كاتريل، إن المستثمرين يشعرون بقلق 
متزايد بشأن ارتفاع التضخم، وقدرة البنك المركزي التركي، )الذي 
شكك المستثمرون في اس��تقالله(، في القيام بأي شيء حيال ذلك. أما 
كبير اقتصاديي األس��واق الناش��ئة في كابيتال إيكونوميك��س، وليام 
جاكسون، فقال: إن هناك أسباب تدفعنا إلى االعتقاد بأن ارتفاع أسعار 
الفائدة في حاالت الطوارئ خالل أزمة العملة الحالية قد ال يؤدي إال 
إلى مس��كن عابر. أضاف: ليس من الواضح أن تركيا ستكون قادرة 

على التراجع عن حافة الهاوية هذه المرة.
وكانت الحكومة التركي��ة خفضت بالفعل توقعاتها للنم��و لهذا العام 
إلى 4 % من 5.5 %، ولكن االقتصاديين يح��ذرون من أن الركود 

سيكون أسوأ بكثير إذا لم يتم استعادة الثقة بسرعة.
وقال االقتصادي األوروبي في بيرنبرغ كارس��تن هيس: “ال يمكن 
استبعاد الركود وأزمة الديون التي من شأنها أن تفرض على تركيا 

تطبيق ضوابط مالية وطلب إنقاذ من صندوق النقد الدولي”.
وأفادت صحيفة “فايننش��ال تايمز” البريطانية أن البنك المركزي 
األوروبي قلق بش��أن مصير بنوك منطقة الي��ورو التي تتعامل مع 
تركيا بس��بب أزمة الليرة الخانقة. وبش��أن هذا األمر رفض البنك 
المركزي األوروبي التعلي��ق على األمر، فيما تظه��ر بيانات بنك 
التسويات الدولية أن بنوك منطقة اليورو لديها قروض تزيد قيمتها 
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اتفاقية بين غرفتي جبل لبنان ونوفوروسيسك

وقع نائب رئيس غرفة بيروت وجبل 
لبنان، محمد لمع، ممثالً رئيس الغرفة 
رئيس الهيئ��ات االقتصادية اللبنانية 
محمد شقير، مع ممثلة رئيس غرفة 
تج��ارة وصناع��ة نوفوروسيس��ك، 
جوليا روس��توفيكوفا، اتفاقية تعاون 
بي��ن الغرفتين، في حض��ور المدير 

العام للغرفة، ربيع صبرا، ووفد اقتصادي روسي وقيادات اقتصادية لبنانية. وتقضي 
االتفاقي��ة بتش��جيع وتنمية وتس��هيل التعاون في مج��االت التجارة واالس��تثمار ونقل 
التكنولوجيا واألنشطة االقتصادية والصناعية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين القطاع 
الخاص وخلق ش��راكات عمل بين رجال االعمال في البلدين، وتبادل المعلومات عن 

األعمال التجارية، وتشجيع وتوسيع آفاق التواصل عبر تبادل الوفود.

تحسن السياحة والنقل والتصدير في لبنان

أظهر تقري����ر صادر عن 
فرنسبنك أن أداء االقتصاد 
اللبناني ف��ي النصف األول 
م��ن ع��ام 2018، “حافظ 
عل��ى نموه الع��ام، مدعوماً 
بالتحسن الحاصل في نشاط 
ع��دة قطاع��ات اقتصادية، 
خصوصاً نش��اط السياحة، 

حيث زاد عدد الس��ياح بنس��بة 3.3 %، وحركة المطار إذ ارتفع عدد المس��افرين عبره 
بمعدل 9.3 %، ونشاط مرفأ بيروت حيث زادت عائداته بنسبة 2.3 %، وإنتاج الكهرباء 
الذي توس��ع بمعدل 5.3 % في األشهر الخمسة األولى على أساس سنوي ، كما تحسن 

نشاط التصدير بنسبة %9.9 في نفس الفترة”.
وأشار التقرير، إلى أن “النمو االقتصادي الحقيقي المتوقع لعام 2018، هو في حدود 

1.5 % - 2 % حسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

صرح وزي��ر الدول��ة 
اللبنان���ي لمكاف�ح����ة 
الفس��اد، نقوال تويني، 
ب��أن الدي��ون التي أقر 
بها العراق، مس��تحقة 
ع����ن ع�����ام 2003 
وأع��وام أخ��رى قب�ل 
ذل��ك، وت�ع����ود إل��ى 

ش��خصيات اعتبارية وشركات لبنانية. وأوضح أن هذه 
الدي��ون ب��دأت تتراكم منذ ع��ام 1993، عندما حوصر 
العراق وأقامت األمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء. 
على هذا األس��اس دخلت أكثر من ش��ركة لبنانية للعمل 
في العراق، والبعض من هذه الش��ركات واجه مش��اكل 
تتعلق أكثر بفترات التسليم. وكشف الوزي��ر تويني، أن 
“الديون المس��تحقة عن ع��ام 1993 تقدر بمليار دوالر 
أميركي، والمستحقات بدءاً من العام 2003، تقدّر قيمتها 
أيضاً بمليار دوالر أميركي، الفتاً الى أن لبنان  يس��عى 

“للمطالبة بفائدة على هذه المبالغ”.

لبنان يطلب كامل ديونه
من العراق

نقوال تويني

أظه��رت بيانات صادرة عن وزارة المالية الس��عودية 
أن الدي��ن الع��ام )الداخل��ي والخارجي( ارتفع بنس��بة 
فاق��ت 21 % إل��ى 737 ملي��ار لاير )143.2 ملي��ار 
دوالر( في نهاية النصف األول من عام 2018. ووفقاً 
للبيان��ات، فقد كان الدين العام المس��تحق على المملكة 
يبلغ 443.25 مليار لاير )118.2 مليار دوالر( بنهاية 
الع��ام المنصرم. وف��ي نهاية النص��ف األول من العام 
الج��اري، بلغ الدين الداخل��ي 289 مليار لاير )77.2 
مليار دوالر( في حين بلغت الديون الخارجية 247.5 

مليار لاير )66 مليار دوالر(.

ارتفاع كبير في ديون السعودية

لبنان يسعى إلى جذب الشركات الروسية

دع��ا وزي��ر الخارجية اللبنان��ي جبران 
باس��يل، خ��الل مؤتم��ر صحف��ي عقده 
مع وزير الخارجية الروس��ي س��يرغي 
الفروف في موسكو، الشركات الروسية 
للمشاركة بتطوير مكامن النفط والغاز في 
الجرف البحري اللبناني، مؤكداً أن نجاح 
الش��ركات الروسية من ش��أنه أن يعزز 

االستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى أن لبنان يجب أن يكون منصة إلعادة إعمار سورية.
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افتتح وزيرا النفط السوري علي غانم، والزراعة أحمد 
الق��ادري، ع��دداً من المش��اريع االقتصادي��ة والتنموية 
والخدمي��ة في محافظة دير الزور، على رأس��ها بئري 
نفط رقم )103 - 107( في حقل التيم جنوب المحافظة، 
بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 برميل يومياً، بعد تأهيلهما 
بكوادر وطنية، إضافة إلى محطتي مياه في )الش��ميطة 
بطاق��ة 350 متراً مكعباً في الس��اعة، والمريعية بطاقة 
160 مت��راً مكعب��اً ف��ي الس��اعة(، وعدداً م��ن مقرات 

البلديات بعد إعادة تأهيلها.

عودة بئرين في دير الزور
إلى العمل

صرح��ت وزي��رة الطاقة 
األردنية، هالة زواتي، بأن 
الزيتي  الصخر  مش��اريع 
األهداف  م��ع  المتماش��ية 
ل��أردن،  االس��تراتيجية 
تعتمد عل��ى نوعين، أولها 
واس��تخراج  “التقطي��ر 
الحكوم��ة  الزي��ت”، وأن 
توصلت إلى إيج��اد منافذ 

التموي��ل، حي��ث اتفق��ت مع معظ��م الش��ركات الراغبة 
باالس��تثمار بهذا المجال، منوهة إلى أن تكلفة االستثمار 
في المشروع الواحد منها يتراوح بين 2 - 4 مليار دوالر. 
فيما النوع الثاني هو “توليد الكهرباء”، وأن شركة نيبكو 
الحكومي��ة، وقع��ت اتفاقية لش��راء الكهرباء مع ش��ركة 
العطارات، لتوليد الكهرباء مع الحرق المباش��ر للصخر 
الزيتي، وتم البدء بإنش��اء المحطة ليبدأ اإلنتاج منتصف 
2020. وقالت زواتي، إن 7 % من الكهرباء المستخدمة 
في 2018، مصدرها الطاقة المتجددة، وأن هذه النس��بة 
ستغدو الضعف في 2019، لتصل إلى 20 % في 2020.

البدء باستثمار الصخر الزيتي
في األردن

هالة زواتي

مليارا ليرة كلفة المشاريع الزراعية في القنيطرة

أك��د رئيس مجلس ال��وزراء عم��اد خميس، 
خ��الل زيارته إل��ى القنيط��رة، برفقة وزراء 
)الزراع��ة، الصحة، اإلدارة المحلية، ووزير 
الدولة لشؤون المنطقة الجنوبية(، على زراعة 
كل متر مربع في المحافظة، عقب تخصيص 
2 مليار ليرة سورية لدعم المشاريع الزراعية 
الحيوانية والنباتية فيها. وش��دد على ضرورة 
اس��تثمار كافة المش��اريع الحكومية، خاصة 
اإلنتاجي��ة منها ك�)الدواج��ن والمباقر(، وإلى 

االس��تعداد لدعم المحافظة باألبقار المس��توردة للفالحين. وق��ال: إن الحكومة جاهزة 
لتسويق كافة إنتاج الجوالن من محصول التفاح، إلى زراعة االصبعيات السمكية في 
كل الس��دات المائية الصالحة لذلك، وإلى إعادة تأهيل المنشآت الخاصة بقطيع الماعز 
الش��امي الذي تمت حمايته رغم الحرب، عالوة على جاهزيتها لدعم زراعة النباتات 

الطبية والعطرية، وشراء بذور الخضراوات وتوزيعها مجاناً على الفالحين.

ميناء طرابلس على خارطة إعمار سورية

أك��د مدير مرفأ طرابلس أحم��د تامر، أن الحركة بين 
س��ورية ولبن��ان لم تتوقف خ��الل األزمة الس��ورية، 
وأنه��ا دخل��ت مؤخراً مرحل��ة جديدة، جّراء تس��جيل 
مرفأ طرابلس دخول أضخم باخرتين إلى رصيفه منذ 
تاريخ تأسيسه 1952، تابعتين لثالث أكبر شركة شحن 
عالمية، وهي GMA CMA الفرنس��ية، قادمتين من 
الصي��ن، تحم��الن اس��م EIJING BRIDGE، في 

طريقها إلى ميناء الالذقية، مما يعني تحول مرفأ طرابلس من رافد إلى محوري.
وقال تامر: إن إعادة إعمار سورية تحتاج لنحو 40 مليون طن سنوياً، وإن المرافئ 
الس��ورية تس��تطيع أن تلبي قراب��ة 15 مليون طن، ومرفأ طرابل��س قادر على لعب 
دور الترانزيت ل�7 - 8 مليون طن س��نوياً، كما يس��تطيع مرفأ بيروت تغطية جزء 
م��ن الكمي��ة المتبقية، مما يعني أن لبنان قادر على وض��ع ذاته على خارطة التجارة 

العالمية عبر بوابة إعمار سورية.

أحمد تامر

“كريستال كاالكسي” في الموانئ السورية

منح��ت وزارة النق��ل الس��ورية، 
“كريس��تال  الخاص��ة  الس��فينة 
كاالكسي”، ش��هادة تسجيل العلم 
السوري على متنها، لتكون بذلك 
أول س��فينة غير حكومية تباش��ر 

عملها في اتجاه الموانئ السورية، بعد قطيعة من وصول وعبور السفن العالمية غير 
الحكومية “من وإلى” الموانئ السورية، استمرت ما يقارب من السنوات السبع.

42



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2018

وقّعت المؤسسة العامة السورية لتوزيع الطاقة الكهربائية 
عق��داً، مع ش��ركة ميتالي��ك اللبنانية، بقيم��ة 13 مليون 
ي��ورو )7 مليارات ليرة س��ورية(، الس��تيراد أكثر من 
400 مركز تحويل مس��بق الصنع باستطاعات وأوزان 
مختلفة، وذلك بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية للمنظومة 
الكهربائية، على أن يتم استالمها على دفعات من لبنان، 
عبر معبر الدبوسية، حيث تم استالم دفعتين مطلع آب/

أغسطس 2018، تضّمان أكثر من 100 محولة.
وذك��رت مصادر في المؤسس��ة، أن المحوالت جاهزة 
للتش��غيل واالستثمار فوراً، ومجهزة للعزل في األماكن 
الت��ي يتعذر فيه��ا وضع مراك��ز تحويل ثابت��ة بغرف 

بيتونية، أو في أماكن ضيقة.

ميتاليك تورد 400 مركز تحويل
إلى سورية

70 مليار دوالر خسائر وزارة النفط

بيّن وزير النفط والثروة المعدنية في سورية، علي 
غان��م، أن س��ورية عادت لتنتج م��ا يقارب 75 % 
م��ن الغاز مقارنة بما كانت تنتجه قبل عام 2011، 
وذلك بعد إدخ��ال 22 بئر غازي إلى اإلنتاج حتى 
آب/أغس��طس 2018، حي��ث وص��ل اإلنتاج إلى 
16.5 ملي��ون متر مكعب يومي��اً، وقال: إن خطط 
الوزارة تش��ير إل��ى مزيد من التعاف��ي وزيادة في 
نسب اإلنتاج حتى بداية عام 2019. وكشف غانم، 

ع��ن أن الوزارة تكبدت خس��ائر مادية خالل س��بع س��نوات بقيم��ة 70 مليار دوالر 
أميركي.

علي غانم

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

أكد عضو مجلس إدارة ش��عبة السيراميك في اتحاد 
الصناعات المصرية، بهاء عبد المجيد، أن االتحاد 
أص��در بيان��اً يقضي ب��أن القرار الس��وري 695، 
الصادر في 22 تموز/يوليو 2018 بفرض رس��وم 
بقيمة 700 ليرة س��ورية )25 جنيه مصري - 1.5 
دوالر أميركي( على كل متر مربع من الس��يراميك 
المس��تورد من الدول العربية “األعضاء في منطقة 
التج��ارة الح��رة العربي��ة الكبرى”، يهدد تنافس��ية 
السيراميك المصري في األسواق الخارجية، بصفة 
عامة، والسوق السورية خاصة. وقال عبد المجيد: 

إن مصر َصدّرت س��يراميك وقرميد إلى س��ورية بأكثر م��ن 500 مليون جنيه خالل 
خمس سنوات “منذ مطلع عام 2013 وحتى نهاية 2017”، لتحتل الترتيب السابع في 

صادرات مصر بنحو 6 % من إجمالي صادرات القطاع إلى دول العالم.

بهاء عبد المجيد

خط نقل بحري سوري - تركي

ذكرت مصادر مطلعة، أن الحياة 
في خط النقل التج��اري البحري 
بين الموانئ الس��ورية ونظيرتها 
التركي��ة في طريقه��ا إلى العودة 
-بع��د انقط��اع اس��تمر لس��نوات 
عدة- حيث تعمل شركة “نبتنوس 
للمالحة البحرية”، التي تتخذ من 
الالذقية مقراً لها منذ تأسيسها في 

عام 2006، على إنهاء اس��تعداداتها لتدشين خط حاويات بحري جديد باسم “الميرا 
الين”، لينش��ط بين الالذقية ومرسين )في االتجاهين(، إضافة إلى نشاط بين الالذقية 

وكل من )طرابلس، واإلسكندرية، وبنغازي(.

أكد معاون مدير عام المؤسس��ة العام��ة للخط الحديدي 
“الحجاز” فايز بريشة، أن أهم مشاريع المؤسسة، تنفيذ 
نفق “الحجاز-القدم”، ونفق “الحجاز-جسر الشيراتون”، 
وأن��ه تم إع��ادة تأهيل خ��ط “دمش��ق-الزبداني”، وتتم 
المتابعة باتجاه سرغايا، إضافة إلى خط “دمشق-قطنا”، 
ويتم العمل عل��ى إعادة تأهيل وترميم محطة القطارات 
ف��ي القدم. وقال بريش��ة، إن��ه تم وضع دفتر الش��روط 
لمشروع “قطار الضواحي بمحاوره األربعة”، بالتعاون 

مع الشركة العامة للدراسات واالستشارات الفنية.

قطار الضواحي في دمشق
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أك��د رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز، خالل لقائه 
برؤس��اء وأعضاء مجال��س إدارة الغ��رف الصناعية 
األردني��ة، أن الصادرات هي مفتاح النمو االقتصادي، 
وأن المعطي��ات تدع��و إل��ى التفاؤل بم��ا ينعكس على 
مس��تقبل االقتصاد األردني، وعلى رأس��ها اس��تتباب 
األمن في سورية، وبالتالي قرب فتح المعابر الحدودية 
بين البلدين، ما يشكل رافعة للصادرات األردنية جراء 

وصولها إلى دول عديدة حول العالم.

مستقبل االقتصاد األردني
مرتبط بسورية

المنظومة الكهربائية السورية حتى 2023

بي��ن وزي��ر الكهرباء الس��وري، محم��د زهير 
خربوطلي، أن االستفادة من التقنيات الحديثة في 
إدارة واس��تثمار شبكات التوزيع والقراءة اآللية 
للعدادات، يُتوقع أن تحقق وفورات تبلغ نحو 23 

مليار ليرة سورية حتى نهاية عام 2018.
ب��دوره، كش��ف مدي��ر التخطي��ط في ال��وزارة 
محمد بس��ام دروي��ش، أن االس��تطاعة المتاحة 
بالش��بكة في 2018 تبل��غ 5300 ميغاواط، وأن 
االس��تطاعة المخط��ط إضافتها بعد 5 س��نوات 

2530 ميغاواط، كما سيضاف إليها نحو 1300 ميغاواط، يمكن االستفادة منها على 
الذروة من السدود المائية، لتبلغ االستطاعة المتاحة في المنظومة الكهربائية في عام 

2023 نحو 9130 ميغاواط عند الذروة.

محمد زهير خربوطلي

األردن تدعو صناعيي وتجار دمشق لزيارتها

كش��ف رئيس غرف��ة صناع��ة األردن، عدنان أبو 
الراغب، أن الغرفة وجهت دعوة إلى غرفتي صناعة 
وتجارة دمش��ق، وإلى اتحاد المصدرين السوريين، 
وإلى عدد من رجال األعمال والمس��تثمرين لزيارة 
العاصم��ة عم��ان. وقال أب��و الراغ��ب: إن الدعوة 
وجه��ت بعد زيارة ق��ام بها وف��د صناعي وتجاري 
أردني في أيار/مايو 2018 إلى دمش��ق -ألول مرة 
منذ خمس س��نوات-، وأض��اف: أن األردن ينتظر 

عدنان أبو الراغبتحديد موعد الزيارة من قبل الجانب السوري.

أكدت مص��ادر مطلعة في وزارة النقل الس��ورية، أن 
الوزارة - على غرار خارطتها الطرقية - أنهت رس��م 
خارطتها الس��ككية، التي س��تربط بين منطقة البصيرة 
في التنف عبر محور مهين الش��رقية بطول 156 كيلو 
متر، ليربط محور النقل الدولي “الغربي – الش��رقي” 
عبر التنف إلى العراق وإيران والخليج، وخط آخر من 
دير الزور إل��ى البوكمال وصوال إلى الحدود العراقية 
بط��ول 143 كيلو متر الس��تكمال محور الخط األول. 
إضاف��ة إلى تنفي��ذ خط حديدي ثالث يربط بين دمش��ق 
ودرع��ا وصوال إلى المحور “الش��مالي – الجنوبي”، 
وخط رابع، يربط مطارات )دمش��ق وحلب والالذقية( 
بشبكة حديدية لنقل الركاب والبضائع، عالوة على خط 

خامس بين حلب والالذقية بطول 200 كيلو متر.

االنتهاء من رسم الخارطة السككية

تريليونا ليرة لصيانة الطرق السورية

بين��ت مص��ادر ف��ي وزارة النقل 
الس��ورية، أن��ه تم رص��د 2000 
ملي��ار لي��رة س��ورية، لصيان��ة 
وتصلي��ح 4095 كيل��و مت��ر من 
الطرق الت��ي تعرضت للتخريب 
والتدمير خالل الحرب من أصل 
واألوتس��ترادات  الطرق  إجمالي 

السورية البالغ طولها 8900 كيلو متر. وأشارت المصادر إلى أن االعتداءات استهدفت 
بشكل رئيس، الطرق التي كانت منشأة أو محدّثة قبل فترات قصيرة من تاريخ اندالع 
األزمة الس��ورية، وعلى رأسها الطريق السريع ) حلب - ادلب - الالذقية(، الذي أنفق 
علي��ه وقتها 30 مليار ليرة )بس��عر صرف 50 ليرة لل��دوالر(، إضافة إلى تدمير 67 
جسراً، بدءاً من الجسر المعلق في دير الزور، وجسور نهر الفرات والخابور ودجلة، 

إلى جسور الرقة، وحلب، ودرعا.
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وق��ع رئيس هيئ��ة التخطيط والتعاون الدولي الس��وري 
عماد الصابوني، مع الس��فير الصيني في دمشق، تشي 
تش��يانجين، عل��ى الرس��ائل المتبادلة الخاص��ة بالمنح 
المقدم��ة من الحكومة الصينية إلى الحكومة الس��ورية، 
والتي تتضمن “أجهزة س��كنر وباص��ات نقل داخلي”، 

بقيمة 20 مليون دوالر أميركي.
بدوره، بين الصابوني، أن الرسائل المتبادلة تندرج في 
إط��ار المنح��ة المقدمة من الصين، والتي تش��مل 100 
ب��اص نق��ل، لصال��ح وزارة اإلدارة المحلي��ة والبيئة، 

وأجهزة سكنر لصالح المديرية العامة للجمارك.
من جهته، أكد تشيانجين أن الصين مستمرة بدعم الشعب 
السوري، إضافة إلى أن المستجدات الحالية تهيئ فرصاً 
جديدة ومهمة للحكومة والش��ركات الصينية، للمشاركة 

في مرحلة إعادة إعمار سورية.

رسائل متبادلة
بين الصين وسورية

“ماز” تشيد معماًل للباصات والشاحنات

اتفق وزير الصناعة السوري 
محمد مازن يوسف، مع الوفد 
البيالروسي الذي زار دمشق، 
برئاسة ألكسندر بانوماريف، 
عل��ى أن تقي��م ش��ركة “ماز 
البالروس��ية”، خط��ي إنتاج 
للش��احنات والباص��ات ف��ي 
س��ورية، بم��ا يمكن من س��د 

احتياجات السوق المحلية. وأكد يوسف، على أن الدول الصديقة لسورية شريك رئيس 
ف��ي عملية إعادة اإلعمار، وأن الوزارة مهتمة بإقامة هذا المش��روع “إنتاج الباصات 
والشاحنات” بطاقة إنتاجية كبيرة، لتتمكن من تلبية حاجات الجهات العامة والخاصة، 

نظراً لوجود نقص كبير في هذه اآلليات بسبب األزمة واالستغناء عن االستيراد.

الماليزيون يتبرعون ... لسداد ديون بلدهم

بلغت تبرعات الماليزيين لس��داد ديون بلدهم الخارجية 
41 مليون دوالر، حسبما أعلنت وزارة المالية الماليزية. 
وقال وزير المالية الماليزي، ليم غوان إنغ: إنه ال يوجد 
هدف محدد بش��أن مقدار األموال التي تجمع، موضحاً 

أن الحكومة ستستخدم هذه األموال لمصلحة ماليزيا.
وأنش��أ رئيس ال��وزراء مهاتي��ر محمد ف��ي 30 مايو/

أي��ار الماضي “صن��دوق األم��ل”، داعيا إل��ى إعادة 
بناء ماليزي��ا. وتبلغ قيمة ديون ماليزيا من حقبة رئيس 

الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق 252 مليار دوالر أميركي.
ليم غوان إنغ

لفت��ت معاون��ة وزي��ر 
االقتص����اد والتج���ارة 
الخارجي���ة لش�����ؤون 
التنمي����ة االقتصادي���ة 
والعالق���ات الدول�ي����ة 
الس��ورية، رانيا أحمد، 
إلى أن الجهات المعنية 
وإي��ران،  س��ورية  في 
��ر لعق��د ملتق��ى  تُحّضِ

لأعم��ال في طهران بي��ن رجال األعمال الس��وريين 
واإليرانيين، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة طهران، 
إضافة إلى إقامة معرض للمنتجات السورية في إيران. 
وبيّنت أحمد، أن الملتقى والمعرض سيقامان في الفترة 
التي تلي معرض دمش��ق الدول��ي بدورته ال�60، الذي 

سينعقد بين 6 - 15 أيلول/سبتمبر 2018.

ملتقى “سوري إيراني”
لرجال األعمال في طهران

رانيا أحمد

ُعمان تستضيف المؤتمر العالمي للنقل

تستعد سلطنة ُعمان الستضافة 
متحدث��اً   60 ع��ن  يزي��د  م��ا 
تنفيذي��اً  ورئيس��اً  حكومي��اً، 
وخبيراً في القطاع اللوجس��تي 
أثناء النسخة ال�32 من المؤتمر 
العالم��ي للنقل الطرق��ي الذي 
خ��الل  مس��قط  ف��ي  س��ينعقد 

الفت��رة الممتدة ما بين 6 و8 نوفمبر/تش��رين الثاني 2018. ولف��ت وكيل وزارة النقل 
واالتصاالت في الس��لطنة، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر سالم بن محمد النعيمي، 
إلى أن استضافة السلطنة لهذه الفعالية جاء بهدف مد جسور التعاون بين القطاعين العام 

والخاص بما يسهم بتطوي وتعزيز عمليات قطاع النقل واللوجستيات.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الطرقي، بوريس بالنش، أن قطاع 

النقل واللوجستيات يشهد تطورات متسارعة ويصبح رقمياً وأكثر اتصاالً وتلقائية.
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أف�اد رئي����س غرف�ة 
تج��ارة األردن نائل 
خ��الل  الكباريت��ي، 
مؤتم��ر صحفي، أن 
وفداً اقتصادياً أردنياً 
يض�����م 80 رج���ل 
أعم�ال، س��يش��ارك 
في معرض دمش���ق 

الدولي بدورته ال�60، الذي تنطلق أعماله في الس��ادس 
م��ن أيلول/س��بتمبر 2018. وقال الكباريت��ي: إن الوفد 
س��يجري مباحثات مع نظرائه السوريين، لبحث آليات 
إعادة إحياء العالقات االقتصادية وس��بل تطويرها على 
مس��توى القط��اع الخاص في البلدين، وإيجاد ش��ركات 
لتمكي��ن األردن من لعب دور رئيس��ي في إعادة إعمار 
س��ورية، عبر شراكات لوجستية، ليكون األردن مركز 
انط��الق بضائ��ع إعادة اإلعم��ار إلى س��ورية، وكذلك 
تس��ويق الصناع��ات األردني��ة، خصوصاً ف��ي مجال 
اإلنش��اءات، كما ستش��هد المش��اركة اجتماعات لقطاع 

المواد الغذائية، لتنسيق عودة التجارة البينية.

80 رجل أعمال أردني
في “دمشق الدولي”

نائل الكباريتي

أفادت مصادر ف��ي “أورال فاغون زافود” الروس��ية، 
وه��ي واح��دة من الش��ركات القليلة المصنع��ة لعربات 
الشحن لمختلف أنواع سكك الحديد على مستوى العالم، 
بما في ذلك ذات العرض 1435 مليمتراً، كما هو عليه 
الوضع في الشبكة السورية، أن الشركة مهتمة بتصدير 
عربات الشحن لشبكة السكك الحديدية السورية، ال سيما 
الصهاريج والعربات المفتوحة، والمنصات، وأنه يمكن 

ترتيب تسليم هذه العربات مطلع عام 2019.
يذكر أن ش��بكة الس��كك الحديدية الس��ورية، تعرضت 
بس��بب الحرب ألضرار كبيرة، وخس��ائر موثقة بلغت 

500 مليار ليرة سورية.

عربات روسية لسورية

4.4 ماليين طن فوسفات سنويًا

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة 
المعدنية السورية،  النفط والثروة 
أن إنتاج الشركة العامة للفوسفات 
بالتع��اون مع الش��ركة الروس��ية 
وصل إل��ى حوالى 1 مليون طن. 
وقالت المصادر: إن التحضيرات 

مستمرة لبدء الشركة الروسية باستثمار الفوسفات وفق العقود األخرى التي وقعت بين 
الجانبين، جراء التحضير للبدء باس��تثمار البلوكات المخصصة، وفق تقاسم حصص 
من اإلنتاج، موزعة إلى 70 % للجانب الروس��ي، و30 % للجانب الس��وري، بطاقة 
إنتاجية س��نوية تبلغ حوالى 4.4 مليون طن، ولمدة 50 عاماً، على أن تتحمل الش��ركة 
الروس��ية كافة نفقات اإلنتاج والبنية التحتية، من إقامة معامل غس��يل وتركيز وسكك 
حديد وتطوير المرفأ، إضافة إلى النفقات التش��غيلية اليومية من عمالة وآليات ووقود، 

مع دفع كافة رسوم حق الدولة السورية، ورسوم المرفأ، والضرائب كاملة.

دعوة الشركات الهندية لالستثمار في سورية

دعا س��فير س��ورية في الهند رياض عباس، خالل 
مؤتم��ر صحف��ي في مق��ر الس��فارة الس��ورية في 
نيودله��ي، الش��ركات الهندي��ة ورج��ال األعم��ال 
واإلعالميين الهنود إلى المشاركة في الدورة ال�60 
لمع��رض دمش��ق الدول��ي، واالس��تفادة من فرص 
االستثمار في سورية والمس��اهمة في عملية إعادة 
اإلعمار. وكانت وزارة الخارجية الهندية، بناء على 
طلب السفير السوري نظمت لقاء في الوزارة، جمع 
عباس مع كل من اتح��اد غرف التجارة والصناعة 

ف��ي الهند، واتحاد الش��ركات الهندية الصغيرة والمتوس��طة، وعدد من مديري كبرى 
الش��ركات الهندية الحكومية والخاصة، وذلك بهدف تقديم االيضاحات حول معرض 

دمشق الدولي، والتسهيالت التي يمكن تقديمها للشركات الراغبة بالمشاركة فيه.

رياض عباس

“فيتش” تشيد باالقتصاد الروسي

قالت وكالة Fitch للتصنيف االئتماني 
إن االقتص��اد الروس��ي تعامل بش��كل 
جيد م��ع الحزم��ة الجدي��دة للعقوبات 
األميركية ضد روسيا التي أعلن عنها 
في نيسان/أبريل 2018، رغم التقلبات 
“االبتدائي��ة”، ومنه��ا ارتف��اع س��عر 

صرف العمالت األجنبية، وخاصة الدوالر األميركي أمام الروبل الروس��ي. وحافظت 
الوكالة على تصنيفها لروسيا عند مستوى BBB- مع توقعات إيجابية، مشيرةً إلى أنها 

تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 2018 إلى 1.8 %.
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“موصياد” تفتتح فرعًا في األردن

أعلنت جمعية رج��ال األعمال والصناعيين 
المس��تقلين “موصياد” الخاص��ة في تركيا، 
افتتاحها مكتباً تمثيلياً في األردن بإدارة حذيفة 
أبو س��كر، بعد افتتاحها مؤخ��راً مكاتب في 
إيران، السعودية، قطر، اإلمارات والمغرب.

يذكر أن جمعية موصياد، التي تأسس��ت في 
إس��طنبول عام 1990 من قبل مجموعة من 
رجال األعمال األتراك، تضم نحو 11 ألف 
رجل أعمال تركي، يعمل لديهم 1.6 مليون 

عامل، وتملك 86 فرعاً داخل تركيا، ومع فرعها الجديد ارتفع عدد فروعها إلى 206، 
في 76 بلداً حول العالم. مع اإلش��ارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا واألردن 
يبلغ مليار دوالر، فيما يبلغ حجم استثمارات الشركات التركية في األردن مليارا دوالر.

واف����ق مج��ل������س 
ال��وزراء األردن��ي، 
برئ�اس���ة رئ�ي�����س 
ال��وزراء، الدكت��ور 
عمر ال��رزاز، على 
م�ذك���رة التف�اه�����م 
بي��ن وزارة النق����ل 
األردني��ة، وش��ركة 
إلن�ش����اء  صيني���ة 

مش��روع ش��بكة الس��كك الحديدية الوطني��ة، إذ يهدف 
المش��روع إلى ربط بعض الم��دن في األردن ومراكز 
اإلنتاج، بشبكة س��كك حديدية، فضالً عن ربطه بدول 
الج��وار، على أن تقوم الش��ركة الصينية، عالوة على 
تنفيذ المش��روع، بمس��اعدة الوزارة في إع��داد وتقديم 
دراس��ات الجدوى االقتصادي��ة، والمقترحات المتعلقة 
بالمش��روع، وإعداد وتجهيز الوثائ��ق القانونية والفنية 
والمالي��ة، باإلضافة إلى متطلب��ات وثائق العطاء دون 

مقابل.

شركة صينية إلنشاء
شبكة السكك الوطنية

د. عمر الرزاز

مصر تستورد الغاز من اسرائيل بداية 2019

ذكرت وكالة رويترز، أنه من المخطط 
أن تبدأ ش��ركة مصرية خاصة استيراد 
الغ��از الطبيع��ي اإلس��رائيلي من أجل 
إع��ادة تصدي��ره خ��الل الرب��ع األول 
م��ن 2019. وكانت ش��ركة دولفينوس 
المصري��ة الخاصة وقعت ف��ي فبراير/

شباط الماضي اتفاقاً الستيراد الغاز من 
إسرائيل. وأثار هذا االتفاق جدالً في األوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من 
إس��رائيل، في الوقت الذي بدأت فيه مص��ر اإلنتاج بالفعل من حقلها البحري “ُظهر” 

الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية.

اتفاقية جديدة لتوريد الغاز المصري إلى األردن

وقع��ت وزيرة الطاق��ة والثروة المعدنية 
ونظيره��ا  زوات��ي،  هال��ة  األردني��ة 
المص��ري ط��ارق المال، ف��ي القاهرة، 
على تعديالت اتفاقيات بيع وشراء الغاز 
الطبيعي الموقعة بين البلدين في 2004، 
ليصار بعد التعديل، إلى استيراد 10 % 
من احتياجات تولي��د الكهرباء من الغاز 

الطبيعي من مصر إلى األردن بدءاً من 2019، على أن تكون جزءاً من تعويض الكميات 
التي لم تورد سابقاً من الجانب المصري. وكانت مصر زودت األردن ب�250 مليون قدم 
مكع��ب من الغاز يومياً منذ 2004، إال أن الكميات تراجعت نهاية 2009، وتوقفت في 
2011 إثر تعرض خط الغاز العربي، جنوب العريش شمال سيناء مروراً باألردن ل�25 

تفجيراً، مما عاد بخسائر على األردن قيمتها 5 مليار دينار أردني )7 مليارات دوالر(.

وق��ع وزير الخارجي�ة وش��ؤون المغتربي�ن األردني، 
أيم��ن الصف��دي، ووزي��ر خارجية إس��بانيا، جوزيف 
بوري��ل، خ��الل لقائهم����ا ف��ي العاصمة اإلس����بانية 
مدريد، مذكرة تفاهم لتأطير عملية التش�اور الس��ياسي 

ومأسستها.
وأعل��ن بوريل بع��د توقيع المذك��رة، أن حكومة بالده 
بدأت بإجراءات المصادقة على قرض ميس��ر لأردن 
بقيمة 30 مليون يورو، لتمويل مش��روع قناة نقل مياه 

البحر األحمر إلى البحر الميت.

قرض اسباني لألردن
لتمويل ناقل البحرين
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25 مليار دوالر الصادرات اإليرانية إلى العراق

أعلن مستشار النائب األول لرئيس الجمهورية 
اإليراني��ة / أمي��ن لجن��ة تطوي��ر العالق��ات 
التجاري��ة بي��ن إيران والعراق، حس��ن دانايي 
فر، أن قيمة الصادرات اإليرانية غير النفطية 
إل��ى العراق بلغت 25 ملي��ار دوالر أميركي، 
من دون احتساب المكثفات الغازية والمنتجات 
البتروكيماوية، خالل النصف األول من العام 
اإليران��ي، ال��ذي انته��ى في ش��هر 21 آذار/
م��ارس 2018، وهو ما يعني بحس��ب دانايي 
فر، أن ربع الس��لع اإليراني��ة غير النفطية يتم 

تصديرها إلى العراق.
حسن دانايي فر

“جنرال إلكتريك” تستثمر في الغاز العراقي

أعل��ن وزي��ر النف��ط العراق��ي جبار 
اللعيب��ي، ع��ن توقيع ال��وزارة عقداً 
نهائي��اً مع ش��ركة بيكر هي��وز، التي 
تديرها “جنرال إلكتريك”، الستثمار 
الغ��از المصاحب ف��ي حقلي الغراف 
والناصري��ة ف��ي ذي ق��ار. مبيناً أن 
الطاقة المستثمرة من الغاز المصاحب 
للعمليات اإلنتاجية في الحقلين ستبلغ 
حوالى 200 مليون قدم مكعب قياسي 

يومياً، مع توفير 1000 طن من الغاز السائل، و900 متر مكعب من المكثفات.
وقال اللعيبي: إن االنتاج المس��تثمر من الغاز س��يؤمن كميات من الغاز الجاف الذي 
تجه��ز به محطات توليد الطاقة الكهربائية، فضالً عن إيقاف هدر الثروات الغازية، 
وتقليل التلوث البيئي، وذلك عبر خطة الوزارة بإيقاف حرق الغاز ضمن استراتيجية 

عملها حتى عام 2022.

جبار اللعيبي

50 مليار دوالر واردات النفط العراقية في 7 أشهر

أك��د المتحدث باس��م وزارة النف��ط العراقية 
عاصم جهاد، أن تقارير شركة تسويق النفط 
الوطنية “س��ومو”، تبين أن إيرادات العراق 
من مبيع��ات النف��ط، منذ بداية ع��ام 2018 
وحت��ى األول من آب/أغس��طس، بلغت 50 
مليار دوالر أميركي، وأن شهر تموز/يوليو 
س��جل أعلى نس��بة صادرات وإيرادات من 

النف��ط خالل الفترة المذكورة، إذ زادت صادرات الخام من الموانئ الجنوبية المطلة 
على الخليج العربي عن 3.5 مليون برميل يومياً.

عاصم جهاد

نش��رت الوكالة اإليرانية الرس��مية “إرنا”، أن إيران 
والع��راق وقع��ا ف��ي الرابع عش��ر من آب/أغس��طس 
2018، على اتفاق تعاون حدودي مش��ترك، بحضور 
قائد قوات حرس الحدود اإليراني قاسم رضائي، وقائد 
ق��وات حرس الح��دود العراقي حامد عب��د هللا إبراهيم 
الحس��يني، في مركز قي��ادة حرس الح��دود بطهران، 
وأش��ارت الوكالة إلى أن االتف��اق يهدف لتعزيز العمل 
المش��ترك بضبط الحدود البرية والبحرية التي تتجاوز 

1600 كيلومتر.
يش��ار إل��ى أن حكومتي البلدين، أعلنت��ا في الرابع من 
آب/أغس��طس 2018، ع��ن تس��يير رح��الت جوي��ة 
إضافية بينهما، وذلك بهدف زيادة التبادل السياحي بين 

الجانبين.

اتفاق حدودي بين إيران والعراق

أظهرت دراس��ة التخطيط والتطور التي أجراها معهد 
“نورثويسترن ميوتشوال” عام 2018، أن 21 % من 
األميركيي��ن ال يمتلكون أي مدخ��رات على اإلطالق، 
وأن ثل��ث األميركيي��ن لديهم أقل م��ن 5 آالف دوالر، 
وهذا يعني من منظور آخر، أن 31 % من البالغين في 
الوالي��ات المتحدة األميركية، ق��د ال تكفيهم مدخراتهم 

سوى أشهر قليلة إذا ما اضطروا إلى التقاعد مبكراً.

21 % من األميركيين
ال يملكون مدخرات
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أعل��ن المس��ت�ش��ار 
التج�اري االيران��ي 
بغ��داد، ناصر  ف��ي 
بهروز، في الخامس 
عش�����ر م����ن آب/

أغس�ط���س 2018، 
أن عملية االس��تيراد 
م�ع  والتص�دي������ر 
الع��راق مس���ت�م�رة 

عبر جميع المناف��ذ، كما أن العقوبات “األميركية على 
إي��ران”، ل��م تؤثر عل��ى التعامل التج��اري بين إيران 
والع��راق، إضافة إل��ى أن إيران عازمة على توس��يع 
حضورها في الس��وق العراقي، بما يتالءم مع مصالح 
البلدين. وقال بهروز: “خالل األشهر األربعة األخيرة 
تم تصدي��ر 2.7 مليار دوالر من الس��لع االيرانية إلى 
الع��راق، بزيادة قدرها 24 % قيم��ة، و14 % وزنا، 
مقارن��ة بالفترة المماثلة من ع��ام 2017، عالوة على 
أن هذه األشهر حققت زيادة أيضاً بحركة التصدير من 

العراق إلى إيران، بمقدار 11 %”.

التبادل التجاري العراقي التركي إلى ازدياد التجارة اإليرانية العراقية تتزايد
على الرغم من العقوبات

أعلن المتحدث الرس��مي باس��م المكت��ب اإلعالمي 
لرئاس��ة مجل��س وزراء الع��راق، س��عد الحديثي، 
أن لق��اء رئي��س الحكومة العراقية حي��در العبادي، 
بالرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان في أنقرة، 
في 15 آب/أغس��طس 2018، نتج عنه اتفاقاً - بعد 
سنوات من األزمات - بزيادة حجم التبادل التجاري 
مما هو عليه )11 ملي��ار دوالر أميركي(، إلى 15 

ملي��ار دوالر. وقال الحديثي: “إن األزمة االقتصادية التركية )المتعلقة بارتفاع س��عر 
الدوالر مقابل الليرة(، تنعكس س��لباً على اقتصادها، وتحدث تضخماً مالياً كبيراً على 
الم��دى المنظور، وال أحد يعلم إن طالت هذه األزمة ما الذي ستتس��بب به أكثر، لذلك 
كان من المهم لتركيا أن تنسق مع العراق، باعتبارنا شريكا مهماً لها، ونساهم بقوة بحل 
مش��اكلها االقتصادية”. وقال العبادي خالل الزيارة: “نقف إلى جانب تركيا في قضية 

الليرة، وندعمها بكافة التدابير التي ستتخذها”.
م��ن جهت��ه، قال أردوغان: “نتعه��د بتأمين الحصة المائية الكاملة للعراق، ونس��عى 

الفتتاح معبر حدودي جديد بين البلدين”.

سعد الحديثي

ناصر بهروز

كشفت مصادر كويتية أّن “ديوان الخدمة المدنية يستعدّ 
لتشكيل لجنة لمواصلة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية 
رقم 11 لس��نة 2017 بش��أن قواعد وإجراءات تكويت 
الوظائف الحكومية”، موضحةً أّن “حسب نّص القرار، 
س��يقوم الدي��وان بإعداد دراس��ة للس��نة المالي��ة المقبلة 
2020/2019 تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية 
المشمولة بتكويت الوظائف، والنسبة المئوية المستهدفة 
لع��دد الموظفين الكويتيين من إجمال��ي قوة العمالة لدى 
الجهة الحكومية”. منّوهةً إلى أّن “خطة اإلس��تغناء عن 
الوافدين العاملين في الحكومة للسنة المالية الجديدة، لن 

تشمل أكثر من 3000 وافد”.

الكويت تستغني عن آالف الوافدين

محطات تحلية ... منحة من الكويت للعراق

أعلن��ت وزارة الم��وارد 
المائي��ة العراقي��ة، أنه��ا 
منف�ذ  عب��ر  اس�����ت�لمت 
م��ع  الح�دودي  صف�وان 
الكوي��ت، أرب�ع محطات 
لتحلي���ة مي��اه الش����رب 
كمنحة من الكويت، بناء 
عل��ى توجيهات من أمير 

الكوي��ت، صباح األحمد الجابر الصباح، وأنه س��يتم نصبها ف��ي محافظات البصرة 
وميس��ان وذي قار والمثنى، بطاقة انتاجية إجمالية تق��در ب�1000 متر مكعب يومياً 

لكل واحدة منها.

ديالى تجهز صالح الدين بعشرات المحوالت

أكد مدير عام ش��ركة ديالى في العراق، عبد الرسول 
محم��د عارف، أنه تم تجهيز صندوق إعمار المناطق 
المتض��ررة في ديالى، بالدفع��ة األولى ب�120 محولة 
توزي��ع مختلفة الس��عات، بمبل��غ 939 ملي��ون دينار 
عراقي )783 أل��ف دوالر أميركي(، لصالح مديرية 
توزي��ع كهرب��اء ص��الح الدي��ن، إضافة إل��ى تجهيز 
المديري��ة ذاتها ب�60 محولة توزيع، س��عة 400 / 11 

عبد الرسول محمد عارفكي في اي.
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ب��دأ االتح��اد األوروبي بتفعي��ل نظام يحمي ش��ركاته 
م��ن تأثي��ر العقوب��ات األميركي��ة على إي��ران، ويتيح 
للش��ركات األوروبي��ة عدم االلت��زام به��ذه العقوبات. 
وقالت المفوضي��ة األوروبية: إن النظام يهدف لحماية 
الش��ركات األوروبية، التي تقوم بأعمال مشروعة مع 
إيران من تأثير العقوبات األميركية عليها، معربةً عن 
أس��فها إلعادة واش��نطن فرض العقوبات بعد انسحابها 
من االتفاق الن��ووي في أيار/ماي��و الماضي. وجددت 
المفوضي��ة التزام االتحاد باالتف��اق النووي المبرم مع 

طهران في منتصف 2015.

االتحاد األوروبي
يحمي شركاته من العقوبات

ما هي أكبر المالذات الضريبية في العالم؟

نشرت مجموعة بوسطن االستشارية 
تقريرها السنوي حول الثروة العالمية، 
وقام خبراء المجموعة بتصنيف أكبر 
الم��الذات الضريبي��ة ف��ي العالم لعام 
2017. وجاءت سويس��را في المركز 
األول أم��ام هون��غ كونغ ف��ي المركز 
الثاني وس��نغافورة في المركز الثالث 

والواليات المتحدة في المركز الرابع وجزر القنال االنكليزي وجزيرة مان في المركز 
الخامس واالمارات في المركز السادس ولوكسمبورغ في المركز السابع وبريطانيا في 
المركز الثامن وموناكو في المركز التاسع والبحرين في المركز العاشر. وتستفيد من 
هذه المالذات الشركات متعددة الجنسيات واألثرياء والمؤسسات المالية الكبيرة، التي 

تحتاج إلخفاء أموالها تجنباً لدفع ضرائب مرتفعة.

روسيا تفوز على أوكرانيا في نزاع تجاري

كس��بت موسكو نزاعاً تجارياً في منظمة التجارة 
العالمي��ة ض��د كيي��ف، بعدم��ا تقدم��ت األخيرة 
بش��كوى بحج��ة أن القيود التي فرضتها روس��يا 
على بعض واردات المنتجات األوكرانية تخالف 
قواع��د المنظم��ة. وتقدمت أوكرانيا في تش��رين 
األول/أكتوبر 2015 بدعوى إلى منظمة التجارة 
العالمي��ة، بع��د أن فرضت روس��يا قي��وداً على 
عربات القطارات وأجهزة تحويل س��كك الحديد 

وقطع غيار أخرى. وبذلك تكون روس��يا قد ف��ازت بثاني نزاع تجاري ضد أوكرانيا، 
حيث حكمت المنظمة في تموز/يوليو الماضي لصالح روسيا فيما يتعلق بقضية الرسوم 

الجمركية المفروضة من قبل أوكرانيا على نترات األمونيوم ذات المنشأ الروسي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بالده تعتزم 
إصدار س��ندات مقومة باليوان الصين��ي للمرة األولى، 
بينما ستعزز تعامالتها التجارية مع دول خارج أوروبا. 
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنويع مصادر التمويل، كما 
تس��لط الضوء على نفاد صبر أردوغ��ان المتزايد إزاء 
مطال��ب األس��واق الغربية، والذي يدع��و إلى مزيد من 
التعاون االقتصادي بين دول األسواق الناشئة، في حين 
يهاجم المستثمرين الغربيين الذين يصفهم بأنهم “جماعة 
ضغط سعر الفائدة” ويعقدون العزم على إخضاع تركيا. 
وبين أردوغان أن أولويات التصدير في المرحلة الجديدة 

أسواق الصين، المكسيك، روسيا والهند.

تركيا تعتزم اصدار سندات باليوان

رجب طيب أردوغان

خطة ايرانية لمواجهة الضغوط االقتصادية

قررت الس��لطات االيرانية رفع الحظر 
عن بيع وشراء العملة الصعبة في سوق 
الص��رف وتخفيف قواع��د التحويالت 
بالعمالت الصعبة بهدف مواجهة نتائج 
الضغ��وط االقتصادي��ة المتمثلة بهبوط 
العمل��ة المحلية. وباإلضاف��ة إلى ذلك، 
ق��ررت الس��لطات رف��ع الرس��وم عن 

اس��تيراد الذهب الخام، وذلك كله ضمن سياس��ة جديدة لمواجهة الضغوط االقتصادية 
والحد من ارتفاع سعر الدوالر والذهب في السوق المحلية.

م��ن جانبه، أك��د محافظ البنك المرك��زي اإليراني عبد الناصر همت��ي، أن الظروف 
االقتصادية في إيران “جيدة”، مشيراً إلى أن البالد “ال تعاني” من أزمة اقتصادية.
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وقعت مؤسس��ة “روس جيولوجيا” الحكومية الروسية 
م��ع وزارة النف��ط والغ��از الس��ودانية اتفاقي��ة للتنقيب 
ع��ن النفط والغاز والس��تثمار في “مرب��ع 15” على 
الج��رف الق��اري في البحر األحمر. وت��م التوقيع على 
االتفاقية في إطار لقاء عمل بين وزير البيئة الروس��ي 
دميتري كوبيلكين، والرئيس الس��وداني عمر البش��ير، 
ف��ي الخرطوم، وال��ذي حضره رئي��س إدارة “روس 

جيولوجيا” سيرغي بانوف.
وأوضح��ت المؤسس��ة الروس��ية أن المرحل��ة األولى 
م��ن األعم��ال المتف��ق عليها تتضم��ن تنفي��ذ األعمال 
الجيولوجي��ة والجيوفيزيائي��ة وحفر آبار استكش��افية، 

وتنظيم اإلنتاج في وقت الحق.

خط تمويل تركي ألمن تونس

روسيا تنقب عن النفط في السودان

منح��ت س��لطات تركي��ا الحكوم��ة 
التونس��ية خ��ط تمويل بقيم��ة 500 
مليون دين��ار ) 200 مليون دوالر( 
يخص��ص لقطاعي الدف��اع واألمن. 
ووقع االتفاقية عن الجانب التونسي 
وزير التنمية واالس��تثمار والتعاون 
الدول��ي زياد العذاري، ومن الجانب 
الترك��ي س��فير تركي��ا بتونس عمر 
فاروق دوغ��ان. وذكر العذاري في 

تصريح له، أن “خط التمويل سيكون بشروط تفضيلية، بنسبة فائدة 1.5 % وعلى فترة 
س��داد 10 سنوات، منها 6 أشهر إمهال”، الفتاً الى أن “التمويل سيخصص لقطاعات 
حيوية بهدف تأمين البالد من كل المخاطر التي تهددها، خاصة المرتبطة باإلرهاب”.

دميتري كوبيلكين وعمر البشير

ص�ل��ت  ت�و
الحكوم����ة 
الس���ودانية 
إلى تس��وية 
دي�ون�ه�����ا 
لنفط�ي�����ة  ا
مع ش���ركة 
ل�ن�ف�������ط  ا
وال�غ������از 

الهندي��ة، والمقدرة بأكثر من 400 مليون دوالر. وقال 
وزير النفط الس��وداني، أزهري عب��د القادر، إن بالده 
توصل��ت التفاق حول كافة المس��ائل العالق��ة المتعلقة 
ببع��ض المطالب��ات المالية بي��ن النفط والغ��از الهندية 

وحكومة السودان.
وكش��ف عبد القادر عن س��حب الشركة الهندية دعوى 
التحكيم المرفوعة ضد الس��ودان بسبب الديون النفطية 

على الخرطوم.

تسوية ديون السودان
مع “النفط الهندية”

أزهري عبد القادر

شراكة استراتيجية بين روسيا وجنوب أفريقيا

وقع  الرئيس الروس��ي فالديمير 
بوتي��ن مع نظيره الجنوب أفريقي 
سيريل رامافوسا، إعالناً مشتركاً 
حول الش��راكة االستراتيجية بين 
البلدين، وذل��ك على هامش القمة 
العاشرة لمجموعة “بريكس” في 
جوهانسبرغ. واتفق الطرفان على 

تعزيز التعامل في إطار منظمة التجارة العالمية بهدف التصدي لشتى أشكال الحمائية 
التجارية وحماية ش��رعية وسمعة منظومة التجارة المتعددة األطراف. كما تم االتفاق 
على االرتقاء بمستوى الصالت االقتصادية واالستثمارية والمصرفية بين البلدين إلى 
مس��توى جدي��د نوعيا، إضافة الى زيادة التبادل التجاري بينهم��ا. وقد تم توقيع اتفاقية 

للتعاون في مجال الزراعة ومذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الموارد المائية.

سياحة تونس تنتعش بواقع 23 %

أعلنت وزيرة الس��ياحة التونس��ية، سلمى اللومي، 
أن عدد السياح الوافدين سّجل، في األشهر السبعة 
األول��ى من عام 2018، ارتفاعاً ب�23 %، مقارنة 
بالفترة نفس��ها من ع��ام 2017. وقال��ت الوزيرة: 
إن ع��دد الس��ياح الذين زاروا تون��س خالل الفترة 
بي��ن بداية يناير/كانون الثان��ي ونهاية يوليو/تموز 
2018، بلغ نحو 4.4 ماليين. كما أش��ارت إلى أّن 
إي��رادات القطاع الس��ياحي، بلغ��ت،  1.75 مليار 
دينار ) 554 مليون دوالر أميركي(، مسجلة بذلك 

تطورا بنسبة 42 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
سلمى اللومي
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الرئي��س  كش��ف 
لش��ركة  التنفي��ذي 
الحكومي��ة  الطاق��ة 
ي��ة  ئر ا لجز ا
عبد  “سوناطراك”، 
قدور،  ول��د  المؤمن 
أن الجزائ��ر وقع��ت 
اتفاقاً مدته 9 سنوات 

إلمداد إس��بانيا بتس��عة مليارات مت��ر مكعب من الغاز 
س��نوياً، واتفاقاً آخر إلم��داد “إين��ي” اإليطالية بثالثة 
ملي��ارات مت��ر مكعب من الغاز س��نوياً، م��ن دون أن 

يفصح عن اإلطار الزمني لالتفاق.
يذكر أن “س��وناطراك” هي شركة عمومية الستغالل 
الموارد البترولية في الجزائر، وتشمل أنشطتها جميع 
جوان��ب اإلنت��اج واالستكش��اف واالس��تخراج والنقل 
والتكرير، اضاف��ة الى البتروكيمياوي��ات وتحلية مياه 

البحر.

صندوق سيادي بقيمة 11 مليار دوالر في مصر الجزائر تورد الغاز
إلى إسبانيا وايطاليا

ص��دّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيس��ي، 
عل��ى تعديل بعض أح��كام قانون دخ��ول وإقامة 
األجانب بالبالد والخروج منها، والقانون الخاص 
بمنح الجنسية. ونص القانون على أن من يقيم في 
مصر بوديعة لمدة 5 س��نوات، له الحق في طلب 
الحص��ول على الجنس��ية، حيث يقس��م األجانب 
م��ن حيث اإلقامة إلى: أجانب ذوو إقامة خاصة، 
وأجان��ب ذوو إقام��ة عادية، وأجان��ب ذوو إقامة 
مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة. وأضيفت مادة 

جديدة تنص على أن األجانب ذوي اإلقامة بوديعة هم القادمون لالس��تثمار في مصر 
والذين يضعون وديعة نقدية ال تقل عن 7 ماليين جنيه )400 ألف دوالر(.

عل��ى صعي��د آخر، ص��ادق الرئيس المصري عل��ى قانون إنش��اء “صندوق مصر” 
برأس��مال يص��ل إلى أكثر من 11 مليار دوالر، وذلك بع��د إقراره في مجلس النواب. 
ويهدف الصندوق إلى المس��اهمة ف��ي التنمية االقتصادية المس��تدامة من خالل إدارة 
أمواله وأصوله وتحقيق االس��تغالل األمثل لها وفقاً ألفضل المعايير والقواعد الدولية 

لزيادة قيمتها من أجل األجيال القادمة.

عبد الفتاح السيسي عبد المؤمن ولد قدور

الصين واليابان تتخلصان من السندات األميركية

باعت الياب��ان أوراقاً مالي��ة أميركية 
بقيم��ة 18.4 ملي��ار دوالر، لتنخفض 
حيازتها  من الس��ندات األميركية إلى 
1.03 تريلي��ون دوالر، وه��و أدن��ى 
مس��توى تس��جله منذ تش��رين األول/

أكتوب��ر 2011، فيم��ا ال تزال تحافظ 
رغ��م ذل��ك عل��ى المرك��ز الثاني في 

العالم بعد الصين بين أكبر أصحاب السندات األميركية. واتجهت الصين نحو تقليص 
اس��تثماراتها في الديون األميركية، حيث خفضتها خالل حزيران/يونيو 2018 بواقع 
4.4 مليار دوالر إلى 1.178 تريليون دوالر، فيما سحبت روسيا وتركيا استثماراتهما.
أما السعودية، فقد زادت استثماراتها في السندات األميركية إلى 164.9 مليار دوالر.

وافق االتحاد األوروبي على تقديم معونة إليران قدرها 
18 مليون يورو، تش��مل مس��اعدات للقطاع الخاص، 
وذلك للمس��اهمة في تحم��ل أثر العقوب��ات األميركية 
وإنق��اذ اتفاق ع��ام 2015، الذي تكبح إي��ران بموجبه 

طموحاتها النووية.
يأت��ي ذل��ك، في إط��ار جهود عالي��ة المس��توى يبذلها 
االتح��اد األوروبي لدع��م االتفاق الن��ووي، الذي نبذه 
الرئي��س األميركي دونالد ترامب. وتعد المعونة جزءاً 
من حزمة أوس��ع بنح��و 50 مليون ي��ورو، خصصها 

االتحاد األوروبي إلى إيران في ميزانيته.
ويس��عى االتح��اد األوروبي للحفاظ عل��ى التجارة مع 
إيران، التي هددت بعدم االلتزام باالتفاق النووي ما لم 

تر فوائد اقتصادية لرفع العقوبات.

18 مليون يورو قيمة
المعونة األوروبية إلى إيران

فيينا “األكثر مالءمة للعيش في العالم”

انتزعت عاصمة النمس��ا فيينا لقب “أكثر 
م��دن العالم مالئم��ة للعيش” م��ن مدينة 
ميلبورن األوسترالية، وذلك للمرة األولى 
ف��ي تاريخ المس��ح الدولي ال��ذي تجريه 
وح��دة االس��تخبارات االقتصادية التابعة 

لمجموعة اإليكونوميس��ت. ويعتمد التصنيف على عدد من العوامل أبرزها االستقرار 
السياسي واالقتصادي، معدل الجريمة، والتعليم، وتوفر خدمات الرعاية الصحية.
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أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، أن الصين 
ستستثمر 14.7 مليار دوالر أميركي في بالده، مشيراً 
إل��ى أن الصي��ن جاهزة لالس��تثمار والعمل مع جنوب 

أفريقيا في قطاعات شتى.
م��ن جهته، قال الرئيس الصيني ش��ي جي��ن بينغ، بعد 
محادث��ات م��ع رامافوس��ا، إن ثاني أكب��ر اقتصاد في 
العالم س��يتخذ إجراءات نش��طة لزيادة ال��واردات من 
جن��وب أفريقيا لدعم التنمية ف��ي أكبر اقتصاد صناعي 

في أفريقيا.

الصين تستثمر 14.7 مليار دوالر
في جنوب أفريقيا

السودان يبحث عن أطنان مفقودة من الذهب

كشفت وزارة المعادن الس��ودانية عن وجود فروقات 
تبل��غ نح��و 49 طن��اً في بيان��ات إنت��اج الذهب خالل 
النصف األول من عام 2018 بين المصدر والمخزن 
والمنتج. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الخرطوم للحد 
من عمليات تهريب المعدن النفيس، التي أفقدت خزانة 

الدولة قدراً كبيراً من اإليرادات.
وع��ن “الذه��ب المفق��ود”، كش��ف وزي��ر المع��ادن 
الس��وداني، محم��د أحم��د علي، عن مح��اوالت جادة 
تقودها وزارته لإلحاطة بكل الذهب المنتج. كما أشار 
الى إن بنك السودان اشترى خالل الشهرين الماضيين 

فقط 10 % من كميات الذهب المنتج، الفتاً إلى أن هناك غياباً تاماً لمنافذ بنك السودان 
عن مناطق إنتاج الذهب.

محمد أحمد علي

اإلمارات تبني خطًا نفطيًا بين إريتريا وإثيوبيا

تخطط اإلمارات لبناء خط أنابيب 
لنقل النفط سيربط  بين ميناء عصب 
ف��ي إريتريا والعاصم��ة اإلثيوبية 
أديس أبابا، في أحدث مؤشر على 
االنخراط المتزايد للدولة الخليجية 
في القرن األفريقي. وذكرت هيئة 
اإلذاعة اإلثيوبية نبأ خطة بناء خط 
األنابيب بعد اجتماع في أديس أبابا 

بي��ن رئيس ال��وزراء اإلثيوبي، أبي أحمد، ووزيرة الدولة اإلماراتية لش��ؤون التعاون 
الدولي، ريم الهاش��مي. وقالت الهاش��مي بعد االجتماع مع أبي إن اإلمارات حريصة 
على استغالل فرص االستثمار في إثيوبيا، التي يقطنها 100 مليون نسمة ومعدل نمو 

اقتصادها هو األسرع في أفريقيا.

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن توقيع عقد مع ش��ركة 
بتروف��اك البريطانية، بقيمة 369 ملي��ون دوالر، لبناء 
منش��أة لمعالجة النفط الخ��ام في حقل مجن��ون النفطي 

بالبصرة.
يذك��ر أن ال��وزارة كانت ق��د وقعت، في نيس��ان/أبريل 
2018، عقدين مع شركتي “انتون” الصينية، و”كي بي 
آر” األميركية، لتش��غيل وصيانة منشآت بحقل مجنون 

بقيمة 118 مليون دوالر أميركي، ولمدة سنتين.
يشار، إلى أن حقل مجنون، هو أحد أكبر الحقول النفطية 
في العالم، ويحتوي على 11 مكمن نفطي متعددة وقادرة 
عل��ى اإلنتاج، وتُقدّر احتياطات��ه بنحو 42 مليار برميل 

من خام النفط، وب�4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

“بتروفاك” ضمن مستثمري “مجنون”

إدارة جديدة لـ“سوناطراك” الجزائرية

ذك��رت وكال��ة رويت��رز، نق��الً عن مصدر في ش��ركة 
سوناطراك الجزائرية الحكومية للنفط، أن رئيس الشركة 
جمع فريقاً جديداً من القيادات بهدف منع هروب الكفاءات 
من الش��ركة. وق��ال المص��در: إن المدير الع��ام لمجمع 
سوناطراك ولد قدور، جلب معه فريقه الخاص لمساعدته 
في كس��ب ثقة شركات النفط الكبرى مرة أخرى واختار 
8 ن��واب للرئيس من داخل الش��ركة. وأضاف المصدر: 
أن من بين القيادات الجديدة مديرين من ذوي الخبرة مثل 

صالح مكموش للتنقيب وعربي باي سليمان للنقل عبر األنابيب واثنين وصفهما بأنهما 
من النجوم الصاعدة هما فريد غزالي لالستراتيجية وأحمد مازيغي للشؤون التجارية.

ولد قدور
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أصدر البن��ك المركزي األردني تقري��راً حول بيانات 
الدخل الس��ياحي في األردن، يشير إلى أنها بلغت حتى 
نهاي��ة تموز/يولي��و 2018، قراب��ة 2.1 ملي��ار دينار 

أردني )2.9 مليار دوالر أميركي(.
وأشار التقرير، أن عدد السياح وصل إلى 2.8 ماليين 
س��ائح، بارتفاع نس��بته 13.7 % عم��ا كانت عليه في 
ذات الفت��رة من ع��ام 2017، حيث بلغ��ت وقتها 2.5 

مليار دوالر.

3 مليارات دوالر أميركي
الدخل السياحي األردني

14 مليون درهم خسائر “الخليج للمالحة”

الخلي��ج  مجموع��ة  أعلن��ت 
ع��ن  القابض��ة،  للمالح��ة 
نتائجها المالية للنصف األول 
من عام 2018، حيث بلغت 
خس��ائرها 14,761 ملي��ون 
دره��م )4 ملي��ون دوالر(، 
مقارن��ة بالفت��رة ذاته��ا من 
ع��ام 2017، والتي ش��هدت 

أرباحاً بقيمة 19 مليون درهم )5.1 مليون دوالر(. وأوضحت الشركة أن من األسباب 
الرئيس��ية لهذه النتائج التس��وية النهائية آلخر منازعاتها القانونية التي كانت مس��تحقة 
على الشركة منذ عهد اإلدارة السابقة مع إحدى الشركات الصينية والتي انتهت بدفع 8 
ماليين دوالر، إضافة الى إدخال ناقلتين للبتروكيماويات إلى الحوض الجاف إلجراء 

الصيانة الدورية اإللزامية لهما والتي تتم كل 5 سنوات.

زيادة في السياح االماراتيين إلى سويسرا

بلغ عدد السياح المسافرين من 
دولة اإلمارات إلى سويس��را 
خ��الل الثل��ث األول من عام 
يناير/كان��ون  م��ن   ،2018
الثاني حتى أبريل/نيسان، 32 
أل��ف و877 س��ائحاً، بزيادة 
قدره��ا 22.6 % مقارن��ة مع 
الفترة ذاته��ا من عام 2017، 

حيث بلغت 26 ألف و811 سائحاً. وبلغت عدد الليالي الفندقية في نفس الفترة 77 ألف 
و423 ليلة بزيادة 20.3 % مقارنة مع العام 2017، والتي بلغت 64 ألف و360 ليلة.

أغنى رجل بريطاني إلى موناكو

قرر مؤس��س ورئيس “إنيوس للكيماويات”، 
أكبر شركة خاصة في بريطانيا، وأغنى رجل 
في المملكة المتحدة، جي��م راتكليف، مغادرة 
بريطانيا إلى موناكو، فيما سيبقى مقر شركته 
في لندن. وأش��ارت صحيفة ديل��ي تلغراف، 
إل��ى أن ذل��ك يعد ضربة لرئيس��ة ال��وزراء 
البريطاني��ة، تيري��زا م��اي، فه��و كان مؤيداً 
للخروج من االتحاد األوروبي، لكنه انتقد منذ 
فترة قريبة بيئة األعمال في لندن والضرائب.

ويتص��در راتكليف قائمة صحيفة صنداي تايمز لأغنياء في بريطانيا بثروة تزيد عن 
21 مليار جنيه استرليني )98 مليار دوالر(.

جيم راتكليف

أعل��ن مدي��ر االس��تثمار واألعم��ال في ش��ركة النفط 
الوطني��ة اإليراني��ة، محم��د مصطفوي، أن الش��ركة 
الوطنية الصينية للبترول استحوذت على نسبة 80 % 
من تطوير المرحلة ال�11 لحقل بارس الجنوبي للغاز، 
وقال: إن “الش��ركة الصيني��ة مدرجة في قائمة أكبر 5 

شركات نفطية في العالم”.
وأش��ار مصطفوي، إلى أن تعاون إيران مع الشركات 
الصينية الكبرى له جانب اس��تراتيجي بالنس��بة لشركة 

النفط الوطنية اإليرانية.
يذك��ر أن “توت��ال”، انس��حبت م��ن مش��روع تطوير 
المرحل��ة ال���11 من حقل ب��ارس الجنوب��ي للغاز بعد 

انسحاب أميركا من االتفاق النووي االيراني.

الصين تطور حقل بارس
بعد انسحاب فرنسا
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الس��فلية وما تحت األرض إلى أقس��ام متج��اورة باالتفاق في ما بينها على أس��اس 
القانون الدولي. وس��تتم عمليات الش��حن والصيد والبحث العلم��ي ووضع خطوط 
األنابيب الرئيسية وفقاً للقواعد المتفق عليها بين األطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية 

واسعة النطاق، ويراعى العامل اإليكولوجي بالضرورة.
وتحدد االتفاقية أيض��اً الحكم المتعل��ق بمنع وجود قوات مس��لحة للق��وى األجنبية 
اإلقليمية والدولية في بحر قزوين، وتحدد الدول الخمس لبحر قزوين المسؤولة عن 
الحفاظ على األمن البحري وإدارة موارده، ما س��يعزز الهيمنة العسكرية الروسية 

في المنطقة عبر منع أي دول أخرى من إقامة قواعد عسكرية في بحر قزوين.

بحر مغلق
حوض بح��ر “قزوين”، ه��و بحر مغل��ق يقع في منطق��ة غرب آس��يا، ويمتد على 
مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع، وهو أكبر بحر مغلق في العالم، ويبلغ طول 
البح��ر 1200 كيلو مت��ر وعرضه 300 كيلو مت��ر، ويبلغ أقصى عم��ق له 1023 

متراً.
وتضّم مياه قزوين المالحة نحو خمس��ين مليار برميل من النف��ط و300 ألف مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويحوي أكبر حقوله، وهو كاشاغان في كازاخستان 

13 مليار برميل من النفط.
يحوي البح��ر أيضاً أكب��ر تجمع ف��ي العالم لس��مك الحف��ش الكبير الذي تس��تهلك 
بيوضه في ش��كل الكافيار، وهي من أغلى أن��واع الكافيار اآلتي م��ن بيوض نوع 
نادر من س��مك الحفش األبيض الموجود ف��ي جنوب هذا البح��ر. ويمكن أن يصل 
ناشطي الدفاع عن البيئة يدينون الصيد المكثف لهذه األسماك.س��عر كيلوغرام واحد من الكافيار من إيران إلى 25 ألف دوالر أميركي، علماً بأن 

اتفاقية تاريخية بين 5 دول حول بحر قزوين

تؤيد الوثيق��ة التي ت��م توقيعها بع��د 22 عاماً من 
المفاوضات الش��اقة، المبادئ التي س��تحكم نشاط 
األط��راف ف��ي بح��ر قزوي��ن، وكذلك المس��ائل 
المتعلق��ة بترس��يم المي��اه اإلقليمي��ة وق��اع البحر 

والمالحة والحفاظ على البيئة واألمن.

فريق متخصص
خ��الل العهد الس��وفياتي كانت هن��اك دولتان فقط 
تطالن على هذا البح��ر، هما االتحاد الس��وفياتي 
وإيران، لذلك تم تنظيم المالحة واس��تغالل موارد 
بح��ر قزوي��ن م��ن خ��الل المعاه��دة الس��وفياتية 
اإليراني��ة ف��ي 25 أذار/م��ارس 1940، والت��ي 
ش��ملت حرية المالحة عب��ر مياه البح��ر وحرية 
الصيد )مبدأ “مجموع المياه”(، باس��تثناء مناطق 
الصيد الوطنية ببعد 10 أميال، ولكن لم يتم تنظيم 
اس��تخدام باطن األرض، واألنش��طة العس��كرية 

ومسائل المالحة والعبور عبر قزوين.
وبعد انهيار االتحاد السوفياتي، ظهر عدد متزايد 
من الدول الس��احلية المطل��ة على بح��ر قزوين، 
فنشأت الحاجة إلى تحديد الوضع القانوني الجديد 
لهذا البحر المغلق ال��ذي ال منفذ طبيع��ي له على 
المحيطات، وبالتالي ال تش��مله االتفاقيات الدولية 

لقانون البحار.
بدأ العم��ل المتعل��ق بالتوقي��ع على اتفاقي��ة جديدة 
للوض��ع القانوني لبح��ر قزوين في ع��ام  1996، 
 )AHWG( عندما تم تشكيل فريق عمل مخصص
على مس��توى نواب وزراء الخارجية، وذلك بناء 
على قرار وزراء خارجية ال��دول الخمس المطلة 

على البحر.

قواعد عسكرية
ووف��ق االتفاقية الجدي��دة، فإن المنطقة الرئيس��ية 
لسطح مياه بحر قزوين س��تبقى متاحة لالستخدام 
المشترك لألطراف، فيما ستقس��م الدول الطبقات 

اتفقت روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان، من حيث المبدأ، على كيفية تقسيم االحتياطيات 
الضخمة المحتملة من النفط والغاز في بحر قزوين، مـا يمهد الطريق أمام مزيد من اكتشـافـات الطاقة 

ومشروعات خطوط األنابيب.
ووّقع قادة الدول الـ5 على اتفاق تاريخى حول وضعه القانوني المتنازع عليه منذ انهيار االتحاد السوفياتي، في 

مدينة أكتاو الكازاخية، لمنع التوترات اإلقليمية.



For more information regarding our affordable insurance 

options to secure yours and your family’s safety; visit our 
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Keep a roof over their heads.
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والصحة والتعليم، وكذل��ك الصناعة والزراعة وتأهيل المنش��آت 
الموجودة، مع تحديد أولويات التأهيل لكون الجنوب السوري كان 
يحفل بتوليفة هامة م��ن الصناعات، ومن هن��ا كان التوجه صوب 
تأهي��ل الصناع��ات الضروري��ة للقط��اع الزراعي كالكونس��روة 
والعصي��ر، والتي ال بد م��ن إطالقها ف��وراً لتأثيره��ا الكبير على 
عمل الف��الح والعمالة الموج��ودة في المنطقة، ناهي��ك بدورها في 
تثبيت الس��كان في مناطقهم بعد تأمين فرص العم��ل لهم عبر هذه 
العملية، إلى جانب أهمية ذلك على الحركة االقتصادية ألن اطالق 
الحركة الصناعية في محافظات الجن��وب يحقق قيمة مضافة عبر 
اإلنتاج األولي، ناهيك باإلنتاج النهائي وم��ا يحققه من دورة رأس 
الم��ال داخلياً وم��ا يؤمنه من عائد مج��ٍز للمنتج، إل��ى جانب كونه 
مورد للقطع األجنبي في حال التصدير، ولذل��ك ندرس توليفة من 
معامل مش��تقات الحليب واأللبان في درعا والكونسروة والعصير 
والحجر في السويداء، وسواء كانت للقطاع العام أم الخاص سنلبي 
احتياجات إطالقه��ا إن كان بمنحها الق��روض أو المرونة الالزمة 
الستقدام اآلالت أو عبر اإلعفاءات والمحفزات الضرورية لترميم 

المنشآت.

مبالغ كبيرة تتطلبها خدم���ات الصناعة وتأهيل بناها التحتية، هل 
هي مؤمنة؟

ذلك صحيح ولكن معالجة هذا األمر تبدأ من االستمرار في الخطة 
العامة للنش��اط االقتصادي واالجتماعي في سورية، والتي تتركز 
في النش��اطات الجماعية كالمناطق الصناعي��ة والمناطق الحرفية 
وكله��ا بدأنا العم��ل على إحيائه��ا، فف��ي القنيطرة ب��دأ العمل على 
إطالق المنطق��ة الصناعية في “حلس��ة” بعد تأمين اإلط��ار العام 

بوسعد: مشاريع ضخمة إلحياء الجنوب السوري

ما هي رؤيتكم للجنوب الس���وري خ���ال المرحل���ة الحالية بعد 
التحرير وبدء اإلعمار؟

من المؤك��د أن ه��ذه الرؤية اقتصادي��ة بالدرجة األول��ى وال تعدو 
كونها جزء م��ن الرؤي��ة العامة للب��الد، أما بالنس��بة لخصوصية 
الجنوب فالرؤية العامة واالس��تراتيجية المقررة بخطوطها العامة 
أيضاً، تقوم على إحي��اء محافظات الجنوب وإع��ادة تفعيل العملية 
الزراعية كما كانت س��ابقاً، بالنظر إلى أن جنوب س��ورية المكون 
من محافظات الس��ويداء والقنيط��رة ودرعا يتميز بالتربة ش��ديدة 
الخصوبة وتواف��ر المياه ف��ي مناطق منه��ا، بالتوازي م��ع إعادة 
توطي��ن الصناع��ات الزراعي��ة والبيئي��ة )بالدرجة األول��ى( إلى 
جانب كل الصناعات التي كانت موجودة ف��ي فترة ما قبل الحرب 
)بالدرجة الثاني��ة(، إضافة إل��ى الصناعات الت��ي تحتاجها منطقة 
جنوب س��ورية من خالل طرق عصرية ومتعددة تراعي أولويات 
اإلنفاق، كتجميع المنش��آت الصناعية في المناطق األكثر تضرراً 
في الجنوب الس��وري ضمن منطقة صناعية واحدة تكون ش��املة 
في كل محافظة، ويأتي ذلك ضمن رؤي��ة عامة وضعتها الحكومة 
الس��ورية إلحياء كل المناطق التي تعرض��ت لإلرهاب في عموم 

سورية.

ما هي خطوات اإلنعاش االقتصادي وإحياء الجنوب السوري؟
ال ش��ك في أن النه��وض بالجنوب الس��وري اقتصادي��اً يقوم على 
أمرين اثنين: أولهما تقدير األضرار بشكل واقعي، وثانيهما تحديد 
أولويات اإلنفاق االس��عافي من خ��الل تأمين ضروري��ات الحياة 
إلعادة تثبيت الس��كان المهجرين في قراهم وبلداتهم األصلية التي 
هّجرهم منه��ا اإلرهاب، والتي تش��مل المياه والكهرب��اء والطرق 

في  الجنوبية  المنطقة  تنمية  وزير  قال 
إن  سعد،  بو  رافع  السورية،  الحكومة 
رؤية اقتصادية خاصة بالجنوب السوري 
لمحافظاته الثالث قد وضعت لتنميتها، 
نشاط  من  عهدها  سابق  إلى  وإعادتها 

إنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي.
والمستثمر”:  لـ“البنك  وقال في حديث 
إن التقديـرات األوليـة لتأهيـل الجنـوب 
تشـيـر إلى مبلـغ يقـارب 70 مليار ليرة 
سورية، معتبراً أن من شـأن هذا اإلنفاق 
إعـادة توطيـن الصناعـات التي كانـت 
موجودة سـابقًا ورفدها بتوليفـة أخرى 
من الصناعـات التي تتناسـب مع البيئة 
الطبيعية الموجودة في درعا والسـويداء 

رافع بو سعدوالقنيطرة.
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نسبة التخريب 100 %، في حين أنه ال يتجاوز في مناطق أخرى 
20 % إل��ى 30 %، ولك��ن ع��ودة ه����ذه المناط��ق إلى س����ابق 
عهدها كتقديرات وليس كرقم دقيق يتطل��ب مبلغ يقارب 500 إلى 
600 ملي��ار ليرة س��ورية، ألن التخريب اس��تمر لس��نوات وطال 
المدارس والمشافي ومحطات التوليد وتحويل الكهرباء والمنشأت 
الصناعية العامة والخاصة والطرق وس����واها مم��ا يحتاج تعداده 

إلى اسابيع.

ماذا عن خصوصية القنيطرة التي عانت إرهاب العدو االسرائيلي 
سابقاً واإلرهاب الحاصل مؤخراً؟

ال أخف��ي أن أفكاراً طرحت مؤخ��راً حول تنمية القنيطرة وبش��كل 
كام��ل ونهائي، واللبن��ة األولى في ذل��ك تقوم )وفقاً له��ذا الطرح( 
على إعادة بعض تجمعات س��كانها من دمش��ق وريف دمشق إلى 
القنيطرة، مع تأمين فرص عمل صناعية زراعية لهم كون السكان 
هم نب��ض الحي��اة الحقيقية للمحافظ��ة، ويش��كلون اإلنعاش وضخ 
دماء الحياة والتنمية في أوصالها، وهي المحافظ��ة الغنية بمياهها 
وخصوبة أراضيها م��ا يجعلها محافظة زراعي��ة بالكامل، ويمكن 
بالتال��ي تربية قطعان هائلة من المواش��ي والث��روة الحيوانية، إلى 
إمكانية إقام��ة صناعات متع��ددة ومتطورة من األلب��ان واألجبان 
والزبد وس��واها من صناعات اللحوم وتربية النح��ل ومن ثم إنتاج 
العس��ل األمر الذي يتيح  تصدير الفائض بعد تأمين كفاية الس��وق 
المحلية مع دع��م كل هذه الصناع��ات الزراعية، ناهي��ك بزراعة 
الخض��ار والفواكه الطبيعي��ة والمحمي��ة منها نظراً لتوف��ر التربة 
الخصبة والمي��اه الغزي��رة، وبعب��ارة أخ��رى يمك��ن العمل على 
القنيطرة لتكون خ��زان زراعي يكفي س��كانها المحليين، وما يزيد 

عن حاجتهم يمكن أن يكون صالحاً للتداول االقتصادي.

مقومات اس���تثمارية ع���دة تتميز بها الس���ويداء م���ا هي أبرز 
المشاريع المطروحة في هذا اإلطار؟

توليفة مهمة من المشاريع االس��تثمارية والخدماتية تصل إلى 19 
مشروعاً وتغطي مختلف مناطق الس��ويداء رصدت لها اعتمادات 
في موازنة العام الحالي 2018، والتي يبرز منها مش��روع مركز 
المعالج��ة المتكامل للنفاي��ات الصلبة في بلدة عريق��ة بتكلفة تصل 
إلى نحو 20 ملي��ون دوالر أميرك��ي )أو ما يع��ادل 8,6 مليارات 
ليرة سورية تأسيس��اً على س��عر صرف 434 للدوالر في النشرة 
الصادرة عن مصرف س��ورية المركزي(، وس��يكون بتمويل من 
القط��اع الخاص، بالت��وازي مع رص��د 100 مليون ليرة س��ورية 
إلقامة معم��ل لطحن وتكس��ير الحج��ر البازلتي وإنت��اج األنابيب 
والقضب��ان وخي��وط الص��وف الصخ��ري م��ن البازلت األس��ود 
الموجود وبكثرة في منطقة ش��هبا بالس��ويداء، إل��ى جانب متابعة 
تأمين مجموعة من خطوط اإلنتاج للشركة السورية لتصنيع العنب 
لزراعة النباتات الطبية وتصنيع منتجاتها.بالسويداء إلنتاج زيت بذرة العنب، والعمل على إقامة مشروعات 

للبنية التحتية لها، وفي ذلك فائدة على مس��توى تجميع الصناعات 
في منطقة واحدة وتحقيق التكامل بي��ن المتجانس أو المتمم لبعضه 
البعض منها، إلى جانب توجيه النفقات لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة 
من خالل توحيد اإلنفاق على البنية التحتي��ة لها في منطقة واحدة، 
بدالً من االنفاق الجزئي المتش��رذم في مناطق متعددة تنتش��ر فيها 

هذه الصناعات والمنشآت الصناعية.
وإضاف��ة إلى ذلك توج��د المنطق��ة الصناعي��ة ف��ي “أم الزيتون” 
بمحافظة الس��ويداء والت��ي تتضمن إل��ى األن نحو 1000 مقس��م 
صناعي مخصص، وقد كان��ت باكورة العمل فيه��ا إنجاز مطحنة 
بطاقة جيدة، وبالفعل ب��دأت هذه الخطة تعطي نتائجها إذ باش��رت 
بع��ض المنش��آت باالنتق��ال إليها ومباش��رة العم��ل فيه��ا، وأولها 
معمل لأللبس��ة الجاهزة، كما ندرس حاليا مجموعة من العروض 
الصناعية المهمة كمعمل إلنتاج المحوالت الكهربائية ومعمل أخر 

للجرارات.

في مناطق توصف بالزراعية أال تؤدي البيئ���ة النظيفة دوراً في 
جودة اإلنتاج؟

هي ناحية متممة لما نعم��ل عليه من إحياء للصناع��ات الزراعية 
ومنتجات اللح��وم، إذ أن العمل ج��اٍر على ملف البيئ��ة من خالل 
إنش��اء معمل متطور لمعالج��ة النفايات الصلبة، وق��د اتخذ القرار 
لإلقالع فيه رغم المدة التي سيس��تغرقها ذلك، بالنظر إلى االعتماد 
في هذا المش��روع على إنفاق القطاع الخاص، ك��ون اإلنفاق على 
هذه النوعية من المش��اريع غير متاح حالياً من ناحي��ة الدولة التي 
تتحمل الكثير من النفقات، ب��دءاً من محاربة اإلره��اب إلى تأمين 
ضروريات الحياة للمواط��ن وخدماته، وقد رصدنا ل��ه موقعاً في 
الس��ويداء بحيث يك��ون ه��ذا المعمل ق��ادراً على معالج��ة نفايات 
الس��ويداء بالكامل بما فيه��ا مخلفات األبنية والردمي��ات والنفايات 
القابلة للتدوي��ر والنفاي��ات العضوية، وه��و معمل مش��ابه لما يتم 
العم��ل عليه ف��ي محافظ��ة القنيط��رة وعلى المس��توى نفس��ه من 
العمل والمعالج��ة، تمهيداً إلطالق التجربة ف��ي عموم المحافظات 

السورية.

تقديرياً كم ستبلغ فاتورة إعمار جنوب سورية؟
ه�و مبل�غ ال يمك���ن تحدي��ده حالي�اً ألن����ه مرتب��ط بتقيي��م واق��ع 
كل المناط��ق، وكما ه��و معلوم ف��إن بعض المناطق ل��م تؤمن من 
مخلفات اإلرهاب، ولك��ن إن قلنا بالتقديرات فإن الس��ويداء كحالة 
إس��عافية تحتاج إلى 16 مليار ليرة س��ورية، وفي القنيطرة نحتاج 
15 مليار ليرة س����وري�ة، أما في درع��ا، فالمبل��غ ي��دور في فل�ك 
20 ملي��ار ليرة س��ورية، ناهي��ك ببع��ض النفقات المش��تركة بين 
محافظات الجنوب كالطرق، وبشكل عام وضمن الخطة اإلسعافية 
يمكن القول بمبلغ يت��راوح ما بين 60 إلى 70 مليار ليرة س��ورية 
حسبما يستجد من تقييمات للمناطق المحررة من اإلرهاب وتفاوت 
نس��ب الضرر بين بعضها البعض، ففي مس��حرة بالقنيطرة بلغت 
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مم تتكون توليفة الصادرات الس����ورية في المرحلة 
الراهنة؟

يمك��ن الق��ول أن الص��ادرات الس��ورية تتكون من 
توليفة متنوعة ومتجانس��ة من السلع والبضائع التي 
تعطي فكرة حقيقية عن مكونات االقتصاد الس��وري 
ومعطياته، حيث تتكون بشكل أساسي من المنتجات 
الغذائية كالخضار والفاكهة وكذلك النباتات العطرية 
كالكمون والبهارات وحبة البركة، الى جانب منتجات 
اخرى كزيت الزيتون والزيتون وكلها منتجات نشتهر 
فيها، إضافة إلى أسماك الزينة، لتأتي بعدها الصناعات 
النس��يجية كاأللبسة واالقمشة والنس��يج وسواها من 
مكونات هذه الصناعة. وبتحليل هذه المكونات يتضح 
تماما ان االقتصاد السوري هو اقتصاد متنوع متكامل 
أساس��ه القطاع الزراعي بمنتجاته وصناعاته، إذ ان 
غالبي��ة صناعاتن��ا تعتمد على الزراع��ة ومنتجاتها، 
بالت��وازي م��ع وجود ص��ادرات أخ��رى ناجمة عن 
مكونات أخرى في االقتصاد السوري كالحجر الخام 
والبازلت وبعض منتجات الصناعات البتروكيماوية، 
ناهيك بالصناعات الدوائية التي كنا وال نزال نصدر 
بع��ض منتجاتها إل��ى الدول األخ��رى وهي صناعة 
متقدم��ة في س��ورية حيث كان يوجد ف��ي البالد قبل 
الحرب نحو 70 معمل دواء من أكثر المعامل تطوراً 
ضمنت لنا التفوق بمنتجاتها على المنتجات المشابهة 
لدى الدول االقليمية من حيث الجودة والفعالية والسعر 
والمواصف��ة، وبالتالي نعول ف��ي الفترة الحالية على 

ميده: حوافز ودعم في معرض دمشق الدولي الـ60
قال المدير العام لهيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات في سورية، الدكتور ابراهيم ميده، إن جملة من 
الحوافز والدعم قد أقرت للشركات في معرض دمشق الدولي في دورته الستين لتنشيط الصادرات السورية 
ورفع معدالتها، مبيناً في حديث لـ“البنك والمستثمر” أن رؤية خاصة بمجموعة من األسواق المستهدفة قد 

وضعت مؤخراً لضمان نفاذ الصادرات السورية.

ما هي أبرز االسواق الخارجية المستهدفة 
في الفترة الحالية؟

ل��و اعتمدن��ا المؤش��رات الت��ي تنت��ج عن 
المع��ارض ومجرياته��ا وكذلك مؤش��رات 
التوافق بين س��لعنا المصدرة إلى كل الدول 
والمس��توردة منه��ا لنضع قائمة باألس��واق 
المس��تهدفة، لوجدنا ان الدول العربية تشكل 
األسواق االكثر استقطاباً للمنتجات السورية. 
وعليه فإننا نعول على زيادة حجم صادراتنا 
الى ال��دول العربية ألنها تش��كل ما يتراوح 
بي��ن 47 % و50 % م��ن إجمال��ي حج��م 
الصادرات الس��ورية، في حي��ن اننا نصدر 
الى أوروبا بنس��بة تصل إلى 12 %، ناهيك 
بما نصدره الى الدول االفريقية واالميركية، 
ولكن العمل جاٍر على طرق أبواب أس��واق 
خارجية اخرى، وف��ي هذا الصدد تولي كل 
الجهات المعنية بالتصدير الس��وق الروسية 

أهمية كبيرة.
ولتحقي��ق خطوات ملموس��ة على األرض 
فق��د اع��دت الهيئ��ة رؤية خاصة بالس��وق 
الروس��ية تتضمن مجموعة من المقترحات 
التي من ش��انها ايصال البضائع الس��ورية 
بش��كل أقوى إلى تلك الس��وق ما يعني رفع 
مس��توى العالق��ات التجاري��ة بينن��ا وبين 
الدولة الصديقة الحليفة لترتقي الى مستوى 
العالق��ات السياس��ية، واألمر ذات��ه ينطبق 
عل��ى رؤيتنا ألوس��يتيا الجنوبي��ة وأبخازيا 
والتي نحاول الدخول الى اس��واقها الواعدة 
)بالرغم من كونها أس��واق صغيرة( لتكون 
بوابة المنتج الس��وري إلى اس��واق اخرى 
ضم��ن مجموعة من االفكار التي ندرس��ها 
ف��ي الفت��رة الحالي��ة، م��ع تدعي��م كل هذه 
الطروح��ات باألرضية الصلب��ة التي تمهد 
لدخول المنتج السوري مثل دعم المعارض 
الداخلية والخارجية وإنشاء مراكز تجارية 
دائمة لتحقيق زيادة تدفق السلع السورية الى 
االس��واق المستهدفة ورفع قيمة الصادرات 

السورية اليها.

رفع منسوب الصادرات الدوائية وبوابة ذلك 
اقناع االسواق المس��تهدفة مجدداً أن ادويتنا 
مطابقة للمواصفات التي تعتمدها المنظمات 
الدوائية الدولية ومنظمة الصحة العالمية ولم 

تتأثر جودتها رغم الحرب.
ما ه����ي المحف����زات المقترح����ة للتصدير 
وعق����وده خ����ال معرض دمش����ق الدولي 

بدورته ال�60؟
في المرحلة االولى قررت وزارة االقتصاد 
والتج��ارة الخارجية عب��ر الهيئة تحمل كل 
تكاليف مس��احات الش��ركات المشاركة في 
المع��رض والت��ي تصل إلى نح��و 22 ألف 
متر مربع من المساحات المبنية والمكشوفة، 
حي��ث س��تتحمل الهيئ��ة تكلف��ة ايج��ار هذه 
االرض بنس��بة 100 % اضاف��ة الى كامل 
تكاليف التجهيز لكامل المساحة والتي تقسم 
الى قس��مين اثنين، أولهما المساحات المبنية 
والتي  تصل إلى نحو 11,5 ألف متر مربع 
والثاني المس��احات المكش��وفة وس��نقدمها 
للفعاليات االقتصادية المش��اركة في الدورة 
ال�60 من معرض دمش��ق الدولي كنوع من 

التحفيز والدعم المبدئي لهذه المشاركة.
وف��ي الس��ياق نفس��ه، وبتوجي��ه م��ن وزير 
االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد 
س��امر الخليل، أقر مجلس إدارة الهيئة دعم 
ش����ح�ن المنتج��ات للعق����ود التصديري��ة 
الت��ي س����تبرم عل��ى هام����ش المع��رض 
بنس��بة 100 %، ولضم��ان وص��ول الدعم 
بش��كل حقيقي وإلى أكبر فئة م��ن المنتجين 
المصدّرين أعددنا نموذج عقد تصديري بين 
االط��راف المتعاقدة وتم اقراره وس��يعمل به 
ألول مرة حت��ى يكون الدعم محكماً وضمن 
أقني��ة واضح��ة تنفي��ذاً الس��تراتيجية الهيئة 
بالتعاون مع كل مكونات االقتصاد الس��وري 
وتوظيفه��ا لمصح��ة التصدير بم��ا يضمن 
تنشيط الصادرات السورية على أرضية من  
المشاركين في المعرض بدورته ال�60.تقديم الدعم لمس��تحقيه وعلى اوس��ع فئة من 

د. ابراهيم ميده
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والموقع الجغرافي للبلد يعتبران عاملين مساعدين. كما أن فيتنام قريبة من أكبر سالسل 
التوريد العالمية، على األخص فيما يخص اإللكترونيات التي ازدهرت في العقد األخير.

نقاط القوة
لعبت ثالثة عوامل على وجه الخصوص دوراً حاسماً.

أوالً، بينما ال يزال العديد في الغرب يش��ككون في منافع التجارة الحرة، تابعت فيتنام 
بحماس تحرير التجارة على أسس ثنائية ومتعددة األطراف.

ثانياً، كان استثمار فيتنام في الرأسمال البشري والتعليم مثيراً لإلعجاب، وساعد البلد 
على زيادة قدراته الديمغرافية.

ثالثاً، ظل االس��تثمار في رأس المال البش��ري مدعوماً بالتقدم المحرز في تحسين 
مناخ األعم��ال في البالد. فق��د تقدمت فيتن��ام بثبات في مؤش��ر التنافس��ية الخاص 
بالمنتدى االقتصادي العالمي وأيضاً في استطالع سهولة ممارسة األعمال الخاص 

بالبنك الدولي.

تأثيرات الحرب التجارية
وعلى الرغم من انجازاتها االقتصادي��ة األخيرة الباهرة، ال تكتف��ي فيتنام بما حققته 
من نجاحات. فهذه النجاحات بطبيعتها تخلق جوانب ضعف وتحديات مستقبلية. وكما 
ذكرنا سابقاً، يتركز االستثمار األجنبي المباشر بدرجة عالية في قطاعي المنسوجات 
واإللكترونيات. والوظائف التي تخلقها هذه االس��تثمارات تتطلب مهارات منخفضة 
وتقدم أجوراً متدنية، مع قيم��ة مضافة محدودة. وهذا يجع��ل فيتنام عرضة لمخاطر 
الحرب التجارية بين الوالي��ات المتحدة والصين )إلى جانب االقتصادات اآلس��يوية 
تايوان وكوريا الجنوبية( في المدى القصير.األخرى المنخرطة في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بصناعة اإللكترونيات، مثل 

فيتنام ... اقتصاد ينطلق بقوة في 2018

نسب وأرقام
تظهر مجموعة من المؤش��رات، ازدهار اقتصاد 
فيتنام. فق�د ارتف�ع نم�و النات��ج المحل�ي اإلجمال�ي 
7.1 % على أس��اس س��نوي في األش��هر الس��تة 
األولى م��ن ع��ام 2018. وهو أس��رع معدل نمو 
في اقتصاده��ا الوطني من��ذ ع��ام 2011. ويقود 
هذا االرتفاع في النمو قطاع التصنيع الذي ارتفع 
ناتجه 13.1 % على أس��اس س��نوي في النصف 
األول من الع��ام. كما يلع��ب قطاع التش��ييد دوراً 
داعم��اً قوي��اً، حي��ث زاد النات��ج في ه��ذا القطاع 
7.9 % على أس��اس س��نوي خالل نف��س الفترة. 
أما الدافع اآلخ��ر الذي يعادل طف��رة التصنيع هو 

االرتفاع الكبير  في الصادرات.

جذب االستثمار
كان نج��اح قطاعي التصني��ع والتصدي��ر مدفوعاً 
بقدرة فيتنام على جذب تدفقات كبيرة من االستثمار 
األجنب��ي المباش��ر إل��ى قطاع��ات مث��ل المالبس 
واألحذي��ة، وقبل كل ش��يء، اإللكترونيات. ويقدر 
اآلن، على سبيل المثال، أن هاتفاً واحداً من كل 10 
هواتف ذكية في جميع أنحاء العالم يتم تصنيعه في 
فيتنام. ولوضع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 
هذه في الس��ياق، فقد كان النات��ج المحلي اإلجمالي 
لفيتنام في ع��ام 2017 حوال��ى 220 مليار  دوالر 
أميرك��ي، وفق��اً ألح��دث البيان��ات الص��ادرة عن 

صندوق النقد الدولي.

أساس النجاح
إن النج��اح االقتص��ادي لفيتن��ام تجرب��ة جدي��رة 
باالهتم��ام، ألنه يأت��ي في وق��ت تكافح في��ه العديد 
من االقتص��ادات النامية لمضاهاة نج��اح “النمور 
اآلس��يوية” الس��ابقة والحفاظ على نم��و اقتصادي 
س��ريع م��ن خ��الل إح��داث طف��رة ف��ي التصنيع 
والتصدي��ر. ويبدو أس��اس نجاح فيتن��ام واضح من 
خ��الل معطي��ات ديمغرافي��ة إيجابي��ة وانخف��اض 
مع��دالت األج��ور. كم��ا أن االس��تقرار السياس��ي 

كانت اقتصادات آسيا التي تميزت بسرعة معدالت النمو في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين هي، 
هونغ كونغ، وسنغافورة، وتايوان، وكوريا الجنوبية. ثم انتقلت الراية إلى جيل جديد من الدول ذات النمو 

المرتفع: تايالند، وإندونيسيا، وماليزيا، ومؤخراً الهند. ولكن أحدثها فيتنام.
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البحري، تش��ارك الصين في بناء وتش��غيل 42 ميناء في 34 دولة بما في 
ذلك ميناء بيريوس اليوناني وميناء هامبانتوتا في سريالنكا وميناء غوادار 

الباكستاني.

ثالثاً، توفيق إستراتيجيات التنمية مع أكثر من 90 دولة.

رابعاً، نتائج وافرة على مس��توى التواصل والترابط. على مدى الس��نوات 
الخمس الماضية، تعمق مس��توى التنس��يق بي��ن السياس��ات والترابط بين 
مشاريع البنية التحتية، وارتفع مستوى تس��هيالت التجارة وحركة السيولة 
والتعارف بين ش��عوب خط المبادرة. ووفقاً للبيان��ات الصادرة عن وزارة 
النق��ل الصيني��ة، فإن رح��الت الش��حن بالقطار بي��ن الصي��ن وأوروبا قد 
تجاوزت أكث��ر من 9 آالف رحلة، خالل خمس س��نوات م��ن عمر مبادرة 
الحزام والطريق، كما تم إنش��اء 350 طريق دولية لنقل السلع. ورفع عدد 
الخطوط الجوية الدولية 403 خطوط، وفتح خطوط جوية مباش��رة مع 43 
دولة واقع��ة على الحزام والطري��ق، إلى جانب الوص��ول إلى 4500 خط 

جوي كل أسبوع.

خامس���اً، بدأ عدد كبير م��ن الش��ركات في التح��رك، وأظه��رت التجارة 
اإللكترونية والتبادل البش��ري نتائ��ج جيدة. وهذا ما أكد علي��ه األمين العام 
لمنظمة شانغهاي للتعاون، رش��يد عليموف، بأن مبادرة الحزام والطريق، 
الفائدة المتبادلة والربح المشترك. وهو مايفتح لها آفاقا مستقبلية واسعة.قد تحولت إل��ى مبادرة عالمية خالل 5 س��نوات. وأن المب��ادرة تنبني على 

“الحزام والطريق” مبادرة عالمية لدرب الحرير

قال نائب مدير معهد دراسات الش��رق األوسط في جامعة 
الدراسات الدولية في شانغهاي، س��ون ده قانغ، إن مبادرة 
“الحزام والطريق” ستوس��ع حج��م التج��ارة الثنائية بين 
الصين والدول العربية وتعزز االس��تثمار وتتيح أس��واقاً 
جدي��دة أمام ش��ركات صيني��ة وعربية. أض��اف، هذا هو 

“التعاون المربح للجانبين”.

نحو العمل
إن أه��م م��ا حققت��ه مب��ادرة “الح��زام والطري��ق” خالل 
الس��نوات الخمس الماضية، هو التحول م��ن الرؤية نحو 
العمل. ويرى مدير معهد الش��ؤون الدولية بجامعة الشعب 
الصينية، وانغ ي��ي وي، بأن مبادرة “الح��زام والطريق” 
قد حققت 5 أنواع من نتائج هامة خالل الس��نوات الخمس 
الماضي��ة: التصميم الفوقي، المش��اريع الكب��رى، التوفيق 

بين المخططات، الترابط، وتحرك الشركات.

أوالً، عل��ى مس��توى التصمي��م الفوق��ي، أنه��ت المبادرة 
المراح��ل األولى من التصمي��م، ودخلت عب��ارة “الحزام 
والطري��ق” إل��ى الخط��اب الدول��ي، وأصبح��ت عب��ارة 
مفتاحية. وف��ي م��ارس/آذار 2016، تبن��ى مجلس األمن 
الدولي قرارا يشمل دفع “مبادرة الحزام والطريق”. وفي 
نوفمبر/تش��رين الثان��ي 2016، أدرجت مب��ادرة الحزام 
والطريق في نص ق��رار الجمعية العامة لألم��م المتحدة، 
ورحب القرار بتأدي��ة المبادرة دوراً هاماً ف��ي دفع التنمية 
االقتصادي��ة في أفغانس��تان وغيره��ا م��ن دول المنطقة. 
كما طالب المجتمع الدولي بتوفير بيئة آمنة وس��المة لبناء 
مبادرة “الحزام والطري��ق”. وقد أيدت ال��دول األعضاء 

ال�193 هذا القرار باإلجماع.

ثانياً، على مس��توى المش��اريع الكبرى، مث��الً في مجال 
مش��اريع الس��كك الحديدي��ة، تم بناء خط س��كة مومباس��ا 
-نيروبي وس��كة أديس أبابا- جيبوتي. وف��ي مجال الطرق 
الس��ريعة، س��يتم إنش��اء طريقين كبريين في إطار الممر 
االقتصادي الصيني الباكس��تاني. وجس��ر النهر األس��ود 
العمالق الرابط بين الصين وروسيا. وعلى صعيد الشحن 

يتوقع أن تشهد العالقات الصينية العربية على نطاق أوسع المزيد من التعزيز عبر نسخة القرن الـ21 من طريق 
الحرير المتمثلة في مبادرة “الحزام والطريق”، والتي تم إدراجها في االجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون 
الصيني - العربي الذي انعقد في يوليو/تموز في بكين، حيث افتتح الرئيس الصيني المنتدى بقوله، إن الدول 

العربية هي شريك طبيعي للصين في بناء مبادرة الحزام والطريق نظراً لموقعها الجغرافي المهم.
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كش��ف مدير المؤسس��ة العامة لإلس��كان في سورية، 
س��هيل عبد اللطيف، أن المؤسس��ة وش��ركة “ستروي 
إكس��بورت ميدل إيس��ت” الروس��ية، في ط��ور القيام 
باس��تثمارات س��كنية مش��تركة في المناط��ق التي تقع 
ضم��ن ملكي��ة المؤسس��ة، عبر مب��دأ التنفيذ الس��ريع 
لألبني��ة، وعلى قاع��دة التنفيذ ضمن الكل��ف المعتمدة 
من المؤسس��ة، عل��ى أن يبدأ ذلك في ضاحيتي قدس��يا 

والديماس بريف دمشق.

“ستروي إكسبورت”
ألبنية “قدسيا” و“الديماس”

أنج��زت هيئة التخطي��ط اإلقليمي الس��ورية، الخرائط 
الغرضي��ة المكاني��ة على المس��توى الوطن��ي، والتي 
تضمن��ت تحدي��د وتقيي��م مناطق الس��كن العش��وائي، 
وحصره��ا بدمش��ق 16 موقع��اً، وبحل��ب 22 موقعاً، 
و72 بريف دمش��ق، و10 بحم��اة، و8 بالالذقية، و13 
بالحس��كة، و11 بالقنيطرة، و7 بالرقة، و6 بدرعا، و6 

بإدلب، وموقعاً واحداً بطرطوس.
وأش��ار تقرير ص��ادر عن الهيئة، إل��ى أنه تم تصنيف 
المناط��ق وف��ق أولوي��ات التدخ��ل والتحدي��ث نتيجة 
ظ��روف الحرب، ووضع المعايير المناس��بة لتصنيف 
المناط��ق خالل إعادة اإلعمار، مع وضع رؤية مكانية 

تحقق التوجهات المعتمدة حتى عام 2026.

تحديد العشوائيات والرؤى
حتى 2026

استثمار إماراتي عبر “ماروتا سيتي”

أعلن مدير عام الشركة المحدودة 
للتطوير  “اإلمارات  المس��ؤولية 
واالستثمار-سورية”/نائب رئيس 
مجل��س إدارة “آفاق اإلس��المية 
للتموي��ل” عبد الجلي��ل البلوكي، 
خالل لقائه محافظ دمشق/رئيس 
مجلس إدارة ش��ركة دمشق الشام 

القابضة بشر الصبان، عن بدء إعداد دراسات وملفات استثمارية لعدة مشاريع ستنفذ 
في “ماروتا سيتي” بشراكة استراتيجية مع دمشق القابضة.

يذكر أن “اإلمارات للتطوير - س��ورية” أُِسَس��ْت في 2013 بدمش��ق، فيما تأسَّسْت 
“آفاق اإلس��المية” في 2006 بدبي، وتعمل في مجال خدمات اإلقراض الش��خصية 
والتجاري��ة، ولديها 70 منفذ بي��ع ضمن اإلمارات، وتقدم خدماته��ا لنحو 300 ألف 
عمي��ل، إضافة لجهات حكومية. ويش��ار إلى أن البلوكي هو رائ��د أعمال إماراتي، 
يش��غل أيض��اً منصب مدير ع��ام “إدارة المحمي��ات الطبيعية بدائ��رة أعمال دبي”، 

والمنسق اإلقليمي ل�“برنامج األمم المتحدة لحماية الحياة البرية”.

مليون دوالر للبنية التحتية لـ“عمريت”

أكد مدير س��ياحة طرط��وس، يزن الش��يخ، على أنه 
بع��د إصدار المخط��ط التنظيمي لجزي��رة أرواد، تتم 
حالي��اً المتابع��ة بي��ن مديرية الس��ياحة ومجلس مدينة 
طرطوس، إلصدار مخططات البناء لمشروع ضاحية 
الفاض��ل. وأضاف الش��يخ أنه تم تحوي��ل مبلغ مليون 
دوالر إلنجاز البنية التحتية لمش��روع قرية “عمريت 
الس��ياحية”، بع��د أن جرى االتفاق مع ممثلي ش��ركة 
“انت��رادوس” لتقدي��م اإلضب��ارة التنفيذية للمش��روع 

يزن الشيخوالحصول على رخصتي التشييد السياحية والبناء.
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3 مليارات ليرة قيمة تأهيل “فيترو” في الالذقية

الس��ورية  الس��ياحة  وزارة  منح��ت 
رخصة تأهيل سياحي لفندق “فيترو”، 
من الدرجة الممتازة مس��توى 4 نجوم، 
ف��ي الالذقي��ة، بكلفة 3 ملي��ارات ليرة 

سورية.
وبحس��ب الوزارة، فإن مس��احة فيترو 
الطابقي��ة 1902 مت��راً مربع��اً، مؤلفاً 
من 7 طواب��ق، تضم 18 جناحاً، و55 
غرف��ة، ب���74 س��ريراً فندقي��اً، و60 

كرسي إطعام.
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60 % على عاتق لجنة اإلعمار

بين مدير المؤسس��ة العامة لإلس��كان في س��ورية، 
س��هيل عبد اللطيف، أن المؤسس��ة اتخ��ذت قراراً 
بإصالح الشقق السكنية في سكن عدرا العمالية، بأن 
تعامل معاملة خاصة من ناحية إعادة اإلعمار، وذلك 
بتحمل لجنة إعادة اإلعمار نس��بة 60 % من إعادة 
التأهيل، على أن يتم تحميل أصحاب الشقق السكنية 
النسبة المتبقية 40 % من التكاليف اإلجمالية للشقة 
توزع على األقس��اط الشهرية، وأن ذلك جاء نتيجة 

الضرر الكبير الذي لحق بمشروع السكن العمالي في منطقة عدرا بريف دمشق.
سهيل عبد اللطيف

البدء بتنفيذ 12 برجًا بالقالب المنزلق

أك��د مدير ف��رع المنطقة الجنوبية لش��ركة البناء 
والتعمير الس��وري علي حسن، أن الشركة بدأت 
بتنفيذ 12 برجاً سكنياً في الديماس بريف دمشق، 
بقيمة 5.7 مليار ليرة سورية، وبمدة عقدية 600 
ي��وم. ولفت حس��ن إل��ى أن الش��ركة انتهت من 
أعم��ال الحفر ل���8 أبراج، مبيناً أن العمل يس��ير 
على مبدأ القالب المنزلق، وهو عبارة عن منصة 
هيدروليكي��ة ترفع قالباً خش��بياً ملبس��اً بالصاج، 
تسير بس��رعة 15 - 20 سم بالساعة، على مدار 
24 س��اعة، ويتم خالل مسيرها تركيب األبواب 

والنوافذ وسوار الكهرباء والصفائح المعدنية، التي يتم لحامها بالبالطات الحقاً، وعندما 
ينتهي العمل بالقالب، يتم فكه وبدء تركيب البالطات مسبقة الصنع من األسفل لألعلى 

ويقدر الزمن الالزم لتسليم البرج على الهيكل بين 5 - 6 أشهر. 

إعادة البنى التحتية قبيل العام الدراسي

ص��رح رئيس المركز الوطني إلدارة ش��ؤون الدفاع 
الروس��ي ميخائيل ميزينتس��يف، بأن عمليات واسعة 
النطاق إلعادة بناء البني��ة التحتية تجري حالياً في 5 
محافظات س��ورية، هي )دمشق، حلب، دير الزور، 
حمص وحماه(. وأشار ميزينتسيف، إلى أن الجانبين 
“الروسي والسوري” يبذالن أقصى جهدهما بعمليات 
ترميم وتجهيز المدارس، المباني الس��كنية، محطات 
الكهرباء، المس��توصفات، المستش��فيات والمخابز، 
قبيل بدء العام الدراس��ي الجديد في سورية. وبيّن أن 

المفصل األولي لعمليات الترميم واإلصالح في المحافظات الخمس، يشمل 59 مركزاً، 
متضمناً 227 مبنى س��كنياً، 46 مدرس��ة، 19 روضة أطفال، 33 مخبزاً، 14 مركزاً 

طبياً، 28 محطة لضخ المياه و12 محطة فرعية لتوليد الطاقة.

ميخائيل ميزينتسيف
اتفق وزير األش��غال العامة واإلس��كان السوري حسين 
عرنوس مع معاون وزير الطرق والبناء اإليراني أمير 
أميني والوفد االقتصادي المرافق له، أن تقوم مجموعة 
من ش��ركات القطاع الخاص في إيران المختصة بتنفيذ 
30 أل��ف وحدة س��كنية من مش��اريع المؤسس��ة العامة 
لإلس��كان في دمشق وحلب وحمص. كما اتفق الطرفان 
على تشكيل فريق من المقاولين اإليرانيين، مع المعنيين 
ف��ي س��ورية، لالط��الع على عم��ل قط��اع المقاوالت 
الس��ورية، والدخ��ول بش��راكات في قط��اع المقاوالت 

للمساهمة في إعادة اإلعمار.

شركات إيرانية تنفذ
30 ألف وحدة سكنية

كلّف المجلس األعلى للسياحة في سورية، برئاسة رئيس 
الحكومة عماد خميس، وزارة الس��ياحة، بإنجاز دراسة 
تنفيذية متكاملة الستثمار موقع برج إسالم في الالذقية، 
وصادق المجلس على عقدين استثماريين األول لصالح 
محافظة دمشق والثاني لصالح مجلس مدينة حمص مع 

جهات من القطاع الخاص.
بدوره، صرح وزير السياحة بشر يازجي، أنه بالتزامن 
م��ع زي��ادة عدد الراغبين باالس��تثمار الس��ياحي، تمت 
مناقش��ة الرؤية الحكومية لتطوير عمل المجلس األعلى 
للس��ياحة، وأن المجلس عرض الدراس��ات التخطيطية 

التي قامت بها الوزارة في الساحل السوري.

دراسة تنفيذية الستثمار برج إسالم
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أعلن��ت “الديار للتطوير العق��اري”، التابعة للصندوق 
الس��يادي القطري، عن بدء تطوير فندق روزوود  في 
العاصمة البريطانية لندن، بتكلفة مليار جنيه استرليني 
)1.31 مليار دوالر(. وأوضحت أنه سيتم االنتهاء من 

أعمال التطوير بحلول عام 2023.
وكان الفن��دق ف��ي الس��ابق، مبن��ى لس��فارة الواليات 
المتح��دة، ف��ي ح��ي مايفي��ر، التاريخ��ي بقل��ب لندن. 
وس��يحتوي المش��روع عل��ى 137 غرف��ة فندقية و5 
مطاعم، و6 وح��دات تجزئة، ومنتج��ع صحي وقاعة 

احتفاالت ومؤتمرات تتسع لنحو ألف شخص.

قطر تطور “روزوود” في لندن

انخفاض أسعار اإلسمنت في السعودية

اقتصاديون أن  أكد خبراء 
المقاوالت  قط��اع  رك��ود 
ف��ي الس��عودية أدى إل��ى 
اس��تمرار انخفاض أسعار 
اإلس��منت بنس��بة تق��ارب 
ال���50 %، خاص��ة بع��د 
عل��ى  الطل��ب  تراج��ع 

اإلس��منت والحدي��د ومواد البناء باإلضاف��ة إلى ضعف القوة الش��رائية، مؤكدين أن 
أس��عار اإلس��منت انخفضت م��ن 240 لاير )63 دوالر أميركي( إلى 90 لاير )24 

دوالراً( للطن.
فيم��ا انخفضت مبيعات اإلس��منت من 200 ألف طن يومي��اً إلى 90 ألف طن يومياً، 
ويع��ود ذلك لعدم وجود عمالة تش��غل قطاع المقاوالت بعد مغ��ادرة أكثر من مليون 

وافد، وزيادة العاطلين وقلة الدخل.

نيوزيلندا تحظر شراء األجانب للمساكن

أقر البرلمان النيوزيلندي نهائياً قانوناً يحظر 
على األجانب شراء مساكن قائمة في البالد، 
وذل��ك به��دف مواجه��ة النق��ص الح��اد في 
الوحدات الس��كنية في نيوزيلن��دا. وقد وافق 
البرلم��ان عل��ى القان��ون في الق��راءة الثالثة 

واألخيرة له.
وقال وزي��ر المالية، ديفي��د باركر، في بيان 
إن “الحكوم��ة تعتق��د أنه ال يج��ب أن يواجه 
النيوزيلندي��ون منافس��ة من جان��ب األثرياء 

األجانب” عندما يحاولون شراء مسكن في بالدهم.
ديفيد باركر

أص��درت وزارة الس��ياحة الس��ورية بياناً، يش��ير إلى 
منح رخصة لش��ركة “س��تروي ترانس غاز الروسية - 
STG.LOGISITC”، إلش��ادة فندق وش��اليهات في 
طرطوس، من مس��توى خمس نج��وم، في موقع “قرية 
المنارة” التي تعود ملكيته��ا إلى القيادة القطرية لحزب 
البعث العربي االشتراكي. وأشار التقرير إلى أن الكلفة 
االستثمارية للمشروع تزيد عن 18 مليار ليرة سورية، 
متضمناً فندقاً من 7 طوابق، يحوي 211 غرفة، و365 
س��ريراً، و120 كرس��ي إطعام، وعدد من الشاليهات، 
ومس��طحات خض��راء وحدائ��ق، ومح��الت تجارية، 

ومركز للمؤتمرات، ومرافق خدمية.

فندق مستوى خمس نجوم
في “قرية المنارة”
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مصانع روسية للبناء في سورية

أع��رب المتح��دث باس��م وزارة الصناع��ة والتج��ارة 
الروسية، ألكسندر تولباروف، عن استعداد روسيا لبناء 
مطارات س��ورية، وتجهيزها بمراك��ز القيادة وبأجهزة 
مراقب��ة الحركة الجوية، إضافة إلى االس��تعداد لتزويد 
س��ورية بمصانع مختص��ة ببناء المنازل، التي تس��مح 
بإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الخرسانة المسلحة 
في وقت قصير، وبإعادة بناء المرافق الصناعية، وتهيئة 
البنى التحتية )لوحات الطري��ق، واألعمدة الكهربائية، 
والنوادل للس��كك الحديدية، ودعامات الجس��ور(، على 
أن يت��م معالج��ة كافة المعدات طبق��اً لمواصفات المواد 

السورية، والمواد الزالزلية، المتفق عليها مع نقابة المهندسين السوريين.
ألكسندر تولباروف
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دبي تحجز أمالك “شون” العقارية

أصدرت دائرة األراضي واألمالك في دبي قراراً بالحجز 
عل��ى األراض��ي والعقارات المس��جلة باس��م مجموعة 
شركات “شون العقارية”، باإلضافة إلى أموالها المودعة 
في حساب الضمان، وذلك إلى حين استيفاء النيابة العامة 
ومحاكم دبي اإلجراءات القانونية الخاصة باسترجاع كل 
حقوق المستثمرين، مع ضمان الحقوق ألي طرف آخر. 
وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان حقوق المستثمرين بعد 
قيام “شون” باستغالل أموالهم وعدم إيداعها في حساب 

الضمان. وأهابت الدائرة بجميع المستثمرين ضرورة إيداع المبالغ في حساب الضمان، 
ر بالتوازي مع نسبة اإلنجاز للحفاظ على أموالهم وضمان  ومن ثم تحويلها إلى المطّوِ
حقوقهم. ودانيال شون، هو الرئيس المؤسس ل�“شون العقارية”، وتعمل الشركة على 
عدد من المش��اريع العقارية ف��ي إمارة دبي مخصصة لإلس��كان واألعمال، وتطرح 
وحدات سكنية متعددة األحجام، وذلك للبيع على الخريطة في مناطق التملك الحر عبر 
استخدام نظام حساب الضمان، وهي الخدمة التي أطلقتها دائرة األراضي واألمالك في 

دبي لدعم قطاع التطوير العقاري في اإلمارة الخليجية.

دانيال شون

أعلنت “أورورا” للتطوير العقاري ومقرها اإلمارات، 
عن إنجاز مش��روعها “حيات��ي ريزيدنس” الذي يضم 
منازل عصرية بأسعار مناس��بة تعكس التزام الشركة 
بأرق��ى معايي��ر الجودة واهتمامها ب��أدق التفاصيل في 

إطار جهودها لتلبية متطلبات العمالء.
ويتألف المش��روع من 122 وحدة س��كنية و20 وحدة 
ت��اون هاوس، بقيم��ة 168 مليون درهم )45,7 مليون 
دوالر(. كم��ا أعلن��ت “أورورا” ع��ن ب��دء المرحل��ة 
الثانية من المش��روع، حيث س��يتم بن��اء 103 وحدات 
س��كنية و19 وحدة تاون هاوس ستكون جاهزة بحلول 

ديسمبر/كانون األول 2019.

“أورورا” تنجز مشروع
“حياتي ريزيدنس”

الفرصة الذهبية إلعمار العراق نهاية 2018

صرح رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة 
م��ن اإلرهاب ف��ي الع��راق، مصطفى الهيت��ي، خالل 
مؤتمر صحف��ي، أن العاصمة بغداد تحتضن في 5 - 6 
كانون األول/ديس��مبر 2018، قم��ة “الفرصة الذهبية” 
إلع��ادة اإلعم��ار، تح��ت ش��عار “الع��راق قف��زة إلى 
األمام” بمشاركة العشرات من الشخصيات والشركات 
االس��تثمارية والبعثات الدبلوماسية في العراق، لعرض 
ف��رص اإلعم��ار الكبيرة أمام الش��ركات االس��تثمارية 
المحلية والعربية والعالمية، إضافة إلى مشاريع قطاعات 

الصحة والتربية والتعليم العالي ومراكز الشرطة والبلديات والطرق والجسور.
مصطفى الهيتي

أكبر فنادق “ماريوت” في مكة

بوينت��س  “ف��ور  عالم��ة  افتتح��ت 
ب��اي ش��يراتون” التابع��ة لمجموعة 
“ماري��وت الدولي��ة”، فن��دق ف��ور 
بوينت��س ب��اي ش��يراتون ف��ي مكة 
المكرمة، ليكون أكبر منشآت العالمة 
حول العالم. ويض��م الفندق أكثر من 

1100 غرفة و4 مطاعم ومس��احة الس��تضافة الفعاليات على امت��داد قرابة ألف متر 
مربع، ويرتكز في موقع مميز ضمن حي النسيم بالقرب من المسجد الحرام، ليوفر وجهة 
مثالية للوافدين بغرض الحج أو العمل. كما يحتضن الفندق 4 منافذ لتناول المأكوالت.

أعلنت الش��ركة العقارية السعودية، عن خططها لتنفيذ 
أضخ��م مش��روع عق��اري متع��دد االس��تخدامات في 
العاصمة الس���عودي�ة الري��اض، يحمل اس��م الوديان، 
ويمتد على مس�����اح�ة 7 ماليين متر مربع. وهو يع�د 
أول مش��روع تطوي��ر عق��اري خاص يحص��ل على 
اس��تقالل إداري وتنظيم��ي، وذل��ك من خ��الل مكتب 

التنظيم الذاتي.
يقع مش��روع الودي��ان، على بع��د 15 دقيقة من مطار 
المل��ك خال��د الدول��ي، و20 دقيقة من وس��ط المدينة، 
وهذا الموقع االستراتيجي يضعه على مقربة من كثافة 
س��كانية تتجاوز 8 ماليين نسمة، يش��كلون سوقاً وقوة 

عاملة الستخداماته المتعددة.

أضخم مشروع متعدد االستخدامات
في الرياض
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المسـاكن وإعـادة إعمـار المناطـق.

الخطوة الثالثة ...
أما الخطوة الثالثة، فهي تتعلق بـ)االتحاد التعاوني السكني(، حيث أن 
الجمعيات السكنية كانت على مدى أربعين عاماً، أحد مداخل تأمين 
المنزل للمواطن السوري بسعر مناســب، وفي سبيل إعادة فعاليتها 
بشكل إيجابي -بعيداً عن الفساد الذي شاب القطاع في األزمة، وقبل 
األزمة- تم إيقاف الجمعيات لفترة من الزمــن، يتم العمل اآلن على 
مراجعة كل جمعية، للتأكد من جديتها ونيتها العمل، لتكون شــريكة 
في إعادة اإلعمار ونهضة البلد. أما أن تكون ليست كذلك، خاصة أن 
عدد الجمعيات السكنية الســورية 2600 جمعية، “لو كانت جميعها 

جادة لما حدثت أزمة سكن” حسبما قال خميس.

سنوات قليلة ...
وختم خميس، بأنه في سبيل تحقيق ذلك، تم تكليف وزارة اإلسكان 
واألشــغال العامــة بإعــداد الدراســة الالزمــة لتقييم الشــركات، 
وقامت الوزارة بذلك، وأنهت دراســاتها، ما يعني أن العمل بنظام 
الجمعيات السكنية سينطلق خالل أســابيع قريبة مقبلة، ألنه ما من 
مجال ألن يترك قطاع الســكن عشــوائيا، بعد تضرره بهذا الشكل 
الكبير، وبعد كل المعانــاة التي لحقت بالمواطــن “ال بد من العمل 
بشــكل منظم، وعبر المســاهمة الحقيقية، لتغدو المدخالت الثالثة 
اإلطار الصحيح، خالل سنوات قليلة وسريعة”.إلعادة قطاع اإلســكان في المناطــق المدمــرة، والمتضررة، في 

سورية تتجه لتعميم تجربة حلب في اإلعمار

تجربة حلب ...
هذا القرار نتــج عن االســتطالع الميداني الذي أجــري في حلب، 
وخلص إلى رؤيــة تطويرية عمرانيــة جديدة تحقــق التنمية على 
الصعيد التجــاري ووضع المخطــط التنظيمي الجديد، بمشــاركة 
كل أبناء حلب من )الجامعة، واإلدارة المحليــة، ومجلس المدينة، 
ونقابة المهندســين، وغرفة الصناعة، وغرفة التجارة(، بما يحقق 
تنمية عمرانيــة، خاصة في المناطــق الزراعية، التــي أُوقف فيها 

االنتشار األفقي.

البدائل ...
أمـا عـن الخطـوة الثانيـــة، فهي تكمن في الحاجة إلــى إعادة بناء 
نحو 500 ألف منزل ســــوري تضرر بســـبب الحــرب، وهو ما 
يعني أن ســورية بحاجة إلى “تريليونات من الليرات الســورية”، 
إال أنها مبالغ ليســت موجودة حالياً، ما يعنــي أن الحلول تكمن في 
اللجوء إلى بدائل أخــرى، “وهذه البدائل موجــودة” على حد قول 

خميس.
وبيّن خميس، أن أحد أهم الحلول هو أن جزءاً من البناء، ســــتقوم 
به مؤسســات الدولــة كـ)المؤسســة العامــة لإلســكان(، والجزء 
اآلخر، ســـتقوم به )شـــركات التطوير العقاري(، باعتبار القطاع 
الخاص شــــريـك فاعل لتخفيــف العبء عـن الدولـــة، ومواردها 
المتوفـرة في الوقت الحالي، لذا فإن الحكومــة بصدد البدء بتأهيل 
هذه الشركات، وبصدد تطوير القانون، بما يسهل منحها القروض 
واألراضــي في حــال الرغبــة، لتكــون الجــزء األهم فــي تأمين 

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوري عماد 
خميـس، أن التجربــة التي اتبعـت في 
محافظـة حلب بدايـة عـام 2017، حيال 
إعادة إعمار المناطق المدمرة، والمتضررة 
بفعـل الحرب، وتحديـداً في مـا يخـص 
إعادة بناء القطـاع السـكني، سـتعمم 
على كل المحافظات السـورية، باعتبارها 
تجربـة اعتمدت اإلجـراءات التشـريعية، 
والتمويل، والدراسات والخطط التنفيذية، 
والتي خلصت إليهـا الحكومـة مـع كل 
الجهات المعنية بعد عقد أكثر من عشرة 
اجتماعـات، ليصـار إلى أن كل منطقــة 
متضررة، يجـب أن يكـون لها مخطـط 
تنظيمي جديد، بدءاً من الوحـدة اإلداريـة 

وصواًل إلى المدينة.

 عماد خميس
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قط��اع البتروكيماويات في الكويت من خالل مش��روع مصن��ع األوليفينات الثالث 
والعطريات الثاني في مجم��ع التكرير والبتروكيماويات والذي يش��تمل أيضاً على 
مصفاة الزور، بهدف إنتاج 945 ألف طن من البولي بروبلين سنوياً، و1.4 مليون 
طن من بارا زيلين العطري، و421 ألف طن من البنزين. وكذلك مش��روع الوقود 
البيئي الضخم لتحدي��ث مصفاتي األحم��دي وميناء عب��دهللا ليلبي الطل��ب المحلي 
والدولي للوقود النظي��ف المتوافق مع المعايي��ر البيئية العالية، والذي بلغت نس��بة 

إنجازه نحو 85 % وبحجم استثمار بلغ 4.68 مليارا دينار.
• تطوير البنية التحتية من خالل حزمة مشاريع ضخمة منها مشروع ميناء مبارك 
الكبير بنس��بة إنجاز نحو 51.5 %، والذي سيحتوي على 24 رصيف بسعة مناولة 
تتجاوز 8.1 ماليين حاوية س��نوياً لخدمة الكويت والمنطقة، ومشروع جسر الشيخ 
جابر بنس��بة إنجاز ٪83.6، الذي س��يكون بمثاب��ة حلقة وصل بي��ن مدينة الكويت 
ومدينة الصبية مما س��يعزز مش��روع تطوير إقليم الش��مال، إضافة إلى مش��روع 

توسعة مطار الكويت الدولي لجعله قادرا على استقبال 25 مليون مسافر سنوياً.
• تنش��يط قطاعات حيوية وإطالق طاقاتها الكامنة، خاصة القطاع السياحي وقطاع 

الخدمات اللوجستية وسالسل اإلمداد والتسهيالت التجارية.
وتتويجاً لثقة المستثمرين في السوق الكويتية الحيوية، قامت هيئة تشجيع االستثمار 
المباشر بالترخيص لحوالى 32 شركة أجنبية في الكويت بحجم استثمار مباشر بلغ 
نحو 806 مليون دينار حت��ى تاريخه توزع على 11 قطاع اقتصادي، وس��توفر ما 

يزيد عن ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين.
ومن هذه الش��ركات العالمية التي تم الترخيص لها خالل الس��نوات الماضية: “آي 
وغيرها.بي إم”، و“جنرال إلكتريك”، و“ماكينزي آند كومباني”، و“هواوي”، و“ليماك”، 

مشاريع استثمارية وتنشيط القطاعات في الكويت

وعقدت في الملتقى جلس��ة حصرية جمعت عدداً 
من الوزراء وكبار المس��ؤولين الذين استعرضوا 
أح��دث التط��ورات الجاري��ة والخط��وات الت��ي 
أنجزت لتحقي��ق رؤية كويت جدي��دة 2035 وفق 
ركائزها الس��بع التي تتناول إدارة حكومية فاعلة، 
اقتصاد متنوع ومستدام، بنية تحتية متطورة، بيئة 
معيش��ية مس��تدامة، رعاية صحية عالية الجودة، 

ورأسمال بشري إبداعي ومكانة دولية متميزة.

ومن أبرز هذه التطورات:
المعام��الت  وتس��ريع  اإلج��راءات  تقلي��ص   •
الحكومية من خالل التوسع في استخدام الخدمات 
الحكومي��ة اإللكتروني��ة لتعزيز الش��فافية وفعالية 

األداء الحكومي.
• تس��هيل إجراءات تأس��يس وإصدار التراخيص 
االس��تثمارية  والمش��اريع  لألعم��ال  التجاري��ة 
ف��ي الكوي��ت وتنش��يط دور القطاع الخ��اص في 
االقتصاد الوطني من خالل إنش��اء النافذة الواحدة 
الوطنية )مركز الكويت لألعمال( من قبل وزارة 
التجارة والصناعة الكويتية بمشاركة كل من هيئة 
تشجيع االس��تثمار المباش��ر والصندوق الوطني 
والمتوس��طة  الصغي��رة  المش��روعات  لرعاي��ة 
وتنميتها. وقد عكس��ت البيان��ات المتوافرة ارتفاع 
عدد الش��ركات ذات المس��ؤولية المح��دودة التي 
حصلت على ترخيص تجاري من 5621 ش��ركة 
في عام 2016 إلى 9682 شركة في عام 2017.

• دخول عص��ر إنتاج الطاق��ة البديل��ة واالعتماد 
على مصادر مس��تدامة وصديق��ة للبيئة من خالل 
مش��روع مجمع الش��قايا للطاقات المتجددة والذي 
حق��ق نس��بة إنج��از تتج��اوز 80 %، ويتوق��ع 
اس��تكماله في ع��ام 2022، بهدف زي��ادة الطاقة 
اإلنتاجية لمحط��ات تولي��د الكهرب��اء لتأمين 15 
% من احتياج��ات البالد للطاقة للع��ام 2030 من 

المصادر المتجددة.
المضاف��ة،  القيم��ة  ذات  الص��ادرات  تنوي��ع   •
وذل��ك بإضاف��ة منتج��ات متخصص��ة لتعزي��ز 

نجح ملتقى الكويت لالستثمار بنسخته الثانية 2018، والذي انعقد تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، في شـهـر مارس/آذار الماضـي، في تعزيـز ثقـة المسـتثمرين العالميين باالقتصاد 

الكويتي.



70

تقارير

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2018

العمل على إنهاء الحروب
اس��تجابة له��ذه التحديات وضع��ت الفاو “إطاراً مؤسس��ياً لدعم 
السالم المستدام في سياق جدول أعمال 2030”، بحيث يساعدها 
عل��ى تحوي��ل عملياتها في الح��االت المتأثرة بالن��زاع إلى نهج 
استراتيجية قائمة على األدلة وذات تركيز متعمد تهدف إلى دعم 
السالم المستدام، ويرشدها  لتصيغ تدخالتها بطريقة تأخذ النزاع 
في االعتبار ويمكن أن تس��اهم في منع تفش��ي النزاع وتصعيده 
واس��تمراره. وتدع��م الفاو المجتمعات الريفية ف��ي مواجهة آثار 
الح��روب، حيث عززت نُهجاً تش��اركياً لحي��ازة األراضي في 
أعق��اب الح��روب األهلية في أنغوال وكوت ديف��وار وموزمبيق 
وكولومبي��ا. وتس��اعد المش��روعات الزراعية عل��ى إعادة دمج 
المقاتلين السابقين في إطار برامج نزع السالح والتسريح وإعادة 
الدمج في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا والفلبين. وتعمل 
المنظمة، بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة الشريكة، على دعم 
الس��الم في أفغانستان، حوض بحيرة تشاد، ميانمار، الصومال، 
جنوب السودان، السودان، س��ورية، أوكرانيا، اليمن، وغيرها، 
وجميعها مناطق نزاع ساخنة. ويتضمن هذا العمل المساعدة في 
إنشاء أنظمة ألبان، وتوفير البذور والمدخالت الزراعية، ووضع 
خط��ط حماية اجتماعية تس��تجيب للصدمات وتع��ي المخاطر، 
وحتى دعم اتفاقات الس��الم المحلية للمحافظة على اس��تمرارية 
برام��ج التلقيح الحيواني - وهي برام��ج تختص بها الفاو حققت 
نتائ��ج تاريخية بما ف��ي ذلك القضاء على الطاع��ون البقري في 
وقت الصراع المسلح في أنحاء شرق أفريقيا. والموضوع العام 
المشترك هو دعم الدول للحفاظ على إنتاج الغذاء حتى في أسوأ 
األوقات. وبما أن الزراعة هي القطاع االقتصادي الرئيس��ي في 
معظ��م الدول المتأثرة بالنزاعات، فإن أهميتها تتعدى أساس��يات 
وتساهم في بناء الثقة في المجتمع.األم��ن الغذائ��ي، إذ يمكن أن تكون محركاً لالس��تقرار والتعافي 

النقص في التمويل يهدد تصدي “الفاو” لألزمات
حذرت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) من الخطورة المترتبة على نقص التمويل المقدم لألزمات، ال 
سيما منها الحروب التي تتطلب استجابة إنسانية عاجلة ومساعدة زراعية طارئة، في أعقاب حدوث صدمات جديدة 
فيها. وفي حال عدم توفير التمويل الكافي، ستدفع المشكالت الجديدة، من نزاعات وموجات جفاف وفيضانات أو 

مواسم الجدب، ماليين الناس نحو الجوع وانعدام األمن الغذائي الحاد، وهذا بدوره يهدد حياتهم ومستقبلهم. 

وفي حال لم تتلق س��بل العيش المعتمدة على الزراعة مس��اعدات طارئة، سيكون 
هن��اك خطر حقيقي يتمثل في زيادة تدهور األوضاع في مناطق النزاع المتضررة 
حول العالم خالل النصف الثاني من 2018، فضالً عن تزايد الجوع واالحتياجات 

اإلنسانية.
للحروب شأن آخر

تقول منظمة الفاو، إن العقد الماضي شهد ازدياد الحروب األهلية والنزاعات بشكل 
ملح��وظ، وعصفت أضرارها بجميع القطاعات االقتصادية في الدول المتضررة، 
وأدت بالشعوب نحو مجاعات ونقص في أبسط االحتياجات. وكانت الزراعة أبرز 
المتضررين جراء ذلك، حيث س��ببت الحروب خس��ائر فادحة للمجتمعات الريفية 
العاملة بها. وتستش��هد المنظمة بالحالة في س��ورية، حيث تظهر أحدث المؤشرات 
إمكانية تفاقم أثر س��نوات النزاع والنزوح نتيج��ة الجفاف الذي تعرضت له بعض 
أج��زاء الب��الد، ما يهدد بتقوي��ض اإلنتاج الغذائي أكثر، مثلم��ا حدث مع محصول 
القم��ح الذي انخفض جراء الح��رب 40 %. وعلى الرغم م��ن التحديات الكبيرة، 
يواصل قطاع الزراعة، الذي يعد بمثابة شريان الحياة لماليين األشخاص الضعفاء، 
الحفاظ على توفير نصف اإلمدادات الغذائية تقريباً في البالد. وفي العراق، تراجع 
إنتاج األغذية المصنعة أكثر من 10 %. ونتيجة الحرب األهلية في س��يراليون في 
التسعينات من القرن الماضي، فقدت 70 % من الماشية وتراجع إنتاج زيت النخيل 
واألرز أكث��ر م��ن 25 %. وفي بوروندي، أظهرت األبح��اث أن احتمال تعرض 
األفراد للعنف س��اهم ف��ي تراجع زراعتهم للقهوة بمقدار الخم��س تقريباً حتى بعد 

انتهاء الحرب بأربع سنوات.
أكثر مما نتصور

وتق��ول منظم��ة الفاو، إن التأثي��رات المتعددة للنزاع -بما في ذلك النازحين قس��راً 
واألطف��ال الذي��ن يعانون من س��وء التغذية- تؤدي إلى تده��ور التنمية في األماكن 
م في  األكثر حاجةً إليها، إذ يعيش حوالى 75 % من األطفال الذين يعانون من التقزُّ
العالم في البلدان المتضررة من النزاعات، ويقدر أن 87 % من جميع األشخاص 

الذين يعانون في فقر مدقع يعيشون في بلدان ضعيفة وهشة بيئياً.
تمويل أقل من المتوقع

تحتاج الفاو بش��كل عاجل إلى 120 مليون دوالر لتصل إلى 3.6 ماليين ش��خص 
في المناطق المتضررة من األزمات التي تعاني من نقص حاد في التمويل، خالل 
الفترة المتبقية من 2018. وبش���كل ع��ام، فق��د تلق��ت الفاو أق��ل م��ن 30 % من 
مبلغ المليار دوالر الذي طلبته في بداية عام 2018 لتلبية االحتياجات الطارئة ل�33 
مليون شخص حول العالم. وفي بعض حاالت األزمات، تلقت الفاو ما ال يزيد عن 
6 % م��ن االحتياجات الالزمة، مما جعل الماليين معرضين لخطر الجوع الحاد. 
وتعليق��اً على هذا الموضوع، قال مدي��ر إدارة حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل في 
الفاو ومسؤول البرنامج االستراتيجي لبناء القدرة على الصمود دومينيك بيرجيون: 
نرغب بتس��ليط الضوء على االحتياجات الطارئة في ظل هذه األزمات التي تعاني 
م��ن نقص في التمويل في المناطق التي تكون موارد عملنا فيها محدودة للغاية في 
الوقت الحالي، ويجب العمل اآلن على توفير األمن الغذائي الطارئ وتدخالت سبل 
العيش إلنقاذ أرواح الناس وحماية سبل معيشتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود في 
وجه األزمات المس��تقبلية. ومن خالل دعم الش��ركاء من أصحاب الموارد، يمكننا 
المس��اعدة في تفادي تده��ور األمن الغذائي أكثر في بع��ض مناطق األزمات التي 

تعاني من اإلهمال في عام 2018.

دومينيك بيرجيون
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المنطقة”. أضاف: “يجب علينا تسريع التقدم 
نحو نموذج اقتصادي مبن��ي على االبتكار، 
يس��اهم ف��ي خلق وظائ��ف منتج��ة وفرص 

واسعة االنتشار”.
أم��ا نائ��ب رئي��س الش��ؤون الجيوسياس��ية 
واإلقليمية ف��ي المنتدى االقتصادي العالمي، 
ميريك دوس��ك، فعلّق قائ��اً: “يتكيف العالم 
مع التغي��رات التكنولوجية غير المس��بوقة، 
وم��ع التغي��رات في توزيع الدخ��ل والحاجة 
إلى مسارات أكثر استدامة للنمو االقتصادي. 
وعلي��ه، فإن التنويع وري��ادة األعمال أمران 
أساس��يان في خلق الفرص للش��باب العربي 

وإعداد بادهم للثورة الصناعية الرابعة”.

الدول العربية مطالبة بأنساق اقتصادية جديدة
خلص تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، والذي نشره المنتدى االقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي 
في 14 أغسطس/آب 2018، إلى أن على الدول العربية التحضير لسياق اقتصادي جديد، حيث أنه على الرغم من موجة 
كبيرة من التحسينات غير المسبوقة في الجاهزية التكنولوجية، يواصل العالم العربي نضاله من أجل االبتكار وخلق 
فرص واسعة النطاق لشبابه، حيث لن يكفي االستثمار الذي تقوده الحكومة، وحده لتوجيه طاقات المجتمع نحو 

زيادة مبادرات القطاع الخاص، وتوفير تعليم أفضل ووظائف ذات إنتاجية أكثر، وزيادة الحراك االجتماعي.

اتساع الفجوة
ويخلص التقرير، إلى أن الفجوة في التنافسية 
م��ا بي��ن اقتص��ادات دول مجل��س التع��اون 
الخليجي واالقتصادات األخرى في المنطقة، 
ال س��يما تلك المتأث��رة بالصراعات وأعمال 
العنف، قد اتس��عت في العق��د األخير. وعلى 
الرغ��م من ذلك، يوجد أوجه تش��ابه بين هذه 
االقتصادات، خصوصاً مع انخفاض أسعار 
النف��ط ف��ي الس��نوات القليل��ة الماضي��ة، ما 
اضط��ر، حتى أكثر البلدان ثراًء في المنطقة 
العربية، إلى التشكيك في نماذجها االجتماعية 

واالقتصادية.
وم��ن الماحظ في مختلف دول المنطقة، أن 
التحصيل العلمي العالي ال يعني بالضرورة 
ف��رص أفض��ل، بل على العك��س في بعض 
األحي��ان، حيث نج��د أنه كلّما زاد مس��توى 
التحصيل العلمي، كلّما زاد احتمال بقاء الفرد 

عاطاً عن العمل.
ع��اوةً عل��ى ذل��ك، ف��إن الم��وارد المالية 
وفرص التمويل نادراً ما يتم توزيعها خارج 
إط��ار حلقة صغي��رة من الش��ركات الكبيرة 
والراس��خة، وذل��ك على الرغم م��ن إمكانية 
البن��وك للتمويل. وأخيراً فإن النظام القانوني 
المعقد يحد من الوصول إلى الموارد المغلقة 
ويُصعّب المبادرات الخاصة في شكل كبير. 
وعلي��ه فإن العديد من بل��دان المنطقة تحاول 
إيجاد حلول جديدة للحواجز التي كانت قائمة 

في السابق أمام قدرتها التنافسية.
نحو اصالحات حكومية

تعليق��اً عل��ى نتائ��ج التقري��ر، ق��ال الرئيس 
التنفيذي لمؤسس��ة التمويل الدولية، فيليب لو 
هورو: “نأمل في أن يحفز تقرير التنافس��ية 
ف��ي العال��م العربي لع��ام 2018 مناقش��ات 
تخل��ص بإصاحات حكومي��ة متعددة تُطلق 
العنان لمش��اريع الشباب وريادة األعمال في 

وباس��تثناءات دول قليل��ة كاألردن وتون��س 
ولبنان، فإن لمعظم البلدان العربية اقتصادات 
أق��ل تنوع��اً م��ن البلدان ف��ي أقالي��م أخرى 
ذات مس��تويات الدخ��ل المماثلة. وبالنس��بة 
إليهم جميع��اً، فإن الطريق نح��و اقتصادات 
أقل اعتم��اداً على النفط يكمن في سياس��ات 
اقتصادي��ة كلي��ة قوي��ة تس��هل االس��تثمار 
والتجارة، وتعزز الصادرات، وتحس��ن من 
ج��ودة التعليم والمب��ادرات لزي��ادة االبتكار 
والتبني التكنولوجي بين الشركات. وال بد من 
أن تكون المبادرة الريادي��ة ومبادرة القطاع 
طريق النجاح. الخاص الواس��عة النطاق عنصراً أساسياً في 

ميريك دوسك فيليب لو هورو
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تقييم خبرة العمل
وفي ما يخص الدراسة، سئِل الموظفون فيما إذا كانوا يقولون آراءاً 
إيجابية حول الشركة التي يعملون بها ويتصرفون كمناصرين لها، 
وإن كانوا متحمس��ين للبقاء في مكان عملهم لفترة طويل��ة، وما إذا 
كانوا متحمسين للسعي بغية تقديم أفضل ما لديهم للمساعدة في نجاح 
الش��ركة. وفضالً عن هذا النم��وذج المبني على “الق��ول، والبقاء، 
والسعي”، يقيّم نموذج إرتباط الموظفين من “أيون” 16 عامالً مبنياً 
على الخبرة في العمل. ويتضمن ذلك: المس��يرة المهنية والتطوير، 
التركيز على العميل، اتخاذ القرارات، التنّوع والش��مول، التمكين/

االستقاللية، والخصائص المميزة لصاحب العمل، المدير، المهمة/ 
القيم، إدارة األداء، المكافآت والتقدير، القيادة العليا، إدارة الكفاءات 
وش��غل الوظائف، ومه��ام العم��ل والتوازن بي��ن الحي��اة الوظيفية 
والشخصية. وفي الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا، الحظت الشركة 
تركي��زاً متزايداً على الت��وازن بي��ن الحياة الوظيفية والش��خصية، 
حيث س��جلت أكبر المكاس��ب في المكافآت والتقدير، ومهام العمل، 

والتوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية.
الشركات لم تستقر بعد

من جانب��ه، ق��ال الش��ريك المس��اعد ورئي��س ممارس��ات إرتباط 
الموظفين لدى “أيون” في الشرق األوس��ط وأفريقيا، خالد يوسف: 
“ال تزال الش��ركات في المنطقة ف��ي مواجهة حالة م��ن عدم اليقين 
واالضطراب، ولك��ن تقريرنا يؤكد على ما تبذل��ه من جهود واعية 
لالستثمار في استراتيجيات الموظفين والكفاءات التي تعزز تجربة 
العمل لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ويتمثل الهدف األساس��ي 
للش��ركات في ضرورة أن تفهم بوضوح مج��االت التركيز األكثر 
بمستوى خبرة الموظفين حولها”.أهمي��ة من حي��ث المش��اركة، وتحديد أفض��ل التدخ��الت لالرتقاء 

الموظفون يرتبطون بالعمل أكثر في المنطقة العربية

نسب وأرقام
وكشف تقرير التوجهات العالمية الرتباط الموظفين بالعمل 2018، 
عن ثبات المس��توى العالمي إلرتباط الموظفين عن��د 65 %، بينما 
ارتفعت هذه النس��بة في المنطق��ة فوق المعدل عن��د 69 %، بزيادة 
5 نق��اط ع��ن 2017. وبالرغم م��ن انخفاضها بواق��ع درجة واحدة 
قياس��اً بعام 2017، واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تس��جيل 
مس��تويات قوية عند 70 %، بزيادة عن معدالت الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا. وحققت دول ش��رق البحر األبيض المتوسط أعلى 
نس��بة 74 % )65 % س��ابقاً(، فيما ارتفعت المس��تويات في شمال 
أفريقيا بواقع 8 درجات قياس��اً بع��ام 2016 إلى 65 %. وش��هدت 
دولة اإلم��ارات انخفاضاً بنقطتي��ن من 70 % إل��ى 68 %. وتمثّل 
االنخفاض األكثر أهمية في تحفيز المواطنين واس��تعدادهم لتجربة 
أش��ياء جديدة، جّراء الخوف من الوقوع في أخطاء عرضية. وبعد 
محافظتها عل��ى أعلى درج��ة إرتب��اط لموظفيها ف��ي المنطقة لمدة 
عامين متتاليين، تشهد الس��عودية اآلن انخفاضاً بنقطتين من 71 % 
إلى 69 %. ويعتبر ط��رح اإلصالحات االقتصادي��ة واالجتماعية 

عامالً أساسياً يحتمل مساهمته في هذا االنخفاض.
أبرز األسباب في المنطقة

تم تصنيف المكافآت والتقدي��ر باعتبارها أقوى دواف��ع االرتباط في 
المنطقة هذا العام، والتي حلّت في المرتبة الرابعة خالل عام 2017. 
وتمثلت أبرز نتائج الدراس��ة في كيفية اس��تعداد الش��ركات لتقنيات 
المس��تقبل عبر برامج إرتباط الموظفين بالعمل. إذ تتطلع إلى صقل 
مهارات موظفيهم، وتعزيز معرفتهم الفنية بالتط��ورات التقنية مثل 
الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة. واألهم من ذلك، أدركت الشركات أن 
زيادة االجتماعات واللقاءات مع القيادة العليا واطالع الموظفين على 

استراتيجية الشركة يعتبران كمجاالت مهمة تحمل أولوية كبيرة.

كشفت شركة الخدمات المهنية العالمية “أيون”، النقاب عن مستوى ارتباط الموظفين بالعمل في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام 2018، وذلك باالستناد إلى تحليل مستويات ودوافع اإلرتباط بالعمل بين 

الموظفين في شتى أنحاء المنطقة.
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مكعب في عام 2016، إلى 17.7 مليار مت��ر مكعب في عام 2017. كذلك ازدادت 
عمليات اإلحراق ف��ي ليبيا بمق��دار 1.6 مليار متر مكعب، وف��ي الواليات المتحدة 
األميركية زادت بما يعادل 0.6 مليار متر مكعب، وف��ي نيجيريا زادت 0.3 مليار 

متر مكعب.

قبول دولي متزايد للمبادرة
وتعليقاً عل��ى ذلك، قال المدي��ر األول والرئيس لقطاع الممارس��ات العالمية للطاقة 
والصناعات االستخراجية في البنك الدولي، ريكاردو بوليتي: “تبعث أحدث بيانات 
إحراق الغاز على التفاؤل، ولكن علينا االنتظار بضع س��نوات أخرى حتى نعرف 

هل تشكل هذه البيانات نقطة تحول تشتد الحاجة إليها”.

أضاف: إن إنهاء أنشطة إحراق الغاز الروتينية عنصر رئيسي من عناصر أجندتنا 
لتخفيف آثار تغير المناخ”، ولفت إلى أن عدد األطراف التي صادقت على المبادرة 
العالمية للحد من إحراق الغاز التي أطلقت قبل ثالث��ة أعوام أصبح اآلن 77 طرفاً، 

يساهمون بنحو 60 % من إجمالي عمليات إحراق الغاز في أنحاء العالم.

وفي عام 2015، أطلق األمين العام لألمم المتحدة الس��ابق، بان كي مون، ورئيس 
البنك الدولي، جيم يون��غ كيم، مبادرة “الوق��ف التام إلحراق الغ��از المعتاد بحلول 
2030”، وذلك مع 25 من األطراف األول��ى التي صادقت على المبادرة التي تلزم 
أعضاءه��ا بالكف عن إحراق الغ��از في عملي��ات التطوير الجديدة لحق��ول النفط، 
والبحث عن حلول إلنهاء عمليات اإلحراق المعتاد في مواقع إنتاج النفط القائمة في 
27 حكومة و35 شركة نفطية و15 مؤسسة إنمائية.أقرب وقت ممكن عل��ى أال يتجاوز ذلك 2030. وصادق عل��ى المبادرة حتى اآلن 

العالم يقلل من إحراق الغاز المصاحب للنفط

يُقَص��د بإحراق الغ��از، إح��راق الغ��از الطبيعي 
المصاحب الس��تخراج النفط. وهو م��ا يؤدي إلى 
انطالق أكثر م��ن 350 مليون طن م��ن انبعاثات 
ثاني أوكسيد الكربون كل عام، وما لذلك من آثار 
خطيرة ضارة بس��بب انبعاثات غاز الميثان غير 

المحترق والكربون األسود.

ويُعَد إح��راق الغاز أيض��اً إهداراً كبي��راً لموارد 
له. الطاقة ال يسع العالم تحمُّ

صدرت هذه البيانات عن الش��راكة العالمية للحد 
من إح��راق الغ��از، وهي منظم��ة يديره��ا البنك 
الدولي، وتضم في عضويتها حكومات وشركات 
نف��ط ومؤسس��ات دولية تعم��ل للحد م��ن إحراق 

الغاز.

وقد وضع��ت اإلدارة الوطنية األميركية لدراس��ة 
المحيطات والغ��الف الجوي والش��راكة العالمية 
للحد من إحراق الغاز تقديرات اإلحراق بالتعاون 
مع جامعة كولورادو، اس��تناداً إلى مشاهدات من 
مجس��ات متطورة في قم��ر صناع��ي أطلق عام 

.2012

البلدان
ظلت روس��يا أكب��ر بلد من حي��ث إح��راق الغاز 
في العال��م، لكنها س��جلت  أيضاً أكب��ر تراجع في 
عمليات اإلحراق ب�حوال��ى 2.5 مليار متر مكعب 

مقارنةً بعام 2016.

لت فنزويال والمكسيك أيضاً انخفاضاً كبيراً  وسجَّ
في أنش��طتهما إلحراق الغاز ب�2.4 و1 مليار متر 

مكعب على التوالي.

وكان االتجاه معاكس��اً في إي��ران )تحتل الترتيب 
الثالث عالمياً على مس��توى إحراق الغاز(، حيث 
زادت مع��دالت اإلحراق م��ن 16.4 ملي��ار متر 

أظهرت بيانات جديدة لصور األقمار الصناعية حدوث تراجع في أنشطة إحراق الغاز في مواقع إنتاج النفط 
من نحو 148 مليار متر مكعب في عام 2016 إلى 141 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2017، أي بنسبة 5 %، 

وذلك بعد سنوات من تزايد هذه األنشطة على مستوى العالم منذ عام 2010.
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اليوفي على مواقع التواص��ل الجتماعي إقباالً كبي��راً، إذ زاد عدد متابعيه 
على تويتر بحوال��ى مليون و100 أل��ف متابع، وملي��ون و400 ألف على 

إنستغرام، كما زاد عدد المتابعين على فايسبوك بحوالى 500 ألف متابع.
من جهة أخرى، استطاعت الصورة التي نش��رها الالعب البرتغالي معلناً 
فيها انتقاله إلى يوفنتوس أن تحقق رقماً قياس��ياً على إنستغرام بعدما وصل 
عدد المعجبين بها خ��الل يومين إلى م��ا يزيد عن 11 مليون��اً و500 ألف 
إعج��اب، وبالتالي فهي أكثر ص��ورة لرياضي حققت إعجاب��ات على هذه 

المنصة.

أرباح بالجملة على المدى األطول
إضافة إلى ما س��بق، س��اهمت الصفقة في نفاد التذاكر الموس��مية الخاصة 
بنادي جوفنتوس، وأكد النادي أن اجمالي االشتراكات التي تم بيعها وصل 

إلى 29 ألف بطاقة رغم رفع أسعارها بنسبة 30 % تقريباً.
وذهبت ش��بكة “كي بي إم جي” أبعد من ذلك، إذ رجحت أن  يتمكن النادي 
من جني حوال��ى 500 مليون يورو من صفقة البرتغالي خالل الس��نتين أو 

الثالث سنوات المقبلة.
وتقول الش��بكة، إن ق��دوم رونالدو س��يدفع المزيد من الجماهي��ر إلى ملعب 
اليوفي )أليانز س��تاديوم( لحضور المباريات خالل الموسم المقبل 2018 - 
2019، وبالتالي ستس��اهم التذاكر المباعة بتحقيق أرباح إضافية تراوح بين 
15 و18 مليون يورو. ويقدر أن يحصل اليوفي في الموسم المقبل على مبلغ 

يقدر ب�52 مليون يورو من قيمة التذاكر في الدوري.
وتضيف الشبكة، أن إيرادات توزيع البث التلفزيوني ستتراوح ما بين 190 
السنوات الثالث المقبلة بين 75 و100 مليون يورو.مليون يورو و255 ملي��ون يورو. وس��تزيد ربحية مح��ال يوفنتوس خالل 

صفقة رونالدو ... الدجاجة التي تبيض ذهبًا

الصفقة
كشف جوفنتوس، عن تفاصيل صفقة رونالدو، حيث بلغت 
100 مليون يورو ستدفع على مدار عامين، يضاف لها 12 
مليون يورو كمتغي��رات. ويمتد عقد البرتغالي ل�4 مواس��م 
حتى 30 يونيو/حزي��ران 2022، وس��يحصل على راتب 

قدره 30 مليون يورو، وهو األعلى أجراً في إيطاليا.
من جهة أخرى، س��يحصل نادي مانشس��تر يونايتد )نادي 
رونال��دو األس��بق(، عل��ى 2.5 ملي��ون ي��ورو م��ن قيمة 

الصفقة.

يوم فقط بنصف القيمة
القيم��ة اإلعالمي��ة للنج��م البرتغالي والضج��ة المصاحبة 
للصفقة، مهدت الطريق تباعاً أمام نادي “السيدة العجوز” 

ليجني ثمار صفقة القرن كما وصفت في إيطاليا.
بدايةً م��ع قميص الالعب، ال��ذي حقق مبيع��ات هائلة بعد 
طرحه مباش��رة في األسواق، إذ ش��هدت متاجر يوفنتوس 
ازدحام��اً وصفته الصح��ف اإليطالية بأنه غير مس��بوق، 
حتى أن المتجر اإللكتروني للنادي شهد عطالً بعد الطلب 
الهائل على قميص الالعب رق��م 7. ووفق صحيفة “آس” 
اإلس��بانية،  فقد بيع حوالى 520 ألف قميص خالل ال�24 
س��اعة األولى من طرح القميص بقيمة بلغ��ت 54 مليون 
ي��ورو، وبعد 48 س��اعة فقط تج��اوزت المبيع��ات حاجز 

ال�80 مليون يورو.

كسر قاعدة العمر والسعر
معروٌف في عالم المس��تطيل األخض��ر، أن الالعب كلما 
زاد عمراً قلَّ عطاؤه وبالتالي س��عره، لكن رونالدو كس��ر 
القاعدة هن��ا، إذ أن قيم��ة انتقاله )112 ملي��ون يورو( في 
عمر ال�33 عام��اً، كانت أكبر منها عندم��ا كان عمره 24 
عاماً، حين انتق��ل من مانشس��تر يونايتد إل��ى لاير مدريد 
بقيم��ة 94 مليون ي��ورو. وإن يكن س��اهم في هذا الس��عر 

طفرة األسعار التي شهدتها الكرة مؤخراً.

رونالدو يحلق بمواقع التواصل
وبع��د 48 س��اعة م��ن إتم��ام الصفقة، ش��هدت حس��ابات 

انتهت رحلة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد بعد تسع سنوات من العطاء داخل أسوار البرنابيو، ليفتح 
بعدها النجم البرتغالي صفحًة جديدة مع نادي جوفنتوس اإليطالي في عملية انتقال هي األغلى في تاريخ 
المالية والرياضية  العالمي، وبدأت األرقام القياسية  النادي. وما إن تمت هذه الصفقة، حتى شغلت اإلعالم 

تتحطم على إثرها.
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مجموعة ماكياج جديدة من شيسيدو
إطالق  إع��ادة  تعتب��ر 
ماركة ماكياج شيسيدو، 
مثي��ر  فص��ل  أح��دث 
وابت��كاري ف��ي تاريخ 
ه��ذه الماركة التجارية 
الغني. وإذ ه��ي رائدة 
ف��ي صناع��ة التجميل 
منذ ع��ام 1872، فإن 
“شيسيدو” تقوم بإعادة 
ميدان  مساحة  صياغة 

التجميل ثانية تحت شعار “إهداء اليابان إلى العالم”.

عملة ذهبية بـ1.7 مليون دوالر
بيعت عملة ذهبية تعود للقرن 
الثامن عش��ر وتحمل صورة 
جورج واشنطن، أول رئيس 
للوالي��ات المتح��دة،  مقاب��ل 
1.7 ملي��ون دوالر في مزاد، 
حس��بما أك��دت دار هيرتدج 

أوكشنز.
وتحمل العمل��ة الصادرة عام 

1792، صورة نس��ر على أحد جانبيه��ا وعلى الجانب اآلخر وجه 
جورج واش��نطن. ويعتقد أنه��ا قدمت كهدية لواش��نطن عند وضع 

خطط إلنشاء أول دار لسك العمالت بعد الثورة األميركية.

أول فندق للقطط في سورية
في  افتت��ح 
الس�����اب�ع 
م����ن آب/
غس�ط�س  أ
في   2018
دمش�����ق، 
أول ف�ن�دق 
ل�ل�ق�ط���ط 

Paw Cats Hotel، بإدارة محمد بطحة وزوجته لين آغا، حيث 
يتي��ح الفن��دق للمربين ترك قططه��م في بيئة آمنة ومس��تقرة أثناء 

سفرهم، مقابل 500 ليرة سورية يومياً.

تتويج ملكة جمال لبنان للمغتربين

تُوجت االوس��ترالية راش��يل يونان بلقب ملكة جم��ال لبنان في دول 
االغت��راب لعام 2018، وس��ط حفل فخم في مدين��ة باتايا التايلندية. 
وتعاونت هيئة السياحة في تايالند مع لجنة ملكة جمال لبنان والمؤسسة 
اللبنانية لإلرس��ال )LBCI( الستضافة الحدث. وتم نقل المتسابقات 
ال�11 اللواتي تأهلن للمرحلة النهائية لمسابقة الجمال جواً إلى تايالند 
لمدة 5 أيام، حيث صّورت المرحلة األخيرة من برنامج األنشطة.
يذك��ر أنها المرة األولى التي يقام فيها الحفل النهائي لمس��ابقة ملكة 

جمال لبنان االغتراب في تايالند.

صيدا .. أكبر حديقة مائية في المتوسط

افتتح��ت مدين��ة صيدا أكب��ر حديقة مائية في لبن��ان وحوض البحر 
االبيض المتوس��ط ، وذلك خالل احتف��ال اُقيم في جوار قلعة صيدا 
البحرية برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون. وستكون الحديقة 
نقطة جاذبة لألسماك بأنواعها ومقصداً لهواة ومحترفي الغوص من 

أجل تنشيط السياحة البيئية والبحرية في المدينة.
وقدم��ت قيادة الجيش 10 آليات عس��كرية قديم��ة العهد الى جمعية 
أصدقاء شاطىء وجزيرة صيدا إلتمام هذا المشروع، بحيث تشكل 
هذه االليات مالذاً آمناً وبيوتاً لألس��ماك على انواعها في قاع البحر 

الرملي في محيط جزيرة صيدا.
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ساعة مستوحاة من جينز الدينم
تالءم��ت س��اعة أوميغ��ا ريلماس��تر 

األصلية منذ ع��ام 1957 مع حياة 
األفراد في الطبقة العاملة.

المجموع��ة  ف��إّن  والي��وم 
بتكري��م  تفخ��ر  الجدي��دة 
ماضيه��ا الصناع��ي م��ن 
تقديم نم��وذج جديد  خالل 
م��ن  بتصمي��م مس��توحى 
جين��ز الدينم، وذلك بفضل 
م��ا تتمت��ع به م��ن تصميم 

موثوق.

تألق جديد من “بوفيه”
 Virtuoso تُقدّم
VII من بوفيه، 
وجهين مميّزين 
إطاره��ا  عل��ى 

الرمزي.
وتتميّز الس��اعة 
بنظ���ام إط���ار 
القاب���ل  أمادي�و 

للعكس، والذي يتيح تحويل الس��اعة إلى س��اعة يد قابلة للعكس إلى 
س��اعة طاولة أو ساعة جيب من دون اس��تخدام أي أدوات. وتتوفر 

الساعة باللونين األحمر أو األبيض.

“رويال أوك أوفشور”
“روي����ال أوك أوفش�����ور 
كرونوغ��راف كاموف��الج” 
س��اعة جريئ��ة ب��كل ما في 

الكلمة من معنى.
الس��اعة بهيكل  تتميّز ه��ذه 
يبلغ قطره 44 مم ومصنوع 
من الف��والذ المقاوم للصدأ، 
الس��يراميك  م��ن  وبط��وٍق 
أخض��ر اللون، وبت��اجٍ قابل 
للقف��ل عن طري��ق الضغط 

والتدوير.

NBA خاصة بفريق Tissot Chrono XL
 Tissot Chrono تتميز مجموعة

 ،NBA الخاص��ة بفري��ق XL
بعلب كبي��رة والتي يبلغ قطرها 
45مم. فه��ذه المجموعة المهداة 
إل��ى فرق NBA مليئ��ة بمزايا 
تصميم جذابة، تش��مل العقارب 
الواضحة والمينا األس��ود الذي 
يجعل الش��عار وأل��وان الفريق 

حرين.
أما خاصية الكونوغراف المفيدة 

فتضفي جاذبية رياضية.

Tissot إصدار أولمبي من
 Tissot T-Touch Expert تحم��ل
Solar نفس تصنيف معدات ضبط 
االحترافي��ة  الرياض��ات  توقي��ت 
الم��زودة بوظائ��ف مث��ل المقياس 
والبوصلة ووح��دات الكونوغراف 
المختلف��ة والمناطق الزمنية الثنائية 
ووحدتي تنبيه، عالوة على إضاءة 

خلفي��ة وتقويم دائ��م إلتمام مجموعة المزاي��ا وكل ذلك يحميه إطار 
10 ب��ار مقاوم للماء )100م/330 قدم(. وال تس��مح أش��عة الضوء 
 ®Super-LumiNova الموجودة على المينا لمؤشرات وعقارب
بالتوهج في الظالم فحسب ولكنها تعمل أيضاً على إعادة شحن الساعة.

كليفتون: وظائف عملّية وخطوط أبدية
داخل مجموعة كليفتون، تكشف “بوم إيه 
مرس��ييه” عن 3 ط��رازات ذات تصميم 
أني��ق ووظائف أيقوني��ة. اخت��ارت الدار 
إحياء الميناء غي��ر اللّماع باللون األبيض 
بابت��كارات س��اعاتية جديدة م��ع تعقيدات 
صغي��رة: تقويم كامل، تاري��خ ارتجاعي، 

واحتياطي طاقة.
وتض��ّم كلٌّ م��ن الط��رازات الثالثة نظام 
حرك��ة أوتوماتيكي في علبة م��ن الفوالذ 

المصقول بملمس س��اتيني ذات قطر يبل��غ 43 ملم تضمن أجزاؤها 
الناتئة التي يرتبط بها السوار راحةً مثالية عند االرتداء.
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تنّعم بسحر العزلة عن العالم
كونس��تانس  منتج��ع  يق��ع 
زارابانجينا في مدغش��قر، 
فوق جزيرة بركانية خصبة 
صغيرة، حيث تنتشر الفلل 
على طول شاطئين خالبين 
لمنح زّوارها تجربة تجّسد 
المنع��زل  الم��الذ  فخام��ة 

بأبهى المعاني.
ويتأل��ف المنتج��ع من 25 
أنيق��ة كائن��ة عل��ى  في��ال 

شاطئ نقي.

“أكوا دي بارما” في طيران االتحاد
أطلقت االتح�اد 
ن  ا ل�ل�ط�ي�����ر
ش�������راكته��ا 
الج��دي��������دة 
م��ع عالم�����ة 
لعط����ورات  ا
اإليطال�ي�������ة 

الفاخ��رة، أك��وا دي بارما، حيث س��توفر االتحاد للطيران تش��كيلة 
حصرية من حقائب مس��تلزمات السفر والعناية الشخصية لعمالئها 
المسافرين على متن طائراتها للدرجة األولى ودرجة رجال األعمال 

للرحالت بعيدة المدى.

HARLEY تسّرع استراتيجيتها
 Harley كش��فت
 - Davidson
ح���ول  تفاصي��ل 
خّطة نمّوها حتى 
س������ن�ة 2022، 
ف��ي عالم يش��ه�د 
تغيّرات س��ريع�ة 

ومطال��ب جديدة للمس��تهلكين، ف��إن اإلجراءات المتس��ارعة تدعم 
أهداف الشركة مع تركيز متزايد واستثمار استراتيجي إلعادة تنشيط 
األعمال في الواليات المتحدة مع تس��ريع وتيرة النمو على الصعيد 

العالمي.

فرص عمل لمحبي نوتيال
“فيري���رو”  أعل�ن����ت 
اإليطالية المالكة للعالمة 
التجاري�ة “نوتيال” أنه�ا 
بصدد تعيي�ن موظفي��ن 
للعمل لديه��ا في مهن��ة 
الذواقة من أجل التعرف 
على نكه��ات الكاك���او 

والبن��دق والمكونات األخرى المس��تخدمة في صناعة الش��وكوالتة 
الشهيرة. واشترطت الشركة على المتقدمين لشغل الوظيفة أن يكون 
محباً للش��وكوالتة والبندق وعلى استعداد للس��فر للعمل في مختبر 

“نوتيال” في “ألبا” بمقاطعة “بيدمونت” شمالي إيطاليا.

رحلة اللؤلؤة السياحية بالهليكوبتر
أطلق��ت ألف��ا 
للوج�ه�����ات 
الس��ي�اح�ي��ة 
“رح��ل�������ة 
ل������ؤة  لل��ؤ ا
الس����ياحي��ة 
بالهليكوبتر”.

وتس��ت�غ�رق 
هذه الرحلة مدة وقدرها 12 دقيقة من فندق أتالنتس النخلة متوجهة 
إل��ى برج خليفة، وب��رج العرب. وتتوفر هذه الرحلة بش��كل يومي 

وتبلغ تكلفتها 179 دوالراً أميركياً للشخص الواحد.

#FollowTheSun من بالزو فيرساتشي
فندق  أطل��ق 
و  ز ب���������ال
فيرس��اتش��ي 
أول ع��رض 
يُتيح للمقيمين 
ف���ي دب�����ي 
قض��اء نه�ار 

بي��ن ربوعه، وابتكر الفندق المصنّف من فئة الخمس نجوم عرض 
#FollowTheSun ك��ي يقض��ي الضي��وف نهاراً م��ن الراحة 
واالستجمام، ويستمتعوا بالسباحة طوال النهار في األحواض الثالثة 

الموّزعة بين أرجاء الفندق.
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أوالدهم، موضحاً أن الضع��ف المفاجئ في تركيز األطف��ال أو تحصيلهم 
العلمي، والتغي��رات المفاجئة في المزاج، وازدياد اس��تخدام األجهزة أثناء 
الليل، واالزدياد أو النقص الحاد في ع��دد األصدقاء على وسائل التواصل 
االجتماع��ي، وظه��ور أصدقاء بفارق ِس��ني ملح��وظ، أو حت��ى االختفاء 
المفاجئ عن ش��بكات التواصل، يُعدّ إش���ارات تحذيري��ة بوجود خطب ما 

لدى األوالد.

عدوانية زائدة
عالوة على ذلك، من الممك��ن أن تكون العدوانية الزائ��دة واالكتئاب لديهم 
ورغبتهم في تعريض أنفس��هم ل��أذى، وفقدانه��م الحماس تجاه أش��ياء أو 
نش��اطات يحبونها، واالكتفاء بإجابات قصيرة غير ش��افية وإنهاء الحوار 
بس��رعة، مع ظهور ف��روق ملحوظة ف��ي طريق��ة التعامل وفي الس��مات 
الشخصية، دالئل باعثة على القلق، ينبغي على أولياء األمور أخذها بجدية 

وعدم تجاهلها.

وهناك خطوات في إمكان األس��ر اتخاذه��ا لتقليل الخطر ال��ذي قد يواجه 
أطفالهم على اإلنترنت، منها على س��بيل المثال، التح��دث مع األطفال عن 
األخطار التي قد تك��ون كامنة في أنش��طتهم على اإلنترنت، ومش��اركتهم 
حياتهم الرقمية، حتى يعتادوا تقب��ل الوالدين وحضورهما وتفاعلهما معهم، 
إضافة إلى توعي��ة الولد على أهمية عدم مش��اركة اآلخرين على اإلنترنت 
ومشاركتها على شبكات التواصل.كل ما يعرفون��ه، ودعوته إلى توخ��ي الحذر بخصوص حياته الش��خصية 

MOMO على قائمة األلعاب المسببة النتحار األوالد

Momo ماهية
تعتبر Momo، أح�دث ألعاب الموت في س��لس��ل��ة من 
“تحدي��ات االنتح��ار” التي انتش��رت في اآلون��ة األخيرة 
عبر اإلنترنت، وترم��ي إلى وضع األطف��ال والمراهقين 
في تحدي��ات أم��ام مس����تخدمين مجهول��ي الهوي����ة ق��د 
يش��جعونهم على ارتكاب أفعال عنيفة أو حتى اإلقدام على 

االنتحار.

ويقوم مبدأ اللعب��ة على تح��ٍد يقام بين األطفال وش��خص 
مجهول يرس��ل لهم صوراً عنيفةً ومزعج��ة، مع تهديدات 
مس��تمرة إن لم ينفذوا األوامر التي يُفترض إتمامها خالل 

فترة محددة.

التواص��ل  منص��ات  عب��ر  س��ريعاً  اللعب��ة  وانتش��رت 
االجتماعي مثل “فايسبوك” و“إنستغرام” و“واتس اب”.

وتذّكر هذه اللعبة بلعبة “الحوت األزرق” التي انتش��رت 
بسرعة في وقت سابق من العام 2018، وسلبت حياة عدد 

من األطفال.

ل����دى  األمن��ي  الباح��ث  دع����ا  ذل��ك،  عل��ى  وتعليق��اً 
“كاسبرس��كي الب”، محمد أمين حاس��بيني، األس��ر إلى 
اليقظة ف��ي مراقب��ة تصرف��ات األوالد ونش��اطاتهم على 
اإلنترنت، ومعرفة األش��خاص الذي��ن يتواصلون معهم، 
الفت��اً إل��ى أن أهمية اإلش��راف عل��ى نش��اطات األطفال 
والمراهقي���ن على اإلنترن��ت ت����زداد خصوص��اً خ�الل 
فترة الصيف، نظراً لزيادة معدالت نش��اطهم اإللكتروني 
أثن��اء العطلة وقلّ��ة النش��اطات الخارجية بس��بب قس��وة 

الظروف الجوية.

اقتراحات حلول لألهل
ويضي����ف حاس����بيني، أن ثّم��ة حل����والً أمني��ة قوي����ة 
وبرام��ج فعال��ة للرقاب����ة األبوي����ة يمك��ن اللج��وء إليها 
لمراقبة نش��اطات األوالد على اإلنترن��ت، وتحديد الوقت 
الذي يقضونه عليها، وعلى أولي��اء األمور في هذا الصدد 
االنتباه بدقٍة إلى أي إش��ارات غير معتادة ق��د تظهر على 

التي تؤدي إلى العنف، كانت لعبة Momo تظهر للعلن بأسلوبها  في عالم بات يزخر مؤخراً بشتى األلعاب 
لتتعالى األصوات بعد ذلك  الجنوبية،  الثانية عشرة من عمرها في أميركا  ًوفاة طفلة في  الشبيه، مسببة 

محذرًة من أخطار هذه اللعبة التي تستهدف مستخدمي WhatsApp من األطفال.
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السيجارة اإللكترونية أشد ضرراًعالج ألمراض التقدم بالعمر!
ت�وص�ل����ت 
دراس��������ة 
ة  ي������د ج��د
أج�رت�ه�����ا 
م�ع������ة   ج�ا
 ،E x e t e r
إل���ى أن�����ه 
ب�اإلم�ك���ان 
الوقاي��ة م�ن 
األم���راض 
المرتبط����ة 

بالعمر، مثل السرطان والخرف، عبر تجديد الخاليا في المختبر.
ووجد الباحثون، أن حقن كميات صغيرة من كبريتيد الهيدروجين 
الكيميائي في “مناطق حفظ الطاقة” في الخاليا، يسمح لها بالتحكم 

في تنظيم الجينات مرة أخرى.
ويمكن لكبريتيد الهيدروجين، أن يكون س��اماً إذا اس��تخدم بكميات 
كبيرة، لذا تم حقن المادة الكيميائية مباشرة في قوى الطاقة بالخاليا، 

والمعروفة باسم mitochondria، للحد من اآلثار الجانبية.

وجدت دراس��ة أجراها باحث��ون من جامعة برمنغه��ام، أن دخان 
السيجارة اإللكترونية يسبب ضرراً كبيراً لخاليا مناعية مهمة في 
الرئتين ويزيد من االلتهابات، حيث تقلل السوائل التي تحتوي على 
النيكوتين المس��تخدمة في الس��جائر اإللكتروني��ة من قدرة الجهاز 

المناعي على تنظيف الرئتين ومنع تراكم الكيماويات الضارة.
وحذر الباحثون من خطورة “الرأي الس��ائد على نطاق واسع بأن 

السيجارة اإللكترونية آمنة”.

خشب صناعي جديد في الصين“ناسا” تكتشف كوكب الجحيم

اكتشف علماء فلك من وكالة الفضاء األميركية “ناسا”، كوكباً غازياً 
تصل فيه درجة الحرارة إلى معدل هائل حتى أنه يشهد تبخراً لمادتي 
الحديد والتيتانيوم. وبحس��ب ما نقلت صحيفة “مترو” البريطانية، 
ف��إن الكوكب “الجهنم��ي” الذي يتكون في أغلب��ه من الهيدروجين 
ونواة صلبة صغرى، يمتاز بمواصفات يجري رصدها لدى النجوم 
في العادة. وأوضح الباحثون أن الكوكب الجديد الذي أُطلق عليه اسم 
“KELT-9b” ليس أكثر حرارة من الش��مس، لكن يتجاوز الطاقة 

الموجودة في أي نجم آخر في المجموعة الشمسية.

نجح فريق م��ن الباحثين الصينيين في تطوير اس��تراتيجية جديدة 
لتصنيع الخش��ب الصناعي المس��توي من عناص��ر عضوية على 
نطاق واس��ع، الذي يتمي��ز بخفة وزنه وخواص الق��وة العالية مع 
القوة الميكانيكية التي يمكن مقارنتها بالخشب الطبيعي. وتوفر هذه 
االس��تراتيجية طريقة جديدة لتصنيع وهندسة مجموعة واسعة من 
الم��واد المركبة ذات الكفاءة العالية في هندس��ة المحاكاة الحيوية، 
م��ع وظائف ومزايا متعددة مرغوبة على نظرائها من التكنولوجيا 
التقليدي��ة. وأك��د الباحثون الصينيون، أنه بالمقارنة مع األخش��اب 
الطبيعية، فإن األخشاب االصطناعية تتمتع بمقاومة أفضل للتآكل 

وللماء والحامض.
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خاصية التش��فير، ولكن ال تستخدم هذه الخاصية 
افتراضياً. فهذا يش��به امتالك خزنة، ولكن تركها 
غي��ر مقفلة. خذ بعض الوقت لمعرفة ما إذا كانت 
أجهزت��ك أو خدمات��ك تس��تخدم بالفع��ل خاصية 

التشفير أو إذا كنت بحاجة إلى تشغيلها.

3. راج��ع إع��دادات الخصوصية عل��ى أجهزتك 
وتطبيقاتها. قد تشارك أكثر مما تريده على جهازك 

نصائح أمنية للخصوصية في عصر إنترنت األشياء

بدأ إنترنت األشياء بتغيير حياتنا اليومية، وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق األوسط، فقد أصبح ينقلنا 
إلى المستقبل. لكن الكثير من أجهزة إنترنت األشياء تنتشر في األسواق من دون إيالء االهتمام المناسب 

بالحماية اإللكترونية والخصوصية.

استخدم
كلمات

مرور قوية
وتوقف

عن إعادة
استخدام
كلمات
متداولة

نصائح حول الخصوصية
تؤم��ن جمعي��ة اإلنترنت، وه��ي منظمة 
غي��ر ربحي��ة تك��رس جهوده��ا لضمان 
التطوير المفتوح الستخدام اإلنترنت، بأن 
تظل الش��بكات العالمي��ة متمحورة حول 
المس��تخدم وتس��تمر في العم��ل لمصلحة 

الجميع.

ولهذا تقدم جمعية اإلنترنت أفضل خمس 
نصائح تساعد على تثقيف الجمهور حول 
الخصوصية واألمان عند استخدام أجهزة 

إنترنت األشياء.

وع��ن هذه الخطوة تقول المديرة اإلقليمية 
لجمعية اإلنترنت في الش��رق األوس��ط، 
س��الم يموت، إنه “إذا كنا نريد أن يستفيد 
الجميع م��ن إمكانات األجه��زة المتصلة 
باإلنترن��ت، فنحن بحاجة إل��ى التأكد من 
أنه��ا آمنة وموثوقة. يمكنك االنضمام إلى 
الناس في جميع أنحاء العالم والمس��اهمة 
م��ن أجل عال��م أكثر أماناً عن��د االتصال 

باإلنترنت”.

1. تعلّم كيفية “التس��وق الذكي” واشتري 
األجهزة التي تحترم الخصوصية، وذلك 
من خ��الل ق��راءة تعليقات المس��تهلكين 
واتفاقي��ة المس��تخدم. اس��أل نفس��ك عّما 
إذا كان الجه��از بحاج��ة إل��ى االتص��ال 
باإلنترنت أم أنه يحت��اج فقط إلى اتصال 
بتقني��ة البلوتوث. إذا لم تتمكن من معرفة 
م��ا إذا كان آمن��اً أم ال، فق��د يك��ون م��ن 
األفض��ل لك ش��راء منتج ال يحت��اج إلى 

اتصال باإلنترنت.

2. استخدم خاصية التشفير. تمتلك بعض 
األجهزة والخدمات القدرة على اس��تخدام 

أو تطبيقاته. راجع إعدادات الخصوصية 
لتحدي��د األش��خاص الذي��ن يمكنهم رؤية 
بيانات��ك على الجهاز. اس��أل نفس��ك: من 
أريد أن يرى ه��ذا النوع من المعلومات. 
من المهم تجنب ربط جهازك أو تطبيقاته 
بحس��ابات الوس��ائط االجتماعي��ة عندما 
يك��ون ذلك ممكناً. على س��بيل المثال، ال 
تحتاج وس��ائل التواص��ل االجتماعي إلى 
معرف��ة ع��دد الخط��وات الت��ي خطوتها 
الي��وم، لذا ال تربط متعق��ب اللياقة البدنية 

بحسابك على الشبكات االجتماعية.

4. اس��تخدم كلمات م��رور قوية وتوقف 
ع��ن إعادة اس��تخدام كلم��ات المرور. ال 
تس��تخدم كلمة الم��رور االفتراضية فقط، 
أو كلمة المرور البس��يطة القابلة للتكّهن، 
أو كلم��ة المرور التي تس��تخدم معلومات 
شخصية يس��هل الوصول إليها. قد تكون 
إعادة استخدام كلمة المرور أسهل بالنسبة 
ل��ك، ولكن إذا ت��م اختراقها أو س��رقتها، 
المجرمي��ن  عل��ى  أيض��اً  تس��هل  فإنه��ا 
اإللكترونيي��ن الوصول إل��ى أجهزتك أو 

خدماتك األخرى.

5. اتخذ خطوات لجعل ش��بكتك المنزلية 
أكث��ر أمان��اً. م��ن خ��الل حماية الش��بكة 
المنزلية، فإنك تح��د من تعرض جهازك 
للتهدي��دات عبر اإلنترنت وتس��اعد على 
التخفيف من مخاطر األجهزة على شبكتك 
التي ق��د تؤثر على اآلخرين. هناك طرق 
سهلة لجعل ش��بكتك أكثر أماناً كاستخدام 
خاصية التشفير، وكلمات المرور القوية، 
والجدار الناري لحماية الشبكة الالسلكية 
المنزلي��ة. غالب��اً م��ا يت��م إنش��اء جدران 
إلى تشغيلها ببساطة.الحماية في أجه��زة التوجيه وتحتاج فقط 

سالم يموت
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الدوري اإلسباني مباشر ومجاني
توصل��ت رابطة ك��رة القدم في 
إس��بانيا إلى اتفاق اس��تثنائي مع 
“فايس��بوك” لتمكين مستخدميها 
في جنوب آسيا من متابعة الدوري 
اإلسباني مباشرة ومجاناً، لتكون 

متاحة عبر الموقع للمشاهدين في دول: الهند، أفغانستان، بنغالديش، 
بوتان، نيبال، المالديف، سيريالنكا، وباكستان.

ويس��تخدم “فايس��بوك” نحو 348 مليون مستخدم في تلك المنطقة، 
م��ن بينه��م 270 مليون ف��ي الهند وحدها. وكما ه��و الحال مع بقية 
محتويات “فايس��بوك”، تتاح مش��اهدة تلك المباريات للمستخدمين 

مجاناً مصحوبة بإعالنات مستهدفة.

تطبيق إلكتروني لمعرض دمشق الدولي
بيّ��ن رئي��س دائ��رة المعلومات 
في المؤسس��ة العامة للمعارض 
واألسواق الدولية معتز ديوب، أن 
المؤسسة وبالتعاون مع الشركة 
الدولية للتقنيات التعليمية، تطلق 

تطبيقاً الكترونياً على األجهزة الذكية خاص بمعرض دمشق الدولي، 
كدلي��ل مكاني وتعريفي بفعاليات المعرض، خالل دورته الس��تين، 
وأش��ار إلى إمكانية تحميله عبر محركات البح��ث العالمية، إذ يقدم 
لمس��تخدميه مخططاً تفصيلياً كامالً للمدينة، واألجنحة، والشركات 
المشاركة في المعرض، مع أرقام الهواتف والعناوين المطلوبة، كما 

يزود السوريين في المغترب بأرشيف كامل عن المعرض.

منظومة لتخطيط المدن السورية
أعلن خبير الطبوغرافيا في الجيش العربي الس��وري حس��ن محمد 
علي، وصول س��فينة ش��حن روس��ية إلى ميناء طرطوس، محملة 
ب�200  طن من المعدات التقنية، بما فيها مجمع رقمي متنقل لوضع 
الخرائط ومخططات المدن، يتكون من 5 شاحنات، و 5 مقطورات، 
وحاوي��ات للمعدات المس��اعدة، ليقوم بتش��غيله 30 خبي��راً، خدمة 
لألغراض العس��كرية والمدني��ة. وبين علي أن المجم��ع قادر على 
تنفيذ مسح التضاريس، ووضع نماذج ثالثية األبعاد للخرائط، ورسم 
الخرائط الرقمية، وأعمال المس��احة، وترس��يم الح��دود. وقد تدرب 
الكادر الس��وري في روس��يا على استخدامه، وهو سيسخر بالدرجة 
األولى في الغوطة الش��رقية. وأكد رئيس قسم االتصاالت العسكرية 
الروسية قسطنطين كالميكوف، أن المجمع سيساعد السوريين بوضع 
خرائط جديدة ضرورية إلعادة اإلعمار، وتخطيط المدن المتضررة.

Bayt.comو Arab.org شراكة بين

عقد arab.org، أكبر مجتمع في الش��رق األوسط يقدم خدمات من 
أجل الصالح العام، ش��راكة مع Bayt.com، أكبر موقع للوظائف 
ف��ي المنطق��ة، والت��ي تهدف إلى س��د الفجوة بين المجتم��ع المدني 
وف��رص العمل في المنطق��ة. فللمرة األولى، أصب��ح يوجد منصة 
لتمكي��ن المجتم��ع المدني في جميع أنحاء منطقة الش��رق األوس��ط 
وشمال إفريقيا، األمر الذي سيسهل مهمة إيجاد آالف الوظائف في 
المنظمات غير الحكومية عبر اإلنترنت. وس��تقوم المنصة بانتظام 
باإلعالن عن أحدث الوظائف والمعلومات المهنية لألشخاص الذين 

يسعون إليجاد وظيفة داخل المنظمات غير الحكومية.

غوغل تتعقب مستخدمي أندرويد وأبل
تصّر “غوغ��ل” على  تتبع 
خطوات مستخدميها ومعرفة 
مكانه��م، حت��ى وإن كان��وا 
يرفضون عملية “التعقب”، 

وهو ما يعد انتهاكاً لخصوصية مس��تخدميها الذين يبلغ عددهم أكثر 
من ملياري شخص وفق ما ذكرته وكالة األسوشيتد برس. وأجرت 
الوكالة تحقيقاً حديثاً، وجد أن عدداً من الخدمات في نظام األندرويد 
وأب��ل تس��جل وتحتفظ بموق��ع تواجد المس��تخدم وتنقالت��ه. ولمنع 
“غوغل” من تس��جيل المواقع وحفظها، كما تقول الش��ركة، يمكن 
للمس��تخدم التوجه إلى خاصية Web and App Activity، التي 

تخزن كل المعلومات من التطبيقات والخدمات.
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أول كابل لـ“غوغل” عبر األطلسي

أعلن��ت “غوغل”، عن أح��دث خطوة لها في ما يتعلق بمش��اريع 
الكابالت البحرية، بحيث يمتد المش��روع الجديد، المعروف باس��م 
“دونان��ت” )Dunant(، عب��ر المحي��ط األطلس��ي، من ش��اطئ 
فيرجينيا في الواليات المتحدة إلى الس��احل الفرنس��ي. ويأتي ذلك 
لتوس��يع شبكة الش��ركة، والتي تعد األكبر في العالم، ولمساعدتها 

على تقديم خدمة أفضل لعمالئها.
ويتوقع أن يتوفر كابل Dunant في أواخر عام 2020، بحيث يوفر 
س��عة إضافية عبر المحيط األطلسي ألحد أكثر المسارات ازدحاماً 

على اإلنترنت، كما يدعم نمو خدمات “غوغل” السحابية.

أدوات إلدارة الوقت من “فايسبوك”

طرح��ت “فايس��بوك” أدوات جديدة لمس��اعدة المس��تخدمين على 
إدارة وقتهم خالل التواجد على فايس��بوك وانستغرام، وذلك بهدف 
إث��راء تجربة المس��تخدمين على ه��ذه التطبيق��ات، وقضاء وقت 
مخطط له، وبأسلوب إيجابي ملهم. ويمكن الوصول لهذه األدوات 
م��ن خالل صفحة اإلعدادات في التطبيقين. ففي انس��تغرام، يمكن 
 Your وفي فايس��بوك بالنقر على Your Activity النق��ر عل��ى
Time on Facebook، وفي أعلى الصفحة س��يرى المس��تخدم 
لوح��ة توضيحية تظهر معدل الوقت ال��ذي يقضيه على التطبيق، 
وأسفل اللوحة يمكنه إعداد مفكرة يومية تمنحه تنبيهاً عند الوصول 

إلى حدود الوقت الذي يريد قضاءه على التطبيق يومياً.

طريق رقمي بين أوروبا وأميركا الالتينية

وقع��ت مجموعة تضم 11 ش��بكة لألبح��اث والتثقيف ف��ي أوروبا 
وأميركا الالتينية اتفاقاً إلنشاء طريق رقمي سريع، عبارة عن كابل 
لأللي��اف الضوئية تحت مياه المحيط األطلس��ي، يربط بين أوروبا 
وأمي��ركا الالتيني��ة عب��ر البرتغ��ال والبرازيل. وقال��ت المفوضية 
األوروبية: إن تشغيل الكابل سيبدأ اعتباراً من 2020 وهدفه توفير 
اتصاالت موثوقة عالية الس��عة، لتعزيز التبادالت العلمية والثقافية 
وكذلك األعمال التجارية. ويأتي تش��ييد الكابل في إطار المش��روع 

المسمى اختصاراً “بيال لينك”، وسيبدأ في األشهر المقبلة.

شراكة بين غرافيتي ومايكروسوفت

عقدت “غرافيتي س��وبالي تشاين” ش��راكة مع “مايكروسوفت” 
لتمكينها من تس��ريع عملي��ة تقديم حلول البرمجي��ات، حيث توفر 
األولى للشركات رؤية متكاملة في الوقت الفعلي لسلسلة التوريد.

كم��ا تُس��هم برمجياتها ف��ي تقديم تبص��رات تنبؤي��ه، وإجراءات 
توجيهي��ة، ودعماً مؤتمت��اً التخاذ القرارات عبر ش��بكات اإلمداد 

وسلسلة التوريد واللوجستيات العالمية الخاصة بالشركة.
وأوض��ح الرئي��س التنفي��ذي ل�“غرافيت��ي”، غراه��ام باركر، أن 
برمجيات الش��ركة تدعم رقمنة سالس��ل التوري��د الخاصة ببعض 
الش��ركات العالمي��ة، لالس��تفادة من ف��رص اإلي��رادات وتعزيز 
مش��اركة العمالء. وقال: تس��تكمل ش��راكتنا مع “مايكروسوفت” 
مهمتنا المتمثلة بإلهام سالس��ل التوري��د الحالية تزامناً مع االنتقال 

إلى عصر االقتصاد الرقمي.
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ملصقات Bitmoji باللغة العربية

2.3 % من “سناب شات” للوليد بن طالل

Snap�  بدأ مس��تخدمو تطبيق
 Bitmoji���وعش��اق ال chat
بالحصول على تش��كيلة جديدة 
 B i tmoj i م��ن ملصق��ات 
العربي��ة عل��ى كال التطبيقين. 
Snap� لمس��تخدمي  ويمك��ن 

chat عن��د تبادله��م للرس��ائل 
اس��تخدام مجموعة جديدة من 

الملصق��ات العربية المعبرة عن أش��كالهم بطريق��ة تعكس مزاجهم 
ومش��اعرهم، والتي يتم مشاركتها بكل بس��اطة أثناء الدردشة عبر 

الضغط على األيقونة الدالة على لوحة الملصقات.

أعل��ن مكت��ب الولي��د ب��ن 
طالل عن اس��تحواذه على 
نس��بة 2.3 % م��ن أس��هم 
شركة سناب، وذلك مقابل 
250 مليون دوالر، بمعدل 

11 دوالر للسهم الواحد.
ويأتي االس��تثمار الجديد إكماالً للمس��يرة التي بدأها بن طالل عبر 
“تويتر” وش��ركة ليفت و“جي دي كوم”. وقال الوليد: إن “س��ناب 
ش��ات” هي واحدة من أكثر منصات وس��ائل التواصل االجتماعي 
ابتكاراً في العالم. وكان الوليد قد ألتقى مع الرئيس التنفيذي لش��ركة 

سناب ايفان شبيجل، في عام 2015.

PowerGhost يستهدف الشركات
عثر باحثون لدى كاسبرسكي 
الب عل��ى ن��وع جدي��د من 
الهجم��ات الخاص��ة بتعدين 

العمالت الرقمية المش��فرة والمس��ّمى ب�PowerGhost، يضرب 
الشبكات الحاسوبية في الشركات والمؤسسات في عدة مناطق حول 
العالم، معظمها في أميركا الالتينية. ويشّكل هذا الهجوم أحدث تطّور 
في إطار توّجه متزايد لدى المجرمين اإللكترونيين الستخدام أدوات 
تعدين متطورة في هجمات موّجهة لتحقيق مكاسب مالية. ومن شأن 
ب هجمات  تنامي هذا التوّجه أن يعّرض الش��ركات للخطر، إذ تُخّرِ
التعدين شبكات الحاسوب وتبِطئها ملحقة ضرراً بالعمليات التجارية 

وخسائر مادية بالشركات.

“لينكد إن” يضيف الرسائل الصوتية
التواصل  موقع  قرر 
االجتماع��ي للمهنيين 
ف���ي  المتخص����ص 
العالق���ات المهن�ي��ة 
“لينكد إن” إضاف���ة 
خاصي��ة الرس���ائ�ل 
الصوتي�ة نظراً لكثرة 

مطالبة المستخدمين بها. وأشار موقع “تك كرانش” إلى أن خاصية 
الرسائل الصوتية المسجلة  متوفرة  لكل مس�تخدمي “لينكد إن” من 
خالل تطبي��ق الموقع لألجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التش��غيل 

“آي.أو.إس” و“أندرويد”.

مكالمات جماعية من واتساب
أعلن��ت “واتس��اب”  أنه 
يمك��ن ألي مس��تخدم ان 
يق��وم بمكالم��ة جماعي��ة 
س��واء فيدي��و أو مكالم��ة 
صوتية تضم 4 مشاركين. 
وقالت الشركة أنهم فكروا 

في إضافة هذه الميزة ألن مستخدميهم يقضون أكثر من 2 مليار دقيقة 
في مكالمات الصوتية يوميا. ولبدء مكالمة جماعية كل ما عليك فعله 
أن تقوم أوال ببدء مكالمة فردية ثم ستجد زر باألعلى يتيح لك إضافة 
مشارك أخر ويمكنك إضافة حتى 3 مشاركين لتصبح مجموعة من 4 

مشاركين في مكالمة الفيديو أو المكالمة الصوتية.

إيمرسون أفضل شركة إلنترنت األشياء
حصدت “إيمرسون” 
 ، )E m e r s o n (
المتخصص���ة ف����ي 
مج���ال تكنولوجي����ا 
األتمتة والبرمجيات، 
جائزة “أفضل شركة 
إلنترن��ت األش����ي�اء 

 IIoT Corporate Leader of the( ”2018 الصناعي��ة لع��ام
 .)McRock Capital( من قبل ش��ركة ماك روك كابيتال )Year
وت��م منح الش��ركة هذه الجائ��زة تقديراً لريادتها ونجاحها في نش��ر 

.)IIOT( وتطبيق حلول إنترنت األشياء الصناعية
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تلفزيون بتقنية االختفاء من سامسونغ

وعدت “سامس��ونغ” بطرح شاش��ة تلفزيون جديدة فائقة الوضوح 
تندمج مع الجدار عندما تكون خارج االس��تخدام. وس��تقدم شاش��ة 
“QLED TV” تقني��ة تش��به الحرب��اء، قادرة عل��ى تغيير اللون 
والنقش بش��كل غامض، وتعكس األلوان واألش��كال المحيطة بها 
عندما يكون التلفزيون في وضع “ambient mode”، وستصبح 
الشاش��ة التي صممت لتحق��ق التميز الجمالي، ج��زءا من األثاث 

المنزلي.
ووص��ف، نائ��ب رئي��س قس��م اإللكتروني��ات االس��تهالكية لدى 
“سامس��ونغ”، روبرت كينغ، التكنولوجيا الجديدة بأنها “رائدة”، 
مشيراً إلى أنه “حان الوقت ألن نقول وداعاً لشاشات التلفاز المملة 

في المنزل”.

HTC أول هاتف “بلوك تشين” من

 ،HTC Exodus الحج��ز المبكر لهاتفها الجدي��د HTC أطلق��ت
والذي يعد أول هاتف بلوك تشين في العالم.

وقالت الش��ركة، إنها تعمل على ترجمة رؤيتها الرامية إلى توسيع 
منظومة “البلوك تش��ين”، وذلك عبر الكشف عن أول جهاز ذكي 
في العال��م مخصص لما يدع��ى ب�“التطبيق��ات الالمركزية”، مع 

الحفاظ على أعلى مستويات األمان.
كم��ا أكدت بأن هاتفها الجديد م��زود بمحفظة العمالت الرقمية من 
ن��وع “Cold Storage Wallet”، والخاص��ة بحف��ظ العمالت 

كالبتكوين من دون الحاجة لالتصال بالشبكة.
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Orange تطلق المظلة الرقمية
التنفيذي  الرئيس  أعلن 
Orange األردن  ل���
تي��ري مارين��ي، عن 
الرقمية  المظلة  إطالق 
بمناط��ق مختلف��ة من 
األردن، وذلك تماش��ياً 

مع استراتيجية الشركة الخمسية Essentials 2020، للمساهمة في 
مجتمع المعرفة، وتنمية المجتمعات المحلية، وتضييق الفجوة الرقمية.

بدورها أكدت مديرة إدارة العالقات العامة والمس��ؤولية االجتماعية 
واالتصال المؤسس��ي بالش��ركة رنا الدبابن��ة، الحصول على تمويل 

المشروع من صندوق Orange Foundation العالمية.

أقراص تخزين SSD من سامسونغ
ت  أ ب��������������د
“س��امس��ونغ” 
بإنت��اج أقراص 
ل�ت�خ�زي�������ن  ا
المصمتة أو م��ا 

يسمى أقراص تخزين الحالة الصلبة SSD بسعة 4 تيرابايت بتقنية 
QLC-quad-level cell مع وحدات منها س��تطرحها للمستهلك 
في نهاية عام 2018. وس��تقدم األقراص الجديدة سعة كبيرة، سواء 
ألجهزة الكمبيوتر أو للهواتف الذكية مما يبشر بقفزة قوية في األداء 
والكفاءة. ولعل توفر سعة تخزين أعلى وسعر أقل سيجعل منها آخر 

مسمار في نعش األقراص الصلبة.

سماعات ساوندسبورت فري الرياضية
أطلق��ت عالم��ة بوز 
Bose، س����م�اع�ات 
تعم��ل  رأس جدي���دة 
بتقنية البلوتوث، لتلبية 
رغبة محبي االستماع 
إلى الموس���يقى أثن�اء 
الرياضة،  ممارس�تهم 
مس������م��ى  ت�ح����ت 

ساوندس��بورت فري SoundSport Free. ويزن المنتج الجديد 
15 غرام فقط، وهو يعد قليل نسبياً ويساعد في تخفيف الحمل على 

األذن وعدم الشعور بارتدائها في معظم الوقت.
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192 مليار دوالر صفقات معرض فارنبرة

صفقات كبرى
ش��هد معرض فارنبره الجوي البريطاني 
هذا العام عقد صفقات بقيم��ة 192 مليار 
دوالر أميركي، بارتفاع بنسبة تزيد على 
50 ف��ي المئة مقارن��ة بع��ام 2016، في 
مؤش��ر الى ما قال منظمو المعرض، إنه 

“ثقة بالتجارة العالمية”.
وس��جل المعرض اكثر من 1400 طلب 
على طائرات تجارية بقيم��ة 154 مليار 
لش��راء  ال��ى صفق��ات  اضاف��ة  دوالر، 

محركات بقيمة 21.96 مليار دوالر.
ويزيد اإلجمالي بنحو 67.5 مليار دوالر 
مقارنة بنس��خة المع��رض قب��ل عامين، 
إذ رفع��ت المنافس��ة بين ش��ركتي بوينغ، 
وإيرباص، اللتي��ن حققتا أعل��ى عدد من 
طلب��ات ش��راء الطائ��رات، م��ن حج��م 

المبيعات.

طلبات ضخمة
وأعلنت ش��ركة بوينغ األميركية العمالقة 
لصناع��ة الطائ��رات، عن تس��لمها 676 
طلب ش��راء تصل قيمته��ا االجمالية إلى 
92 مليار دوالر بحسب الس��عر األولي، 
بينما كشفت منافستها األوروبية إيرباص 
أنها تسلمت 431 طلب ش��راء بقيمة 70 

مليار دوالر أميركي.
وقال الرئيس التنفي��ذي لمعرض فارنبره 
الدولي، غاريث روجرز، إن “الصفقات 
الكبيرة التي أُعلنت تظه��ر الثقة بصناعة 
الطي����ران ودور “فارنب��ره” كمقي����اس 

اقتصادي”.
واس��تقطب المع��رض ممثلين لمئ��ة بلد، 
وحض��ور صين��ي قياس��ي. كم��ا ش��هد 
المع��رض زيادة نح��و 10 ف��ي المئة في 
إذ زاره أكثر من 80 ألف شخص.عدد الزوار مقارنة مع السنوات السابقة، 

الوزراء  رئيسة  افتتحته  وكانت  العالم.  في  األضخم   ،2018 والدفاعي  المدني  للطيران  فارنبرة  معرض  يعتبر 
البريطانية تيريزا ماي في جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن، وهو يقام مرة كل سنتين. وهو من األكبر في 

العالم، تشارك فيه عشرات البلدان من بينها مجموعة من الدول العربية.

تيريزا ماي تفتتح المعرض
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المروحية “الهليكوبتر”.
من جهة أخرى، وبالرغم م��ن أن الصورة الوحي��دة التي نش��رتها رولز رويس في 
خبره��ا الصحفي تُظهر التاكس��ي طائًرا من دون طي��ار، إال أنه ال توجد أي إش��ارة 

لتقنيات القيادة الذاتية في تاكسي المستقبل!
أستون مارتن

 Volante Vision من ناحيتها، عرضت أستون مارتن مركبة اختبارية طائرة باسم
Concept، وهي طائرة خاصة فاخرة مزودة بإمكان��ات اإلقالع والهبوط العمودي 

.VTOL
تم تطوير النموذج بالتعاون مع جامعة كرانفيلد وشركتي كرانفيلد إيروسبيس سلوشنز 
و رولز رويس، لتستوعب ثالثة ُركاب وتستشرف المستقبل بوسيلة نقل جوي تعمل 
بتقنية القي��ادة الذاتية وم��زودة بمحرك كهربائي هجي��ن للتنقل ضمن أج��واء المدن 

واألماكن الحضرية.
تستمد الطائرة طاقتها من محرك نفاث يمدُّ ثالث محركات كهربائية بالطاقة الالزمة، 

أي أنها تأتي بنظام هجين كذلك الذي ظهر على تاكسي رولز رويس الطائر.
ومع اقتراب تقنيات القيادة الذاتية بالكامل من الجاهزية، يس��عى العديد من الشركات 
إلى تطوير حلول نقل جديدة في الجو، تستفيد من وجود عدد كبير من األثرياء الذين 
المرورية ويستثمرون وقتهم في أشياء أكثر نفعاً.تُتيح لهم مدخراته��م تحقيق الُحلم باقتن��اء طائرة خاّصة يتج��اوزون فيها االختناقات 

المركبات الطائرة تقتحم المستقبل

رولز رويس
قدم��ت رولز روي��س القابض��ة المح��دودة، وهي 
ش��ركة خاص��ة بصناع��ة مح��ركات الطائرات، 
وتعتبر ثال��ث أكبر منتج��ة لمح��ركات الطائرات 
بالعالم، ابتكاراتها، معلنة عن انضمامها لالستثمار 
ف��ي المس��تقبل بالنم��وذج االختب��اري لتاكس��يها 
الخاص. ويمت��از نموذجها األولي بنظ��ام اإلقالع 
 Vertical Take Off and الرأس��ي والهب��وط 
Landing-VTOL، ويعتم��د نظاًما هجينًا يعمل 
بمح��رك M250 التوربيني النف��اث لتوليد الطاقة 
الذي يُغذي س��ت محركات ُمكهربة، وإلنتاج قدرة 
اجمالية ب� 500 كيلوواط، إضافة إلى وجود بطارية 

تعمل كمخزن للطاقة.
وبحس��ب ما قدمت��ه رولز روي��س ف��ي نموذجها 
األولي، من المفترض أن يستطيع التاكسي الطائر 
خاصته��ا حمل م��ن أربعة إلى خمس��ة أش��خاص 
بس��رعة تصل إلى 400 كيلومتر/س��اعة، وبمدى 
800 كيلومتر قبل الحاجه إلع��ادة تعبئته بالوقود. 
وكونه هجين يستمد طاقته من المحرك النفاث، فهو 

ال يحتاج للشحن الكهربائي.
آلية الطيران

أحد أُس��س التصمي��م الذي يج��ب أن يخض��ع لها 
التاكس��ي الطائر، هو القدرة على اإلقالع والهبوط 
الرأس��ي، وهو ما وفرته أجنحة نم��وذج الصانعة 
البريطاني��ة، الق��ادرة عل��ى ال��دوران 90 درجة. 
وإن كنت تظن أن الم��راوح المتصل��ة بالجناحين 
سوف تس��بب ضوضاء للركاب داخل المقصورة، 
فق��د حلت رول��ز روي��س تل��ك الُمعضل��ة بجعلها 
تُطوى بعيداً من اتجاه المقص��ورة، إضافة إلى أن 
المحركات الُمكهربة مصمم��ة خصيًصا إلصدار 

أقل ضجيج ممكن.
جدير بالذك��ر، أن الصانع��ة البريطاني��ة رّجحت 
أن نس��خة اإلنت��اج م��ن التاكس��ي الطائ��ر متاحة 
في منتص��ف الع��ام 2020، ولن تحت��اج إلى بنية 
تحتي��ة خاص��ة، إذ أنه��ا س��تكون مجه��زة للعمل 
من المط��ارات واألماكن المخصص��ة للطائرات 

تـم الكشـف خالل فعاليـات معـرض 
فارنبره الدولي للطائرات 2018، من قبل 
كل من “رولز رويس” و“أستون مارتن” 

عن مركبة طائرة لكل منهما.
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ازدياد الرحالت الجوية من وإلى سورية
ص��رح مدير ع��ام مؤسس��ة الطيران 
العربية السورية طالل عبد الكريم، أن 
إحصائيات واقع النقل الجوي للمؤسسة 
خالل النصف األول من 2018، تشير 
إل��ى أن عدد الركاب من/إلى س��ورية 
زاد ع��ن 161 أل��ف راك��ب، ج��ّراء 
ارتفاع نس��بة الركاب المسافرين من/

إل��ى اإلمارات بنس��بة 6.1 % مقارنة 
ب��ذات الفترة من 2017، ومن/إلى الدوحة بنس��بة 46.1 %، البحرين 
44.5 %، الكويت 37.1 %، األردن 40.3 %، الخرطوم 10.5 %، 
موسكو 36.6 %، العراق 60.1 %. أما بالنسبة للحموالت المحققة 
فق��د ارتفعت لتصل إل��ى 76.1 % من إجمال��ي المقاعد المعروضة 
للبيع. وقال عبد الكريم: إن الفترة منذ بداية تموز/يوليو 2018 وحتى 
منتصف آب/أغس��طس، شهدت ازدياد عدد الرحالت بنسبة 30 %، 
خاصة إلى القاهرة واإلمارات، فمثال )كانت تسير إلى القاهرة رحلتين 
فقط شهرياً، وغدت 5 رحالت(، ولفت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية 
لرف��ع الحظ��ر الجوي عن س��ورية، خاصة بعد ازدي��اد عدد طلبات 

الشركات األجنبية لتفعيل التعاون مع سلطات النقل الجوي السوري.

إدارة “الملكية” بربع عدد الموظفين

تحدث المدير العام الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية 
األردنية ستيفان بيشِلر، في جلسة حوارية عن التحديات التي تواجه 
“الملكي��ة” نظمها ن��ادي الروتاري “كوس��مبوليتان”، على أنه من 
الممك��ن أن ت��دار “الملكية” م��ن قبل 900 موظف فق��ط، بدالً من 

ال�3900 الذين يعملون حالياً.
وأك��د أن “الملكي��ة” كانت في حالة “العناية الحثيث��ة” ولكنها اآلن 
“تتحرك في االتجاه الصحيح”. وانتقد عقد هيئة تنشيط السياحة مع 
“رايان إي��ر” اإليرلندية المنخفضة التكالي��ف، وقال: إنه تفاجأ من 
الموافقة على العقد. وأضاف: “نريد أن نوفر تنقالً للناس في منطقة 
بالدالشام، ونأمل أن تشمل دمشق قريباً، وأن يكون سفر من يرغب 

من بالد الشام الى باقي العالم من خالل عمان”.

ايرادات ليوناردو ترتفع بسبب قطر

رفعت مجموعة ليوناردو اإليطالية للصناعات العسكرية توقعاتها 
لإلي��رادات والتدفقات النقدية الحرة للعمليات للعام 2018 إلى 17 
ملي��ار دوالر أميركي، لتعكس صفقة طائ��رات هليكوبتر بقيمة 3 
مليارات يورو مع قطر. كما رفعت أيضاً توقعاتها للتدفقات النقدية 
الحرة للعمليات في نهاية العام إلى 300 - 350 مليون يورو، من 

مستوى مستهدف سابق عند حوالى 100 مليون يورو.
وف��ي النصف األول من الع��ام 2018، زادت إيرادات المجموعة 
1.7 % مقارن��ة م��ع الفترة نفس��ها من العام الماض��ي إلى 5.59 

مليار يورو.

العام العاشر لـA380 مع طيران اإلمارات

احتفلت “طي��ران اإلمارات” في 1 أغس��طس/آب 2018، بمرور 
10 س��نوات على دخ��ول طائرة A380 الخدمة ضمن أس��طولها، 
الذي يضم 104 طائرات من هذا الطراز العمالق، وتخدم 49 مدينة 
ف��ي قارات العالم. ومنذ بدايته��ا في عام 2008، نقلت الطائرة أكثر 
من 105 ماليين راكب، وخدمت نحو 115 ألف رحلة، فيما وصل 
مجم��وع الوجبات التي جرى تقديمها إل��ى 120 مليون وجبة. وقد 

استهلك عمالء الدرجة األولى 2.7 مليون علبة من الكافيار.
ويحظ��ى ال��ركاب بخيارات ترفيهي��ة ال تضاهى، م��ن خالل نحو 
3500 قناة يوفرها نظام طيران اإلمارات للمعلومات واالتصاالت 

والترفيه الجوي.
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“فالي بغداد” الى دمشق

أعلنت ش��ركة فالي بغداد، عن تس��يير أولى رحالتها الجوية إلى 
س��ورية، يوم االثنين المصادف 20 آب/أغس��طس 2018، لتكون 
ش��ركة الطيران العربي��ة األولى التي تعاود العم��ل عبر األجواء 

السورية.
وقالت الش��ركة، إنها ستسير رحلتين أسبوعياً )االثنين - األربعاء( 

من مدينتي بغداد والنجف إلى مطار دمشق الدولي.
يش��ار إلى أن “فالي بغداد” تأسس��ت في العراق في عام 2017، 
وهي تسيّر رحالت منتظمة إلى األردن ولبنان وتركيا وأذربيجان. 
وبه��ذا تك��ون س��ورية الدولة الخامس��ة التي تص��ل إليها رحالت 

الشركة.

طيران السالم يضيف طائرات ألسطوله

أعلن طيران الس��الم، أول طيران اقتصادي في سلطنة عمان، عن 
إضاف��ة 6 طائ��رات جديدة من ط��راز إيرب��اص A320neo إلى 
أسطوله. ومن المقرر أن تستلم الشركة أول طائرة في الربع األخير 
من 2018، بينما ستصل الطائرات الخمس المستأجرة األخرى في 
الرب��ع األول من 2019. وتم تجهيز الطائ��رات خصيصاً لطيران 
الس��الم، حيث تتسع إلى 180 راكب وتتسم برحابتها لتمنح مستوى 
متمي��ز من الراح��ة. ويأتي ذلك ف��ي إطار جهود الش��ركة لتعزيز 
أس��طولها وتوس��يع ش��بكة وجهاتها بما يلبي الطل��ب المتزايد على 

الطيران االقتصادي على مستوى السلطنة والمنطقة.

A320neo طيران الخليج تتسلم طائرة

تس��لمت “طي��ران الخلي��ج”، أول طائ��رة إيرب��اص م��ن طراز 
A320neo، الم��زودة بمح��ركات CFM LEAP-1A، حي��ث 
قامت الطائرة برحلتها األولى من تولوز في فرنسا وحطت بمطار 

البحرين الدولي.
وتمتاز عائلة A320neo، بمقصورتها األعرض ضمن الطائرات 
األحادية الممر، باإلضافة لفاعليتها التش��غيلية المستمدة من أحدث 
التقني��ات، من ضمنها الجيل الجديد م��ن المحركات واألجنحة من 

طراز “شاركلتس”.

“بوينغ” تطّور “ستينغراي” االميركية

أعل��ن البنتاغون أنه منح مجموعة “بوين��غ” األميركية عقداً بقيمة 
805 ماليي��ن دوالر أميرك��ي لتطوير أول طائ��رة تموين من دون 

طيار “إم كيو 25 إيه” تعرف بإسم “ستينغراي”.
وذك��رت البحرية األميركي��ة في بيان، أن “بوينغ س��تقوم بتصميم 
وتطوير وتصنع واختبار وتس��ليم وصيان��ة 4 طائرات بدون طيار 
من هذا الطراز س��تبدأ الخدمة عام 2024”، مش��يرةً إلى أن “هذه 
الطائرات من دون طيار سيتم إطالقها من حاملة طائرات، ما يوسع 
إلى حد كبير دائرة عملها ويس��مح لها بالقيام بمهمات مس��تحيلة في 
الوق��ت الحاضر”. وقال قائد عملي��ات البحرية األميركية األميرال 

جون ريتشاردسون، معلقاً: “إنه يوم تاريخي”.
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إنطالق رحالت أجنحة الشام إلى عمان
أكدت ش��ركة أجنحة 
للطي����ران  الش�����ام 
ان�ط���الق أول�������ى 
م��ن مطار  رحالتها 
دمش��ق الدول��ي إلى 
العاصم��ة األردني��ة 
عمان، وذلك بمع�دل 
رحلتي��ن أس���بوعياً، 
وذل��ك عل��ى مت����ن 

طائرات من طراز إيرباص، وأنها تأتي ضمن اس��تراتيجية الشركة 
اآلخذة بالتوسع التدريجي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ATR إيران تتسّلم طائرات جديدة من
أعلنت الخطوط 
الجوية اإليرانية 
ع��ن وصول 5 
ركاب  طائرات 
 ATR نوع  من 

إلى إيران تم ش��راؤها من الش��ركة الفرنس��ية-اإليطالية، ليبلغ عدد 
الطائ��رات من هذا النوع 13. وكانت إيران وقعت عقد ش��راء 20 
طائرة ركاب مع شركة ATR في 9 نيسان/ابريل 2017، وكان من 
المفترض تس��ليم جميع هذه الطائرات إلى إيران نهاية عام 2018، 
كم��ا تعهدت الش��ركة األوروبية إلي��ران بتوفير خدم��ات التدريب 

وخدمات ما بعد البيع.

الواقع االفتراضي في “لوفتهانزا”
حظي المس��افرون على 
مت��ن رحل��ة الخط��وط 
الج�وي����ة األلم�ان��ي����ة 
 LH630 لوفتهانزا، رقم
المتجهة من فرانكفورت 
إلى دب��ي، بفرصة غير 

مسبوقة لتجربة “خريطة الواقع االفتراضي المتحركة” على طائرة 
إيرباص إيه 330. وتس��نى للمسافرين الذين ارتدوا نظارات الواقع 
االفتراضي مش��اهدة األماكن التي يحلقون فوقها على شكل خريطة 
ثالثي��ة األبعاد، إضافة إل��ى القيام بجوالت افتراضية الستكش��اف 

األماكن التي قد يرغبون بزيارتها بزاوية 360 درجة.

شراكة بين طيران الجزيرة وأماديوس
وق��ع��������ت 
“ط�ي�����ران 
 ” لجزي���رة ا
اتفاقية شراكة 
م��ع  جدي���دة 
“أماديوس”، 
ته��دف م���ن 

خاللها إلى إتاحة المزيد من خيارات تسعير تذاكر السفر وتوافرها 
لمختلف وكاالت السفر. وتسعى “الجزيرة” من خالل تبنيها لحلول 
“نظ��ام التوزيع العالم��ي” من “أماديوس” إل��ى إضفاء المزيد من 

السالسة والسهولة على سبل التواصل بينها وبين عمالئها.

“إيزي جيت” تربط مراكش وتولوز
أعلنت “إيزي 
جي��ت” ع��ن 
اقتراب موعد 
لخط  إطالقها 
ج��وي جديد، 
بين  س��يربط 
مدينة مراكش 

المغربي��ة، وتولوز الفرنس��ية، وذلك ابتداء من 29 تش��رين األول/
اكتوبر 2018، ولغاية 29 آذار/مارس 2019. وأكدت الش��ركة أن 
الخط الجديد يهدف إلى تأمين 3 رحالت جوية أس��بوعية، وأن ثمن 

تذكرة الذهاب سيكون ابتداًء من 36 يورو فقط.

تعاون بين طيران اإلمارات و“ترينيتاليا”
ط�ي�����ران  أب�رم�����ت 
اإلمارات وشركة سكك 
الحديد الوطنية اإليطالية 
“ترينيتالي�ا”، اتفاق�ي���ة 
مش���اركة ف��ي الرموز 
تتي�ح ل��ركاب طي��ران 

اإلمارات من مختلف أنحاء العالم، اكتش��اف مزيد من الوجهات في 
إيطاليا بسهولة، وتمكن العمالء من السفر بتذكرة واحدة مع طيران 
اإلمارات ومتابعة رحالتهم إلى العديد من المدن والبلدات اإليطالية 
باستخدام قطارات حديثة وسريعة تنطلق من محطات الناقلة األربع 

في إيطاليا، وهي العاصمة روما وفينيسيا وبولونيا وميالنو.
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“سانتافي” الجديدة تصل الى المنطقةBorgward تدخل السوق األلمانية

أطلق��ت مجموع��ة )Borgward Group AG(، التي تتخذ من 
  )Borgward BX7 TS(  ألماني��ا مقراً لها، س��يارتها الرياضية
ف��ي الس��وق األلمانية، وذل��ك بالتزام��ن مع اعالنها عن ش��راكة 
استراتيجية مع سلس��لة مراكز صيانة السيارات الرائدة في ألمانيا 

.)A.T.U( ”أيه. تي. يو“
وتم تجهيز الس��يارة بنظام ذك��ي للدفع الرباعي بع��زم دوران عند 
الطلب مدعوم بمحرك 4 أس��طوانات بالحقن المباش��ر وبقوة 224 
حصان��اً وعزم أقص��ى مقداره 300 نيوتن متر. كم��ا تم تزويد هذا 
الطراز بنظام )CARL Connect( الش��امل للمعلومات الترفيهية 

عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى مزايا متطورة لألمان.

م��ن المق��رر أن تصل س��يارة س��انتافي الجديدة من هيون��داي إلى 
أس��واق أفريقيا والشرق األوس��ط في أيلول/سبتمبر 2018، لتنضم 
الى مجموع��ة المركبات الرياضية متعددة االس��تخدامات الخاصة 
بالشركة الكورية. وتقدّم الطرز الخاصة في أسواق المنطقة خيارات 
من محركات البنزين والديزل، تش��مل محرك بنزين GDI بس��عة 
2.4 ليتر أو محرك MPI بس��عة 3.5 ليت��ر، باإلضافة إلى محرك 
ديزل بس��عة 2.2 مزوداً بشاحن توربو، يتصل كالهما بناقل حركة 
أوتوماتيكي من 8 سرعات. ويتيح نظام الدفع الرباعي االختياري، 
ال��ذي يتحكم ف��ي توزيع عزم ال��دوران وقوة الكب��ح بين العجالت 

األمامية والخلفية، ثباتاً محسناً على جميع األسطح.

االحتفال بإنتاج 10 ماليين “موستانغ”

احتفل��ت ف��ورد بمناس��بة تصنيع 10 ماليين س��يارة “موس��تانغ” 
منذ إنش��ائها قبل 54 عاماً، وذلك في مقره��ا في ديربورن بوالية 
ميشيغان وكذلك في مصنع فالت روك للتجميع ، حيث يتم تصنيع 
هذه الس��يارة التي تعتبر الس��يارة الرياضية األكثر مبيعاً في العالم 

للسنة الثالثة على التوالي.
  2019  GT  والس��يارة موس��تانغ رقم 10 مليون هي من ط��راز

قابلة للكشف بلون أبيض مع محّرك V8 بقّوة 460 حصاناً .
وقد كانت أّول س��يارة موس��تانغ  تّم إنتاجها سنة 1964 من اللون 

والطراز نفسيهما مع محّرك V8 بقّوة 164 حصاناً.

MULSANNE إصدار محدود من

  Mulsanne كشفت شركة بنتلي، عن نسخة محدودة من سياراتها
 ،Mulliner من تصميم ،Mulsanne W.O. Edition  تحت اسم

وذلك احتفاالً بمرور 100 عام على تأسيس الشركة.
وستحوي كل  سيارة من هذا اإلصدار المحدود، الذي يقتصر على 
100 سيارة فقط، على شريحة معدنية من العمود المرفقي األصلي 
للسيارة الشخصية التي كان يملكها مؤّسس الشركة والتر أوين من 
طراز Litre 8، وهي آخر سيارة صّممها أوين “لبنتلي” في عام 

1930 . وسيبدأ تسليم السيارات للعمالء في عام 2019.
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ليف نيسمو الكهربائية من “نيسان”

طرح��ت “نيس��ان” س��يارتها الكهربائية الجديدية  “ليف نيس��مو” 
في  الس��وق اليابانية، حيث ستجمع السيارة  بين التقنيات المتطورة 
واألداء الرياض��ي.  وتم تصميم هذا الطراز الرياضي اعتماداً على 
س��يارة نيسان “ليف” الكهربائية. وهي تتميز بنظام كمبيوتر معدّل 
يضمن تحقيق تس��ارع أكثر استجابة، باإلضافة إلطارات قياس 18 

بوصة ومنظومة تعليق معدلة.

“كالينان” تدخل السوق اللبنانية
أطلق�ت ش����رك�ة 
بس����ول-حنين�ه، 
الوكيل الحص�ري 
لس�ي�ارات رولز-

روي��س م�وت��ور 
كارز ف��ي لبنان، 
س����ي�ارة رول�ز- 

روي��س كالينان، خ��الل حفل في قصر سرس��ق التاريخي في قلب 
العاصمة بيروت. وتعتبر كالينان أول سيارة ذات دفع رباعي متعددة 
االستخدامات تطلقها الشركة البريطانية. وهي تتميز بقوتها وقدرتها 

على القيادة في مختلف الطرقات والتضاريس.

اتفاقية بين “أودي” و“هواوي”
“هواوي”  عززت 
ك�ت�ه����ا  ش���������را
االس���تراتيجية م�ع 
ش�����رك�ة “أودي” 
ف��ي تطوي��ر حلول 
الذكي��ة  الس��يارات 
المتصلة عبر توقيع 

مذك��رة تفاهم للتع��اون االس��تراتيجي. وتندرج االتفاقي��ة في إطار 
االس��تفادة من تقنيات المعلومات واالتصاالت المتقدمة التي نجحت 
ف��ي تطويرها “ه��واوي”، وفي مقدمتها تكنولوجيا ش��بكات الجيل 

الخامس وإنترنت األشياء.

 ملف السيارات يعيد المليارات للخزينة
اع�ت���رف 
رئ�ي������س 
الحكوم���ة 
الس��وري�ة 
ع��م������اد 
خميس، أن 
خ�لال ك�ان 
ف�ي مل���ف 
ت�ج�م�ي���ع 
السيارات، 

إال أن معالجت��ه تمت بش��كل كامل، بما ضم��ن تحقيق تنمية حقيقية 
لحق��وق الخزينة، وفائدة للمس��تثمر، إذ أعيدت مبال��غ للخزينة من 

المخالفين، وصلت إلى مليارات الليرات السورية.
وقال خمي��س: “قمنا بإجراء تعديالت عل��ى ضوابط عملية تجميع 
الس��يارات، بهدف تفعيل صناعة التجميع، بما يخدم التنمية ويسهم 
بتش��غيل اليد العاملة، واليوم، ال نس��مح باس��تيراد أي من مكونات 
تجمي��ع الس��يارات إال بموج��ب الرخصة الممنوحة للمس��تثمر من 

وزارة الصناعة”.

خدمة المشاركة من “فولكس فاغن”

أعلنت “فولكس فاغن” أنها تخطط إلطالق خدمة مشاركة ركوب 
السيارات من خالل نشر ما يقرب من ألفي مركبة في برلين بداية 

من عام 2019.
وقال��ت الش��ركة االلمانية: إن هذا البرنامج يس��مى “وي ش��ير”، 
وسيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2019، قبل التوسع في مدن 
أوروبية أخرى، ثم في أميركا الشمالية بحلول عام 2020. وسوف 
تعتمد الخدمة الجديدة على نشر 1500 سيارة “إي غولف” و500 

سيارة “إي”، وهي مركبات كهربائية.
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BMW تسحب آالف السيارات
ت  ك������د أ
ش�ركة “بي 
إم دبل�ي����و” 
ني����ة  األلما
ن���ه��������ا  أ
س��تس��ح�ب 
 323700

سيارة من أنحاء أوروبا بسبب خلل في إحدى القطع يمكن أن يؤدي 
إلى اش��تعال حريق في المحرك. وتأتي ه��ذه العملية بعدما أجبرت 
الشركة على استعادة أكثر من 100 ألف سيارة من كوريا الجنوبية 

بسبب المشكلة نفسها.

“هيونداي كيا” في المركز الخامس
حافظت مجموعة 
ه��ي��ون��������داي 
موت�ور لصناع��ة 
الس��يارات عل��ى 
المرك��ز الخامس 
م������ن ح�ي�����ث 
عل��ى  المبيع��ات 

مستوى العالم خالل النصف األول من  2018، حيث بلغت مبيعات 
المجموعة التي تجمع شركتي هيونداي وكيا، 3.59 ماليين سيارة. 
وشملت قائمة أكبر 5 شركات من حيث المبيعات تحالف رينو نيسان 

ميتسوبيشي، فولكسفاغن، تويوتا موتور وجنرال موتورز.

أول مصنع للسيارات في األردن
أعل��ن رئي��س س��لطة العقب��ة 
ناصر الش��ريدة، اتخاذ القرار 
بإنش��اء أول مصنع للسيارات 
ف��ي األردن، عل��ى أن يك��ون 
مشمالً في منطقة العقبة، ويتم 
الب��دء بتنفي��ذه بداي��ة 2019، 

لينتج أول س��يارة مطل��ع 2021، وأن اإلنتاج س��يكون موجهاً إلى 
الس��وق األوروبي��ة. وقال: إن االس��تثمار بالمش��روع في مرحلته 
األولى يبلغ 450 مليون دينار أردني )635 مليون دوالر(، ويهدف 
إلى الوصول إلنتاج 50 ألف س��يارة س��نوياً، بقيمة صادرات تصل 

إلى 6 مليارات دوالر.

تعاون بين “مازدا” و“أرامكو”
أعلنت كل من “أرامكو 
للتقني�����ة”، التاب�ع����ة 
ل�“أرامكو السعودية”، 
م����ازدا،  وش�����رك�ة 
ع��ن تدش��ين برنام��ج 
التعاون�ي���ة  للبح���وث 
لتطوي���ر محرك����ات 

وقود متقدّمة، بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويُتوقع 
أن يكتم��ل العمل في البرنامج عام 2020، حيث تُس��هم “أرامكو” 
ف��ي توفير نوع من الوقود ذي محتوى كربوني منخفض، فيما تقدّم 

“مازدا” نموذجاً  لمحرك  قائم على تقنيات “سكاي أكتيف”.

ارتفاع الطلب على بويك إنكليف أفينيرMG GS الجديدة تصل الى المنطقة
طرحت “إم جي موتور” 
من  المملوكة  البريطانية، 
قبل مجموعة سايك موتور 
الصينية، نسخة جديدة من 
سيارتها الرياضية متعدّدة 
  MG GS االس��تعماالت

في أسواق الشرق األوسط. وهي متوفرة بفئتين من التجهيزات، هما 
2.0T COM و2.0T LUX AWD ذات الدفع بجميع العجالت، 
وتتميز بمقصورتها الداخلية المحدَّثة والرحبة نسبياً. وقد تم تجهيزها 
بمح��ّرك 2.0T يولد 221 حصاناً وع��زم دوران يبلغ 350 نيوتن 

متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

ذك��ر موق��ع “أوت��و 
أن  ني��وز”  موتي��ف 
س��يارة  على  الطلب 
“ب�وي����ك إنكل�ي���ف 
أفيني���ر” الج�دي����دة 
المصانع  قدرة  يفوق 
عل��ى اإلنت��اج، وأن 

“بوي��ك” تبيع حالياً س��ياراتها م��ن عائلة “إنكليف” بنفس س��رعة 
إنتاجه��ا، ورغم زي��ادة وتيرة إنتاج الس��يارة اس��تمر الطلب يفوق 
العرض. وتس��عى “بويك” التابعة لمجموعة جنرال موتورز، إلى 

طرح فئة أعلى من سيارة “أفينير” تكون أكثر فخامة.
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Audi Q8 تصل الى الشرق األوسط

بروتوتايب 10 التجريبية من إنفينيتي

تعتزم ش��ركة أودي طرح س��يارتها الجديدة Audi Q8 في أسواق 
الش��رق األوس��ط  في تش��رين األول/ أكتوبر 2018، لتعزز بذلك 
تواجده��ا ف��ي س��وق الس��يارات الرياضية كبي��رة الحج��م متعددة 
االستعماالت في المنطقة. وتمتاز السيارة بأداء رياضي بفضل تقنية 
quattro للدفع الرباعي المس��تمر، حي��ث يعمل المركز التفاضلي 
الميكانيكي بالكامل على توزيع الحمولة بنسبة 60:40 إلى المحور 
األمامي والمحور الخلفي. وتم تجهيز السيارة بمحرك قوي سعة 3 
ليتر مع تقنية quattro والحقن المباشر للوقود )TFSI(، باستطاعة 

210 كيلو وات ونظام الدفع الهجين الخفيف.

كشفت “إنفينيتي” عن س��يارتها التجريبية الكهربائية “بروتوتايب 
 Pebble - 10” للم��رة االولى، وذلك خالل معرض بيبل��ي بيتش

Beach الدولي للسيارات بوالية كاليفورنيا األميركية.
وتعطي الس��يارة، وهي من طراز رودس��تر الكالسيكية، لمحة عن 
مس��تقبل التصميم ل��دى العالم��ة اليابانية التي تن��وي  جعل جميع 
س��ياراتها الجديدة كهربائية التش��غيل اعتباراً من عام 2021. وقال 
المدي��ر التنفيذي للتصميم في “إنفينيتي”، كريم حبيب: إن الس��يارة 
تعكس تصميم عدد من الس��يارات األكثر إث��ارةً في تاريخ صناعة 

السيارات، مشيراً الى أنها تمثل مستقبل السيارات الكهربائية.

إعادة إنتاج DB5 األسطورية

قررت شركة  صناعة السيارات الفارهة البريطانية “أستون مارتن” 
انتاج 25 نس��خة جديدة من سيارة Goldfinger DB5  نجمة فيلم 
“غولدن فينغر” من أفالم الجاسوس��ية “جيمس بوند”. وس��يتّم بناء 
الس��يارة ف��ي قس��م Aston Martin Works بنيوب��ورت باغنيل 
-الموطن األصلي لسيارات-DB5 لتكون نسخة أصلية من سيارات 
DB5 التي ظهرت على الشاش��ة عام 1964، مع بعض التعديالت 
الطفيفة لضمان أعلى مس��تويات الجودة والموثوقية. ومنذ ظهورها 
الرئيس��ي في فيلم “غولدن فينغر” من بطولة الممثل شون كونري، 

شاركت DB5 في 6 أفالم أخرى ضمن سلسلة جيمس بوند.

 “جي تي-آر50” من “إيتال ديزاين”

شهد “مهرجان غودوود” للسرعة في مدينة تشيتشيستر البريطانية  
الظه��ور العالمي األول لس��يارة “نيس��ان جي ت��ي-آر 50” التي 

صممتها شركة “إيتال ديزاين”.
وقد تم إطالق هذه السيارة، احتفاالً بالذكرى السنوية الخمسين لكل 
من سيارة “جي تي-آر” في عام 2019، وشركة إيتال ديزاين في 

عام 2018. ولن يتم إنتاج أكثر من 50 وحدة من السيارة.
وس��يتم تصميم كل س��يارة، وفقاً لمتطلبات كل عميل  بس��عر يُقدر 

بنحو 900 ألف يورو.
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شبكة OSN للبرامج المدفوعة في منطقة الشرق 
األوس��ط في فبراير/ش��باط 2018، يقضي بمنح 
مشتركي OSN حق الوصول إلى المحتوى الذي 
تبثّه “نتفليكس”، وإمكانية س��داد قيمة االش��تراك 

عبر فاتورة حساب OSN الخاص بهم.
ووف��رت االتفاقي��ة لمش��تركي OSN مجموع��ة 
واس��عة من أف��ام هوليوود وأحدث المسلس��ات 
التلفزيونية والبرامج الوثائقية واإلنتاجية المستقلة 
وعروض الكوميديا وبرامج األطفال، إضافة إلى 
إنتاجات “نتفليكس” األصلية التي تتضمن أعماالً 
 Stranger :ح��ازت على جوائ��ز مرموقة مث��ل
Things وOrange is the New Black و

House of Cards وThe Crown، فضاً عن 
 Narcos أعم��ال حققت نجاح��ات عالمي��ة مث�ل

.Altered Carbonو
وتضم��ن بع��ض الخطط الت��ي نُفذت بن��اًء على 
هذه االتفاقية، ع��رض برنامج جديد قدمه الممثل 
الكومي��دي اللبناني، عادل ك��رم، بعن�وان “عادل 
كرم: اليف من بيروت”، حيث تناول في�ه بع�ض 
مام��ح الحي��اة ف��ي المنطق��ة بأس����لوب فكاهي 

وساخر.
ويتوقع أن تطرح الش��بكة في عام 2019 مسلساً 

“نتفليكس” تقتحم منطقة الشرق األوسط بالعربية

ال تكاد شركة الترفيه األميركية نتفليكس Netflix، تتوقف عن صقل عروضها التوسعية لتصل يومًا بعد 
يوم إلى مزيد من األسواق، حتى أن نشاطات الشبكة زادت مؤخراً لتدق أبواب الشرق األوسط بقوة.

مهارة الوصول إلى المنطقة
في وقت لي��س ببعيد، وتحديداً في ش��هر 
أطلق��ت ش����بكة   ،2018 يوليو/تم����وز 
نتفليكس، أول مسلساتها األصلية الهندية 
بعن��وان “ألع��اب محّرمة”، ال��ذي تدور 
أحداثه في شبه القارة الهندية، مع تصوير 
بعض مشاهده في دبي ومصر وباكستان، 
وهو مقتبس ع��ن رواية صدرت في عام 
2006 وتحم��ل االس��م نفس��ه، للكات��ب 
الهندي “فكرام تش��اندرا”. ويؤدي أدوار 
البطولة اثن��ان من ألمع نج��وم بوليوود، 
هما “س��يف عل��ي خان” و“ن��واز الدين 

صديقي”.
تُرجم المسلس��ل إلى ع��دد من اللغات من 
بينه��ا العربي��ة، األم��ر ال��ذي يصب في 
مصلحة “نتفليك��س”، ويضمن لها زيادة 
ع��دد مش��اهديها. وبصفة عامة، يش��ّكل 
الهن��ود الس��واد األعظ��م م��ن المغتربين 
والوافدي��ن ف��ي أي دول��ة م��ن دول هذه 

المنطقة.
كذلك، ال شك في أن المزيد من المحتوى 
الهن��دي سيش��ير بالض��رورة إل��ى إنتاج 
المزيد من البرامج الهندية األصلية، التي 
س��تتم دبلجته��ا إلى اللغ��ة العربية، األمر 
الذي ينطبق أيضاً على المحتوى العربي 
المترجم إلى لغات أخرى. ويمثل ذلك كله 
جزءاً من اس��تراتيجية المحتوى العالمي 
التي تنتهجها “نتفليكس” التي حازت في 
ه��ذا الصدد عل��ى مرتبة ال ينافس��ها فيها 
إل��ى اآلن أي ش��بكة تلفزيونية أو ش��ركة 
إنتاجية من حيث مدى االنتشار ومستوى 

الطموح.

اتفاقات
كانت “نتفليكس” على موعد مع حضور 
ق��وي آخر، ذلك بعد أن وقع��ت اتفاقاً مع 

جديداً باللغة العربية يحمل اسم “جن”.

تحدي االستمرارية
ومنذ انطاقتها قبل نحو 20 عاماً كشركة 
متخصصة في بيع أقراص الفيديو الرقمية 
عب��ر البريد في أميركا، ال تزال تقدم هذه 
الخدمات في بعض أجزاًء من الباد، كما 
أصبح المش��تركون على الصعيد العالمي 
يمثلون نصف جمهورها، وتحصل منهم 
عل��ى نصف عائداتها أيضاً. ومع ذلك، ال 
يتجاوز عدد المس��تخدمين في هذا القطاع 
137000 مش��ترك في الش��رق األوسط 
حتى عام 2017. وتعد زيادة هذه األرقام 

أمراً شديد األهمية لزيادة نشاط الشركة.
وق��د أعرب بعض المحللين عن مخاوفهم 
بش��أن مس��تويات الديون المرتفعة الملقاة 
عل��ى عاتق “نتفليكس”، بي��د أن األخيرة 
ال تبدي انزعاجاً كبيراً من هذا األمر، بل 
تص��ّرح بأن إنفاق األموال لجني األرباح 
ه��و النم��وذج الذي تحت��اج إلي��ه لجذب 
منهم.المش��اهدين والحف��اظ عليهم واالس��تفادة 
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“سبايس غيرلز” تعود من جديد

ستنطلق فرقة البوب “سبايس غيرلز” البريطانية الشهيرة، في جولة 
فني��ة هذا العام. وكانت المغنية ميالني ب��راون أعلنت الخبر، حيث 
قالت: نحن كاألخوات، اجتزنا معاً طريقاً مذهالً ورائعاً وسنعود من 
جديد معاً. وأشارت إلى أن جميع أعضاء الفرقة وافقن على التجمع، 
م��ا عدا فيكتوري��ا بيكهام. وأضافت: لن يكون إقناعها س��هالً، لكننا 
س��نتمكن من إعادتها إلى الفرقة. واش��تهرت الفرقة في تسعينيات 
الق��رن العش��رين، وم��ن أكثر األغان��ي التي تداوله��ا المعجبون: 

.Stopو Spice Up Your Lifeو Wannabe

أول مدرسة روسية في المنطقة بدمشق

“كارل أف بوشرر” مشاركًا في فيلم

نشرت صحيفة إيزفستيا الروسية، أن 
دمش��ق ستش��هد نهاية أيلول/ سبتمبر 
2018 افتتاح أول مدرس��ة روس��ية، 
ضم��ن مش��اريع التع��اون الروس��ي 
السوري اإلنس��اني في مجال التعليم، 
اإلش��راف  تح��ت  المش��روع  وأن 
الس��وري،  الجان��ب  م��ن  الرئاس��ي 

ومن الجمعية اإلمبراطورية األرثوذكس��ية الفلس��طينية من الجانب 
الروس��ي. وقال ممثل الجمعي��ة، راميل بيتيميروف: س��تكون أول 
مدرس��ة روسية في الشرق األوسط خالل األعوام ال�100 األخيرة، 
كما تجري المحادثات مع الس��لطات اللبنانية الفتتاح مدرسة مماثلة 
ببيروت. وأضاف: أن التعليم سيتم وفق البرامج الروسية المترجمة 
للعربية، وأنها ستكون ضمن مجمع ضاحية قدسيا، على مساحة 10 
دونمات، ببناء يتكون من عدد من الوحدات، ستنقل إلى سورية من 

نوفوروسييسك الروسية.
يذكر أن س��ورية تش��هد اهتماماً متزايداً بدراسة اللغة الروسية-لغة 
بوشكين وتولستوي، إذ اعتُِمدَت كلغة ثانية في عام 2014، وتجاوز 
عدد الطالب الذين يدرسونها ال�12 ألف طالب حتى منتصف 2018.

شارك صانع الساعات الفاخرة السويسرية “كارل أف بوشرر” في 
دور البطول��ة مع س��فيرة العالمة العالمية “ل��ي بينج بينج” في فيلم 
الخيال العلمي The Meg. عرض الفيلم ألول مرة في واتر كيوب 
في بكين. انضم إلى الممثلة الش��هيرة على السجادة الحمراء مخرج 
الفيلم جون تورتل توب ونجومه جاس��ون س��تاتهام وونستون تشاو 

وروبي روز وكليف كورتس.
وتلعب لي بينج بينج في الفيلم دور عالمة المحيطات الصينية جانج 

سويين وتؤدي كل المشهد وهي ترتدي ساعة كارل أف بوشرر.

“كيكي” تتجاوز الـ50 مليار مشاهدة

حص��دت أغنية” كيكي” لصاحبها الكن��دي “دريك” أكثر من 50 
مليار مش��اهدة على اليوتيوب بعد 3 أس��ابيع فقط من طرح األلبوم 

الجديد )سكوربيون(.
ولف��ت موقع بيلب��ورد، إلى أن األلبوم حقق ملي��ار عملية بث على 
اإلنترن��ت خالل اس��بوع واحد، لكن تقارير صحفية أش��ارت إلى 
االعتم��اد عل��ى عمليات ترويج واس��عة س��اهمت بزيادة انتش��ار 
األلب��وم، كتح��دي “كيكي” الذي انتش��ر عبر منص��ات التواصل 

االجتماعي وتسبب في حوادث عدة حول العالم.
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أكبر صفقة اندماج إعالمي في أوستراليا
ش����بك�ة  أعلن����ت 
ناي��ن إنترتينمن�ت، 
وثاني أش����هر دار 
نش��ر في أوستراليا 
“فيرفاكس ميدي�ا”، 
اندماجهم�ا المفاجئ 
في ش���ركة جدي�دة 
تبل����غ قيمته����ا 4 

مليارات دوالر أوس��ترالي )2.9 ملي��ار دوالر أميركي(. وبموجب 
االتفاق، ستندمج الشبكة التي تحمل ثاني أعلى تصنيف في أوستراليا، 

مع “فيرفاكس ميديا”، لتصبح أكبر شركة إعالمية في البالد.

خسائر إمبراطورية مردوخ اإلعالمية
الغاردي����ان  صحيف����ة  ذك���رت 
البريطانية أن الخس���ائ�ر الصافية 
ني��وز كوربوريش���ن  لمجموع��ة 
االعالمي��ة العمالقة الت��ي يملكها  
روبرت مردوخ،  بلغت  1.4 مليار 
دوالر ف��ي الس��نة المالية 2017 / 

2018 بالمقارنة مع 643 مليون دوالر في الس��نة المالية الس��ابقة. 
لكن المجموعة العمالقة أكدت تفاؤلها بالمستقبل، وعزت قسماً كبيراً 
من هذه الخس��ائر الى هبوط قيمة بعض األرصدة إثر دمج شركتي 
فوكس��تيل وفوكس سبورتس في أوستراليا، مشيرة في الوقت نفسه 

الى نمو عملياتها الرقمية في الصحافة والقطاع العقاري.

فالشباك 2018 في برّمانا

شركات االعالنات في مأزق !

ش�هدت منطقة برمانا 
افتت�اح  الصي�ف  ه�ذا 
فالش����ب�اك  معرض 
2018، للمّرة الرابعة 
على التوالي من تنظيم 
In Actions، شركة 
تنظي��م المعارض في 

لبن��ان، في فن��دق برنتانيا باالس. وعلى م��دى 4 أيام، اجتمع محبّو 
الموضة في برنتانيا للمش��اركة في المعرض الذي يضّم الموسيقى، 
الطعام، الموضة والفن. وقد اس��تقبل المعرض حوالى 40 مصمماً 

وفناناً من مختلف الميادين عرضوا ابتكاراتهم األحدث.

“نيوي��ورك  ذك��رت صحيف��ة 
تايم��ز”، أن هيمن��ة “غوغل” 
و“فايسبوك” على قطاع اإلعالن 
الرقم��ي أدت إلى انخفاض عدد 
ش��ركات اإلعالنات المس��تقلة 

األصغر بنسبة 21 % منذ 2013، لتصل إلى 185 في الربع الثاني 
م��ن 2018. ووفقاً للصحيفة، فإن رأس المال االس��تثماري المتوجه 
إلى الشركات الناشئة المخصصة للتكنولوجيا تقلص بحدة، إذ تعاني 
شركات اإلعالنات عبر اإلنترنت منذ عدة سنوات، تزامناً مع تعزيز 
“غوغل” و“فايسبوك” قبضتهما على الدوالرات الرقمية، ما أدى إلى 

تباطؤ عائدات شركات األبحاث التسويقية العالمية.

بيال حديد الوجه اإلعالني لـ“ترو ريليجن”
عالم���ة  اخت��ارت 
“ت���رو ريليج���ن” 
التجاري��ة، نجم���ة 
عرض األزياء بيال 
حديد، لتكون الوجه 
اإلعالن��ي الجدي��د 

للعالمة التجارية.
وتجس��د عارض��ة األزي��اء كل ما تمثّل��ه عالمة “ت��رو ريليجن”، 
الماض��ي، والحاض��ر، والمس��تقبل، وكل ما هو مب��دع وعصري 
وأزل��ي. وكانت بيال، الخيار الطبيعي لدمج الجوهر اإلبداعي الذي 

يميز العالمة التجارية مع النظرة الحديثة لمستقبلها.

ميريل ستريب تبيع منزلها
ع���رض������ت 
لممث�ل����������ة  ا
االمي�ركي������ة 
م�ي�ري����������ل 
س������ت�ري�ب، 
من�زله���ا ف���ي 

مانهات��ن في قرية تريبيكا الصديقة للمش��اهير، للبي��ع مقابل 24.6 
ملي��ون دوالر. ويق��ع العقار على ضفاف نهر هادس��ون، ويضم 5 
طبقات، ويطل على مناظر طبيعية واسعة وعلى أفق مدينة مانهاتن. 
أما التصميم الداخلي، فيتميز بالمناظر البانورامية من خالل النوافذ 

الممتدة من األرض وحتى السقف.
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رئيس تنفيذي جديد لـ“راج أند بون”
أعلنت “راج أن��د بون”، عن تعيين 
ستيفاني ستراك، في منصب الرئيس 
التنفي��ذي للش��ركة. وس��يتم تعيينها 

أيضاً في مجلس إدارة الشركة.
وس��يتولى  الرئيس التنفيذي الحالي 
مارك��وس وينرايت، منصب��اً جديداً 
كالمؤسس والرئيس التنفيذي لشؤون 

العالمة التجارية.
يذكر ان “راج أند بون” انطلقت في 
نيويورك في ع��ام 2002، وأثبتت 

نفسها كشركة تحقق نجاحاً حاسماً في عالم األزياء.

رئيس تنفيذي جديد للثريا
أعلنت “الياه لالتصاالت 
الفضائي��ة”، ع��ن تعيين 
علي الهاش��مي، رئيس��اً 
لش��ركة  جدي��داً  تنفيذي��اً 
لالتص��االت”،  “الثري��ا 
بعد أن أتم��ت إجراءات 
استحواذها على االخيرة.

س����ي�واص�ل  حي��ن  في 
الرئيس التنفي�ذي السابق، 

أحم��د الش�امس����ي، العم��ل في الش��ركة كمستش��ار أول للرئيس 
التنفيذي.

تعيين مدير عام في “رويال سنترال”
أعلنت فنادق س��نترال عن 
تعيين  محمد حسن يوسف 
مديراً عام��اً لفندق رويال 

سنترال النخلة الفاخر.
بخب��رة  محم����د  ويتمت��ع 
واس���عة ومتمرس���ة ف��ي 
الصناعة الفندقية لمدة تزيد 
عن عش��رين عاماً، تشمل 
عمله لمدة تسع سنوات في 

اإلمارات العربية المتحدة لدى عدد من العالمات التجارية الرائدة 
في المنطقة.

 رئيس للمخاطر في ستاندرد تشارترد
عيّن بنك س��تاندرد تشارترد، 
فيص��ل أب��و الش��عر، رئيس��اً 
إلدارة المخاط��ر ف��ي منطقة 
ورئيس��اً  األوس��ط،  الش��رق 
للخدم��ات  المخاط��ر  إلدارة 
المصرفي��ة اإلس��المية للبنك. 
وقد التحق فيصل بالبنك منذ 7 
سنوات، شغل خاللها مناصب 
مختلف��ة بينها مس��ؤول ائتمان 

أول في س��نغافورة وأوس��تراليا والفلبين ومس��ؤول ائتمان أول في 
األردن، وآخرها رئيساً إلدارة المخاطر لدى البنك في تايالند.

Stay Safeميلينيوم” المطار يفوز بـ“
ح���از ف�ن�����دق 
ميلينيوم المطار 
دبي على شهادة 
المستوى المتقدم 
ب�رن�ام����ج  في 
ضمان المخاطر 
ال��ذي  العالم��ي 
ت�ج���ري���������ه 

)Stay Safe Hospitality(، الت��ي تعن��ى بالتدقيق على الفنادق 
لقياس مدى التزامها بمعايير األمن والسالمة. والبرنامج المذكورتم 

تصميمه بشكل خاص لتعزيز السالمة واألمن في قطاع الضيافة.

جوناثان وود في “إنفور”
إنف���ور،  ش����ركة  أعلن��ت 
مج����ال  ف���ي  المختص���ة 
توري��د تطبيق��ات األعم��ال 
المتخصص��ة والقائمة على 
السحابة، عن تعيين جوناثان 
وود مدي��راً عام��اً ألعمالها 
الهن�د والش��رق  في منطق�ة 

األوسط وإفريقيا.
مس��ؤوالً  وود  كان  وق��د 

ع��ن قيادة فريق “إنفور للخدمات االستش��ارية” ف��ي أوروبا، منذ 
انضمامه للشركة في عام 2016.
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“تكوين” لريادة األعمال
وقع بنك البركة في س��ورية، 
والجمعي��ة العلمي��ة الس��ورية 
للمعلوماتية، وش��ركة فينش��ر 
والتدري��ب،  لالس��ت�ش���ارات 
مختصت��ان  ش��راكة  اتفاقيت��ا 
بالتحضي��ر إلط��الق برنامج 

“تكوين” لري��ادة األعمال في نس��خته الثانية. ونص��ت االتفاقيتان 
على دور الش��ركاء االس��تراتيجيين بتقديم الدعم غير المالي لنجاح 
البرنامج، عبر المساهمة بتقييم المبادرات، وتقديم الخبرات العملية 
المتواف��رة لديهم للتوجيه التدريبي، إضافة إلى المس��اهمة في تقديم 

الدعم بالموارد البشرية المتاحة في المحافظات السورية.

بطاقات ماستركارد لعمالء بنك الدوحة
أطل���ق بن���ك 
ح�����ة  و ل��د ا
وماستركارد، 
مجم��وع�����ة 
م��ن بطاق��ات 
ال�خ�ص��������م 

الجديدة، إذ س��تتيح هذه البطاقات للمس��تخدمين إجراء معامالت ال 
تالمسية باستخدام بطاقات الخصم سواء داخل البالد أو خارجها.

وألول مرة، س��يتمكن عمالء بنك الدوحة من تنفيذ معامالتهم عبر 
اإلنترن��ت في ظل حماية إضافية من خالل خاصية “ماس��تركارد 

سكيور كود”.

صاالت جديدة لـ“هرت” و“سينترو”
أعلن رئيس القطاع 
الهندسي في غرف�ة 
دمش����ق  صناع��ة 
وريفه��ا، ورئي��س 
ادارة  م�ج�ل�������س 
مجموعة الس�اعور 

للصناعة والتجارة، عدنان الساعور، عن استعداد المجموعة الفتتاح 
4 صاالت لعرض منتجات هرت وسينترو في دمشق والمحافظات، 
بأسعار منافسة مع مجموعة من العروض الخاصة والمميزة التي تعد 
االولى من نوعها في السوق السورية، بما يجعل منتجات المجموعة 

من األواني المنزلية واالدوات الكهربائية بمتناول الجميع.

“اإلسالمي” يكرم األوائل
ك����رم ب�ن����ك 
الدولي  سورية 
اإلسالمي للعام 
الثاني، الطالب 
عل�ى  األوائ�ل 
مستوى سورية 
 ،2018 ف��ي 

بالش��هادة الثانوي��ة بكافة فروعه��ا، حيث اس��تقبل الرئيس التنفيذي 
للبنك عبد القادر الدويك الطالب، ومنحهم الدروع التقديرية والهدايا 
التذكاري��ة، متمني��اً له��م التوفيق والنج��اح في المراحل الدراس��ية 

الجامعية، واألمل بمستقبل مشرق.

“الغالي بيتقسطلك” من “الشام”
أعلن الرئي��س التنفيذي لبنك 
الش��ام أحمد يوس��ف اللحام، 
ع��ن إط��الق البن��ك لحمل��ة 
تح��ت  الش��خصي  التموي��ل 
بيتقسطلك”،  “الغالي  ش��عار 
ش��رائح  لمجم��ل  الموجه��ة 
المجتم��ع الس��وري، لتمويل 
ش��راء الم��واد االس��تهالكية 

الُمعّمرة )المفروش��ات المنزلية واألجهزة الكهربائية واإللكترونية 
والخلوي��ة(، بم��دة تمويل تصل إلى 4 س��نوات، إضاف��ة إلى مزايا 

خاصة ألصحاب الرواتب الموّطنة في بنك الشام.

تكريم خريجي “المالية والمصرفية”
اإلدارة  كرم�����ت 
ل�ب�ن��ك  التنفيذي��ة 
البركة - س��ورية، 
ممثل��ة برئيس���ه�ا 
محم���د حل�ب����ي، 
ظ�ف�ي��������ن  لم�و ا

المتميزين الذين خضعوا للدورة السابعة للعلوم المالية والمصرفية، 
والتي كانت مدتها 60 س��اعة تدريب، وهدفت إلى تطوير وتعزيز 
المهارات والمعارف المالية لدى ثالثين موظفاً جديداً للمساعدة في 
تأهيلهم لالنخراط في بيئة عمل البنك مباش��رة للحفاظ على مستوى 

الخدمة المتميزة التي يقدمها بنك البركة لمتعامليه.
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معرض الصناعات البالستيكية، ما أهمية هذا المعرض؟
معرض بالس��تكس 2018 يضم كل ما يتعلق بصناعة البالس��تيك 
من اآلالت المس��تخدمة والم��واد الكيميائية والم��واد الخام واآلالت 
الصناعي��ة المس��اعدة وأجه��زة التحك��م الحراري��ة والهيدروليكية 
وخط��وط اإلنت��اج وجمي��ع االبت��كارات ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا 
والصناع��ة، حيث يه��دف إلى إظه��ار الهوي��ة الدولي��ة للمنتجات 
البالستيكية س��واًء من حيث الجودة أو التنوع، كما يهدف المعرض 
ال��ى تطوي��ر المنتج��ات الس��ورية ووض��ع أفضلية لها ف��ي قطاع 

المنتجات البالستيكية العالمية.
وماذا عن معرض سيربترو 2018؟

يجمع معرض س��يربترو نخبة م��ن كبار المس��ؤولين والمختصين 
والخبراء ف��ي قطاع الصناع��ات النفطية على المس��تويات المحلية 
واالقليمية والدولية للنظر في استراتيجيات المشهد الجديد في قطاع 
الطاقة. ويش��كل هذا الح��دث ملتقى لعق��د الصفقات وإب��رام العقود 
المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتهما، كما يقدم في الوقت نفسه 
منصة نموذجية لع��رض أحدث التقنيات واالبت��كارات التي تخص 

القطاع النفطي.
لمن توجه دعوات المشاركة في “روميكس” بدورته الثانية؟

توجه الدع��وات لكل م��ن الش��ركات المتخصصة بالم��واد األولية 
للصناعات الدوائية والمنتجات الطبية والمواد الخام بأنواعها النباتية 
والحيواني��ة والمعدنية والمواد األولية ومدخ��الت اإلنتاج والتقنيات 
المستخدمة في إنتاج وتصنيع البالستيك والمطاط والبتروكيماويات 
والصناعات الكيميائية والمواد األولية الخاصة بالصناعات الغذائية. 

ميديا إكسبو سيريا بدورته األولى ... ماذا عنه؟
تس��تعد “مش��هداني” إلطالق النس��خة األولى من معرض سورية 
الدولي لإلعالم واإلعالن وذلك عل��ى أرض مدينة المعارض خالل 
الفترة 22 - 25 / 10 / 2018، حيث يعتبر أول معرض متخصص 
لإلعالم واإلعالن، و يس��لط الضوء عل��ى أحدث م��ا توصلت إليه 
التقنيات الحديثة بهذا المضمار، ويعمل ميديا إكسبو سيريا على جمع 
كافة المهتمين باإلعالم واإلعالن ووسائله المتعددة تحت سقف واحد.

 ISO 9001:2015 تم مؤخراً تجديد ش���هادة الجودة العالمي���ة
لصالح مجموعة مشهداني ...

نعم وبكل فخر أنهت مجموعة مش��هداني الدولية وبنج��اح الزيارة 
السنوية األولى للتدقيق من قبل الش��ركة المانحة لنظام إدارة الجودة 
ISO 9001:2015 والت��ي أنه��ت التدقيق بالتأكيد على اس��تحقاق 
سورية تنال هذا االستحقاق بمجال إدارة وتنظيم المعارض.المجموعة للشهادة العالمية لتبقى بذلك الشركة األولى والوحيدة في 

5 معارض متزامنة تطلقها “مشهداني الدولية”

تداول اإلعالم ف���ي اآلونة األخي���رة خبراً مف���اده نيتكم إلطالق 5 
معارض متزامنة، ما حقيقة هذا الخبر؟

بداي��ة كل الش��كر إلدارة مجلة البنك والمس��تثمر متابعته��ا ألخبار 
ونش��اطات مجموعتنا أما عن الخبر المذكور فنحن نؤكد ذلك. ففي 
شهر أيلول/سبتمبر وبالتزامن مع الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي 
برعاية رئيس الجمهورية الدكتور بش��ار األس��د، ستضيء الشمعة 
الخامس��ة للمعرض الدول��ي لخدمات الش��ركات ورج��ال األعمال 
س��يرفكس 2018 خالل الفترة من 6 - 15 / 9 / 2018  بمش��اركة 
كبرى الش��ركات المخدمة لرج��ال األعمال من س��ورية وخارجها 
وباألخص من روس��يا االتحادية. باإلضافة إلطالق ال��دورة الثانية 
من معرض روميكس بالتزامن مع الدورة األولى لمعرض س��ورية 
الدولي للبترول والثروة المعدنية - سيربترو. وكذلك معرض سورية 
الدولي للصناعات البالستيكية - بالستكس ومعرض سورية الدولي 

لإلعالم واإلعالن والطباعة ومستلزماتها.
تعودنا أن يكون معرض س���يرفكس ضمن العاصمة دمشق ونراه 

اليوم في مدينة المعارض.
في بداية األم��ر حّضرنا إلقامة معرض س��يرفكس وكالعادة ضمن 
قاعات فن��دق دام��اروز ولك��ن بع��د الق��رار الحكومي بنق��ل كافة 
المعارض التخصصية إلى مدينة المعارض اس��تجبنا لذلك باالتفاق 
مع المشاركين فيه تزامناً مع معرض دمش��ق الدولي لالستفادة من 

تواجد الكم الهائل من رجال األعمال والوفود العربية واألجنبية.
وماذا عن ملتقى التأمين الوطني الثاني؟

بعد النجاح الكبير الذي ش��هده ملتقى التأمين الوطني األول برعاية 
وزير المالية ف��ي 2017 وال��ذي كان ثمرةً للتعاون المش��ترك بين 
هيئة اإلش��راف على التأمي��ن ومجموعة مش��هداني الدولية يجري 
اليوم التخطيط والتنسيق المش��ترك على أعلى المستويات مع هيئة 
اإلش��راف على التأمين إلطالق الدورة الثانية منه ضمن العاصمة 

دمشق والذي سنعلن الحقاً عن شعاره لهذه الدورة وتاريخ انعقاده .
نالحظ  نيتكم اطالق أكثر من معرض بنف���س المكان والزمان ؛ ما 

مدى إيجابية هذا القرار؟
إن قرار نقل المعارض التخصصية إل��ى مدينة المعارض والذي لم 
نحبذه أبداً س��يقلل من نس��بة الزوار ألي معرض تخصصي منفرد 
بس��بب بعد المكان عن العاصمة وبالتالي س��يتحتم عل��ى المنظمين 
بذل الجهد األكب��ر لجلب ال��زوار وتقدي��م خدمات أكث��ر لهم ولعل 
تنظي��م أكثر من مع��رض بنفس المكان والزمان س��يزيد من نس��بة 
الزوار المحتملين وهذا ما نصبوا إليه رغم الجهد المضاعف مرات 

ومرات.

مع عودة الحياة للعجلة االقتصادية ومشاريع إعادة االعمار، تختتم مجموعة مشهداني الدولية الثلث االخير 
لعام 2018 بتنظيم وإقامة العديد من المعارض في العاصمة السورية دمشق. مجلة البنك والمستثمر التقت 

المدير العام للمجموعة خلف مشهداني. وكان الحوار التالي:
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افتتاح “وارنر براذرز” الترفيهية
افتتـح نائــب 
رئيــس دولة 
اإلمـــارات، 
حاكــم دبــي 
محمـــد بــن 
راشــــــد آل 

مكتــوم، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، “عالم وارنر 
بــراذرز أبوظبي”. وتعد المدينــة الترفيهية المغطاة هي األولى من 
نوعها في العالم التي تحمل عالمة وارنر براذرز العالمية الشهيرة، 
وقامت بتطويرها شــركة ميرال، بالشــراكة مــع “وارنر براذرز 

إنترتينمنت” باستثمارات بلغت مليار دوالر أميركي.

إنشاء مركز لريادة األعمال في األردن

“هنكل” للعناية بالجمال في دبي

غرفــة  وقعــت 
تجارة عمان ممثلة 
عيســى  برئيســها 
مــراد،  حيــدر 
مذكــرة تفاهــم في 
العاصمة البحرينية 

المنامة، مع مكتب ترويج االســتثمار والتكنولوجيا والمركز العربي 
الدولي لريادة األعمال واالستثمار التابع لمنظمة األمم المتحدة للتنمية 
الصناعية اليونيدو، ممثالً برئيسه هشام حسين، إلنشاء مركز لريادة 
األعمــال واالبتكار بغرفة تجارة عمان، لتنمية المؤسســات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، استناداً على آليات النموذج البحريني.

دشــنت “هنــكل” 
الجديد  مختبرهــا 
للعناية بالجمال في 
دبي، الــذي يعتبر 
االول مــن نوعــه 

في المنطقة.
وتؤمن هذه المنشأة 

التي تعتبر اضافة نوعية على صعيد االســتثمار المستمر للشركة، 
تكنولوجيا متطــورة الختبار وابتكار منتجــات للعناية بالجمال، تم 
تصميمها بشــكل خاص للمســتهلكين في الشــرق األوسط. ويعتبر 

مختبر العناية بالجمال الجديد هذا، هو الثاني لـ“هنكل” في دبي.

الدورة العلمية لالبتكار واالختراع
قدم بنك الشام الرعاية الماسية، 
لمبــادرة  الختامــي  للحفــل 
“الدورة العلمية الثانية لالبتكار 
الجامعــة  فــي  واالختــراع 
التــي  الخاصــة”،  الســورية 

أطلقها فريق Bright Inventors، بالتعاون مع المعهد األوروبي 
للتعاون والتنمية، ومنظمة اليونيسف. وحضر الحفل وزير التجارة 
الداخلية وحماية المســتهلك عبــد هللا الغربي، الرئيس التنفيذي لبنك 
الشام أحمد اللحام، ورئيس الجامعة السورية الخاصة نزير إبراهيم. 
وقدّم البنك جوائز مالية للفائزين في المراتب الثالثة األولى، إضافة 

إلى دروع شكر للجهات التي ساهمت في إنجاح الدورة.

“ايفيرتيم” في األمن العام اللبناني
العــام  األمــن  اســتقبل 
اللبنانــي فريق ايفيرتيم 
في فرعه في السوديكو 
لالحتفال بتدشين شاشة 
اللمس التفاعلية الجديدة 
التي تــم تنصيبها على 

مدخل الفرع.
هذه المبادرة الجديدة ستقود الحكومة اللبنانية نحو حكومة إلكترونية 
بهدف تقليل اســتعمال األوراق وتســهيل التفاعل بيــن األمن العام 
والمواطنين واألجانب الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وثائق 

رسمية من األمن العام.

ICE تختتم مهرجانات زحلة الدولية

 ICE International اختتمت مهرجانات زحلة الدولية، من تنظيم
Events، ثالث ليالي من الحفالت التي أحياها كّل من كاظم الساهر 
الذي أخذ جمهوره في رحلة رومنســية في 15 و16 آب/أغسطس، 
والمؤلــف والعــازف غي مانوكيــان يرافقه الفنــان “أبو” في حفل 

خاص وفريد في 17 من الشهر نفسه.
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معرض للمنتجات السورية في داكار

افتتح القائم بأعمال الســفارة السورية في العاصمة السنغالية داكار 
الوزير المفوض يوسف سليمان، في السابع عشر من آب/أغسطس 
2018، معرضاً للمنتجات الســورية، بحضور أعضاء الســفارة، 
وعدد من التجار ورجال األعمال والمغتربين السوريين، وسفراء 
عــدد من الــدول، وممثالً عــن غرفــة داكار للتجــارة والصناعة 

والزراعة.
ضــم المعرض، أنواعاً متعددة من الســلع والبضائع الوطنية، التي 
تتمتــع بجودة وتنافســية، في خطوة داعمة للمنتجات الســورية في 

السوق السنغالية، وامتداداتها إلى أسواق منطقة غرب إفريقيا.

تعاون سوري مصري لتنظيم المعارض
وقــع تجمــــع 
ل  جــــــــــا ر
ل  عـمـــــا أل ا
لســـــــوري  ا
فــي مصـــر، 
ممثالً برئيسـه 
خـلـــــــــدون 
لـمـوقــــــع،  ا
تفاهــم  مذكرة 
مــع االتحـــاد 
لـعــربــــــي  ا

للمعارض والمؤتمرات الدولية ممثالً بأمينه العام محمود الجراح، 
تهدف إلى التعاون في إبــرام االتفاقيات وتنظيم وإقامة المعارض 
والمؤتمــرات والملتقيات االقتصادية الدولية، إضافة إلى تســهيل 

دخول رجال األعمال السوريين إلى البلدان المستهدفة.
يذكــر أن االتحاد يعتبر أحد االتحادات العربيــة العاملة في نطاق 
مجلس الوحــدة االقتصادية العربية، وعضو مشــارك في االتحاد 

الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية.

ايبكس لإلعمار وهاي أوتو للسيارات

اختتمــت فعاليات المعرضين الدوليين ايبكس لإلعمار وهاي أوتو 
للسيارات، في التاسع والعشرين من تموز/يوليو 2018، في مدينة 
المعارض في دمشــق، اللذين أقامتهما هيئة االســتثمار السورية، 
بالتعاون مع الشــركة الدولية لالســتثمار، ومشــاركة بنك سورية 

الدولي اإلسالمي.
هــدف “ايبكــس” إلــى توثيــق التعــاون االقتصادي بين ســورية 
ومختلــف دول العالــم، وتهيئة الفرص المالئمــة لإلعمار والبناء 
والتطــور والتنمية، فيما اعتبر “هاي أوتــو” نافذة إلظهار القدرة 
الصناعيــة لســورية في مجال تجميع الســيارات، وربط المهتمين 

بهذا القطاع مع الشركات الرائدة عالمياً.

“سورية الدولي اإلسالمي” إدارة الموارد
ح  صــــــــر
الـرئـيـــــس 
ي  لتنفيــــذ ا
لبنك سورية 
لــدولـــــي  ا
اإلســــالمي 
القادر  عبــد 

دويك، خالل مشــاركة البنك في معــرض فرص العمل والتدريب، 
الــذي تقيمه جمعيــة إدارة الموارد البشــرية بالتعــاون مع الجامعة 
الســورية الخاصــة، نهايــة تموز/يوليــو 2018 فــي فنــدق أميــة 
بدمشــق، أن البنك يعتبر الموارد والكوادر البشــرية العمود الفقري 
ألي مشــروع أو مؤسســة، ويأخذ على عاتقه القيــام بدوره وتحمل 
مســؤولياته االجتماعية تجاه أبناء المجتمع من خالل المساهمة في 
توفيــر فرص العمل والتدريب وتطوير المهارات الشــبابية لتمكين 

الكوادر البشرية من المساهمة في تطوير مجتمعهم.
من جانب آخر، شارك البنك في معرض الجامعات والمعاهد وفرص 
التوظيف في دار األسد للثقافة في مدينة حماة الذي نظمته مجموعة 
الفجر للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع األمانة العامة للمحافظة.
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MTN البرمجية الجامعية” برعاية“

اختتمــت في الحادي عشــر مــن آب/أغســطس 2018، فعاليات 
المســابقة النهائية الثامنة للمسابقة البرمجية الجامعية السورية في 
/MTNدمشــق، برعاية نائب رئيس الجمهورية نجاح العطار، و
ســورية، إلى جانب عدد من الشــركات الوطنية، وتنظيم الجمعية 

العلمية السورية للمعلوماتية، والجامعة االفتراضية السورية.
شــارك في المســابقة 75 فريقاً، من 19 مؤسسة أكاديمية سورية، 
 Super Syrianبالمرتبة األولى، و FTW وانتهــت بفوز فريــق
  Daddy’s Homeثالثــاً، و What the fakeثانيــاً، و Squad
رابعاً، كما تأهل 15 فريقاً للمشــاركة بالمسابقة اإلقليمية في مصر 

في تشرين الثاني/نوفمبر.

5 جوائز لـ “بنك بيروت”

حصل “بنك بيروت” على 5 جوائز من مجلة “بانكر ميدل إيست”، 
وذلك عن “المصرف األســرع نمواً في لبنان” و“أفضل مصرف 
تجزئــة” و“أفضل مصرف تجــاري” و“أفضل مصرف لخدمات 
العمليــات المصرفية”. كما تم تكريم رئيس مجلس إدارة المصرف 
ســليم صفيــر ومنحه جائزة “إنجــاز العمر”، وذلــك خالل مؤتمر 

صحافي عقد في فندق “فور سيزونز بيروت”.
وقال صفير: إن ارتقاء المصرف إلى هذا المستوى، إنما هو نتيجة 
ســنوات من التخطيط والتنفيذ، مؤكداً، أن هذا التقدير سيمنح البنك 

دفعاً إضافياً لكي يستمر في التقدم في كل ما يقوم به.

فرعان جديدان لـ“البركة - سورية”

تحت عنوان “البركة بحمص وبأهل حمص، و“البركة بحلب وبأهل 
حلب”، افتتح بنك البركة سورية خالل يومين متتالين فرع في مدينة 
حمص، وفرع في مدينة حلب، ليصل عدد فروعه ومكاتبه إلى 12. 
وقد تم االفتتاح برعاية وحضور حاكم مصرف ســورية المركزي، 
دريد درغام، وبحضور حشــد من الفعاليات االقتصادية والرسمية. 
ويأتي ذلك في وقٍت يتعاظم وينمو فيه النشــاط التجاري والصناعي 

في المدينتين.
وفي هذا السياق صرح الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد هللا حلبي: 
“يندرج افتتاح الفرعين الجديدين ضمن خطة انتشــار للعام 2018 

بما يضمن الوصول ألكبر عدد من المتعاملين”.

كانون تلقي الضوء على إسعاد العمالء

أقامت شــركة كانون الشــرق األوســط “منتدى شــركاء الخدمات 
2018”، الذي يشــّكل مظلّة جامعة لرؤســاء أقســام الخدمات لدى 
شــركاء “كانون” في جميع أنحاء منطقة الشــرق األوســط، الذين 
استضافتهم من الشركات والمؤسسات اإلقليمية الشريكة. وانضم 3 
مديرين تنفيذيين من شركة كانون أوروبا إلى المسؤولين التنفيذيين 
في “كانون” الشرق األوســط إلدارة الجلسات خالل المنتدى الذي 
انعقــد حديثاً في دبي. واطلع المشــاركون فــي المنتدى على أحدث 
الحلول والمنتجات الخاصــة بالخدمات من “كانون”، وتم تعريفهم 
بمختلف األدوات والتطبيقــات الجديدة التي تعمل على رفع الكفاءة 

وخفض تكلفة اإلصالح وزيادة إنتاجية المهندسين.
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بنك عوده يدعم “قلب األّمة”

أطلــق بنك عــوده، بالتعــاون مــع الجيــش اللبنانــي، والمصّور 
 The Heart of كتاب Jeremy Chivers البريطاني المحترف
the Nation الــذي يتضّمن صوراً منّوعة عن الحياة العســكريّة 
اليوميّة لجنود الجيش، التي تشمل التدريبات والمناورات وغيرها.

جرى إطــالق الكتاب وتوقيعه في فيال عوده بمناســبة عيد الجيش 
اللبناني الـ73، وبحضور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، 
ورئيس مجلس إدارة والمدير العام التنفيذي لبنك عوده ســمير حنّا، 
والمديــر العام للبنان - بنك عوده ش.م.ل مارك عوده، وضبّاط من 

الجيش وباقي األجهزة األمنية، وأعضاء من إدارة بنك عوده.

SOS الطاقة الزرقاء” في“

قامــت لجنة الطاقــة الزرقــاء )Blue Force( في فنــادق هيلتون 
بيــروت )حبتــور غراند وهيلتون بيــروت ميتروبوليتــان باالس( 
بزيــارة مفاجئة لقرى األطفــال )SOS( في بحرصاف، كجزء من 

فعاليات أسبوع الخدمة العالمي السنوي.
وضمــن الزيارة، قضــى أكثر من 10 موظفين من مختلف أقســام 
هيلتون يومهــم مع األيتام الذين واجهوا تحديات جّمة في الحياة في 
ســن مبكرة ودقيقة. واســتمتع األطفال من 7 منازل مع “أمهاتهم” 
بوجبــة فطور لذيــذة أعدها خصيصاً لهم فريــق هيلتون تلتها حفلة 

ترفيهية احتفل فيها الجميع بالمناسبة رقصاً وألعاباً.

Big Heart تشارك نتائج حملتها ABC
خــالل حفــــل مميّــز 
تــّم تنظيمه فــي قرى 
األطفـــال SOS فـــي 
بحرصـاف، أعلـنــــت 
ABC، المجمـوعــــة 
الرائــدة فــي قطــــاع 

 Small Bear التجزئــة في لبنان، عــن نتائج مبادرة عيد الميــالد
Big Heart لعــام 2017، حيث تــّم جمع تبرعات بقيمة 45.000 
دوالر أميركي لدعم األطفال والشــباب واألســر في قرى األطفال 
SOS لبنان. وحضر هذا الحدث كّل من إدارة ABC والمسؤولين 

في قرى األطفال SOS وممثّلي وسائل اإلعالم.

BBAC االحتفال السنوي لموظفي
أقام بنــك بيروت 
والبــالد العربيّــة 
احتفاله   BBAC
الســنوي لتكريــم 
موّظفيه في فندق 
بيـروت  هيلتــون 

حبتــور، بحضــور رئيــس مجلــس اإلدارة والمدير العام، غســان 
عســاف، وأعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافــة إلى كوادر وموّظفي 
المصرف الذيــن تجاوز عددهم الـ900 موّظــف. وقد تخلّل الحفل 
الذي قدّمه اإلعالمي هشــام حداد، مجموعة من األنشطة الترفيهيّة 

أضفت جّواً مميّزاً أمتع الحضور. 

فوربس تكّرم صّناع النجاح في لبنان
كشــفت “فوربــس 
الشــرق األوســط” 
فــي احـتـفـالـهـــــا 
 Lebanon ( بــــ
100( مــن تنظيــم 
 ،ICE Events

عن أبرز الشركات وقادة األعمال اللبنانيين، ممن ساهموا في تشكيل 
اقتصاد البالد. وقد رصدت إنجازاتهم في القطاعات كافة، وكرمت 
صنــاع النجاح فــي لبنان، خالل حفــل مميز أقامته فــي العاصمة 
بيــروت، بحضور عــدد من أهــم الرؤســاء التنفيذيين للشــركات 

والمؤسسات العامة والخاصة في لبنان والمنطقة العربية.
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Areeba تطلق “اقبضها جد” في لبنان

أطلقت Areeba مبادرة “اقبضها جدّ”، وهي األولى من نوعها، وتهدف إلى تطوير 
قطــاع الدفع اإللكتروني في المحافظات خــارج العاصمة بيروت، من خالل تحفيز 
التجار على اســتخدام وســائل قبول الدفع اإللكتروني. وتم اإلعالن عن هذه المبادرة 
خــالل مؤتمــر صحفي برعاية وزيــر االقتصاد والتجــارة اللبنانــي، رائد خوري، 

وبحضور ممثلين عن فيزا وماستركارد.
وترتكز االستراتيجية الجديدة على نشر ثقافة الدفع اإللكتروني من خالل تأمين حلول 
وابتــكار مبادرات جديدة، ما يســاعد التّجار على زيادة مبيعاتهم. وأطلقت الشــركة 
حملتهــا لتمنــح من خاللها 12 تاجــراً من مختلف المحافظات )البقــاع، جبل لبنان، 

الشمال، والجنوب( جوائز تشجيعية يصل مجموعها إلى 100 مليون ليرة لبنانية.
وقال الرئيس التجاري في Areeba، رمزي الصبوري: “تبذل الشركة كل جهودها 
لتغيّر نظرة التجار والمســتهلكين تجاه الدفع اإللكتروني. وحملتها الواسعة واألولى 
من نوعها ترّكز على المناطق خارج بيروت وتهدف إلى تعزيز مجال قبول الدفع في 
لبنان، مما ســيفيد بالتالي المصارف المصدرة. وتعمل Areeba دائماً بهدف تمكين 
المصــارف والتجار والحكومات واألفراد من خالل حلــول دفع ذكية، فعّالة، وآمنة 

وستطلق قريباً خدمات جديدة تفيد التجار والمستهلكين وتسّهل حياتهم”.
من جانبه، قال وزير االقتصاد والتجارة، رائد خوري: “تندرج المبادرة في ســياق 
التطلّعات التي تتضمنها الرؤية االقتصادية للقطاع المالي واالقتصاد اللبناني ال سيّما 
لناحية تقريب المناطق اللبنانية من بعضها البعض وتمكين استفادة التجار والمواطنين 
بجميع المحافظات من هذا التطور التكنولوجي على صعيد الخدمات، مّما يساهم في 

تحريك عجلة االقتصاد الوطني”.
وستستمر مبادرة “اقبضها جدّ” لمدة 3 أشهر في كل محافظة، وسيحصل تجار البقاع 
وجبل لبنان والشمال والجنوب على فرصة ربح جوائز قيّمة مقابل كل عشر عمليات 

دفع يجرونها على أجهزة Areeba للدفع اإللكتروني.
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 The Spectator حقق لبنان مرتبة متقدمة في تصنيف علوم الرياضيات وفقًا لتقرير
Index بحلول�ه في المرتبة الرابعة على الئحة تظه�ر جودة تعليم الرياضيات والعلوم 
2018 ف�ي العال�م وفق البلدان. لكن تس�جيل ه�ذه النتيجة ال يعن�ي حكماً نهائيًا 
عل�ى ج�ودة التعليم، فذلك يجب أن يحف�ز المعنيين على ق�راءة النتائج ومقارنتها 
بمؤش�رات عالمي�ة أخرى حل لبنان فيه�ا في مرتبة متأخ�رة. وللمفارقة أن البعض 
اتخذ من هذا التصنيف مناسبة لعرض اإلنجازات للقفز فوق الثغرات ونقاط الضعف 
وأيضاً اإلخفاقات، علماً أن الموقع الذي حققه لبنان ال يعني شيئاً في التقرير الدولي 
الذي أش�ار أخيراً مثاًل إلى أنه يحتل المرتبة الرابعة في أداء الطاقة أي الكهرباء، فيما 
تصنيف لبنان في امتحانات TIMSS الدولية يظهر أن لبنان في مستوى ضعيف ولم 
يتخ�ط المرتبة 25 بين 42 دولة خالل الس�نوات الماضية، وأداء المتعلمين اللبنانيين 
دون المع�دل الوس�طي خصوصاً ف�ي الرياضيات. وفي نموذج تحصي�ل العلوم كان 

.TIMSS تصنيفنا متأخراً في هذه االمتحانات وفي دراسة

يمكن مقارنة تصنيف The Spectator Index بتصنيف ال�PISA أيضاً لتحديد ما إذا كان 
لبن�ان متقدم�اً في المجال التعليم�ي، قبل أن نهلل للنتيجة ويصب�ح التضليل أداة 
للتغطية على اإلخفاقات والتراجع الذي نعانيه. فنتائج ال�PISA س�لبية وتدل على أن 
تالمذتنا ال يمتلكون المهارات المطلوبة وال يحس�نون استخدام األفكار والمفاهيم 
العلمية واستثمارها في وضعيات التعّلم، وال يكتسبون مهارات المنطق والتحليل. 
وقد جاء لبنان في تصنيف PISA الذي أعّدته منّظمة التعاون والتنمية االقتصادية لعام 
2015 في المرتبة 65 من 70 دولة ش�اركت في البرنامج الذي يعد من أكبر الدراس�ات 
الدولية في مجال التربية والتعليم في العالم. ويستخدم الباحثون وصانعو السياسات 
التربوي�ة نتائجه باعتم�اد المعايير الدولية لرس�م التطور الترب�وي الوطني ومقارنته 
م�ع نتائ�ج الدول المماثلة والمنافس�ة له في عال�م االقتصاد. لذا ينبغ�ي على لبنان 
اإلستفادة من كل الدراسات والتصنيفات والتركيز على مجاالت القراءة والرياضيات 
والعلوم لدف�ع التالمذة إلى امتالك المعارف والمهارات األساس�ية التي يحتاجونها، 
وليس التهليل الذي يؤدي إلى التضليل لإلبقاء على الواقع الحالي للمناهج والمحتوى 

الدراسي والتعليم.

أي�اً تكن نتائج التصنيف�ات، فإنها ال تبرر إطالق أحكام مطلقة على التعليم، فعندما 
نسجل نقطة إيجابية في العلوم أو مرتبة متأخرة، يحملنا ذلك مسؤولية إعادة الهيكلة 

وليس اإلرتجال الذي يعقد المشكلة واتخاذ قرارات متسرعة لتحقيق انجازات.

التصنيف العلمي بين التربية واالقتصاد
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