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ي استهدفت حاكم مرصف لبنان رياض سالمه، فإنها لن تستطيع 
أياً تكن الحمالت ال�ت

ن كصمام أمان للنقد واالستقرار  ي ذاكرة اللبناني�ي
النيل من الدور الذي أداه وترسخ �ن

والثقة بالعملة الوطنية. أما محاولة التعتيم عىل إنجازات الحاكم ونجاح سياسته 
النقدية الحمائية ورفده االقتصاد بالدعم والحوافز مع كل استحقاق أو أزمة، فلن 
ي صمود المالية العامة، إىل حد أنه 

ي حمت االقتصاد وساهمت �ن
ته ال�ت ي مس�ي

تؤثر �ن
ي من الفراغ.

ي كانت تعا�ن
ي محطات مفصلية دور الحكم والسلطة ال�ت

توىل �ن

بدا أن االستهدافات ضد سالمه تطال لبنان، وهي تستهدف أيضاً وضعه االقتصادي 
ي تحملها بأداء رفيع 

وفق تأكيد الحاكم، فال مجال لالنسحاب من المسؤولية ال�ت
ي بلغت الرابعة اليوم. 

خالل كل الس��نوات الماضية وعىل مدى والياته السابقة ال�ت
وعندما تطال الحملة صحة الحاكم سالمه، فإنها عن طريق الشائعات تطال البلد 
ة برياض سالمه، ليس عىل المس��توى الرسمي فحسب، إنما  كله. والأن الثقة كب�ي
ي والعام، لم يصدق اللبنانيون الشائعات فبقيت السوق  عىل المستوى الشع�ب
ة اللبنانية صامدة، فيما أكد سالمه أن من مصلحة لبنان تشكيل  مستقرة، والل�ي
. ي

حكومة تعطي رؤية وتطلق رزمة إصالحات لمراعاة مصلحة لبنان والشعب اللبنا�ن

إذا كانت سياسة مرصف لبنان يرسمها مجلسه المركزي، وفق سالمه، فإن دوره 
ي 

ي مختلف االأزمات ال�ت
ي عىل كل المستويات قد أرىس الثقة وحقق استقراراً �ن

الوط�ن
ي المراحل الصعبة للبلد، ولن 

ي كل حال تجاوز الحاكم كل االأزمات �ن
مر بها لبنان. و�ن

ي نذر نفسه لها. 
ي أداء الوظيفة ال�ت

تثنيه الحمالت عن ممارسة دوره واالستمرار �ن
، نقول أن سياسة الحاكم حمت لبنان، فصوبوا سهامكم إىل مكامن  ن ولكل المشكك�ي

الهدر والفساد، ليتمكن البلد من تصحيح أوضاعه المالية واالقتصادية.

رياض سالمه يبقى المنقذ وصمام االأمان
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النقدية فوراً من اليوان إلى الروبل أو العكس. وأنشأت روسيا مكتباً 
للتسوية في بكين وموس��كو، فيما أعلن المركزي الصيني أنه ينوي 
فعل الشيء نفس��ه مع عمالت الدول الداخلة ضمن مبادرة “الحزام 
والطريق” في المس��تقبل، وه��ذه األخيرة هي مش��روع اقتصادي 
ضخم ابتدعته الصين، خالل الس��نوات األخيرة، يس��تهدف تمويل 
مش��روعات قيمتها 4 تريليونات دوالر ويمر ب�60 دولة. وقد انفقت 

الصين، حتى اآلن قرابة نصف تريليون دوالر على مشروعاته.
يذكر أن الصين ولغرض التأس��يس لنظام اليوان المبني على معيار 
الذهب، أنش��أت صندوقاً خاصاً أطلقت عليه اس��م صندوق “الذهب 
لطريق الحرير”، هدفه األساس��ي هو التنقيب ع��ن الذهب في هذه 
الدول لزيادة أرصدتها من الذهب في االحتياط��ي النقدي، وبالتالي 
اس��تقرار عمالتها تدريجي��اً وربطها باليوان الصين��ي الذي يخطط 

للتحول إلى معيار الذهب باالتفاق مع روسيا.
ترسيخ التحالفات

ومن المتوقع أن يساعد مركز التس��وية المالية والتجارية في البلدين 
ونظام التبادل الفوري بين العملتين على زيادة حجم التبادل التجاري 
واالستثماري، وسيخلق تدريجياً في روسيا سيولة من اليوان ستسهم 
في تس��وية الصفقات الصينية مس��تقبالً وتقلل من اضطراب سعر 
صرف العملتين، عبر تقليل اعتمادهما للدوالر كمعيار حالي يحكم 
العالم في التجارة والتمويل. ويعني ذل��ك، أن الصين تنوي تدريجياً 
وبهدوء تام قط��ع الطريق على ال��دوالر كعملة تس��وية تجارية في 
العديد من دول العالم خالل الس��نوات المقبل��ة، وهي خطوة تصب 
كذلك ف��ي تدوي��ل الي��وان، أي تحويله م��ن عملة محلي��ة إلى عملة 
دولية مس��تفيدة في ذلك من ثقلها التجاري وحجم فائضها مع الدول 

ورصيدها الضخم من الذهب والدوالر.

هل ينشأ نظام نقدي عالمي بديل للدوالر؟

أزمة العمالت وكسر الهيمنة
ظهرت أزمة العمالت التركية والروس��ية واإليرانية، ثم التجاذب 
والخالف بين ترام��ب ودول االتح��اد األوروبي والصي��ن، لتعيد 
تفكير ال��دول بضرورة تش��كيل نظام نق��دي جديد وع��ادل يعكس 
مصالح الجميع، واقتراح إنش��اء وحدة نقدي��ة عالمية تكون مقبولة 
من الجميع للوفاء بالمعامالت الدولية، وتكون أصال لالحتياطيات 
الدولية، بعيداً من انفراد دولة واحدة به��ا تتحكم بإصدارها، وتفتح 

باب المضاربات عليها.
بدت الخطوة الجدية نحو بناء نظ��ام نقدي جديد ينافس النظام النقدي 
القائم، منذ الحرب العالمية الثانية، وال��ذي يهيمن عليه الدوالر، من 
الصين التي تتجه بس��رعة نحو ربط س��عر صرف عملته��ا اليوان 
بالذهب بالتعاون م��ع روس��يا ودول “البريكس” التي تتش��كل من 
االقتصاديات الناش��ئة الكبرى وعلى رأس��ها الهند وجنوب أفريقيا، 
إضافة إلى دول طريق الحرير. وعلى طري��ق التحرك نحو النظام 
النقدي الجديد، أكمل كل من البنك المركزي الروس��ي وبنك الشعب 
الصيني )البنك المركزي(، اتفاقيات إنش��اء نظام تسوية فوري بين 
اليوان والروبل. وهو يمهد تدريجياً نح��و تحول اليوان الصيني إلى 
عملة مرتبط��ة بالذهب بدالً م��ن الدوالر. وتصب ه��ذه الخطوة في 
توجه الصين الرامي إلى تدويل اليوان وزيادة نصيبه من احتياطات 
المصارف المركزية العالمية. كما تدعم بكي��ن خطة تحويل اليوان 
عبر بورصة الذهب التي أسستها بداية العام في شنغهاي، ويتم فيها 
تداول المعدن النفيس بالعملة الصينية، وهي تعمل أيضاً على إنشاء 
بورصة لبيع النفط باليوان المدعوم بالذه��ب، أي أن صفقات النفط 

التي يتم التعامل فيها يمكن قبض أثمانها ذهباً.
النظام الجديد

يعمل النظام الجديد لتس��وية كل الصفقات المالي��ة وصفقات التبادل 
التجاري بين الصين وروس��يا، بالي��وان والروبل فوري��اً، من دون 
المرور بعمل��ة ثالثة أو نظام التحويل”س��ويفت”. وم��ن المتوقع أن 
يكون هذا النظ��ام مدعوماً بالذهب، وفق البروفس��ور األميركي من 
أصل ألماني، إف وليام اندهيل، في مقال نش��رت وكالة “سبوتنيك” 
الروس��ية مقتطفات منه. وتعد هذه أول مرة يتم فيها تبادل اليوان مع 
عملة أجنبية بشكل مباشر وفوري من دون الحاجة إلى وسيط نقدي، 
وذلك وفقاً للبيان الذي صدر أخيراً عن وحدة نظام النقد األجنبي في 
بنك الصين المركزي، الذي قال، إن النظام الجديد سيسمح بالتسوية 

تسعى دول عدة منذ أكثر من 10 سنوات إلى تشكيل نظام نقدي عالمي جديد، ظهرت عناوينه بعد األزمة المالية 
العالمية عام 2008 التي انفجرت في الواليات المتحدة األميركية واكتسحت العالم عبر االدوات السامة، ومن بينها 
تعديل التصويت في صندوق النقد الدولي. إال أن هذه المحاولة بقيت حبراً على ورق لفقدانها عناصر القوة واالتحاد 
بين دول كبرى في إمكانها التأثير على الهيمنة األميركية وكسر سيطرتها المالية وعلى العمالت. وقد بدت األمور 
أكثر وضوحاً بعد مجيء الرئيس دونالد ترامب، وفرضه عقوبات بالجملة على دول عدة بينها حلفاء له، لتخرج هذه 

الدول وتنادي بوقف هيمنة الواليات المتحدة وتوجهها إلى التبادل بعمالت غير الدوالر لحماية اقتصاداتها.
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بوصفه العملة اإلحتياطية العالمية األساس��ية  لإلنتق��اد،  إال ان حدة 
االنتقاد اشتدت بعد االنكماش االقتصادي الذي حل بالعالم.

جهود لكسر هيمنة الدوالر 
بعد األزمة المالية  2008، اتس��عت عدوى القلق من هيمنة الدوالر 
األميركي عل��ى االقتصاد المال��ي العالمي، وه��ذا التوجه تعمق مع 
س��عى الصين باعتبارها ثاني اقتصاد عالمي إلى تقوية نفوذ اليوان 
في التج��ارة الدولية للصين، لذل��ك عملت على صياغ��ة اتفاق بين  
بلدان “منظمة ش��نغهاي” على تبني العمالت الوطنية في التبادالت 
التجارية البينية، كما عبرت دول الخليج، الى جانب روسيا والصين 
واليابان وفرنس��ا،عن نيتها في وقف التعامل بالدوالر في حس��ابات 
النفط. وبدل ال��دوالر يتم تبني “س��لة عمالت” تضم الي��ن الياباني 
واليوان الصين��ي واليورو والذه��ب وكذلك العمل��ة الموحدة  دينار 

الخليج الذي كان من المتوقع إصداره قبل الخالف مع قطر.
حاولت الصين منذ 2009 قيادة حملة دولية  لكس��ر هيمنة الدوالر، 
فقد دعا البن��ك المركزي الصيني، إلى عملة “عاب��رة للدول” يجب 
ان تحل مكان ال��دوالر، ودعا البنك الى اتب��اع قواعد اكثر صرامة 
في م��ا يتعلق بال��دول التي تطبع كمي��ات اكبر من العمل��ة للحد من 
األزمة االقتصادي��ة الراهنة. وقال: إن س��يطرة عمل��ة وحيدة على 
النظام النق��دي العالم��ي يؤدي إل��ى زيادة مخاطر توس��ع انتش��ار 
االزم��ات المالية … وق��د انتق��دت الصين السياس��ة الت��ي اتبعتها 
الحكومة األميركي��ة منذ 2008، بهدف تج��اوز األزمة االقتصادية 
التي تواجهها، فف��ي ظل  وضع كه��ذا من الصعب ايج��اد التوازن 
المطلوب بين السياس��ات المحلية االميركية، وبي��ن ما يتطلبه كون 
الدوالر العملة االساس��ية لالحتياطات النقدية العالمية، فاإلجراءات 
التي تتبعها الحكومة األميركية لتحفيز النشاط االقتصادي، ال تخدم 
بالض��رورة مصالح باق��ي دول العالم، وم��ن ذلك سياس��ة الدوالر 
القوي وأيضاً حروب ترامب الحمائي��ة. ويتضح أن مواقف الرئيس 
األميركي دونالد ترامب والسياس��ات المالية والنقدي��ة التي يتبعها، 

وفي المقابل، تعد روسيا دولة استراتيجية في هذا المخطط من حيث 
حجم إنتاجها من الذهب وهيمنتها على س��وق النفط والغاز الطبيعي 
وتأثيرها الكبير على دول “أوبك”، والتعاون النفطي الجاري حالياً 

بين الشركات الروسية وشركة أرامكو السعودية.
يذكر، أن خط��وات التحالف النقدي بين الصين وروس��يا، بدأت في 
إبريل/ نيس��ان الماضي، حينما فت��ح المركزي الروس��ي مكتباً في 
بكين لتخط��ي الدوالر كعملة تس��وية دولية في الصفق��ات التجارية 
وإنش��اء معيار جديد لتس��وية الصفقات التجارية مبنية على الذهب. 
وتس��ارعت خطوات التحالف النقدي بين البلدين في أعقاب الحظر 
األميركي عل��ى روس��يا وانهيار أس��عار النفط ودخوله��ا في أزمة 
مالية، كان الطريق الوحيد للخروج منها هو اللجوء للصين وتوقيع 
صفقات غاز ضخمة بلغت 400 مليار دوالر مع الشركات الصينية. 
وقال كبير مسؤولي المركزي الروسي، فالديمير شابوفولوف، في 
ابريل/نيس��ان 2018، إن المصرفين المركزيين في البلدين يعمالن 
على وضع مس��ودة للتفاهم لح��ل بعض القضايا المتعلق��ة بواردات 
الذهب الروس��ي للصين. وفهم من ذل��ك وقتها، أن االتف��اق النقدي 

الجديد بين البلدين يتناول معياراً ذهبياً في التجارة.
روسيا وتركيا

خالل األزم��ة األميركية التركية، التي أس��فرت عن انهي��ار الليرة 
التركية أمام الدوالر، بعدم��ا ضاعف الرئيس األميركي، الرس��وم 
على األلمنيوم والفوالذ المس��توردين من تركيا، ما أدى إلى تراجع 
سعر الليرة أمام الدوالر، فضالً عن فرض عقوبات اقتصادية على 
روس��يا، وزيادة الجمارك على البضائع الصينية، أكد وزير المالية 
الروسي، أنطون سيلوانوف، أن روسيا س��تواصل خفض حيازتها 
ل��أوراق المالية األميركي��ة، وذل��ك رداً على العقوب��ات األخيرة، 
التي فرضته��ا الواليات المتحدة على موس��كو. وق��ال، إن الدوالر 
األميركي، أصبح أداة غير موثوق بها في تعامالت التجارة الدولية، 
موضحاً أن روسيا تفكر في استخدام العمالت الوطنية في معامالتها 
الخارجية بدالً م��ن الدوالر، الذي يعتبر العمل��ة الدولية، وقد أصبح 

أداة محفوفة بالمخاطر في مسألة المدفوعات الدولية.
وفي المقابل، ورداً على العقوبات األميركي��ة اتخذ البنك المركزي 
التركي، رزمة إج��راءات لحماية الليرة، أهمها أنه يمكن اس��تخدام 
إضافة إل��ى الدوالر األميرك��ي، الي��ورو األوروبي كعمل��ة مقابلة 
الحتياطات الليرة التركي��ة، بموجب آلية خي��ارات االحتياطي. في 
حين أوضح الرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان أن تركيا يمكن 
أن تتحول إلى ش��ركاء آخرين واصفاً األزمة بأنها حرب اقتصادية. 
وبينما قال أردوغان، إن بالده س��وف تتعامل في مبادالتها التجارية 
مع الصين وروس��يا وإيران بالليرة التركية، ب��دا للوهلة األولى أن 
هذا القرار رد فعل ض��د الموقف األميركي، لكنه خط��وة في اتجاه 
رغبة دولية “ال ت��زال مترددة إلى حد ما” في كس��ر هيمنة الدوالر 
األميركي عل��ى النظام االقتص��ادي والمالي العالم��ي. ويعد القرار 
التركي خطوة جدي��دة في اتجاه دولي أخد يتس��ع خاصة قبل األزمة 
المالية العالمية عام 2008، إذ تعرض��ت وظيفة الدوالر األميركي 

 أنطون سيلوانوف
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بدءاً بالتدابير الجنائية المهددة لحرية التجارة العالمية، والس��تقرار 
النظام االقتص��ادي العالمي، كان لها دور في تس��ريع جهود كس��ر 
هيمنة الدوالر، وهي الجهود التي تقودها الصين وروسيا باألساس، 
من داخل منظمة شنغهاي، التي أصبحت رأس الحربة في مواجهة 
الهيمن��ة األميركي��ة، وذلك بفع��ل القوة العس��كرية للصي��ن والهند 
وروسيا وباكس��تان، إلى جانب الدور االقتصادي المتنامي لمنظمة 
ش��انغهاي،  فقد تج��اوز إجمالي الحج��م االقتص��ادي للمنظمة 15 
تريليون دوالر، وهو ما يعادل 20 % م��ن االقتصاد العالمي البالغ 
74 تريليون دوالر، وم��ن المرجح أن تتوحد الجه��ود الدولية لكبح 
جماح السياسات التجارية العدائية لترامب، وأبرز آلية للحد من هذا 
التهور إيجاد ترتيب��ات وتدابير متعددة األطراف الس��تبدال الدوالر 
بعمالت أخرى في المب��ادالت التجارية، وربما يك��ون بداية النهاية 
لنظام الجزية المفروض على العالم من قبل البيت األبيض منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية.
هيمنة الدوالر

ترجع الهيمن��ة األميركية على العالم باألس��اس إل��ى هيمنة الدوالر 
على االقتصاد العالمي. فقد تم إصدار الدوالر عام 1792، و لم يكن 
الدوالر أنذاك عملة ورقية، بل كان على شكل 3 فئات، الفئة األغلى 
كانت مصنوعة من الذهب، واألقل منها قيم��ة كانت مصنوعة من 
الفضة واألخي��رة كانت مصنوع��ة من النح��اس. وت��ّم اعتماد هذه 
العملة في 1792 كعملة رس��مية للواليات المتّحدة. واس��تمر العمل 
بهذا النظام المالي إلى عام 1861، حيث اندلعت الحرب األميركية 
األهلية بين الش��مال والجنوب، فاحتاجت حكومة الشمال المركزية 
المزيد من األموال من أجل خوض الح��رب ولم تكن ترغب بفقدان 
كل ما لديها م��ن الذهب والفضة، ما دفعها إلى طب��ع العملة الورقية 
)الدوالر األميركي بشكله األخضر الحالي( عام 1862. لكن صعود 
الدوالر على المس��توى العالمي بدأ مع الحرب العالمية الثانية، فقبل 
خروج  الواليات المتحدة منتصرة من الح��رب العالمية بعام واحد، 
بدأت تعمل على إنشاء نظام عالمي جديد وبالتالي إنشاء نظام عالمي 
اقتصادي جديد، تكون الواليات المتّحدة وال��دوالر األميركي رأس 
 Bretton Woods الهرم فيه. وقد حص��ل ذلك عن طريق اتفاقي��ة
س��نة 1944، وحضر ه��ذه االتفاقي��ة 44 دول��ة من ح��ول العالم، 
واس��تمر انعق��اد المؤتمر ألكثر م��ن 22 يوم��اً، تم في��ه توقيع عدد 
كبير من االتفاقيات والمعاهدات الدولي��ة التي تنظم التجارة العالمية 
الدولي��ة، إضافة إل��ى تطبيق بعض الش��روط والقي��ود عليها. وأقر 
المؤتمر اعتماد الدوالر كمرجعٍ رئيسي لتحديد سعر عمالت الدول 
األخرى، فه��ذه االتفاقية أدت إلى تش��كيل نظام الص��رف األجنبي 
وتش��كيل صندوق النقد الدول��ي والبنك الدولي للتطوي��ر والتعمير، 
وهي االتفاقية الرئيسية التي رس��خت هيمنة الدوالر على تعامالت 
العالم االقتصادية، حيث صارت هذه الدول ال�44 ترجع إلى الدوالر 
لتحديد قيمة عمالتها دولي��اً، وهذا الموقف  كان بحك��م أن الواليات 
المتحدة تمتلك نحو 75 % من ذهب العالم لوحدها بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية، وكان ال��دوالر األميركي هو العمل��ة الوحيدة على 

مس��توى العالم الُمغطاة بالذهب، ما دفع عدداً كبي��راً من دول العالم 
إلى العمل على تكديس الدوالرات األميركية بهدف استبدالها بالذهب 
مس��تقباًل كاحتياطي، وصار عدد كبير من هذه الدول يستخدم عملة 
الدوالر كاحتياطي النقد األجنبي بدالً من الذهب.  لكن قرار الرئيس 
األميركي حينذاك، ريتشارد نيكسون، ألغى عام 1971 قاعدة غطاء 
الذهب. فبفعل تورط الواليات المتحدة في حرب فيتنام، احتاجت إلى 
المزيد من الدوالرات لتغطية تكاليف الحرب، ولما كانت الدوالرات 
ال تكفي، بحكم أن الذهب الموج��ود في الواليات المتح��دة والعالم، 
لم يع��د كاف لتغطية ال��دوالر األميرك��ي، فأصبح نتيج��ة لذلك من 
المتعذر طباعة المزيد م��ن الدوالرات ألن الذه��ب الموجود لم يعد 
كافيا لتغطيتها، وبالتالي قامت الواليات المتّحدة بتجاوز الحد األعلى 
المس��موح من الدوالرات المطبوعة، وقامت بطب��ع دوالرات غير 
مغطاة بالذهب من دون أن تُعِلم أحداً بذلك. وانفجرت األزمة الكبرى 
عندما طالب الرئيس الفرنس��ي ش��ارل ديغول عام 1971 بتحويل 
الدوالرات األميركية الموجودة لدى البنك المركزي الفرنس��ي إلى 
ذهب، عماًل باتفاقية Bretton Woods التي تس��مح بذلك، وهو ما 
أدى  إلى عجز الواليات المتح��دة  عن تحويل أي دوالرات أميركية 
إلى الذهب، األمر الذي قاد  الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون إلى 
إصدار بيان في عام 1971 يلغي فيه التزام الواليات المتحدة تحويل 
 ،Nixon Shock ال��دوالرات إلى ذه��ب، ُعرفت فيما بع��د باس��م
وكنتيجة لهذا القرار أصبح الذهب يخضع لقانون العرض والطلب، 
وأصبحت جميع العمالت بما فيها الدوالر تق��ف على أرٍض واحدة 
وصارت عمالت إلزامية ورقية ال قيمة لها في الواقع س��وى التزام 
الحكومات به��ا. ونتيجة لذل��ك، انخفضت قيمة ال��دوالر 40 ضعفاً 
من عام 1973 إلى الوق��ت الراهن في مقابل ارتفاع  س��عر الذهب. 
وش��كلت صدمة نيكس��ون، أكب��ر خدعة ف��ي تاريخ النظ��ام المالي 
العالمي، ونهب ممنهج لمدخ��رات البلدان ومقدراته��ا اإلقتصادية، 
فبعد أن كانت معظم الدول تدخر الدوالر كاحتياطي للنقد األجنبي منذ 
1944 بغرض إس��تبداله بالذهب عندما تريد، تغيرت قواعد اللعبة، 
واألس��وأ أنها ظلت مجبرة عل��ى التعامل بال��دوالر، ألنها ال يمكنها 
التخلي عنه بعد أن قامت بتجميع كل ه��ذه الدوالرات في االحتياطي 
النقدي األجنبي. وبدا أن القوة االقتصادية للواليات المتحدة مرتبطة 
باستمرار الدوالر كعملة نقدية احتياطية أجنبية على مستوى العالم، 
فجميع ال��دول مرغم��ة على التعام��ل به إضاف��ة إلى كون��ه العملة 
الرئيس��ية التي يتم تحديد باقي العمالت بناء عليه��ا. غير أن األزمة 
المالية 2008 والتي عصفت باالقتص��اد األميركي أضعفت هيمنة 
الواليات المتحدة بشكل عام وهيمنة الدوالر بشكل خاص، وما عمق 
من ذلك صعود توجه دولي تقوده الصين وروس��يا يحاول الحد من 

هيمنة الدوالر في الحسابات الدولية والمبادالت التجارية.
الذهب عنوان رئيسي

في هذا اإلطار، يالحظ أن روس��يا هي رابع دولة منتجة للذهب في 
العالم والصين ثالث أكبر منتج للذهب. ووفقاً لبيانات مجلس الذهب 
العالمي في لن��دن، فإن روس��يا بدأت ترف��ع من ص��ادرات الذهب 
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مفاجآت
تفاج��أ العالم بص��دور مقال غير رس��مي ف��ي أهم وأكب��ر صحيفة 
 Nikkei Asian Review اقتصادي��ة ف��ي آس��يا وه��ي صحيف��ة
اليابانية تذكر فيه ان الصين تنوي ش��راء النفط في المستقبل باليوان 
الصيني المدع��وم بالذهب. ولم يصدر أي تكذي��ب من قبل الحكومة 
الصينية. وقد أوضحت الصين في اجتماعات عدة ومداوالت عالمية 
في المحافل الدولية انها تريد ان تجعل الي��وان عملة عالمية مرادفة 
للدوالر االميركي، وهذا يعني س��قوط المعادلة الواحدة فيما يعرف 
بالبترودوالر، وهو ش��راء النفط في جميع انحاء العالم بالدوالر فقط 
كما، تم االتفاق بين هنري كيسنجر والملك فيصل بن عبد العزيزعام 
1973، فالصين أكبر مس��تورد ف��ي العالم للنفط وبالتالي تس��تطيع 
ف��رض ش��روطها إن ارادت، ومن المتوقع حس��ب م��ا طرحته في 
المحافل الدولية امكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة خالل العامين الجاري 
والمقبل. وبينما لم تتخذ أوروب��ا إجراءات لحماي��ة عملتها اليورو، 
منصرفة الى تجاوز مرحلة البريكس��ت البريطان��ي، إال إن التوجه 
الصيني لفرض عملته��ا كعملة عالمية ليس ناتجاً م��ن منطلق ابعاد 
اقتصادية فحسب، بل له أبعاداً سياس��ية، فأي خالف سياسي عميق 
ن الواليات  بين الصين والواليات المتحدة كالذي نش��هده حالي��اً يُمّكِ
المتح��دة من تجمي��د االحتياطي الصين��ي بالدوالر االميرك��ي. فإذا 
علمنا أن ثلثي االحتياطي الصيني موجود بالدوالر في بنك االحتياط 
الفيدرالي االميركي، فمعنى هذا أن أميركا إن اختلفت اختالفاً كبيراً 
مع الصين أو حص��ل بينهما أي نزاع عس��كري، فإنه��ا قادرة على 
توجيه ضربة قاصمة للصين بتجميد ثلثي احتياطها المالي، لذلك فإن 

الصين من منطلق واقعي ال بد أن تجد طريقاً آخر لحفظ عملتها.
وإل��ى أن تتبل��ور التوجه��ات الصيني��ة والروس��ية ودول منظم��ة 
ش��نغهاي، وإيران وتركيا، ودول البريكس، يواجه العالم مزيداً من 
نظام نقدي عالمي جديد؟ ذلك مرهون بتطورات األيام المقبلة.اإلجراءات األميركية ضد الدول الوطنية، فهل حان الوقت إلنش��اء 

إلى الصين، كم��ا رفعت كذلك م��ن احتياطاتها م��ن المعدن النفيس 
في الرصيد األجنب��ي وقللت من الدوالر. كم��ا رفعت الصين خالل 
العامي��ن الماضيي��ن م��ن وارداتها من الذه��ب. وهو م��ا يوحي أن 
البلدين اللذين يحاصرهما الدوالر يخططان لبناء نظام مالي عالمي 
جديد منافس للدوالر. ومن المتوقع أن يبن��ى هذا النظام على معيار 
الذهب. وعلى الرغم من أن العديد م��ن االقتصاديين وخبراء المال 
يشككون في إمكانية العودة للمعيار الذهبي في النظام النقدي البديل 
للنظام المختل الحال��ي، إال أن مولوداً في ط��ور التكوين تخطط له 
موس��كو وبكين. وقال البنك المركزي الصيني ف��ي يونيو/حزيران 
الماضي، إن احتياطي��ات الصين من الذهب بلغ��ت 1658 طناً في 
نهاية يونيو/حزيران مرتفعة 57 % عن آخر مرة جرى فيها تعديل 
أرقام االحتياطيات قبل أكثر من ست س��نوات. وهذه األرقام تجعل 
الصين س��ادس أكبر حائز رس��مي للذهب في العالم بع��د الواليات 
المتح��دة وألمانيا وصندوق النق��د الدولي وإيطاليا وفرنس��ا. وتعتبر 
الصين حيازاتها من الذهب سراً من أسرار الدولة وال تبلغ صندوق 
النقد الدولي بحيازاتها على أساس ش��هري مثلما تفعل معظم الدول 
األخرى. ويرى المرك��زي الصين��ي، أن حيازة الذه��ب مهمة في 
إدارة مخاطر اليوان وإنه س��يعمل على زيادة مشترياته من المعدن 

األصفر. علماً أن الصين تنتج حوالى 453 طناً من الذهب سنوياً.
ووفق��اً للبيانات التي أعلن��ت عنها موس��كو أخيراً ونش��رتها وكالة 
“سبوتنيك”، فإن رصيد روسيا من الذهب ارتفع إلى 1435.9 طناً 
من الذهب، وهو ما يشكل نس��بة 13.8 % من إجمالي احتياطياتها 
الدولية المكونة من أصول أجنبية عالية الس��يولة. وفي الوقت الذي 
تتعرض في��ه الصين لهج��وم أميركي ش��رس من الرئي��س دونالد 
ترامب، بش��أن العملة، ويق��ول في��ه “إنها تتالعب بس��عر صرف 
اليوان”، كما تتعرض روس��يا للحظ��ر واحتمال تش��ديده، تتحالف 
بكين وموسكو على إزاحة الدوالر من عرش التجارة الدولية. وهو 
تحالف تس��تخدم فيه الصين ثقلها التجاري وفوائضه��ا النقدية التي 
تفوق 3.2 تريليونات دوالر، فيما تس��تخدم موسكو ثقلها في أسواق 

النفط والغاز ومناجم الذهب.
انهيار الدوالر!

توقع عدد من الخب��راء أن يمر بال��دوالر األميركي بمراحل صعبة. 
ووفق الخبي��ر المالي ديفيد مارش في لقاء س��ابق م��ع CNBC، قد 
يرتف��ع الدوالر خالل ع��ام أو أكثر وم��ن بعد ذلك س��ينهار بصورة 
مرعبة تش��به ما حدث للعملة األميركية بداية الثمانينيات. وقال، إن 
العملة األميركية ارتفعت 10 % خالل السنوات األربع األخيرة فيما 
يريد الرئيس األميركي أن يوقف ارتفاع الدوالر ألن هذا ال يخدم بتاتا 
أهدافه االقتصادية. وفي المقابل، حذّر فريق التحليل اإلس��تراتيجي 
للنقد األجنبي لدى بنك جي بي مورغان م��ن إمكانية حدوث تراجع 
كبي��ر للعملة األميركية ف��ي قيمتها، خصوص��اً مع اس��تمرار ادارة 
ترامب في التأكيد على انزعاجها من س��عر ص��رف الدوالر مقابل 
العمالت األخ��رى. وقال المحللون ف��ي البنك، إن الثق��ة في الدوالر 

تتراجع بصورة كبيرة بسبب سياسات اإلدارة األميركية الحالية.

ديفيد مارش
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طلب رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، من 
وزيري المالية واالقتصاد، التنس��يق مع حاكم مصرف 
س��ورية المركزي، إلعداد دراس��ة حول إمكانية افتتاح 
مصارف جديدة، أو فروع لمصارف عاملة في المناطق 

الحرة.
وبيّن رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، 
فه��د درويش، أن إحداث مص��ارف في المناطق الحرة 
هو مطلب لكل المس��تثمرين، منوها إلى أن المصارف 
التي كانت تعمل في المناطق الحرة تم إيقاف تراخيصها 
ومنعه��ا مزاولة العمل، بموج��ب قرار صدر عن حاكم 

مصرف سورية المركزي السابق أديب ميالة.

قروض المصارف التقليدية الخاصة

إمكانية افتتاح مصارف جديدة
في سورية

حقق��ت المصارف الس��ورية التقليدية الخاص��ة )11 مصرفاً(، وف��ق البيانات المالية 
الخاصة بالنصف األول من 2018، أرباحاً تش��غيلية بنحو 14.2 مليار ليرة س��ورية، 
منخفضة 4.6 % عما كانت عليه بذات الفترة من 2017. ولفتت البيانات إلى ارتفاع 
الفوائد الدائنة المحصلة على تس��هيالت المص��ارف الممنوحة للعمالء، البالغة 19.5 
مليار ليرة، مقارنة ب�17.4 مليار ليرة في الفترة نفس��ها من 2017، كما لوحظ ارتفاع 
صاف��ي التس��هيالت االئتمانية المباش��رة الممنوحة 27 %، ليبلغ صافي التس��هيالت 
االئتماني��ة المتراكمة 187.5 مليار ليرة، إضافة إل��ى منح قروض بقيمة 39.9 مليار 

ليرة، موزعة على الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة واألفراد.
يشار إلى أن “بيمو” تصدر قائمة أكثر المصارف تسليفاً بواقع 56.5 مليار ليرة، تاله 

“فرنسبنك” 26.6 مليار ليرة، ثم “الشرق” 21.5 مليار ليرة.

أعل��ن مص����رف 
س�ورية المركزي، 
ع�ب���ر م�وق�ع�����ه 
االلكترون��ي، أن��ه 
س��يتم قب��ل حلول 
عام 2019، طرح 
فئ��ة ال���50 لي��رة 
س��ورية المعدنية، 
ونش���ر المصرف 
للعمل����ة  ص��ورة 
النقدي��ة الجدي��دة، 

إذ يظه��ر على وجهه��ا األول نصب الجندي المجهول، 
والنسر السوري على الوجه اآلخر. 

وق��ال المركزي، إنه نظراً الس��تكمال عق��ود الطباعة 
الخاصة بالعملة الس��ورية، أصبح بإمكان حملة الفئات 
النقدي��ة الت��ي لم تع��د بحالة جي��دة، التوجه إل��ى فروع 
المص��ارف في مختلف المحافظات الس��تبدال األوراق 

التالفة من فئة )50 - 100 - 200(.

50 ليرة سورية معدنية
قبل عام 2019

مرسوم بتعيين حاكم جديد للمركزي

أصدر الرئيس بشار األسد المرسوم رقم 299/2018، 
القاضي بتعيين ح��ازم يونس قرفول حاكماً لمصرف 

سورية المركزي بدالً من دريد درغام.
يذكر أن قرف��ول، حاصل على الدكت��وراه في المالية 
والمصارف من جامعة مونتسكيو )بوردو 4(، إضافة 
إلجازة في االقتصاد، ودبلوم في العالقات االقتصادية 
الدولي��ة من جامع��ة دمش��ق، وكان قد ب��دأ عمله في 
مصرف س��ورية المرك��زي ف��ي 2010، وكلف في 
2011 بالعم��ل كرئي��س لقس��م الرقاب��ة المكتبي��ة في 
المصرف ومعاون مدي��ر مديرية مفوضية الحكومة، 

وفي 2013 أسندت له وظيفة أمين سر هيئة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب، 
وم��ن ثم كلف بوظيفة النائب األول لحاكم المصرف، إضافة لكونه عضواً في جمعية 

العلوم االقتصادية السورية.

حازم يونس قرفول

مديران جديدان لـ“العقاري” و“الصناعي”

ال��وزراء  أص��در رئي��س مجلس 
الس��وري عم��اد خمي��س، ق��راراً 
يقض��ي بتعيي��ن مدين ج��واد علي 
مدي��راً عاماً للمص��رف العقاري، 
بدالً من أحمد العلي، وتعيين عمر 
محمد سيدي مديراً عاماً للمصرف 

الصناعي بدالً من قاسم زيتون.
يذك��ر أن علي حاصل عل��ى الدكتوراه من كلية االقتصاد بجامعة دمش��ق/اختصاص 
“نظري��ة اقتصادية معاصرة”، وهو عضو المجلس االستش��اري في رئاس��ة مجلس 
الوزراء. كما أن سيدي حاصل على الدكتوراه في االقتصاد من مصر، ويشغل منصب 

النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي.

مدين جواد علي عمر محمد سيدي
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وقّ��ع نائب مدير عام بنك القاهرة عمان، نزار تيس��ير 
محم��د، مع رئي��س الجمعية األردنية لإلس��عاف، ينال 
العجلوني، اتفاقية، يتم بموجبها تس��هيل عملية تس��ديد 
وتقس��يط الرس��وم لمتلقيي خدمة التدريب من الجمعية 
األردني��ة لإلس��عاف، وخاصة ف��ي البرام��ج الطويلة 
المحلي��ة والدولي��ة، كدبل��وم اإلس��عاف الج��وي، عبر 

الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

اتفاقية بين “القاهرة عمان”
و“جمعية االسعاف”

أعلن “البنك المركزي المصري”، بدء تفعيل المنظومة 
الوطنية لبطاقات الدفع مع نهاية عام 2018. وستربط 
ه��ذه الش��بكة اإللكتروني��ة، المؤسس��ات المصرفي��ة 
ببعضها البعض ومع المؤسس��ات التجارية، وس��تعمل 
عل��ى إتم��ام المعام��الت المالي��ة بين عم��الء القطاع 
المصرفي والمؤسسات المالية، باستخدام بطاقات دفع 

تصدرها البنوك.
وخالل اجتماع المجلس القومي المصري للمدفوعات، 
قدم محافظ المص��رف المركزي المصري، أول بطاقة 
صادرة عن المنظومة الجديدة باس��م الرئيس عبد الفتاح 
السيسي. وذكر أن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، 
المملوك��ة للبن��ك المركزي المص��ري ووزارة المالية، 
تتول��ى عملية إص��دار ه��ذه البطاقات الجدي��دة، والتي 

سيحصل عليها المواطنون من خالل البنوك.

“السيسي” ... أول بطاقة
في منظومة الدفع الجديدة

اندماج “األردني الكويتي” بـ“القدس”

صرح محافظ س��لطة النقد الفلس��طينية، عزام الشوا، 
أنه تم بنج��اح كامل تنفيذ االتفاق على قيام بنك القدس 
باالس��تحواذ على ف��روع البنك األردن��ي الكويتي في 
فلس��طين، في ضوء اتفاقي��ة االندماج االختياري التي 
وافق عليها مجلس إدارة س��لطة النقد، وذلك من خالل 
ش��راء المحفظة البنكية لفروع البنك األردني الكويتي 
في فلسطين من قبل بنك القدس. وقال الشوا: “إن فروع 
األردني الكويتي أصبح��ت فروعاً للقدس اعتباراً من 

26 آب/أغسطس 2018، كما أن فرعي الكويتي في نابلس وبيت لحم سيتم إغالقهما، 
وتنقل كافة الحسابات والمعامالت لديهما إلى فروع القدس في ذات المنطقة”.

عزام الشوا

البنك الدولي وضعف الصناديق التمويلية

رفعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي األردنية، ماري 
قع��وار، إلى مجلس الوزراء، التقرير التقييمي لخبراء 
البنك الدولي، حول واقع الصناديق التمويلية العامة في 
األردن )التنمية والتشغيل، مؤسسة االقراض الزراعي، 
تنمية المحافظات، وبنك تنمية المدن والقرى(. وكانت 
أبرز مخرجات المسودة التي أعدها فريق خبراء البنك 
الدولي، حول واقع ه��ذه الصناديق، هو وجود ضعف 
في التنسيق بينها، وضعف قياس األداء بشكل معياري، 
إضافة لمحدودية المس��اءلة والرقاب��ة، وعدم وضوح 

كلفتها وفعاليتها، عالوة على ضعف المشاركة مع القطاع الخاص.
ب��دوره، وافق مجل��س الوزراء على تنفيذ إجراءات اقترحته��ا اللجنة الوزارية ضمن 
مس��ارين أولها “الزمن��ي القصير”، المتضم��ن إعداد تقرير ح��ول تفاصيل تدخالت 
الصناديق والمعلومات االحصائية حولها، وثانيها “الزمني الطويل”، المتضمن االستعانة 

بخبرة البنك الدولي لدراسة وتقييم األداء المؤسسي للصناديق )إداريا، وماليا، وفنيا(.

ماري قعوار

حزمـة تمويل لدعم الشركات اللبنانية

وقّ��ع بنك سوس��ييته جنرال-لبن��ان )SGBL( مع البنك 
األوروبي لإلنش��اء والتعمي��ر )EBRD( حزمة تمويل 
بقيم��ة 100 ملي��ون دوالر به��دف إق��راض الش��ركات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم )SME( وتعزيز المساعدة 
التجارية عبر الحدود والش��ركات المحلية للوصول إلى 
 SGBL�األس��واق الدولي��ة. وقال نائ��ب المدير الع��ام ل
ج��ورج صغبيني: إن هذا التمويل س��يدعم اس��تراتيجية 
النمو لدينا ويس��اعدنا على توفي��ر مجموعة متنّوعة من 
الخدمات المصرفيّة للمؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة 

والعمالء التجاريين، وهذا بدوره سيساعد على تعزيز التجارة اإلقليمية واالقتصاد.
جورج صغبيني
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البنك  محاف��ظ  ص��رح 
العراق��ي،  المرك��زي 
أن  الع��الق،  عل��ي 
حج��م االحتياط��ي من 
العمل��ة األجنبية وصل 
إل��ى قراب��ة 60 ملي��ار 
دوالر أميرك��ي )71.2 
تريليون دينار عراقي(، 
وأن��ه يغط��ي 170 % 

من حجم الكتلة النقدية للعملة المحلية، إضافة إلى امتالك 
الع��راق 89 طناً من الذهب. وقال العالق، إن احتياطي 
الع��راق يعتبر مريح��اً جداً ضمن التصنيف��ات الدولية، 
ومتقدماً بالنسبة للدول العربية واإلقليمية، إذ أن صندوق 
النق��د العربي، يعتبر العراق من الدول التي تبالغ بحجم 
االحتياطي من العملة األجنبية. وكشف العالق، أن لدى 
المركزي خطة مستقبلية إلعادة هيكلة العملة العراقية، 

ومن ضمنها حذف األصفار.

60 مليار دوالر احتياطي
المركزي العراقي من العمالت األجنبية

علي العالق

استقبال أو إرسال أكثر من حوالة شهريًا

أكدت هيئة مكافحة غس��يل األموال وتمويل 
االره��اب الس��ورية، ع��دم وج��ود أي مانع 
ألي شخص يرغب باستقبال أو إرسال أكثر 
من حوالة ش��هرياً، وأنه لم يس��بق للهيئة أن 
أص��درت أي توجيه لش��ركات الحواالت أو 
للمصارف، تمنع بموجبه إرسال الحواالت 
أو اس��تقبالها إن تجاوزت عدداً معيناً. ولفتت 

الهيئة إلى قيام الش��ركات والمصارف بس��ؤال المواطنين عن س��بب إرس��ال الحوالة 
ومبرره��ا، ويكون التصريح ش��فهياً بمعظم الحاالت، إال في ح��ال المبالغ الكبيرة التي 
قد تتطلب إثباتاً، أما عندما يتم اس��تالم الحواالت بالنيابة عن المس��تفيد الحقيقي من دون 
مب��ررات مقنعة، أو عندما يكون ع��دد الحواالت ومبالغها غير متناس��ب مع مبررات 
إرسالها، فمن الطبيعي أن تخضع للتدقيق، وليس “اإليقاف أو المنع”، وذلك حماية للنظام 
المالي من النشاطات التي تحمل شبهة جرمية، أو قد تكون مرتبطة بنشاطات غير قانونية.

نش��رت الصحيفة الرس��مية لالتحاد األورب��ي، إعالن 
االتح��اد خ��روج البن��ك المرك��زي العراقي م��ن قائمة 
العقوبات التي كانت مفروضة عليه، وعلى المؤسسات 
العراقي��ة، في عه��د النظام الس��ابق، والتي نصت على 
حظ��ر التعامل م��ع مجموعة من المؤسس��ات )المالية، 
وغير المالية( العراقية، ومنها البنك المركزي العراقي. 
وقال االتحاد، إن هذه الخطوة تأتي لما حققه “المركزي 
العراق��ي” م��ن تقدم كبير في تحس��ين أدائ��ه، وتطبيق 
األنظم��ة والمعايي��ر الدولية، وأنه بموج��ب التعديالت 
األخيرة، سيسمح للمؤسسات المصرفية المالية العالمية، 
أن تتعام��ل وف��ق التعليمات الجديدة، ك��ون “المركزي 
العراقي” أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة التعامل 

لدى المؤسسات الدولية.

“المركزي العراقي” يخرج
من قائمة العقوبات

قرض الرائدات ... بين 2.5 إلى 100 مليون

أعلن بنك بيمو السعودي الفرنسي 
ف��ي س��ورية، عن إط��الق قرض 
تك��ون  أن  ش��ريطة  الرائ��دات، 
المتقدمة للقرض سورية الجنسية، 
أو م��ن في حكمها، وأن تبرز رهناً 

عقارياً، وعمرها بين 21 - 60 عاماً. ولفت إعالن البنك إلى أن قيمة القرض تتراوح 
بين 2.5 مليون ليرة سورية إلى 100 مليون ليرة، والمدة المختصة بتمويل مستلزمات 
العمل بين 1 - 5 سنوات، أما التي تخص تمويل األصول الثابتة )آالت ومعدات، شراء 
عقار، تجاري، إكس��اء عقار تجاري( تتراوح بين 1 - 8 س��نة، وأنه يمنح فترة سماح 
تصل إلى 12 ش��هراً وفقاً لطبيعة المشروع الممنوح، على أن يكون العمل قائم منذ 3 

سنوات، أو لديه دراسة جدوى اقتصادية.

“لويدز” المصرفية تغلق 15 فرعًا لها

قال��ت متحدث��ة باس��م “لوي��دز” 
المصرفية، إن المجموعة ستغلق 
15 فرعاً آخر من فروعها خالل 
الفت��رة بي��ن كان��ون الثاني/يناير 
وآذار/م��ارس 2019، وذلك بعد 
أسبوع من إلغاء البنك البريطاني 
380 وظيفة. وأضافت المتحدثة، 
أن “جميع الفروع التي أُعلن عن 

غلقه��ا س��يكون لها مكتب بريد على بع��د أقل من نصف ميل، بحي��ث يمكن للزبائن 
االستمرار في الحصول على الخدمات المصرفية في مناطقهم”.
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واف�ق بن��ك 
آي.ان.جي 
غ������روب 
الهولن���دي 
عل��ى دف��ع  
غ��رام�����ة 
 775 بقيمة 

ملي��ون ي��ورو )900 ملي��ون دوالر(، بع��د أن أقر بأن 
مجرمين تمكنوا من غس��ل أموال عبر حس��اباته. وقال 
ممثلو االدعاء في الجرائ��م المالية في هولندا، إن البنك 
انتهك قوانين مكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب 
“بش��كل ممنه��ج ولس��نوات” من خ��الل ع��دم التدقيق 
الصحيح لحس��ابات العمالء وع��دم مالحظة معامالت 

غير عادية كانت تجري من خاللها.
وق��ال “آي.ان.ج��ي”، إنه م��ن المس��تحيل تقدير حجم 
األم��وال الت��ي جرى غس��لها من خالل حس��اباته. لكن 
النائب العام، مارغريت فروب��رغ، أبلغت “رويترز”، 

أن تلك األموال تبلغ “مئات الماليين من اليورو”.

تغريم بنك “آي.ان.جي”
775 مليون يورو

اندماج “بروة” و“قطر الدولي”

وق��ع بنك ب��روة وبنك قط��ر الدولي اتفاقي��ة اندماج نهائية 
لتثمر عن تكوي��ن كيان بنكي متوافق مع أحكام الش��ريعة 
اإلس��المية. وسيس��تكمل البنكان الخطوات الالزمة إلتمام 
عملي��ة االندماج والحصول عل��ى الموافقات المطلوبة من 
الجهات الرقابية، والحصول على موافقة المس��اهمين قبل 
نهاية 2018. وس��ينتج عن االندماج كيان مشترك مجموع 
أصوله 80 مليار لاير )21.5 مليار دوالر(، وبقاعدة حقوق 
المس��اهمين تزيد عن 12 ملي��ار لاير )3.2 مليار دوالر(، 

مما يدعم التنمية االقتصادية في قطر من خالل إنش��اء ش��ريك اس��تراتيجي للحكومة 
والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصارف االسالمية تنمو رغم الحصار في قطر

ش���ه�دت أص���ول المص���ارف 
وإيراداتها  القطري��ة  اإلس��المية 
زيادة في العام األخير، بالرغم من 
الحصار المفروض على الدوحة 
منذ أكثر من سنة، حسبما ذكرت 
وكال��ة رويت��رز. وبل��غ إجمالي 
حج��م األص��ول ل��دى مصرف 
قطر اإلسالمي ومصرف الريان 

ومصرف قطر الدولي اإلس��المي ومصرف بروة حوالى 358.6 مليارات لاير )96 
مليار دوالر( في الربع األول من عام 2018، بزيادة نسبتها 8.8 % على أساس سنوي. 
وجاء معظم تلك الزيادة بس��بب حيازتها لسندات إسالمية بقيمة 65.1 مليار لاير )18 

مليار دوالر( في الربع األول بزيادة 37.7 % على أساس سنوي.

كشف الرئيس التنفيذي 
لبنك أبوظبي التجاري، 
أن  عريق��ات،  ع��الء 
بالفع��ل  ب��دأ  البن��ك 
محادثات مبدئية بش��أن 
عملية دمج محتملة مع 
بن��ك االتح��اد الوطني، 
مشيراً إلى أنه بالتوازي 
مع ذلك بدأت مناقشات 
مماثل��ة م��ع مس��اهمي 

مص��رف الهالل في ه��ذا الخصوص، حس��بما ذكرت  
صحيفة “االتحاد”. وبحس��ب ما نقلت��ه “رويترز” عن 
“بلومبيرغ”، فإن هذا االندماج المحتمل سيتمخض عنه 
إنش��اء خامس أكبر مصرف في الخليج بأصول تتجاوز 

110 مليارات دوالر أميركي )405 مليارات درهم(.
وأكد عريق��ات التزام بن��ك أبوظبي التج��اري، أقصى 
درجات اإلفصاح والشفافية بتلبية المتطلبات التنظيمية، 
مضيفاً أنه س��يتم إخطار سوق أبوظبي لألوراق المالية 

بآخر المستجدات في حال حدوث أي تطورات.

أبوظبي: محادثات اندماج
بين 3 بنوك

عالء عريقات

وزارات ومؤسسات تنضم لـ“إي فواتيركم”

أكد محافظ البنك المرك��زي األردني، زياد فريز، أن 
وزارات )الصح��ة، البيئة، العم��ل، والتنمية(، وهيئة 
تنظي��م قط��اع االتص��االت، دائ��رة األح��وال المدنية 
والج��وازات، وغرفة صناعة عم��ان، وقعوا في مقر 
البنك، مع نظام عرض وتحصي��ل الفواتير إلكترونياً 
“إي فواتيرك��م”، مجموعة اتفاقي��ات تمهيداً إلطالق 
خدم��ات دفع الكترونية جديدة عبر ذات المؤسس��ات، 
وذلك ألجل توفير الخدم��ات االلكترونية للمواطنين، 
وتبس��يط االجراءات التي تمكنهم من إتمام معامالتهم 

بشكل سريع وأكثر أمنا. وقال فريز، إن الزيادة في عدد وقيم حركات الدفع اإللكتروني 
عل��ى “إي فواتيركم”، الذي يقدم 345 خدمة، وصل��ت إلى 12.7 مليون حركة حتى 

نهاية آب/أغسطس 2018، بقيمة 8 مليار دينار أردني )11.3 مليار دوالر أميركي(.

زياد فريز
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تنح��ى رئي����س 
بن���ك “ت��ي إس 
بي” البريطاني، 
بول بيس�ت�ر، من 
منصب��ه بع�د أن 
المصرف  عانى 
م��ن المزي�د من 
مش���كالت تقنية 
والت��ي أس��فرت 

ع�ن فش���ل العمالء في الوص�ول إلى حس��اباته�م.
ويع��د ه��ذا الخل��ل الفني ه��و األحدث في سلس��لة من 
المش��كالت التكنولوجي��ة التي بدأت في نيس��ان/أبريل 
2018، مع االنتقال إلى نظام جديد تس��بب في حرمان 
1.9 مليون عميل من الوصول إلى الخدمات المصرفية 

عبر اإلنترنت.

خلل فني يطيح برئيس بنك بريطاني

بول بيستر

“كارني” يحذر من البريكست دون اتفاق

حذر رئيس بنك إنكلترا، مارك كارني، من أن تنفيذ 
“البريكست” دون اتفاق سيتسبب في شلل االقتصاد 
البريطاني وحدوث أزمة بقطاع العقارات ما يؤدي 
إلى تراجع أس��عارها بمق��دار الثلث. وقال ألعضاء 
البرلم��ان البريطاني: “إن البنك المركزي لن يكون 
قادراً عل��ى تجنب األزمة بخفض مع��دالت الفائدة 
مثل ما فعل في 2016 بعد التصويت بالخروج من 
االتحاد األوروبي حال إتمام البريكست دون اتفاق”.

من جهة ثانية، وافق كارني على تمديد فترة واليته 
للبنك حتى كانون األول/ديس��مبر 2020، من أجل تحقيق إجراءات بريكس��ت ناجحة 

وفترة انتقالية فعالة.

مارك كارني

“إنفستكورب” يشتري حصة في “بي.بي.إس”

استحوذ بنك إنفستكورب، ومقره 
البحري��ن، على حص��ة أقلية في 
بن��ك باري��س برتراند س��توردزا 
)بي.بي.إس( السويسري المملوك 
كاس��تثمار  الخ��اص،  للقط��اع 

“استراتيجي”.
ويق��دم البن��ك السويس��ري، الذي 
يدير أص��والً بقيمة 5.4 مليارات 

دوالر أميركي، استشارات استثمارية وحلوالً استثمارية حسب الطلب ألكثر من 400 
فرد من كبار األثرياء والشركات العائلية وإلى عمالء من المؤسسات، وبصفة رئيسية 
من سويسرا وأوروبا، بحسب ما قاله “إنفستكورب” الذي لم يفصح عن قيمة الصفقة.

يشار الى أن مجموعة إنفستكورب، تدير أصوالً بقيمة 22.6 مليار دوالر أميركي.

حذّر الرئي��س التنفيذي ل�“جيه ب��ي مورغان”، جيمي 
ديم��ون، م��ن أن البنوك ق��د تكون في حال��ة جيدة بعد 
انهي��ار بنك “ليمان براذرز”، لكن النظام المالي يمكن 
أن ينهار مرة أخرى إذا تعرض لهجوم سيبراني مدمر. 
مؤكداً ضرورة التركيز على هذه المس��ألة، وبالتحديد 

من قبل الحكومة األميركية.
وأش��ار ديم��ون، إلى أن��ه ينبغي التأكد م��ن أن أعمال 
القرصنة س��واء على مس��توى األفراد أو الدول يمكن 
أن تتس��بب ف��ي إلحاق أض��رار حقيقي��ة، موضحاً أن 
المصارف ومن بينها “جيه بي مورغان” تنفق بالفعل 

الكثير من المال لمواجهة هذا الخطر.

“جيه بي مورغان” يحذر
من أكبر األخطار

جيمي ديمون

الصندوق السيادي السعودي يقترض للمرة األولى

نجح صندوق الثروة الس��يادي الس��عودي “صندوق 
االس��تثمارات العام��ة” في جمع قرض ب���11 مليار 
دوالر، وال��ذي يع��د أول ق��رض للصن��دوق عل��ى 
اإلطالق. وأعرب المش��رف على الصندوق، ياس��ر 
بن عثمان الرميان، عن سعادته  بإتمام إجراءات هذا 
الق��رض المجمع بالتعاون مع نخب��ة من أكبر البنوك 
العالمية، مشيراً إلى أن  إجمالي مبلغ القرض تجاوز 

التقديرات األولية.
وقدم بعض من أكبر المقرضين العالميين، بما في ذلك مجموعة “غولدمان ساكس” 
و“إتش إس بي سي” و“جي بي مورغان” القرض بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس فوق 

سعر الليبور، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.

ياسر بن عثمان الرميان
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تس����ل�م بنك الدوحة جائ�زة “أفض��ل بنك على صعيد 
مرك��ز رأس الم��ال” خ��الل قم��ة العص��ر الجدي��د 
المصرفي��ة، الت��ي عق��دت ف��ي فن��دق “انتركونتننتال 

الدوحة - ذا سيتي”.
وله��ذه المناس����بة، ص��ّرح الرئي����س التنفي��ذي لبنك 
الدوح��ة، ر. س��يتارامان، قائ��الً: “إن بن��ك الدوحة قد 
تمّكن من توزيع رأس��ماله بالشكل األمثل لتحقيق أعلى 

العائدات”.

جائزة جديدة لـ“بنك الدوحة”

ق�����دم الرئ�ي����س 
ل�ت�ن�في�����������ذي  ا
ل�ب�ن�ك دانس�����ك�ه 
لدن�م�ارك������ي،  ا
بورغن،  توم��اس 
اس����تقال�ت��ه م��ن 
بس����ب�ب  منصب�ه 
فضيح�ة غس�����ل 

أموال تش��مل 200 مليار ي��ورو مرت عبر فرع البنك 
في إس��تونيا بين عام��ي 2007 و2015 معظمها كان 

مثيراً للريبة.
وق����ال بورغ�ن ف��ي بيان، “إنه م��ن الواضح أن بنك 
دانسكه فشل في االضطالع بمسؤوليته في قضية غسل 
أموال محتملة في إس��تونيا”، معرباً عن أس��فه الشديد 

لذلك.
م��ن جهته ق��ال البنك إن تحقيقه في هذا الش��أن خلص 
إل��ى أن بورغن ورئيس مجلس اإلدارة أولي أندرس��ن 
ومجلس اإلدارة ”لم ينتهك��وا التزاماتهم القانونية تجاه 

بنك دانسكه“.

استقالة الرئيس التنفيذي
لبنك دانسكه

توماس بورغن

جيه بي مورغان يستعين بمسؤول من غوغل

اس��ت�ع�ان “جيه بي مورغان تش�ي��س”، بمسؤول 
تنفي��ذي بارز من “غ�وغ�ل”، في خضم الس���ب�اق 
من أجل االس��تحواذ على المواهب بي�ن الش�ركات 
التي تس���عى إلى إنش��اء الجي��ل التالي من خدمات 
ال��ذكاء االصطناع��ي. ووظف البن��ك مدير إدارة 
المنتج��ات في مج��ال الذكاء القائم على الحوس��بة 
الس��حابية ف��ي “غوغ��ل”، أب��وروف ساكس��ينا، 
ال��ذي ينض��م إلى الش��ركة كرئيس لوح��دة الذكاء 

أبوروف ساكسينااالصطناعي والتعلم اآللي.

“الفيدرالي” يحذر من ركود اقتصادي وشيك

أظهرت دراسة حديثة لبنك االحتياطي 
الف��رق  أن  األميرك��ي،  الفيدرال��ي 
الصغير في تكاليف االقتراض قصيرة 
األج��ل وطويل��ة األج��ل، ق��د تلع��ب 
دوراً محوري��اً في ضع��ف االقتصاد 
األميركي، األمر الذي يؤدي في نهاية 

المطاف إلى ركوده. وأوضح البنك، أن هذه الدراسة اعتمدت على تحليل متعمق للفرق 
بين عائدات س��ندات الخزانة لمدة 3 أشهر و10 سنوات، األمر الذي أظهر تقلص هذا 

الفرق مثل غيره من المقاييس طويلة األجل وقصيرة األجل خالل األشهر األخيرة.

البنك الدولي يوافق على منح للصومال

أع�ل���ن البن��ك الدول��ي 
ان��ه واف�����ق على منح 
للصوم���ال بقيم���ة 80 
ملي�ون دوالر أميركي، 
إص�الح��ات  لتم�وي���ل 
للمالي���ة العام�ة، وه��و 
التموي����ل األول م����ن 
نوعه في 30 عاماً لهذا 

البلد.
واس��تأنف البنك الدعم ع��ام 2003، وقال وقتئذ، إنه س��يركز على البرامج الخاصة 
باإليدز والماشية مع منظمات أخرى. لكنه لم يوافق على أي إقراض مباشر للحكومة 
من قبل. وأعاد فتح العالقات المباشرة مع حكومة الصومال االتحادية في أوائل عام 

.2013
وأش��ار البنك في بيان، إلى أنه سيعمل مع الحكومة في مقديشو على تحسين خدمات 
مثل التعليم والرعاية الصحية وتوصيل المياه النظيفة والطاقة وتقديم تمويل لمواطني 

الصومال.
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في السياس��ة اإلس��كانية، في أّن تتّم إعادة تحريك عجلة القروض، 
واألمر بات في ي��د الحكومة وليس مصرف لبن��ان، وعودة العمل 

بالقروض رهن قرار وزير المال”.

الليرة مستقرة
وكان حاك��م مصرف لبنان أك��د في معرض تعليقه عل��ى التقارير 
التي تفي��د بأن لبن��ان يتج��ه الى أزم��ة مصرفي��ة ف��ي تصريح ل�
أن  ال��ى  الفت��اً  فيه��ا”،  مبال��غ  التقاري��ر  “ه��ذه  أن   ،CNBC
“المس��تثمرين يري��دون رؤية الس��لطة قد ب��دأت بتنفي��ذ مقررات 
مؤتمر س��يدر”، مش��دداً على أن “االقتصاد يحتاج الى بنية تحتية 
جديدة لخلق النمو والوظائف. والناس يأملون ذلك، اذا كانت هناك 

حكومة”.
وأش��ار ال��ى أن “الوض��ع النق��دي تح��ت الس��يطرة”، الفت��اً الى 
أن “اللي��رة اللبنانية س��تبقى مس��تقرة والبنك المرك��زي والقطاع 

المصرفي يملكان الوسيلة للحفاظ على استقرار العملة”.
وقال س��امه، إنه “بمجرد أن يحدث االتفاق السياس��ي وتتش��كل 
الحكوم��ة، أعتق��د أن العم��ل س��يبدأ لتحفي��ز االقتص��اد والقي��ام 
باالستثمارات في البنية التحتية. وأكثر ما نحتاجه في اإلصاحات 
هو وقف توس��يع القطاع الع��ام والبدء في تعزي��ز القطاع الخاص 

ليصبح أكثر إنتاجية”.

للمرة الثالثة
الجدي��ر بالذك��ر، أن حاكم مص��رف لبنان رياض س��امه حصل 
على درجة “A” من بي��ن 85 حاكم مصرف مرك��زي في العالم 
 ،Global Finance في تقرير عام 2018 لمجلة غلوبال فاينانس
2011 و2017.وذلك للم��رة الثالثة، بع��د ان كان قد حاز على هذا التصنيف س��نة 

استعمال األوراق النقدية يزيد بأكثر من 5 ٪ سنويًا

كام س��امه جاء  خ��ال افتتاحه مؤتم��ر “الص��ّك والطباعة” - 
Mint and Print، في فندق فينيس��يا - في بي��روت، الفتاً إلى أن 
المؤتمر ال��ذي ينّظمه مصرف لبن��ان منذ الع��ام 2012، “يتطّور 
بش��كل مس��تمر وعلى صعيد عالمي، ويض��ّم الي��وم 54 مصرفاً 
مركزياً ومؤسس��ة إصدار، بهدف مناقش��ة مواضي��ع مختلفة تهّم 

قطاعنا”.
وقال س��امه: مع أن الكثيرين يعتبرون أن العملة اإللكترونية هي 
التط��ّور الطبيعي للعملة الورقي��ة، ناحظ أن اس��تعمال النقد يزيد 
بأكثر م��ن 5 % س��نوياً، وأنه يتّم اس��تخدامه في معظ��م العمليات 

المنفذة عبر نقاط البيع.
ورأى، أن “صم��ود النقد في وجه وس��ائل الدف��ع المبتكرة يعزى 
بش��كل رئيس��ي إلى رؤية اإلختصاصيين والخبراء وإلى التزامهم 
وعمله��م ال��دؤوب، وه��م موج��ودون اليوم بكث��رة معنا ف��ي هذه 

القاعة”.

القروض السكنية
وعلى هامش المؤتمر، أعلن سامه، أّن “المصرف سيحدّد رزماً 
تحفيزية جديدة للقروض الس��كنية في ع��ام 2019، على أن يحدّد 

المجلس المركزي القيمة في وقت الحق”.
وأّكد “إع��ادة العمل بق��روض اإلس��كان المدعومة م��ع بداية عام 
2019”، مش��يراً إلى “أنّنا في صدد تطمين الناس حول اس��تقرار 
الوضع النقدي وننقل الواقع كما ه��و، ومصرف لبنان محّصن في 
وجه أي طارئ على ه��ذا الصعيد”، الفتاً إل��ى أّن “إمكاناتنا كبنك 
مركزي تمّكننا من السيطرة على الس��وق، والسياسة المعتمدة من 
الدولة اللبنانية الّتي يقتنع بها مص��رف لبنان هي ما تحّصن القدرة 

الشرائية”.
وأعرب ع��ن أمله في أنّ��ه “بعد أن أخ��ذت الدولة زم��ام المبادرة 

رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أكد 
سالمه، أن األوراق النقدية والِقطع 
المعدنية ال تزال ُتستعمل بكثرة 
التبادل،  عملية  في  كوسـيلة 
واّدخـار  الختـزان  كأداة  وأحيانًا 
القيمة، على الرغـم مـن التقّدم 
التكنولوجي الملحوظ في وسائل 
الدفع. كما أن الّصك والطباعة هما 
من الوظائف الرئيسية التي تقوم 

بها البنوك المركزية.

رياض سامه
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البنك المرك��زي اليمني، محمد منص��ور زمام، أنه رغ��م تعافي االقتصاد 
العالمي في عام 2017، الذي نما بحدود 3 % مع تحس��ن مس��توى النشاط 
االقتص��ادي، واس��تمرار النم��و المرتف��ع لالقتص��اد الصين��ي، وارتفاع 
مس��تويات الثقة باألوضاع المواتية لألس��واق المالي��ة، إال أن النمو طويل 
األجل يواج��ه مخاطر، نظ��را لتباط��ؤ معدالت نم��و اإلنفاق الرأس��مالي 
واإلنتاجي، وتراك��م مواطن الهشاش��ة المالية، واس��تمرار التحديات التي 
تواجه الدول المصدرة للسلع األساسية، ال سيما في عدد من الدول العربية.

النفط والتنمية المستدامة
وأكد زمام، أن التط��ورات االقتصادي��ة العربية، التي س��جلت وتيرة نمو 
مح��دودة خ��الل 2017، بنس��بة 1.3 %، تعك��س تباطؤ النمو ف��ي الدول 
العربية المصدرة للنفط، إذ أن الدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط، 
تواجه تحديات على صعيد الوصول للنمو الش��امل وتحقيق أهداف التنمية 
المس��تدامة، ولفت إلى المبادرة اإلقليمية لتعزيز الش��مول المالي العربي، 
التي أطلقها صندوق النقد العربي في 2017، بالتعاون مع الوكالة األلمانية 
للتنمية، والتحالف العالمي للش��مول المالي، والبنك الدولي، بهدف االرتقاء 
بمؤش��رات وصول تمويل القطاع��ات االقتصادية واالجتماعي��ة العربية، 

خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مجلس محافظي المصارف المركزية: لمواجهة التحديات

االقتصاد العالمي
بدوره، توقع رئيس مجل��س إدارة صن��دوق النقد العربي 
عب��د الرحمن الحمي��دي، أن يواص��ل االقتص��اد العالمي 
نموه خ��الل ع��ام 2018 - 2019، مس��تفيداً م��ن الزيادة 
الملموس��ة في أنش��طة االس��تثمار، التي كان لها أثر كبير 
بدعم مس��تويات الطل��ب الكل��ي، ونم��و حرك��ة التجارة 
الدولية، إذ يقدر ارتفاع معدل نمو االقتصاد العالمي بنحو 
3.9 %، وذلك جّراء ارتفاع معدل النمو لدى االقتصادات 
المتقدم��ة، بفعل اس��تمرار السياس��ات النقدية التيس��يرية 
ببعض هذه الدول، وتبني سياس��ات مالية توسعية ببعضها 
اآلخر، ليقدر نمو “االقتص��ادات المتقدمة” بنحو 2.4 % 
حتى نهاي��ة 2018. إال أن التوقعات تش��ير إلى انخفاضه 
إل��ى نح��و 2.2 % في ع��ام 2019، ف��ي ظ��ل التوقعات 
بتباطؤ النش��اط االقتص��ادي، بفعل االنحس��ار التدريجي 
لآلثار التحفيزية للسياس��ة المالية والنقدية التيس��يرية، مع 
مواصلة استفادة الدول النامية واقتصادات األسوق الناشئة 
من تحس��ن مس��تويات الطل��ب الخارج��ي، وم��ن االتجاه 

التصاعدي لألسعار العالمية للسلع األولية.

التحديات العربية
وأكد الحميدي، أن الدول العربية تحتاج إلى رفع معدالت 
النم��و لمس��تويات تتج��اوز 5 %، حت��ى تحق��ق خفض��اً 
بمع��دالت البطالة، باعتباره��ا أهم التحدي��ات االقتصادية 
العربي��ة، إضافة إل��ى أهم أرب��ع تحديات أخ��رى، تتمثل 
بالحاج��ة لتحقيق االنضب��اط المالي، واالس��تدامة المالية، 
ومواصل��ة تبني إصالح��ات هيكلي��ة ومؤسس��ية، تهدف 
لتعزيز اإلنتاجي��ة والقدرة التنافس��ية، وزيادة مس��تويات 
االندماج اإلقليم��ي، بما يمك��ن من االندماج في سالس��ل 
القيمة العالمية، واس��تعادة أوضاع االستقرار االقتصادي، 
وتلبي��ة متطلبات إع��ادة اإلعمار ل��دى الدول التي تش��هد 

تطورات داخلية.

االقتصاد الصيني
من جانبه، أش��ار رئيس الدورة الثاني��ة واألربعين/محافظ 

محافظي  “مجلس  الجتماعات  واألربعين  الثانية  الدورة  افتتاح  خالل  الرزاز،  عمر  األردني  الوزراء  رئيس  صرح 
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية” في عمان، أن الدورة 42 التي يتضمن جدول أعمالها خمسة 
العربية، وتراجع حركة  البلدان  عشر بنداً، تأتي وسط ظروف مليئة بالتحديات واالنعكاسات السلبية على 
االستثمارات البينية، وتراجع مكانة المنطقة كوجهة لالستثمارات الدولية، وارتفاع معدالت البطالة، وبالتالي 

تباطؤ النمو االقتصادي العربي.

 عمر الرزاز
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حال المخالفة، ال س��يما ف��ي ظل اختالف األط��ر القانونية لحماي��ة البيانات 
والخصوصية بين بلدان الش��رق األوس��ط، مم��ا يحتم على ال��دول العربية 
االعداد لترتيبات قانونية جديدة، تؤدي إلى ضم��ان االمتثال ألحكام القانون 
الجديد، وهو ما بدأ به مصرف لبنان المرك��زي، عبر إصدار تعميم يضمن 
التزام المصارف والمؤسس��ات المالية اللبنانية خالل مدة أقصاها نهاية عام 

2018، في سبيل وضع اإلجراءات والتدابير المتماشية مع القانون الجديد.
ً ختاما

تجدر االش��ارة، ال��ى أن ه��ذه االجتماعات الس��نوية للمص��ارف المركزية 
ومؤسسات النقد العربية على مستوى المحافظين تعقد منذ العام 1972، وقد 
تم االتفاق بين المحافظين منذ العام 1978على عقد اجتماعات سنوية لهم في 
إطار مجلس يس��مى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد 

العربية، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتتضمن االجتماعات السنوية للمجلس مناقشة مس��ودة التقرير االقتصادي 
العرب��ي الموحد ال��ذي تعده المؤسس��ات المالي��ة العربية ح��ول التطورات 
االقتصادية الس��نوية في الدول العربية، ومس��ودة الخطاب العربي الموحد 
الذي يجري تقديمه سنوياً باس��م المجموعة العربية في االجتماعات السنوية 
لصندوق النق��د والبنك الدوليي��ن، إضافة الى اس��تعراض تقرير وتوصيات 
اللجن��ة العربية للرقابة المصرفي��ة وتقرير وتوصيات اللجن��ة العربية لنظم 
الدفع والتس��وية. كذلك هناك بند دائم على جدول األعم��ال، يتمثل في تبادل 
التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية حيث يتم اس��تعراض 
تجارب بعض المص��ارف المركزية العربية في موضوع��ات وقضايا ذات 
صلة بأعم��ال المص��ارف المركزية. كما تمث��ل هذه االجتماع��ات، فرصة 

لتدارس التطورات واألوضاع االقتصادية والمصرفية اإلقليمية والدولية.
ويحضر هذه االجتماعات الس��نوية بصفة مراقب كل من الصندوق العربي 
لإلنماء االقتص��ادي واالجتماعي واتحاد المص��ارف العربية واتحاد هيئات 
الدوليين.األوراق المالية العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك 

المقاصة العربية
ونوه زمام إلى ضرورة العمل على إدارة مخاطر السيولة 
وفق متطلبات “ب��ازل” في الدول العربي��ة، واإلجراءات 
الرقابي��ة واإلش��رافية للتعام��ل م��ع البن��وك الضعيف��ة، 
وقضاي��ا تمكي��ن الم��رأة مالي��اً ومصرفياً، والمس��وحات 
اإلحصائية لرصد جوانب الطلب عل��ى الخدمات المالية، 
والتعام��ل والتأقلم م��ع الث��ورة الرقمي��ة وتداعياتها على 
النظ��ام المصرف��ي، ومتطلب��ات إص��دار مؤش��ر عربي 
المال��ي، وتقني��ات “بلوكش��ين” واس��تخدام  لالس��تقرار 
العم��الت االفتراضي��ة، وتطبيق��ات التحوي��الت الفورية 
في المدفوعات الصغيرة، وتطوير نظم تس��جيل األصول 
المنقول��ة بي��ن ال��دول العربي��ة، م��ع التأكيد عل��ى أهمية 
مشروع إنشاء نظام المقاصة العربية، في تعزيز التدفقات 

واالستثمارات العربية البينية، واالندماج المالي اإلقليمي.

رأس المال البشري
وفي مداخل��ة لحاكم مص��رف لبن��ان المرك��زي، رياض 
سالمه، قام خاللها بعرض آخر التطورات النقدية في لبنان، 
أكد س��المه على أن اللي��رة اللبنانية مس��تقرة، وأن القطاع 
المصرفي اللبنان��ي متين، حي��ث يتمتع برس��ملة مرتفعة، 
وس��يولة مرتفعة، عالوة عل��ى تطبيق��ه للمعايي��ر الدولية 
المحاس��بية ولضم��ان االمتثال. وم��ن ثم، تحدث س��المه، 
عن آخر التط��ورات النقدية والمالي��ة واالقتصادية الدولية 
وتداعياته��ا على ال��دول العربية، من خ��الل عرض أبرز 
المستجدات والتوقعات في ظل التعافي الذي شهده االقتصاد 
العالمي مؤخراً، مع التنويه إلى أن التحديات الكبيرة ال تزال 
مستمرة في مواجهة أصحاب القرارات المالية، خصوصاً 
من حيث كيفية تغيي��ر السياس��ات التي ت��م انتهاجها عقب 
األزمة المالية العالمية، واالس��تعداد للعودة إلى المسارات 
التقليدية للسياس��ة النقدية، مما يقضي بحاجة الدول العربية 
إلى دفع أكبر في وتيرة النمو االقتصادي عبر االستثمار في 

رأس المال البشري، ودعم األبحاث االبتكارية والمعرفية.

ترتيبات قانونية جديدة
وختم سالمه بالحديث عن تداعيات اجراءات الئحة االتحاد 
األوروبي لحماية البيانات عل��ى القطاع المالي، وفق قانون 
جديد، مقدماً شرحاً عن القانون، وبأنه يطال القطاع المالي 
العربي، بس��بب وفرة الش��ركات العربية التي تخدم عمالء 
في االتح��اد األوروبي، والتي تقع ضم��ن النطاق التطبيقي 
الواس��ع للقانون، مما يعني أن على المؤسسات والشركات 
المالية العربية، القيام بإجراء تقييم شامل لوضعها الحالي، 
وللتغييرات الت��ي يتعين تنفيذها من أجل ضم��ان االمتثال، 
وتالفياً ألي مخاطر سمعة، وللعقوبات الضخمة المفروضة 

رياض سالمه
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ملحوظ ومستدام، وإن حجم اإلصالحات المطلوبة 
في المالية العامة يتطلب إجراءات لضبط اإلنفاق 
وتحس��ين اإليرادات، بما في ذل��ك  ضبط فاتورة 
أج��ور القط��اع العام، وإصالح نظ��ام التقاعد في 
القطاع العام، وإع��ادة هيكلة قطاع الكهرباء للحدّ 
م��ن تحويالت الخزينة لمؤسس��ة كهرب��اء لبنان، 
وتحس��ين االمتث��ال الضريبي من خ��الل مكافحة 

التهّرب.

القطاع المصرفي متين والليرة مستقرة
أما كبي��ر االقتصاديين ورئي��س مديرية البحوث 
والتحالي��ل االقتصادية ف��ي مجموعة بنك بيبلوس 
نس��يب غبريل فقال: كان في إم��كان لبنان تجنّب 
التباط��ؤ االقتص��ادي الس��ائد ل��و بذل��ت الجهات 
السياس��ية والمس��ؤولين الرس��ميين جهداً جماعياً 

النظام المصرفي اللبناني ال يزال قوياً رغم التباطؤ االقتصادي

أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي (The Institute of International Finance)، بالتعاون مع مديرية البحوث 
والتحاليل االقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، أن االقتصاد اللبناني يعاني من جمود مستمّر، مشيراً إلى أن 
المماطلة في تطبيق اإلصالحات البنيوية والتأخير في تشكيل الحكومة أّثرا سلباً على االستهالك واستثمار 

القطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى أن “المشاحنات السياسية المحلية تؤّخر انطالق عملية اإلصالحات الهيكلية الضرورية التي 
من شأنها رفع مستويات النمو والحّد من البطالة. وأن التأخير في تشكيل الحكومة يقف عائقاً أمام استفادة 
لبنان من 11 مليار دوالر أميركي كقروض وِمنح مقّدمة بشروط ميّسرة، والتي تعّهد بها المجتمع الدولي في 

نيسان/ابريل 2018”.

االصالحات تحفز النمو
وفي مع��رض تعليقه عل��ى التقرير، قال  
كبير االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، 
غربي��س إيرادي��ان، إنه  م��ن المتوقع أن 
ينم��و النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيقي 
في لبنان بنس��بة 1,3 % في عام 2018، 
مقارن����ة بمع����دل نم��و ق��دّره المعه���د 
ب�1,8 % في العام الماضي، مش��يراً إلى 
أن التوصل إلى توافق على تأليف حكومة 
فاعلة، باإلضافة إلى تطبيق اإلصالحات 
الهيكلية بما فيه��ا اإلصالحات في المالية 
العام��ة ومعالج��ة المش��اكل المزمنة في 
قطاع الكهرباء، من ش��أنه أن يحفز النمو 
ويرفع مس��توياته ف��ي األع��وام المقبلة، 
ويس��اعد أيض��اً على خفض نس��بة الدين 
الع��ام من النات��ج المحلّي إلى مس��تويات 

أكثر استدامة.
وأك��د إيرادي��ان، أن النظ��ام المصرف��ي 
اللبنان��ي ال يزال صلباً ويتمتع بمس��توى 
عاٍل من الس��يولة بس��بب ثق��ة المودعين 
نسبياً  المس��تقرة  المس��تمرة والتحويالت 
ونتيج��ة لالنتش��ار اللبناني الواس��ع. كما 
مس��تقّرة  ت��زال  ال  اللبناني��ة  اللي��رة  أن 
وثبات س��عر صرفها بالنسبة إلى الدوالر 
األميركي سيستمر، مدعوماً بحجم مرتفع 
الحتياط��ي مص��رف لبن��ان بالعم��الت 

األجنبية.
وتاب��ع: ان خف��ض مس��توى الدي��ن العام 
يتطلب تدابير حازمة وإصالحات هيكلية 
لخفض العجز في الموازنة العامة بش��كل 

إلعط��اء األولوية للتحدي��ات االقتصادية 
عل��ى  التركي��ز  خ��الل  م��ن  والمالي��ة 
اإلصالح��ات الت��ي من ش��أنها تحس��ين 
القدرة التنافس��ية لالقتصاد وجاذبيّته. لكن 
التراج��ع المس��تمر في نوعي��ة الخدمات 
العام��ة، وتدهور البنى التحتية، واتس��اع 
حج��م القط��اع الع��ام، وارتف��اع األعباء 
التش��غيلية على الش��ركات، أمور أعاقت 

النشاط االقتصادي.
وش��دّد غبري��ل عل��ى أن��ه “بالرغ��م من 
التباطؤ الواضح في الحركة االقتصادية، 
تدل المؤش��رات األساس��ية إلى استمرار 
االستقرار في المالية العامة وسعر صرف 
الليرة اللبنانية والقطاع المصرفي، وهي 
عوام��ل توفر فرصة لألط��راف المعنية 
لتطبي��ق اإلصالحات الهيكلية ومس��اعدة 
االقتصاد على االستفادة من الدعم المالي 

الدولي”.
كذلك اعتبر أن “االقتصاد اللبناني يتطلب 
جه��وداً من قبل الجهات السياس��ية وعلى 
مس��توى السياس��ات العام��ة، م��ن أج��ل 
إعادة انتعاش ثقة المستهلك والمستثمر”. 
وق��ال: ه��ذه إن حصل��ت، باإلضافة إلى 
اإلصالحات الهيكلية المطلوبة، س��تؤدي 
إل��ى رفع نس��بة النم��و االقتص��ادي إلى 

مستويات أعلى وأكثر استدامة.
وأضاف: “على المسؤولين عدم التراخي 
وتجن��ب المماطلة، بل الب��دء في معالجة 
التحديات المس��تقبلية للح��دّ من الخلل في 
المالي والنقدي”.المالي��ة العامة والحفاظ على االس��تقرار 

نسيب غبريل
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وموديعه��ا ف��ي المص��ارف لعدم موائم��ة الظرف 
االقتص��ادي وع��دم تهيئة البيئة االقتصادية بش��كل 
م��دروس من مجلس النقد من إج��راءات وقرارات 

مالية ومصرفية خاصة لتنفيذ عملية الحذف”.
الحذف ال يعزز القيمة

كما أن “حذف األصفار من العملة ال يعزز قيمتها 
لدى صندوق النقد الدولي والمعامالت والمؤسسات 
الماليةالدولية التي تفرض عقوبات اقتصادية على 
س��ورية، وكذل��ك ال يعال��ج المش��اكل االقتصادية 

 ليون زكي: إزالة صفر من العملة السورية إجراء ال فائدة منه

أكد رئيس مجلس األعمال السوري األرميني ليون زكي، أن ال فائدة من حذف صفر من قيمة العملة السورية 
بغية تعديل قيمتها األساسية المنخفضة جّراء ارتفاع نسب التضخم لعدم نضج الظروف المالئمة لمثل هذا 

اإلجراء المالي. ودعا الحكومة إلى التشجيع على التعامل النقدي اإللكتروني بدل التفكير بذلك.

ما يهم

في الوقت الحالي

الحفاظ

على سعر الصرف

من التقلبات

الكبيرة

أوضح ليون زكي، أن األزمة االقتصادية 
الت��ي يعيش��ها االقتص��اد الس��وري، من 
انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدوالر 
األميرك��ي وارتفاع األس��عار وانخفاض 
بق��رار  تعال��ج  أن  يمك��ن  الروات��ب “ال 
ارتجالي من وزارة المالية السورية بحذف 
صفر م��ن جميع العم��الت بحيث تصبح 

األلف ليرة سورية 100 ليرة مثالً”.
ظروف غير مناسبة

كم��ا أن طباعة األوراق النقدية الس��ورية 
مس��تند إل��ى مؤش��رات مالي��ة ونقدية في 
ال��دوالر  واحتياط��ي  رصي��د  مقدمته��ا 
األميركي في مصرف س��ورية المركزي 
وال��ذي انخفض كثيراً بفعل الحرب خالل 
س��نوات األزم��ة وتراجع عائ��دات النفط 
والغاز والسياحة والصادرات السورية إلى 
الخارج بشكل كبير جداً لتصبح الحواالت 
الخارجي��ة المصدر الوحي��د تقريباً للقطع 
األجنبي إل��ى جانب الق��روض االئتمانية 
التي تقدمها بعض الدول الصديقة “األمر 
الذي يجعل حذف صفر من العملة الوطنية 
أم��ر ال طائل منه في ظل ه��ذه الظروف 
وف��ي ظل سياس��ة المرك��زي بطرح كتلة 
نقدي��ة غي��ر كبي��رة ف��ي األس��واق، مثل 
األوراق النقدي��ة من فئ��ة 2000 ليرة، ال 
تشكل تضخماً يفوق قدرته على استيعابه”.
وق��ال زكي، إن ما روج��ه بعض الخبراء 
االقتصاديين من دون االس��تناد إلى دراسة 
جدوى اقتصادي��ة متأنية وحقيقي��ة من أن 
حذف صفر سينعكس إيجاباً على المواطن-

المس��تهلك، م��ا داع��ب مخيلت��ه وأفكاره 
“مجاف للحقيقة، وال يتع��دى كونه طرحاً 
صعب التحقيق وال يقود إلى الفوائد المرجوة 
من��ه، ب��ل العكس م��ن ذلك قد ي��ؤدي إلى 
تبعات اقتصادية سلبية لخزينة الدولة جراء 
طبع عم��الت جديدة ولمدخ��ري العمالت 

كالتضخ��م، ب��ل يلحق الضرر باألس��عار 
وبالرواتب واألجور”. إذ “أن تقسيم القيمة 
االس��مية للعمل��ة الجديدة عل��ى 10 يؤدي 
إل��ى تقس��يم الرواتب واألج��ور والدخول 
والمدخرات وأسعار السلع والخدمات على 
الرقم ذاته فال تبقى على سابق عهدها كما 
يعتقد بعضهم، ما يتس��بب بموجة من رفع 
األسعار سببها العرض والطلب، كما حدث 
لدى ح��ذف 3 أصفار من عملة زيمبابوي 
)الدوالر( سنة 2006، حيث زادت بنسبة 

250 % ولم يهبط مؤشر التضخم”.
تركيا مثاالً

واستش��هد زكي بالتجرب��ة التركية حديثة 
العهد بحذف 5 أصفار من عملتها الوطنية 
ع��ام 2005. وق��ال: كان��ت الحكوم��ات 
التركية تضطر منذ عام 1981 إلى طباعة 
أع��داد ضخمة جداً من الليرة التركية تقدر 
ب�“الكاتريلي��ون” )واح��د وعلى يمينه 18 
صفراً( كل سنتين بعدما وصلت قيمة إحدى 
عمالتها الورقية المطبوعة والمس��تخدمة 
إلى 20 مليون ليرة، ما خلق مش��اكل غير 
موجودة في التداول بالعملة الس��ورية مثل 
صعوب��ة تحديد األس��عار وق��راءة الئحة 
أس��عار الوق��ود وعدادات التاكس��ي مثالً، 
لكنه��ا لم تلجأ إلى ح��ذف األصفار وعلى 
مرحلتين إال بتحقيق االستقرار االقتصادي 
سنة 2004 والذي أمن الظرف الموائم بما 
انعكس إيجاباً على االستثمارات والتوفير 
وق��رارات الصرف واس��تقرار األس��عار 
ومعدل التضخم السنوي الذي تناقص إلى 

نسبة مئوية ذات خانة واحدة.
وختم حديث��ه بالقول: “ما يه��م في الوقت 
الحال��ي الحف��اظ على س��عر الصرف من 
التقلب��ات الكبي��رة عند ح��دود 450 ليرة 
تدبير شكلي مالي آخر”.لل��دوالر الواحد كتدبير حقيق��ي يفوق أي 

ليون زكي
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بعد 6 أشهر بإتاحة إمكانات هذه المنصة لمجموعة 
شركائنا الحاليين والجدد؛ وبذلك أصبحنا واحداً من 
الرواد بمجال األعمال المصرفية المفتوحة وتقديم 

مقترحاٍت ذات قيمٍة جاذبة.
وم��ن خ��ال فس��ح المج��ال للوصول إل��ى بنيتنا 
التحتي��ة الخاص��ة بالخدمات المصرفي��ة كخدمة 
BaaS، أصبحن��ا على صلٍة وثيقة بقاعدة أوس��ع 
من العماء، وهو ما يضم��ن تقديم تجربة أفضل 
للمس��تخدمين. وتعتب��ر البني��ة التحتي��ة للت��داول 
ونموذج ش��راكات التع��اون في “ساكس��و بنك” 
بمثابة حجر األساس التكنولوجي ألكثر من 120 
مؤسس��ة مالية أخرى في ش��تّى أنحاء العالم، بما 
يش��مل منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا؛ 
ونتوق��ع ارتف��اع ع��دد ه��ذه الش��راكات بش��كل 
ملح��وظ خال األعوام القليل��ة المقبلة. وقد اعتمدنا 
على واجهة برمجة التطبيق��ات المفتوحة لتطوير 
منصتنا الجديدة SaxoTraderPRO المخصصة 
للمتداولين النش��طين والعماء من الشركات. كما 

التطبيقات المفتوحة لدى ساكسو بنك تعزز األعمال

يؤمن “ساكسو بنك” بأن الشراكات المثمرة واالستعانة بمصادر خارجية تمثل حلواًل فعالة ومجدية للبنوك 
الكبيرة والصغيرة، حيث يساعدهم ذلك على تقديم الحلول ذات الصلة لعمالئها بطريقة فعالة ومرنة. وفي 
“ساكسو بنك” تندرج واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة في جوهر تكنولوجيا األعمال المصرفية المفتوحة 
المتقّدمة الخاصة به، والتي تتيح تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات المالية األخرى ومزّودي التكنولوجيا 

المتخصصين.
رئيس مبادرة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة Open API لدى “ساكسو بنك”، بيني بوي يوهانسن، تحدث 

إلى مجلة البنك والمستثمر عن البرنامج والمشاريع المتصلة به، وظروف استخدامه من بنوك المنطقة.

كي���ف يت���م اس���تخدام واجه���ة برمجة 
التطبيقات المفتوحة لدى “ساكسو بنك” 

من قبل العمالء في المنطقة والعالم؟
تندرج واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة 
لدى “ساكس��و بنك” في جوهر تكنولوجيا 
األعم��ال المصرفي��ة المفتوح��ة المتقدّمة 
الخاصة بنا، والتي تتيح لنا تعزيز التواصل 
والتعاون مع المؤسس��ات المالية األخرى 

ومزّودي التكنولوجيا المتخصصين.
وتمث��ل الخدم��ات المصرفي��ة مثل خدمة 
BaaS جزءاً أساس��ياً من نموذج أعمالنا، 
وهي خدم��ة نقدمه��ا للمؤسس��ات المالية 
األخ��رى -أي العم��اء م��ن الش��ركات- 
لتمكينه��م من االتص��ال ببنيتن��ا التحتية، 
وتطوير حلولهم الخاصة عبر االس��تعانة 

بخبراتنا الممتدة على مدى 20 عاماً.
ون��درك ب��أن الش��راكات س��تصبح القوة 
الفعّال��ة التالية في القط��اع المالي، ونحن 
نعت��زم بش��دة أن نصبح الم��زود والداعم 
المفّض��ل لهذه الش��راكات المثمرة بهدف 
تقدي��م أفضل الخدمات في مج��ال التداول 
واالس��تثمار. ومع ذلك، ف��إن ازدهار مثل 
خطوات التعاون والش��راكة هذه مرهوٌن 
بامتاك بني��ٍة تحتية متكامل��ة لتكنولوجيا 
المعلوم��ات. ومن��ذ توقيعن��ا ألول اتفاقية 
للبطاقة البيضاء في عام 2001، حرصنا 
على تبنّي رؤية لتحقيق تكامٍل س��لس بين 
منصتنا وأنش��طة عمائنا، خصوصاً وأن 
ذلك يمثل عنصراً أساس��ياً لنجاح شراكتنا 
بشكل عام. وقد تطور هذا األمر مع إطاق 
منصة SaxoTraderGO في أيار/مايو 
2015، والتي تم تطويرها باالعتماد على 
واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة. وقمنا 

حرصنا على االس��تعانة بأح��دث تقنيات 
HTML5/JS/( الواجهة األمامية، مثل
REACT( الت��ي تتصل بواجهة برمجة 
 ،)REST( التطبيقات المفتوحة والموحدة
والتي يمكن للعماء الوصول إليها بشكل 
مباش��ر لتطوي��ر وظائفه��م المخصص��ة 
للت��داول أو مراقبة ورص��د المخاطر أو 

إعداد التقارير.

باعتبارك���م مديراً للمنتجات والش���خص 
المس���ؤول عن متابع���ة برنامج واجهة 
برمج���ة التطبيقات المفتوحة على صعيد 
العروض التوضيحية والتس���ويق، كيف 
تع���ززون تميّزكم في مج���ال التطبيقات 

المصرفية؟
المصرفي��ة  التطبيق��ات  معظ��م  ترك��ز 
المخصص��ة لألف��راد عل��ى الُمعام��ات 
والصفق��ات األساس��ية مث��ل التحق��ق من 
أرصدة الحس��ابات، وتحويل األموال إلى 
الحس��ابات، والتق��دم بطلب��ات الحص��ول 
عل��ى القروض. ومع ذلك، ال يتوقف دور 
األعم��ال المصرفية التقليدي��ة والمفتوحة 
عند حدود التحقق من أرصدة الحس��ابات 
وعمليات الدفع. ورغم أن أوروبا ش��هدت 
بذل بعض الجهود المتواضعة لفتح القطاع 
المصرفي أمام مزيد من خطوات التعاون 
عبر إط��اق توجيه خدم��ات الدفع الثاني 
PSD2، لكنن��ا نعتق��د بأن ه��ذا اإلجراء 
سيش��جع البنوك -ولو بالحد األدنى- على 
اتخاذ خطوات جديدة وفعالة لطالما أشرنا 
إلى أهميتها وضرورتها لس��نوات طويلة. 
وكما أشرنا س��ابقاً، فإن عروض األعمال 
المصرفية المفتوحة يجب أن تطال جميع 

بيني بوي يوهانسن
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مث��ل “ب��اك روك” و“مورجنينغ س��تار” 
و“ناس��داك”، حيث يلتزم شركاؤنا بتطوير 
االستراتيجيات وتوفير األبحاث التي تضمن 
إعادة التوازن وضبط محافظ االستثمار. ويتم 
تنفيذ الصفقات وأنش��طة الت��داول من خال 
“ساكسو”، كما يتم تحديثها تلقائياً في حساب 

خدمة SaxoSelect الخاص بالعماء.
ون��درك جي��داً بأنه ال يتوجب علينا منافس��ة 
البح��وث عالي��ة الج��ودة الت��ي تقدّمه��ا تلك 
المؤسس��ات المرموق��ة. وب��دالً م��ن ذل��ك، 
نلت��زم بتطبيق منهج يرك��ز بالدرجة األولى 
على العمي��ل ومجاالت التع��اون، وهو مما 
يتيح لنا تزوي��د عمائنا بأفضل األبحاث في 
السوق. ويجّسد ذلك عاقة نفع متبادلة لجميع 
األط��راف، بما يش��مل عماءنا وش��ركاءنا 
و“ساكس��و بن��ك”، حيث ل��م يك��ن بمقدور 
العديد من المس��تثمرين الوصول إلى فرٍص 
اس��تثمارية قابل��ة للتنفي��ذ اس��تناداً إل��ى تلك 

البحوث لوال اعتمادهم على حلولنا الرقمية.

ما العامل األكثر أهمية بالنس���بة إلى البنوك 
عند تعاملها مع عمالئها، وهل التركيز على 
التقنيات الجديدة س���يضمن توفير وظائف 

أكثر إنتاجية وفعالية؟
تُص��ّر البن��وك في كثي��ر من األحي��ان على 
تطوي��ر التقني��ات التي تدعم ساس��ل القيمة 
نفس��ها، ونعتقد أن ذلك يعتبر حاً غير فعال. 
ويعمل الجميع على القيام باألمر نفسه، وهذا 
يجعل مجاالت التركي��ز والموارد تحيد عن 
أهدافها المهّمة والمتمثلة في: عاقات العماء 
وخدمتهم. ويب��دي العماء توقعات مرتفعة، 
وليس من الواقعي بكل بس��اطة أن تس��تطيع 
جميع البنوك تطوير تقنيّات رائعة ومتكاملة 
لجميع حلقات سلس��لة القيمة، ونعتقد بأنه من 
غير الممكن تحقيق ذلك بطبيعة الحال. وبدالً 
من الس��عي إلعادة تعزيز مكانتها كشركاٍت 
متخصصة بالتكنولوجيا، نعتقد أن باستطاعة 
البنوك اس��تخدام شراكات التعاون لإلشراف 
عل��ى أفضل الحلول الخارجي��ة من أطراف 
ثالث��ة، وذل��ك به��دف دعم مج��االت الكفاءة 
األساس��ية لديه��ا، والتي تتمح��ور بالدرجة 
األول��ى ح��ول خدمة العماء. وقد س��مح لنا 
منهج العمل المصرفي المفتوح في “ساكسو 

النش��اطات المالية ذات الصل��ة بالعماء في 
وقتنا الحالي، وهو ما يش��مل بالطبع التجارة 
واالس��تثمار. وبالمقارنة مع مه��ام األعمال 
المصرفي��ة التقليدية، يعتبر تقديم الدعم الذي 
يقدمه “ساكس��و بنك” للعم��اء في األعمال 
التجارية واالس��تثمارية عملية معقدة للغاية. 
فعلى سبيل المثال، يتطلب عرض التداول في 
أكثر من 35 ألف أداة من األدوات التي تمتد 
لتش��مل األسهم والعمات والسندات والعقود 
مقاب��ل الفروق��ات والعق��ود اآلجل��ة وعقود 
االختي��ار المالي��ة وما إل��ى ذلك بن��اء نظام 
تكنولوجي��ا معلومات كبيراً للغاية، وبالطبع، 
توفير ما يكفي من الصات الفنية والقانونية 
والمالي��ة لتغطي��ة وتخديم الع��دد الكبير من 
التب��ادالت وأماكن التداول. لذل��ك أعتقد أننا 
س��نبرز ونحقق التميز في هذا اإلطار بفضل 
قدرتن��ا عل��ى توفي��ر إمكانية الوص��ول إلى 
األس��واق المالية العالمية من خال التواصل 
مع بنك واحد وعبر واجهة برمجة تطبيقات 

موحدة ووحيدة.

ما هي اآلليات الحديث���ة التي تعملون على 
تطبيقها لخدمة العم���الء، وكيف باعتقادكم 
س���تكون طبيع���ة ردود الفع���ل اإليجابي���ة 

والنتائج؟
إن منه��ج عملن��ا المفتوح س��اعدنا في تقديم 
ع��روٍض فريدة من نوعها لعمائنا. ولتقديم 
مثاٍل حول ذلك، أدركنا منذ عامين ضرورة 
أن نق��وم برف��د محفظ��ة عروضن��ا بخدمة 
االس��تثمار الرقم��ي وتقديمها إل��ى العماء 
الذي��ن يتس��اءلون فيما بينهم: “ماذا س��أفعل 

بأموالي؟”
ونح��ن نعلم جيداً طبيعة مكانتنا في سلس��لة 
القيمة؛ وب��دالً من تعزي��ز أرباحنا الخاصة 
وتقديمها إلى العماء )وتحصيل الرس��وم( 
أس��وةً بمعظم البنوك، فق��د واصلنا االلتزام 
إل��ى مج��االت خ��ارج  برؤيتن��ا وتطلّعن��ا 
نطاق ’ساكس��و بنك‘ بهدف استقدام أفضل 
المنتجات من مزّودي الخدمات. ومن خال 
االعتم��اد على خدم��ة االس��تثمار والتداول 
للعم��اء  يمك��ن   ،SaxoSelect الرقميّ��ة 
االستثمار من خال “استراتيجيات” ترتكز 
عل��ى أبح��اث يقدّمه��ا خب��راء رّواد عالمياً 

بن��ك” بتقدي��م ع��روض ومنتج��ات فري��دة 
لعمائنا، وهو ما يمثل باعتقادي أحد العوامل 
التي س��اعدتنا على تأس��يس شراكات تعاون 
قوية مع عمائنا، ومواصلة توس��يع محفظة 
عروضنا عبر تقديم حلول تواكب احتياجاتهم 

على أكمل وجه.

ه���ل يمكن للبنوك في المنطقة، وخاصة في 
دول مجل���س التعاون الخليج���ي، االنخراط 
ف���ي عملية تطوير التقني���ات الجديدة، وما 
هي المخاطر التي قد تؤثر على عالقتها مع 

العمالء؟
تمث��ل عملي��ات الرقمن��ة وتبن��ي التقني��ات 
المتطّورة في عمليات التطوير ولسبٍب وجيه 
أولوية قصوى بالنسبة إلى المؤسسات المالية 
في ش��تّى أنح��اء العال��م. وفي الوق��ت ذاته، 
ينط��وي هذا األم��ر على بع��ض التحديات. 
فف��ي ضوء مواجه��ة البنوك لتغي��راٍت على 
الصعيد التنظيمي والتطّور التكنولوجي إلى 
جانب تغيّي��ر توقعات العماء، يتوجب على 
الجميع إيج��اد طرٍق جديدة للبق��اء في دائرة 
المنافس��ة وتحقيق األهداف ذات صلة. ومن 
الصع��ب بالنس��بة لي تقيي��م فيم��ا إذا كانت 
البن��وك في المنطقة مس��تعدة له��ذا التغيير، 
ولكن المؤسس��ات المالية التي تُرجئ أنشطة 
االستثمار في التطوير التكنولوجي قد تخاطر 
بفقدان العماء وتحّولهم إلى منافس��ين أكثر 

تميزاً من ناحية االبتكار.
ونحن في “ساكسو بنك” نؤمن بأن الشراكات 
المثمرة واالس��تعانة بمصادر خارجية تمثل 
حلوالً فعالة ومجدية للبنوك الكبيرة والصغيرة 
على حٍد سواء، حيث يساعدهم ذلك على تقديم 
الحل��ول ذات الصلة لعمائه��ا بطريقة فعالة 
ومرنة، حيث تحتاج البنوك إلى التركيز على 
كفاءاتها األساس��ية، والدخول في ش��راكات 
تدعم اس��تخدام التكنولوجيا لدعم بقية حلقات 
سلسلة القيمة. ونعتقد أن هذا أمر ُمكلف للغاية 
بالنس��بة إلى أي بنك، كما يتطلّب األمر وقتاً 
طويا لتطوير “محرك أس��واق رأس المال 
العالميّة” والحف��اظ عليه، وهذا باعتقادنا هو 
السبب وراء اتس��اع نطاق الشراكات بشكل 

أوسع بكثير مقارنة بالسنوات الماضية.
ونعتق��د أن ه��ذا التطور ينط��وي على نتائج 
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المخصصة كان أعل��ى بمقدار 3 - 4 مّرات 
مقارنةً مع التركيز على مقاطع الفيديو األكثر 
ش��يوعاً. وم��ن خال تك��رار ه��ذا النموذج 
في أعمالنا، س��نتمّكن من أخ��ذ البيانات التي 
نمتلكها كج��زٍء من أنش��طتنا اليومية، وذلك 
بما يش��مل األدوات الت��ي يفضلها كل عميل 
للت��داول، والفت��رات األكث��ر نش��اطاً خال 
اليوم، باإلضافة إلى البيانات األخرى، ونحن 
قادرون أيضاً على بلورة رؤًى متعّمقة لخدمة 
عمائنا بش��كل فردي وباالعتماد على طرٍق 
ل��م تكن ممكنة من ذي قبل على هذا النطاق. 
ومن خال تخصيص الخدمات، سيُتاح لكل 
عمي��ل الحصول على تجرب��ة أفضل وأكثر 
ماءم��ة. ويعكس ذلك ابتع��اداً ملحوظاً عن 
النموذج التقليدي للوس��يط المالي الشخصي 
الذي يقدم المش��ورة بش��أن االستثمارات في 
األسهم والس��ندات والعقارات، كما يمكن أن 
تس��تعين به المؤسس��ات المالية ذات األفكار 

التطلعيّة.

هل يمكن استخدام تطبيقات “ساكسو بنك” 
الخاصة بالعمالء من قبل جميع البنوك في 
المنطق���ة، وما هي القيمة التي تضيفها تلك 

التطبيقات إلى المستخدمين؟
نعتم��د عل��ى واجه��ة برمج��ة التطبيق��ات 
المفتوح��ة لتعزيز تواصل منص��ة وتقنيات 
“ساكس��و بنك” مع أطراف خارجية )ثالثة( 
مثل المؤسسات األخرى التي نتعاون معها، 
كم��ا يمكن بالتأكيد اس��تخدامها للتواصل مع 

البنوك األخرى في مختلف أنحاء المنطقة.
وتتجلّى القيمة المضاف��ة التي نقدمها للبنوك 
الت��ي تتطلع إلى التع��اون معنا ف��ي إمكانية 
االس��تعانة بواجهة مس��تخدم تتيح الوصول 
إلى 80 بورصة ح��ول العالم، وهو ما يدعم 
تقدي��م عروض ت��داول لعماء تل��ك البنوك 
باالعتماد على 35 أل��ف أداة. باإلضافة إلى 
ذل��ك، لدينا القدرة عل��ى إدارة بنك كامل بما 
يغطي التراخي��ص، ومتطلبات رأس المال، 
والمخدّم��ات، وإمكانات االتص��ال، ونعتقد 
أن ع��روض الخدم��ات المصرفي��ة كخدمة 
)BaaS( تمث��ل قيم��ة مضاف��ة وجاذبة ألي 
مؤسسة مالية تنشد االرتقاء بتجارب تداولها 
عب��ر اإلنترنت، وتطوي��ر محفظة عروض 

إيجابيّ��ة للقط��اع والعماء على حٍد س��واء. 
حي��ث نتوقع أن تغ��دو الش��راكات أحد أكثر 
العوام��ل المؤث��رة في القط��اع المالي خال 
السنوات المقبلة، كما ستصبح ركيزةً أساسية 
ألي خط��وات مس��تقبليّة مهّم��ة لاس��تفادة 
م��ن إمكانات قطاع التكنولوجي��ا. وعندما ال 
تضطر البنوك إلى تطوير أنظمتها الخاصة، 
يمك��ن حينها حش��د م��وارد ضخم��ة لتقديم 

خدمات ومنتجات أفضل للعماء.

برأيكم، كيف س���تقوم البنوك ببناء عالقات 
مس���تدامة مع العمالء؛ وهل يجب أن تعتمد 

هذه العالقات على العنصر البشري؟
إن م��ا يتعي��ن عل��ى البن��وك إدراك��ه ه��و 
ح��دوث تغيّر ج��ذري في طرق االس��تثمار 
التي يفضله��ا العماء الي��وم، وخاصة أبناء 
جي��ل الش��باب الذين أصبحوا غي��ر مهتمين 
بامتاك األص��ول. ويعتبر ه��ؤالء العماء 
الشباب جزءاً من اقتصاد المشاركة المدعوم 
بمؤسس��ات وش��ركات أخرى مث��ل “أوبر” 
و“إير بي إن بي”. كما يبدي هذا الجيل راحةً 
أكبر في توظيف التكنولوجيا المتقدّمة ضمن 
قطاعات الخدمات، ويتوقعون الحصول على 
خدمات مخصصة تواكب احتياجاتهم، وهو 
ما ت��ؤدي فيه إمكانات ال��ذكاء االصطناعي 

دوراً أساسياً في تقديمها.
وحيث أن التكنولوجيا عززت الوصول الحر 
إلى األس��واق المالية العالمي��ة، فإن إمكانات 
ال��ذكاء االصطناع��ي ستس��هم ف��ي تمكي��ن 
الجميع من الوصول بساسةً إلى المعلومات 
والخدمات ذات الصلة. وس��يفضي ذلك إلى 
تغيي��ر قواعد اللعبة من حيث تس��وية فرص 
الوص��ول إلى الخدمات المالي��ة. ونؤكد بأن 
األمر ال يتعلق بالعاقات التي تبتعد عن كونها 
بين العماء المباشرين، وإنما بتوفير خدمات 
متخصصة إضافية على نطاق واسع، ووفق 
دقة لم يس��بق له مثيل خال اس��تخدام الذكاء 

االصطناعي وعلم البيانات.
الخدم��ات  تخصي��ص  عل��ى  الق��درة  إن 
والتوصي��ات تمث��ل أكثر الجوان��ب المميزة 
التي برزت في اآلونة األخيرة. فعلى س��بيل 
المثال، أكدت شركة “نتفليكس” الترفيهية أن 
معدل اإلقبال عل��ى توصيات مقاطع الفيديو 

لقاع��دة عمائه��ا،  المقدم��ة  االس��تثمارات 
واجتذاب مزيٍد من العماء الجديد.

إلى أي مدى تستخدمون تطبيقات البرمجيات 
العالمية ذات  المناف���ع  وتقومون بتعزي���ز 
الصلة، وهل يتس���بب ذلك بزيادة أو تقليل 

التكاليف بالنسبة للعمالء والبنوك؟
أعتق��د أن ذلك يمثل مص��در إزعاج حقيقي 
إلدارات البنوك التي تركز بقّوة على الربحيّة، 
وتكالي��ف عمائه��ا، وذلك عندم��ا ينظرون 
في كيفية وتوقيت االس��تثمار في التحسينات 
التقنية. وسواء قررت تلك البنوك الدخول في 
ش��راكات تعاون أم ال، فإنها س��تكون بحاجٍة 
ماس��ة لاس��تثمار في التكنولوجي��ا المتقدّمة 
لتواصل خدم��ة عمائها بطرٍق فعالة وأكثر 
كفاءة. وبدالً من السعي إلعادة تعزيز مكانتها 
كشركاٍت متخصصة بالتكنولوجيا، نعتقد أن 
باستطاعة البنوك استخدام شراكات التعاون 
لإلش��راف على أفضل الحلول الخارجية من 
أط��راف ثالث��ة، وذلك بهدف دع��م مجاالت 
الكف��اءة األساس��ية لديه��ا، والت��ي تتمحور 
بالدرج��ة األولى حول خدم��ة العماء. وإن 
لم تك��ن هذه الحج��ة مقنعة بما في��ه الكفاية، 
ف��إن الحقيق��ة التجريبية، المتمثل��ة في إنفاق 
البنوك نس��بةً تتخطى 80 % من الميزانيات 
المخصصة لتكنولوجي��ا المعلومات للحفاظ 
على أنظمتها القديم��ة، يؤكد وبالدليل الدامغ 
عل��ى أن نهج العمل الحالي يفتقر إلى الكفاءة 

واالستدامة على المدى الطويل.
وم��ع ب��روز مب��ادرات مصرفي��ة مفتوحة 
ساهمت في تغيّر اتجاهات القطاع ودفعه نحو 
مزي��ٍد من جهود التعاون، من الضروري أن 
يكون كل بنك على أهبّة االستعداد لجعل بنيته 
التحتية مفتوحة أمام أطراف أخرى. وتسعى 
بعض البنوك إلى اغتنام تلك الفرص بالفعل، 
ولكن بعضها اآلخر لم يتخذ قراراً حاسماً بعد 
في ه��ذا الصدد. ونعتقد ب��أن عنصر النجاح 
هنا يكمن في التفكير بطرٍق إبداعيّة وملهمة، 
ولكن الجميع تقريباً يدركون اليوم بأن تطوير 
تجربة مستخدم متكاملة وشاملة يمكن أن يتم 
من دون أن تقوم ش��ركة واحدة بتوفير جميع 
عام.الخدمات أو تغطية كل جوانب العمل بش��كل 
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كش��ف مصدر خاص 
االش��راف  هيئ��ة  في 
على التأمين السورية، 
عن تقديم 3 ش��ركات 
طلبات  تأمين  وساطة 
للحصول على موافقة 
اإلش��راف  هيئة  م��ن 

عل��ى التأمي��ن، وأن عددها س��يتزايد بعد ق��رار تنظيم 
شركات الوس��اطة بالشكل الذي يتناسب والنظام الجديد 

لقانون التأمين الصحي.
وفي س��ياق متصل، قال المصدر: “إن هيئة اإلش��راف 
على التأمين في طور االنتهاء من إعادة هيكلة بوليصة 
التأمي��ن، بحيث نصل إلى ش��كل معي��اري يقارب بين 
القطاعين اإلداري واالقتصادي، كما سيطرح مشروع 
قان��ون التأمي��ن الصحي على موقع التش��اركية، بحيث 
يتم تقييمه بشكل مستفيض، للوصول إلى قانون صحي 

متوازن لجميع االطراف”.

شركات وساطة جديدة ...
وإعادة هيكلة البوليصة

أسهم “نافيغيتورز غروب” لـ“ذي هارتفورد”

وقع��ت “ذي هارتف��ورد” اتفاقية نهائية لالس��تحواذ على 
جميع األسهم العادية القائمة الخاصة بشركة “نافيغيتورز 
غروب” المتخصصة في مجال التأمين، مقابل 70 دوالراً 
للس��هم الواح��د أو 2.1 ملي��ار دوالر نقداً. ووافق مجلس��ا 
اإلدارة ف��ي كّل من الش��ركتين على ه��ذه الصفقة، وباتت 
رهن موافقة المساهمين في شركة “نافيغيتورز” وظروف 

اإلغالق االعتيادية األخرى، بما في ذلك الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع أن تُستكمل 
الصفقة في النصف األول من 2019.

“التأمين اإللزامي الموحد” يباشر عمله

باش��ر مكتب التأمين اإللزامي الموحد 
ف��ي األردن، أعمال��ه  تس��هيالً عل��ى 
زائري األردن، وممثلي المؤسس��ات 
والهيئ��ات الدبلوماس��ية والمنظم��ات 
التطوعية التي تعمل داخل فلس��طين، 
ورج��ال األعم��ال، وممثلي الس��لطة 

الفلس��طينية، والمؤسسات والهيئات التابعة لها. ومكتب التأمين اإللزامي الموحد التابع 
لالتحاد األردني لش��ركات التأمين، هو الجهة الوحي��دة المخولة إصدار وثائق التأمين 
اإللزامي من الجهات الحكومية، ويتبع لالتحاد األردني لشركات التأمين 33 مكتباً، منها 

22 مكتباً ضمن المحافظات، و11 مكتباً في جميع المنافذ والمعابر الحدودية لألردن. افتتح��ت “س��يغنا” للخدمات الصحي��ة العالمية، مركز 
مبيعات عالمي جديد لخدم��ات التأمين الصحي لألفراد 
في مرك��ز دبي المال��ي العالمي، وذل��ك لمواكبة النمو 
المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية لألفراد في 
المنطقة. ويلبي قط��اع خدمات التأمين الصحي لألفراد 
احتياجات ش��ريحة واس��عة من األفراد المتنقلين عالمياً 
ويعد أحد أس��رع القطاعات نمواً ضمن محفظة أعمال 
“س��يغنا”. وس��يضم المركز الجديد فريقاً من الوسطاء 
وموظف��ي الدعم، إضافة إلى فرق التس��ويق المباش��ر 
والمكتتبين والمتعاقدين الذين يخدمون شبكة واسعة من 

الوسطاء والعمالء في جميع أنحاء العالم.

مركز جديد لـ“سيغنا” في دبي

“نستله” تبيع “غربر اليف” للتأمين

كش��فت “نس��تله” أنها اتفقت على بيع “غربر اليف 
إنشورانس” للتأمين التابعة لها، الى شركة ويسترن 
أند ساوثيرن فاينانش��يال غروب، مقابل 155 مليار 
دوالر نق��داً. وأوضحت “نس��تله” ان وحدة “غربر 

اليف” تعد كياناً رائداً وموثوقاً به في سوق التأمينات وحققت مبيعات بقيمة 856 مليون 
دوالر خ��الل 2017. ولن تش��مل الصفقة منتجات “غربر الي��ف” المتعلقة بعالمات 

تجارية خاصة برعاية األطفال وغذائهم.

“أليانز” للتأمين تنضم لرعاة األولمبياد

انضّم��ت ش��ركة التأمين أليانز، إل��ى مجموعة من 
الرع��اة األولمبيي��ن للفت��رة بي��ن 2021 و2028، 
بحسب ما ذكرت اللجنة األولمبية الدولية. وستحصل 

الشركة األلمانية على حقوق استخدام الشعار األولمبي في أولمبياد بكين الشتوي 2022 
وفي نسخة 2026، كما في أولمبيادي باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028 الصيفيين. 

وأصبحت “أليانز” الراعي الكبير الرابع عشر للجنة الدولية.

26



عالم التأمين

البنك والمستثمر | تشرين األول/أكتوبر 2018

استحواذ على التأمين الصحي في السعودية

استحوذت 3 شركات هي: بوبا العربية للتأمين 
التعاون��ي، التعاوني��ة للتأمين، وإع��ادة التأمين 
التعاوني )ميدغل��ف(، على حوالي 80 % من 
الحصة السوقية للتأمين الصحي في السعودية، 
فيما حازت 6 شركات أخرى على 10 % فقط 
من حجم السوق، وذهبت ال�10 % األخيرة من 
الحصة السوقية إلى 18 شركة أخرى بحصص 

تبلغ أقل من 1 % لكل شركة.
وكش��ف مجلس الضمان الصحي التعاوني في 
تقري��ر حديث، ع��ن انخفاض في ع��دد وثائق 
التأمين الصحي المباعة. وأدى تطبيق المجلس 

للوثيقة الموحدة للتأمين الصحي إلى ارتفاع معدل عدد األفراد في الوثيقة الواحدة إلى 
12.9 فرد/وثيقة في عام 2017 مقارنة ب�4.5 فرد/وثيقة في 2016.

أك���د مدي����ر المرك���ز 
اإلعالمي/الناطق باس��م 
المؤسسة العامة للضمان 
االجتماع���ي األردن��ي، 
موس����ى الصبيحي، أن 
عدد متقاع��دي الضمان 
زاد ع����ن 220 أل����ف 
متقاع���د م��ن مختل���ف 
أن��واع روات��ب التقاع�د 
واالعت��الل، وأن نفقات 
الضم����ان التقاع��دي����ة 

والتأمينية 90 مليون دينار شهرياً )126.9 مليون دوالر 
أميرك��ي(. وقال الصبيحي، إن مؤسس��ة الضمان، من 
المؤسسات التي سيكون لها دور بخفض نسبة الفقر في 
األردن م��ن 14.4 % إل��ى 8 % بحل��ول عام 2025، 
وذلك عبر التوسع  ببرامج الحماية والتحفيز على العمل 
في مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تسهيل انتقال 
العمال��ة الوطني��ة من القطاع غير المنظ��م إلى المنظم، 

ليسهل شمولها بمظلة الضمان.

90 مليون دينار نفقات
تقاعدية وتأمينية شهرية

موسى الصبيحي

وافقت هيئة الس��وق المالية السعودية على طلب شركة  
بوب��ا العربية للتأمين التعاوني، زي��ادة رأس مالها من 
800 ملي��ون لاير )213.5 ملي��ون دوالر( إل��ى 1.2 
ملي��ار لاير )320.4 ملي��ون دوالر(، عبر منح س��هم 

مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون.
وستسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 
مبلغ 400 مليون لاير )106.7 ماليين دوالر( من بند 

“األرباح المبقاة”.
وس��يرتفع عدد األس��هم من 80 إلى 120 مليون سهم، 

بزيادة قدرها 40 مليون سهم.

“بوبا العربية” تزيد رأسمالها
إلى 320 مليون دوالر

مليونا عامل في “التأمينات االجتماعية”

أكد مدير عام مؤسسة التأمينات االجتماعية في سورية، 
يحي��ى أحمد، أن��ه بإمكان أي ش��خص االش��تراك في 
المؤسس��ة، حتى “العامل الذي يعمل لحس��اب نفس��ه” 
مقابل 21 % من األجر المثبت من قبله، وأن السوريين 
العاملي��ن في الخ��ارج بإمكانهم االش��تراك عن طريق 
الموقع اإللكتروني للمؤسس��ة، عبر ملئهم االس��تمارة 
وتقديمها، ومن ثم يحول لهم االش��تراك التأميني، الذي 
يكون حس��ب األجر الذي قاموا بتثبيته أيضاً. وقال: إن 

المؤسسة تؤمن 1.5 مليون عامل على رأس عمله، و500 ألف متقاعد، ونوه بمشروع 
األرشفة اإللكترونية التي باشرت به المؤسسة لالحتفاظ بالوثائق والمستندات، إذ تم أرشفة 
800 ألف ملف خالل )2016-2017(، وإلى أن نهاية 2018 ستشهد أتمتة كافة الفروع.

يحيى أحمد

“أكسا” تستحوذ على “اإلمارات إلعادة التأمين”

 ،)AXA LM( ”أعلنت “أكسا ليابيليتيز مانيجرز
عن إتمامها صفقة االستحواذ على الحصة األكبر في 
شركة اإلمارات إلعادة التأمين التكافلي. ويأتي هذا 
اإلع��الن بعد االتفاق الذي تم توقيعه بين األطراف 
في 17 يوليو/تم��وز 2018. وقد تمت الصفقة من 

خالل األداة االس��تثمارية ل�“أكس��ا ليابيليتيز مانيجرز”، “إكس��ا دي بي آي أو” التي 
تس��تثمر في إدارة المحافظ والشركات، وتم الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات 
المالية )DFSA( بش��أن هذا التغيير في الحصة المس��يطرة. ومن خالل هذه الصفقة، 
تس��تحوذ “أكس��ا ليابيليتيز مانيجرز” على 92.68 % من حص��ص ملكية “اإلمارات 

إلعادة التأمين التكافلي”، البالغ إجمالي احتياطيات الخسائر بها 69 مليون دوالر.
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بيّ��ن مدي��ر ع��ام هيئة 
الس��ورية،  االس��تثمار 
مدي��ن دي��اب، أن عدد 
المش��اريع االستثمارية 
قوانين  بأحكام  المشملة 
االس����تثمار  تش����جيع 
خ��ال النص��ف األول 
 31 بل��غ   ،2018 م��ن 

مش��روعاً، بكلفة اس��تثمارية 489 مليار ليرة س��ورية، 
وبع��دد ف��رص عمل متوقع��ة 3194. وأف��اد دياب، أن 
عدد المشاريع المباشر فيها خال ذات الفترة، هو تسعة 
مشاريع برأس مال 4.7 مليار ليرة سورية، موزعة في 

عدة محافظات، وأنها تؤمن 526 فرصة عمل.

489 مليار ليرة سورية قيمة
المشاريع االستثمارية الجديدة

مدين دياب

اتفاقية لتحليل أسواق رأس المال

أعلنت مجموعة أكسفورد لألعمال و“ناسداك دبي” بورصة الصرافة المالية الدولية، 
عن توقيع اتفاقية يتم من خالها تشكيل فريق عمل إلجراء تحليل دقيق ألسواق رأس 
المال في دبي. وستساهم “ناسداك دبي”، كجزء من التعاون، في البيانات المالية التي 
س��تظهر في تقرير مجموعة أكس��فورد لألعم��ال القادم، الذي يدع��ى “التقرير: دبي 
2019”، وال��ذي م��ن المتوقع إطاقه مطلع عام 2019. وبموجب االتفاقية، س��تعمل 
مجموعة أكس��فورد و“ناس��داك دبي” على إعداد إحاط��ات إعامية حول االتجاهات 

والتطورات االقتصادية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ارتفعت أرباح الشركات 
المدرج��ة ف��ي بورصة 
فلسطين بنسبة 6 %  في 
النص��ف األول من عام 
2018، لتصل الى 167 

مليون دوالر بعد الضريبة، حسبما أعلنت البورصة في 
بيان، موضحةً أن هذه األرباح  جاءت مدعومة بش��كل 

خاص بنتائج قطاعي الخدمات والبنوك.

سالك تشتري مريا الزراعية األوكرانية

167 مليون دوالر
أرباح الشركات الفلسطينية

اس��تحوذت الش��ركة الس��عودية لاس��تثمار الزراعي 
واإلنت��اج الحيواني )س��الك( على ش��ركة مريا أجرو 
الزراعي��ة األوكرانية في صفقة تق��در بمئات المايين 
من الدوالرات، حسبما أعلن الرئيس األوكراني، بترو 
بوروش��ينكو، مش��يراً إلى أن االس��تحواذ “حدث مهم 
للغاية ويظهر استعداد المستثمرين األجانب لاستثمار 

في أوكرانيا والتغيرات الجذرية في مناخ االستثمار”.
يذكر ان مريا من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا 

لكنه��ا تخلفت عن س��داد التزام��ات ديون حجمها 1.1 ملي��ار دوالر في 2014 ليضع 
الدائنون أيديهم عليها.

بترو بوروشينكو

أعلن اتح��اد الصحفيين 
بع��د  أن��ه  الس��وري، 
مزاي��دة علني��ة من قبل 
4 أشخاص، جرت في 
مق��ر ن��ادي الصحفيين 
الكائ��ن بمنطقة العفيف 
وسط دمش��ق فاز رجل 

األعمال/النائ��ب ف��ي مجل��س الش��عب محم��د قبنض، 
باستثمار النادي مقابل مبلغ 2.1 مليون ليرة شهرياً.

يذكر أن النادي كان مس��تثمراً قب��ل فوز قبنض به، من 
قبل “المحلل االقتصادي” شادي أحمد، مقابل 950 ألف 

ليرة سورية سنوياً.

قبنض ... يستثمر نادي الصحفيين

محمد قبنض

“رينساس” تستحوذ على “آي.دي.تي”

تعت��زم  ش��ركة أش��باه الموص��ات الياباني��ة 
“رينس��اس إلكترونيكس” اليابانية، االستحواذ 
عل��ى منافس��تها األميركية “إنتجرتي��د ديفايس 
تكنولوج��ي” )آي.دي.تي( مقابل 6.7 مليارات 
دوالر، لتعزي��ز وجوده��ا ف��ي س��وق الرقائق 
اإللكترونية للسيارات. وستدفع “رينساس” 49 

دوالراً نقداً لكل سهم من أسهم الشركة األميركية، حيث ستتحّول الشركة ومقرها والية 
كاليفورنيا إلى فرع مملوك بالكامل للشركة اليابانية. وبحسب “رينساس” فإنها ستمّول 
الصفق��ة من خال مواردها الذاتية إل��ى جانب قروض مصرفية بقيمة 679 مليار ين 

)6.1 مليارات دوالر(، ومن المتوقع إتمام الصفقة في نهاية حزيران/يونيو 2019.
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مجموعة  أص��درت 
“المناصي��ر” بيان���اً 
رسمياً قالت فيه: “إن 
المتداول��ة  األخب���ار 
المتعل�ق����ة ب�ق�ي����ام 
المجموع�ة المملوك�ة 
م�ن رج��ل األعم��ال 
األردني/الروس��ي، 

زي��اد المناصير، بتحويل كامل حصتها في 4 ش��ركات 
إلى جهة غير معلومة، عارية عن الصحة”. وشدد على 
أن شركات المجموعة )آفاق الطاقة، والمتحدة لصناعة 
الحديد والصلب، وآفاق لاس��تثمار والتطوير العقاري، 
وإنجاز للتنمية والمش��اريع المتعددة(، تتمتع باس��تقرار 
وضعه��ا المال��ي وقوته، ويبل��غ حجم اس��تثماراتها في 

األردن 3.5 مليار دوالر أميركي.
وق��ال البي��ان: إن “المناصير” بصدد التوس��ع وزيادة 
اس��تثماراتها، حيث تحضر لمش��روع “مجمع صناعي 
كيميائي” في العقبة، إضافة الى مشروع مصنع النحاس، 

ومشروع محطة الكهرباء بسعة 150 ميغاواط.

3.5 مليارات دوالر
قيمة استثمارات “المناصير”

زياد المناصير

أكد رئي��س مجل��س إدارة مجموعة “فاي��ن القابضة” 
غس��ان نُقُّ��ل، خ��ال اس��تقباله وزير الدول��ة األردني 
لش��ؤون االس��تثمار مهند ش��حادة، في منطقة القسطل 
األردني��ة، عدم وجود نية لنقل اس��تثمارات المجموعة 

خارج األردن.
وبيّن غس��ان نُقل، أن حجم استثمارات “فاين” تجاوز 
177.2 ملي��ون دين��ار أردن��ي )250 ملي��ون دوالر 
أميركي(، بنس��بة عمالة أردنية بلغت 100 %، وبعدد 

وصل إلى 1200 موظف أردني.

250 مليون دوالر
قيمة استثمارات “فاين”

مشاريع لسكك الحديد جنوب العراق

أوضح المتحدث باسم وزارة النقل 
العراقية، عبد الس��تار محسن، أن 
الوزارة طرحت 3 مشاريع لسكك 
الحديد جنوبي الباد لاس��تثمار، 
أم��ام الش��ركات األجنبي��ة، وأن 
المش��روع األول هو “خط س��كة 
حدي��د البصرة - منفذ الش��امجة 
الح��دودي م��ع إي��ران”، لغرض 

الرب��ط المش��ترك بطول 32 كلم، أم��ا الخط الثاني فهو ل�“قط��ار معلق مزدوج يربط 
محافظتي النجف وكرباء”، بطول 70 كلم، بينما الخط الثالث، فيبدأ من “جنوب بغداد 
مروراً بمنطقة المس��يب في بابل وكرباء، وصوالً إلى محافظة المثنى، ومنها يربط 

بسكة قطار البصرة أقصى الجنوب”.

قطر توسع استثماراتها في ألمانيا

أك��د أمي��ر دول��ة قط��ر، تميم 
ب��ن حم��د آل ثان��ي، أن باده 
س��تضخ 10 ملي��ارات ي��ورو 
ف��ي االقتص��اد األلماني خال 

السنوات الخمس القادمة.
جاء ذلك خال كلمة مش��تركة 
ألمير دولة قطر مع المستشارة 

األلمانية، أنغيا ميركل، في افتتاح مؤتمر الشراكة القطري األلماني في برلين.
من جهتها، رحبت ميركل باالستثمارات القطرية، الفتةً إلى أن قطاع الطاقة القطري 
يوفر المزيد من الفرص للتعاون مع ألمانيا، ومشيرةً الى أن الغاز الطبيعي المسال الذي 

تنتجه قطر ساعد على تنويع مصادر إمدادات الطاقة.

“ثروة كابيتال” تطرح 40 % من رأسمالها

تعتزم  شركة ثروة كابيتال، طرح 40 % من رأسمالها 
بقيم��ة تصل إلى نحو 2.2 ملي��ار جنيه مصري )120 
ملي��ون دوالر أميرك��ي(. وأوض��ح الرئي��س التنفيذي 
للش��ركة، ح��ازم موس��ى، أن خطة الطرح تس��تهدف 
ج��ذب نحو 120 مليون دوالر، عبر زيادة رأس المال 
وتخارج جزئي للمس��اهم الرئيسي لزيادة نسبة األسهم 
المطروحة وتحس��ين السيولة على األسهم، مشيراً إلى 

أن ثلث الطرح سيوجه لزيادة رأس المال.
ويع��د طرح “ثروة كابيتال” ثالث طروحات البورص��ة المصرية خال عام 2018، 
والراب��ع على التوالي في القطاع المالي، بعد طرح “التوفيق للتأجير التمويلي” و“بي 

إنفستمنتس القابضة” و“سي آي كابيتال القابضة”.

حازم موسى
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رئي����س  نائ��ب  أكد 
الهيئة العامة للرقاب�ة 
المالي��ة ف��ي مصر، 
خال�د ال�ن�ش����ار، أن 
القواع�د والضواب��ط 
المنظم���ة آلل�ي������ة 
اق�ت����راض األوراق 
المالية بغ�رض البيع 
”الش��ورت س��يلنغ” 

ستكون جاهزة للتطبيق مطلع عام 2019. ويختلف بيع 
األوراق المالي��ة المقترضة عن البيع على المكش��وف 
غير المغطى الذي يقوم المستثمر فيه ببيع أوراق غير 
مقترضة وتسليمها قبل فترة تسوية األسهم، أما في بيع 
األوراق المالي��ة المقترض��ة الذي تس��تهدفه البورصة 
المصري��ة فيقت��رض المس��تثمر األس��هم ويبيعها فيما 
بعد بالس��وق من خال عقد بينه وبين شركة السمسرة 

وأمين الحفظ.

مصر جاهزة لتطبيق “الشورت سيلنغ”

خالد النشار

تعتزم ش��ركة “جوجرين” المصرية، المتخصصة في 
إنت��اج زيوت الجوجوب��ا الطبيعية النادرة، انش��اء أكبر 
مصنع من نوعه في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 

أفريقيا إلنتاج الزيت في مدينة السادات الصناعية.
وكش��فت الش��ركة، أن مص��ر في طريقه��ا ألن تصبح 
مرك��زاً إقليمي��اً إلنتاج زي��ت الجوجوبا، بع��د امتاكها 
أكبر مساحات لزراعته، مشيرةً إلى أن المرحلة األولى 
تتضمن إقامة 5 خطوط إنتاج، ليصل اإلجمالي إلى 40 

خطاً.
ويعرف زيت الجوجوبا باس��م “ذهب الصحراء”، وهو 
سائل ذهبي اللون عديم الرائحة، يتم استخراجه من بذور 

نبات الجوجوبا، ويتمتع بالعديد من االستخدامات.

إنشاء أكبر مصنع لزيت الجوجوبا
بالمنطقة في مصر

استثمارات تركية ضخمة في نفط السودان

أك��د نائ��ب وزي��ر التج��ارة 
الترك��ي، فاتح متين، أن باده 
رصدت 100 ملي��ون دوالر 
ف��ي  النف��ط  إنت��اج  لتطوي��ر 
مربعي “17 و2B” الواقعين 
جن���وب وغ���رب كردف��ان، 
وس��ط الس��ودان، بعد اكتمال 

الدراسات الفنية.
وجاء ذلك، عقب لقاء جمع  المس��ؤول التركي بوزير النفط الس��وداني، أزهري عبد 
الق��ادر، ف��ي الخرطوم. وأعلن عبد الق��ادر عن جاهزية باده للب��دء الفوري في تنفيذ 
اس��تثمارات، بمجال زيادة اإلنتاج النفطي، وتطوير الحقول، وتمويل توريد المشتقات 

النفطية وبناء مصفاة بورتسودان.

“بي.بي” تخطط الستثمار ضخم في مصر

صرح الرئيس التنفيذي لش��ركة “بي.بي” في شمال 
أفريقي��ا، هش��ام مكاوي، إن ش��ركة النف��ط العماقة 
تخطط الس��تثمار ملياري دوالر في مصر خال عام 
2019، من أجل تنمية حقولها النفطية هناك، مش��يراً 
إلى إن الش��ركة استثمرت 4 مليارات دوالر أميركي 
ف��ي مصر خال ع��ام 2017، وحوال��ى 2.5 مليار 

دوالر في عام 2018.
وأوضح مكاوي، إن “بي.بي” تعمل على اإلس��راع 
“بب��دء االنتاج م��ن المرحلة الثانية لمش��روع )غاز( 

غرب الدلتا”، ومن المتوقع بدء إنتاج حقلي جيزة وفيوم قبل نهاية عام 2018 وحقل 
ريف��ان في الع��ام المقبل. وتوقع أيضاً ب��دء اإلنتاج من حقل جن��وب بلطيم للغاز في 

النصف الثاني من عام 2019.

هشام مكاوي

“سيمنز” تتعهد بإنهاء معاناة العراقيين

ق��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة س��يمنز األلمانية، 
جوزي��ف كايزر: “إن الش��ركة تتعهد بمس��اعدة 
العراق على تجاوز أزمة الكهرباء التي يتعرض 
له��ا منذ مدة، وذلك بنف��س الطريقة التي اتبعناها 
للتقلي��ل م��ن معان��اة مص��ر م��ن نق��ص التيار 

الكهربائي”.
وأضاف: “نعد الش��عب العراقي بتوفير 60 ألف 
وظيف��ة، وس��نعلم آالف الش��باب العراقيين، كما 
سنس��اهم في عملية إعادة إعمار العراق في أكثر 

من مجال، وسننفذ وعودنا قريباً، وسأقود هذا الجهد شخصياً”.
جوزيف كايزر
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وقعت “مؤسس��ة دبي لتنمية االستثمار”، اتفاقية شراكة 
اس��تراتيجية م��ع “ش��بكة الاين��س العالمي��ة لمراك��ز 
األعمال”. وتدشن االتفاقية مبادرة هي األولى من نوعها 
في العالم، حيث تسهل للمستثمرين بدء أعمالهم في دبي، 
وذلك من خال المراكز التابعة لش��بكة “الاينس” التي 

تضم 650 فرعاً ضمن 45  دولة.
يأت��ي ذل��ك، بمثاب��ة تأكيد عل��ى الجهود الت��ي تقوم بها 
المؤسس��ة في سبيل استقطاب رأس المال االستثماري، 
وتعزي��ز مكانة دب��ي كوجهة مثالية الس��تدامة األعمال 
والتوس��ع إلى األس��واق المج��اورة، وبالتال��ي ترجمة 

توجهات خطة دبي 2021.

محطة تبريد للطاقة في “دبي الجنوب” مبادرة لتسهيل أعمال المستثمرين
في دبي

افتتح��ت ش��ركة الجن��وب للطاقة، أول 
وح��دة تبري��د مركزي للطاق��ة في دبي 
الجن��وب المخصص��ة لمحط��ة مبن��ى 
توفي��ر  به��دف  الخ��اص،  الطي��ران 
احتياجات التبريد للمحطة. وحضر حفل 
االفتتاح المدير التنفيذي لمنطقة الطيران 
ف��ي دب��ي الجن��وب، طحنون س��يف، 
والمدير التنفيذي ل�شركة جنوب للطاقة، 

إسماعيل المرزوقي. وتتألف المحطة الجديدة من مبردات يورك ذات الكفاءة والسرعة 
العالية في التبريد، وتشتمل على حلول مبتكرة وموفرة للطاقة، وتقنية جديدة للمحركات 
ذات سرعة متغيرة وكفاءة عالية في استخدام الطاقة لنظام تبريد الماء المبرد بالهواء.

كشفت “تروبيل” الستيراد السلع االستهاكية ومقرها 
دولة اإلمارات، عن مركز توزيع جديد مجهز بأحدث 
التقني��ات المتطورة وأنظمة إدارة المخازن وأس��اطيل 
المركب��ات ف��ي منطقة مجم��ع دبي الصناع��ي. ومن 

المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل بالكامل.
يتمي��ز المرك��ز بموقع��ه االس��تراتيجي بمس��احة 25 
أل��ف مت��ر مرب��ع، ويضم أكث��ر من 700 مت��ر مربع 
م��ن المس��احات الخض��راء. وتضم المنش��أة أكثر من 
20 جه��از مناول��ة للمواد و21 منص��ة تحميل متعددة 
األغراض، ولديها القدرة على استقبال أكثر من 7000 

حاوية سنوياً.

مركز للتوزيع بأحدث التقنيات

“كاش إكسبرس” تفتتح مقرها اإلقليمي

إكس��برس”  “كاش  افتتح��ت 
المتخصصة في تحويل األموال، 
مقرها اإلقليمي في سوق أبوظبي 
العالم��ي. وس��تعمل الش��ركة من 
خ��ال المق��ر الجديد لاس��تفادة 
م��ن الخدمات المقدمة من س��وق 
أبوظب��ي العالم��ي، إل��ى جان��ب 

اإلمكانيات التقنية والتكنولوجية العالمية الموجود لديها لتحقيق س��رعة على مس��توى 
العملي��ات والخدم��ات، باإلضافة إلى توفي��ر الخبرات المناس��بة واألدوات المتطورة 
لل��وكاء م��ن أج��ل توفير خدمة عم��اء متكاملة. وق��ال رئيس مجل��س إدارة “كاش 
إكس��برس”، محمد علي األنص��اري: نتطلع قدماً إلى استكش��اف المزيد من الفرص 
وتعزيز آفاق التعاون الحالية والمس��تقبلية وإقامة شراكات شاملة والدخول إلى أسواق 

جديدة، مع استمرار تحسين الخدمات الُمقدمة للوكاء وعمائهم.

اإلمارات تطلق دليل “بوصلة المستثمر”

أطلق��ت إدارة االس��تثمار ف��ي وزارة االقتص��اد اإلماراتية 
إصداراً جديداً بعنوان “بوصلة المستثمر”، وهو عبارة عن 
دلي��ل متخصص باللغتين العربي��ة واإلنكليزية، يهدف إلى 
التعريف بالمزايا والحوافز التي تتمتع بها منظومة االستثمار 
الحيوية في اإلمارات. ويأتي الدليل في إطار التزام الوزارة 
بتوفير بيئة معرفية غنية بالمعلومات واإلحصاءات الدقيقة 
التي ترس��م صورة واضحة عن المناخ االقتصادي والبيئة 
االستثمارية بالدولة، وتزيد وعي القطاعين العام والخاص 
بتطورات االقتصاد وحوافز أنش��طة األعمال االستثمارية 

والتجارية، مما يثري قرارات وخطط المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
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رئيس تنفيذي جديد لجهاز قطر لالستثمار

أصدر أمي��ر قطر، قراراً بتعيين منصور إبراهيم آل 
محمود رئيس��اً تنفيذي��اً لجهاز قطر لاس��تثمار، أحد 

أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
يش��ار إل��ى أنه ل��دى الصندوق، أص��ول بقيمة 320 
ملي��ار دوالر أميرك��ي، وفقاً لتقدير معه��د صناديق 
الث��روة الس��يادية، ويح��وز حصص��اً في ش��ركات 
غربية كبرى، مثل “كريدي سويس”، و“باركليز”، 

منصور إبراهيم آل محمودو“بورصة لندن”.

اس��تحوذت كل م��ن مجموع��ة “أبوظب��ي المالي��ة”، 
وصندوق “غولديلوكس” على نحو 30 % من شركة 
“س����امة”، م�ن خال إتم�ام صفق�ة مباش�����رة على 
س����هم الش����ركة الم��درج أس����همها في س���وق دبي 

المالي.
وتمت الصفقة على نحو 370.7 مليون س��هم من أسهم 
شركة “سامة” بسعر 0.42 درهم )12 سنت( للسهم، 
بقيمة إجمالية بلغت نحو 155.69 مليون درهم )42.4 

مليون دوالر أميركي(.

أبوظبي المالية تشتري حصة
في “سالمة”

تس��عى أبوظبي لطرح حصة في ش��ركتها “سيبس��ا” 
اإلس��بانية للطاقة، لاكتتاب العام األولي، في صفقة قد 
تك��ون األكبر من نوعها في العالم خال عقد، بحس��ب 

تقرير ل�“بلومبرغ”.
وقالت ش��ركة “مبادلة” لاس��تثمار، المالكة للش��ركة 
اإلس��بانية، إنها تعت��زم طرح حصة ال تقل عن 25 % 
م��ن “سيبس��ا” لاكتتاب خال الرب��ع األخير من عام 
2018، وس��تدرج الش��ركة اإلس��بانية لاكتت��اب في 

البورصة اإلسبانية.
ومن المتوقع أن تجمع “مبادلة”، الذراع االس��تثماري 
لحكومة أبوظبي، نح��و 3 مليارات يورو من الطرح، 

ما يجعله أكبر اكتتاب نفطي في نحو عشر سنوات.

أبو ظبي: أكبر اكتتاب نفطي
في 10 سنوات

روسي يؤسس أكبر شركة في أوروبا

أب��رم صن��دوق اس��تثماري للملياردير الروس��ي، 
ميخائيل فريدمان، مع مجموعة “باسف” األلمانية 
العماقة، اتفاقية دمج األصول النفطية بين الجانبين 
ليتش��كل م��ن ذلك أكبر ش��ركة نفط وغاز مس��تقلة 
في أوروب��ا. وبموجب االتفاق، س��يتم دمج أصول 
الش��ركتين Dea، التي يملكها الملياردير الروسي، 
النف��ط والغ��از العائ��دة  وWintershall، وح��دة 

لمجموعة “باسف”، وسيطلق على الكيان الجديد Wintershall Dea، وسيكون مقره 
في مدينتي كاسل وهامبورغ األلمانيتين.

وتمتلك “باسف”، 72.7 % من أسهم الكيان الجديد، في حين يمتلك الصندوق الروسي 
النس��بة المتبقية. وميخائيل فريدمان، هو رجل أعمال روس��ي، تقدر ثروته بنحو 15 
مليار دوالر أميركي، وفقاً لبيانات “فوربس”، وهو ثامن أغنى رجل في روسيا بحسب 

تصنيف “فوربس” لعام 2018.

ميخائيل فريدمان

“أمازون” تدخل سوق التجارة التقليدية

كشفت “أمازون” للتجارة اإللكترونية 
أنه��ا تعتزم افتتاح متج��ر عام لها في 
مدينة نيوي��ورك لبيع الدمى والس��لع 
المنزلي��ة ومجموع��ة م��ن المنتجات 
األخ��رى الت��ي تحت��ل تصنيف��اً عالياً 
عل��ى موقعها اإللكترون��ي، وذلك في 

أحدث مساعيها لدخول سوق تجارة التجزئة التقليدية.واعتماداً على ثروتها من بيانات 
العماء، زودت أمازون المتجر بالسلع األعلى مبيعا لديها ومنتجات أخرى رائجة بين 
س��كان نيويورك، حيث س��يتيح المتجر، الذي يحمل اسم )أمازون - 4 ستار(، للزبائن 
االس��تمتاع بس��ماعات )إيكو( وجهاز )كيندل( للقراءة اإللكترونية وأجهزة أخرى من 
إنتاج الش��ركة. وسيتوافر أيضاً الكتب واأللعاب وأدوات المطبخ. ويمثل اإلعان عن 
المتجر الجديد أحدث خطوة تتخذها “أمازون” لغزو منطقة قوة منافسين مثل )تارغت 

كورب( التي اجتذبت الزبائن بمتاجر جديدة صغيرة الحجم.
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ت�ص�����درت 
روس���������يا  
ف�ي النص��ف 
األول م�����ن 
 ،2018 عام 
قائم��ة ال�دول 
المس��ت�ث�م�رة 
في أوكراني�ا، 

واس��تحوذت االس��تثمارات الروس��ية على 35 % من 
إجمالي االس��تثمارات األجنبية، حسبما أظهرت بيانات 
ص��ادرت عن هيئ��ة اإلحصاء األوكراني��ة. وبلغ حجم 
االس��تثمارات األجنبية في االقتص��اد األوكراني خال 
النص��ف األول 1.259 مليار دوالر، منها 436 مليون 

دوالر هي استثمارات قادمة من روسيا.
وجاءت قبرص في المرتبة الثانية بعد روسيا باستثمارات 
بلغت خال الفترة المذك��ورة 219 مليون دوالر، تليها 
هولندا ب�207.7 مليون، والنمسا ب�58.7 مليون، وبولندا 
ب�54.1 مليون وفرنسا ب�46.9 مليون والمملكة المتحدة 

ب�43.4 مليون دوالر.

روسيا أكبر المستثمرين
في االقتصاد األوكراني

وق�ع���ت ش������رك�ة 
“إينرغ����و م���اش” 
الروس���ية عق��داً مع 
 Orbital ش����رك��ة
ATK األميركي����ة، 
لتوري��د 4 محركات 
صاروخي��ة إضافي�ة 
ط��������راز  م�������ن 
 R D - 1 8 1
للصواريخ األميركية 
.Antares الفضائية

وقالت صحيفة “كوميرسانت”، إن العقد سينفذ قبل  نهاية 
2021، وهو غاية في األهمية بالنسبة للشركة الروسية، 
ألن الواليات المتحدة تبقى الس��وق الوحيدة للمحركات 
من هذه الفئة. وقال رئيس مؤسس��ة روس كوس��موس، 
دميتري روغوزين للصحيفة، إن روس��يا ال تنوي قطع 
“التعاون المفيد للطرفي��ن” مع الواليات المتحدة، رغم 

الخافات السياسية بين البلدين.

أميركا تواصل شراء
محركات الصواريخ الروسية

“بيركشاير” تعيد شراء أسهمها

قال الملياردير األميركي، وارن بافيت، رئيس 
بيركش��اير هاثاواي، إن الش��ركة بدأت بإعادة 
شراء أس��همها للمرة األولى منذ 2012 وإنها 
أحدثت زيادة ”ضئيل��ة“ في حصتها الضخمة 

بالفعل في عماق التكنولوجيا أبل.
واعتب��ر  بافي��ت، ان��ه ال ي��زال م��ن األفضل 
للمس��تثمرين أن يمتلكوا س��لة من األسهم بدالً 
من الس��ندات ألجل 30 عاماً واألوراق المالية 
األخرى الثابتة الدخل، بينما تس��تفيد الشركات 

األميركية من اقتصاد قوي.
وارن بافيت

تعاون بين دبي ولوس أنجلوس

وقّعت مؤسس��ة دب��ي لتنمية االس��تثمار، 
مذك��رة تفاهم م��ع مدينة ل��وس أنجلوس، 
لتوطيد أطر التعاون على مستوى مجتمع 
األعم��ال لتنمي��ة االس��تثمارات األجنبية 
المباش��رة وتعزيز الرواب��ط التجارية بين 
دبي ولوس أنجلوس. ووقع المذكرة المدير 
التنفيذي لمؤسس��ة دبي لتنمية االستثمار، 

فهد القرقاوي، ورئيس مركز التجارة العالمي في لوس أنجلوس، ستيفن تشيونغ، ممثاً 
ع��ن مدينة ل��وس أنجلوس للعاقات الدولية. وبناًء عليها، اتفق الجانبان على تش��جيع 
وتيسير االستثمارات األجنبية المباشرة والتعاون اإلنمائي فيما بين مجتمعات األعمال 
بي��ن المدينتين، باإلضافة إلى التعاون في نقل المعرف��ة والخبرة، عبر تنظيم فعاليات 

مشتركة في المدينتين.

منصة للمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية

وقع��ت “بواب��ة المقط��ع” التابع��ة لموانئ 
أبوظبي، و“سوق أبوظبي العالمي”، مذكرة 
لتعزيز التعاون في مشاريع االبتكار والتقنية 
ونقل المعرفة، وذلك عل��ى هامش فعاليات 
قم��ة أبوظب��ي للتكنولوجيا المالي��ة )فينتك 

أبوظبي 2018(.
وتهدف المذكرة إلى تحفيز النمو االقتصادي 

والتفكير اإلبداعي وريادة األعمال عبر إرساء منصة إبداعية تتيح لشركات التكنولوجيا 
المالي��ة اختبار وإط��اق المنتجات والخدمات وحلول األعم��ال ضمن إطار تنظيمي. 
وتتضم��ن مجاالت التع��اون، تبادل الخبرات بين الجانبين والمش��اركة في مش��اريع 
االبتكار لتطوير وتطبيق التقنيات في عدة مجاالت مثل المدفوعات الرقمية عبر الهاتف 

المحمول، تكنولوجيا “بلوك تشين” وسجات التوزيع، المنصات المرنة، وغيرها.
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أعلنت “ريتيل فود غروب” )آر إف جي( عن شراكتها 
مع “فرانش��ايز أرابيا” لزيادة إمكانيّات النمّو في الهند 

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وق��ال مدي��ر الش��عبة العالميّ��ة ل��دى “آر إف ج��ي”، 
نيكوالس بريل: تس��مح شراكتنا مع “فرانشايز أرابيا” 
بزي��ادة بصمة عاماتن��ا التجارية في منطقة الش��رق 
األوسط وشمال إفريقيا ... ونؤمن بأّن عامات تجارية 
مث��ل “دونات كينغ” و“ميش��الز باتيس��ري” أصبحت 

جاهزة للتوّسع في هذه المنطقة.

أمازون تدخل نادي الـ“تريليون دوالر”

“فرانشايز أرابيا” تتعاون
من أجل التوّسع

عل��ى خط��ى عم��اق التكنولوجيا 
األميركي��ة “أب��ل”، دخلت ش��ركة 
جديدة ف��ي قط��اع التكنولوجيا عالم 
الثاني��ة  لتك��ون  التريلي��ون دوالر، 
على مس��توى العال��م، حيث تخطت 
القيمة الس��وقية ل�“أم��ازون” حاجز 
التريليون دوالر، ما يعكس التحويل 

المباش��ر للمتاج��ر عبر اإلنترنت م��ن بائع غير ربحي إلى قوة تجاري��ة كبيرة. ووفقاً 
لصحيفة وول س��تريت جورنال األميركية، ارتفعت أس��هم ش��ركة أم��ازون 1.9 % 

لتتجاوز المستوى 2.050.27 دوالر.

“كوكاكوال” تشتري سلسلة مقاهي كوستا

توصلت شركة “كوكا كوال” األميركية 
اتف��اق م��ع ش��ركة “ويتبري��د”  إل��ى 
مقاه��ي  سلس��لة  لش��راء  البريطاني��ة 
جني��ه  ملي��ار   3.9 مقاب��ل  “كوس��تا” 
إس��ترليني )5.1 ملي��ار دوالر( لتكون 
العام��ة التجارية العالمية األولى، التي 
تملكها الش��ركة في قطاع المش��روبات 
الس��اخنة. وأنج��زت الصفق��ة في وقت 

يشهد قطاع المشروبات الغازية تراجعاً نظراً للمخاوف المتصلة بالصحة والسمنة في 
الواليات المتحدة األميركية وفي أس��واق أخرى. وستمكن الصفقة الشركة البريطانية 
م��ن خفض ديونه��ا وتعزيز صندوق التقاعد وستفس��ح المجال أمام توس��يع عامتها 

الفندقية “بروميير إن”.

اغالق مطاعم “ماكدونالدز” في فنزويال

أعلنت شركة أركوس دورادوس 
األرجنتيني��ة، الحاصل��ة عل��ى 
أكبر عدد امتيازات من ش��ركة 
أمي��ركا  ف��ي  “ماكدونال��دز” 
الاتيني��ة، عن إغ��اق عدد من 
مطاعمه��ا ف��ي فنزوي��ا، التي 
تش��هد أزم��ة اقتصادي��ة حادة. 
وقالت الش��ركة األرجنتينية في 

بيان: “نستمر بتكييف نشاطاتنا مع ديناميكية األسواق التي نتواجد فيها، لذا أغلقنا في 
الفترة األخيرة عدداً صغيراً من المطاعم في فنزويا”.

وأكدت الش��ركة في بيانه��ا، أن األمر ال يتعلق “بإغاق حقوق امتياز )فرنش��ايز(”، 
مشددة على استمرار وجود “أكثر من 120 مطعماً” في الباد.

أعلنت “زيتون غرين شيبينغ” ومقرها دبي، بالتعاون 
م��ع الش��ركات العالمية الرائدة في مج��ال التكنولوجيا 
والحلول الذكية، عن تكوين تحالف للتعاون في تحسين 
أداء س��فن نقل البضائع بش��كل جذري وتشكيل نموذج 

عمل جديد في هذا السوق.
يش��ار إل��ى ان ه��ذا التحال��ف، يض��م مجموع��ة من 
رواد القط��اع البح��ري ف��ي العالم، مث��ل ماكغريغور 
وميتسوبيش��ي للصناع��ات الثقيلة والمع��دات واآلالت 
البحري��ة، ووارتس��ياال وفينترت��ور للغ��از والدي��زل 

المحدودة.

تحالف لتحسين أداء سفن البضائع
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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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منهج الالءات الخمس
رسمت الصين حداً لوجودها في القارة الس��مراء لن تتجاوزه أو لن 
تتدخل فيه كما تعهد رئيسها، واصفاً إياها بالالءات الخمس. وتتمثل 
هذه ال��الءات ف��ي أن الصين ال تتدخل ف��ي جهود ال��دول اإلفريقية 
الستكش��اف الطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية، وال 
تتدخل في الش��ؤون الداخلية اإلفريقي��ة، وال تف��رض إرادتها على 
اآلخرين، وال تربط أي ش��رط سياسي بالمساعدات إلى إفريقيا، وال 

تسعى لكسب مصلحة سياسية خالل االستثمار والتمويل في إفريقيا.
مبادرات كبرى

في خضم الجلسة، تعهد الرئيس الصيني بتنفيذ 8 مبادرات كبرى مع 
الدول اإلفريقية خالل السنوات الثالث المقبلة وما بعدها.

• تأتي أولى ه��ذه المبادرات ف��ي مجال التعزي��ز الصناعي، حيث 
قال بينغ ف��ي هذا الص��دد، إنه تم تش��جيع الش��ركات الصينية على 
إقامة اس��تثمارات في إفريقيا بقيمة ال تقل ع��ن 10 مليارات دوالر 
في السنوات الثالث المقبلة. وس��تنفذ الصين 50 برنامجاً للمساعدة 
الزراعية، وس��تقدم مس��اعدات غذائية إنس��انية طارئة بقيمة مليار 
يوان )147 مليون دوالر( للدول اإلفريقية المتضررة من الكوارث 

الطبيعية، وسترسل 500 خبير زراعي كبير للقارة.
• أما المبادرة الثانية، فتتعلق بالبنى التحتية، حيث س��تعمل الصين 
مع االتحاد اإلفريق��ي لوضع خطة تعاون في هذا المجال، وس��تقوم 

الشراكة تترسخ استثماريًا بين الصين وافريقيا

النهوض بالتعاون الصيني - اإلفريقي
هو الحدث ال��ذي يمث��ل إعادة توحي��د األس��رة الكبي��رة الصينية - 
االفريقي��ة، هك��ذا قال الرئي��س الصيني، ش��ي جين بين��غ، بوصفه 
لمنتدى التعاون الصيني-االفريق��ي 2018، وأكد أن إفريقيا “أرض 
تحمل وعوداً كبيرة” وبأنها قارة “مليئة باألمل”، مضيفاً أنه ال أحد 
يستطيع عرقلة الشعب الصيني أو شعوب إفريقيا وهي تخطوا قدماً 
نحو النهوض، لذا ينبغي بذل مزيٍد م��ن الجهود الرامية إلى صياغة 

شراكة تعاونية استراتيجية شاملة أقوى بينهما.
ودعا بينغ لبناء مجتمع صيني إفريقي ذا مس��تقبل مش��ترك يتحمل 
المسؤولية ويس��عى للتعاون المربح ويجلب السعادة للجميع ويتمتع 
باالزده��ار الثقاف��ي ويضمن األمن المش��ترك ويع��زز التناغم بين 

اإلنسان والطبيعة.
وأضاف، أنه يتعين على الصي��ن وإفريقيا زيادة الحوار السياس��ي 
واالتصال في ما يخص السياسات على مختلف المستويات، وتعزيز 
التفاهم والدع��م المتبادل بش��أن قضايا تتعلق بالمصال��ح الجوهرية 
وتعزيز التنس��يق حول الش��ؤون الدولي��ة واإلقليمية الكب��رى. كما 
ينبغي على الجانبين تعزيز التبادالت والتعلم المتبادل والتعايش بين 
الحضارتين الصينية واإلفريقية، وتوس��يع نطاق تب��ادالت األفراد 
في مجاالت الثقافة والفن��ون والتعليم والرياض��ة والمراكز البحثية 

واإلعالم وكذلك المرأة والشباب.

استضافت العاصمة الصينية بكين في 3 سبتمبر/أيلول 2018، منتدى التعاون الصيني-اإلفريقي (فوكاك) 
وسط حضور أكثر من 53 زعيماً إفريقياً، وهو اليوم نفسه الذي فتحت فيه الصين صفحًة جديدة مع الدول 
اإلفريقية، ورسمت من خالله نهجاً جديداً أكثر متانًة لعالقتها من خالل تعهدات واستثمارات وخطط طموحة، 
لتبرز على إثرها رسالة الصين للقارة السمراء ودورها المتعاظم الذي ال يخفى على أي متابع. أما الجانب اآلخر 
من القضية، فكان صورة براقة كشف عنها الزعماء األفارقة لصالح العمالق الصيني، ومهدوا لحضوره داخل 
حدودهم عبر تقديم كل التسهيالت. وكان هذا المنتدى استمراراً لعالقات ثنائية تشهد نمواً سريعاً. وتقول 
التقديرات إن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري إلفريقيا لتسعة أعوام على التوالي، وزادت التجارة بينهما 17 مرة 

من عام 2000 إلى 2017. وارتفع حجم التجارة 14 % على أساس سنوي في عام 2017  ليصل إلى 170 مليار دوالر.
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طرحها ف��ي كل مكان، غائب��ةً عن أذه��ان المس��ؤولين الصينيين، 
حيث ظه��ر جلي��اً أن هناك توج��ه كبير لترس��يخ ال��دول اإلفريقية 
كش��ريك فعال في المبادرة وذلك لتقاس��م النتائ��ج المربحة. وتحدث 
بينغ عن هذه النقطة، مشيراً إلى أن إفريقيا هي امتداد لتنمية الحزام 
والطريق تاريخياً وطبيعياً ومشاركة هامة فيها، وأن الصين ال تربط 
اس��تثماراتها بإفريقيا في إطار مبادرة الحزام والطريق بأي شروط 
سياس��ية، وال تتدخل في الش��ؤون الداخلية لدول القارة وال تفرض 
مطالبها على اآلخرين. بل إن التنمية المشتركة بين الصين وإفريقيا 
لمبادرة الحزام والطريق تتبع تماماً للقواعد الدولية الراسخة، مشيراً 
إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع أطراف ثالثة لديها القدرة 
والعزيمة. وأضاف، أن الصين تش��جع وتدعم االستثمارات البينية 
وال تس��عى لتحقيق فائض تج��اري وعازمة على تهيئ��ة الظروف 

لتوسيع نطاق االستيراد.
أما الزعماء األفارقة، فكانت رغبتهم واضحة في المش��اركة بنشاط 
في مب��ادرة الح��زام والطريق والمس��اهمة في بن��اء مجتمع صيني 

إفريقي ذي مستقبل مشترك.
وعن العرض الصيني لالنضمام للمب��ادرة، يوضح خبراء أمميون 
لوسائل إعالم صينية، أن مبادرة الحزام والطريق، إذا أديرت بشكل 
جيد، يمكنها أن تقلل بش��كل كبير من تكاليف إقامة األعمال بالنسبة 
إلى الصين وإفريقيا، بينما تعزز العالقات في الوقت نفس��ه. وينبغي 
أن تتجنب المش��اركة في المبادرة اإلعفاءات غي��ر الضرورية من 
الضرائب، الت��ي غالباً ما تح��رم الحكومات اإلفريقي��ة من الدخول 
المحلية التي تحتاج إليها بش��دة لتمويل مش��روعات التنمية. كما أن 
التعاون بين الصين وإفريقيا يجب أن يكون واعياً بأعباء الديون غير 
المقصودة التي قد تعيق النمو والتنمية على نحو شامل بمرور الوقت.

الصين وعرب إفريقيا
كانت الشراكة االستراتيجية الشاملة التي تجمع الصين ومصر، أول 
ما أثير بعد لقاء الرئيسين شي وعبد الفتاح السيسي، واتفق الزعيمان 
على الدفع المشترك للشراكة االس��تراتيجية الشاملة بين البلدين من 
أجل تنمي��ة أكبر في العص��ر الجديد. وق��ال بين��غ، إن مصر ممثلة 
للدول العربية وإفريقيا والدول اإلس��المية وال��دول النامية الكبرى 
واالقتصادات الناشئة، بتأثير متنام في الش��ؤون الدولية واإلقليمية، 
وتقدّر الصين بشكل كبير تطوير الشراكة االستراتيجية الشاملة مع 
مصر، متعهداً بمواصلة دعمها في جهودها للحفاظ على االستقرار 
وتنمية االقتصاد وتحسين مستوى معيشة الشعب، وفي متابعة مسار 
التنمية وفقاً لظروفها الوطنية، فضالً عن دعمها للعب دور أكبر فيما 

يتعلق بالشؤون الدولية واإلقليمية.
وش��دد الرئيس الصيني على أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها 
ش��ريكة هامة وطويل��ة األجل للتع��اون في تنمي��ة مب��ادرة الحزام 
والطري��ق، معرباً عن اس��تعداد ب��الده للربط بين المب��ادرة ورؤية 
مصر 2030 ومش��روع تنمية ممر قناة الس��ويس، لتعزيز التعاون 
البراغماتي بي��ن البلدين، فض��الً عن تعزي��ز التعاون ف��ي مجالي 

مكافحة اإلرهاب واألمن.

الش��ركات الصينية بتطوي��ر البني��ة التحتية اإلفريقي��ة عبر طريق 
االستثمار-البناء-التشغيل أو عبر أنماط أخرى.

• تعهدت الصين بزيادة ال��واردات خاصة المنتج��ات غير القائمة 
عل��ى الم��وارد الطبيعية م��ن إفريقي��ا، وس��تدعم ال��دول اإلفريقية 
للمشاركة في معرض االستيراد الدولي في الصين، مع اعفاء الدول 
اإلفريقية األقل تطوراً من دفع رسوم المشاركة في المعرض. فضالً 

عن ذلك ستدعم الصين منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية.
• وتتمثل المب��ادرة الرابعة في التنمية الخضراء، إذ س��تنفذ الصين 
50 مش��روعاً للمس��اعدات تتعلق بالتنمية الخضراء وحماية البيئة 
واإليكولوجيا، مع التركيز على تغير المن��اخ والمحيطات والوقاية 

من التصحر والسيطرة عليه وحماية الحياة البرية.
• وعن بناء القدرات، قال بينغ إن الصين ستقيم 10 حلقات عمل في 
إفريقيا لتقديم التدريب المهني للش��باب. وس��تدرب ألف شخص من 
المتميزين، وستمنح القارة 50 ألف منحة دراسية حكومية وتشرف 
على فرص مشاركة 50 ألف شخص في حلقات دراسية وتدريبية، 

وستقوم بدعوة ألفي شاب إفريقي لزيارة الصين في إطار التبادالت.
• أكدت الصي��ن أيضاً أنها س��تطور 50 برنامج للمس��اعدة الطبية 
والصحية إلفريقيا، مع التركيز على مشروعات رئيسية مثل المقر 
الرئيسي للمركز اإلفريقي للس��يطرة على األمراض والوقاية منها 

ومستشفيات الصداقة الصينية اإلفريقية.
• من جهة أخرى، ستقيم الصين معهداً للدراسات اإلفريقية وستعزز 
التبادالت مع إفريقيا حول الحضارة. ورحبت أيضاً بمشاركة القارة 
السمراء في رابطة طريق الحرير الدولية للمسارح وتحالف طريق 

الحرير الدولي للمتاحف وشبكة طريق الحرير للمهرجانات الفنية.
• ومن التعهدات التي قطعها الرئيس بينغ، إقامة صندوق للس��الم 
واألمن بين الصين وإفريقيا، مواصلة تقديم مس��اعدات عس��كرية 
مجانية لالتحاد اإلفريقي، إجراء 50 برنامجاً للمساعدة األمنية في 

مجاالت حفظ السالم األممية ومكافحة القرصنة واإلرهاب.
مليارات الدوالرات للتمويل

ومن الجوان��ب الهامة التي طرحها الجانب الصين��ي، كان اإلعالن 
عن تقديم تمويل إلفريقيا بقيمة 60 مليار دوالر في شكل مساعدات 
حكومي��ة واس��تثمارات وتموي��الت م��ن جان��ب مؤسس��ات مالية 
وشركات. ويشمل التمويل منحاً وقروضاً بال فائدة وقروضاً ميسرة 
بقيمة 15 مليار دوالر، خطوط ائتمان بقيمة 20 مليار دوالر، إقامة 
صندوق خاص لتمويل التنمية بقيمة 10 مليارات دوالر، وصندوقاً 
خاصاً لتمويل االس��تيراد من إفريقيا بقيمة 5 مليارات دوالر. وأكد 
الرئيس الصيني، أن بالده احترمت وعدها الذي قطعته على نفسها 

في عام 2015 بمد إفريقيا بدعم تمويلي بقيمة 60 مليار دوالر.
من جهة أخرى ستش��طب الصي��ن ديون��اً حكومية م��ن دون فائدة 
تس��تحق في نهاية عام 2018 ل��دول إفريقية فقي��رة ودول نامية بال 

حدود بحرية في القارة أو جزر صغيرة.
افريقيا في قلب الحزام والطريق

لم تكن مبادرة الح��زام والطريق الت��ي ال تكاد الصي��ن تتوقف عن 
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أما السيسي، فكان حريصاً على التأكيد أن مصر والصين تحافظان 
على صداق��ة تقليدية ومس��توى رفيع م��ن الثقة المتبادل��ة، ولديهما 
مواقف مش��ابهة وتعمالن على التنس��يق الوثيق بينهما إزاء قضايا 
دولية رئيس��ية، الفتاً إل��ى أن مصر تضع الش��راكة االس��تراتيجية 
الش��املة مع الصين ضمن أولوياتها. ونّوه إلى أن مصر باعتبارها 
من أوائل ال��دول التي دعمت مبادرة الح��زام والطريق، فإنها تؤمن 
بقوة أن المبادرة ستخلق فرصاً ضخمة لتعاونهما الثنائي، فضالً عن 
التعاون على الصعيدين الدولي واإلقليمي. وأكد السيسي، أن مصر 
في ظل توليها الرئاس��ة الدورية المقبلة لالتحاد اإلفريقي ستواصل 

تعزيز التعاون بين إفريقيا والصين.
وبعد التوافق بالخطابات، وقع الطرفان عدداً من االتفاقيات والعقود 
بقيمة 18.3 ملي��ار دوالر، لتنفيذ 7 مش��روعات، تتضمن “إنش��اء 
المرحل��ة الثانية لألعم��ال المركزية بالعاصمة اإلدارية، مش��روع 
محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، مش��روع إنش��اء محطة توليد 
الكهرب��اء بالحمراوي��ن، مش��روع منطقة للمنس��وجات، مش��روع 
لأللواح الجبس��ية، مش��روع لتصنيع المواد الجديدة، إنش��اء معمل 

تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس”.
من جهة أخرى، كانت أولى ثمرات لقاء الرئيس الصيني مع رئيس 
الحكومة التونس��ية يوس��ف الش��اهد، تقديم هبة بقيمة 110 ماليين 
دينار )40 مليون دوالر( ستخصص إلنجاز مشاريع تنموية. وقال 
الشاهد، إنّه تم خالل اللقاء النظر في إشكالية تقليص العجز التجاري 
مع الصين، وتم االتفاق على فتح أفاق جديدة للصادرات التونس��ية، 
وتّم طرح إمكانية إحداث خط مباش��ر بين تونس وبكين، مشيراً إلى 
أنه تم التطرق إلى أهمية التعريف بتونس كوجهة سياحية للصينيين.

وخصصت الصين منحة للس��ودان بقيمة 400 مليون يوان )58.5 
ملي��ون دوالر( وقرضاً ب��دون فوائد بقيمة 200 ملي��ون يوان ) 29 
مليون دوالر(. كذلك تم ّاالتفاق مع الش��ركة الصينية الوطنية للنفط 
لزيادة اإلنتاج النفطي في السودان، وإنشاء معهد لدراسات وبحوث 
النفط، إضافة إلى ذلك تّم االتفاق مع ش��ركات صينية أخرى إلنتاج 
الكهرباء والغاز المكثف. أما الجزائر التي مثلها في المنتدى رئيس 
الحكومة أحمد أويحيى فقد أعلنت عن انضمامها إلى مبادرة الحزام 

والطريق.
ً ليس فخا

تشير التقديرات إلى أن اس��تثمار الصين في إفريقيا ارتفع أكثر من 
100 مرة من ع��ام 2000 إلى 2017. وفي نهاي��ة عام 2017، بلغ 
إجمالي االس��تثمار الصيني في إفريقيا 100 مليار دوالر، ما يغطي 

تقريبا كل دول القارة.
لكن االس��تثمارات الصينية تثير أيضاً انتقادات متزايدة من الغرب 
الذي يش��ير إلى ارتفاع مديونية بعض الدول اإلفريقية بش��كل كبير 
ما يثير قلق صندوق النقد الدولي أيضاً. وبحسب المكتب األميركي 
“مبادرة األبحاث الصينية-االفريقية”، فإن الصين أقرضت إفريقيا 

ما مجموعه 125 مليار دوالر بين العام 2000 و2016.
ورداً على المزاعم الغربية، رف��ض الرئيس الرواندي بول كاجامي 

الذي تتولى بالده الرئاس��ة الدوري��ة لالتحاد اإلفريق��ي، االنتقادات 
الغربية ح��ول وجود “فخ دي��ون” مفترض. وأض��اف، أن الجانب 
اآلخر من المسألة، هو أن الذين ينتقدون الصين حول مسألة الديون 
يقدمون القليل ج��داً من الم��ال، مؤك��داً الضرورة المهم��ة لتمويل 

إفريقيا.
على الخطى نفسها، رفض رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، 
الذي ترأس القمة مع الرئيس الصيني، االدعاءات الخاصة بممارسة 
الصين االس��تعمار في إفريقيا، بل هي في نظره شريكة في تعزيز 
التنمية االجتماعية واالقتصادية في القارة. وأك��د أن المنتدى بالقيم 
الذي يدعمها، وبالطريقة الت��ي يعمل بها وتأثيره عل��ى دول القارة 
اإلفريقية، يرفض وجهة النظر الخاصة بأن استعماراً جديداً يحدث 

في إفريقياً، كما يريد منتقدينا منا أن نؤمن به.
الصين في أعين الزعماء األفارقة

بع��د انتهاء القمة بدأت اإلش��ادات ته��ل على الصين م��ن كل حدب 
وصوب من الزعماء المش��اركين. لتس��مع رئي��س وزراء الكونغو 
الديموقراطي��ة برونو تش��يباال ينوه أن قم��ة بكين لمنت��دى التعاون 
الصيني-اإلفريقي عكست تماماً األهمية التي توليها الصين إلفريقيا، 
وجاءت دلي��الً عل��ى أن إفريقيا والصي��ن بمقدورهما بن��اء مجتمع 

مصير مشترك.
كذلك التصريحات التي أدلى بها رئيس جمهورية إفريقيا الوس��طى 
فوستين أرتشانج تواديرا، الذي أوضح أن بالده تقدر المساعدة التي 
تقدمها الصين من��ذ فترة طويلة للب��الد لتعزيز االس��تقرار والتنمية 
االقتصادية. وأعرب عن استعداد إفريقيا الوسطى لتحسين التعاون 
العملي ف��ي إطار مب��ادرة الح��زام والطريق، والمب��ادرات الثماني 
الرئيس��ية التي اقترحه��ا الرئيس الصين��ي خالل القم��ة. أما رئيس 
الحكومة التونس��ية يوس��ف الش��اهد، فقد ذكر أن مبادرات الرئيس 
الصيني سترفع العالقات اإلفريقية- الصينية إلى مستوى جديد، وأن 
تونس تشيد بمفهوم مجتمع مصير مشترك صيني- إفريقي ومبادرة 

الحزام والطريق، وتأمل أن تتعلم من نجاح الصين.
وأوضح الرئيس التوغولي فور غناس��ينغبي، أن��ه في الوقت الذي 
تعتز فيه توغو بصداقتها مع الصين وتثم��ن دعمها طويل األجل، 
فإن بالده عازمةٌ على التعلم من خبرات التنمية الصينية واالستفادة 
من مزاياها اإلقليمية وتش��ارك في بناء مب��ادرة الحزام والطريق، 
س��عياً نحو تس��ريع وتيرة التنمية في مجاالت الزراع��ة والرقمنة 

وخفض الفقر.
من جهته، تطرق رئيس وزراء المغرب س��عد الدي��ن العثماني إلى 
التزام الصين تجاه الس��الم واالس��تقرار العالميين فضالً عن رخاء 
شعوب الدول، معرباً عن التقدير ألنش��طة المساعدة والدعم طويلة 
األجل من جانب الصين. بينما الرئيس الس��وداني عمر البشير عبر 
عن امتنانه لدعم الصين القوي للجهود التي تبذلها الس��ودان لحماية 
س��يادتها واس��تقاللها واس��تقرارها، وكذلك دعمها لمس��ار السالم 
بين البلدين والتنسيق بينهما في الشؤون العالمية واالقليمية.والتنمية في إفريقيا. كما أعرب عن استعداده لتعزيز التعاون الثنائي 
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عن بع��د، وبالتالي أصبحن��ا قادرين على خدمة المس��تثمرين 
ورجال األعمال الراغبين في االس��تثمار في حق��ل الثروات 
الباطنية الصلبة، كالفوس��فات والحجر البازلت��ي ... الخ، بدءاً 
بدراسة نوع المادة ومدى مواءمتها للحاجة المطلوبة، مروراً 
بالمفاضلة بين المواقع واختيار األنسب مع كل ما يرافق ذلك 
من فريق عمل وأجهزة وأدوات. وكل ما س��بق يتم بالتنس��يق 
م��ع المرجعي��ات الحكومية ممثل��ة ب��وزارة النف��ط والثروة 
المعدنية والمؤسسات التابعة لها وعلى رأسها المؤسسة العامة 

للجيولوجيا والثروة المعدنية.
انطالقاً م����ن المس����ؤولية المجتمعية، ماذا تخبئ ش����ركتكم 

للمجتمع السوري؟
إيمان��اً من��ا بأهمي��ة دور الش��ركات العاملة عل��ى األراضي 
الس��ورية في مرحلة إعادة اإلعمار ليس فقط على المس��توى 
االقتصادي بل أيضاً على المس��توى االجتماعي، فإن شركتنا 
حريصة على المساهمة في تقديم ما تستطيع للشباب السوري 
من خالل فرص العمل التي س��توفرها، إضافة إلى العديد من 
النشاطات االجتماعية التي ستقوم شركتنا برعايتها أو تنظيمها 
ليس فقط في دمشق بل في جميع المحافظات السورية. إضافة 
إلى األمور التي يج��ري تحضيرها حالياً لذوي الش��هداء من 
الجيش العربي السوري والتي سترى النور عما قريب، علما 
أننا كإدارة شركة أولينا اهتماماً خاصاً بعائالت الشهداء الذين 
الذي يزداد يوماً بعد يوم.لوال دمائهم الطاهرة لما توفر هذا الجو من األمان واالستقرار 

“سيم تك” تشغل خطوط انتاج اإلسمنت بالكامل

ما هو اختصاص شركة سيم تك محدودة المسؤولية؟
إن ش��ركة س��يم تك متخصصة في مجالين رئيس��يين: األول، خدمات متكاملة 
للمقالع والمناجم - والثاني، خدمات صناعية لمعامل اإلسمنت. فشركتنا متعددة 
الجنسيات تأسست منتصف عام 2017، ومقرها الرئيسي دمشق، مع وجود فرع 
في دبي. وقد قامت منذ تأسيسها بالمش��اركة في العديد من مؤتمرات االستثمار 

وملتقيات رجال األعمال والمعارض التخصصية في سورية والمنطقة.
في ما يتعلق بالمناجم والمقالع، ما هي الخدمات التي تقدمها شركتكم؟

تمتلك شركة سيم تك أسطوالً من اآلليات الثقيلة مخصصة لعمليات االستخراج 
وهي على الشكل التالي: ش��نيورات DRILLER لتنفيذ شبكات الحفر تمهيداً 
 .EXCAVATOR/HUMMER لالستخراج عن طريق التفجير، باغر/نقار
تركس��ات/LOADERS، بلدوزر/BULLDOZERS. كما نضع بين أيدي 
عمالئنا تشكيلة منوعة من الكسارات المحلية والمستوردة التي تناسب نوع مادة 
المقلع/المنجم واإلنتاجية المطلوبة. إضافة إلى أسطول شركتنا من سيارات النقل 
TRUCKS بمختلف القدرات االس��تيعابية لتقديم الخدمات اللوجس��تية سواء 
داخل المنجم/المقلع أو ل��زوم النقل إلى المناطق الصناعي��ة )الموانئ البحرية( 

ومستودعات التخزين.
بالنسبة إلى مصانع اإلسمنت العاملة حاليا أو الجديدة منها، ماذا تقدم شركتكم 

لهذا النوع من المنشآت الصناعية؟
نقوم حالياً بتش��كيل فريق متن��وع االختصاص��ات ومؤهل بكف��اءة وقادر على 
تشغيل وصيانة خطوط إنتاج اإلس��منت بالكامل، حيث أن هذا الفريق سيحوي 
بين صفوفه الكوادر السورية، إضافة إلى الكوادر األجنبية لسد النقص الموجود 
في الخبرات المحلية وتحديداً من دولتي مصر والهند. علماً أن شركتنا حريصة 
على تأمي��ن فرص عمل للك��وادر الوطنية من خ��الل هذه الخدم��ات التي نقوم 
بطرحها في الس��وق الس��ورية وتحديداً لفئة الش��باب، لذا فإن وج��ود الخبراء 
األجانب، س��يكون مؤقتاً ريثما يتم اكتس��اب المعرفة والخب��رة الالزمة من قبل 

السوريين.
ما هو جديد شركة سيم تك؟

أطلقت شركتنا مؤخراً ورش عمل تخصصية سيتم تنفيذها عبر خبراء محليين 
وأجانب )مصر والهن��د( وذلك في المواضي��ع التالية: الدراس��ات الجيولوجية 
والجيوهندس��ية، المقالع والمناجم، اآلليات والمعدات الثقيلة، تجهيزات مصانع 
اإلس��منت، والصحة والس��المة واألمن الصناعي. وهذه ال��ورش التخصصية 
تس��تهدف الفئات التالية: طالب الجامعة )معهد - كلية - دراسات عليا(. موظفو 
الشركات العاملة بأحد االختصاصات السابقة والذين يرغبون بتطوير معارفهم 
وخبراتهم. واألشخاص الذين يرغبون في التخصص بأحد المواضيع المذكورة 
س��ابقاً. علماً أنه س��يكون هناك ورش عمل نظري��ة وأخرى ميدانية وبأس��عار 
مدروسة تناسب الجميع. وستكون في دمش��ق وريفها وسيتم في المرحلة التالية 

تعميمها على كامل المحافظات السورية.
 GEO EXPERT وقد عقدت ش��ركتنا مؤخراً شراكة استراتيجية مع ش��ركة
المتخصصة بمجال الدراسات الجيولوجية والجيوهندسية وتطبيقات االستشعار 

تؤمن شركة سيم تك خدمات متكاملة للمقالع والمناجم. وهي لديها أسطول من اآلليات قادر على تشغيل 
البنك  لمجلة  تحدث  األشهب،  جبرائيل  تك،  سيم  لشركة  العام  المدير  بالكامل.  اإلسمنت  انتاج  خطوط 

والمستثمر عن مشاريع الشركة وتطلعاتها.

جبرائيل األشهب
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اتفاقيتا تعاون بين سورية وأبخازيا

وقع وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الس��وري، محمد س��امر الخليل، ورئيس هيئة 
التخطي��ط والتعاون الدولي، عماد الصابوني، مع وزي��را الخارجية األبخازي، كوفي 
داور فاديميتش، واالقتصاد، إدغور أردزينبا، اتفاقيتي تعاون، لتأس��يس لجنة مشتركة 
للتعاون االقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، وتس��هيل وتنمية التعاون بين 
البلدين. وجاء التوقيع بعد مباحثات رئيس مجلس الوزراء الس��وري عماد خميس، مع 
رئيس جمهورية أبخازيا راؤول خادجيمبا أثناء زيارته والوفد المرافق له إلى سورية.

أعلن وزي����ر التج�ارة 
وحماي����ة  الداخل�ي����ة 
المس��تهلك الس���وري، 
عبد هللا الغربي، خالل 
اس�تقباله وفداً اقتصادياً 
نائب  برئاس����ة  أردنياً 
رئي��س غرف��ة تج��ارة 
األردن غسان خريفان، 
إمكانية تعاون س��ورية 
ف��ي مجال  مع األردن 

من��ح حماية الملكي��ة التجاري��ة والصناعية الس��ورية 
للش��ركات األردنية. وقال الغربي: إن الوزارة تدرس 
نح��و 1600 طل��ب، م��ن ش��ركات أجنبية، لتس��جيل 

عالماتها التجارية في سورية.
بدوره، أكد عضو الوفد األردني - رئيس غرفة صناعة 
عمان، زياد الحمصي، أن رجال األعمال والصناعيين 
األردنيين، لديهم رغبة كبيرة بتطوير عالقات التعاون 
والتب��ادل التجاري مع س��ورية، وعودتها إلى ما كانت 

عليه قبل الحرب السورية.

منح حماية “الملكية السورية”
للشركات األردنية

عبد هللا الغربي

تشيكيا: الستئناف االتصاالت مع سورية

ص��رح الناطق باس��م 
االقتصادي��ة  الغرف��ة 
ميروسالف  التش��يكية 
األنباء  لوكال��ة  ديرو، 
التش��يكية، بأن الغرفة 
ترغ��ب في اس��تئناف 

االتصاالت مع س��ورية في س��بيل إعادة العالق��ات التجارية بين الدولتي��ن. وقال: إن 
الغرفة، وكذلك الشركات التشيكية لديهم رغبة بتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار، ال سيما في 
إعادة انشاء الخطوط الحديدية، والبنى التحتية للطرق والمطارات، واآلليات الزراعية، 
وبناء خطوط االنتاج في مجال منتجات الحليب، ومصافي المياه، والتجهيزات الخاصة 
بالصناعة الدوائية. وأفاد ديرو بأن س��ورية كانت من أقرب حلفاء تشيكوس��لوفاكيا في 
الشرق األوسط، وأن اسمها يحظى إلى اليوم بسمعة جيدة لدى التشيكيين، وكشف عن 
أن الغرفة االقتصادية تحضر لزيارة على مستوى رجال األعمال التشيك إلى سورية.

قانون جديد يستحدث “نقابة االقتصاديين”

كشف رئيس مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية في 
س��ورية، زهير تيناوي، أن القانون الخاص بالنقابة يعدل، 
ليصار باسم جديد ومهام إضافية، حيث سيصبح اسمه الجديد 
“نقابة االقتصاديين”، وسينصهر فيها أكثر من جمعية، مبيناً 
أن من هذه الجمعيات، جمعيتي )المحللين، والمستشارين(، 
وأنه تم وضع مادة يسمح من خاللها للنقابة، أن تكون ممثلة 
للهيئات االقتصادية، مثل مجلس��ي )المحاس��بة والتدقيق، 
والنقد والتس��ليف(، إضاف��ة إلى أن “نقاب��ة االقتصاديين” 

زهير تيناويستشهد انضمام سوق دمشق لألوراق المالية لها. مدي��ر  كش��ف 
اإلش���راف في 
محافظة دمشق 
علي الحلباوي، 
المباش��رة  عن 
مداخ�ل  بتأهيل 
المحافظة بكلفة 
15 مليار لي�رة 
س��ورية، عب�ر 
4 م�ح������اور، 
هي: مح�����ور 

أوتوس��تراد دمش��ق وحمص من عقدة القاب��ون وحتى 
البانورام��ا، والثان��ي أوتوس��تراد دمش��ق وحمص من 
البانوراما وحتى طريق مطار دمش��ق الدولي، ومن ثم 
ش��ارع فارس الخوري، إضافة إلى أوتوس��تراد دمشق 
درع��ا الدولي الجديد والقديم، ع��الوة على إعادة تأهيل 
كراجي انطالق الش��مال “الهوب هوب”، وصوالً إلى 

كراج “البولمان”.

15 مليار ليرة كلفة إعادة
تأهيل مداخل دمشق
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أظه��رت نتائ��ج 
مؤش���ر م��دراء 
ت  ي�ا لمش����ت�ر ا
 BLOM للبن�ان
 L e b a n o n
انكماش���اً   PMI
ف��ي ش���هر آب/

اغسطس 2018، 
حي�ث س�����ج��ل 
 45.6 المؤش���ر 

نقطة، وهو مس��توى أقل بكثير عن المس��توى المحايد 
)50( الذي يفصل بين النمو واالنكماش.

وفي تعليقه على نتائج المؤشر، اعتبر  المدير العام لبنك 
بلوم إنفست، فادي عسيران، أن التراجع الكبير للمؤشر 
ليس أمراً مفاجئاً نظراً إلى غياب التطورات االقتصادية 
والسياسية اإليجابية، الفتاً إلى أن المؤشرات االقتصادية 
الكبرى األخرى تش��ير أيضاً إلى االتجاه ذاته. وأوضح 
أن ضعف الطلب ال يزال  العائق الرئيس أمام تحقيق أي 

تقدّم في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني.

تراجع مؤشر مدراء المشتريات
في لبنان

فادي عسيران

أكد وزير الس��ياحة السوري بشر اليازجي، خالل لقائه 
بوزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان في دمشق، أن 
السياحة في سورية خالل الفترة المقبلة ستكون “سياحة 
أعم��ال”، كونه��ا تش��مل أداة مهمة إلع��ادة الحياة إلى 
المناطق الس��ورية التي تم تدميرها، وبالتالي المساهمة 
بشكل فعال في إعادة إعمار سورية، منوها إلى ضرورة 
تأطير العمل بين المؤسسات السياحية السورية واللبنانية.

ب��دوره أكد كيداني��ان أن لبنان يس��عى لتجديد العالقات 
الس��ياحية بي��ن البلدين، وأفاد بأن وجود الس��وريين في 

لبنان شكل خطوة مهمة لنمو السياحة فيه.

تأطير العمل السياحي
بين سورية ولبنان

محطة تحويل كهربائية في “أم الزيتون”

أك��د مدي��ر المناطق الصناعي��ة والحرفية في الس��ويداء، 
ع��الء أبو عمار، أنه تم توقيع مذكرة اتفاق مع المؤسس��ة 
العامة لنقل الكهرباء لتنفيذ محطة تحويل كهربائية 66-20 
ك.ف ف��ي المدينة الصناعية “أم الزيتون”، بكلفة تقديرية 
تبل��غ نحو 1.9 مليار ليرة س��ورية. ولف��ت أبو عمار إلى 
أن إجمال��ي اإلنفاق على األعمال المنفذة منذ بداية 2018 
ولغاية الخامس عشر من أيلول/سبتمبر بلغ 1.5 مليار ليرة 

عالء أبو عمارمن أصل إجمالي موازنة 2018 البالغة ملياري ليرة.

بعض حقول الفرات تعود إلى العمل

الفرات  ش��ركة  توقعت 
ف��ي  للنف��ط  الس��ورية 
للتقري��ر  عرضه��ا 
النصفي عن عام 2018 
الخ��اص به��ا، تحس��ن 
األوض��اع ف��ي حقولها 

النفطية، بعد عودة بعض منش��آتها للعمل، بدءاً بحقل التيم الذي بدأ اإلنتاج في نيسان/
أبريل 2018. ولفت التقرير إلى تأهيل 6 آبار في حقل الش��وال من أصل 13، وأن 4 
آبار عادت للعمل بإنتاج تراكمي بلغ قرابة 9.9 ألف برميل يومياً، عالوة على تأهيل 7 
آبار بقيمة إنتاج تراكمي بلغت 113.2 ألف برميل يومياً، من أصل 9 في حقل النيشان، 
إضافة إلى تأهيل بئرين منتجتين شمال حقل الورد، عاد للعمل منها بئر بإنتاج تراكمي 
قارب 12 ألف برميل يومياً. وختم التقرير بأن وضع الخطة اإلنتاجية تم على أس��اس 
متوسط إنتاج يومي مقداره 4 آالف برميل نفط يومياً، و4 ماليين قدم مكعبة من الغاز.

مذكرة تجارية صناعية بين سورية والهند

وق��ع اتحاد غ��رف التجارة 
برئيس��ه  ممث��الً  الس��ورية 
واتح��اد  الق��الع،  غس��ان 
الصناع��ات الهندي��ة ممثالً 
برئيس��ه محم��د كوتي، في 
فورسيزنزبدمش��ق،  فن��دق 
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون 

في مجاالت التدريب، عبر إرسال كوادر سورية إلى الهند لتدريبها وتأهيلها في مختلف 
مجاالت الصناعة واالقتصاد وتبادل المعلومات. مؤكداً، على ضرورة االس��تفادة من 
الشركات الهندية في إعادة إعمار سورية واستمرار تبادل الوفود التجارية والصناعية.

من جهته، أكد كوتي، رغبة بالده تقديم الدعم لسورية، عبر االتحاد الذي يمثله والذي 
يضم نحو 10 ألف شركة هندية، وعبر كل الفعاليات االقتصادية )الصناعية والتجارية( 

األخرى، وعلى أن هذه المذكرة بداية لمزيد من التعاون بين البلدين.
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أظهر بيان ص��ادر عن وزارة النف��ط والثروة المعدنية 
الس��ورية، أح��دث أرق��ام ال��وزارة، الت��ي تضمنت أن 
احتياطي الغاز في المقطع البحري الس��وري يبلغ 250 
مليار متر مكعب، األمر الذي يؤهلها لدخول نادي كبار 
منتج��ي الغاز ف��ي العالم. ون��وه البيان إلى أن س��ورية 
كان��ت تنت��ج 380 ألف برميل نفط يومي��اً، وهو رقم ال 
يؤه��ل البالد لتك��ون ضمن البالد النفطي��ة، إال أنه كان 
يكف��ي حاجة الب��الد. في حين لم يتع��د اإلنتاج من النفط 
ف��ي 2017 األلفي برميل، ومن الغ��از 6.5 مليون متر 
مكعب. وختم البيان، أن “الفترة الراهنة”، وبعد استعادة 
الس��يطرة على عدد من آبار النفط، فإن س��ورية تخطط 

إلنتاج 219 ألف برميل حتى نهاية 2019.

الغاز السوري في نادي
كبار المنتجين عالميًا

لفت مدير معمل مزج الزيوت المعدنية في مصفاة حمص 
صبحي حس��ن، إلى االنته��اء من دراس��ة إنتاج زيوت 
جديدة كانت تس��تورد بالقطع األجنب��ي، ومنها )زيوت 
القط��ع، والتبريد(، وزي��وت )األس��طوانات البخارية، 
المح��والت الكهربائية، والمس��ننات الصناعية عياري 
1000 - 1500(، مؤكداً، أن البدء بآليات إنتاج الزيوت 
سيتم نهاية 2018، على أن يشهد منتصف 2019 إنتاج 
كاف��ة أنواع الزيوت والش��حوم التي تحتاجها س��ورية، 
واالس��تغناء عن اس��تيراد أي منها، وهو ما يوفر أمواالً 
طائل��ة للخزينة، ويقلل من نتائ��ج العقوبات االقتصادية 

أحادية الجانب على سورية لجانب إنتاج الزيوت.

االستغناء عن استيراد الزيوت
منتصف 2019

شركة للتمويل بداًل من مصرف سوري روسي

أكد رئيس مجلس رجال األعمال السوري الروسي، 
س��مير حس��ن، أن النصف الثاني من عام 2018، 
يشهد تسارعاً في دوران العجلة االقتصادية السورية 
الروسية، حيث اس��تقبل في أول 8 أشهر من العام 
80 شركة روس��ية، للتعرف على واقع االستثمار 
في سورية، في حين لم تُجذب 10 شركات روسية 
في 2015 نتيجة واقع ظروف األزمة حينها. وقال 
حس��ن: إن المجلس قدم للحكومة السورية، ولهيئة 

التخطيط الدولي، ملفاً خاصاً بالتبادل المصرفي بين البلدين، مرفقاً بطرح اإلشكاليات 
والحلول، معتمداً على أن إقامة مصرف مشترك في الفترة الراهنة صعب للغاية، ألنه 
م��ن الممكن أن يتعرض للعقوبات الخارجية “األميركي��ة واألوروبية”، إذ أن البلدين 
يتعرضان لها منذ مدة من الزمن، ولذلك فإن الطرح الحالي بأن تقام ش��ركة مش��تركة 
خاصة للتمويل التجاري، وحس��بما - س��رب لنا - على حد قول حسن: “فإن الحكومة 

تتجه نحو اعتماد هذا الخيار”.

سمير حسن

إيران تستعد للمشاركة في إعادة إعمار سورية

اعتب��ر مدير عام المكتب العربي اإلفريقي في منظمة 
تنمية التج��ارة اإليراني��ة، فرزاد بلتن، أن مش��اركة 
إيران في المعرض الس��وري إلع��ادة اإلعمار، الذي 
س��يقام بين 2 - 6 تش��رين األول/أكتوب��ر 2018 في 
دمشق، سيوفر األرضية الالزمة النخراط الشركات 

اإليرانية في إعادة إعمار سورية.
وأشار بيلتن، إلى أن صادرات بالده إلى سورية آخذة 

في االزدياد في السنوات األخيرة، خاصة المواد الكيميائية، والمكمالت الصيدالنية، 
ومواد البناء.

البطاقة الذكية في دمشق وريفها بداية 2019

أك��د مدي��ر عام ش��ركة 
دمش������ق،  محروق���ات 
مصطف���ى حص�وي����ة، 
الذك�ي����ة  البط�اق����ة  أن 
س��ه�لت عملي��ة توزي��ع 
المحروق��ات، وأوصل�ت 
مس��تحقيها  إل��ى  الم��ادة 

من دون ظهور أي مش��اكل، عالوة على حصول جميع المس��جلين على الكميات التي 
طلبوه��ا من المازوت في عام 2017، عبر البطاق��ة الذكية. وقال حصوية: إن العمل 
بالبطاقة الذكية لتعبئة البنزين في دمشق وريفها، سيطبق بداية عام 2019، وذلك بعد 

النتائج اإليجابية لتطبيقها في الالذقية وطرطوس.

فرزاد بلتن

44



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين األول/أكتوبر 2018

أك��د محافظ درعا محمد 
الهنوس، خالل استقباله 
8 وزراء م��ن أعض��اء 
الحكوم���ة الس����وري��ة 
برئاس��ة عم��اد خميس، 
أن درعا تنتظ��ر الكثير 
من الحكومة، خاصة أن 
حجم خس��ائر مؤسسات 
المحافظ��ة ب�ل����غ 147 

مليار ليرة، ولفت الهنوس إلى أن عدد الجئي المحافظة 
في المخيمات تناقص بش��كل كبير مؤخ��راً، حيث بات 
يتراوح بين 70 - 80 ألف ش��خص، وأن العمل جاري 

على تأمين عودة كل الالجئين إلى منازلهم وأعمالهم.
ب��دوره أفاد رئي��س مجلس الوزراء عم��اد خميس، بأن 
المبل��غ المخصص لتأهيل البنى التحتية وكافة الخدمات 

والمؤسسات في  درعا “مفتوح”.

أولويات متطلبات ما بعد الحرب 147 مليار ليرة خسائر درعا

صرح رئيس مجلس الوزراء الس��وري عماد 
خميس، خالل اجتم��اع المجلس العام لالتحاد 
الع��ام لنقاب��ات العم��ال، أن الفت��رة الماضية 
م��ن ع��ام 2018، ش��هدت إنج��از 14 منطقة 
صناعية، وإطالق معامل الحديد والبورسالن، 
إضاف��ة إل��ى أن قط��اع الكهرب��اء ش��هد رفع 
االس��تطاعة من 1500 ميغاواط  إلى 5 آالف 
ميغ��ا واط، عالوة على دعم الثروة الحيوانية، 
وإنشاء السدات المائية في منطقة الساحل وفي 

القنيطرة والسويداء وحماه. وقال خميس: إن الحكومة بدأت بتنفيذ خطط وبرامج تطوير 
جمي��ع الملفات والقطاعات الخدمية والتنموية واالقتصادية، إضافة إلى القطاع المالي 
والمصرفي، كأحد “أهم األولويات”، بما يتماشى مع متطلبات مرحلة ما بعد الحرب.

على صعيد آخر، كشف خميس، عن استهالك 15 مليار دوالر من خزينة االحتياط في 
س��ورية بين عامي 2012 - 2015، مستعرضاً جملة وقائع فرضت نفسها كأولويات 
خالل األزمة، منها استيراد مليوني طن من القمح، بقيمة 200 مليار ليرة سورية، بعد 
أن كان إنتاج س��ورية 3 مليون طن، وقيمة مشتريات كل ناقلة نفط 70 مليون دوالر، 
بعد أن كان إنتاج النفط المحلي 380 ألف برميل يومياً، و25 مليون متر مكعب غاز. 
وقال: “في كل ش��هر يص��رف ما بين 45 - 50 مليار ليرة لش��راء الوقود، وكل عام 
يصرف من 20 إلى 30 مليار ليرة من الخزينة كرواتب لش��ركات وزارة األش��غال، 
أما على صعيد القطاع الصناعي فقد دمر بشكل شبه كامل، فمثالً في قطاع النسيج لم 
يتبق سوى 800 منشأة من أصل 5400 منشأة، إضافة إلى تدمير معظم منشآت اإلدارة 

المحلية، عالوة على تخريب معظم الطرق والسكك”.

عماد خميس
 محمد الهنوس

تس��لمت وزارتا الصح��ة والتعليم العالي الس��وريتين، 
م��ن منظمة الصحة العالمية مجموع��ة تجهيزات طبية 
عالية التقانة، مقدمة كمنحة من اليابان للمشافي العامة، 
بقيمة 12 مليون دوالر. وأفادت الممثلة المقيمة لمنظمة 
الصحة العالمية في س��ورية، اليزابي��ت هوف، إلى أن 
هذه الشحنة المقدمة لدعم القطاع الصحي هي األكبر من 
نوعها، الفتة إلى أن التعاون يش��مل تدريب المهندسين 
على صيانة هذه التجهيزات، وتأهيل عدد من المش��افي 
والمراك��ز الصحية، ورفد منظومة اإلس��عاف بعدد من 
سيارات اإلسعاف والعيادات الطبية المتنقلة، إضافة إلى 
تأهيل بناء اإلس��عاف في مش��فى األطفال الجامعي في 

دمشق بكلفة 2 مليون دوالر خالل 250 يوماً.

منحة طبية من اليابان إلى سورية

زيادة التبادل التجاري الروسي السوري 25 %

نش��ر موق��ع الحكوم��ة 
اجتماع  عقب  الروسية، 
نائ��ب رئي�س ال��وزراء 
ي�����وري  ال�روس������ي 
بوريس�����وف، ونائ���ب 
رئيس الوزراء السوري/

وليد  الخارجي��ة  وزي��ر 
المعلم، بياناً جاء فيه، أن 

التبادل التجاري بين البلدين ازداد بنسبة 25 % خالل النصف األول من عام 2018، 
عّم��ا كان عليه في ذات الفت��رة من 2017، إضافة إلى تزايد حجم توريدات المنتجات 
الزراعية السورية إلى روسيا بمقدار 2.5 مرة. وقال البيان، إن عودة الالجئين ال تزال 
من أهم المس��ائل بالنس��بة لس��ورية، وأن إعادة بناء االقتصاد السوري، وحل المسائل 
المتعلقة بالظروف المعيشية من أهم الشروط لحل قضية الالجئين، وهي القضية التي 
تتصدر اهتمام اللجنة “الروس��ية الس��ورية” الدائمة للتعاون )التجاري، االقتصادي، 

العلمي، والتقني(، التي يرأسها بوريسوف والمعلم.
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أك��دت مص��ادر ف��ي وزارة النف��ط والث��روة المعدنية 
الس��ورية، أن عملي��ات تكرير النفط الخام واس��تخراج 
المش��تقات النفطي��ة في مصف��اة حمص، تس��جل يومياً 
تكري��ر 6 ألف طن نفط خ��ام، ما يعادل 40 ألف برميل 
نف��ط خام، ينتج عنه��ا 20 % بنزين، و30 % مازوت، 
و50 % فيول، وهو ما س��اعد عل��ى تغطية حاجة البلد 
من الفيول الذي يستخدم في الصناعة، إذ لم تعد سورية 
بحاجة إلى استيراد الفيول بالمطلق. وقالت المصادر، إن 
غالبية النفط الخام الذي يكرر في مصفاة حمص، هو من 
إنتاج آبار النفط السورية، وأن عمليات التكرير التي تتم 
فيها تعادل 40 % فقط من طاقتها اإلنتاجية، إذ يتم العمل 
على أن تزيد هذه النس��بة أواخ��ر 2018، جّراء أعمال 
َب من المصفاة، إضافة  إعادة التأهيل المس��تمرة لما ُخّرِ

إلى العمل على إنتاج المزيد من الزيوت الصناعية.

سورية تستغني عن استيراد الفيول

جرارات زراعية سورية

أعلنت ش��ركة مللوك التجارية السورية، عن طرحها 
ألول جرار مجمع محلياً بمعمل الش��ركة في حس��ياء 
بحمص، بسعر يبدأ من 5 مليون ليرة سورية )11 ألف 

دوالر(، وكفالة لعامين، أو 1200 ساعة عمل.
بدوره، بيّن رئيس مجلس إدارة الش��ركة عبد الباس��ط 
ملل��وك، أن الجرار رباعي الدف��ع، بقدرة 70 حصاناً 
بخارياً، مزود بحجرة قي��ادة مكيفة، وقال، إن 60 % 
م��ن خط اإلنت��اج الحالي آلي، فيما ال���40 % المتبقية 
تش��غلها األي��دي العامل��ة. كما لفت ملل��وك إلى طرح 
أرخص س��يارة في س��ورية، وهي من ن��وع “جيلي 

باندا”، بسعر 3.950 مليون ليرة سورية نقداً، و4.850 مليون ليرة بالتقسيط.
عبد الباسط مللوك

“قارة 4” بئر جديد يدخل اإلنتاج

أكدت مصادر الش��ركة السورية 
للنفط، أن بئر “قارة 4” ُوِضَع في 
اإلنتاج بعمق 3412 متر، وبطاقة 
إنتاجية 120 ألف متر مكعب من 
الغاز يومياً، وحوالى 100 برميل 
من المتكاثفات، كما قامت الشركة 

بنقل الحفارات إلى موقع بئر “قارة 7” للبدء بالعمل. وأضافت المصادر، أن مباش��رة 
العم��ل ف��ي “قارة 4” بدأت في آذار/مارس 2018، عق��ب اإلعالن عن دخول بئرين 
غازيي��ن في اإلنت��اج )قارة 3 - صدد 9(، بطاقة يومية تبلغ نصف مليون متر مكعب. 
ونوهت المصادر إلى أنه منذ بدء العمل الميداني شمال دمشق، وحتى منتصف أيلول/

سبتمبر 2018، تم إدخال 24 بئر غازي في اإلنتاج )16 حفر - 8 إصالح(، إذ تم حفر 
ما يقارب 52 ألف متر باتجاه العمق الغازي، وهو ما أفضى إلى هذه النتائج.

 إعادة تأهيل سكك حلب وأوتوستراد درعا

وافق��ت لجنة إعادة اإلعمار في س��ورية، على 
تخصي��ص وزارة النقل بمبلغ 500 مليون ليرة 
س��ورية من حساب لجنة إعادة اإلعمار لصالح 
إجراء صيانة إس��عافية للمواقع األكثر تضرراً 
من أوتوستراد )دمشق، درعا، الحدود األردنية( 
بما يؤمن وضع الطريق باالستثمار. كما رفدت 
اللجنة، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 
633 مليون ليرة، لتنفيذ مش��روع إعادة تأهيل 
ش��بكة الخطوط الحديدي��ة الخاص��ة بالمنطقة 
الحرة في حلب، على أن يدرج المشروع ضمن 

الخطة اإلسعافية للوزارة في عام 2019.

أك��د مدي��ر المركز الوطن��ي لبحوث الطاقة ف��ي وزارة 
الكهرباء السورية يونس علي، إقرار إحداث صندوق لدعم 
الطاقات المتجددة، وقد جاء ذلك بعد مشاورات ودراسات 
عديدة نتجت عن فش��ل مشروع الس��خان الشمسي الذي 
انطلق بين 2013 و2017. وقال: إن الس��بب في فش��له 
ارتفاع أس��عار السخانات التي وصلت في تلك الفترة إلى 
أكث��ر من 200 ألف ليرة س��ورية، ف��ي حين لم تبلغ عند 
انطالق المشروع س��وى 40 ألفاً. وأضاف: أنه قد يوجد 
آليات أخرى غير التمويل المباش��ر من الخزينة العامة، 
إما على شكل منح أو قروض، كما أن الصندوق المحدث 
يستهدف المواطنين مع إمكانية توجهه للقطاع الخاص.

صندوق لدعم الطاقات المتجددة
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احتفل��ت كل من “نف��ط الكوي��ت” و“غراندويلد” لبناء 
السفن ومقرها اإلمارات، بتدشين وإنزال السفينة األولى 
للدعم البحري ضمن العقد الذي تم توقيعه لبناء 6 قوارب 
إرشاد و4 للطاقم لصالح “نفط الكويت” في مارس/آذار 
2017. وسيتم االنتهاء من تسليم السفن ال�9 المتبقية في 

يونيو/حزيران 2019.
وقد تم تدش��ين وإنزال أول القوارب قبل الموعد المحدد 
من دون تأخير، وفق معايير هيئة التصنيف البريطانية 
“لوي��دز ريجس��تر” لضم��ان أعل��ى مع��دالت الكفاءة 

والتشغيل والسالمة.

أول سفينة لـ“نفط الكويت”

فشل مفاوضات Brexit يهدد الجنيه االسترليني

أظهرت دراس��ة ل�“بنك أوف أميركا ميريل لينش”، 
أن البن��وك المركزية العالمي��ة قد تلجأ لبيع أكثر من 
100 مليار جنيه إس��ترليني من احتياطياتها في حال 
خ��روج بريطانيا من االتح��اد األوروب��ي من دون 
اتفاق تجاري، وأن المستثمرين بدأوا باتخاذ خطوات 
احترازي��ة للوقاية من هبوط الجنيه اإلس��ترليني مع 

تزايد االحتماالت بحدوث عملية الخروج من االتحاد األوروبي من دون التوصل التفاق 
تجاري. وتُقدر احتياطيات البنوك المركزية حول العالم من الجنيه اإلس��ترليني ب�500 
مليار دوالر، وهو ما يشكل بحسب صندوق النقد الدولي 4.5 % من إجمالي احتياطياتها.

“جايكا” تقرض العراق لتحسين إمدادات المياه

وقع��ت وزارة المالية العراقية، ممثلة 
بوكي��ل ال��وزارة ماهر جوه��ان، مع 
الدول��ي  للتع��اون  الياباني��ة  الوكال��ة 
“جاي��كا”، عب��ر الس��فير الياباني في 
بغداد، ناوفوي هاشتيموتو، على قرض 
ميسر من “جايكا” بقيمة تزيد عن 2.4 
مليار ين يابان��ي )22 مليون دوالر(، 
بغية تحس��ين إم��دادات المياه في إقليم 

كردستان ضمن المرحلة الثانية، تمت مناقلتها من فائض قرض إعادة إعمار الكهرباء 
في اإلقليم. وأبدى هاشتيموتو استعداد الحكومة اليابانية، لتقديم الدعم للعراق خصوصاً 

إلعادة إعمار المناطق المحررة، ولدعم مشاريع المياه في كردستان والبصرة.
يذك��ر أن اليابان ودول مجموعة الدول الصناعية الس��بع األخرى، أعلنوا عن دعمهم 
للعراق في معالجة التحديات المالية، وأن اليابان تعهدت بإقراضه 500 مليون دوالر.

تمويل لتقوية المؤسسات الرقابية في العراق

وقعت الحكوم��ة العراقية، م��ع بعثة االتحاد 
األوروبي وممثل البنك الدولي، اتفاقية تمويل 
لتقوي��ة المؤسس��ات الرقابي��ة، والمحاس��بة، 
واإلدارة المالي��ة ف��ي الع��راق، بقيمة  15.6 
ملي��ون يورو )18.1 ملي��ون دوالر(. وبيّنت 
ممثلة فرع البنك الدولي في العراق يارا السالم، 

أن مبلغ االتفاقية الحالي سيضاف إلى ال�41 مليون دوالر المنفذة من البنك الدولي مع 
العراق، كمتممة لبرنامج تحديث أنظمة االدارة المالية العامة الذي أطلقه البنك الدولي 
في 2017، الذي يس��تهدف مكامن الضعف األساس��ية في نظام اإلدارة المالية العامة 
في العراق، ويتضمن المس��اءلة الحكومية، والعمل مع المؤسسات الخاصة بالحوكمة 
لتعزيز قدراتها، وتحس��ين عملية اإلنفاق الحكومي، وإحداث نمو اقتصادي عبر تقديم 

الخدمات، بغية استعادة الثقة بين المواطنين العراقيين ومؤسسات الدولة.

ذك��رت مص��ادر ف��ي 
ش��ركة جنرال الكتريك 
األميركية، أن الش��ركة 
تواص��ل العم��ل عل��ى 
إعادة الطاقة الكهربائية 
إل��ى المناطق المحررة 
في العراق بكادر كامل 
العراقيين،  الخبراء  من 

الذين يعملون على إدارة التوربينات التي تس��اهم بتوليد 
60 % م��ن إجمال��ي طاق��ة الع��راق الكهربائي��ة، كما 
تعمل على تركيب أول محطة اس��تثمارية لتوليد الطاقة 
وس��ط البالد، فضالً عن 14 محطة فرعية لتعزيز نقل 

الكهرباء.
بدوره، قال نائب رئيس منتدى بغداد االقتصادي، باس��م 
أنطوان: “إن تواجد شركات عالمية كبرى بحجم جنرال 
الكتريك، يعزز س��وق العمل العراق��ي لتطوير وإنتاج 
الطاق��ة الكهربائية، في س��بيل الوصول لضعف الطاقة 

اإلنتاجية من الكهرباء في العراق”.

أول محطة استثمارية لتوليد
الطاقة الكهربائية في العراق

باسم أنطوان
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ذكرت مصادر في وزارة النفط العراقية، أن العراق حل 
محل الس��عودية في آب/أغس��طس 2018، كأكبر مورد 
نف��ط إلى الهند، مع تحول ش��ركات التكرير الهندية إلى 
اإلم��دادات العراقية لتعويض انخفاض مش��ترياتها من 
الخام اإليراني قبيل فرض عقوبات أميركية في تش��رين 
الثاني/نوفمب��ر 2018. وقال��ت المصادر، إن ش��ركات 
التكرير الهندية استقدمت أكثر من مليون برميل يومياً من 
خام البصرة العراقي في آب/أغسطس بزيادة 46 % عن 
تموز/يوليو، في حين انخفضت الواردات من السعودية 

5 % إلى 747 ألف برميل يومياً في ذات الفترة.

العراق يسبق السعودية
بتصدير النفط إلى الهند

“سيمنز” االلمانية تطّور كهرباء العراق

كش��ف رئيس الوزراء العراقي، حي��در العبادي، 
ع��ن اتف��اق الحكومة مع “س��يمنز” األلمانية على 
تطوي��ر قطاع الطاقة الكهربائية من أجل الوصول 
إلى تجهيز 24 س��اعة. ولفت العبادي، إلى أنه في 
إطار معالج��ة الطاقة الكهربائية حصلت مجموعة 
اجتماعات مع ش��ركة كبرى هي “س��يمنز”، التي 
عرضت أن ترسم خارطة طريق وبرنامج متكامل 

حيدر العباديإلصالح جانب الكهرباء في العراق.

“ايني وموبيل” لتحلية مياه البصرة

أعل��ن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، عن تأهيل 
4 مش��اريع لتحلية مياه البصرة، بداية باتفاق الوزارة 
مع ش��ركة ايني اإليطالية لتنفيذ مش��روع محطة ماء 
البراضعي��ة، بما يس��اهم ف��ي رفع الملوح��ة والمواد 
الضارة والملوثات منها، بمدة إنجاز 4 أشهر، كما أن 
وزارتي النفط والصناعة ستعمالن على تنفيذ مشروع 
مد أنبوبين ل�“البراضعية” وايجاد مخارج لتصريف 
مياه الصرف الصحي خارج مياه شط العرب. وقال، 

إن��ه أوعز إلى الش��ركات الوطنية المتخصصة إلعادة تأهي��ل المضخات والفالتر في 
محطة أبو الخصيب، ومد أنبوبين من كتيبان وش��ط العرب تجاه المحطة، إضافة إلى 
االتفاق مع “اكس��ون موبيل” النفطية األميركية لنصب مضخات جديدة في مش��روع 
محطة ش��ط العرب، لتحويل مياه الضخ إلى محطة R0، وبمدة تنفيذ 4 أش��هر، عالوة 
على إنشاء مستوصف صحي قرب R0 لتقديم الخدمات الطبية والعالجية للعاملين فيها.

جبار اللعيبي

ثبت��ت وكالة التصنيف االئتماني “س��تاندرد أند بورز” 
تصنيفها االئتماني للعراق عند )بي/بي -(، الفتةً إلى أنها 
قد تخفض التصني��ف، إذا حدثت زيادة حادة في صافي 
ديون الحكومة، أو نفقات خدمة الدين، وإلى أن التطور 
السياس��ي واالقتصادي في العراق يعرقله فس��اد واسع 
االنتش��ار، كما تمثل محاربة الفساد والتهديدات األمنية 

الخارجية، تحديات رئيسة للعراق في األجل القصير.
وقالت الوكالة، إن النفط يسيطر على االقتصاد العراقي، 
إذ يساهم بما نسبته 40 % من الناتج المحلي اإلجمالي، 
و90 % م��ن اإليرادات الحكومي��ة، فضالً عن 95 % 

من الصادرات.

“ستاندرد” تثبت
التصنيف االئتماني العراقي

مساعدات هولندية لألردن ولبنان وتركيا

التج��ارة  وزي��رة  صرح��ت 
الخارج�ي��ة والتع��اون التنموي 
الهولندية س��يغريد كاغ، خالل 
لقائها وزيرة التخطيط والتعاون 
الدول��ي األردنية م��اري قعوار 
في عمان، أن الحكومة الهولندية 

تقر برنامج مس��اعدات تنموية للدول المتأثرة باللجوء السوري بقيمة 400 مليون يورو 
)463.9 مليون دوالر( بين 2019 - 2022، مبينة أن الدول التي تمنحها هذا الدعم هي 
)األردن، لبنان، وتركيا(. وقالت، إن بالدها ملتزمة بدعم األردن في عدد من القطاعات 
التنموية إضافة إلى التزامها بدعم األردن لتعظيم االستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ 
مع االتحاد األوروبي. أما قعوار فقالت: إن الحكومة وافقت على المقترحات الهولندية، 
بأن تركز المساعدات على دعم التنمية االقتصادية من خالل الزراعة والتجارة والتعليم 
والتدريب المهني والتعليم، ألن هولندا صاحبة خبرة تكنولوجية هائلة في هذه المجاالت.
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وزي�����رة  أك�����دت 
الس��ياحة األردني��ة، 
لين��ا عن��اب، تراجع 
م��ص��روف���������ات 
األردن�ي�ي���ن ع�ل��ى 
الس��ي�احة الخارجي�ة 
خالل النصف األول 
م��ن ع����ام 2018، 

حي��ث بلغ��ت 481.9 ملي��ون دينار أردن��ي )679.7 
مليون دوالر أميركي(، مس��جلة انخفاض نسبته 7 % 
عّما كانت عليه في ذات الفترة من عام 2017، مرجعة 

ذلك إلى تحسين تنافسية المنتج السياحي األردني.
من جهتهم، أرجع وكالء س��ياحة أردنيين، الس��بب في 
تراج��ع المصروف��ات عل��ى الس��ياحة الخارجية، إلى 

تراجع القوة الشرائية لدى المواطن األردني.

تراجع مصروفات األردنيين
على السياحة الخارجية

لينا عناب

كش��ف عض��و لجن��ة المنش��آت الفندقية ف��ي األردن، 
عدنان ع��وض، أن اللجنة طالبت الحكومة الليبية عبر 
س��فارتها ف��ي األردن بمبلغ 100 ملي��ون دينار أردني 
)141 ملي��ون دوالر أميركي(، وهي ذمم مترتبة على 
بعض الليبيين الذين تلقوا العالج في األردن بين عامي 
2011 - 2013، والذي��ن وص��ل عددهم إلى 65 ألف 

من المصابين الليبيين وذويهم ومرافقيهم.
وقال عوض: إن عدد المنش��آت الفندقية األردنية التي 
اس��تقبلت الليبيي��ن نحو 400 منش��أة، ف��ي حين بلغت 
قيم��ة الفواتير المترتبة عل��ى الليبيين نحو 300 مليون 
دين��ار، وأن الحكوم��ة الليبية توصلت في وقت س��ابق 
إلى تس��ويات مع 300 منشأة، كما توافقت على تسوية 
ش��ملت خصومات تراوح��ت بين 10 % - 30 % من 
قيمة الفواتير، إال أن 88 منشأة أردنية متبقية لم تحصل 

على حقوقها.

األردن يطالب ليبيا
بـ141 مليون دوالر

األردن مركز الصادرات الفلبينية إلى أميركا

دعا الرئيس الفلبيني، 
رودريغو دوتيرت�ي، 
خ���الل “م�ن�ت�����دى 
األع�م���ال الفلبين���ي 
األردني” في عمان، 
مجتمع أعمال البلدين 
لتوث�ي���ق ع�الق���ات 
التعاون االقتصادي�ة، 

وأعلن عزمه إنشاء دائرة خاصة لتسهيل بدء رجال األعمال األردنيين نشاطاتهم في 
الفلبين.

ب��دوره، قال وزير الصناعة والتجارة الفلبيني، ريمون لوبيز: إن العالقات التجارية 
بين البلدين ليست مزدهرة، لكن ال بد لذلك من التغير، بعد توقيع 7 اتفاقيات ومذكرتي 
تفاهم خالل المنتدى، لتأس��يس مش��روعات مش��تركة بمجاالت الصناعة والزراعة 
والتكنولوجي��ا والخدمات المالي��ة االلكترونية، والمعلومات. مش��يراً إلى أن مجتمع 
األعم��ال الفلبين��ي يتطلع إلى اس��تثمار اتفاقية التجارة الحرة بي��ن األردن وأميركا، 

ويعمل على أن تكون األردن مركزاً النطالق الصادرات الفلبينية إلى أميركا.
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة األردن، عدنان أبو الراغب: إن عالقات البلدين 
قوية سياس��ياً، لكنها ضعيفة تجارياً، وس��يتم العمل بعد االتفاقيات الموقعة على نفاذ 
البضائع األردنية للفلبين، كواحدة من دول رابطة اآلس��يان - التي تضم 650 مليون 

نسمة - وتعد من أهم األسواق االستهالكية العالمية.

تركيا تدعو األردن إلى إعادة النظر في قراراته

دعت وزيرة التجارة 
التركي��ة، روهس��ار 
بي�ك�����ار، خ�����الل 
اجتماع��ات مجل��س 
األعم��ال “األردن�ي 
ف����ي  الترك�������ي” 
السلطات  اسطنبول، 

األردني��ة، إل��ى إعادة النظر في قرارها الذي اتخذته مؤخ��راً ب�“وقف العمل باتفاقية 
التجارة الحرة بين البلدين”.

وأكدت بيكار، أن الحكومة التركية على استعداد للتفاوض مجدداً حول االتفاقية ألنها 
من ألوياتها، منوهة إلى اس��تعداد قطاع الصناع��ة التركي بنقل التكنولوجيا المتقدمة 

إلى القطاع الصناعي األردني، وإلى عزمها استيراد الفوسفات من األردن.
ب��دوره، أك��د رئيس جمعية رج��ال األعمال األردنيين، حمدي الطب��اع، أن المجلس 
“األردني التركي” المش��ترك بين الجمعية، ومجلس العالقات الخارجية االقتصادية 
التركية، سيبقى مستمراً بعمله كجسر للتواصل بين رجال األعمال في البلدين، داعياً 
رجال األعمال األتراك إلى إعادة توزيع استثماراتهم الخارجية، ومنح األردن حصة 

منها.
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البرلم��ان  رئي��س  ق��ال 
األردني عاطف الطراونة 
إن إنجاز قان��ون ضريبة 
الدخ��ل مطلب م��ن البنك 
الدول��ي، بالرغ��م من أن 
القانون لقي معارضة في 
الس��ابقة،  الحكومة  عه��د 
وأودى بحكوم��ات أخرى 

قبلها. وأضاف الطراونة: “أن األردن دخل في برنامج 
تصحيح اقتصادي منذ س��نوات، وبالتالي ال بد أن تكون 
هنال��ك ضغوط حتى تبقى ص��ورة األردن النقدية جلية 
وواضح��ة وجاذبة لعمليات الدع��م، عندما نتحدث عن 
لج��ان تفتيش تأتي إلى األردن وال تجد أي إحراز للتقدم 
في برنامج التصحيح االقتصادي، فهذا سيش��كل أعباء 

إضافية على األردن وصعوبة في االقتراض”.

تشريع لتتبع التضخم في ثروات المسؤولين الطراونة: قانون ضريبة الدخل ...
مطلب البنك الدولي

ص��رح وزير الدول��ة األردني للش��ؤون القانونية، 
مبارك أب��و يامين، بأن الحكوم��ة أوجدت نصا في 
قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يتيح لها مراقبة 
التضخ��م غي��ر الطبيعي ف��ي ثروة كافة مس��ؤولي 
الدول��ة، وأن ذلك حصل بع��د أن راجعت الحكومة 
تشريعات مكافحة الفساد، لتكتشف وجود خلل فيها. 
وبيّن أبو يامين، أن مجلس النواب أجرى تعديالً على 
قانون “الكس��ب غير المش��روع”، يجبر المسؤول 

الحكومي، بتقديم وثائق تدعم إش��هار الذمة، التي يتقدم بها، عند استالم المنصب، كما 
يلزمهم بإشهار ذممهم عند نهاية الخدمة، وبيان مدى التضخم في ثرواتهم.

مبارك أبو يامين
عاطف الطراونة

مخاطر التجارة اإللكترونية على االقتصاد

كش��ف رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، 
أن زيادة اس��تخدام األفراد لبوابة التجارة اإللكترونية، 
بات يش��كل خطراً على االقتصاد، جّراء دخول العديد 
م��ن البضائ��ع المقلدة والمزيف��ة الت��ي ال تتطابق مع 
المواصفات والمقاييس األردنية. وأفاد مراد بأن العديد 
من الشركات الوطنية تعرضت لخسائر كبيرة، جراء 
توسع حجم هذه التعامالت، وتنامي أعداد األفراد الذين 
يقومون بتسوق احتياجاتهم عبر اإلنترنت من األسواق 
العالمي��ة، ع��الوة عل��ى أن إعف��اء الط��رود البريدية 

واألمتعة الشخصية الواردة من األسواق العالمية عبر االنترنت من الرسوم الجمركية 
والضريبة تحت مس��مى اإلعفاء الشخصي، زاد حجم خسائر الشركات العريقة، إذ لم 

يعد بمقدورها المنافسة أمام األسعار المنخفضة لمنتجات األسواق العالمية.

عيسى حيدر مراد

وقع الرئيس التنفيذي لش��ركة المدن الصناعية األردنية 
ج��الل الدبع��ي، ومدير عام ش��ركة طيب��ة للصناعات 
المعدنية عبد هللا الشوابكة، اتفاقية إلنشاء مجمع صناعي 
في مدين��ة الموق��ر الصناعي��ة، على مس��احة إجمالية 
تص��ل إلى 368 دونما، يضم ع��دة مصانع متخصصة 
في الصناعات )الهندسية الثقيلة، والمعدنية األساسية(، 
مثل صناعة )تنقية معادن النحاس، الزنك، واأللمنيوم(، 
إضاف��ة الى صناعات كيماوية متخصصة، لتكون أكبر 

اتفاقية في المدن الصناعية األردنية.
يشار إلى أن مدينة الموقر الصناعية، تضم لغاية النصف 
األول من 2018، أكثر من 90 ش��ركة، بحجم استثمار 
يفوق 460 مليون دينار أردني )648.8 مليون دوالر(، 

موفرة أكثر من 3300 فرصة عمل.

مجمع صناعات
ثقيلة ومعدنية أساسية

منحة إماراتية لزيادة السعات النفطية األردنية

وقع��ت المدي��رة العام��ة للش��ركة 
األردنية اللوجستية للمرافق النفطية 
خل��ود محاس��نة، وممث��ل ائت��الف 
شركة OHL اندستريال في الشرق 
األوسط، مويس��ز مال، ومدير عام 
ش��ركة األوس��ط للمقاوالت، عالء 
المص��ري، عقداً لبن��اء 3 خزانات 

إضافية لمادة الغاز البترولي المس��ال في الماضونة وس��ط األردن بقيمة 30.6 مليون 
دوالر، على أن يتم االنتهاء من تش��ييدهم خالل 28 ش��هراً. وصرحت وزيرة الطاقة، 
هالة زواتي، أن العقد الذي تم توقيعه، سيرفع عدد خزانات الغاز المسال إلى 8، وسعاتها 
التخزينية من 10 ألف طن، إلى 16 الف طن، كما س��يوفر إجمالي المش��روع س��عات 
تخزينية للمش��تقات النفطية بنحو 340 ألف طن. واالتفاقية ممولة بمنحة إماراتية تبلغ 
148.9 مليون دينار أردني )210 مليون دوالر(، من خالل صندوق أبوظبي للتنمية.
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قناة مائية تفصل قطر عن السعودية

تعتزم الس��عودية ش��ق قن��اة بحري��ة عل�ى طول 
الح��دود مع قطر، على امتداد من منطقة س��لوى 
إلى خ��ور العدي��د، وذل��ك بالتعاون م��ع خبراء 
مصريي��ن. وأكد الخبير االقتص��ادي المصري، 
أحمد علي، أن مصر رحبت بشكل كبير بالتعاون 
مع الس��عودية ف��ي حفر “قن��اة س��لوى” وتقديم 
كافة س��بل الدعم الفن��ي واإلداري وكذلك اآلالت 
والمعدات المصرية التي استخدمت في حفر قناة 
السويس الجديدة لتنفذ عملية حفر القناة السعودية.

أك��دت وزيرة التخطي��ط المصرية، هالة الس��عيد، أن 
بالدها تنوي اس��تثمار 15.4 مليار دوالر أميركي في 
ش��به جزيرة س��يناء حت��ى عام 2022، وذلك إلنش��اء 
مزارع س��مكية وتنفيذ مش���روعات زراعي�ة وصحية 
وشق طرق. وأوضحت السعيد، أن من أهم المشروعات 
المزمع إنش��اؤها مزارع س��مكية على مساحة تتجاوز 
ال�15 أل��ف فدان في منطقة قناة الس��ويس، فضالً عن 
إنش��اء بحي��رة طبيعية هن��اك، باإلضافة إل��ى المنطقة 

الصناعية بمدينة بورسعيد.

مصر: 15.4 مليار دوالر لتنمية سيناء

هالة السعيد

أعلن��ت الحكوم��ة 
الجزائرية، تأجي�ل 
إلغاء سياس��ة دعم 
الفق���راء إضاف���ة 
ل�ع���دم ف������رض 
رس��وم وضرائب 
قانون  ف��ي  جديدة 
الموازن��ة العام��ة 
2019، وإع�ف���اء 
الوق��ود بأنواع���ه 

من أي زيادات.
جاء ذل��ك وفق تصريح��ات صحفية لوزي��ري المالية 
عب��د الرحمن راوية، والطاقة مصطفى قيطوني، على 

هامش افتتاح السنة البرلمانية الجزائرية.
وقال راوية: إن سياس��ة دعم الفقراء س��تبقى مس��تمرة 
في العام المقبل، مضيفاً أنه س��يتم الش��روع في تطبيق 
سياس��ة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في 

المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك.

الجزائر: ال ضرائب إضافية
في موازنة 2019

عبد الرحمن راوية

“بروج” تزيد إنتاج البولي بروبيلين

وقع��ت “بروج” م��ع مجموعة 
“م��اري تكنيمون����ت” ع�ق���د 
األعمال الهندسية والمش��تريات 
والتش���يي�د الخاص بمش���روع 
مصن��ع ب��روج الخامس إلنتاج 
البول��ي بروبيلين ف��ي الرويس 
لزيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة 
 25 بروبيلي��ن  البول��ي  م��ن 

% لتصل إلى 2.24 مليون طن س��نوياً. وس��يلعب المصنع الجدي��د، الذي يعتمد في 
إنتاج��ه على تقني��ة Borstar® المرخصة م��ن بورياليس، دوراً هام��اً في تعزيز 
ق��درة “أدن��وك” على تحقيق اس��تراتيجيتها ف��ي تطوير أعمالها في مج��ال التكرير 
والبتروكيماوي��ات، بهدف تطوير وتعزيز عملياته��ا التكريرية والبتروكيماوية، من 
خالل إنش��اء أكبر مجمع متكامل في العالم لعمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات 

في الرويس.

جيبوتي تؤّمم محطة حاويات استراتيجية

ذكر بيان حكومي، أن جيبوتي قررت 
من خالل مرسوم رئاسي تأميم محطة 
حاويات “دوراليه”، وهي مرفأ حيوي 
واستراتيجي على البحر األحمر، بعد 
خالف مس��تمر منذ فت��رة مع “موانئ 
دبي العالمية”. وتع��د المحطة مدخالً 
أساس��ياً لل��واردات لجارته��ا اثيوبي��ا 

المغلقة. وتملك جيبوتي حصة الثلثين في المحطة، لكنها قالت: إن مجموعة موانئ دبي 
استولت من خالل حصة الثلث المتبقية فعلياً على المحطة منذ 2006.

م��ن جانبه��ا، وصفت دبي الق��رار االخير، بأنه “غير قانوني”، وق��ررت اللجوء إلى 
محكمة لندن للتحكيم الدولي.
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قروض ألمانية بقيمة 115 مليون يورو لألردن

األردنية  الحكومت��ان  وقعت 
واأللمانية 3 اتفاقيات تمويل، 
بقيمة 115 مليون يورو، منها 
20 ملي��ون يورو منحة تأتي 
الحكومة  التزام��ات  ضم��ن 
بتقديم مس��اعدات  األلماني��ة 

جديدة لألردن في 2018، و95 مليون يورو قروض ميسرة جدا لمشاريع تنموية، ضمن 
المس��اعدات التي التزمت بها ألمانيا لألردن خالل مباحثات رس��مية في 2017، والتي 
خلصت إلى تقديم ألمانيا لألردن 600 مليون يورو بين منح وقروض ميسرة عن 2018.

يش��ار إل��ى أن االتفاقيات وقعت عن الجانب األردني م��ن قبل وزيرة التخطيط ماري 
قع��وار، وعن الجانب األلماني من مدير الش��رق األوس��ط في بن��ك اإلعمار األلماني 
KfW س��تفان زييب، بحضور وزيري المياه والري منير عويس، والتربية والتعليم 

عزمي محافظة، والسفيرة األلمانية بعمان بيرجيتا سيفكر ايبرله.

أصدرت شركة الكهرباء النووية األردنية بياناً، أعلنت 
فيه أنها بعد عدد من الدراس��ات، اتخ��ذت قراراً بإنهاء 
اتفاقية تطوير مشروع محطة الطاقة النووية مع الجانب 
الروس��ي، وأن قرار الس��ير بإجراءات تصفية الشركة 
المملوك��ة م��ن الحكومة األردني��ة، التي أُِسَس��ت نهاية 
2015 هو اختي��اري، يصب بالمصلحة الوطنية وليس 

من منطلق أن عملها شابه أي تخبط.
يذكر أن قرار إنش��اء المحطة اتخذ من قبل هيئة الطاقة 
الذرية األردنية في 2013، باختيار الش��ريك الروس��ي 
والتكنولوجيا الروس��ية لتنفيذ المحطة النووية األردنية، 
بناء على عطاء تنافسي شاركت فيه الشركات الروسية 
والفرنسية والكندية والكورية، كما وقعت اتفاقية تطوير 
المش��روع مع روس��يا ف��ي 2014، إضاف��ة إلى توقيع 
االتفاقي��ة الحكومية اإلطارية بي��ن الحكومتين األردنية 

والروسية في 2015.

تصفية محطة الطاقة النووية األردنية

خط الفقر لألسرة االردنية يبلغ 515 دوالر

صرحت وزيرة الدولة األردنية لشؤون اإلعالم، جمانة 
غنيم��ات، بأن خط الفقر لألس��رة األردني��ة يبلغ 365 
دين��ار أردني ش��هرياً )515 دوالر أميركي(، ما أثار 
موجة غضب عارمة في الش��ارع األردني، محتجين 
على أن الرقم ال يعكس واقع الحال إطالقاً، مما اضطر 
غنيمات إل��ى التراجع والقول: إن الرقم غير منصف، 
وصادم، ال أختلف مع القائلين بأن الرقم ال يعكس واقع 
الحال، هو رقم قديم، ويستند إلى مسح علمي وإحصائي 
ج��رى في 2008. وأضافت، أن ذلك ال ينفي أن الرقم 

الذي تم وروده رسمي ومعتمد، وهو آخر األرقام المنشورة حول هذه المشكلة الخطيرة.
يشار إلى أن وزارة التخطيط تعكف على دراسة جديدة، ستكشف نسب وخطوط الفقر 

في األردن نهاية 2018.

جمانة غنيمات أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، أن بالده توصلت 
إلى تفاهم مع المكسيك حول عقد اتفاق تجاري جديد بدالً 
من االتف��اق المعمول به حول حرية التجارة في أميركا 
الش��مالية نافتا. وكان اتفاق “نافتا” ساري المفعول منذ 
عام 1994 بين الواليات المتحدة والمكسيك وكندا. وبعد 
توليه رئاس��ة بالده، أعلن ترام��ب نيته إعادة النظر في 
االتفاق الحالي أو عق��د اتفاق جديد عوضاً عنه. وبدأت 

المفاوضات بهذا الشأن في عام 2017.

تفاهم أميركا والمكسيك
حول اتفاق تجاري

179 مليار دوالر الديون المستحقة على تركيا

قال بن��ك  جيه.بي مورغ��ان، إن حجم الدين 
الخارجي التركي، الذي يحل أجل اس��تحقاقه 
ف��ي يوليو/تم��وز 2019، يق��در بنحو 179 
ملي��ار دوالر، أي ما يعادل نح��و ربع الناتج 
االقتصادي للبالد، وهو ما يشير إلى مخاطر 
حدوث انكماش حاد في االقتصاد الذي يعاني 

م��ن أزمة. واوضح البنك، ان معظم الدين، حوالى 146 مليار دوالر، مس��تحق على 
القطاع الخاص، وخاصة البنوك،  مشيراً الى ان الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار 
دوالر فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
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اتفاقية جديدة بين “الصندوق الكويتي” واألردن

بأعمال  القائم  وقع 
وزارة  ع��ام  أمين 
التخطيط والتعاون 
الدول��ي األردن��ي 
عبي��دات،  زي��اد 
إدارة  مدي��ر  م��ع 

عمليات الصن��دوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية مروان الغانم، اتفاقية لتخفيف 
أعباء مديونية األردن تجاه الصندوق، والتي لن يتم س��دادها حتى نهاية كانون األول/

ديسمبر 2018، وذلك عبر جدولة 17 قرضاً، بقيمة إجمالية 91.1 مليون دينار كويتي 
)300.7 مليون دوالر(، على أن يتم سدادها على مدى 40 عاماً، متضمنة فترة سماح 

15 عاماً، وبسعر فائدة 1 %.

اتفاقية لضمان ائتمان الصادرات األردنية

أك��د مدير ش��ركة األردنية لضمان الق��روض، محمد 
الجعفري، أن الش��ركة وقعت اتفاقي��ة “ضمان ائتمان 
الصادرات” مع شركة الحياة للصناعات الدوائية، بغية 
ضمان مخاطر المس��توردين الخارجيي��ن، بما يحمي 
المصدر األردني من مخاطر عدم س��داد المستوردين 
ألثمان البضائع التي تتم من خالل الحس��اب المفتوح، 
ومساعدة الش��ركات على التصدير ضمن آجال تسديد 
مناسبة للمستوردين. وقال، إن مبادرة البنك المركزي، 
بدعم البرنامج ب�100 مليون دينار )141 مليون دوالر( 

كقرض ميسر، مّكنت الشركة من تقديم مستويات تغطية أفضل للمصدرين، وذلك بزيادة 
مستوى السقوف التأمينية المتاحة لهم، وعبر توسيع قاعدة األسواق التي تغطيها الشركة.

يذكر أن “الحياة”، تأسست في عام 1994 برأسمال 9.5 مليون دينار، وتعمل بتصنيع 
األدوية والمكمالت الغذائية، وتغطي مبيعاتها 11 دولة عربية.

محمد الجعفري

وزي������ر  كش�����ف 
التونس���ي،  المالي��ة 
رض��ا ش���لغوم، أن 
مدفوع���ات دي���ون 
ب��الده س���تزي�د إلى 
مس���ت�وى قياس����ي 
يتجاوز ال�ت�س�����ع�ة 
مل�ي���ارات دي�ن���ار 

)3.24 ملي��ار دوالر أميركي( في عام 2019. وبلغت 
خدمة الدين في تونس 7.9 مليارات دينار ) 2.9 مليار 
دوالر أميرك��ي( الع��ام الماضي مقاب��ل 5.1 مليارات 

دينار )1.84 مليار دوالر أميركي( في عام 2016.
يشار، الى ان وكالة رويترز كانت قد  نقلت عن مسؤول 
تونسي قوله، إن تونس س��تحتاج تمويالً خارجياً بنحو 
سبعة مليارات دينار )2.53 مليار دوالر أميركي( في 

عام 2019.

مستوى قياسي للدين التونسي

رضا شلغوم

االمارات تدعم قطاع الصناعة

أقر مجل�س 
ال����وزراء 
اإلمارات��ي 
تخ�ف�ي��ض 

رس��وم كهرباء القطاع الصناعي في الدول��ة، وقال رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
محمد بن راش��د آل مكتوم: أطلقنا مبادرة دعم قط��اع الصناعة لنؤكد مكانة اإلمارات 
على خارطة الصناعات العالمية كدولة جاذبة لالس��تثمار توفر بيئة متكاملة ومالئمة 
للنمو واالستدامة. وينص القرار على دعم المصانع الكبيرة بتخفيض رسوم الكهرباء 
بواقع 29 %، ودعم المصانع الصغيرة والمتوس��طة بتخفيض رسوم الكهرباء بنسب 

تتراوح بين 10 % إلى 22 %، إضافة إلى إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة.

ش��هدت وزيرة االس��تثمار والتعاون الدولي المصري، 
سحر نصر، توقيع االتفاق التنفيذي بين المؤسسة الدولية 
اإلس��المية لتموي��ل التج��ارة، وهيئة الس��لع التموينية، 
المصرية بقيمة مليار دوالر. ووقعت االتفاقية بين وزارة 
االستثمار المصرية والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية 
اإلسالمية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دوالر لدعم 
توفير سلع أساسية للمواطنين. وأكدت المؤسسة الدولية 
اإلس��المية لتمويل التجارة أنها س��تدعم مصر من أجل 
مزيد من التنمية، وإبرام 5 اتفاقيات إطارية مع الحكومة 
ممثلة بوزارة االستثمار والتعاون الدولي بمبلغ إجمالي 

قدره 9.2 مليار دوالر أميركي.

مصر توقع اتفاقية
لتغطية احتياجات مواطنيها

سحر نصر
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تعاون في مجال الغاز بين روسيا وفيتنام

وقعت روسيا وفيتنام  مذكرة تفاهم للتعاون في 
مجال إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتطوير 
توليد الطاقة الغازية. وجاء التوقيع على هامش 
زي��ارة رئيس الح��زب الش��يوعي الفيتنامي، 
نجوي��ن فو ترونج، إلى روس��يا، والتي التقى 
خاللها الرئي��س الروس��ي، فالديمير بوتين، 
حيث بحث الجانبان العالقات الثنائية وس��بل 

تطويرها.
وترب��ط فيتنام بروس��يا عالقات جي��دة، وبلغ 

 ،ITC Trade حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017، بحسب بيانات موقع
قرابة 5.2 مليار دوالر أميركي.

تعهدت المستشارة 
أنغي��ال  األلماني�ة، 
ميرك���ل، ب�دع���م 
االقتصاد التركي، 
وق�ال��ت: إن ل�دى 
ألماني��ا “مصلح�ة 
في  اس��تراتيجية” 
تطوي�ر ع�الق��ات 

اقتصادي�ة س�����ليم�ة م�ع أن�ق����رة.
وف��ي مقابلة م��ع قن��اة “آر ت��ي إل” األلماني��ة، قالت 
مي��ركل، إنه يتوجب على ألمانيا وتركيا تعزيز الحوار 
والتع��اون، رغم وجود خالفات حول عدد من القضايا 

السياسية.
وأكدت ميركل، أن العالقات األلمانية التركية “مميزة” 
بفضل أكثر من 3 ماليين ذوي أصول تركية يعيش��ون 

في ألمانيا.

ألمانيا تتعهد بدعم اقتصاد تركيا

أنغيال ميركل

قالت ش��ركة نوم��ورا إن 7 اقتصادات ناش��ئة عرضة 
ألزمات في أس��عار الصرف، م��ن بينها كل من مصر 
وتركيا واألرجنتين وسريالنكا وجنوب أفريقيا وباكستان 
وأوكرانيا، مضيفة أن هناك ثمانية بلدان أخرى قد تواجه 
مخاط��ر أقل لح��دوث أزمة، وه��ي: البرازيل وبلغاريا 
وإندونيس��يا وكازاخس��تان وبي��رو والفلبي��ن وروس��يا 

وتايالند.
وتس��تند نتائج نومورا إلى نموذج لإلنذار المبكر يدعى 
“داموكليس” يس��اعد في تحديد أزمات أسعار الصرف 
لثالثين اقتصاداً ناش��ئاً، حي��ث إنه يقوم بفحص عدد من 
العوامل بما في ذلك احتياطيات  النقد األجنبي ومستويات 

الديون و أسعار الفائدة.

7 اقتصادات عرضة ألزمات
في أسعار الصرف بحسب نومورا

صفقات السالح الروسي بالعملة الوطنية

أعل��ن نائ��ب رئي��س ال��وزراء الروس��ي، ي��وري 
بوريسوف، أن موسكو قد اتفقت مع بعض مستوردي 
األسلحة والمعدات العسكرية الروسية، على تسديد 
قيمته��ا بالعم��الت الوطنية وغيره��ا، بمعزل عن 
الدوالر، مشيراً إلى أنه تم فعالً تحويل بعض العقود 
إل��ى العمالت الوطنية، ولكن��ه ال يمكن اآلن تحديد 
موع��د معين لالنتق��ال التام إل��ى التعامل بالعمالت 
الوطني��ة. وأش��ار إلى أن مؤسس��ة روس��وبورون 

إيكس��بورت، قد قطعت ش��وطاً كبيراً ف��ي هذا االتجاه، الفتاً إلى أن��ه من حيث المبدأ، 
ينظر شركاؤنا الرئيس��يون الذين يشترون أسلحتنا ومعداتنا العسكرية، بشكل صحيح 
إلى هذه المش��كلة، فما الحاجة لتوقيع العقود م��ع العراق أو الصين بالدوالر؟ ال توجد 

أي ضرورة لذلك.

يوري بوريسوف

قطر تزّود الصين بالغاز 22 عامًا

أعلنت “قط��ر غ��از” الحكومية 
عن توقيع اتفاقية، تزود بموجبها 
“بتروتش��اينا” الصيني��ة، بالغاز 
المس��ال لم��دة 22 عام��اً. وقالت 
الش��ركة، الت��ي تمل��ك فيها قطر 
للبت��رول 65 %، إن العقد ينص 
عل��ى تزويد “بتروتش��اينا” بنحو 

3.4 ماليين طن من الغاز الطبيعي المس��ال س��نوياً. وس��تنقل الشركة القطرية، الغاز 
الطبيعي المس��ال إلى عدة محطات ومخازن في أماكن متفرقة بالصين. يأتي ذلك بعد 
قرار الصين االنتقال نحو موارد طاقة نظيفة للتخلي تدريجيا ًعن حرق الفحم الحجري 

الذي سبب تدهوراً في المناخ ونوعية الهواء.
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الصين تشارك في إعمار االقتصاد الفنزويلي

أعل����ن الرئ�ي����س الفنزويل���ي 
نيك��والس م��ادورو، عن توقيع 
28 اتفاقي����ة م����ع الصي�����ن، 
تتعل��ق ببرنام��ج إع��ادة إعمار 
االقتص��اد الفنزويل��ي وأهداف 
للبلدين، من  التنمية المش��تركة 
بينه��ا اتفاقية بين ش��ركة النفط 
ونظيرتها  الفنزويلية  الحكومية 
الصيني��ة، ح��ول بي��ع فنزويال 

حصة 9.9 % في “سينوفينسا” المشتركة، التي تمتلك الشركة الصينية 40 % منها. 
كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في استثمار كتلة “أياكوتشو 6” النفطية.

وس��تقوم الصين بحفر 300 بئر في حقل أياكوتش��و، إضافةً إلى تمويل بحجم 184 
مليون دوالر أميركي لشركة “بتروزومانو” المشتركة.

وافق االتح��اد االوروبي على إق��راض أوكرانيا مليار 
يورو، لتشجيع االستقرار االقتصادي في البلد الذي يشهد 
حرباً، حس��بما أف��اد نائب رئيس المفوضي��ة االوروبية 
المكلف بشؤون اليورو، فالديس دومبروفسكي. وبحسب 
االتفاق س��يتم منح المبلغ على ش��كل قروض متوسطة 
وطويلة الم��دى تهدف إلى دعم “اصالحات رئيس��ية” 
مقاب��ل الت��زام كيي��ف بتغيير سياس��اتها. وق��دم االتحاد 
االوروبي إلى أوكرانيا مبلغ 1.2 مليار يورو على شكل 

قروض منخفضة الفائدة منذ عام 2015.

قرض أوروبي لدعم االقتصاد األوكراني

فالديس دومبروفسكي

“النقد” يحذر من انكماش اقتصاد بريطانيا

حذر صن��دوق النق��د الدولي من 
انكماش اقتصاد بريطانيا في حال 
غادرت لندن االتح��اد األوروبي 
ب��ل  خ��روج،  اتف��اق  دون  م��ن 
وس��يعاني من بع��ض الضرر أياً 
كانت الشروط التي سيتفق عليها.

وتوقع الصندوق أن ينمو االقتصاد 
البريطاني نحو 1.5 % سنوياً في 

عام 2018 و2019، متخلفاً عن ألمانيا وفرنس��ا، في حالة إبرام اتفاق واس��ع النطاق 
بخصوص خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

تريليون دوالر حجم الرشاوى في العالم

قال األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
إن حجم الرش��اوي التي يدفعها األفراد والشركات 
حول العالم تخطت تريليون دوالر س��نوياً، مشيراً 
إلى أن “تكلفة الفساد تبلغ على األقل 2.6 تريليون 
دوالر أميرك��ي، وهو ما يس��اوي 5 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي العالمي”.
وأق��ر غوتيريس بأن “الفس��اد موج��ود في جميع 

البلدان، غنية وفقيرة، في الشمال والجنوب، متطورة ونامية”، مشيراً إلى أن “الفساد 
يح��رم الناس من حقوقهم، ويبعد االس��تثمار األجنبي ويقضي على البيئة ويولد خيبة 
األم��ل إزاء الحكوم��ات وغالباً ما يكون هو الس��بب في الخلل السياس��ي واالختالل 

المجتمعي”.

أنطونيو غوتيريس
س����ج�ل�ت الصادرات الصناعي�ة اللبناني�ة نم�واً بنس�بة 
4.4 % خالل األش��هر الس��تة األولى من عام 2018، 
وبلغت 1.265 مليار دوالر، مقابل 1.211 مليار دوالر 
أميرك��ي خالل الفت��رة عينها من عام 2017، حس��بما 

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة اللبناني�ة.
م��ن جه��ة أخرى، بلغ��ت قيمة ال��واردات م��ن اآلالت 
والمع��دات الصناعي��ة في النص��ف األول من 2018، 
150.9 ملي��ون دوالر، مقاب��ل 115.2 ملي��ون دوالر 
خالل الفترة عينها م��ن 2017، و131.0 مليون دوالر 

أميركي خالل الفترة عينها من عام 2016.

ارتفاع الصادرات الصناعية اللبنانية
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أضخم المعارض
ب��دوره، أكد مدير المؤسس��ة العام��ة للمعارض واألس��واق الدولية 
فارس كرتل��ي، أهمية المع��رض، لكونه م��ن أقدم المع��ارض في 
الشرق األوسط والمنطقة العربية، وس��وقا لتبادل المعرفة والتجارة 
بين الشرق والغرب. ولفت إلى أن المساحات المحجوزة بالمعرض 
بلغ��ت 93 ألف مت��ر مرب��ع، م��ن األجنح��ة المبنية والمكش��وفة، 
وهي المس��احة األكبر التي حققه��ا المعرض منذ أول��ى دوراته في 
الخمس��ينيات، بزيادة عن الدورة الس��ابقة بأكثر م��ن 20 ألف متر 
مربع، وإلى أن عدد الش��ركات المش��اركة فيه وصل��ت إلى 1722 
ش��ركة س��ورية وعربية وأجنبية، موزعة عل��ى 45 جناحاً، حيث 
أن للجناح الس��وري منها، الحصة األكبر، إذ بلغت مساحته 7000 
متر مربع، بمساحة عرض 4500 متر مربع، مكون من أربع كتل 
على طابقي��ن، ومش��اركة 130 جهة عارضة، مش��ملة بالقطاعات 
)الغذائية والهندسية والكيميائية والخدمية(، إضافة ألجنحة حكومية، 
بلغ عدده��ا 14 جناحاً، ل��كل م��ن وزارة )التربية والتعلي��م العالي 
والصحة والزراع��ة والنفط والصناع��ة والعم��ل واإلدارة المحلية 
والبيئة واإلسكان والنقل والموارد المائية والداخلية والدفاع(، ونوه 
إلى زيادة عدد وسائط النقل، لتصل إلى 150 بدالً من 70 حافلة في 
الدورة السابقة، إضافة إلى تسيير قطار الضواحي من مدينة دمشق 
إلى المعرض وزي��ادة عدد معابر الزوار من 3 إل��ى 11 بوابة، إلى 

جانب تقديم كل الخدمات والتقنيات التي يحتاجها الزوار.

معرض دمشق الدولي الـ60: نافذة سورية على العالم

التواصل المباشر
وفي كلمة االفتت��اح، بيّن خميس أن معرض دمش��ق الدولي، يمثل 
إحدى أه��م النواف��ذ التي تح��اول من خالله��ا الحكومة الس��ورية 
التواصل م��ع ال��دول الش��قيقة والصديق��ة بحكوماتها وش��ركاتها 
ومؤسس��اتها ورجال أعمالها، بهدف التعريف بفرص االس��تثمار 
الكبي��رة المتاح��ة في س��ورية، وفت��ح قن��اة تواصل مباش��رة بين 
الفعالي��ات االقتصادية الس��ورية ونظيراتها في الدول المش��اركة، 
والترويج للمنتجات والس��لع الوطنية الخاصة بكل دولة مش��اركة 

بصفة رسمية، أو عبر الشركات الخاصة.

أبخازيا
من جهت��ه، لفت رئي�����س جمهوري��ة أبخازي��ا راؤول خادجيمبا، 
خالل االفتت��اح، إل��ى أن ع��ودة معرض دمش����ق الدول��ي “أقدم 
المعارض وأكبرها ف��ي المنطقة” بعد توقفه بس��بب الحرب، دليل 
على أن س��ورية أصبحت آمنة، ومش��اركة وفود م��ن دول العالم 

تؤكد ذلك.
وقال خادجيمبا، إن أبخازيا تشارك للسنة الثانية في المعرض على 
مس��توى اتحاد غرف التجارة والصناعة، وأضاف: “نحن سعداء 
بش��كل مضاعف هذا العام، بعد اعتراف س��ورية بدولتنا، نش��عر 
بالفخر ألننا هنا بصفتنا أصدقاء للش��عب الس��وري، أتمنى النجاح 

للمعرض، وللشعب السوري الخير والتقدم”.

افتتح ممثل الرئيس السوري بشار األسد، رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي، 
في السادس من أيلول/سبتمبر 2018 تحت شعار “وعز الشرق أوله دمشق”، والذي استمر حتى الخامس عشر 
من أيلول/سبتمبر 2018، بمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية، منها 23 دولة شاركت بشكل رسمي بممثلين عن 

حكوماتها، أو عبر سفاراتها، وعدد كبير من الشركات والفعاليات التجارية والصناعية.

عماد خميس راؤول خادجيمبا
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برئاسة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية روبنز حنون، دعا 
الشركات البرازيلية لالستثمار في بعض الفرص المتاحة في قطاع 
النفط السوري، ومنها المس��اهمة في إنش��اء مصفاة النفط السورية 
الثالثة، واس��تخراج النفط من الحجر الصخري، إذ أكد أن الحكومة 
السورية تعمل على إنش��اء مصفاة نفط ثالثة، إضافة إلى المصفاتين 

اللتين تعمالن حاليا )حمص وبانياس(.
من جهة أخرى، وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، 
عقود استثمار ومبيع لخامات الثروة المعدنية مع شركة أجنبية بقيمة 
90 مليون ليرة س��ورية، ومع ش��ركات س��ورية بقيمة 500 مليون 
ليرة، كما وصل عدد العقود المبرمة إل��ى 14 عقدا داخلياً وخارجياً 

لمختلف الثروات المستخرجة، بما في ذلك عقد بيع مادة الفوسفات.

لبنان ... األردن
وشارك في المعرض وفد رسمي لبناني، و60 شركة لبنانية، و400 
رجل أعمال لبناني، بأعم��ال واهتمامات متنوعة بي��ن )الزراعية، 
والبناء، والطاق��ة المتجددة(، كم��ا بحث الوفد الرس��مي مع نظيره 
السوري، آليات عودة تصدير المنتجات اللبنانية عبر معبر نصيب. 

كما ش��اركت األردن بدع��وة من اتحاد غ��رف التجارة الس��ورية، 
بوفد ضم أكثر من 80 رجل أعمال وش��خصيات تجارية وصناعية 
وخدمية وزراعية، إضافة إلى النقل والتخلي��ص الجمركي وقطاع 
تكنولوجي��ا المعلومات، بحث��وا إع��ادة الش��راكات االقتصادية بين 
البلدين، كش��ركاء بالخبرات ورؤوس األموال لالستثمار في إعادة 
اإلعمار، ورفع حجم التبادل التجاري، عالوة على طرح موضوع 

إعادة فتح المعبرين اللذين يحدان البلدين “نصيب والرمثا”.

العراق ... الكويت
في حين كشف رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية جعفر الحمداني، 

إعالم وفن
كما تخلل االفتتاح، تصريحات إلعالميي��ن وفنانين عرب مدعوين 
كضيوف ش��رف، إذ أعرب اإلعالمي اللبناني جورج قرداحي عن 
فخره وسعادته بالمش��اركة للعام الثاني على التوالي في المعرض، 
وأش��اد بالمش��اركة العربية والدولية الواس��عة به. فيما لفتت الفنانة 
المصرية إلهام شاهين، إلى أن المعرض الذي يتجدد بدورته الثانية 
بعد س��نين من الحرب، يثب��ت حقيقة األم��ان واالس��تقرار والحياة 
الطبيعية في س��ورية، ودعت الس��وريين الذين اضطرتهم ظروف 
الحرب لمغ��ادرة البل��د، إلى الع��ودة إليه، للمش��اركة ف��ي إعماره 

وتطويره بما اكتسبوه من خبرات.

63 فرصة
أكد مدير ع��ام هيئة االس��تثمار الس��ورية مدي��ن دي��اب، أن 141 
مس��تثمراً أجنبي��اً ومحلي��اً زاروا جن��اح الهيئة في المع��رض، إلى 
جانب 10 وفود من عدة دول، كانوا يبحثون عن شركاء، أو وكالء 
لمس��تثمرين خارج س��ورية، ويرغبون بالحصول عل��ى معلومات 
أولية عن الف��رص االس��تثمارية  المتاحة في س��ورية، لتقوم الهيئة 
بدورها وتقدم له��م 63 فرص��ة اس��تثمارية، و13 مش��روعاً، بين 
“متوق��ف ومتعثر” يبح��ث أصحابها عن ش��ركاء، إضاف��ة إلى أن 
الهيئة حسبما ذكر دياب، شكلت فريقا زار أجنحة الدول والشركات 
العربي��ة واألجنبي��ة، وناقش م��ع ممثليها ضم��ن اختصاصات كل 
شركة، إمكانية إقامة استثمارات في سورية، وكيفية تسهيل اختيارها 

للفرص واإلجراءات الالزمة إلقامتها.

مصفاة ثالثة
ب��دوره، وزير النفط والث��روة المعدنية علي غانم خ��الل لقائه عدداً 
من الوفود المختصة للدول المش��اركة، على رأسها الوفد البرازيلي 
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عن توقيع رجال األعمال العراقيين، جمل��ة من العقود مع الحكومة 
والشركات الس��ورية، في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، 
أهمها عقود للكابالت الكهربائية والمنظف��ات وقطع الغيار وصيانة 
الس��يارات، عالوة على التوقيع مع ش��ركة “نيو ب��ارك” لصناعة 
األلبان واألجبان السورية، مع أكثر من شركة عراقية لتوريد األلبان 
واألجبان له��ا. كذلك ق��ام اتح��اد المصدرين الس��وري، عبر جناح 
االتحاد، بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع ش��ركات عراقية وكويتية، 
حيث حصلت ش��ركة “الجيل الجديد” لل��وكاالت التجارية العراقية 
على عقود توريد الخضار والفواكه السورية. بدوره، أعلن مستثمر 
عراقي عن مباحثات مع مستثمرين سوريين إلحداث مصنع لتجميع 
اآلليات الثقيل��ة بقيم��ة 25 ملي��ون دوالر. فيما أكد رج��ل األعمال 
الكويتي كمال قويدر، أن ش��ركته وقع��ت اتفاقية تعاون الس��تيراد 
منتج��ات زراعي��ة س��ورية، بينم��ا وقع عدد م��ن رج��ال األعمال 
الس��وريين المقيمين في الكويت، عقوداً تصديري��ة بقيمة 700 ألف 
دوالر أميركي لتوريد منتجات نسيجية وغذائية سورية إلى الكويت.

روسيا ... الصين ... إيران
أما معاون وزير األش��غال العامة واإلس��كان محمد س��يف، فقد أكد 
أن الوزارة وقعت عقدا لتوريد اآلليات الثقيلة، مع الجانب الروس��ي 
بقيمة 9 مليار ليرة سورية )20 مليون دوالر(، متضمناً توريد 144 
آلية ثقيلة، وآخر مع الجانب الصين��ي لتوريد 94 آلية ثقيلة، بقيمة 7 
مليار ليرة سورية، مع تسهيالت لمدة 5 سنوات، وأن هذين العقدين 
من أجل تنفي��ذ عدد من خطط ومش��اريع ال��وزارة، أهمه��ا أعمال 

ترحيل وتدوير األنقاض.
بدورها، بينت وكيلة شركة “س��يانيو” الصينية ديما ثمين، أنه تّمت 
مناقش��ات بين الش��ركة ومجموعة مؤسس��ات وش��ركات سورية، 
للتعاون في مجال إجمال��ي اآلليات بتنوعها المتوفرة لدى الش��ركة 
الصينية، وتبادل الخب��رات بين الجانبين. وأضاف س��يف، أن وفدا 

إيرانيا ضم 180 ش��ركة في مجال العمران والبناء والحديد والنفط، 
اقترحوا إقام��ة مصانع مختصة بم��واد البناء في س��ورية، وتأمين 
األراض��ي واألمكنة المناس��بة إلقامته��ا ف��ي 2019، وأن الوزارة 
بدورها طرح��ت مبدأ التش��اركية بمختل��ف المش��روعات التي تم 

طرحها على الوفد اإليراني.
من جهته، أكد مدير عام مؤسس��ة اإلسكان س��هيل عبد اللطيف، أن 
الوزارة قامت باس��تجرار حفارات إلنش��اء الس��دود لصالح شركة 
الدراس��ات المائية من ش��ركة “ليونغ” الصينية، وهو ما أكده مدير 
ليونغ، مضيفاً أن ش��ركته العاملة في مجال المقاوالت واإلنشاءات، 
لديها معدات للبن��اء ورافعات برجي��ة ومصاعد خارجي��ة، ولديها 
الرغبة في المش��اركة في مرحل��ة اإلعمار الس��ورية، عالوة على 
بحثها عن فرصة اس��تثمارية إلقامة معاملها في سورية، ولفت إلى 
أن الجناح الصيني في المعرض ضم إلى جانب شركته، 3 شركات 
صينية مختصة بصناعة اإلس��منت والمصاعد الكهربائية وبوابات 

كشف المعادن والتكييف والتبريد.
ب��دوره، بيّن عض��و اتح��اد المصدرين إي��اد محمد، أن��ه تم ضمن 
جناح المنتجات الس��ورية المع��دة للتصدير، توقي��ع عقود لمنتجات 
سورية مختلفة، مع رجال أعمال من روس��يا ورومانيا وصلت إلى 
7 عقود، بقيمة تتراوح بي��ن 2 - 5 مليون دوالر للعق��د الواحد، أي 
بنحو 21 مليون دوالر لكل العقود، ونوه محمد إلى أن المش��اركين 
في جناح االتح��اد بالمعرض وخاصة بقطاع المنتج��ات الزراعية، 
أبرموا أكثر من عقدين تصديريين، إلى جانب عقود المشاركين في 
قس��م المنتجات الزراعية، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات 
روس��ية، تتضمن تصدير عدد م��ن المنتج��ات الزراعية “خضار 
وفواكه”، بقيمة تجاوزت 10 مليون دوالر، منها اتفاقية الش��ركات 
الس��ورية )أرض الخير، والحاجي، وريا، وجوج��و(، مع )فروت 
فيال س��وفيا، وفيكتوريا( الروس��ية، وأضاف محمد أن��ه تم االتفاق 
مع ش��ركة إيرانية إلقامة مزرعة أبقار مشتركة في سورية، إلنتاج 
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فيما أعلنت المديرة التجارية للوفد الهندي مي العيساوي، عن توقيع 
10 عقود مع شركات سورية، تخص مش��اريع إعادة االعمار، من 

تأمين مستلزمات البناء واألكبال الكهربائية والمحوالت والليدات.

أمان
كما ش��هد المعرض العديد م��ن الفعالي��ات من كبريات الش��ركات 
الخاصة الس��ورية، على رأس��ها ش��ركة “أم��ان القابض��ة”، عبر 
جناحين )داخلي وخارجي(، وعلى امتداد مساحة 1200 متر مربع، 
حيث عرضت خدماتها ومنتجاتها المتنوعة، ف��ي مقدمتها األعمال 
الخيرية، المتجس��دة بجمعية “فوز الخيرية”، إضاف��ة إلى األعمال 
المقدمة من قبل 10 من شركاتها المشاركة، في مجاالت عديدة، منها 
في مجاالت )األدوية، والنقل، والصناع��ة، والتجارة، والمقاوالت، 
السياحة والفنادق، واالنتاج اإلعالمي( باستخدام أحدث االبتكارات 
والتقنيات العالية، واالعتماد على الكوادر الشابة، إضافة إلى معايير 

الجودة والسالمة العالمية.
باإلضافة إلى ذلك أطلقت “أمان” عبر واحدة من شركاتها “إعمار 
موتورز” خالل مؤتمر صحفي، ضمن فعاليات المعرض الدولي، 
الجيل األحدث من س��يارة “كيا س��بورتاج” في الس��وق الس��ورية. 
وصرح المدير التنفيذي لش��ركة كيا موتورز/معاون رئيس مجلس 
ادارة أمان القابضة وائل شقير، أن الس��يارة الجديدة تتميز بتصميم 
جذاب ومبتك��ر وتكنولوجيا متط��ورة وعوامل الس��المة المعززة، 

الحليب ومش��تقاته بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 80 طناً يومياً. فيما 
بيّنت رئيس��ة جناح وزارة النقل رش��ا دالل، أن 7 شركات مشاركة 
في المعرض )صينية، وإيرانية( وش��ركات مملوك��ة من مغتربين 
س��وريين زاروا جن��اح ال��وزارة، المتضم��ن قطاعاته��ا )الطرقية 
والس��ككية والبحري��ة والجوي��ة(، وقدم��وا عروض��اً للمش��اريع 

االستثمارية للقطاع السككي والبحري لتنظيم الدراسات.

منظومات جوية
في س��ياق آخر، فقد أعل��ن نائب مدير عام مؤسس��ة “ألم��از آنتي” 
الروسية للدفاع الجوي والفضائي ألكسندر فيدروف، أن شركته في 
مرحلة إكمال بعض المباحثات مع الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 
الس��ورية، إلمدادها بمنظومات التلفزيون الرقمي، وتدريب وتعليم 
الخب��راء الس��وريين في أكث��ر من مج��ال يخص منظوم��ات البث 
واالتصال، وكش��ف فيدروف عن مباحثات تم��ت خالل المعرض 
مع المعنيين في الحكومة الس��ورية، بهدف القيام بتوريد منظومات 
جوية متخصصة لثالثة مط��ارات مدنية، مطار )دمش��ق، وحلب، 
والالذقية(. وأش��ارت مصادر ف��ي الحكومة الس��ورية، إلى أنه من 
المقرر أن تحصل الحكومة بموجب هذه االتفاقيات، على رادارات، 
ونظم إدارة الحركة الجوية، ومنظمات)إقالع وهبوط(، ومنظومات 

اتصال، ومنتجات أخرى تستخدم لضمان حركة الطيران اآلمنة.

الهند ... 25 مليار دوالر
في س��ياق آخر، أكد رئيس اتحاد المصدرين الهندي جاميش كومار 
جوبتا، خالل الندوة التعريفية حول المس��اهمات المس��تقبلية لرجال 
األعمال الهنود في س��ورية، والتي عقدت في دمشق ضمن “ملتقى 
رج��ال األعمال الس��وري الهن��دي”، تزامن��ا مع معرض دمش��ق 
الدولي، أن باس��تطاعة الهن��د تقدي��م 25 ملي��ار دوالر، كجزء من 
التكاليف اإلجمالية إلعادة إعمار سورية، موزعة على عقود تخص 
العديد من القطاعات، على رأسها )الكهرباء، والصحة، واألغذية، 

والبتروكيمياء(.
بدوره، ق��ال رئيس اتحاد غ��رف التجارة الس��ورية محمد غس��ان 
الق��الع: يعتبر الملتق��ى المتزام��ن مع المع��رض الدول��ي، تمهيداً 
اقتصادياً لبقية دول منظمة البريكس، التي تعد الهند من مؤسس��يها، 
إضافة إلى أنها فرصة لرجال أعمال البلدين للتواصل فيما بينهم عن 

قرب، بغية تذليل العقبات التي تعترضهم.
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إلحداث تطوير في دورة معرض دمش��ق الدولي المقبلة 61، حيث 
أعلن رئي��س الحكومة عن تش��كيل “مجموعة عمل علي��ا”، تتولى 
وضع األفكار وتقديم المقترحات واإلش��راف على كل التحضيرات 
المطلوبة إلطالق عملية تجديد مبتكرة للمعرض تستند على مكانته 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية في ذاكرة السوريين والعالم وعلى 
الحاجة التي تفرضها المرحلة الجديدة التي تعيشها سورية بعد عودة 

األمن واألمان إلى المحافظات والمدن السورية.

فنون
رافق��ت الفعالي��ات االقتصادي��ة للمع��رض، فعاليات ثقافي��ة وفنية 
وموس��يقية، بدءاً من حفل االفتت��اح، الذي بدأه الحض��ور بالوقوف 
دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وعزف النشيد العربي السوري، 
ومن ثم العرض، ال��ذي حمل عنوان الش��عار “وعز الش��رق أوله 
دمش��ق”، الذي نظم الس��يناريو الخاص ب��ه الفنان والش��اعر كفاح 
الخوص، وش��اركت في��ه الفرقة الوطنية للموس��يقا العربي��ة بقيادة 
المايس��ترو عدن��ان فت��ح هللا، وتوزيع كمال س��كيكر، وفرق��ة آرام 
للمس��رح الراقص بقيادة وإخراج نبال بش��ير، و300 فنان وفنانة، 
في مش��هد يظهر فيه ف��ن “بيرفورم��اس” ال��ذي يقوم عل��ى حالة 
استعراضية طقسية احتفالية مسرحية، تعاونت في أدائها شتى أنواع 
الفنون السمعية والبصرية، وعكس��ت إبداع اإلنسان السوري على 
مر العصور. كما ش��هد االفتتاح تقديم ش��اميات فيروز، ومش��اركة 
كل من فرقة موس��يقا ومراس��م الجيش األبخازية، والفرقة الوطنية 
البيالروسية للرقص. لتس��تمر فعاليات المعرض الفنية والمسرحية 
بعدد من الع��روض التي رافقت كل أيامه، وش��هدت حضور فنانين 
سوريين وعرب، كما شهدت العديد من المس��ابقات والجوائز التي 
المعرض الدولي، زيارة أكثر من مليوني زائر.تمت وفق س��حوبات جرت طيلة أيام��ه، والتي س��جلت وفق إدارة 

وبمحرك 4 سلندر، س��عة 1999 سي س��ي، والقوة القصوى 157 
حص��ان/6200 دورة ف��ي الدقيق��ة، وعلب��ة س��رعة أوتوماتيك 6 

سرعات ودفع ثنائي.

كوتا
من جهته، أعلن معاون مدير المؤسس��ة العامة للمعارض واألسواق 
الدولية محمد الس��قا، عن توقيع المؤسس��ة مذكرة تفاهم مع الشركة 
الس��ودانية للمناط��ق واألس��واق الحرة، والت��ي تهدف إلى تنش��يط 
العالقات التجارية واالقتصادية بين الجانبين، واستمرار التعاون على 
أساس المنفعة المتبادلة، ال س��يما ما يتعلق بالمشاركة في المعارض 
التجارية الدولية التي يقيمها كل من الطرفي��ن، إضافة إلى معارض 
المنتجات الوطنية في كال البلدين. وبيّن أن عدد الطلبات التي وافقت 
عليها المؤسس��ة وفق نظام الحصص “كوتا” خالل أيام المعرض، 
بلغت 160 طلبا، شملت تشكيلة من المواد والبضائع المختلفة لوكالء 
محليين لشركات أجنبية، ولفت إلى أن العقود المبرمة لهذه البضائع 
ضمن هذا اإلطار تخلق حركة اقتصادية جيدة في األس��واق المحلية 
باعتبارها مواد ممنوعة من االستيراد، وهي بذلك تساهم في تنشيط 
االقتصاد المحلي، حيث تتراوح قيمة البضائع التي س��مح بيعها في 

السوق المحلية بين 20 ألف إلى 200 ألف دوالر.

200 مليون دوالر
وفي ختام المع��رض، أعل��ن مدير عام هيئ��ة دعم وتنمي��ة االنتاج 
المحلي والصادرات ابراهيم ميده، أن المفاوضات بين المش��اركين 
في المعرض ستس��تمر حت��ى إبرام الصفق��ات بصيغته��ا النهائية، 
وعلى رأسها اتفاقيات عقودها المرصودة، التي تتجاوز 200 مليون 
دوالر، لتعقبه��ا اتفاقيات أخ��رى ناتجة عن المعرض أيضاً، س��يتم 
اإلعالن عن قيمتها حال إتمامها. ولفت ميده، إلى أن الحكومة تسعى 
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وكذلك المخلص الجمركي اللبناني في مرفأ طرابلس أو بيروت أو 
معاب��ر عنجر أو العبودية أو القاع س��يكون له مصلحة في تخليص 

البضائع التي تمر ترانزيت عبر المعابر الحدودية.

مشاركة رجال األعمال اللبنانيين
الحاج حسن خلص إلى ان الهوية السياسية )بالتالي( لن تكون عائقاً 
أمام أي رجل أعمال أو شخص لبناني معنوي أو طبيعي يقوم بأعمال 
تجارية في ان يتعامل مع سورية، مؤكداً ان تلك المرحلة ستأتي في 
وقت ليس ببعيد، فسورية تعافت كثيراً والمعطيات السياسية واالمنية 
والعسكرية في سورية تبدلت كثيراً عما كان يفكر به البعض أو يأمله 
البعض خالل الس��نوات الماضية، منوها باس��تعادة الدولة السورية 
الس��يطرة على معظم االراضي باس��تثناء بعض المساحات القليلة 
بالتوازي مع اس��تتباب الوضع االمني في س��ورية وبدء النازحون 

السوريون العودة الى بالدهم بشكل علني وواضح.
وكان وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن قد قام في مستهل 
زيارته الى سورية بعقد لقاء تشاوري مع وزير االقتصاد والتجارة 
الخارجية في س��ورية الدكتور محمد سامر الخليل، معتبراً ان هذه 
الزي��ارة فرص��ة للق��اء رجال االعمال بي��ن البلدين ال س��يما وان 
س��ورية واقتصادها عل��ى أعتاب مرحلة مهم��ة مقبلة هي مرحلة 

اعادة االعمار.
وخالل اللقاء اس��تعرض الجانبان العالقات االقتصادية بين البلدين 
بعض الملفات المتعلقة بتسويق بعض المنتجات اللبنانية.ونس��ب التبادل التجاري وكيفية رفع مستوى هذا التبادل الى جانب 

الحاج حسن: فتح معبر نصيب مصلحة للبنان

قال وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن في تصريح لمجلة البنك والمستثمر خالل زيارته الى سورية 
ولقائه عدداً من المسؤولين فيها، أن زيارته الى سورية تأتي بشكل رسمي للمشاركة في فعاليات معرض 
دمشق الدولي ضمن المشاركة اللبنانية التي تشمل الى جانب وزارة الصناعة، وزارتي الزراعة واالشغال العامة 
العالمين  المشتركة لهما مع  والمصالح  ولبنان  بيني لسورية  المشتركة بشكل  المصالح  والنقل، مؤكداً 

العربي واالسالمي.

وأكد الحاج حس��ن مصلحة كل قطاع األعم��ال اللبناني من مصدّر 
ومس��تورد ومخلص جمركي في ان يك��ون معبر نصيب الحدودي 
السوري مفتوحاً، الفتاً الى المصلحة المقبلة لرجال االعمال اللبنانيين 
في المش��اركة بعملية اعادة اعمار س��ورية، معتبراً ان أي شخص 
طبيعي أو اعتباري لبنان��ي يقوم بأي نوع من االعمال التجارية لن 

يجد عائقاً في التعامل مع سورية.

زيارة رسمية
وزي��ر الصناعة اللبنان��ي، أكد أن وجوده في دمش��ق ضمن زيارة 
للمش��اركة في الدورة ال�60 لمعرض دمش��ق الدولي وبالتزامن مع 
زيارة عدد من المس��ؤولين الس��وريين على راسهم وزير االقتصاد 
والتجارة الخارجية الدكتور محمد س��امر الخليل، وبالتالي فالزيارة 
التي يقوم بها هي زيارة رسمية، مضيفاً “أنه في لبنان من المعروف 
أن هناك انقس��اماً في كثير من القضايا وليس فقط حول العالقة مع 
س��ورية، ولكن نح��ن في هذه الزي��ارة نعبر عن قناعتنا السياس��ية 
وعن دورنا السياس��ي وأيضاً عن دورنا الوزاري، فنحن في وزارة 
الصناعة كما في الوزارات االخرى )حيث تشارك وزارة الزراعة 
ووزارة االش��غال العام��ة والنق��ل( لدينا مصالح مع س��ورية ولدى 
س��ورية مصالح مع لبنان ولدى سورية ولبنان مصالح مشتركة مع 

المحيط العربي واالسالمي والعالم”.
ولفت الحاج حسن إلى المعرفة الكاملة والفهم العميق للجانب اللبناني 
للظروف الحالية في سورية وبالتالي من الطبيعي ان يبقى التواصل 
قائما وان تتم مناقش��ة القضايا المشتركة سواء منها القضايا الثنائية 
او القضايا العربية واالسالمية ... سياسية كانت ام اقتصادية لمعرفة 
الى اين يمكن االتجاه بالحلول لمجمل القضايا المطروحة، مؤكدا ان 
ليس من المس��تغرب ان “نكون هنا” )في سورية(، مشدداً على أن 
المصدّر اللبناني أيا كانت هويته من مصلحته ان يكون معبر نصيب 
مفتوحاً وكذلك المصدّر اللبناني أيا كانت هويته السياسية يرغب ان 
يصدّر الى سورية، معتبراً ان الحال نفسه بالنسبة للمستورد اللبناني 
أيا كانت هويته السياس��ية لجهة أن من مصلحته أيضاً ان يس��تورد 
من س��ورية، وعلى المنوال ذاته ينس��ج رجل االعم��ال اللبناني أياً 
كانت هويته السياس��ية والذي س��يكون له مصلحة في يوم من االيام 
المش��اركة في عملية إعادة إعمار س��ورية أو المشاركة في تيسير 
نش��اط الترانزيت عبر مرفأ طرابلس أو مرفأ بيروت الى س��ورية 

حسين الحاج حسن
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رجال األعمال م��ن األرجنتي��ن والبرازي��ل وبيالروس��يا )وذلك 
بدعوة رس��مية من وزارة االقتص��اد والتج��ارة الخارجية( ناهيك 
عن عش��رات الوفود التي حضرت بدعوة من االتح��ادات المهنية 
في س��ورية )اتح��ادات المصدرين وغ��رف الصناع��ة والتجارة 
والزراعة(، الفتاً إلى زيادة عدد الش��ركات المش��اركة في الدورة 
الحالية بنحو 222 ش��ركة ع��ن إجمالي المش��اركات ف��ي الدورة 
الماضية 59، والتي انعكس��ت على شكل زيادة في المساحات التي 

حجزتها الشركات للدورة الحاليّة.

صناعة المعارض
أش��ار الخليل إلى أن س��ورية كانت س��باقة في صناعة المعارض 
عبر معرض دمش��ق الدولي الذي انطلق عام 1954 وحقق دورة 
مميزة وقتذاك حيث ش��اركت فيه نحو 40 دولة واس��تطاع يومها 
بدورته تلك ج��ذب نحو ملي��ون زائر، واس��تمر معرض دمش��ق 
الدولي عل��ى التوالي ف��ي دوراته حت��ى بداية الح��رب اإلرهابية 
الظالمة على س��ورية حي��ث توقف مع��رض دمش��ق الدولي لمدة 
خمس س��نوات وعاود االنطالق العام الماض��ي 2017 مع دورته 
59 والتي أسهمت في التأس��يس من جديد لمعرض دمشق الدولي، 

الخليل: معرض دمشق األبرز إقليميًا وعربيًا

المعرض العنوان
وأك��د وزي��ر االقتص��اد والتج��ارة الخارجية أن معرض دمش��ق 
الدول��ي ارتقى ليك��ون المع��رض االكبر عل��ى مس��توى المنطقة 
والعال��م العربي م��ن خالل مش��اركة 48 دولة )س��واء مش��اركة 
رس��مية أم عبر الش��ركات التجارية(، ناهيك عن مشاركة حوالى 
1722 ش��ركة محلية وأجنبية وعدد كبير جداً م��ن رجال االعمال 
على مس��احة تصل الى 93 ال��ف متر مربع، بزي��ادة مقدارها 19 
الف متر مربع عما كانت عليه الحج��وزات في الدورة ال�59 العام 
الماضي من معرض دمش��ق الدولي، حيث بلغ المعرض يومذاك 
كمس����احات عرض 74 ألف متر مربع وكانت المس����احة األكبر 
في تاري��خ المع��رض، لتأتي ال��دورة ال���60 وتزيد المس����احات 
بمقدار يقارب 20 ألف متر مربع، ولتحتل وعن جدارة المساحات 
المحجوزة االكبر في تاريخ المعرض، معتب��راً ان هذه المعطيات 
دليل حقيقي على عودة العديد من الش��ركات إل��ى العمل، ودخول 
شركات جديدة الى سوق هذا العمل، ال سيما وأن المعارض تعتبر 
دائماً انعكاس��اً لحركة النش��اط االقتص��ادي في أي بلد م��ن بلدان 

العالم.

مستوى المشاركات
ولفت الخليل في حديثه ل�“البنك والمس��تثمر” إلى ارتفاع مستوى 
المش��اركات في ال��دورة الحالية وخاص��ة لجهة الوفود الرس��مية 
ورجال األعمال، منوهاً بحضور رئيس جمهورية أبخازيا ورئيس 
مجلس ال��وزراء في بالده إل��ى جانب عدد من ال��وزراء األبخاز، 
ناهيك عن مش��اركة نائب رئيس مجلس الوزراء في القرم، إضافة 
إلى وزراء الصناعة والزراعة والس��ياحة من لبنان، ونائب وزير 
الصناع��ة والتجارة الروس��ي، إضاف��ة إلى لفيف م��ن وزراء من 

أوسيتيا الجنوبية.

أما ع��ن وفود رج��ال األعمال فقد بيّ��ن الخلي��ل، أن عددها وصل 
إلى المئ��ات، منه��م وفد يض��م نح��و 135 رجل أعمال روس��ي، 
إضافة إلى حوالى 100 رج��ل أعمال من الهند، إل��ى جانب وفود 

قال وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في سورية الدكتور محمد سامر الخليل، إن معرض دمشق الدولي بدورته 
الـ60 التي أقيمت مؤخراً، يعتبر نقطة تحول في مسيرة إعمار االقتصاد السوري وهو عكس حركة النشاط 
االقتصادي في سورية، ال سيما وأن مستوى المشاركات ارتفعت عما كانت عليه في الدورة السابقة، مؤكداً أن 

المعرض بات األهم على  مستوى الساحتين العربية واإلقليمية.
ولفت الخليل في حديث لمجلة “البنك والمستثمر”، إلى ما حققته الدورة الحالية من المعرض لجهة الزيادة 
البّينة في عدد الدول والشركات المشاركة، إضافة إلى حجم المساحات المحجوزة والتي ازدادت كثيراً عن 
العام الماضي، منوها بالمركز الدائم للصادرات الذي أقامته وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في مدينة المعارض 
ليكون النواة الفعلية الجاذبة للفعاليات العربية واألجنبية القادمة إلى معرض دمشق الدولي بقصد االطالع على 

المنتجات السورية وتعزيز التبادل التجاري مع سورية.

 د. محمد سامر الخليل
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بالتوازي مع زيادة قيمة وكمية المنتجات السورية المصدرة إليها، 
بقص��د تحريض القطاع��ات اإلنتاجية عل��ى العمل بكف��اءة وقدرة 
إنتاجي��ة أعلى وتش��غيل المزيد م��ن الي��د العاملة، منوه��اً باهتمام 
الحكومة بالتصدير للفوائد العديدة التي يجنيها االقتصاد الس��وري 
من التصدير وال��ذي يعّول علي��ه كقاطرة حقيقية للنمو، والس��يما 
في ظ��ل التطور الملح��وظ في القط��اع التصديري لجهة التوس��ع 

باألسواق الخارجية.

حزمة الدعم الحكومي
لف��ت الخليل إل��ى أن الحكومة قدم��ت من خ��الل وزارة االقتصاد 
والتجارة الخارجية الكثير من التسهيالت والدعم لقطاع التصدير، 
لقناعتها ب��أن التصدير هو قاطرة أساس��ية للنم��و، فكثير من دول 
العال��م اس��تطاعت تطوي��ر اقتصادياتها م��ن خالل دع��م القطاع 
التصديري نظراً النعكاس��اته اإليجابية س��واء لناحية توفير القطع 
األجنبي، أم لناحية تش��غيل اليد العاملة أم لناحية اس��تثمار الموارد 
الحكومية، مبيناً أن الحكوم��ة قدمت هذا العام كم��ا العام الماضي 
دعماً لش��حن عقود التصدير كافة التي تبرم على هامش المعرض 
من خالل تحملها لكافة نفقات الش��حن الج��وي والبحري والبري، 
إضافة إلى التس��هيالت األخ��رى المطلوبة التي يمك��ن أن تقدمها 

الحكومة لهذا القطاع.

إعفاءات لبضائع المعرض
واش��ار الخليل، إل��ى المحف��زات الت��ي قدمته��ا وزارة االقتصاد 
والتجارة الخارجية للمش��اركين ف��ي المعرض، ال س��يما قرارها 
القاضي بالس��ماح لل��دول والش��ركات األجنبية التي ش��اركت في 
الدورة ال���60 للمعرض، ببيع ج��زء من منتجاته����ا المعروض��ة 
ضمن مخصصاتها خالل فترة المعرض، إذا رغبت بذلك للبضائع 
والمواد غي��ر الواردة مس����بقاً، بحدود 200 أل��ف دوالر أميركي 
لجناح كل دولة مشتركة بالمعرض وتش��غل مس����اح��ة تزيد عن 
600 متر مرب��ع، و100 أل��ف دوالر ل��كل مس����احة تزي�د ع�ن 
400 م2، و80 ألف دوالر لكل مس��احة تزيد ع��ن 200 م2، و60 
ألف دوالر للمس��احة التي تزيد ع��ن 50 م2، و30 ألف دوالر لكل 
مس��احة تزيد عن 30 م2، و20 ألف دوالر للجناح الذي يزي��د عن 

20 م2.

وبيّن الخليل، أن معروضات معرض دمش��ق الدولي التي يرغب 
أصحابها بوضعها باالس��تهالك المحلي تعتبر مشمولة باإلعفاءات 
من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ 
ومصدر إحدى ال��دول العربية المنضم��ة لمنطقة التج��ارة الحرة 
العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً التفاقية التجارة 
الحرة بين الجمهورية العربية الس��ورية والجمهورية اإلس��المية 
العربية إلسرائيل.اإليرانية، مع مراع��اة أحكام التجارة الخارجي��ة وأحكام المقاطعة 

معتبراً أن نجاح هذه الدورة أدى إلى تحفيز الشركات المتخصصة 
بتنظيم المعارض للعودة إلى العمل وتنظيم المعارض التخصصية 
التي تأثّرت أيض��اً بفعل ظروف الحرب على س��ورية، منوهاً بأن 
المع��ارض التخصصية انطلقت في س��ورية مبكراً مع تس��عينات 
القرن الماضي، وبات اليوم في قطاع المعارض نحو 13 معرضاً 
تخصصياً تق��ام س��نوياً ونحو 100 ش��ركة تعمل في مهن��ة تنظيم 

المعارض.

مركز دائم للصادرات
وفي ما يتعل��ق بالمركز الدائ��م لدع��م المنتجات الس��ورية المعدة 
للتصدي��ر والمق��ام عل��ى أرض مدين��ة المع��ارض، ق��ال وزي��ر 
االقتصاد والتج��ارة الخارجية، إن هذا المرك��ز يأتي ضمن توجه 
الحكومة الس��ورية لفتح أس��واق خارجية بش��كل أكب��ر من خالل 
تمكين المنتج السوري من المنافسة جودة وسعراً للدخول بانسياب 
إلى تلك األس��واق، وإعادة االس��تحواذ عليها كما كان حاله س��ابقاً 
فيها، مش��يراً إلى أنه ت��م إحداث ه��ذا المركز كجن��اح للصادرات 
في مدين��ة المعارض بش��كل مس��تمر ودائ��م، مع الح��رص على 
اختيار أفضل المنتجات الس��ورية التي يمكن أن تكون منافس��ة في 
األسواق الخارجية ضمن القطاعات الغذائية والنسيجية والهندسية 
والكيميائي��ة، إضافة إل��ى التخصصات األصغر المجزأة بحس��ب 

الشركات.

ولف��ت إلى وج��ود معلوم��ات كاملة ع��ن طبيع��ة ه��ذه المنتجات 
ومواصفاتها وس��عرها، إلى جانب معلومات عن الش��ركة نفسها، 
بحضور مندوبي��ن عن الش��ركات العارضة في المرك��ز، معتبراً 
أن الغاي��ة األساس��ية لوج��ود المركز ه��ي توفير الزم��ن والجهد 
على أي مس��تورد محتمل قادم إلى س��ورية بحي��ث يصبح بإمكانه 
االطالع على كافة المنتجات السورية بقطاعاتها األربعة الرئيسية 
وكل القطاعات االنتاجي��ة ومواصفاتها وأس��عارها كون اصحاب 
الش��ركات المنتج��ة متواجدين في المرك��ز ناهي��ك بالتواصل مع 
الش��ركات الس��ورية م��ن دون الحاج��ة إل��ى دخول م��ن يرغب 
باالس��تيراد من س��ورية إلى األس��واق والقيام بزي��ارات متعددة، 
أي إنه اختص��ار للجهد والزمن، حت��ى يكون هن��اك تواصل دائم 
مع المنتجين والمصدري��ن ممن قبل الراغب باالس��تيراد ومعرفة 
همومه ومش��اكل المصدري��ن ولمعرفة مج��االت الدع��م الممكنة 

الكفيلة بتحقيق فرص لزيادة الصادرات بالنسبة للحكومة.

جغرافيا الصادرات
ونوه الدكت��ور محم��د س��امر الخليل، ب��أن الصادرات الس��ورية 
وصلت خ��الل العام األس��بق 2016 إلى أكثر م��ن 80 دولة حول 
العالم، أما في العام الماضي 2017، فقد سجلت وجهة الصادرات 
زيادة حيث ازداد ع��دد الدول التي تصل إليها المنتجات الس��ورية 
إلى نحو 103 دول، مع الس��عي إلى زيادة تنوع وجهة الصادرات 



66

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين األول/أكتوبر 2018

األردنيين عودة الرواش��دة، أن 1.5 مليون مزارع أردني تضرر من إغالق 
معبر “جابر - نصيب”، وأن أرباح مزارعي الخضار والفاكهة س��تتجاوز 
المليار دوالر س��نوياً، إثر عودة التصدير عبر المعبر، إذ تعد س��ورية بوابة 

األردن إلى لبنان وتركيا وروسيا وأوروبا.
أما نقيب أصحاب الش��احنات في األردن، محمد الداوود، فق��د أكد أن قطاع 
الش��احنات األردنية خس��ر نح��و 735 مليون دين��ار أردني )ملي��ار دوالر 

أميركي(، منذ توقف الحركة التجارية مع سورية عبر نصيب.
بدوره، صرح نقي��ب أصحاب ش��ركات ومكاتب التخليص ونق��ل البضائع 
األردني ضيف هللا أبو عاقولة، أن الشركات األردنية ال�172 )تخليص، نقل 
البضائع( في المعبر، أعادت تأهيل مكاتبها، ليغدو األردن بكامل االس��تعداد 

لحركة النقل والبضائع.

لبنان! ...
كما ص��رح في وقت س��ابق وزي��ر االقتص��اد اللبناني رائد خ��وري، بأن 
الصادرات اللبنانية انخفضت بحدود 35 % بعد اندالع الحرب الس��ورية، 
ما تسبب بخسارة االقتصاد اللبناني مليارات الدوالرات، لذا فعلى الحكومة 
ن صادرات بالده من الوصول ألسواق  اللبنانية إبرام اتفاق مع سورية يَُمّكِ

المنطقة عبر نصيب، لكونه “نصيب” شريان حيوي لالقتصاد اللبناني.
من جهته، نائب رئيس جمعي��ة الصناعيين اللبنانيين، ج��ورج نصراوي، 
كان قد طالب بتفعيل عمل المعابر مع س��ورية، وص��والً إلى معبر نصيب 
ومنه إلى األردن، مش��يراً إلى أن كلفة ش��حن البضائع اللبنانية عبر البحر 
السوري عن البضائع ذاتها.إلى الع��راق، تبل��غ 7500 دوالر، مقاب��ل 1500 دوالر أميركي عبر البر 

افتتاح معبر “نصيب - جابر” بين سورية واألردن

رفع الرسوم
وكان ق��د أصدر حمود في وقت س��ابق من أيلول/س��بتمبر، 
القرار 1010، المتضمن رفع رسوم العبور البري للترانزيت 
العابر للحدود الس��ورية، وذلك برفع رس��م عبور السيارات 
الش��احنة الس��ورية والعربية واألجنبية المحملة والفارغة، 
عند عبوره��ا البر الس��وري م��ن 2 % إل��ى 10 %، وفق 
معادلة )وزن الس��يارة × المس��افة المقطوعة ×١٠% = ... 
دوالر(، وأضاف أنه تم رفع النس��بة، من منطلق أن لسورية 
الحق بأن تتّبع مبدأ المعامل��ة بالمثل مع الس��يارات العربية 
واألجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا. ونوه حمود أنه 
تم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية 
واألردنية، كما تم فرض بدل مالي على الحموالت واألبعاد 
المخالفة للتعليمات الصادرة عن ال��وزارة، بأن يُفرض 30 
دوالر على كل طن زي��ادة عن الحمول��ة المحورية، و300 

دوالر حال بروز الحمولة عن األبعاد األساسية.

من أكبر معابر الشرق
م��ن جهت��ه، ص��رح رئي��س غرف��ة تج��ارة درع��ا محمد 
المس��المة، أن عودة فتح المعبر -الذي أغلق بش��كل جزئي 
لمدة 5 سنوات، وبش��كل كامل لمدة 3 سنوات- يشكل فارقة 
اقتصادية خالل الظروف الحالية، لكون��ه من أكبر المعابر 
التجاري��ة في المنطق��ة، إذ تتجاوز مس��احته 2864 دونماً، 
بطول 3 كيلو مت��رات. وبيّ��ن أن حص��ة “اإلدارة المحلية 
وحدها” من الرس��وم الخاص��ة بالمعبر ع��ام 2010 بلغت 
ملي��ار ليرة س��ورية )20 ملي��ون دوالر(، وأن��ه كان يتنقل 
ضمن المعب��ر نحو 4000 س��يارة نقل لل��ركاب والبضائع 
الخفيفة يومي��اً، فيما عدد الش��احنات التي م��رت عبره عام 
2011 نحو 7 آالف شاحنة يومياً. مبيناً أن المعبر المنشأ عام 
1997، يشمل 3 مسارات منفصلة )للمس��افرين القادمين، 
للمغادرين، للش��احنات القادمة والمغادرة(، ومرافق لخدمة 
المسافرين، إضافة إلى منطقة حرة “سورية أردنية”، إذ يقع 

بين بلدة نصيب/درعا، وبلدة جابر/المفرق األردنية.

أرباح األردن 
وعل��ى الجان��ب اآلخ��ر، أك��د رئي��س اتح��اد المزارعين 

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود عن افتتاح معبر “نصيب - جابر” الحدودي بين سورية واألردن بشكل 
رسمي في العاشر من تشرين األول/أكتوبر 2018، بعد إعادة تأهيل بناه التحتية وخدماته، وبعد إعداد القرارات 
الناظمة لتشغيل المعبر، وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين، بالتنسيق 

مع الوزارات والجهات المعنية في البلدين.
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وزي�������ر  أع�ل����ن 
الصناع��ة والمعادن 
العراق��ي، محم�����د 
أن  السوداني،  شياع 
إلى  الع��راق بحاجة 
2.5 ملي��ون وح��دة 
ذل��ك  وأن  س��كنية، 
يتطل����ب تضاف���راً 
م��ن قب��ل الحكومة، 
وش����ركات القط�اع 

الخاص الوطنية، ومن الشركات األجنبية، لذا فإن التوجه 
الحكومة هو إجراء إصالحات تفعل القطاع الخاص في 
مج��ال إع��ادة اإلعمار، إضافة إلى العمل على تس��هيل 
القوانين المتعلقة بجذب شركات االستثمار األجنبية، مع 
ض��رورة الحفاظ على المنتج الوطني. وأفاد الس��وداني 
بأن الحكومة أصدرت أكثر من 80 قراراً لحماية المنتج 
الوطن��ي، عالوة على دع��م المنتج العراق��ي للتصدير 
بنس��بة 5 %، ولفت إلى أن النص��ف الثاني من 2018 
يتضمن 180 فرصة اس��تثمارية من معامل ومصانع، 

بعضها يتعلق في صناعة المواد اإلنشائية.

بيع 19 ألف شقة في األردن

العراق يحتاج إلى 2.5 مليون
وحدة سكنية

جمعي��ة  صن��دوق  أمي��ن  أك��د 
المس��تثمرين في قطاع اإلس��كان 
األردن��ي، س��ليمان داوود، خالل 
لإلس��كانات  الثان��ي  “المع��رض 
 ،”2018 األردن��ي  والعق��ارات 
الذي أقامت��ه الجمعية بالتعاون مع 

بن��ك الصفوة، أن عدد الش��قق المعروض��ة للبيع في األردن يزيد على 30 ألف ش��قة 
س��كنية. وقال داوود، إن نحو 19 ألف ش��قة تم بيعها خالل األشهر الثمانية األولى من 
2018. وأضاف أن نحو 70 شركة إسكان مشاركة في المعرض تعرض نحو 5 آالف 
ش��قة للبيع، وواحدة من هذه الش��ركات، قدمت عرضاً للمواطنين األردنيين الراغبين 
باستبدال شققهم القديمة بجديدة، بأنها تحمل الدفعة األولى من ثمن الشقة، عدا عن تحمل 

تكاليف عدادات المياه والكهرباء وتقدم األجهزة الكهربائية الالزمة لكل شقة.

محمد شياع السوداني

وقّعت مجموع�ة “دوس��������ِت إنترناشيونال” للضيافة 
العالمية القائم���ة ف��ي تايالن�د، اتفاقي��ة م��ع “مجموع��ة 
الماج���د” إلدارة فندق دوِس��ت الدوحة. وم�ن الُمرتق��ب 

افتتاح الفندق في الرب�ع األخير من عام 2018.
والفن��دق المصنّف ضم��ن فئة الخمس نج��وم هو على 

مقربة من المعالم 
حي�ة  لس�����ي�ا ا
كس��وق واق��ف، 
كت��ارا  وقري���ة 
ف��ي�����������ة  لثقا ا
وج��زي����������رة 
الل�ؤل�����ؤة، وهو 
يضّم 357 غرفة 
تنقس��م إلى 261 
غرف��ة وجناح��اً 
و96 ش��������ق��ة 

فندقية.

“دوِست إنترناشيونال” في قطر

الـ“كارلتون” مشروع استثمار وطني أردني

أك��د وزير الدول��ة األردني لش��ؤون 
االستثمار، مهند شحادة، خالل زيارة 
ميدانية إلى مشروع فندق “وريزيدنس 
الريتز/كارلتون” في عّمان، أن تهيئة 
المناخ الجاذب لالس��تثمار السياحي، 

من أولى أولويات الحكومة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة 

اإلقبال للتطوير العقاري، عماد الكيالني، أن مشروع الريتز كارلتون، المقرر افتتاحه 
في 2020، س��يعمل على استحداث 1300 فرصة عمل أثناء فترة اإلنشاءات، و530 
فرصة عمل دائمة، وأن االس��تثمار في المش��روع “وطن��ي أردني بالكامل”، ويصل 
حجمه إلى 187.9 مليون دينار أردني )265 مليون دوالر(. وقال: إن الفندق يش��مل 
برجين، في أحدهما 228 غرفة، 34 جناحاً فاخراً، مطعمين، قاعة كبيرة لالحتفاالت 

والمؤتمرات، واآلخر يتكون من 20 طابقاً، و90 شقة سكنية مخصصة للبيع.

5 مليارات دوالر قيمة التداول العقاري في األردن

أصدرت دائ��رة األراضي والمس��احة األردنية تقرير 
التداول العقاري، ليفيد بأن حجم التداول في سوق العقار 
األردني 3.5 مليار دينار أردني )5 مليار دوالر( حتى 

نهاي��ة آب/أغس��طس 2018، بانخفاض نس��بته 13 %، من الفترة ذاته��ا في 2017. 
وأضافت الدائرة أن عدد بيوعات العقار لمس��تثمرين غير أردنيين بلغ 1739 عقاراً، 
منها 1210 للشقق، و529 لألراضي، قيمتها التقديرية مجتمعة 163.3 مليون دينار، 
وأن البيوع للعراقيين جاءت بالمرتبة األولى بمجموع 550 عقاراً، وقيمة 67.3 مليون 
دينار، ومن ثم للس��عوديين بمجموع 425 عقاراً، قيمتها 28.5 مليون دينار، فيما جاء 

السوريون ثالثاً بمجموع 198 عقاراً، وقيمة 12.1 مليون دينار.
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المخطط التنظيمي ألحياء في حمص

أص��در وزي��ر األش��غال العامة واإلس��كان، حس��ين 
عرنوس، قراراً بتعدي��ل المخطط التنظيمي لمنطقتي 

جورة الشياح والقصور في حمص.
م��ن جانبها، بين��ت معاونة الوزير، رام��ا ظاهر، أن 
التعديالت لحظت زيادة في االرتفاعات الطابقية لكافة 
الصف��ات التنظيمية ف��ي المنطقتين، وزيادة وتوس��يع 
الشوارع، وإعطاء الصفة التجارية لعدد من المقاسم، 

األمر الذي يحقق قيمة اقتصادية مضافة لألهالي.
يش��ار إلى أن جورة الشياح، حي كبير، يقع في مركز 
المدينة، بين باب الس��وق عند س��اعة حمص القديمة، 

وجامع خالد بن الوليد، ويضم الكثير من المعالم، والعديد من محال األثاث، والمطاعم، 
والعيادات الطبية، إضافة إلى المشفى الوطني الحكومي. بينما يعتبر حي القصور من 
األحياء الجديدة نسبياً، أقيم على بساتين ومزارع قديمة في ثمانينيات القرن العشرين.

حسين عرنوس وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرس��وماً 
رئاس��ياً ينص عل��ى أن تك��ون جميع العق��ود المتعلقة 
بالعق��ارات باللي��رة التركي��ة، وذلك في مس��عى لدعم 

العملة المتهاوية.
وينص المرس��وم على تغيير العق��ود الحالية بالعمالت 
األجنبية في غضون 30 يوماً. وكثيراً ما تبرم اتفاقات 
البي��ع واإليجار بالعمالت األجنبية ف��ي قطاع التجزئة 

ولألجانب المقيمين في تركيا.

بيع وتأجير العقارات
بالعملة التركية

أك��د رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أن بالده 
لن تسمح لألجانب بش��راء وحدات سكنية في مشروع 
فورس��ت س��يتي الذي تبل��غ تكلفت��ه 100 مليار دوالر 

أميركي في جوهور.
وخيم غموض على هذا المش��روع منذ تحقيق ائتالف 
مهاتي��ر فوزاً مفاجئاً في االنتخابات العامة، ألن مطور 
المش��روع )ش��ركة كنتري غاردي��ن هولدينغز(تتطلع 
إلنع��اش الطل��ب المتعث��ر عل��ى خططها لبن��اء مدينة 

يقطنها 700 ألف شخص.
وق��ال رئيس الوزراء المالي��زي: “اعتراضنا أنه كان 
يج��ري بناء هذه المدين��ة لألجانب ولي��س للماليزيين. 

معظم الماليزيين ال يمكنهم دفع ثمن تلك المساكن”.

منع األجانب من التملك
في “فورست سيتي”

اتفاقية لتشييد 30 ألف وحدة سكنية

ذكرت مصادر في المؤسسة العامة لإلسكان في سورية، 
أن��ه ت��م االتفاق على إنش��اء 30 ألف وحدة س��كنية، من 
قبل الش��ركات اإليرانية بالتعاون مع المؤسسة، على أن 
تكون الوحدات لذوي الدخل المحدود، ويتم تش��ييدها في 
المحافظات الس��ورية كافة، وأنه س��يتم البدء بالتنفيذ في 
)دمش��ق وريفها، وحل��ب، وحمص(، بمس��احة تتراوح 

للشقة الواحدة بين 80 - 120 متر مربع.

420 مليار ليرة لتراكمات االكتتاب السكني

أك��د مع��اون وزير االس��كان 
الس��وري  العام��ة  واألش��غال 
مازن اللحام، أن الوزارة بدأت 
العمل على حزمة مشاريع عن 
2018 وحتى 2020، لتش��ييد 
المس��اكن ب��كل المحافظ��ات، 
 7010 تخصي��ص  متضمن��ة 

مسكن من مشاريع السكن الشبابي والعمالي واالدخاري حتى نهاية عام 2018 ضمن 
خطة معالجة تراكمات االكتتاب. وقال اللحام، إنه تمت المباش��رة مطلع أيلول/سبتمبر 
2018 بتنفيذ 650 ش��قة سكنية في الديماس بريف دمشق بقيمة 6 مليار ليرة سورية، 
من ضمن عقد تنفيذ ال�8 ألف شقة سكنية، الذي يضم أبراجاً، يحتوي الواحد منها على 

54 شقة، ويضم 4 شقق في كل طابق، بمساحة 80 متر مربع.
يذكر أن المطلوب إنهاؤه من تراكمات االكتتاب يحتاج 420 مليار ليرة، بسعر التكلفة 

أثناء إعداد الدراسة كحد أدنى، نظراً لعدم ثبات السعر بحسب بيانات وزارة االسكان.
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ق��ال وزير الصناعة 
الروس��ي،  والتجارة 
ديني��س مانتوروف، 
نوفوس��تي  لوكال��ة 
هناك  الروسية: “إن 
اتف��اق بي��ن روس��يا 
وس��ورية على خطة 
لتنظي��م إنت��اج مواد 
بن��اء ف��ي س��ورية، 

حي��ث إننا نتع��اون معا منذ فترة طويل��ة، ألجل توريد 
تقني��ات البناء وم��د الطرق، وقريباً س��يتم توريد مواد 
البناء، من أجل اس��تخدامها في الس��وق السورية ألجل 

إعادة اإلعمار”.
يذكر، أن الرئيس السوري بشار األسد، خالل لقائه مع 
برلمانيي��ن روس، في نيس��ان/أبريل 2018، قدر كلفة 
إعادة إعمار سورية بنحو 400 مليار دوالر أميركي، 

وبأن العملية ستستغرق بين 10 - 15 سنة.

قانون لتشجيع مستثمري العقارات في االمارات إنتاج مواد بناء روسية في سورية

ال��وزراء  مجل��س  اعتم��د 
اإلماراتي نظاماً جديداً يمنح 
بموجبه الوافدين في الدولة 
إقام��ة طويل��ة األم��د بع��د 
تقاعده��م، وين��ص القانون 
خاص��ة  امتي��ازات  عل��ى 
باإلقامة لمدة 5 سنوات تجدد 

تلقائياً للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة 
ومنها أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم أو أن ال تقل مدخراته 
المالية عن مليون درهم أو اثبات دخل ال يقل عن 20,000 درهم ش��هرياً على أن يتم 

تطبيقه في بداية عام 2019. وقد يساعد القانون الجديد على تعزيز سوق العقارات.
وكانت مؤسس��ة )إس آند ب��ي ريتنغز غلوب��ال( للتصنيفات االئتماني��ة قد قالت، إن 
أس��عار العقارات في دبي قد تتراجع بما يتراوح بين 10 % - 15 % خالل العامين 
المقبلين بس��بب تأثرها بالمعروض الجديد والمخاطر الجيوسياس��ية وتطبيق ضريبة 

القيمة المضافة.

دينيس مانتوروف

ح��ذر المرك��ز المص��ري للدراس��ات االقتصادية من 
تع��ّرض القطاع العق��اري المص��ري ألزمة. وعرض 
المركز دراس��ة حذرت من حدوث مش��كلة في الس��وق 
العقاري��ة نتيج��ة الزي��ادة الضخمة ف��ي المعروض من 
الوح��دات، وتراج��ع القدرة الش��رائية وتباطؤ البيع في 
الس��وق الثان��وي. وانتقدت الدراس��ة دخ��ول الحكومة 
كالعب رئيسي في القطاع، مع اتجاه الدولة لعمل وبيع 
وحدات جاهزة، مش��يرة إلى أن تجربة الدولة في المدن 
الجديدة سابقة غير مشجعة حيث ما زالت نسب اإلشغال 
في هذه المدن أقل من المس��تهدف. وأوضحت الدراسة 
أن هناك 25 % من العقارات المبنية في مصر شاغرة.

تحذير  من فقاعة عقارية
في مصر

“دوِست” تستحوذ على “إليت هايفنز”

أب��رز  تان��ي”  “دوِس��ت  دخل��ت 
شركات تطوير الفنادق والعقارات 
ف��ي تايالند، س��وق تأجي��ر أماكن 
اإلقامة خ��الل العطالت من خالل 
اس��تحواذها على “إلي��ت هايفنز” 
المتخصصة في توفير أماكن إقامة 
فخمة لإليجار في آسيا. ويأتي هذا 
االس��تحواذ في إطار اس��تراتيجية 
الش��ركة ثالثية المراح��ل لتحقيق 

النمو المستدام والمربح، والتي تشمل التوازن والتنويع والتوّسع، السيما في قطاعات 
السوق الجديدة، مما سيعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة وزيادة نمو اإليرادات.

متصّفح لحجز العقارات عبر اإلنترنت

أعلنت منصة Case3D، لالستش��ارات والتس��ويق العقاري التي توفر أحدث الحلول 
المرئي��ة بهدف تعزيز مبيع��ات العقارات قي��د التنفيذ، إطالق المتصف��ح اإللكتروني 
التفاعلي “بروبرتي نافيغيتر”، والذي يتيح لمشتري الوحدات العقارية السكنية إمكانية 
اس��تعراض الوحدات المتاح��ة وحجزها عب��ر اإلنترنت. ويوفر المتصف��ح العقاري 
إمكاني��ات متقدمة تس��لط الضوء على العروض المختلفة للش��ركات العقارية والتميز 
ضمن هذا القطاع الذي يش��هد منافس��ة كبيرة، وذلك من خالل إب��راز القيمة الجمالية 
للعقار عبر محتوى مرئي عالي الجودة والدقة باس��تخدام تجارب غامرة تعكس أرقى 

التصاميم بأسلوب أقرب ما يكون للحياة الواقعية.
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والتغيير الرئيسي هو التباطؤ في نمو مستويات العيش في الصين. 
فبعد استمرار النمو السريع في العقود األخيرة، تجد الصين نفسها 
حالياً مقيدة بشدة في نطاق الدخل المتوسط، مما يجعل الحفاظ على 

نمو سريع أمراً أصعب.
وبعد س��يطرتها خالل ال�18 س��نة األول��ى من هذا الق��رن، توحي 
توقعات صندوق النقد أن الصين س��تتراجع إلى المرتبة الخامس��ة 
في ترتيب النمو. عل��ى أن تتولى  ميانمار موق��ع الريادة، متبوعة 
بالهند، وتظ��ل إثيوبيا ثالث��اً. ويتمثل التطور الرئيس��ي في صعود 

بنغالدش إلى المركز الرابع، وفيتنام إلى المرتبة السادسة.
أهمية التجربة اإلثيوبية 

وفق��اً لتوقعات التحلي��ل فإن إثيوبيا س��تبقى بطل النم��و الوحيد في 
إفريقيا، وأحد األسباب الرئيس��ية لذلك هو أن تكاليف العمالة عالية 
بشكل مثير للدهشة في غالبية االقتصادات اإلفريقية. وقد أظهرت 
دراسة حديثة بأن تكلفة العمالة لكل عامل كيني تبلغ 2118 دوالر 

مقارنة ببنغالديش التي تبلغ فيها تكلفة العامل 835 دوالراً.
وعلى النقيض، تعتب��ر إثيوبيا واحدة م��ن الدول اإلفريقي��ة القليلة 
التي تصل تكالي��ف العمالة فيها إلى 909 دوالراً، وهو ما يس��اعد 
في تفس��ير نجاحه��ا األخير في ج��ذب االس��تثمارات األجنبية إلى 

قطاعات رئيسية مولدة للوظائف.
ويبدو أن إثيوبيا، بحجمها السكاني )100 مليون حالياً( ومع اتفاق 
الس��الم مع إريتريا، لها فرصة حقيقة لتصبح “الصين األفريقية” 
جنوب آسيا.على مدى الس��نوات ال�10 - 20 القادمة واللحاق بأبطال النمو في 

ما هي االقتصادات األسرع نموا منذ مطلع القرن الحالي؟

في تحليل ل�QNB بعنوان “من هم أبط��ال النمو العالمي” تطرق 
إلى تلك االقتصادات واس��تند إل��ى تقديرات صن��دوق النقد الدولي 
لنصيب الفرد م��ن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيق��ي )أي مع النمو 
الس��كاني(، واقتصر فقط على االقتصادات التي يبلغ عدد س��كانها 

10 ماليين أو أكثر.
العمالق الصيني

حققت الصين أس��رع ارتفاع مستدام في مس��تويات المعيشة حتى 
اآلن خ��الل الق��رن الح��ادي والعش��رين. فقد نم��ا النات��ج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي للفرد بمعدل يبلغ حوالى 8.7 % سنوياً، ما حقق 
نمواً تراكمياً يزيد عن 300 %، أي أن متوس��ط الدخل الحقيقي قد 

تضاعف أكثر من ثالث مرات حتى اآلن خالل هذا القرن.
ميانمار

في المقام الثاني، ج��اءت ميانمار التي بلغ متوس��ط النمو الحقيقي 
للفرد الواح��د نس��بة 8.1 %، وه��و ما يعن��ي أنها حققت تحس��ناً 
تراكمياً في مس��توى المعيش��ة يزيد عن 275 %. وكانت ميانمار 
من بين االقتص��ادات األكثر فقراً في العالم ف��ي بداية القرن، حيث 
كان الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد فيها نحو 1500 دوالر.

وعليه، فإن مسيرة التطور االقتصادي لهذه الدولة اآلسيوية كانت 
هائلة منذ شروع البالد في االندماج ضمن االقتصاد العالمي وبدء 

تدفق االستثمارات األجنبية إليها.
إثيوبيا

في ع��ام 2000، كانت إثيوبيا أكث��ر فقراً من ميانم��ار، حيث كان 
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حوالى 650 دوالراً فقط، 
ما جعلها ثالث أفقر بلد في العال��م. وتظهر بيانات البنك الدولي، أن 

أكثر من نصف السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر.
ويصف التحليل صع��ود االقتصاد اإلثيوبي في الس��نوات األخيرة 
بأنه معجزة. وكما هو الحال في ميانمار، فإن االستقرار السياسي، 
وانتهاء الحروب األهلية، وإعادة االندم��اج في االقتصاد العالمي، 

كانت عوامل رئيسية في إحراز التقدم السريع في سلم التنمية.
بعد إثيوبي��ا يأتي كل من كمبودي��ا والهند وأوزبكس��تان وفيتنام في 
ترتيب النم��و، وتعتبر كازاخس��تان ورواندا وبنغ��الدش هي قوى 

النمو السريع األخرى التي تكمل قائمة العشر األوائل.
ماذا سيحصل مستقبالً

ون��وه QNB ف��ي تحليله، إلى أنه باس��تطالع المس��تقبل، تش��كل 
توقعات صندوق النقد الدولي للمدى المتوس��ط تصوراً جيداً بشأن 
االقتص��ادات التي ستش��هد أكبر قدر م��ن التنمية خالل الس��نوات 

الست القادمة.

منذ مطلع القرن الواحد والعشرين تسابقت عدد من الدول في مسعى لتحقيق أسرع نمو وأكبر تحسن في 
مستويات المعيشة، وتحولت تجارب تلك الدول إلى دروس للبلدان التي تريد أن تحذوا حذوها.
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والتشغيل اآللي للعمليات الروبوتية إمكانيات هائلة 
لمس��اعدة تجار التجزئة ف��ي دول مجلس التعاون 
الخليج��ي ف��ي تحس��ين تفاعل العم��الء من خالل 
العروض المتخصصة من حيث المكان والتوقيت 
وتفضي��الت العميل، وإمكاني��ة البيع عبر المتاجر 
القائمة واإللكترونية. سوف تتمحور عمليات الذكاء 
الصناعي حول الدمج ما بين متطلبات المس��تهلك 
واالنت��اج والتوزيع الفعلي للبضائع المطلوبة حتى 

الذكاء االصطناعي والتشغيل اآللي يغزوان المنطقة

يحدد تقرير لشركة إرنست ويونغ EY، الذي يحمل عنوان “قوة التشغيل اآللي الذكي: نحو تفاعل أكثر ذكاء 
باعتبارها  والتجزئة  التمويل  الحكومية وخدمات  الخدمات  الخليجي”،  التعاون  العمالء في دول مجلس  مع 
القطاعات الرئيسية الثالثة التي تتعامل مباشرة مع العمالء، وتستخدم كفاءات محركات التشغيل اآللية 
الذكية وتستفيد من القدرات الناتجة في خلق قيمة جديدة وتحسين تجربة العميل ودعم ابتكار المنتجات 

والخدمات. 

ان شركات

الخدمات المالية

في دول مجلس

التعاون الخليجي

تتقدم في مجال

التشغيل اآللي الذكي

ووف��ق التقرير، أش��ار 53 % م��ن كبار 
المديري��ن التنفيذيي��ن في منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقي��ا إل��ى أن الذكاء 
االصطناعي والتش��غيل اآلل��ي للعمليات 
الروبوتية هما أبرز التقنيات على أجندات 

مجالس إدارتهم.
أما في القطاعات التي تتعامل مع العمالء 
بشكل مباشر في المنطقة، فقد كان التركيز 

أكبر على تقنية التشغيل اآللي.
الحكومات تمهد الطريق

قال رئيس قس��م القطاع الع��ام والحكومي 
في الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا لدى 
EY ف��راس قس��وس: “نح��ن ن��رى بأن 
حكومات دول مجل��س التعاون تربط بين 
اس��تخدام الذكاء االصطناع��ي واألهداف 
االس��تراتيجية الرئيس��ية لديها. ويفيد هذا 
النه��ج في غ��رس هذه التقني��ات من بداية 
مرحلة التخطيط. ويركز بش��كل أساس��ي 
على تحس��ين تجربة العميل أو المواطن، 
بحي��ث يكون خف��ض التكالي��ف هو ثمرة 
التش��غيل اآلل��ي ب��دل أن يك��ون اله��دف 
الرئيس��ي للبرنام��ج. ومع ذل��ك، ال يزال 
عدد المشاريع والشراكات الجارية حالياً، 
قليل نسبياً، وس��يكون التعاون مع القطاع 
الخاص عامالً أساس��ياً ف��ي تحقيق النتائج 
المرجوة. ويجب على الحكومات التركيز 
على بناء مواهب علمية محلية متخصصة 
في البيانات من أجل تعزيز كفاءة الخدمات 

وتشجيع االبتكار في القطاع الخاص”.
نحو تفاعل مع عمالء التجزئة

من ناحيت��ه، ق��ال رئيس قس��م المنتجات 
االس��تهالكية والتجزئة في منطقة الشرق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا لدى EY، أحمد 
رضا: “تمتلك تقنيت��ا الذكاء االصطناعي 

تصل ليد المستهلك النهائي. وسوف يكون 
التواص��ل واس��تخدام ال��ذكاء الصناع��ي 
عن طري��ق تفعيل التواص��ل الصوتي أو 
النظ��ر أو البصم��ة عن طريق اس��تخدام 
اجهزة التواصل الذكي س��واء الهواتف أو 
أدوات االستشعار االخرى. وسوف تكون 
التجربة هي جوهر عملية التس��وق خالل 

القرن الواحد والعشرون”.
الخدمات المالية في الصدارة

وق��ال رئيس الخدمات المالية في الش��رق 
 ،EY ل��دى  أفريقي��ا  وش��مال  األوس��ط 
جوردون بين��ي، إن “ش��ركات الخدمات 
المالية في دول مجل��س التعاون الخليجي 
تتق��دم في مج��ال التش��غيل اآلل��ي الذكي 
وتعتمد العديد منها على الخبرة الحالية في 
اس��تخدام أدوات التش��غيل اآللي للعمليات 
الروبوتية لتشغيل عمليات المكاتب الخلفية 
آلي��اً، مثل الموافقة اآللي��ة على القروض، 
وإيج��اد مص��ادر جدي��دة لتوفي��ر القيم��ة 
للعم��الء. كم��ا تتعاون هذه الش��ركات مع 
شركات االتصاالت وقطاع التجزئة لبناء 
محفظة مفّصلة لعمالئهم من أجل التواصل 

معهم بشكل شخصي أكثر”.
المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي

يخت��م التقرير أنه في ظل التوجه الس��ريع 
للش��ركات نحو التقنيات التنبؤية الناشئة، 
فه��ي بحاجة إل��ى مراجع��ة والتعامل مع 
أم��ن المعلوم��ات، وأخالقيات اس��تخدام 

وخصوصية البيانات.
س��وف تحتاج مؤسس��ات القطاعين العام 
والخ��اص لتطوير نم��اذج حوكمة بيانات 
خاصة بها ووضع مبادئ توجيهية أخالقية 
أجل إدارة مخاطر السمعة.حول كيفية اس��تخدام بيان��ات العمالء من 
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بال��ذكاء  المدعوم��ة  األدوات  م��ن  العدي��د 
االصطناع��ي لتس��هيل مهم��ة البح��ث عن 
المرش��ح المثالي، حيث تق��دم الميّزة الجديدة 
الت��ي ت��م إضافته��ا ألداة البحث عن الس��ير 
الذاتية اقتراحات أكثر دقة تستند على عمليات 
البحث التي قام صاحب العمل بإجرائها. فمثالً 
إن بح��ث صاح��ب العمل عن كلم��ة “مدير 
حسابات العمالء”، تقترح له أداة البحث عن 
الس��ير الذاتية مس��ميات وظيفية مماثلة مثل 
“مدير مبيعات” أو “مدير عالقات العمالء”.

وأضي��ف له��ذه األداة مي��زة أخرى تس��اعد 
أصحاب العمل عند البحث عن المرش��حين 
بحس��ب اس��م الجامعة أو اس��م الش��ركة أو 
المسمى الوظيفي أو غيرها، فغالباً ما يواجه 
أصح��اب العم��ل الذين يس��تخدمون معايير 

الذكاء االصطناعي لتسهيل عمليات التوظيف والفرص

قام بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في 
من  مجموعة  بإطالق  األوسط،  الشرق 
البحث  لتطوير عمليتي  التقنية  المّيزات 
الشرق  عن عمل والتوظيف في منطقة 
في  معتمداً  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
لمساعدة  االصطناعي  الذكاء  على  ذلك 
العمل  ف��رص  إيجاد  في  الكفاءات 

المناسبة بطريقة أكثر فعالية.

الوظيفة حسب المؤهالت
أول ه��ذه الميّزات هو نظ��ام مدعوم بالذكاء 
االصطناعي يقترح وظائف تناسب مؤهالت 
المهنيي��ن. فنظ��راً ألن أكثر م��ن 33 مليون 
باحث عن عمل مسّجل حالياً، ومئات اآلالف 
ي��زورون الموقع للبحث ضمن أكثر من 15 
ألف وظيفة متاحة يومياً، من المهم جداً تقديم 

توصيات بالوظائف المناسبة لهم.
وفي الواقع، إن نجاح عملية البحث عن عمل 
تعتمد على نس��بة مالءمة مؤهالت الشخص 
مع متطلبات الوظيفة، وهذا هو سبب إطالق 
نظام يقت��رح توصيات بالوظائف المناس��بة 

للسير الذاتية للباحثين عن عمل.
وه��ذه التكنولوجي��ا المتط��ّورة ال تق��دم فقط 
توصي��ات تس��تند عل��ى الكلم��ات المفتاحية 
الموجودة على السيرة الذاتية، بل قادرة أيضاً 
على تتبع الوظائف التي بحث عنها الشخص 
واطلع عليها وتقدم إليها، ومن ثم اقتراح الئحة 
بفرص العمل المناسبة. كما قام الموقع بإضافة 
ميّ��زة جديدة لتوصيات الوظائف، حيث تقوم 
هذه الميزة تلقائياً بتحليل مؤهالت واهتمامات 
الشخص التي يمتلكها المهنيون العاملون في 
نف��س مجاله، ومن ثم تقدم توصيات مناس��بة 
له، فبهذه الطريقة سيتمّكن الباحث عن عمل 
من معرف��ة الوظائف التي بحث عنها هؤالء 

العاملون واطلعوا عليها وتقدموا إليها.
المرشح المناسب للشركات

بالنس��بة إلى الش��ركات، قام الموقع بإطالق 

البحث هذه مش��كلة اختالف األسماء كوجود 
أخط��اء مطبعي��ة أو مختصرات أو أس��ماء 
مس��تعارة، األمر الذي يؤثر سلباً على نتائج 
البحث. فمن خالل هذه الميّزة، سيقوم النظام 
تلقائياً بجمع كافة الس��ير الذاتية التي تناسب 
متطلب��ات صاحب العمل، بما في ذلك جميع 

المسميات المختلفة للكلمة التي يبحث عنها.
التطوير أساس العمل

وتعليق��اً على ذل��ك، قال المدي��ر العام لبيت.
ك��وم، عمر طهبوب: تعد التكنولوجيا محور 
اهتمام شركتنا، فنحن نسعى باستمرار لتوفير 
أكثر األدوات فعالية والمعلومات التي تسّهل 
على كل من الباحثين عن عمل عملية العثور 
على وظائف، وعلى الش��ركات مهمة إيجاد 
مرش��حين لوظائفه��م الش��اغرة. وم��ع هذه 
الميّزات المدعومة بالذكاء االصطناعي التي 
نوفّره��ا على موقعنا، س��ندعم الباحثين عن 
عمل والشركات بش��كل أكبر ونساعدهم في 

إيجاد ما يبحثون عنه.
أض��اف: كوننا نعمل مع أكثر من 33 مليون 
باحث عن عمل و4 آالف شركة في المنطقة، 
فإننا نس��عى باس��تمرار لتطوي��ر مصادرنا 
بهدف تحسين سوق العمل في المنطقة وجعله 
أكث��ر فعالية. وهذا هو الس��بب ال��ذي يدفعنا 
لالستثمار بشكل أكبر في األدوات المدعومة 
بالذكاء االصطناعي خالل السنوات المقبلة، 
أكثر عمليتي التوظيف والبحث عن عمل.حيث سنوفّر العديد من األدوات التي ستّسهل 

عمر طهبوب

االستثمار

بشكل أكبر

في األدوات

المدعومة

بالذكاء االصطناعي

خالل السنوات

المقبلة
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بش��كل خاص، حي��ث تبل��غ 88 % مقابل 58 % 
للشباب.

عمل المشروع
وف��ق البنك الدولي، فإن المش��روع س��يقدم منحاً 
لمنظم��ات غير حكومي��ة منتقاة لتوظيف ش��باب 
عاطلي��ن ع��ن العمل لمدة ع��ام عل��ى األقل، مع 

مشروع للبنك الدولي يوفر عماًل للشباب في غزة

قدم البنك الدولي مشروعًا جديداً لتوفير دعم قصير األجل للشباب العاطلين عن العمل في غزة، عبر توظيف 
مثل  مجاالت  في  الخدمات  لتقديم  حكومية  غير  منظمات  لدى  النساء،  من  نصفهم  شاب،   4400 حوالى 
الصحة والتعليم والمساندة للمعوقين وكبار السن. وسيمول المشروع الجديد، الذي يأتي في إطار منحة 
اإلنترنت  المعتمدة على  الوظائف  المهارات ومساندة  التدريب على  أميركي، تقديم  بقيمة 17 مليون دوالر 

لعدد إضافي من الشباب يبلغ 750 شابًا.

الط��ارئ  غ��زة  “مش��روع  سيس��تهدف 
للم��ال مقابل العمل ودع��م العمل الحر”، 
الشباب العاطلين عن العمل الذين تتراوح 
أعماره��م بين 18 و34 عاماً، وس��يعمل 
مع المنظمات غي��ر الحكومية التي لديها 
تاريخ ف��ي تقدي��م الخدم��ات االجتماعية 
للمجتمعات المحلية األكثر ضعفاً بش��كل 
خ��اص، والمنظمات غي��ر الربحية التي 
تقدم المس��اندة لممارس��ي العمل الحر في 

االقتصاد الرقمي.

قلة الفرص في القطاع
وتعليق��اً على ذلك، قال��ت الممثلة المقيمة 
ومدي��رة مكتب البنك الدول��ي في الضفة 
الغربي��ة وغ��زة، مارينا وي��س، إن عدم 
االس��تقرار االقتص��ادي وقل��ة الوظائف 
ع��ن  المتعلمي��ن  غ��زة  ش��باب  يعيق��ان 
المس��اهمة في النمو االقتصادي. فنصف 
األي��دي العامل��ة عاطلة ع��ن العمل، كما 
تش��هد الخدم��ات األساس��ية مث��ل المياه 
والكهرباء تراجعاً حاداً ... وهي ظروف 
تذك��ي التوترات االجتماعية. مضيفةً، أن 
خلق فرص عمل وتوظيف الش��باب هما 

جوهر هذه االستراتيجية.

حالة اجتماعية متردية
يعاني أكثر من نصف س��كان غزة )نحو 
900 ألف شخص( من الفقر، ويشمل هذا 
نحو 300 ألف ش��خص يعيشون في فقر 
مدقع غير قادرين على توفير احتياجاتهم 
من الم��أكل والملبس والمس��كن. ويواجه 
الش��باب آفاق��اً قاتمة، مع زي��ادة معدالت 
البطال��ة ع��ن 50 %. ووصلت معدالت 
بطالة الش��ابات إل��ى مس��تويات خطيرة 

من��ح أولوي��ة لألس��ر الفقي��رة واألكث��ر 
معان��اة المدرجة في برنام��ج التحويالت 
النقدية التابع ل��وزارة التنمية االجتماعية 
الفلس��طينية. كما س��يوفر منحاً لمنظمات 
عل��ى  الش��باب  لتدري��ب  ربحي��ة  غي��ر 
العم��ل  ليمارس��وا  الالزم��ة  المه��ارات 
الح��ر عل��ى اإلنترن��ت، وتجهيزهم لبدء 
أنش��طتهم التجارية اإللكترونية الخاصة. 
وتشمل هذه المهارات تطوير البرمجيات 
وتصمي��م المواق��ع اإللكتروني��ة وأعمال 
الترجمة وحتى المهام األكثر بساطة مثل 
نسخ المستندات الممسوحة ضوئيا وجمع 

البيانات.
م��ن جانبه��ا، لفتت رئيس��ة برنامج البنك 
الدولي للتنمية البش��رية سميرة حلس إلى 
أن المشروع يهدف إلى تقديم إغاثة موقتة 
م��ن خ��الل توفي��ر الدعم لدخل الش��باب 
وأس��رهم، ومعالجة الخدمات االجتماعية 
المنهك��ة، مش��يرة إل��ى أن ه��ذه العملية 
س��تحقق تأثي��راً مضاعف��اً عندما يحصل 
الش��باب عل��ى دخل مع توفي��ر الخدمات 
االجتماعية الضرورية لألس��ر الضعيفة، 
ما يسهم في رفاهتهم ورفاهة المجتمعات 

الفقيرة في غزة.

اهتمام خاص بالشابات
ويركز المشروع بشكل كبير على الشابات 
في غزة، ما يتطلب أن يمثلن نصف الشباب 
المستهدف على األقل في الوظائف قصيرة 
األجل والمهارات الرقمي��ة، ويهدف ذلك 
إلى تزويد الش��ابات بخب��رات عملية قيمة 
س��تزيد من قدرتهن عل��ى الحصول على 
على اإلنترنت.العم��ل وتخلق فرصاً مرنة للعمل المعتمد 

مارينا ويس

تزويد الشابات

بخبرات عملية

ستزيد

من قدرتهن

للحصول

على العمل
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أمام الخبرات والكف��اءات العربي��ة والعالمية للمش��اركة في هذا الحدث واإلس��هام في 
ترك إرث عالم��ي ... وها نحن الي��وم نفتح الباب أمام الش��باب العربي وش��باب العالم 
للمش��اركة في تحضيرات أكبر وأهم حدث رياضي عالمي من خالل اإلعالن عن فتح 
باب التسجيل الستقبال المتطوعين الذين سيشاركوننا رحلتنا إلى مونديال قطر 2022، 
حيث سنعمل معهم يداً بيد لضمان تنظيم نس��خة مميزة واستثنائية من بطولة كأس العالم 

لكرة القدم تضمن رفعة اسم منطقتنا العربية الغالية”.

التطوع من منظور آخر
من جهته، أشار س��فير اللجنة العليا والمذيع في قناة “بي إن سبورتس”، محمد سعدون 
الك��واري، إلى الدور الحي��وي الهام ال��ذي أداه المتطوعون خالل تجرب��ة عمله ضمن 
فريق مجموعة “بي إن سبورتس” وتغطية أخبار بطولة كأس العالم لكرة القدم “روسيا 

.”2018
ولفت إلى أن تجربة التعامل مع المتطوعين في روس��يا كان��ت فريدة من نوعها خاصة 
وأن الكثي��ر ممن ذهبوا ليس��وا على دراية ش��املة بالبلد وثقافتها. ل��ذا أدى المتطوعون 
دوراً هاماً ف��ي مجاالت كثيرة أهمها إبراز صورة مش��رفة ومضيافة لروس��يا، إضافة 
إلى توفير دعم لوجس��تي في مختلف مرافق البطولة وتوجي��ه الجمهور في المطارات، 

واالستادات، ومناطق المشجعين.
كما تحدث المتطوع في بطولة كأس العالم لكرة القدم روس��يا 2018، محمد السوسي، 
عن تجربته التطوعية قائالً: “تطوعت في البطولة لمدة ش��هر وعمل��ت جنباً إلى جنب 
مع خبراء من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. واكتش��فت خ��الل تجربتي أهمية إلغاء 
الصور النمطية الراسخة في أذهاننا عن بعض الش��عوب، وضرورة التعاون مع أفراد 
اغتنام هذه الفرصة واإلسهام في تغيير الصور النمطية عن المنطقة”.من مختلف االنتماءات الفكري��ة والثقافية لتحقيق غاية واحدة. ل��ذا، أحض الجميع على 

التطوع فرصة للشباب في مونديال قطر 2022

فرصة ذهبية
وجاء ف��ي بي��ان للجن��ة المش��اريع واإلرث، 
أن التجرب��ة س��تعود على المتطوعي��ن بالنفع 
الكبي��ر، حي��ث س��توفر له��م فرص��ة تطوير 
مؤهالتهم المهنية من خ��الل دورات تدريبية 
خاصة بالتطوع تق��دم بالتعاون م��ع عدد من 
الش��ركاء المحليي��ن واإلقليمي��ن والدوليي��ن، 
عالوةً عل��ى إتاحة فرص الكتس��اب مهارات 
وخبرة جديدة س��تثري معارفه��م وخبراتهم، 
وتلب��ي تطلعاتهم بع��د البطولة. كما س��يكون 
للمتطوعي��ن أفضلي��ة عن��د تقدمه��م بطل��ب 
االنضم��ام لبرنام��ج التطوع الذي سيش��رف 
عليه االتح��اد الدولي لك��رة الق��دم )فيفا( عام 

2022، بحكم خبرتهم القريبة من البطولة.
م��ن  األول��ى  بالدفع��ة  اللجن��ة  ورحب��ت 
المتطوعي��ن وعدده��م 22 متطوع��اً يمثلون 
دوالً مختلفة منها قط��ر، والبحرين، ومصر، 
واألردن، والمغ��رب، وباكس��تان، وعم��ان، 
وفلسطين، ولبنان، والس��عودية، والصومال، 
وتركي��ا،  وتون��س،  وس��وريا،  والس��ودان، 

واليمن.
وف��ي ع��رض تقديم��ي عن آلي��ة التس��جيل، 
دعت مدي��رة التواصل المجتمع��ي في اللجنة 
العلي��ا، ميع��اد العم��ادي، كل مش��جعي كرة 
القدم والمهتمين، ال س��يما في الوطن العربي، 
الذهبي��ة وتس��جيل  الفرص��ة  الغتن��ام ه��ذه 
اهتمامهم واالنضمام إلى الجهود التحضيرية 

الستضافة البطولة.

الطاقات الشبابية
وفي كلمة له خ��الل حفل أقامت��ه اللجنة العليا 
لإلعالن ع��ن فتح باب التس��جيل، قال األمين 
العام للجنة، حس��ن الذوادي، “إننا نعمل على 
تحقيق كل الوعود التي قطعناه��ا لفتح اآلفاق 
أمام الطاقات الش��بابية وإتاحة فرص مختلفة 

بعدما  وذلك   ،2022 لمونديال  قطر  استضافة  في  والمساهمة  المشاركة  عن  بمعزل  الشباب  يكون  لن 
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، المسؤولة عن تسليم مشاريع البنية التحتية الالزمة الستضافة 
قطر  دولة  استعدادات  جهود  في  بالتطوع  الراغبين  أمام  التسجيل  باب  فتح  عن  للبطولة،  قطر  دولة 

الستضافة البطولة.
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الحركة اآللّية من “كارل أف بوشرر”
قام المهندس��ون لدى “كارل أف 
بوش��رر” بتنفيذ تقنيّة التوربيون 
 CFB المذهل��ة، وه��ي كاليب��ر
T3000، حي��ث يبدو التوربيون 

وكأنّه يطفو.
األخ��رى  المزاي��ا  بي��ن  وم��ن 
ل���“كارل أف بوش��رر”، وظيفة 
إيق��اف الثواني ف��ي التوربيون، 
باإلضاف��ة إلى أنّه��ا مصدّقة من 
قبل المعهد السويس��ري الرسمي 

الختبار كرونومتر الساعات.

Galaxy Watch من “سامسونغ”
أطلقت سامسونغ لإللكترونيات، 

ساعة Galaxy الذكية.
م��ن  الس��اعة،  ه��ذه  وتعتب��ر 
أفض��ل األجه��زة ف��ي منظومة 
“سامسونغ” بفضل العمر طويل 
األمد للبطارية، حيث تصل إلى 

أكثر من 80 ساعة.
وتساعد الساعة التي تركز على 
اللياق��ة البدني��ة، على االس��تفادة 
من القدرات المتط��ورة لمراقبة 

اإلجهاد والنوم.

RW1212 من “ريموند ويل”
كش���ف�ت “ريموند وي�ل” 
ع��ن س�����اعتها الجدي��دة 
كاليب������ر  والحصري����ة 
س���كالت�ون،   RW1212
الت��ي تع����د دلي��اً عل��ى 
رغبته��ا ف��ي مواصل����ة 

تخطي الحدود.
تُعد الساعة المطورة هدية 
األني��ق.  للرج��ل  مثالي��ة 

ويعد إصدار كاليبر RW1212 المهيكل األنيق الجديد، دلياً على 
اإلنجازات دائمة التطور لهذه الحركات المصنعة ذاتياً.

ذا تريزور: الجمال الكالسيكي والحداثة
“ذا تري��زور”، م��ن “أوميغ��ا”، هي 

ساعة تجمع بين الجمال الكاسيكي 
والحداث��ة الحقيق��ة، وه��ي على 
علب��ة م��ن قط��ر 39 مل��م فيها 
ح��رف ألم��اس وحب��ة ألم��اس 
عند الت��اج محاط��ة بزهرة من 

السيراميك األحمر.
يشار إلى ان ساعة “ذا تريزور”،  
مصنوعة من الس��تنليس ستيل، 
وفيها مينا مطلي أبيض، وحزام 

من الجلد األزرق.

“كونستياليشن” من “أوميغا”
تجمع ساعة “كونستيايشن” التي يبلغ 

قطرها 27 ملم ما بين الس��تينلس 
س��تيل والذهب الخاص عيار 
ه��ذه  وتأت��ي  قي��راط.   18
الرائع��ة م��ع مينا  الس��اعة 
أوبالين باللون الفضي ونمط 

ناعم مثل الحرير.
كونستيايشن  ساعة  وتعمل 
وفق آلية الحركة الميكانيكة 
أوميغ��ا ماس��تر كرونوميتر 

كاليبر 8700.

ساعات ... بإصدار محدود
أطلق صانع الساعات الفاخرة 
السويسري “كارل أف بوشرر” 
وأكب��ر بائ��ع بالتجزئ��ة ف��ي 
س��اعات   JD.com الصين، 
ذات اإلصدار المحدود. وهي 
س��اعة “باترافي سكوبا تيك” 
النسائية الحصرية، والمتوفرة 

.JD.com فقط على
وقد تم صنع 888 ساعة فقط، 
وهي تتمتع بحرف سيراميك 

أحمر متحرك ملفت لانتباه.
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إصدار “كرونوفايتر غراند فينتاج”
قامت دار الساعات 
“غراهام”، بكشف 
النقاب عن إصدار 
جديد، وهي ساعة 
“كرون�وفايت������ر 
غران���د فين�ت��اج” 

المطورة.
ويجس��د اإلص�دار 

الجديد فاعلية التفكير الكافي عندما يتطابق مع التنفيذ الفعلي بطريقة 
أنيق��ة، في علبة قطرها 47 مللم، تحتوي عل��ى فتحة كبيرة، وزناد 

تشغيل/إيقاف أيقوني.

ساعة ذكية جديدة من “كاسيو”
 CASIO ”أعلنت “كاس��يو
ع��ن تواف��ر س��اعتها الذكية 
 Pro Trek WSD - الجديدة
F20A، المصممة خصيصاً 
النشاطات  ممارس��ة  لمحبي 
ف��ي البيئ��ة الخارجي��ة، في 

أسواق اإلمارات.
الجدي��د،  الط��راز  ويتوف��ر 
للخرائ��ط  بنظ��ام  الم��زود 

يمكن استخدامه في نمط عدم االتصال باإلنترنت، حصرياً ولفترة 
محدودة فقط.

تنصيب ألواح رقمية في الفندق
ت�م�اش��������ي�اً 
م��ع مبادرت��ه 
إل��ى  الرامي��ة 
االس�������تغناء 
ع���ن ال���ورق 
وحماية البيئة، 
نج�ح ف�ن����دق 
كانال س�نترال 

الخلي��ج التجاري، في تنصيب أل��واح رقمية تفاعلية في كافة غرف 
الفن��دق وأجنحته. وبهذا س��يكون بإمكان كافة الضيوف االس��تمتاع 

بإقامة متميزة وفاخرة من طراز خمس نجوم.

جائزة أفضل فندق
اجتم��ع جول����ت 
مي��او س����وي�را 
ومصنع الساعات 
ك���ارل  الفاخ��رة 
أف. ب�وش�����ي�رر 
الختي��ار الفائ����ز 
ف�ن��دق  بجائ���زة 
العام. وهذه السنة 

منحت الجائزة لمنتجع بورجينستوك األسطوري على ضفاف بحيرة 
لوس��يرن. وبمناس��بة احتفال هذه الجائزة الخاصة، عرضت كارل 

أف. بوشيرر ساعاتها الفاخرة في سلسلة من الصور الفنية.

Forever Rose تفتتح متجراً في لندن
أع�ل�ن������ت 
 Forever
 R o s e
 ،London
افتتاح  ع��ن 
متج��ره����ا 
الجدي��د ف�ي 

شارع Pont في العاصمة البريطانية. ويقدم المتجر مجموعات فريدة 
من الورود التي تدوم طوياً وتنسيقات مميزة من األزهار والورود 
المنفردة، باإلضافة إلى العطور الرجالية والنس��ائية والش��وكوالتة 

البلجيكية المحضرة يدوياً والمجوهرات الماسية الفخمة.

إصدارات “أدميرال ليجند” الفاخرة
أطلقت دار الساعات “كوروم - 
Corum” إصدارات “أدميرال 

ليجند” الفاخرة.
الفري��دة  الس��اعات  وتحت��وي 
عل��ى ثاث��ة عق��ارب، تاريخ، 
كرونوغراف أو ثوان صغيرة.

اإلص��دارات،  ه��ذه  وتأت��ي 
بس��وار من الس��اتان أو الصلب 
أو المطاط المعال��ج بالكبريت، 
وتتوفر بأحج��ام 32، 38، 42 

ملم.
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متجر “يوسك” في دبي
صبح�������ت  أ
“يوس�����ك”، 
س�لسلة متاجر 
ئ������ة  لت�ج�ز ا
الدنماركي�����ة 
للمفروش���ات 
م�������ة  لع�ا ا

األحدث ضمن السوق في دولة اإلمارات، واألكثر توافقاً مع البيئة. 
ويت��م الحف��اظ على الطاقة ف��ي المتجر عن طريق تنظيم اس��تخدام 
اإلض��اءة والتكيي��ف، م��ع وضع النبات��ات التي تس��اهم في خفض 

الحرارة الداخلية وتنقية الهواء.

TOMMYNOW ICONS عرض
 TOMMYNOW أقيم عرض 
ICONS ف��ي ش��نغهاي، وتخلّل 
الح��دث الكش��ف ع��ن مجموعة 
األولى،   TommyXLewis
 TOMMY إل��ى جانب تش��كيلة
ICONS الكبس��ولية النسائية من 
.Hilfiger Collection مجموعة

والملفت أن كافة اإلطاالت التي 
ظه��رت عل��ى منص��ة العرض 
توفّرت فوراً للتسّوق على قنوات 

الشراء.

افتتاح فندق السيف من جميرا
يس�����تحض�ر 
فندق الس��يف 
م��ن جمي���را 
في تصاميم�ه 
ن  ف�ن��������و و
ضياف�ت������ه، 
عادات التجار 
اإلماراتيي���ن 

باستقبال الزوار بحفاوة بالغة. ويتربع الفندق في حي السيف، ويضم 
10 مجمعات من البيوت العربية وسط ساحات السوق القديم، ليغمر 

ضيوفه بنفحات من عبق الماضي في كل ركن من أركانه.

فندق بوريفاج جنيف
يق����ع ف�ن����دق 
ب�وري�ف�������اج 
جني���ف، عل�ى 
ضفاف بحي��رة 
جني��ف مقاب��ل 
ناف�ورة جني��ف 
الش�هيرة وجبل 
م���ون ب����ان 

بقمم��ه المكللة بالثل��وج ذات األجواء الزاخرة بالتش��ويق. وبمجّرد 
حج��ز جن��اح إمبيريال في الفندق، س��تحظى بفرص��ة للذهاب إلى 

شوارع جنيف في سيارة ميني كوبر واستكشاف حنايا المدينة.

حياة الحرية في حجرة
فّ�������ر  ي���و
مشروع “ذا 
ريزيدنسز” 
ف�ي أب���راج 
بحي������رات 
جميرا ش�قق 
 ، س�������كنية
حيث ان كّل 

ش��قّة تتميز بحجرة زجاجية، ليش��عر المقيمون بالحرية بين ربوع 
المبن��ى. توفّر هذه الحجرات إطاالت ال تُحجب س��واء كانت في 

غرفة المعيشة أو المطبخ أو إحدى غرف النوم.

Medpan جزر النخل توقع عقداً مع

وقعت لجنة محمية جزر النخل الطبيعية “الميناء”، عقداً مع المدبان 
Medpan، وذلك من أجل تنفيذ مش��روع إدارة الساحف البحرية 
ف��ي محمية جزر النخل الطبيعية في لبنان. ويهدف المش��روع إلى 
“إزال��ة العراقيل الت��ي تخفض من تكاثر الس��احف أو تخفف من 

أعدادها أو تؤدي إلى تهديد حياتها ومتطلبات عيشها”.
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كانيون رانش سبا كلوب
ي�ت���راف�����ق 
اإلب�ح�������ار 
ع�م��وم������اً 
م��ع التخل��ي 
ع�ن الحمي���ة 
الغذائي���ة. إال 
أّن سيليبريتي 
قد  ك��روزس 

غيّ��رت هذا المفهوم، فافتتحت كانيون رانش س��با كلوب على متن 
أس��طولها لتعيد مفهوم خدمات السبا واللياقة البدنية خال اإلبحار، 

مستمدّةً الوحي من أحدث االبتكارات في مجال الصحة والعافية.

يخت الـ“سوبر ماجستي”

صنع��ت جلف كرافت معي��اراً لإلتق��ان تصعب منافس��ته، متمثلة 
في الماجس��تي M/Y Altavita 125، اليخت الس��وبر الذي يقدم 
المس��توى التالي من الكم��ال، كما وأنه ثالث يخت يتم تس��ليمه في 
أوروبا من أصل ستة يخوت تم تصنيعيهم منذ إطاق هذا الطراز.

عروض ترفيهية عالمية
يتّس�م أس��طول 
روي������������ال 
كاريبي��������ان 
إنترناش��يونال 
بمزاي��ا عدي��دة 
بدءاً بالمطاعم، 
حيث تض�ّم كّل 
سفينة أكثر من 

20 مطعماً. يُعدّ هذا األسطول الخط الوحيد للرحات البحرية الذي 
يقدّم ع��روض برودواي الحائزة على جائزة توني، حيث س��يتمتّع 

المسافرون بعروٍض منها “غريز” و“ماما ميا” و“كاتس”.

Yvan Tufenkjian مجوهرات
اخت��ارت الممثات جين��ا رودريجيز 
وكارا بوين��و، ومقدم��ة البرام��ج في 
شبكة E! News زوري هال ارتداء 
 Yvan Tufenkjian مجوه��رات 
لظهورهن ف��ي حفل توزيع النس��خة 
 Emmy Awards ال���70 من جوائز
الس��نوية التي جرت ف��ي مدينة لوس 
انجل��وس. وللمناس��بة، ق��ال المدي��ر 
 )Yvan Tufenkjian( الش��ريك في

إيف توفنكجيان: نحن س��عداء ألن مش��اهير اخت��اروا أن يرتدوا من 
مجوهراتنا، ونحن فخورون لتمثيل المجوهرات اللبنانية بهذا الحدث.

Versace تستحوذ على Michael Kors
 Michael استحوذت
Kors عل��ى أيقون��ة 
المعروف��ة  األزي����اء 
ف�����ي    Versace
 2.1 قدره��ا  صفق��ة 
مليار دوالر متضمنةً 
يعتبر  مم��ا  الدي��ون، 

منصة انطاق للشركة االميركية في عالم األزياء الفخمة.
وتبعاً للصفقة، س��تقوم Michael Kors بتغيير اس��م الشركة إلى 
 Donatella وس��تضمن بقاء ،Capri Holdings Limited

Versace قائمةً على أعمال الشركة بعد االستحواذ.

متجر جديد لـdunhill في دبي مول
تنعكس الرموز 
التي اش��تهرت 
عام��ة  به��ا 
لندن   dunhill
متجره��ا  ف��ي 
الجديد في دبي 

المول، الذي يكتب فصاً جديداً من حكاية الدار البريطانية العريقة 
في الش��رق األوس��ط. ينتظر ضيوف المتجر تجربة تس��ّوق فاخرة 
عنوانها الرجولة، تضّم أحدث المجموعات التي تحمل توقيع المدير 
اإلبداع��ي للعامة مارك ويس��تون، إلى جانب ُرك��ن جديد للحاقة 

وخدمات حصرية خاصة بالعماء.
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تطوير لقاح إنفلونزا ذاتي

ليزر لقياس ذوبان جليد األرض

طـّور علمـــاء جامعـــة 
واشـــنطـن األميركيـــة 
لقاحـــاً لإلنفلونزا يمكن 
إرســاله إلـى المرضى 
عبر البريد، لالســتخدام 
الذاتي من دون مساعدة 
أحـد. ويأتي اللقاح على 
شــكل لصاقة ال تتطلب 

أي تدريــب الســتخدامها، تحتوي علــى العديد من اإلبــر المجوفة 
الصغيرة، والتي ال يمكن الشعور بها وهو آمن للحيوانات والبشر، 

ويمكن شحنه مباشرة إلى باب المنزل.

تطلــق وكالــة ناســا األميركيــة 
 ICESat-2 أحدث ليزر فضائي
تبلغ قيمته مليار دوالر، لكشــف 
درجة ذوبــان الجليد في األرض 
بســبب تغير المناخ. ويبلغ وزن 
الجهاز نصف طــن، ويتوقع أن 
يجري إطالقه من القاعدة الجوية 
فادنبورغ في كاليفورنيا. وستمكن 
المعلومات التــي يجمعها الليزر 

من قياس تغير طبقات الجليد ســنوياً في غرينالنــد والقارة القطبية 
الجنوبية. وسيقيس ُسمك الجليد وليس المساحة التي يغطيها فحسب.

قطار يعمل بالهيدروجين

عالج لمرض التصّلب المتعدد

كشــفت ألمانيا عن أول قطار يعمــل بالهيدروجين في العالم، حيث 
تم إطالق اثنين من قطارات Coradia iLint الزرقاء الســاطعة، 
اللذان تم تطويرهما من قبل شركة “ألستوم” الفرنسية، ليسيرا على 

طريق يبلغ طوله 100 كيلومتر.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ“ألســتوم”،  هنري بوبارت، أن أول قطار 
هيدروجين في العالم دخل في الخدمة التجارية، وهو جاهز لإلنتاج، 
مضيفاً، أن الشــركة تخطط إلطالق 14 قطاراً آخر. وقد تم تجهيز 
قطــارات الهيدروجين بخاليا الوقــود التي تنتج الكهرباء من خالل 
مزيج من الهيدروجين واألكســجين، فيما يتم تخزين الطاقة الزائدة 

في بطاريات الليثيوم أيون على متن القطار.

أظهــرت دراســة طبية 
حديثة أجريت في مركز 
كليفالند كلينك، أن العقار 
المســّمى “إبوديالست” 
قلّل من ضمــور الدماغ 
لــدى مرضــى التصلب 

المتعدّد المترقي بنسبة 48 % مقابل استخدام عالج وهمي.
وأجريــت الدراســة التي أطلــق عليها اســم SPRINT-MS على 
مدى عامين في 28 موقعاً في الواليات المتحدة األميركية، وشملت 
255 مريضاً، ونُشرت نتائجها في مجلة “نيو إنغالند جورنال أوف 

ميديسن” الطبية.

شركة يابانية الستكشاف القمر

كشفت شركة إيسبيس اليابانية الناشئة الستكشاف القمر أنها تعاقدت 
على رحالت على متن صواريخ شركة سبيس إكس المملوكة إليلون 
ماســك في عامــي 2020 و2021، وذلك فــي أول خطوة لها تجاه 
تقديم خدمات مثل التنقيب عن الماء على القمر. وبعد الوصول إلى 
الفضاء على متن الصاروخ )فالكون 9( التابع لشركة سبيس إكس، 
تخطط إيســبيس إلى أن تضع مســباراً في مدار حول القمر وتضع 
مركبتين على ســطح القمر مما يمهد الطريق لرحالت استكشــافية 
أخرى. وتأمل إيســبيس فــي تقديم خدماتها لعمــالء من الحكومات 
والقطاع الخاص بما في ذلك نقل شــحنات للقمر ومهام استكشــافية 

مثل التنقيب عن الماء بعدما اقتربت إمكانية استعمار القمر.
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سوء المعاملة يشوه الحمض النوويعالج “غير مسبوق” للصلع
توصلت دراسة 
علميــة جديـــدة 
إلـــى عـــــالج 
جديــد للصلـــع 
قــط  لـتســـــا ا و
يــد  لشـــــــــد ا
للشــعـر، يعتمد 
تحفـيــــز  علـى 
ت  لبصيــــــال ا

للنمو مرة أخرى، باستخدام عطر مصنوع من خشب الصندل.
وأوضحت الدراســة، أن بصيالت الشــعر تتضمن ُمستقبِل جيني 
يمكنــه استشــعار هــذا العطر عبر وســيط كيميائــي، وتوجد هذه 
المســتقبالت فــي مناطق خارج أنســجة األنف، مما دفــع العلماء 

لتعقب استجابة البصيالت لتلك الرائحة.
وللوصول لذلك اعتمدوا، على فصل بصيالت الشــعر عن عينات 
مــن فروة رأس بشــرية، وقامــوا بإنباتها مختبريا، بعــد تحفيزها 
هرمونيا بواســطة عطر خشــب الصندل، ليتبين أن له القدرة على 

إطالة فترة نمو الشعر.

كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد، أن إساءة معاملة األطفال قد 
تتجاوز إحداث صدمة نفسية إلى ما هو أعمق من ذلك، والوصول 
إلــى الحمض النــووي الخاص بالضحايا. ووجدت الدراســة التي 
اعتمــدت على عينة صغيرة من الرجــال، اختالفات في العالمات 
الكيميائيــة ضمن الشــيفرة الوراثية ألولئك الذين عانوا من ســوء 
المعاملة خالل فترة الطفولة. وفحص العلماء عملية كيميائية تسمى 
“مثيلــة الحمض النــووي الريبوزي منقوص األوكســيجين”، في 
عينات من الحيوانات المنوية، ووجدوا اختالفات ملحوظة ظهرت 

بين ضحايا المعاملة السيئة ومن لم يتعرضوا لتلك المعاملة.

“نوبل للفيزياء” لثالثي “ثورة الليزر”تطهير الجسم من السموم

اكتشف علماء جامعة سان باولو البرازيلية، أن التمارين الرياضية 
تســاعد في تطهير النســيج العضلي من السموم البروتينية. وبيّنت 
نتائــج التجــارب التي أجريــت على الفئــران المصابــة باعتالل  
عصبــي، بأنها تعاني من اضطراب االلتهــام الذاتي، وهي عملية 
تفــكك مكونات الخاليا المتضررة والســموم داخل الجســيم الحال 
)ليزوســوم(. بيد أن الفئران التي كانت نشــطة بدنيا قبل 4 أسابيع 
من التدخل الجراحي في العصب الوركي، حافظت على مســتوى 

االلتهام الذاتي أعلى من الفئران األخرى.

أعلنت األكاديمية الملكية الســويدية للعلــوم، تتويج العالم األميركي 
آرثر آشــكين، والفرنســي جيرار مورو، والكندية دونا ستريكالند 

بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2018، إلنجازاتهم في مجال الليزر.
وأوردت األكاديميــة في بيــان إعالن الجائزة، التــي تبلغ قيمتها 9 
ماليين كرونة ســويدية )مليون دوالر(، “أحدثت االختراعات التي 
يتم تكريمها ثورة في فيزياء الليزر”. وأضاف البيان، أن “األدوات 
المتطورة للتصويب بدقة تفتح الباب أمام مجاالت بحث لم تكتشــف 
بعد، وكم هائل من التطبيقات الصناعية والطبية”. كما فاز األميركي 
جيمــس أليســون، والياباني تاســوكو هونغو بجائــزة نوبل للطب، 

الكتشافاتهما التي أدت إلى تحقيق تقدم في عالج السرطان.
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اكتشفت البرمجية الخبيثة حالً أمنياً مثبتاً، أو نشاطاً 
لمراقبة الش��بكة فإنها توقف عملية اإلصابة وتلغي 

نفسها من النظام.
أم��ا ف��ي حال ل��م تعثر عل��ى أي من ه��ذه الحلول 
واألنش��طة عل��ى النظام، تنّش��ط البرمجية الخبيثة 
العدوى وتتحّرك عبر األجهزة من دون الحاجة إلى 
االتصال بالشبكة وذلك من خالل قرص التخزين. 
وعندم��ا يتم توصي��ل قرص تخزي��ن USB آخر 
بالحاسوب المصاب يصبح تلقائياً مصاباً ومستعداً 
لنشر البرمجية الخبيثة وإيصالها إلى أهداف أخرى.

المكسيك أولى الضحايا
وقال رئيس الفري��ق العالمي لألبحاث والتحليالت 
لدى كاسبرس��كي الب في منطقة أميركا الالتينية، 
دميتري بيس��توزيڤ، إن تهديد “دارك تكال” يبدو 
للوهل��ة األولى مث��ل أي هجوم يس��تهدف القطاع 
المصرفي بالتروجانات، لكن��ه أوضح أن التحليل 
المتعمق كشف عن مس��توى تعقيد متقدم في عمل 
البرمجية الخبيثة ال يُشاهد كثيراً في التهديدات التي 

برمجية “دارك تكال” تستهدف القطاع المصرفي

استهدفت عملية تخريبية إلكترونية معقدة معروفة باالسم “دارك تكال”، مستخدمين في أميركا الالتينية، 
لفترة السنوات الخمس الماضية على األقل، من أجل سرقة بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات المصرفية 
كمبيوتر  عبر  تلقائياً  التحرك  يمكنها  خبيثة  برمجية  باستخدام  وذلك  والمؤسسية،  الشخصية  والبيانات 

الضحية غير المتصل باإلنترنت.

وتنتشر البرمجية الخبيثة من خالل أدوات 
USB مصاب��ة وعب��ر وس��ائل التصيّ��د 
الموّج��ه، وتتضمن مزايا متطورة لتجنب 
الكش��ف عنها. ويعتقد أن الجهة التي تقف 
وراء العملي��ة التخريبي��ة هذه جهة ناطقة 

باإلسبانية من أميركا الالتينية.
وق��د جرى تطوير “دارك ت��كال” والبنية 
التحتية الداعم��ة لها تطويراً غير مألوف 
لجعلها تناس��ب عمليات االحتيال المالي، 
لتش��كل تهديداً يرّكز باألساس على سرقة 
المعلومات المالية، ولكنها بمجرد الدخول 
إلى جهاز الحاسوب، تقوم بسحب بيانات 
اعتماد الدخول إلى مواقع أخرى، تش��مل 
مواق��ع وي��ب ش��هيرة، جامع��ة عناوين 
البريد اإللكتروني الش��خصية والتجارية 
والس��جالت الخاص��ة بأس��ماء النط��اق 
وحسابات تخزين الملفات والمزيد، ربما 
لتُب��اع أو تس��تخدم في عملي��ات تخريبية 
مس��تقبلية. وم��ن األمثل��ة عل��ى الجهات 
المس��تهدفة عم��الء البري��د اإللكترون��ي 
Zimbra والمواق��ع اإللكتروني��ة التابعة 
Bitbucket وAmazon و ل��كل م��ن 

 Network Solutionsو  GoDaddy
وDropbox وRackSpace وغيرها.

طريقة عملها
تحم��ل البرمجي��ة الخبيثة حمول��ة متعددة 
المراح��ل توّزعها على المس��تخدمين من 
خ��الل أقراص التخزي��ن USB المصابة 
والرس��ائل اإللكترونية الخاصة بعمليات 
التصيّ��د الموجه. وم��ا إن تدخل في جهاز 
حاسوب حتى تقوم باالتصال بخادم القيادة 
ال��ذي تتبع ل��ه لتلقي اإلرش��ادات، وال يتم 
تس��ليم الحمولة إل��ى الضحي��ة إال عندما 
تُستوفى بعض شروط الشبكة التقنية. وإذا 

تستهدف القطاع المالي.
وأض��اف: “يس��اعد الهي��كل النموذج��ي 
للش��يفرة وآليات التش��ويش عل��ى تجنّب 
الكش��ف ع��ن البرمجي��ة الت��ي ال تس��لّم 
حمولتها الخبيثة إالّ عندما تقّرر أن الوضع 
آم��ن للقيام بذلك، وهذه الحملة نش��طة منذ 
س��نوات عدة وما زلنا نج��د عينات جديدة 
منه��ا، وه��ي ل��م تهاجم حتى اآلن س��وى 
أهداف في المكسيك، لكن إمكانياتها التقنية 
تجعلها قادرة على مهاجمة أهداف في أي 

جزء من العالم”.

نصائح للمستخدمين
التحقق من أي مرفقات في رس��ائل البريد 
اإللكتروني بأحد حلول مكافحة الفيروسات 
قبل فتحها، وتعطيل ميزة التشغيل التلقائي 
م��ن أقراص USB. التحق��ق من أقراص 
USB بأحد حلول مكافحة الفيروسات قبل 
فتحها وعدم وصل أجهزة USB مجهولة 
المصدر أو المحتوى بالحاس��وب. إضافة 
إلى اس��تخدام ح��ل أمني م��ع حماية قوية 

إضافية ضد التهديدات المالية.

ً وللشركات أيضا
تعطيل منافذ USB على أجهزة الحاسوب 
إال إذا كان��ت مطلوب��ة لالس��تخدام ف��ي 
النش��اط التجاري. ضبط التعامل بأقراص 
USB م��ن خ��الل تحدي��د اآلمن��ة الت��ي 
يمكن اس��تخدامها والغ��رض منها. تثقيف 
الموظفي��ن بش��أن الممارس��ات اآلمنة في 
اس��تخدام أق��راص USB، ال س��يما إذا 
كانوا يقومون بنقلها بين أجهزتهم المنزلية 
والمؤسسية. وأخيراً الحفاظ على أقراص 
آخرين.USB وعدم تركها في متناول أش��خاص 

دميتري بيستوزيڤ
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“كريم” تبلغ المليون كابتن
حـــقـــقـــــت 
 ” يــــــم “كر
لخدمة حجـز 
الســــيـارات 
عـــبــــــــــر 
لتطبيقــــات  ا
الذكية، إنجاز 

اســتثنائي ببلوغ عــدد كباتنها الذين يعملون علــى منصتها المليون 
كابتن. ويأتي هذا اإلنجاز،ليضاف إلى سلســلة إنجازاتها المتتالية، 
حيث قدمت منذ تدشــين عملياتها مليون فرصة عمل ومصدر دخل 

إضافي للشباب من الجنسين.

منشآت “فايسبوك” بالطاقة المتجددة
ي  تـنـــــــو
“فايسبوك” 
خـفــــــض 
ثـــات  نبعا ا
لغـــازات  ا
لمســـــببة  ا

لالحتباس الحراري بحوالى 75 %، وستشــغل أعمالها باســتخدام 
الطاقة المتجددة 100 % بحلول نهاية عام 2020، وتعد هذه الجهود 
جزء من تعهدها بمكافحة تغير المناخ. وتم بناء مشاريع طاقة الرياح 
والطاقة الشمســية على نفس شــبكة مراكز بيانات “فايسبوك” التي 

تشمل أوريغون وفيرجينيا ونيو مكسيكو والسويد.

خدمة البحث عن عمل على “غوغل”

أعلنــت “غوغــل”، عن إطالق ميــزة بحث جديدة علــى موقعها 
اإللكتروني وتطبيقها الذي يســمح لألشخاص بالبحث مباشرة عن 
قوائم الوظائف من عدد مــن بوابات الوظائف المحلية واإلقليمية. 
وستتضمن النتائج تفاصيل تحت كل منصب وظيفي مثل معلومات 
الراتــب ومراجعــات وتقييمــات صاحــب العمــل، باإلضافة إلى 
خيــارات مختلفة للتقدم لوظيفة أو اســتخدام مرشــح الموقع لرؤية 

الوظائف في المناطق المالئمة للمستخدم.
وبإمــكان المســتخدم عبر محــرك البحث كتابة كلمــة “وظائف” 
لتظهر نافذة يمكن البحث فيها عن أي وظيفة مناسبة، ويمكن فلترة 

النتائج حسب المدينة والتخصص والشركة وغيرها.

“جاك ما” يغادر علي بابا

أعلن الملياردير الصيني مؤســس “علي بابا” ورئيســها التنفيذي، 
جــاك ما، أنــه ســيغادر منصبه علــى رأس المجموعــة العمالقة 
للتجارة االلكترونية في 10 إيلول/سبتمبر 2019، وسيتزامن ذلك 

مع الذكرى العشرين لتأسيس المجموعة.
وأشار جاك ما، في رسالة وجهها إلى زبائن مجموعته وموظفيها 
والمســاهمين فيها، إلى أنه “ال يمكن ألي شركة أن تعتمد بالكامل 
على مؤسسيها. وقال: إنني في موقع يسمح لي بمعرفة ذلك، مؤكداً 
أن “ال أحد يستطيع ممارسة مسؤوليات الرئيس والمدير العام إلى 

األبد”.

”YouTube Gaming“ غوغل” تغلق“

تســتعد “غوغل” إلغالق تطبيق YouTube Gaming رســمياً 
فــي آذار/مــارس 2019، وذلك بعــد توفير غالبيــة المميزات في 
النسخة الرئيســية من “يوتيوب”. وكان Gaming، قد أطلق منذ 
بضعة ســنوات كطريقة لمســاعدة محبي األلعاب في العثور على 

محتوى خاص بألعاب الفيديو.
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“ياهو” تتجسس لصالح المعلنين

كشــفت مصــادر في “وول ســتريت جورنال” أن شــركة “ياهو” 
تســتمر في فحص رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بالمستخدمين 
لبيع البيانات للمعلنين. وقالت المصادر: إن هذه الممارسات ابتعدت 
عنها العديد من شــركات التكنولوجيا، لكن Oath، الشركة المالكة 
لـ“ياهو” تجري محادثات مع المعلنين لتقديم خدمة لتحليل أكثر من 

200 مليون صندوق بريد.

Game of Thrones على الهواتف الذكية

PUBG نسخة “اليت” من لعبة

 HBO أعـلـنــــت
عــن لعبة مسلســل 
 G a m e  o f
 T h r o n e s
الجديــدة للهواتــف 
الذكية والحواســب 

المحمولة، وهي من تطوير استوديو Nerial الذي يقف وراء سلسلة 
 Reigns: Game of Thrones وفي لعبة .The Reigns ألعاب
يختار الالعب كملــك أو ملكة في محاولة لتجنب التمرد والحروب 
الكارثية واالغتياالت أو التدخالت الخارقة للطبيعة للســيطرة على 

العرش ألطول فترة ممكنة.

طرحت Tencent المطورة 
للعبة PUBG نسخة جديدة 
“اليــت” من اللعبــة، حيث 
تعتبــر PUBG واحــدة من 
أشــهر األلعــاب فــي الوقت 

الحالي على مســتوى العالم، فيما تســتهدف النسخة الخفيفة الجديدة 
من اللعبة الهواتف الذكية ذات ذاكرة الوصول العشوائي المنخفضة.
وتجعــل هذه الخطوة الجديدة اللعبة متوافقــة مع المزيد من هواتف 
“أندرويــد”، بما في ذلك الطرازات منخفضة المواصفات من دون 
المساس بتجربة اللعب نفســها، حيث تظل مشابهة بالكامل للنسخة 

الراقية من اللعبة.

 أداة للتحذير من األخبار المزيفة
مــن  مجموعــة  أطلــق 
الصحفيين واإلعالميين، 
 ،NewsGuard أداة 
وهي عبــارة عن إضافة 
تســـتخدم كل من البشـر 
والذكــاء االصطناعــــي 

لمراجعة مواقع األخبار والمعلومات األكثر قراءة في العالم. ويمكن 
لمستخدمي متصفحات اإلنترنت “غوغل كروم” و“مايكروسوفت 
إيدج”، إضافة NewsGuard لتساعد في تحديد المواقع التي تنشر 
األخبــار الرســمية الصحيحة وتمييزها عن المواقــع األخرى التي 

تعتمد على األخبار المزيفة والوهمية.

“فايسبوك” يطلق خدمة Watch عالميًا
أطلق “فايسبوك” خدمة بث 
 Watch ومشــاهدة األفالم
على نطــاق عالمي، وذلك 
بعد إطالقها داخل الواليات 
المتحدة في 2017. وتمكن 
الخدمة الجديدة العمالء من 
االختيار ضمن باقة واسعة 

جداً من األفالم والبرامج التلفزيونية، وكذلك مشاركة مقاطع الفيديو 
القصيرة عبر حساباتهم الشخصية، كما في “إنستغرام”.

وتنــوي الشــركة مع إطــالق خدمتها عالميــاً، اقتســام األرباح مع 
الشركات المنتجة لألفالم السينمائية والبرامج التلفزيونية.

تعميم باعتماد النطاق (SY - سورية)
أصــدرت رئاســة مجلــس الــوزراء 
الســوري تعميمــاً، يقضي بــأن على 
الجهات العامة تضمين دفاتر الشروط 
الفنية الخاصة بالبرمجيات، وااللتزام 

بالضوابــط والنواظــم الخاصة بالمنظومــات المعلوماتية عند تأمين 
احتياجاتهم مــن البرمجيات، والحصول على وثيقة اعتمادية لها من 
الهيئة الوطنية لخدمات الشــبكة، وفــق النواظم الخاصة بمواصفات 
المنظومة المعلوماتية. وقال التعميم: إن على الجهات العامة، اعتماد 
أســماء نطاقات لكافــة المواقع الحكومية على الشــبكة تحت النطاق 
العلوي السوري )SY أو سورية(، بهدف رفع مؤشر تقانة المعلومات 

واالتصاالت، وتحسين المستوى الرقمي السوري على اإلنترنت.
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أكبر شركة للتجارة االلكترونية بروسيا
قـــــــع  و
مسؤولين 
فـــــــــي 
مجموعة 
“عـلــــي 
بــابـــــا” 
لقابضـة  ا
الصينية، 
وممثليـن 

من شركات “ميغافون”، “مايل رو” و“أر دي آي إيف” الروسية،  
فــي منتــدى اقتصاد الشــرق، الذي عقد فــي مدينة فالديفوســتوك 
الروسية، اتفاقية شــراكة في مجال االتصاالت واإلنترنت، إلنشاء 
أكبر شــركة للتجــارة اإللكترونية تعمل في روســيا ورابطة الدول 

المستقلة، بقيمة قدرت مبدئياً بملياري دوالر أميركي.
ومــن المقرر أن تدخل االتفاقيــة، التي تعتبر األكبر من نوعها في 
قطاع التجارة اإللكترونية في روسيا، حيز التنفيذ في الربع األول 
من عام 2019، وجرى التوقيع بحضور الرئيس ومؤســس “علي 

بابا”، جاك ما.

معركة بين “فايسبوك” و“بالك بيري”أمازون: فضيحة تسريب البيانات
فـتـحـــــــت  
شـــــــركــة  
أمــــــازون  
تحقيقاً حـول 
تـســــريــب 
مشـــــــتـبـه 
لمعلـومــات 
داخـلـيــــــة 

ســــريـة مــن قبـل موظفين في الشــــركة، مقابــل الحصول على 
رشاوى.

يذكــر ان أصابــع االتهام، تتجه نحو موظفيــن في عمالق التجارة 
اإللكترونيــة “أمازون”، وذلــك ببيع بيانات داخليــة وغيرها من 
المعلومــات الســرية عن طريــق وســطاء، إلى تجار مســتقلين، 
يعرضون منتجاتهم على الموقع، في مسعى لمساعدتهم على زيادة 
المبيعــات مقابل دفعات من المال، بحســب تقرير نشــرته “وول 

ستريت جورنال”.
وأشــار التقرير إلى أن هذه الممارســات التي تعد انتهاكاً لسياســة 

الشركة، أكثر حضوراً بشكل خاص في الصين.

فــــعـــــــــت  ر
يســــبوك”  “فا
دعـوى قضائيـة 
ضــد “بـــــالك 
ليمتد”،  بيــري 
ســـرقـة  بتهمـة 
بـراءة اختـراع، 
فــي تصعـيــــد 
جديـد للمعركــة 
بيـــن  القانونيـة 

الشــركتين. وتتهم فايسبوك بالك بيري بســرقة تكنولوجيا الرسائل 
الصوتيــة الخاصة بها. لكن “بالك بيــري” كانت قد رفعت دعوى 
أمــام محكمة اتحادية في لــوس أنجلوس في آذار/مــارس 2018، 
اتهمت فيها “فايســبوك” بالتعدي على بــراءات اختراع خاصة بها 

للرسائل عبر الهاتف المحمول.
وقالت الشــركة، إن “فايسبوك”، استخدمت بشكل غير مصرح به، 
تكنولوجيا خاصة ببالك بيري في الرسائل الفورية لخدمات الدردشة 

على فايسبوك ماسنجر وواتساب ماسنجر وإنستغرام.

42 خدمة الكترونية أردنية جديدة
صــرح وزيــر 
االتصـــــاالت 
جيــــا  لو تكنو و
ت  مـــــا لمعلو ا
مثنى  األردنــي 
الغرايبــة، بــأن 
الــوزارة تعمـل 

على إطالق 42 خدمة الكترونية حكومية جديدة، لتضاف إلى الـ30 
خدمــة التي أطلقت منذ بداية 2018. وقال: إن الوزارة تعمل، على 
تطبيــق 10 خدمــات على نظام Chatbot في عــدد من الوزارات 
والمديريات، لتســهيل تقديم الخدمة للمواطنيــن. ولفت إلى أن عدد 
الحركات الكلي للخدمات المطلقة الكترونياً حتى نهاية تموز/يوليو 

2018، وصل إلى نحو 1.9 مليون حركة.
كذلــك، أعلن الغرايبة عن إطالق نظــام “قياس رضى المواطنين” 
عــن الخدمــات الحكومية، الذي يتيح لمســتخدمي الخدمات تقييمها 
)أثناء التنفيذ، أو بعد االنتهاء(، مبيناً أنه وفقاً لـ“مؤشــر الرضى”، 
سيتم مراجعة التقييم والمالحظات من خالل تقارير النظام البيانية، 

مما يعني وضع أداء المسؤولين تحت المساءلة.
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نينتندو: نسخة خاصة من “سويتش”
أنها  “نينتن��دو”  كش��فت 
ستطلق في تشرين الثاني/

نوفمب��ر 2018، نس��خة 
خاصة من جهاز األلعاب 
التابع  “نينتندو سويتش” 
نس��خة  وس��تكون  له��ا، 

مح��دودة، وتأتي بتصميم مس��توحى من لعبة “بوكيم��ون”، وذلك 
بالتزامن مع إطالقها لنس��ختي لعبة “بوكيمون غو”، ب�“بيكاتش��و” 
وEevee. وس��يكون بمق��دور المس��تخدمين إما خيار لش��راء لعبة 
Let’s Go, Pikachu والخاصة ب�“بيكاتشو”، أو النسخة الخاصة 

ب�“أيفي”، Let’s Go, Eevee، مثبتة مسبقاً عليه.

طابعات 3D تخيف السلطات الكويتية
اش��تعل هاش��تاغ #أصنام_في 
_الكويت على مواقع التواصل 
االجتماع��ي ف��ي الكويت على 
خلفية إغالق الس��لطات متجر 
لبيع مجسمات شخصية ثالثية 
.3D األبعاد من خالل طابعات

ويهدف المتجر لتقديم مجس��مات تذكارية بغرض تجسيد الذكريات 
الجميلة في حياة األشخاص عن طريق التقاط صور لها لعمل تماثيل 
صغيرة. ولكن الشكاوى دفعت بالسلطات الكويتية العتبار منتجات 
المتجر تسبب إثارة الجدل بين الدعاة وعلماء الشريعة بسبب شبهة 

“األصنام”، وقررت إغالق المتجر.

نظارة األمل الذكية للمكفوفين
طرحت ش��ركة أمل 
غالس، نظارة األمل 
من  األول��ى  الذكي��ة 
الس��وق  في  نوعه��ا 
المحلي��ة والعالمي��ة، 

الت��ي تمك��ن الكفيف وضعي��ف البصر من المضي قدم��اً في حياته 
اليومي��ة والعملي��ة واالعتماد على نفس��ه في كثير من األش��ياء من 
دون مس��اعدة اآلخرين. وتحوي النظارة على وحدة معالجة بيانات 
صغي��رة توضع في الجيب، يمكن التحكم بها عن طريق اللمس في 
ال��ذراع االيمن للنظ��ارة، وتتم معالجة البيانات ع��ن طريق الذكاء 

االصطناعي وتقديمها للكفيف عن طريق الصوت.

هاتف بشاشة تلفزيون من “سوني”
كش��فت “س��وني” عن هاتفها الذكي الجديد، 
بتقنية مس��توحاة من سلسلة أجهزة التلفزيون 
المتطورة التي تصنعها الشركة، تتيح للشاشة 
إظهار الصور واأللوان بشكل غير مسبوق. 
وقال موقع ديلي ميل، إن الش��ركة استخدمت 
تقنية “أو إل أي دي” المستخدمة في شاشات 
تلفزيون “برافيا” الرائج في األسواق، لتدخلها 
على هاتف “إكس��بيريا إكس زي 3” الجديد. 
ويبلغ حجم الشاشة في الهاتف الذكي 6 بوصة، 
وس��يرفع من جودة الصورة المعروضة إلى 

مجال حيوي عالي بتقنية “أتش دي أر”.

EOS R ... ثورة في مستقبل التصوير
أطلقت “كان��ون أوروبا” لحلول 
التصوير، نظام EOS R المبتكر 
لرسم مالمح جديدة لعالم التصوير 
األفالم،  وصناع��ة  الفوتوغرافي 
التصوي��ر.  إمكاني��ات  وتوس��يع 

ويأت��ي إطالق��ه بعد مرور أكث��ر من 30 عاماً عل��ى إطالق النظام 
 RF ويتيح النظام الجديد الذي يأتي بحامل عدسات .EOS األصلي
و“سيموس” مزدوج البيكسل، تميزاً بصرياً منقطع النظير، وأسرع 
ضبط بؤري تلقائي للصورة في العالم، وتواصالً أسرع بين الكاميرا 
والعدس��ة، وه��و يمّكن المس��تخدمين من التقاط الص��ور وتصوير 

األفالم وسط إضاءة منخفضة للغاية مع تركيز بؤرّي دقيق.

Huawei بطاريات لمستخدمي أيفون من
استغلت Huawei فرصة 
إنتظ��ار العديد م��ن الناس 
أيف��ون  هوات��ف  لش��راء 
الجدي��دة أم��ام متاج��ر آبل 
الش��ركة  م��ن  للس��خرية 
وهواتفه��ا الذكي��ة الجديدة 
بطريق��ة مثيرة ج��داً. أمام 

 Huawei واحد من متاجر آبل في سنغافورة، قام عدد من موظفي
بتوزيع حوالى 200 بطارية محمولة مجاناً على األش��خاص الذين 
كانوا ينتظرون في الطابور طوال الليل. كانت هذه البطاريات مغلفة 

برسالة مفادها: “هذه بطارية محمولة، ستحتاج إليها”.
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استمرار خسائر “فالي دبي”
عف���ت  تضا
خس�����ائ��ر 
ش�������رك��ة 
ف�الي دب��ي 
الممل�وك����ة 
لحك�وم�����ة 

دب��ي خالل النصف األول من 2018، قياس��اً إل��ى الفترة ذاتها من 
الع��ام الماضي، لتص��ل الى 316.8 مليون دره��م )86.24 مليون 
دوالر( بارتف��اع 122.3 % عن النص��ف المقابل من عام 2017. 
وأرجعت “فالي دبي” هذه الخس��ائر إلى ارتفاع أس��عار الوقود ما 

فرض ضغوطاً على تكاليف التشغيل.

جائزتان لـ“طيران اإلمارات”
ن�ال���ت “ط�ي���ران 
إلم�������ارات”،  ا
جائزت��ي “أفض���ل 
ناقل��ة لألعم����ال” 
و“أفض���ل ناق�ل���ة 
للرحالت الطويلة” 
ف��ي حف���ل جوائ�ز 

مجل��ة “كون�دي ناس����ت ترافيلل��ر” الذي أق�ي���م في لن��دن.
وت��م من��ح جوائز ه��ذا العام بناًء عل��ى تصويت المس��افرين عبر 
اإلنترنت ألفضل تجارب الس��فر حول العالم خ��الل الفترة بين 4 

مارس/آذار و3 مايو/أيار 2018.

خدمات حصرية من “إيرالين تشيك إينز”
أطلق��ت “إيرالي��ن تش��يك 
إج��راءات  إلنجاز  إين��ز” 
م��ن  العدي��د  ف��ي  الس��فر 
شركات الطيران العالمية، 
حصري��ة  خدم��ات  باق��ة 
جديدة ألعض��اء “إيرالين 
تش��يك إين��ز بل��س”، تتيح 

لهم إمكانية االتصال باإلنترنت الالس��لكي على متن طائرات العديد 
من خطوط الطيران، إضافة إلى حس��ومات على الدخول إلى مئات 
صاالت المطارات حول العالم. وتعمل الخدمة عند السفر على متن 
أي شركة طيران تتيح خدمة إنجاز معامالت السفر عبر اإلنترنت.

اتفاقية لخدمات اإلنترنت الفضائي
وقعت ش��ركة الياه لالتص��االت الفضائية 
“الياه س��ات”، اتفاقية م��ع “هيوز نتورك 
سيس��تمز” لخدم��ات اإلنترن��ت الفضائي 

على مس��توى العالم، س��يتم بموجبها توفير خدم��ات اإلنترنت عبر 
نط��اق الترددات Ka في إفريقيا والش��رق األوس��ط وجنوب غرب 
آسيا. وستوفر الشراكة خدمات اإلنترنت عالية السرعة للمجتمعات 
ف��ي المناطق الريفية التي تفتقر للبنية التحتية لالتصاالت من خالل 
تسخير إمكانات القمرين الصناعيين “الياه 2” و“الياه 3” باإلضافة 
إلى نظام “جوبيتر” من “هي��وز” الُمطّور لدعم األقمار الصناعية 
عالي��ة اإلنتاجية )HTS( وتوفير األنظمة المتطلبة لتش��غيل وإدارة 

عمليات شبكات االتصاالت الفضائية.

تشغيل الـ“درون” تجاريًا في الهند
العامة  المديرية  أص��درت 
ف��ي  المدن��ي  للطي��ران 
الهن��د DGCA، اللوائ��ح 
التجاري  للتشغيل  المنظمة 
للطائ��رات من دون طيار، 

التي تحمل اسم Drone Regulations 1.0، حيث من المنتظر أن 
يبدأ التشغيل التجاري لها في كانون األول/ديسمبر 2018. وقدمت 
الحكوم��ة Digital Sky Platform، وه��ي أول منص��ة إلدارة 
حرك��ة الطائرات من دون طيار، الخاص��ة بمنع الطائرات التي لم 
تأخ��ذ أي تصريح من اإلقالع، وهي عملية رقمية تتطلب التس��جيل 
لمرة واحدة للطائرات من دون طيار، بما في ذلك المالك والمتحكم بها.

أول مسافر في رحلة خاصة للقمر
أعلنت “سبيس إكس” المتخصصة 
في تكنولوجيا رحالت الفضاء، أن 
رجل األعمال الياباني “يوس��اكو 
مايزاوا” سيكون أول من تنقله في 

رحلة خاصة إلى القمر.
وسيقوم الملياردير الياباني بجولته 
على متن المركبة الفضائية “بيغ 
فالك��ون روكي��ت” لتنتق��ل بذلك 
رح��الت الفض��اء التجاري��ة إلى 
آف��اق جديدة. وس��يصبح مايزاوا 

أول مسافر منذ انتهاء مهمات أبوللو األميركية عام 1972.
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(A 340 - 313) تصديق عقد شراء طائرة
اللجن�ة  وافقت 
االقتصادي����ة 
ف��ي رئاس����ة 
م�ج�ل��������س 
ال��������وزراء 
لس�����وري،  ا
على تصدي��ق 

العقد المبرم بين مؤس�س��ة الطيران العربية الس����ورية، وش���ركة 
غ��زال غلوبال العالمية، الذي ينص على ش��راء طائرة من طراز 
)A 340 - 313( م��ع محركي��ن احتياطيين، بقيمة إجمالية قدرها 

15 مليون دوالر أميركي.

تعليق رخصة “الوطنية الكويتية”
أعلن��ت وزي��رة 
الدول��ة لش��ؤون 
الخدم���ات ف���ي 
الكوي��ت، جن��ان 
بوشهري، تعليق 
رخصة المش�غل 

الج��وي للخطوط الوطنية كلياً لمدة 3 ش��هور، وذلك بعد أن عانت 
الشركة من أوضاع مالية متذبذبة ومشاكل تمويلية أدت إلى تراجع 
خدماتها. وبحسب بوشهري، فإن الشركة لم تحرز أي تقدم لتحسين 
خدماتها وإدخال إصالحات فورية لعملياتها التش��غيلية، ما أثر سلباً 

على حركة المسافرين وسمعة المطار.

سحاب 73 ... أول طائرة سورية
صم��م ع��دد م��ن 
س�������ي��ن  لمهن�د ا
الس��وريي�ن طائرة 
س�ورية مخصصة 

للتدريب األولي والرياضة، أطلقوا عليها اس��م “سحاب 73”، التي 
تتميز بحس��ب صانعيها بالوزن الخفيف، وتتسع إلى طيار وراكب، 
ويبل��غ طولها الكلي 5.9 متر، وارتفاعها 2.2 متر، وامتداد جناحها 
8.5 مت��ر، كما تصل س��رعتها الوس��طى إلى 180 كلم بالس��اعة، 

وسقف طيرانها 4000 متر، والمدى 180 كيلومتراً.
يذك��ر، أن أول ظه��ور للطائرة كان في جن��اح الجمهورية العربية 

السورية في معرض دمشق الدولي بدورته ال�60.

“الخطوط السريالنكية” تفوز بلقبين
ف��ازت “الخ�ط���وط 
الجوية السريالنكية” 
بلقبي��ن مرموقين في 
توزي��ع جوائز  حفل 
العالم�ي��ة  الس����ف�ر 
منطقة  ف��ي   ،2018
وأوس��تراليا،  آس���يا 

ال��ذي أقيم ف��ي فندق إنتركونتيننت��ال غراند س��تاندفورد في هونغ 
كونغ. وقد حصلت حملة انطالق الشركة إلى أوستراليا التي حملت 
عن��وان “مدينتان. روح واح��دة” على جائزة “الحملة التس��ويقية 

الرائدة في آسيا لعام 2018”.

أجنحة الشام في ملتقى فرص العمل
مديرة  عرضت 
الموارد البشرية 
في أجنحة الشام 
للطي��ران تغريد 
ون����وس، خالل 
ملتق��ى ف���رص 
العم��ل ت�ح����ت 

عنوان “اختر مستقبلك”، من تنظيم مجموعة البجعة االقتصادية في 
فندق داما روز بدمشق، عدداً من الشواغر لمختلف األقسام الوظيفية 
اإلدارية التابعة للش��ركة، رغبة باس��تقطاب المؤهالت الشبابية من 

الخريجين الجامعيين الجدد.

تفاهم بين ُعمان وإيطاليا
وقع����ت الهيئ����ة 
العام�ة للطي���ران 
المدن��ي العُماني��ة 
مذك��رة تف�اه�����م 
في مج��ال النق��ل 
الجوي مع إيطاليا 

تضمنت رفع الحقوق التش��غيلية لكل جانب لتصبح 28 رحلة جوية 
أسبوعية للركاب و7 رحالت للشحن الجوي بين البلدين بدالً من 7 
رحالت للركاب والش��حن سابقاً. كما شملت المذكرة أمور تشغيلية 
أخرى كالس��ماح لش��ركات الطيران الوطنية بالدخول في ترتيبات 

تعاونية وتسويقية للتشغيل بين البلدين.
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 5 طائرات H145 لـ“اوفرسيز” السعودية

أعلنت كل من مجموعة “مايلس��تون” للطيران، الرائدة في مجال 
تأجي��ر الطائ��رات العامودية، وش��ركة “إيرباص”، ع��ن تزويد 
ش��ركة أرامكو “اوفرسيز” الس��عودية، بخمس طائرات عامودية 

.H145 من طراز
وتن��درج الطائرات الخمس ضمن جدول طلبيات “مايلس��تون” مع 

“إيرباص”، ومن المتوقع تسليمها خالل األشهر ال�12 المقبلة.
ويأت��ي االلتزام األخي��ر بتأجير الطائ��رات ذات المحرك المزدوج 
م��ن الطراز خفيف الوزن لتمثل إضاف��ة إلى ال�24 طائرة عامودية 

متوسطة الحجم تعاقدت “مايلستون” مع “أرامكو” لتزويدها بها.

“االتحاد” األفضل في رعاية العمالء

احتفل��ت “االتحاد للطي��ران” بافتتاح المدرج الجدي��د لمطار فيالنا 
الدولي في جمهورية المالديف، وذلك عبر تش��غيل إحدى طائراتها 
م��ن طراز إيرب��اص A380 إلى العاصمة المالديفي��ة. ويعتبر هذا 
الم��درج األول م��ن نوع��ه على مس��توى المالدي��ف المؤهل لدعم 
العملي��ات التش��غيلية لطائرة من طراز آيرب��اص A380 عريضة 

البدن، حيث يبلغ طول المدرج 3400 متر وعرضه 60 متر.
على صعيد آخر، فازت “االتحاد للطيران” بجائزة “أفضل ش��ركة 
طيران ف��ي رعاية العمالء عبر مواق��ع التواصل االجتماعي” في 
إط��ار جوائز “س��يمبلي فالينغ 2018”، كما حازت على اإلش��ادة 
العالية من لجنة الجوائز ضمن فئة “أفضل استخدام للمؤثرين” على 

مواقع التواصل االجتماعي.

بكين تفتتح مطارها العمالق في 2019

يعمل 8 آالف عامل فوق مساحة شاسعة في ريف بكين، لبناء مطار 
عم��الق يُتوقَّع أن يكون من بين المطارات التي تس��تقبل أكبر عدد 
من المس��افرين في العالم. وعندما يعم��ل بكامل قدراته في 2025، 
سيكون للمطار، وهو الثالث في بكين، 8 مدرجات، على أن يستقبل 
72 مليون س��ائح س��نوياً. وأكد المدير التنفيذي لمش��روع داش��ينغ 
الدولي، ل��ي جيانهوا، إّن المطار الذي يه��دف إلى تخفيف الضغط 
سيفتتح في حزيران/يونيو 2019. وخالل جولة له مع الصحافيين، 
قال جيانهوا، إن كل مراحل البناء نفّذت في المهل المحددة أو حتى 
قب��ل ذلك، وكل التقنيات التي نس��تخدمها مطابق��ة للمعايير الدولية. 
وأوض��ح، أن العمال يعملون بوتيرة س��ريعة توازي بناء مبنى من 

18 طبقة كل يوم.
يذكر أن الكلفة اإلجمالية للمش��روع تبلغ، بحس��ب لي، 63,9 مليار 
ي��وان )8 مليارات دوالر أميركي(، وهو يحتاج إلى نحو 200 ألف 
ط��ن من الفوالذ، وه��ي كمية مماثلة لتلك التي اس��تُخدمت في بناء 
حامل��ة الطائرات “لياوننغ”. ويتك��ون المطار من 4 مدارج و150 
موقفاً لطائرات الركاب و24 موقف لطائرات البضائع و14 منطقة 

صيانة ومبني صاالت ركاب على مساحة 700 ألف متر مربع.

اإلنترنت يدعم قطاع الطيران
توقع��ت كلي��ة لندن 
لالقتصاد أنه بحلول 
يمكن   ،2035 ع��ام 
أن يوف��ر اإلنترن��ت 
العري��ض على متن 
الطائ��رات م��ا يقدر 
دوالر  مليار  ب�130 

عالمياً، مش��يرةً إلى أن حصة ش��ركات الطيران من هذه االيرادات 
ستكون 30 مليار دوالر.

يش��ار ال��ى ان تقنية األقمار الصناعية تمكن ش��ركات الطيران من 
جعل اإلنترنت متوفراً على متن الطائرات.
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وتعد المس��ارات األقصر بش��كل خاص، حيث تكون المسافة بين 
االنطالق والجهة المقصودة حوالى 300 كيلومتر من المرش��حين 

الرئيسيين المعرضين للتضرر من قبل وسيلة بديلة للسفر.

وعل��ى س��بيل المث��ال، ف��إن أكث��ر م��ن 740 ملي��ون مس��افر قد 
اس��تقلّوا رحالت داخلية خالل عام 2017، ف��ي الواليات المتحدة 
األميركية، كما أن قطاع الس��فر الجوي المحلي في أميركا س��جل 

عائدات تقدر بمليارات الدوالرات.

وتعتب��ر العديد م��ن المس��ارات الجوي��ة المحلي��ة المزدحمة مثل 
نيويورك إل��ى واش��نطن العاصمة وهيوس��تن إل��ى دالس ولوس 
أنجل��وس إلى س��ان ديياغ��و أكث��ر اس��تهالكاً للوقت ع��ن طريق 
الجو مقارنة بالس��يارة عندما تشمل أشياء مثل الس��فر إلى المطار 

واإلجراءات األمنية وأوقات االنتظار.

مستقبل السفر
وإلى جان��ب مجموعات م��ن العم��الء المحتملين الج��دد ل�“فولفو 
للس��يارات”، فإن مفهوم 360c يحمل أيضاً تأثيرات على مستقبل 
الس��فر وتخطيط الم��دن والبنية التحتي��ة والبصمة البيئي��ة للمجتع 
الحديث. فهذا المفهوم ال يعيد تصّور كيف يس��افر الناس فحس��ب، 
بل يتطلع أيض��اً إلى كيفي��ة تفاعل الن��اس مع األصدق��اء والعائلة 
أثناء التنقل، وكيف يمكنهم اس��تغالل الوقت أثناء الس��فر في مدن 
المس��تقبل. ويعد 360c، أول خط��وة معتمدة نحو إجراء مناقش��ة 
المجتمع بشكل أساسي بطرق عديدة.واس��عة حول إمكانية اس��تخدام تقنية القيادة الذاتية م��ن أجل تغيير 

مفهوم جديد للقيادة الذاتية

Volvo 360c
هذه الرؤية الخاصة بمس��تقبل التنقل عبر الس��يارات الذاتية القيادة 
التي كش��فت “فولفو للس��يارات” النقاب عنها، بمفهومه��ا الجديد 
Volvo 360c، هي نظرة شاملة لمستقبل هذا النوع من السيارات 
الذاتية القي��ادة والكهربائية والمتصلة بش��بكة اإلنترن��ت واآلمنة، 
ومن ش��أن هذا األم��ر أن يفت��ح أفاقاً جدي��دة لنمو أس��واق “فولفو 
للس��يارات”، على س��بيل المثال في قطاع الس��فر الجوي الداخلي 

والذي تُقدر قيمته بمليارات الدوالرات.

ويقوم المفهوم الجديد على أسس القيادة الذاتية بالكامل والكهربائية 
كلياً من دون أي تدخل لإلنسان في القيادة. ويستفيد هذا المفهوم من 
الحرية في التصميم التي يوفّرها عدم وج��ود عجلة قيادة ومحرك 
يعمل باالحت��راق، ما يوف��ر القدرة عل��ى إعادة تص��ور تموضع 

الركاب التقليدي في صفين أو ثالثة صفوف.

كما يقدّم أربعة اس��تخدامات محتملة لمركبات ذاتي��ة القيادة - بيئة 
النوم، مكتب متنقل، غرفة معيشة ومساحة للترفيه - ما يعيد تخيّل 
الطريقة التي يس��افر بها الناس. إضافةً إلى اقت��راح لمعيار عالمي 
لكيفية تواصل المركبات الذاتية القيادة بأمان مع جميع مس��تخدمي 

الطرق اآلخرين.

منافسة مربحة
ويمثل 360c منافساً مربحاً محتمالً للس��فر الجوي عبر المسافات 
القصيرة، وهو قط��اع يقدر بملي��ارات الدوالرات ويش��تمل على 
الخط��وط الجوية وصنّ��اع الطائ��رات ومزودي خدم��ات أخرى. 

تخّيل عالماً تسافر فيه مسافات طويلة من دون الحاجة إلى المطارات. عالم حيث يمكنك تجّنب أجهزة األمن 
في المطار، وساعات االنتظار الطويلة في الطوابير والزحمة وخطوط الطيران المكتظة. ماذا لو، بداًل من ذلك، أن 

يكون بإمكانك ارتياد المقصورة الخاصة بك من الدرجة األولى واالنتقال بك من الباب إلى الباب؟
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الصين تمنع االستثمار “غير المنظم”

إعفاء السيارات السورية في لبنان

كشف رئيس قسم التنسيق 
الصناعي باللجنة الوطنية 
للتنميللة واإلصللاح في 
الصيللن، نيللان يونغ، أن 
باده ستمنع بشكل صارم 
“االسللتثمار غير المنظم 

والتطويللر الزائد عن الحاجة“ في قطاع صناعة السلليارات، وذلك 
في إشارة على ما يبدو إلى قواعد مقترحة بشأن استثمارات منتجي 
السلليارات في الطاقة اإلنتاجية اإلضافيللة. وتتطلع الصين لمعالجة 
موضللوع زيللادة الطاقة اإلنتاجيللة عن الحاجة فللي قطاع صناعة 

السيارات الذي يُبدي إشارات على التراجع.

أكد رئيللس الجالية السللورية فللي لبنان 
مصطفللى منصللور، أن إدارة الجمارك 
اللبنانيللة -بعللد طللول انتظللار- وافقللت 
على إعفاء السلليارات السورية الخاصة 
الموجللودة داخل األراضللي اللبنانية من 
الرسللوم الجمركيللة، وأن هللذه الموافقة 
تأخرت خللال 2018، خافاً للسللنوات 

السابقة، إذ كانت تصدر خال الشهر األول أو الثاني من العام. وقال: إن 
التعليمات النافذة وفقاً لاتفاقيات بين البلدين، تقضي بمكوث السيارات 
السورية الخاصة في لبنان مدة 4 أشهر خال السنة، وكان سيترتب 
على كل سيارة، لوال هذا اإلجراء، غرامة 50 ألف ليرة لبنانية يومياً.

محطة شحن لـ“مرسيدس” في لبنان
أعلنت شركة ت. غرغور 
وأوالده، الوكيل الحصري 
لمرسيدس-بنز في لبنان، 
طللرازات  عن وصللول 
 Plug-in Hybrid
الجديللللدة إلى السلللللوق 

اللبنانيّة، مشلليرةً إلى أنها قامت بتركيب أّول محطة شحن كهربائية 
فللي مركزها. وتتميّز الطللرازات المزّودة بالبطاريّللات الكهربائيّة 
بتصاميمها الرياديّة وتجربة القيادة االسللتثنائيّة، وهي بالتالي مثاليّة 
للقيادة اآلمنة واالستخدام اليومي، وتتمتع بمستويات السامة والراحة 

والتشغيل واالتصال التي تشتهر بها مرسيدس-بنز.

رالي سورية 2019
السللياحة  وزيللر  كشللف 
السللوري، بشللر يازجي، 
وزارته  تحضيللرات  عن 
إلطاق “راللي سللللورية 
اللتلعلريلفلللللللللي   2019
واالسللتلكلشللافي”، لكللل 
حللول  سللللورية  محبللي 
العالللم، ملللن إعامييلللن 
واقتصادييللللن  وفنانيللللن 
ومغتربيللن،  وسللياسليين 
تحت شلللللعلار “السللام 

هو العمل”، وقال: إنها الرسللالة التي تعمل سللورية على نشللرها 
وتجسيدها.

وبيَن يازجي، أن الرالي سلليتضمن مسارات ونقاط توقف في كل 
المحافظات السللورية، ونشللاطات تظهر جمال وحضارة ونبض 
الحيللاة، إضافة إلى آثللار الدمار الذي تعرضت له سللورية جراء 
الحللرب، وأشللار إلى أن هذا الحللدث، هو إلثبات عودة شللرايين 

الحياة لكل الجسم السوري.

حصة لـ“نيسان” في “إي. دامس”
اسللتحوذت  “نيسان” اليابانية  على حصة في “إي. دامس”، وذلك 
قبل انطاق بطولة سباق السيارات الكهربائية “إيه بي بي فورموال 
إي”. وقال  نائب الرئيس والمدير العالمي للتسللويق في “نيسان”، 
رويل دي فريز، إن هذه الشللراكة تشللكل أهمية بالنسللبة للشللركة 
اليابانيللة، لمللا تحظى به “إي. دامس” من سللجل حافللل في الفوز 

ببطوالت وسباقات السيارات.
وكانت” إي. دامس” التي تتخذ من مدينة لو مانز بفرنسا مقراً لها، 
قللد فازت بفئة “بطولة الفرق” على مللدار الدورات الثاث األولى 

لبطولة “فورموال إي”.
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السعودية تستثمر مليار دوالر في لوسيد

أعلن صندوق االستثمارات العامة السعودي أنه اتفق على استثمار 
أكثللر مللن مليار دوالر في “لوسلليد موتللورز” إلنتاج السلليارات 
الكهربائيللة. وسللتوفر الصفقة التمويللل الازم من أجللل اإلطاق 
التجاري ألول سلليارة كهربائية من إنتاج الشركة، السيارة “لوسيد 
اير”، في عام 2020. وتخطط الشللركة السللتخدام التمويل إلتمام 
عمليللات التطويللر الهندسللية، باإلضافة إلللى إجللراء االختبارات 
الازمة، وإنشاء مصنع لها في والية أريزونا األميركية، وبدء إنتاج 
“لوسيد آير” استعداداً للطرح العالمي، وتفعيل استراتيجية الشركة 

في البيع بالتجزئة ابتداء من أميركا الشمالية.

نظام أندرويد في السيارات

عقد تحالف “رينو - نيسللان - ميتسوبيشللي” و“غوغل”، شللراكة 
تكنولوجية لدمج نظام التشللغيل أندرويد في السلليارات التي ينتجها 
أعضاء التحالف، وذلك من خال توفير منصة للمعلومات والترفيه 
وتطبيقات ترّكز على العميل، على أن يبدأ تطبيقها في عام 2021.

وبموجب الشللراكة، سلليتم توفير تفاصيل اتجاهللات الطريق أثناء 
القيادة من خال تطبيق “خرائط غوغل”، وإتاحة الفرصة للدخول 
إلللى عدٍد من التطبيقللات على “متجر غوغل بللاي”، والردّ على 
المكالمات والرسللائل الهاتفية، وتشللغيل ملفات الوسائط المتعددة، 
والبحث عن المعلومات، وإدارة وظائف المركبة عن طريق األوامر 

الصوتية باستخدام تطبيق “مساعد غوغل”.

 E-type الكالسيكية الكهربائية

تعتزم “جاكوار كاسيك” طرح سيارات E-type الكهربائية بالكامل 
للبيع بعد األصداء اإليجابية الواسللعة التللي حققها المفهوم األصلي 
“للسلليارة الكهربائية األجمل في العالللم”، ويأتي ذلك عقب إطاق 
النموذج التجريبي للسلليارة الرياضية الكهربائية بالكامل جاكوار 
 Tech Fest خال مشاركتها في المهرجان التقني E-type Zero
الذي نظمته “جاكوار الند روڤر” عام 2017. ومن خال الجمع بين 
خبرتها الواسللعة بتجديد السيارات والتكنولوجيا المتطورة لسيارتها 
 Jaguar متعللددة االسللتخدامات عاليللة األداء وعديمة االنبعاثللات
I-PACE، سللتوفر “جاكوار كاسيك” سلليارتها E-type حسب 

الطلب بعد تجديدها وتحويلها للعمل على الطاقة الكهربائية.

فيراري تدخل عالم السيارات الهجينة

تعتزم شللركة  فيللراري اإليطالية البدء في إنتاج سلليارات هجينة 
- أي العاملللة علللى الوقللود والكهرباء معا - لكللي تصبح 60 % 
مللن سللياراتها هجينة بحلللول عام 2022، وهو ما سيتماشللى مع 
القوانين الجديدة ومتطلبات عمائها المتغيرة. وأشللارت الشركة، 
إلللى نيتها البدء بإنتاج  سلليارات الدفع الرباعللي في خطوة الحقة 

إلنتاج السيارات الهجينة.
وبحسب “رويترز”، تخطط “فيراري” إلطاق 15 طرازاً جديداً، 
من بينهم سلليارات هجينة وسلليارة متعددة األغراض والمزيد من 
اإلصدارات الخاصة، في إطار خطة لزيادة األرباح األساسية بما 

يصل إلى المثلين بحلول عام 2022.
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“تويوتا” تستثمر في “أوبر”

كشفت شللركة “تويوتا” اليابانية عن خطة الستثمار نصف مليار 
دوالر أميركي في شركة “أوبر” لخدمات النقل بسيارات األجرة، 

وذلك في إطار شراكة تهدف إلنتاج سيارات ذاتية القيادة.
وتهدف الشراكة إلى استخدام تكنولوجيا الشركتين إلنتاج سيارات 
“تويوتا” مزودة بتقنية ذاتية القيادة، لتسللتخدم بحلول عام 2021، 

في خدمات شبكة “أوبر”.
يشللار إلللى ان هذا االسللتثمار رفع مللن قيمة شللركة “أوبر” إلى 

حوالى 72 مليار دوالر أميركي.

سيارة كهربائية من “مرسيدس”
كشفت شركة 
ملرسللليلدس 
ول  أ علللللن 
سلللللللليللارة 
كهربلائليللللة 
 EQC للهللا 
وهي سلليارة 
ضيلللللة  يلا ر
ملتللعللللللددة 
االستخدامات 

مداهللا 450 كيلومتللرا، لتدخللل بذلك الى عالم سللوق السلليارات 
الكهربائية الذي تهيمن عليه حالياً شركة “تسا”. وتأمل “مرسيدس” 
من خال هذا العرض أن تجذب عماء المنتجات الفاخرة والشبان 

المتمكنين من استخدام التقنيات الحديثة على السواء.
وتسللتهدف دايملر طرح 10 طرز من السيارات الكهربائية بحلول 
2022، وهو ما أكده رئيسها التنفيذي، ديتر تسيتشه، الذي يأمل أن 
تشكل السيارة “إي.كيو.سي” وسيارات الشركة الكهربائية األخرى 

ما بين 15 % و20 % من مبيعاتها بحلول عام 2025.

... وصالة عرض لسياراتها التراثية

افتتحت صالة عرض “أستون مارتن” الجديدة، “هيريتاج ساتايت” 
أبوابهللا في قلب منطقة مايفير، في العاصمة البريطانية لندن، وهي 
مخصصة للعماء المهتمين بالحصول على نموذج تراثي أو معرفة 
خدمللات الترميم المتاحة لدى خدمة “أسللتون مارتن ووركس” في 

نيوبورت باجنيل.
وقال رئيس “أسللتون مارتن ووركس”، بول سللبايرز: إن توسلليع 
نشللاط صالة عرضنا “هيريتاج” إلى وسللط لندن، يتيح لنا التفاعل 
مع عمائنا، كما أنه يدعم الجاذبية الدولية واالهتمام المثير بسيارات 

“أستون مارتن” التراثية.

إدراج “أستون مارتن” في البورصة

تعتزم “أسللتون مارتن” اإلدراج في بورصة لندن بعد أن ساعدت 
زيادة إنتاجها وطرح طرز جديدة على ارتفاع ربحية الشللركة بعد 

تكبد خسائر لسنوات.
وإذا نجح اإلدراج، فستصبح “أستون مارتن” أول شركة سيارات 
مقرها بريطانيا تدرج في لندن منذ سللنوات بعد بيع أسماء شهيرة 
في عالم صناعة السيارات مثل جاكوار وبنتلي ورولز رويس إلى 

ماك أجانب.
وذكرت “رويترز”، أن الطرح العام األولي قد يصل بقيمة الشركة 

إلى 5 مليارات جنيه استرليني )6.38 مليار دوالر أميركي(.
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اإلمارات مهتمة بـ“أوروس” الروسية
أكللد وزيللللر 
رة  لتجلللللللا ا
والصناعللللة 
للروسلللللي  ا
يلنليلللللللس  د
مانتللوروف، 
أن دولللللللللة 
اإلملللللارات 
مهتمة بشراء 

وتسللويق سلليارات روسللية فارهة مللن طللراز “أوروس”، وهي 
العامة التجارية لسلليارات “كورتيج” التي صنعت إحداها للرئيس 
الروسللي خصيصا، الفتاً إلى  أن موسكو وأبوظبي وقعتا في وقت 
سابق اتفاقية مبدئية حول دخول اإلمارات في شراكة إلنتاج سيارات 

“أوروس”.
وفي إطار االتفاقية، التي أبرمت بين شركة االستثمارات اإلماراتية 
“توازن” ومعهد “نامي”، وشللركة “أوروس”، سيستثمر الجانب 
اإلماراتي 110 مايين يورو. وستوجه االستثمارات لتطوير وإنتاج 

سيارات فاخرة تحت عامة “أوروس”.

 أول ظهور عالمي لـBMW Z4 الجديدةإصدار حصري من “سيلفر غوست”

أطلقللت “رولز-رويللس”، اصللداراً  محللدوداً من طراز “سلليلفر 
غوست” ) 35 سيارة فقط(، وذلك احتفاالً بهذا اإلرث المميز للشركة 
البريطانية العريقة. وقال مدير إنتاج “غوسللت” في الشركة، ماثيو 
بات: “لقد حرصنا على اختيار المواصفات المميزة لهذه السيارات 
بعناية فائقللة، باالعتماد على المراجع التاريخيللة التي تبرز مهارة 

التصميم الداخلي والخارجي من أجل تكريم هذا الطراز العريق.
وتمتاز هذه المجموعة الحصرية بشللعار “روح السعادة” مصنوع 
 ،AX201 من الفضة الخالص. وفي داخل كل سيارة توجد عامة
وهي لوحة تسجيل سيارة سيلفر غوست األصلية، على قاعدة شعار 

رولز-رويس.

كشفت BMW عن النسخة األولى الحصرية من سيارتها الرياضية 
المكشوفة الجديدة Z4، وذلك في ميدان “بيبل بييتش غولف لينكس” 

في مونتري، كاليفورنيا.
وتتميز النسخة الحصرية من BMW Z4 M40i، برشاقتها ودقتها 
ومزايلا التحكم الديناميكي بهللا، التي تلشللللللتهلر بهللا طللرازات 
M Performance، إضافللة إلللى تصميمهللا المتطور ومعداتها 
وطللاء هيكلهللا الللذي يتخللذ لللون Frozen Orange البرتقالي 
المعدني. وتنطلق السيارة من صفر إلى 100 كلم في الساعة خال 
4.6 ثللواٍن فقللط، وذلك بفضل محرك قوي من 6 اسللطوانات يولّد 

250 كيلوواط/340 حصاناً.

“إي-ترون” الكهربائية من “أودي”

كشللفت “أودي” األلمانية، عن سيارتها الكهربائية األولى من الفئة 
الرياضية متعددة االستخدامات “e-tron”، وذلك في حفل أقامته في 

والية كاليفورنيا األميركية، عقر دار منافستها األميركية “تسا”.
ووفقاً لل“رويترز”، سللتتاح السلليارة الجديدة  المتوسطة الحجم في 
الواليات المتحدة العام المقبل بسللعر مبدئي 75 ألفا و795 دوالراً، 

قبل خصم ضريبي قدره سبعة آالف و500 دوالر.
 وفي سللياق متصللل، كشللفت “أودي” عن اتفاق مللع “أمازون.
كللوم”، لتسللهيل إعادة شللحن طرزها القادمة من سلليارات “إي-

ترون” الكهربائية.
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ولم يقم مانشستر سيتي بصفقات كبرى لهذا الموسم، إذ بلغت قيمة تعاقداته 
72 مليون يورو، مقارنةً م��ع 244 مليون يورو صرفها في الفترة نفس��ها 
من العام السابق 2017، وتعاقد الفريق مع الجزائري رياض محرز بمبلغ 

67 مليون يورو وهي أكبر صفقة في تاريخ النادي.

بعيداً من الفرق الكبرى، برز هذا الصيف عدد من األندية المتوس��طة التي 
دخلت السوق بقوة، من بينها نادي ليس��تر سيتي الذي أجرى تعاقدات بقيمة 
114 مليون يورو، كذلك فعل نادي فولهام الذي وصلت تعاقداته إلى 109 
ماليين يورو، وويستهام يونايتد )103 مليون يورو( وإيفرتون )99 مليون 

يورو(.

الدوري اإليطالي يقدم الماليين
تربع نادي جوفنتوس على عرش أكثر األندية صرفاً لألموال هذا الصيف، 
كيف ال وهو  الذي تعاقد مع البرتغالي كرس��تيانو رونال��دو قادماً من لاير 
مدريد بقيمة 100 ملي��ون يورو يضاف إليها 12 مليون��ا كمتغيرات، وهي 

الصفقة األكبر في تاريخ النادي والدوري اإليطالي.

كذلك اش����ت�رى الفريق جواو كانس����يلو ب���40 مليون ي��ورو، وليوناردو 
بونوتش����ي ب�35 مليون ي��ورو، وماتي��ا بيري��ن ب���15 ملي����ون ي��ورو، 
وأندري�ا فافيل��ي ب�7 ماليي��ن يورو، كم��ا فعّل عق����د ش�����راء البرازيلي 

انتقاالت بمئات الماليين شغلت أسواق كرة القدم

في إسبانيا
كان الدوري األكثر ش��عبية في العالم مس��رحاً للعديد من 
الصفق��ات، صرف خالله��ا ن��ادي برش��لونة قرابة 125 
مليون يورو لتعزي��ز صفوفه بأربعة العبي��ن هم: مالكوم 
)41 مليون يورو(، وكليمان لينغليت )35 مليون يورو(، 
وآرث��ور ميلو) 31 ملي��ون يورو(، وأرت��ورو فيدال )18 

مليون يورو(.

أم��ا لاير مدريد المنتش��ي ب���100 ملي��ون ي��ورو من بيع 
رونال��دو، فقد تعاقد م��ع فينيس��يوس جوني��ور مقابل 45 
مليون يورو، والبلجيكي تيبو كوروتوا ب�35 مليون يورو، 
والمدافع ألفارو أودريوزوال ب�30 مليون يورو، وماريانو 

دياز ب�22 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد بدوره، قدم س��وقاً جيدة، حيث صرف 123 
مليون يورو لض��م عدد م��ن الالعبين من أمث��ال توماس 
ليم��ار وأنطوني��و آدان ونيك��وال كالينت��ش. وقام فالنس��يا 
بصرف م��ا مجموع��ه 125 ملي��ون يورو، أم��ا فيالاير، 

فبلغت قيمة انتداباته 83 مليون يورو.

الدوري اإلنكليزي
صرفت أكبر خمس��ة أندي��ة إنكليزية )مانشس��تر يونايتد، 
مانشستر س��يتي، أرس��نال، تشيلس��ي، ليفربول( ما يقدر 
ب�550 ملي��ون يورو ف��ي فترة االنتق��االت الصيف��ة لعام 
2018، كان نصيب األس��د منها لصالح ليفربول بإجمالي 
182 مليون ي��ورو، وتمثلت أكبر صفقاته ف��ي التعاقد مع 

الحارس البرازيلي أليسون ب�62 مليون يورو.

وقدمت خزينة تشيلس��ي م��ا مجموع��ه 137 مليون يورو 
لصالح ضم الحارس كيبا )80 مليون يورو( وجورجينيو 

) 57 مليون يورو(.

وتعاق��د مانشس��تر يونايت��د مع ثالث��ة العبين ه��م: فريد، 
وديوج��و دالونت، ول��ي غراند، بما مجموع��ه 82 مليون 

يورو، بينما بلغت مصروفات أرسنال 79 مليون يورو.

عاشت كرة القدم األوروبية صيفًا مثيراً ليس على المستطيل األخضر هذه المرة، وإنما في أسواق الالعبين، 
إذ دفعت الرغبة في تحقيق األلقاب األندية إلى صرف الماليين في سوق االنتقاالت الصيفية المنتهية في 
31 آب/اغسطس 2018. وما ميز هذه الفترة، دخول األندية اإليطالية بقوة وتراجع أندية أوروبية أخرى خالفًا 

لسنوات سابقة.
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النظيف وبالتالي لتجنب عقوب��ات اليويفا.

وفعّل الفريق عقد ش��راء كيليان مبابي من موناكو ب�135 
مليون يورو، إضافةً إلى تعاقده مع ثيلو كيرر ب�37 مليون 
ي��ورو وخ��وان بيرنات ب���7 مليون. أم��ا موناك��و فبلغت 
قيمة صفقاته 128 مليون يورو، حس��ب موقع ترانس��فير 

ماركت.

وفي ألمانيا، ظهر الس��وق بش��كل ضعيف خصوصاً لدى 
بايرن ميونخ الذي صرف 10 ماليين يورو لضم ألفونسو 
ديفيز، في حين وصلت تعاقدات بوروس��يا دورتموند إلى 

75 مليون يورو.

قليل من التعويضات
عوضت ه��ذه األندي��ة جزءاً م��ن األموال الت��ي صرفتها 
من خالل بيع عدد من الالعبين، فعلى س��بيل المثال بلغت 
إيرادات باريس س��ان جيرمان م��ن عملي��ات البيع 107 
ماليين ي��ورو، وجوفنتوس 99 مليون يورو، وبرش��لونة 
82 مليون ي��ورو، ومي��الن 83 مليون يورو، وتشيلس��ي 
53 مليونا، وجميع هذه األندية كانت مصروفاتها أكثر من 

إيراداتها.

وكانت أكبر الفروق��ات عند نادي ليفرب��ول الذي باع فقط 
بقيمة 17 مليون ي��ورو، مقارن��ةً مع 182 ملي��ون يورو 
انتدب فيها الالعبين، ليكون الف��رق الذي دفع 165 مليون 

يورو.

الرابحون
أندي����ةٌ قليل��ة من كب�ار أوروب��ا، اس����تطاعت الحص�ول 
على إي��رادات من البيع أكث��ر مما صرفته عل��ى عمليات 

الشراء.

ووفقاً لحس��ابات موق��ع ترانس��فير ماركت، فق��د جاء في 
القمة نادي موناكو بعد أن باع العبي��ن بقيمة 316 مليون 
يورو واشترى بقيمة 128 مليوناً، لتصل أرباحه إلى 188 
مليون ي��ورو، وهي األعلى في أوروبا للس��نة الثانية على 

التوالي.

بدوره، حصل بايرن ميون��خ على أرباح تقدر ب�71 مليون 
يورو، بعدما اش��ترى فقط ب�10 ماليين ي��ورو وباع ب�81 
مليونا، وكذا بلغت فروقات األرباح في نابولي 20 مليون 
يورو.يورو، وروم��ا 19 مليون يورو، وإنت��ر قرابة 12 مليون 

دوغالس كوس����تا بقيمة 40 ملي��ون يورو ليبل��غ مجم��وع تعاقداته 253 
مليون يورو.

ودخل روما على خ��ط التعاق��دات أيضاً بع��د أن قدم 136 ملي��ون يورو، 
أبرزها كان الحصول على الفرنس��ي س��تيفان انزون��زي مقابل 26 مليون 
يورو، ليكون ترتيب فريق العاصمة اإليطالي سادس��اً على مستوى األندية 
األوروبية م��ن حيث قيم��ة المصروف��ات. وبلغت تعاق��دات الميالن 122 
مليون يورو، أما جاره إنتر فوصل إلى 77 مليون يورو، بينما كانت حصة 

نابولي أقل قليالً ب�71 مليون يورو.

فرنسا وألمانيا
لم يستطع باريس سان جيرمان في هذا الصيف التحرك بحرية وبذخ كثير 
من األموال كما فعل العام الماضي، خوفاً م��ن مخالفة قواعد اللعب المالي 
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استقالة رئيس سي.بي.إس التنفيذي

قدم الرئيس التنفيذي لشركة )سي.بي.إس(، ليسلي مونفيز، استقالته 
من الشركة وسط اتهامات جديدة باالعتداء والتحرش الجنسي. ووفقاً 
إلعالن الش��بكة، فس��يتولى رئيس العمليات، ج��و إيانييلو، منصب 
الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة، فيما يبحث مجلس اإلدارة عن بديل.

وكان م��ن المتوقع أن تصل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لمونفيز )68 
عاما(، الذي حول شبكة )سي.بي.إس( من شبكة تلفزيونية وإذاعية 
قديمة إلى مس��احة إلنتاج البرامج للمنص��ات الرقمية، إلى ما يقدر 
بنح��و 100 مليون دوالر أميركي. لك��ن مونفيز قد ال يحصل على 

شيء إلى أن تكتمل التحقيقات.

كومكاست تشتري سكاي التلفزيونية
ق�����ت  ت�ف��و
كومكاس���ت 
توينتي  على 
ف�ي�رس�����ت 
س�ن�ش����ري 
ك������س  ف��و
لتاب�ع�������ة  ا
لروب�����رت 

مردوخ في منافس��ة على ش��بكة س��كاي بعدما عرض��ت أكثر من 
30 ملي��ار جني��ه اس��ترليني )39 ملي��ار دوالر أميرك��ي( لش��بكة 
الب��ث التلفزيوني البريطانية. وأصبحت تمتل��ك حقوق بث الدوري 

اإلنكليزي الممتاز-بريمير ليغ.
ونقل��ت رويت��رز فوز كومكاس��ت على فوكس في ثال��ث جولة من 
التنافس على ش��راء الش��بكة التي تمتلك قرابة 23 مليون مش��ترك 
أوروبي بخدماتها. وعرضت كومكاس��ت 17.28 جنيه اس��ترليني 
للس��هم لالس��تحواذ على س��كاي المدرج��ة في لن��دن، متفوقة على 
فوكس التي عرضت 15.67 استرليني للسهم، وفقا لما ذكرته لجنة 

االستحواذ في بيان بعد وقت قصير من تقديم العروض النهائية.

اتفاقية لترميم اآلثار السورية
الثقاف��ة  وزارة  وقع��ت 
الس��ورية، ممثل��ة بمدير 
اآلثار والمتاحف محمود 
حمود، مذك��رة تفاهم مع 
االمبراط��وري  القص��ر 
بمديره  ممث��الً  الصيني، 
خ��الل  جيان��غ،  ش��ان 
مهرجان تايخه الس��نوي 

للت��راث، ومنتدى الحفاظ على آثار الحضارات العالمية العريقة في 
بكين، بمش��اركة 13 دولة، مذكرة تفاهم بش��أن الحفاظ على اآلثار 
الس��ورية، وذلك بأن تقدم الصين لس��ورية أجه��زة ومعدات لترميم 
اآلث��ار المدمرة. وبي��ن حمود، أن المذكرة تتضم��ن تنظيم الخبراء 
الصينيين عملية اإلعداد المهني للمرممين السوريين، وأن محافظة 
حلب س��تصبح موقعاً للترميم، س��يتعاون فيه خبراء البلدين، وقال: 
“ننوي اختيار أهم االكتشافات األثرية السورية، لعرضها في متحف 

غوغون الصيني”.
يذكر أن اليونيس��كو، ثبتت أن 60 % من المنش��آت األثرية بحلب 

تعرضت ألضرار جسيمة، وأن 30 % منها دمرت بالكامل.

منصة إلكترونية للقضاء على الشائعات

أطلقت الصين منصة إلكترونية تشمل تطبيقاً للهواتف المحمولة تتيح 
للمواطنين اإلبالغ عن “الش��ائعات على اإلنترنت“ وتستخدم أيضاً 
ال��ذكاء االصطناعي للتعرف على التقارير الكاذبة، وذلك في إطار 

حملة بكين على ما تعتبره محتوى مزعزعا لالستقرار.
وإل��ى جانب موقع إلكتروني، تش��مل منصة بي��او تطبيقاً للهواتف 
المحمول��ة وحس��ابات للتواص��ل االجتماعي بموق��ع ويبو وتطبيق 

ويتشات عمالقي التواصل االجتماعي.
وس��تبث منصة بياو أخباراً “حقيقية” مصادرها تقارير من وسائل 
إع��الم تملكها الدولة وصحف محلية تح��ت إدارة حزبية ووكاالت 

حكومية مختلفة.
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نسخة ثانية من تدريب “بلومبرغ”

أطلقت “بلومبرغ” بالتعاون مع مؤسس��ة “مسك الخيرية” النسخة 
الثاني��ة من البرنام��ج التدريبي المكثف لمه��ارات العمل الصحفي 
المال��ي. وتهدف هذه المب��ادرة، إلى تطوير المه��ارات والمعارف 
في مجال العمل الصحفي المالي في الس��عودية، من خالل البرنامج 
التدريبي الذي يقدمه رئي��س التحرير الفخري ألخبار “بلومبرغ”، 

ماثيو وينكلر.

MBC Studios إلنتاج األفالم السينمائيةزوجان يشتريان مجلة تايم األميركية
اشترى الشريك المؤسس 
والمدير التنفيذي ورئيس 
مجل��س اإلدارة لش��ركة 
الس��حابية  الحوس��بة 
“س��يلزفورس”، م��ارك 
مجلة  وزوجته  بين��وف، 
المجموعة  م��ن  “تاي��م” 

اإلعالمي��ة “ميري��دث كوربوريش��ن” مقابل 190 ملي��ون دوالر. 
وذكرت “ميريدث” التي كانت قد اشترت المجلة في كانون الثاني/ 
يناي��ر 2018 مقابل 2.8 مليار دوالر، أن الزوجين لن يش��تركا في 

العمليات اليومية أو القرارات الصحفية.

 MBC أعلن�ت
الس��عودية عن 
 MBC إطالق
 S t u d i o s
إلنت�اج األف��الم 
الس����ينمائ�ي��ة 
واألع�م������ال 

الدرامية في س��ياق خطة نمو المجموعة  واستراتيجيتها في التوّسع 
على مدى الخمس س��نوات القادم��ة. وأعلنت المجموعة عن تعيين 
بيتر س��ميث في منصب المدي��ر التنفيذي، وال��ذي يعتبر أحد أبرز 

األسماء في قطاع المحتوى عالمياً.

مخرج يطلب يد حبيبته بحفل “إيمي”
تس��لم المخرج العالم��ي غلين فايس، 
57 عام��اً، جائ��زة “إيم��ي” عن عدّة 
أعم��ال ناجح��ة خ��الل حف��ل توزيع 
جوائز “إيم��ي” لإلب��داع التلفزيوني 
والسينمائي. وخالل إلقائه كلمته قال، 
إنه يحتاج للحظة ليش��كر حبيبته جان 

سفيندس��ن، 69 عاماً، لكونها “الشمس المشرقة” في حياته. فتداول 
رّواد مواق��ع التواص��ل اإلجتماعي مقطعاً مص��وراً يُظهر اللحظة 
الرومانسية التي شهدها الحفل، حيث تقدم  بطلب يدها للزواج. وجثا 
غلين في الفيديو على ركبٍة واحدةٍ وقال لحبيبته: كنِت تتساءلين لماذا 

ال أدعوك بصديقتي، ألنني أفضل أن تكوني زوجتي.

“إيه إم إس آي” في السعودية
أعلن��ت ارابي��ان 
سيرفيس��ز  ميديا 
ل  نا ش��يو نا نتر ا
“إيه إم إس آي” 
AMSI التابع��ة 

لمجموع��ة الش��ويري Choueiri Group، ع��ن تعيينه��ا مؤخراً 
كممثل��ة إعالنية تقدم خدم��ات الرعايات للهيئة العام��ة للترفيه في 
السعودية، حيث تُمّكن هذه الش��راكة الجهات اإلعالنية والعالمات 
التجاري��ة الرائدة في المنطقة من االس��تفادة بش��كٍل فعّال من ريادة 
الهيئ��ة العامة للترفيه في تقدي��م العروض الترفيهي��ة الحيّة األكثر 

رواجاً في المملكة.

استثمار السينما في باكستان
ب��دأ المس��تثمرون الدوليون 
الس��ينما  لصناعة  يتجه��ون 
حس��اب  عل��ى  الباكس��تانية 
الهندية، وظهر ذلك جلياً من 
خالل المشروع المشترك بين 
“س��تارزبالي” ومجموع��ة 

سينيباكس، إلطالق خدمة “ستارزبالي باي سينيباكس” في باكستان. 
وسيعزز المشروع المش��ترك من حضور السينما الباكستانية، مما 
سيعطيها قدرة على منافسة السينما الهندية التي تحظى بقبول واسع 
في المنطقة، وستتيح الخدمة الجديدة فرصة مشاهدة آالف الساعات 

من أضخم اإلنتاجات السينمائية، باإلضافة إلى برامج األطفال.
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مدير جديد لـ“الحبتور سيتي”
أعلن��ت “الحبتور س��يتي” عن 
تعيي��ن فريدري��ك ريني��ش، في 
منصب مدي��ر ع��ام المجموعة 

الفندقية التابعة لها.
للمجموعة  وقد انض��م ريني��ش 
الفندقي��ة بعدم��ا عمل س��ابقاً في 
منتج��ع حبتور غران��د في دبي 
مارين��ا، حي��ث ش��غل منص��ب 

المدير العام.
وعم��ل رينيش، ضمن عدد من الفنادق الفاخرة في دولة اإلمارات 

والسويد والمملكة المتحدة.

“األنصاري للصرافة” تعين نائباً للمدير
عيّنت األنصاري للصرافة محمد 
بيطار نائباً جدي��داً للمدير العام. 
ويحمل بيطار خب��رات متنوعة 
تمتد ألكثر من 20 عاماً في قطاع 
الخدمات المالية، حيث تقلد عدداً 
من المناصب وعمل لدى العديد 
من الش��ركات المحلي��ة والدولية 
في كل من اإلمارات والسعودية 
ومصر واألردن. وسيسهم بيطار 

من خالل منصبه الجديد، في إعداد وتنفيذ استراتيجية النمو الشاملة 
لشركة األنصاري للصرافة.

أرادانا كواال مديراً للسياحة في “نيوم”
مش��روع  إدارة  قررت 
“ني���وم” الس����ع�ودي، 
تعيين البريطانية أرادانا 
ك��واال ف���ي من�ص���ب 
المدير التنفي�ذي لقط�اع 
المشروع  لهذا  السياحة 
الضخم، الذي تبلغ كلفته 

نح��و 500 مليار دوالر. وأكد الرئيس التنفيذي لمش��روع “نيوم”، 
نظم��ي النصر، أن فريق العمل في المش��روع  س��يعمل مع أرادانا 

لتصبح “نيوم” وجهة سياحية عالمية استثنائية.
يذكر أن أرادانا كواال لديها خبرة 17 عاماً في مجال السياحة.

“باناجه” رئيساً لهيئة الترفيه السعودية
عيّن مجل��س إدارة الهيئة العامة 
للترفي��ه ف��ي الس��عودية، عمرو 
باناجه، رئيساً تنفيذياً للهيئة، خلفاً 
للمهن��دس فيصل باف��رط، الذي 
سيس��تمر في منصب مستش��ار 

رئيس مجلس اإلدارة.
وكان باناجه يشغل منصب نائب 
أول الرئي��س التنفيذي للتس��ويق 
ف��ي  المجتمعي��ة  والمس��ؤولية 

مجموعة س��دكو القابضة، كما ش��غل عضوية مجلس إدارة شركة 
“ترفيه” التابعة للمجموعة.

“أبو منة” في ستاندرد تشارترد اإلمارات
أعلن بنك س��تاندرد تش��ارترد، 
من��ة،  أب��و  روال  تعيي��ن  ع��ن 
رئيس��اً تنفيذياً ألعماله في دولة 
اإلم��ارات. وتتول��ى روال ه��ذا 
لجوليان وينتر،  المنصب خلف��اً 
ال��ذي يتقاعد بع��د 26 عاماً من 

العمل لدى البنك.
وروال قادم��ة من بن��ك أبوظبي 
تش��غل  كان��ت  حي��ث  األول، 

منصب المدير العام ورئيس قس��م الخدمات المصرفية للش��ركات 
واالستثمار في منطقة أبوظبي.

جيوردانو في “روكوس نتوركس”
عيّن��ت ش����رك�ة “روك��وس 
نتورك����س”، وه��ي إح���دى 
الش�������رك�ات ال�ت��اب�ع�������ة 
لمجموعة آري�س لالتصاالت، 
ب����ارت جيوردان�����و، ف����ي 
رئ�ي�����س  نائ����ب  منص���ب 
أول ل�قس�����م ال�م�ب�ي�ع������ات 

العالمي.
يشار إلى ان جيوردانو، س��يكون مسؤوالً عن اإليرادات والهامش 
اإلجمالي للربح، وجميع جوانب أنش����طة روكوس للوص�ول إلى 

األسواق.
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رامين بهنام في فنادق ماينور
أعلنت فنادق ماينور، التي تملك 
محفظةً واس��عةً مؤلفةً من 163 
تتولى تش��غيلها  ومنتجعاً  فندق��اً 
واالس��تثمار فيه��ا ف��ي 26 بلداً 
ف��ي جميع أنحاء آس��يا والمحيط 
األوس�����ط  والش����رق  اله�ادئ 
وأفريق�ي���ا والمحي���ط الهن���دي 
وأوروبا وأميركا الجنوبية، عن 
تعيين رامين بهن��ام في منصب 
نائ�ب رئي��س قس�����م التطوي�ر 

في أوروب�ا ومنطق�ة الش��رق األوس��ط وأفريقي�ا.

تاتش و“ريادة لالبتكار” توزعان الجوائز
نظم���ت ش����ركة 
تات��ش التي تديرها 
مجموع��ة زي���ن، 
برنام��ج االبتك��ار 
الش���بابي الصيفي 
 Robotics for
Good بالش��راكة 

م��ع ري��ادة لالبت��كار المجتمع��ي ش.م.ل.، وهو جزء م��ن مبادرة 
“صيف االبتكار” 2018، التي أطلقتها رئاس��ة مجلس الوزراء في 
لبنان. واختتم البرنامج  في حفٍل في السراي الحكومي حيث عرض 
الطالب المشاركون مشاريعهم ووزعت عليهم الجوائز والشهادات.

BMW حامد حقباروار في مجموعة
أعلنت BMW الش��رق األوسط 
عن تعيين حامد حقباروار بمنصب 
المدي��ر اإلداري للمجموعة ابتداًء 
من أول شهر أكتوبر/تشرين األول 
2018، بعد أن شغل منصب مدير 

المبيعات والتسويق.
ويتس��م حقباروار بخبرة واس��عة 
ودولية في مجال الس��يارات حيث 
كان قد بدأ مسيرته المهنية في مقر 
مجموعة BMW وشغل من ذلك 

الحين عدداً من المناصب رفيعة المستوى في المجموعة.

المسابقة الثانية حول تغّير المناخ
بعد نجاح مس��ابقتهما الس��نوية 
األولى حول تغيّر المناخ، أطلق 
البنك اللبناني الفرنس��ي ومعهد 
عصام فارس للسياسات العامة 
والش��ؤون الدولي��ة في الجامعة 

األميركية في بيروت، بالتعاون مع معهد أي أتش إي )IHE( للعلوم 
 ،)WUR( المائية في ديلف��ت، وجامعة ومركز بح��وث واغينينغن
المسابقة السنوية الثانية على المستوى اإلقليمي، بعنوان “تغيّر المناخ 
وندرة المياه، واستكشاف العالقة بين الطاقة المائية والغذائية”. ويتناول 
موضوعها العالقة بين المياه والطاقة والغذاء وكيفية االستفادة منها في 

ما يخّص التكيّف مع تحدّيات تغيّر المناخ وندرة المياه.

“فوربس” تكرم هشام عيتاني
 RGH أعلن����ت مجموع����ة
عن تكري��م رئيس��ها التنفيذي 
هش��ام عيتاني، من قِبَل مجلة 
“فوربس” - الشرق األوسط، 
وذلك في احتفال أقيم في فندق 
لو رواي��ال - ضبيّة، وش��مل 
تكريم شخصيات لبنانية مؤثّرة 
ف�ي مج��ال األعم��ال. وتميّز 
بتكري��م  التكنولوجي��ا  قط��اع 
منف��رد لعيتان��ي ال��ذي حقّقت 

مجموعة شركاته إنجازات عدّة في لبنان والمنطقة.

هرت في صاالت السورية للتجارة
ب��دأت ش��ركة هرت 
للس��تانلس  العالمي��ة 
ستيل بطرح منتجاتها 
من األدوات المنزلية 
ع�ب�����ر ص�����االت 
في  للتجارة  السورية 

كافة المحافظات.
وأكد المدير العام لمجموعة الس��اعور طارق الس��اعور أن الشركة 
باش��رت إنت��اج كاف��ة أن��واع األدوات واالواني المنزلي��ة وغيرها 
المصنعة من أفضل أنواع الس��تانلس س��تيل والتي تقدم لها الشركة 

كفالة لمدة 12 سنة.
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“أبوظبي األول” يحصد جائزة االبتكار
ح�ص����د ب�ن����ك 
أبوظب���ي األول، 
جائ��زة “أفض���ل 
بن�ك اس���تثماري 
مبتكر في الش��رق 
األوس�ط” للس��نة 
الثالث������ة ع�ل���ى 
التوال��ي، خ���الل 

حف��ل توزيع جوائز الخدمات المصرفية االس��تثمارية لعام 2018، 
التي تنظمها مجلة “ذا بانكر”، واستلم الجائزة مدير عام أول ورئيس 

قسم تمويل الشركات العالمية لدى البنك أندي كيرنز.

3 جوائز لـ“سويس-بلهوتيل”
فازت س�ويس 
- ب�له�وت�ي���ل 
انترناشيونال، 
إلدارة الفنادق 
والضي�اف����ة 
بثالث جوائ�ز 

مرموقة في حفل العش��اء الس��نوي الذي أقيم بمناسبة توزيع جوائز 
بالي للس��ياحة وحصلت على جائزة بالي للس��ياحة كأفضل منتجع 
غير ش��اطئي من فئة 4 نجوم، وجائزة بالي للس��ياحة كأفضل فندق 
مط��ار، باالضافة الى جائزة بالي للس��ياحة كأفضل مش��غل إقليمي 

تقديراً للنجاح المتواصل الذي تحققه العالمة التجارية.

”AM BANK“جائزتان عالميتان لـ
واص��ل بن��ك الم��وارد ريادت��ه في 
القط��اع المصرف��ي، بع��د أن حقق 
إنج��ازاً جدي��داً عب��ر حصوله على 
جائزتين عالميتي��ن مرموقتين هما 
“أفض��ل بن��ك تج��اري” و“أفضل 
ابت��كار ف��ي الخدم��ات المصرفي��ة 

الفردية” من “انترناش��يونال بانكر”، نظير خدماته المميزة لعمالئه 
وابتكاراته الدائمة والتي جعلته في طليعة المؤسسات المالية.  وتعكس 
الجائزت��ان الجه��ود التي يبذله��ا AM BANK ف��ي خدمة عمالئه 
واالبت��كار في توظيف التكنولوجيا لتلبية متطلباتهم ومنحهم خدمات 

ال مثيل لها تساهم في دفع عجلة النمو وتعزز من مستوى اإلنتاجية.

“اإلمارات للصرافة” تغير عالمتها التجارية
ع�ل�ن�����ت  أ
“اإلم�ارات 
للصرافة”، 
ع�ن تغيي��ر 
عالم�ت�ه���ا 

التج�اري���ة ف��ي أوس�����ترالي�ا، لتعم��ل تح��ت اس������م “ي�ون���ي 
م�ون��ي”.

يذك��ر ان ه����ذا اإلعالن، يأت����ي في إطار حمل����ة تغيير العالمة 
التجارية العالمية، وبذلك تصبح أوس��تراليا الدولة ال�13 في شبكة 
مجموعة اإلمارات  للصراف��ة العالمية، التي تتبنى عالمة “يوني 

موني” التجارية.

تطوير مهارات الذكاء االصطناعي
أك��د وزي����ر الدول����ة 
للذك��اء االصطن�اع���ي 
في الحكوم�ة االتحادي�ة 
باإلمارات عمر س�لطان 
العلم��اء، أهمي��ة توفير 
العملي  التطور  ف�رص 
للش���ب�اب اإلم�ارات��ي، 

وذل���ك خ�الل توقيع�ه اتفاقي�ة ش����راكة م���ع النائ�ب األول ل��دى 
“دل إي إم س��ي” محمد أمين، لتدريب 500 طالب إماراتي ضمن 
برنامج متخصص في الذكاء االصطناعي يش��رف عليه فريق من 

الشركة العالمية المتخصصة في حلول التكنولوجية.

QNB األفضل في مجال االستدامة
ق�ط����ر  ب�ن����ك  ح��از 
الوطن��ي QNB عل��ى 
جائزت��ي “أفضل بنك” 
ف��ي  بن��ك  و“أفض��ل 
مجال االستدامة” خالل 
الجوائز  حف��ل توزي��ع 
الذي عق��د على هامش 
“قم��ة العص��ر الجديد 
للصيرفة” 2018 التي 

نظمتها ش��ركة “يو أم أس للمؤتمرات” بدعم من هيئة تنظيم مركز 
قطر للمال ومصرف قطر المركزي.
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دعم من المشاهير
يشارك في هذه الحملة عدد من المشاهير والمؤثرين على منصات 
التواصل االجتماعي ف��ي المنطقة ف��ي إطار حمل��ة تفاعلية تحت 
هاش��تاغ #ما_بنسى_مدرس��تي، من أمث��ال محمد هني��دي وعابد 
فهد وكندة عل��وش وديمة الجندي ومصطفى اآلغ��ا وزينة يازجي 
والفنانة لطيفة، وذلك بهدف حث متابعيهم على إبداء التعاطف مع 
األطفال الالجئي��ن والنازحين الذين يضطرون ف��ي الوقت الحالي 
إلى ترك مقاع��د الدراس��ة، ومحاول��ة تغيير ه��ذا الواق��ع بالدعم 
وحش��د التأييد، ومن خالل تغريدات لهم على تويتر، طالب هؤالء 

المشاهير بتقديم التبرعات لصالح حساب المبادرة.

وضع تعليمي يرثى له
تش��ير تقارير األم��م المتحدة إلى أن مدرس��ة من أص��ل كل ثالث 
مدارس داخل س��ورية قد تض��ررت أو تعرضت إل��ى الدمار، أو 
استُخدمت كمأوى أو ألغراض أخرى، ما شّكل عائقاً كبيراً ألكثر 

من 2 مليون طفل في الحصول على التعليم داخل سورية.

أما خارج  الب��الد، فق��د أدى ارتفاع مس��توى الفق��ر والديون بين 
الالجئين إل��ى عج��ز حوال��ى 700 ألف الجئ س��وري في س��ن 

الدراسة عن االلتحاق بالمدارس.

ومع دخول األزم��ة اإلنس��انية الس��ورية عامها الثام��ن، ال يزال 
األطف��ال الس��وريون يعان��ون م��ن صعوبات ش��تى تح��ول دون 
حصولهم على حقهم في التعليم والدراس��ة ما يؤثر بش��كل مباشر 
على مستقبلهم، حيث أدت أعمال العنف وظروف اللجوء والنزوح 
يرتادوا المدرسة ولو ليوم واحد.القاس��ية ونقص الموارد المادي��ة إلى وجود آالف م��ن األطفال لم 

“ما بنسى مدرستي” حملة لدعم األطفال السوريين

وكجزء من خطتها لالس��تجابة اإلنس��انية لألزمة السورية، تعمل 
مفوضي��ة الالجئي��ن مع ش��ركائها عل��ى توفي��ر التعلي��م لالجئين 
والنازحي��ن من��ذ بداية األزم��ة، مع التركي��ز على ثالث��ة جوانب 
أساسية هي: إتاحة الوصول إلى التعليم، وتحس��ين نوعية التعليم، 

وتقوية النظم التعليمية.

وتس��عى المفوضية من خالل ه��ذه الحملة إلى اس��تكمال جهودها 
مع ش��ركائها لضمان إعادة تأهيل المدارس، وتدري��ب المعلمين، 
وتوفير الموارد لألس��ر النازح��ة والالجئة لتأمي��ن التعليم لماليين 

األطفال.

ضرورة تقديم الدعم
وع��ن أهمي��ة تمكي��ن الالجئين والنازحين للحص��ول على التعليم 
من خالل الحملة، قال مس����ؤول ش����راكات القط��اع الخاص في 
منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا لدى المفوضية، حسام 
ش��اهين: إنه “في الوق��ت الذي يس��تعد في��ه األهالي ف��ي المنطقة 
لتحضي��ر أطفالهم للع��ودة إلى الم��دراس، نأم��ل ف��ي أن يفكروا 
باألطفال الذين حرموا من حقهم األساس��ي في التعليم، وأن يقدموا 
لهم الدعم لحمايتهم من المخاطر المترتبة على عدم حصولهم على 

التعليم”.

وأض��اف: “يعتب��ر دع���م أنش����طة التعليم م���ن أه���م أولوي��ات 
مفوضية الالجئين لما لها من حماي�ة اجتماعي�ة ونفس���ية لألطفال 
الالجئي��ن والنازحي��ن وتأمي��ن لمس��تقبلهم، حيث يحميه��م التعليم 
من خطر البحث عن أس���اليب تكيّ��ف أخ�رى ق�د ت��ؤدي به�م إلى 
مصير مظل��م كعمالة األطف��ال، أو الزواج المبك��ر، أو غيرها من 

األخطار”.

أطلقت المفوضيـة الســاميـة 
لألمــم المتحــدة لشــــؤون 
الالجئين، حملة رقميـة تهـدف 
إلى حشــد الدعــم آلالف مـن 
األطفال السـوريين الالجئين في 
دول الجــوار والنازحيـن داخـل 
المجــاورة،  المضيفـة  البلـدان 
لكي يتمكنوا من اســتكمـال 
دراســتهـم أو الحصـول علـى 

التعليم وااللتحاق بالمدارس.
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BLC يلتزم التدريب على االسعاف

“فوربس” تكّرم كلودين عون روكز

أّك��د المدير الع��ام لقوى 
األم��ن الداخل��ي اللبناني 
الل��واء عم��اد عثم��ان أن 
“جه��وداً متواصل��ة تُبذل 
قوى  مؤسس��ة  لتحدي��ث 
األمن الداخلي ومكننتها”، 
مش����دداً ع�ل�ى أهمي����ة 

التعاون بين القطاعين العام والخاص. وش��دّد خالل استقباله رئيس 
مجل��س إدارة  BLC Bank مدي��ره العام ندي��م القصار ووفداً من 
ل أولوية لدى  جمعي��ة Roads for Life، أن “ثقافة التدريب تش��ّكِ

المؤسسة، ما عّزز  من صدقيتها لدى المراجع الدولية كافّة”.

ت��م من��ح كلودين ع��ون روكز، 
مجل��س  ورئيس��ة  المؤسس��ة 
ادارة ش��ركة كليمنتي��ن ش.م.ل 
االعالني��ة، لكونه��ا واح��دة من 
رواد األعم��ال الذي��ن أثروا في 
اللبنان��ي  االقتص��ادي  المش��هد 
عل��ى م��دى العق��د الماضي في 
لبنان خالل حفل فوربس الشرق 
األوس��ط 100. ت��م تنظيم حفل 

عش��اء لالحتفال بإنج��ازات قادة األعمال الناجحي��ن واألفراد ذوي 
النفوذ في لبنان الذين تساهم شركاتهم في نمو االقتصاد المحلي.

منتخب لبنان لكرة السلة برعاية ألفا
وقّع��ت ش��ركة ألفا، ب��إدارة 
لالتص��االت،  أوراس��كوم 
لك��رة  اللبنان��ي  واالتح��اد 
الس��لة، عقد رعاية للمنتخب 
الوطني للرجال الذي يشارك 
في التصفي��ات المؤهلة الى 
نهائي��ات بطول��ة العال��م في 

الصين العام المقبل. وجرى التوقيع في مؤتمر صحافي حاش��د عقد 
في مجّمع نهاد نوفل في ذوق مكايل. وتقدّم الحضور رئيس مجلس 
إدارة ألفا والمدير العام مروان الحايك ورئيس اتحاد كرة السلة أكرم 

الحلبي وحشد كبير من رجال الصحافة واإلعالم.

دعم الزواج المدني في لبنان
عل��ى بع��د 22 كل��م 
من الساحل اللبنانّي، 
بزفاف  االحتف��ال  تّم 
مدن��ي اس��تثنائّي في 
المياه الدوليّة. ويشّكل 
األّول  الح��دث  ه��ذا 

من نوعه في العالم خطوة رمزية لإلش��ارة إل��ى أنّه قد حان الوقت 
ليصبح الزواج المدني مطبقاً في لبنان، بحيث يصبح بإمكان الجميع 
 Absolut Vodka االحتفال ب�#الحّب_المدني. وهي حملة أطلقتها
لبنان. واألخيرة هي عالمة تجارية تؤمن بحّق الناس في الوقوع في 

حّب الشخص الذي يختارونه.

برامج متطورة لبناء القدرات
وقع  اتحاد المصارف  
العربية اتفاقي��ة تعاون 
مع الجامعة األميركية 
ف��ي بي��روت، ته��دف  
إل��ى دم��ج الخب��رات 
لتوفير التعليم التنفيذي 
المس����ت�م�ر، ووض��ع 
البرامج المتطورة لبناء 

الق��درات والكفاءات المصرفية لدى المص��ارف العربية. وقد وقع 
االتفاقية األمين العام التحاد المصارف وس��ام فتوح، ونائب رئيس 

الجامعة للبرامج الخارجية واالقليمية حسان دياب.

شراكة بين “المخازن” و“الرياضي”
ش��ركة  وقع��ت 
ونادي  المخ��ازن 
الرياضي بيروت 
عقد شراكة لموسم 
 ،2019 - 2018
خالله  من  ترعى 
بط��ل  المخ��ازن 

آس��يا لكرة السلة، في حفل أقيم في الفرع الثاني واألربعين للمخازن 
في كاسكادا مول - البقاع. وحضر الحفل إدارتا المخازن والرياضي 
الى جانب شخصياٍت رياضية، سياسية واجتماعية والعبي الرياضي 

وإعالميين وحشد كبير من جمهور القلعة الصفراء.
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Wakefest على األمواج اللبنانية

تّم إطالق بطولة Wake fest 2018 في حلّتها الجديدة في النادي 
اللبناني للس��يارات والسياحة ATCL الشهير في الكسليك. وجمع 
ه��ذا الحدث محبّي التزلّ��ج المائّي من مختلف المناط��ق اللبنانيّة، 
تكريم��اً للرياض��ات المائيّة التي اكتس��بت ش��عبية متزايدة خالل 
العامي��ن الماضيين، وبحض��ور قدامى الرياضيين، وش��خصيات 
إعالميّة، والمنافس��ين، والمشجعين، أقيمت مسابقة األلواح المائيّة 
Wakeboard وركوب األمواج )Wake surf( في منطقة البحر 

األبيض المتوسط على مدار يومين.

المنظمات غير الحكومية في هيلتون

نّظم هيلتون بيروت متروبوليتان باالس، حفل اس��تقبال لمجموعة 
من المنظم��ات غير الحكومي��ة الرائ��دة، ووكاالت األمم المتحدة 

وعدد من كبار الشركاء.
وكان اللق��اء الذي عقد في منطقة البهو والمس��بح مناس��بة لتعريف 
الحاضري��ن إلى الفن��دق بمختلف مرافقه وخدمات��ه وآخر إضافاته 
والفرص المتاحة إلقامة فخمة في تجربة استثنائية. وشكلت األمسية 
التعريفي��ة فرصة الستكش��اف ف��رص التعاون، فض��الً عن تكريم 

للشركاء الذين ساهموا في نمو المجموعة ككل في لبنان.

مجلس شيوخ “الفتية الدولية”

لفت��ت رئيس اللجن��ة التحضيرية لقمة مجلس ش��يوخ الغرفة الفتية 
الدولية لمنطقة افريقيا والش��رق األوسط، ريم عبد الهادي، أن القمة 
التي نظمتها الغرفة الفتية الدولية/األردن، بالتعاون مع غرفة تجارة 
عمان، وهيئة تنشيط السياحة األردنية، شهدت حضور أعضاء عن 
غرف األردن، س��ورية، المغرب، تونس، س��احل العاج، نيجيريا، 
جنوب افريقيا، غينيا، بتسوانا، زيمبابوي وموريشيوس. وبيّنت عبد 
الهادي، أن القمة التي تعقد ألول مرة، تعد فرصة لزيادة التعاون بين 
المشاركين، وتأسيس الشراكات بين الرياديين، وتشجيع االستثمار 
والتب��ادل التجاري والس��ياحي. وكش��فت عن س��عي غرفة األردن 

الستضافة المؤتمر اإلقليمي 2021 التابع للغرفة الفتية األم.

مؤشر تنافسية المواهب العالمية
ح  ص�������ر
ي��������ر  وز
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلوم�ات 
األردن����ي 
م�ُث�ن��������ى 

الغرايب��ة، عقب افتتاح��ه ألعمال منتدى االتص��االت وتكنولوجيا 
المعلومات للش��رق األوس��ط وش��مال افريقيا، الذي نظمته جمعية 
ش��ركات تقني��ة المعلوم��ات واالتصاالت “إنت��اج”، تحت عنوان 
“التكنولوجيا الجديدة المبتكرة”، بحضور ما يزيد على 600 خبير 
محل��ي ودولي، وممثلين عن ق��ادة األعمال في قطاع التكنولوجيا، 
أن األردن ال��ذي يش��كل ع��دد س��كانه 3 % من س��كان المنطقة، 
ويشكل رواد األعمال فيه 23 %، تقدم 7 مراتب في مؤشر ريادة 
األعم��ال العالمي في 2017، وانتق��ل من المرتبة 70 للمرتبة 50 
على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خالل 3 سنوات فقط، وأعلن 
الغرايب��ة أن خدمات األحوال المدنية األردنية س��تصبح الكترونية 

بالكامل نهاية 2018.

108



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | تشرين األول/أكتوبر 2018

استفادة الصين من موقع لبنان

أقام رئيس مجموعة فرنسبنك، عدنان وعادل القصار حفل استقبال 
لنائب رئيس المؤتمر االستش��اري السياس��ي للشعب الصيني تشن 
ش��ياو قوانغ والوف��د الصيني، ضمن زيارته الرس��مية الى لبنان، 
في مقر فرنس��بنك حضره سفير الصين وانج كجيان وممثلون عن 

فرنسبنك واعالميون.
والق��ى عدن��ان القص��ار كلمة رح��ب فيه��ا بالوفد، مؤك��داً دعمه 
“الستفادة الصين من موقع لبنان االستراتيجي، نظراً لدور الصين 
المس��تمر والمرتقب في إعادة اعمار سورية والعراق، االمر الذي 

من شأنه ان يعود بالنفع الكبير على االقتصاد اللبناني.

 حملة لـABC ومركز سرطان األطفال

 ABC للس��نة الرابع��ة عل��ى التوال��ي، تتضافر جه��ود مجموعة
لبنان ومركز س��رطان األطف��ال في لبن��ان )CCCL( في حملته  
#ShinewithHope لتكري��م ش��هر التوعية العالمي بس��رطان 
األطفال الذي يتزامن مع أيلول/سبتمبر من كل عام ومن أجل جمع 
األم��وال للمركز كجزء م��ن التزام المجموعة المس��تمر إلحداث 
تغيي��ر إيجابي ف��ي المجتمع اللبناني. وش��هد ABC فردان تجمعاً 
داعماً ومشجعاً، حيث حضرت اإلدارة والموظفون العاملون وكذلك 
لدى مركز سرطان األطفال، باإلضافة إلى عمالء ABC ووسائل 

اإلعالم وأشخاص مؤثرين هذا العرض الُمبهج لألزياء.

“بريتلينغ” تدعم يوم النظافة العالمي

انضّم��ت “بريتلين��غ”، العالم��ة التجاري��ة السويس��رية العريق��ة 
للس��اعات الفاخ��رة، إلى ماليين المتطّوعين ف��ي 150 دولة حول 
العالم، للمس��اهمة في إحياء “يوم العالمي للنظافة”، حيث شاركت 

في حملة مجتمعية لتنظيف الشاطئ العام في أم سقيم في دبي.
وتأت��ي هذه المبادرة، بعد إعالن “بريتلينغ” مؤخراً، عن ش���راكة 
 Ocean( أس��اس����ي��ة تربطه����ا مع منّظم��ة حف��ظ المحيط��ات
Conservancy( غي��ر الربحي��ة، وه��ي منّظمة غي��ر حكومية 
ملتزم��ة بقي��ادة الحمل��ة الدولية للحف��اظ على س��المة المحيطات 

وتنظيف الشواطئ.

ال لكلمة “تطبيع” بين سورية ولبنان
ر  ا ز
مس����ؤول 
م��ل������ف 
النازحي��ن 
الس�وريين 
في ح��زب 
هللا، النائب 
ب��ق  لس���ا ا
ن��������وار 

الس��احلي، أمين ع��ام المجلس االعلى اللبناني الس��وري، نصري 
خ��وري، ف��ي مكتبه ف��ي بي��روت، حيث ت��م التطرق ال��ى أمور 
النازحين الس��وريين في لبنان، واضع��اً إياه في صورة الخطوات 
الت��ي يقوم بها ح��زب هللا والعالقات الس��ورية اللبنانية، حيث أكد 
الطرفان على ضرورة تفعيلها وعودتها الى س��ابق عهدها لما فيه 

مصلحة الشعبين على المستوى االقتصادي والمعيشي.
واس��تنكر الطرفان اس��تعمال كلمة تطبيع، والتي ال تس��تعمل بين 
ش��عبين اخوي��ن هما ش��عب واحد ف��ي بلدين وتربطهم��ا عالقات 

تاريخية ومصيرية.
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أكاديمية التنمية للتعليم اإللكتروني

أطلق رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية مهند عوكل، خالل الحفل 
التكريمي السنوي الثامن، لمتدربي مؤسسة التنمية للتطوير والتعليم، 
أكاديمي��ة “التنمية للتعليم اإللكتروني”، وأول مراكز ش��ركة حلول 

األعمال الذكية SBS في دمشق.
بدوره، أكد المدير التنفيذي ل�SBS، أنس حبوب، أن أولى خطوات 
إطالق مراكز الش��ركة في س��ورية، هي تقديم دورات تدريبية في 

العلوم اإلدارية والكمبيوتر.
وتضم��ن الحفل، توزي��ع ش��هادات “التنمية” عل��ى 628 متدرب 
ومتدرب��ة، اتبع��وا دورات ف��ي العلوم اإلداري��ة والمالي��ة، واللغة 

اإلنكليزية، والدبلومات المهنية، والتحضير للشهادات الدولية.

سورية الدولي اإلسالمي في سيرفكس

أكد الرئيس التنفيذي المكلف لبنك س��ورية الدولي اإلسالمي، بشار 
الس��ت، خالل مشاركة البنك في فعاليات المعرض الدولي الخامس 
لخدم��ات الش��ركات ورجال األعم��ال “س��يرفكس 2018”، الذي 
نظمت��ه مجموعة مش��هداني الدولية للمع��ارض والمؤتمرات تحت 
عن��وان “نلتق��ي لنرتق��ي”، بالتزامن م��ع معرض دمش��ق الدولي 
بدورت��ه ال�60، أن تواجد البنك نابع من الحرص على تقديم خدماته 
المصرفية للشركات، ورجال األعمال، وانطالقاً من االهتمام الدائم 
بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية لعمالء 

“سورية الدولي اإلسالمي”.

سوريون يتشاركون لتنظيف مدنهم

أطلق��ت الغرفة الفتي��ة الدولية JCI في س��ورية، بالتزامن مع اليوم 
العالم��ي للنظافة، حمل��ة Let’s do it، مرفقة بمبادرة تطوعية من 
آالف الش��باب الس��وريين منتصف س��بتمبر/أيلول 2018 لتنظيف 
ش��وارع “دمشق وحلب والالذقية”، ونش��ر ثقافة العناية بالصورة 
البصرية له��ذه المحافظ��ات. وبيّنت نائب الرئي��س المحلي لنطاق 
المجتمع، س��ارة أبو حام��د، أن 15 جمعية ومنظمة ش��بابية فاعلة 
بالالذقية، بادروا للتوحد مع 155 دولة ضد مشكلة القمامة العالمية، 

عبر مشاركة نحو 1500 شاباً وفتاة بهذا الحدث.

قروض ودورات من “يونكس”

انطلقت في فندق شهباء حلب، فعاليات معرض يونكس التخصصي 
للجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والمراكز التدريبية المعتمدة، 
بمشاركة 28 جامعة ومعهداً ومركزاً تدريبياً. وقال مدير شركة آفاق 
للمعارض، الجهة المنظمة للمعرض، علي تركماني، إن المعرض 
يهدف إلى مس��اعدة الطالب باختيار الجامعات والمعاهد المناسبة، 
وإقامة دورات تدريبية، كما يتضمن مش��اركة بنك س��ورية الدولي 

االسالمي، الذي تعهد بمنح قروض للطلبة بشكل مسهل.
بدوره، قال ممثل شركة “وجهات الدراسة” للخدمات التعليمية في 
ماليزيا، عصام المفتي: إن الش��ركة، تؤمن منح دراسية للسوريين 
الراغبين بالدراس��ة في الجامعات الماليزية بنسب حسومات تصل 

إلى 70 %.
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“البركة” في معرض دمشق الدولي

ص��رح الرئي��س التنفيذي لبن��ك البركة - س��ورية، محمد عبد هللا 
الحلب��ي، خالل افتتاح قس��م البنك في معرض دمش��ق الدولي، أن 
“البركة” حرص على المش��اركة في المعرض لضرورة إيصال 
خدماته المصرفية إلى جميع شرائح المجتمع، ودعم عجلة التنمية 
االقتصادية، على رأسها الخدمات المصرفية المبتكرة، إضافة إلى 
تقديم الدعم والخبرات الالزمة لتمويل المشاريع الصغيرة، وإعادة 
تش��غيل المصان��ع والورش والمح��ال، التي تعتمد عليها ش��ريحة 

كبيرة من السوريين في معيشتهم.

“كبر مشروعك” من “الشام”

قام بنك الش��ام في معرض دمشق الدولي، برعاية جناح المؤسسة 
العام��ة للمناط��ق الحرة الس��ورية، وق��دم مجموعة م��ن منتجاته 
وخدماته المصرفية، وأبرزها منتجات التمويل الشخصي “الغالي 
بيتقس��طلك”. كم��ا أعلن البن��ك عن إطالق منتج تمويل المنش��آت 
الصغيرة والمتوسطة، تحت شعار “كبّر مشروعك”، الذي يهدف 
إلى منح تمويل مرابحة “لمرة واحدة” لش��راء أصول إنتاجية، أو 
إع��ادة تأهيل أصول قائمة بالليرة الس��ورية ابت��داء من 50 مليون 
ليرة س��ورية إلى 250 مليون ليرة، ألصحاب المشاريع التجارية 

والصناعية والخدمية، متوسطة وصغيرة الحجم.

إقبال على جناح “السورية للتأمين”
ش���اركت 
المؤس�سة 
م����ة  لعا ا
الس��ورية 
للتأمي����ن 
ف���������ي 
م�ع��رض 
دمش�����ق 
الدول����ي 
بدورت����ه 

60، ضم��ن جن��اح التأمين والمص��ارف العامة والخاص��ة، الذي 
ضم 33 شركة تحت ش��عار “إعادة إعمار سورية”، وشهد الجناح 
إقباالً كبيراً من المستثمرين ورجال األعمال، وقدمت لهم المؤسسة 
التوضيحات الالزمة ألنواع التأمين على الممتلكات والمس��ؤوليات 

واألشخاص، ونوهت لمتانة ومالءة الشركات العاملة في السوق.
يذك��ر، ان وزي��ر المالية الس��وري، مأمون حم��دان، افتتح الجناح 
بمش��اركة مدير المؤسسة السورية للتأمين، أياد زهراء، وبحضور 

مدراء المؤسسات المالية المشاركة.

“الزراعي” في معرض دمشق الدولي

افتتح وزي����ر المالية الس���وري مأم��ون حمدان، الجناح الخ�اص 
بالمص���ارف والتأمي�ن في الدورة 60 من معرض دمشق الدولي، 
متضمناً افتتاحه لفرع المصرف الزراعي التعاوني ضمن الجناح 
ذات��ه، بحض��ور مدير ع��ام المص��رف ابراهيم زي��دان، وبعض 
المدراء العامين للمصارف الس��ورية، وبع��ض مدراء المصرف 

الزراعي، ومنهم مديرة التخطيط والتسويق عبير نوفل.
وللمصرف ايضاً، مشاركة في معرض إعادة إعمار سورية بدورته 
الرابعة المتخصص بمواد ومعدات البناء بين 2 - 6 تشرين االول/ 

أكتوبر 2018.
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شراكة بين ماجد الفطيم واليونيسف
أعلن��ت “ماجد 
الفطي���م” ع��ن 
إبرام ش����راكة 
م��ع منظ�م����ة 
األم�م المتح��دة 
للط�ف��ول�������ة 
“يونيس���ف”، 

بهدف مساعدة مليون طفل لاللتحاق بالدراسة بحلول عام 2020.
ووقّ��ع الطرف��ان مذك��رة تفاهم في هذا الش��أن يت��م بموجبها تزويد 
األطفال األكثر احتياجاً وتهميشاً على امتداد منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا بفرص تعليمية عالية الجودة.

معرض الشرق األوسط لألحجار

افتت��ح وزي��ر التغي��ر المناخي والبيئة ف��ي دولة اإلم��ارات، ثاني 
ب��ن أحمد الزي��ودي، فعاليات الدورة الرابعة من معرض الش��رق 
األوس��ط لألحج��ار والرخام، ف��ي مركز دبي التج��اري العالمي، 

بمشاركة مجموعة من العارضين يمثلون 30 دولة.
ويش��كل المعرض فرص��ة لصنّاع القرار في صناعة اإلنش��اءات 
للتواص��ل واالطالع عل��ى مجموعة م��ن أحدث المنتج��ات التي 
يعرضه��ا الموردون والصانعون وم��زودو الخدمات من المنطقة 

والعالم.

السيدات األكثر تأثيراً
كشفت فوربس 
الشرق األوسط 
مؤخ��راً، ع��ن 
قائمة الس�يدات 
األكث��ر تأثي��راً 

في الشرق األوسط لعام 2018 في احتفالية مميزة احتضنتها إمارة 
دبي، لتسليط الضوء على  السيدات الالتي أدين أدواراً جوهرية في 
مختلف القطاعات. ضمت القائمة الرئيس��ية 100 س��يدة أعمال في 
قطاع��ات متنوعة، فيما ضمت القائمة الفرعية ل�“الس��يدات األكثر 
تأثيراً في القطاع الحكومي” 10 سيدات، بقيادة وزيرة الثقافة وتنمية 

المعرفة في اإلمارات نورة بنت محمد الكعبي.

 أمن المعلومات في الجامعات األردنية

وقّع��ت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوم��ات مذكرة تفاهم مع 
5 جامعات أردنية، ومع ش��ركة بالو التو نتوركس العالمية، تتضمن 
التعاون بين جميع االطراف إلنشاء أكاديميات أمن معلومات معتمدة 
في الجامعات. وتضمنت المذكرة أن تقوم “نتوركس” التي تعد األولى 
في مجال أمن المعلومات على مستوى العالم، بتقديم دورات تدريبية 
وندوات وورش��ات عمل بالتعاون م��ع الوزارة، للمختصين التقنيين 
واألكاديميين والطالب، متعلقة بأمن المعلومات، كما ستوفر مصادرها 

التعليمية لغايات تطوير المناهج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
وق��ع المذكرة وزي��ر االتص��االت وتكنولوجيا المعلوم��ات ُمثّنى 
الغرايب��ة، ومدي��ر قطاع المبيع��ات لدول الخليج ف��ي “نتوركس” 

هاشم جوده، ورؤساء ومندوبي الجامعات.

MTN تجمع العالم
ش����اركت 
 -  MTN
سورية في 
مع����رض 
م�ش�����ق  د
الدول����ي، 
ل�ل�م������رة 

الثانية على التوالي، وأطلقت حملة بعنوان “MTN تجمع العالم”، 
وذلك برعايتها لبع��ض الخدمات المقدمة إلى الزوار، وعبر عملها 
على تس��هيل وتيسير توافدهم إلى أرض مدينة المعارض، لحضور 

المعرض الدولي.
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حفل تخريج طالب اإليزا

أق��ام المعه��د العالي لألعمال “اإلي��زا”، حفل تخرج للتالميذ المس��جلين في دائرة 
الم��دراء والدكت��وراة في إدارة األعمال والماجس��تير التنفيذي ف��ي إدارة األعمال 
والماجس��تير في إدارة األعمال والماجس��تير التخصصي في التسويق والماجستير 
في اإلدارة والماجس��تير في إدارة المستش��فيات والصحة والماجستير التنفيذي في 

اإلدارة المالية.
أقي��م االحتفال يوم الجمع��ة 14 أيلول/س��بتمبر 2018، في حدائ��ق المعهد العالي 
لألعمال اإليزا، ش��ارع كليمنصو. وقد تس��لّم الطالب ش��هاداتهم من س��فير فرنسا 
ف��ي لبنان، برونو فوش��ي، ونائب حاكم مص��رف لبنان، الدكتور س��عد عنداري، 

ومديرعام “اإليزا”، ستيفان أتالي.
يش��ار إلى ان المتخرجين استلموا شهادتين: شهادة صادرة عن “اإليزا”، وأخرى 
تعادلها صادرة عن  ش��ركاء المعهد العالي لألعمال، كالمدرسة العليا لألعمال في 
باري��س أوروبا )ESCP Europe(، وهي احدى المدارس الش��ريكة ل�“اإليزا”، 
وجامع��ة نيوم��ا لألعم��ال )Neoma Business School(، وجامع��ة باري��س 
دي��درو، حيث تضمن هذه الش��راكة مع أفضل مدارس األعم��ال في أوروبا جودة 

برامج “إيزا” االكاديمية وتجعل شهاداتها معترفاً بها دولياً.
يذك��ر إل��ى انه تلى المناس��بة، حفل كوكتيل جم��ع الطالب مع العائل��ة واألصدقاء 

والمدارس الشريكة في باحة الفيال روز.
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جيد أن تطلق قوى االنتاج اللبناني صرخة ضد الواقع المتردي في البلد. وهي مطالبة 
بالضغط والتحرك أكثر من ذلك. أسمعناكم وجعنا لنداوَي معكم واقعنا...”، الجملة 
أو الش�عار  أو العب�ارة ال تكفي للحديث عن األزم�ة، وإن كانت قوى اإلنتاج، المتمثلة 
بالهيئ�ات االقتصادية واالتح�اد العمالي العام ونقابات المه�ن الحرة ونقابات قطاع 
التعليم واالدارة العامة، لّخصت وثيقتها االقتصادية في لقاء جامع تحت شعار “معًا 
إلنقاذ الوطن” اليوم في مقّر االتحاد العمالي، “رفضاً للتأخير في تش�كيل الحكومة، 
وحفاظ�اً على مقدراتنا وحمايًة ألوضاعنا االقتصادي�ة واالجتماعية واإلنتاجية وصونًا 

لبلدنا ومستقبل أجيالنا”.

المش�كلة أن قوى االنتاج نفسها مطالبة بفصل موقعها عن مصالح السياسيين، 
إذ ليس التحالف بين النظام االقتصادي والنظام السياس�ي وس�يلة لمعالجة الخلل 
القائ�م، وقد طالبت قوى االنتاج األفرقاء السياس�يين ب�“الذهاب فوراً إلى تش�كيل 
حكومة جامعة ونوعية وذات صدقية، والبدء باإلصالحات المالية واالدارية والقطاعية، 
والش�روع بمكافحة الفساد واستئصاله وإعتباره أولوية وقضية وطنية، واتخاذ قرار 
حازم بوقف الهدر وش�ّد أحزمة مختلف مؤسسات الدولة، العمل على عودة سريعة 

وكريمة للنازحين السوريين”.

إذا كان اللق�اء االس�تثنائي الجامع الذي انعقد الش�هر الماضي ف�ي بيروت وحضره 
حوالى 100 ش�خص من رؤس�اء الهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي العام ورؤساء 
نقاب�ات المهن الحرة، ورؤس�اء نقابات قطاع التعليم وقطاع االدارة العامة، ورؤس�اء 
الجمعيات والنقابات االقتصادية، والذين عرضوا بإسهاب خالل جلسة مغلقة معاناة 
مختلف القطاعات والمؤسسات والعمال واالساتذة والمعلمين، والخوف من حصول 
المزي�د م�ن التده�ور الذي يضع البل�د في مهّب الريح، قد أس�س لحال�ة اعتراضية 
عل�ى الوضع القائم، إال أنه لم يحدد مكامن الخلل الفعل�ي وال قدم اقتراحات لإلنقاذ 
أو سياس�ات اقتصادية بديلة تس�تطيع ان تنهض بالبلد مج�دداً بعيداً من مصالح 
السياس�يين وصراعاتهم وخالفاتهم على الحصص التي منعت لبنان من اس�تثمار 

الفرص المتاحة له.

المطلوب من قوى اإلنتاج، إذا كانت تتفق كلها على أن البلد يعيش أخطاراً كبيرة، 
أن تضغ�ط أكث�ر وتحدد خريطة طري�ق بديلة للحل، وتس�تنهض المجتمع المدني 
اللبنان�ي، قبل أن يذهب انعدام الثقة بالبلد إلى أزم�ات كارثية وإلى المزيد من الفقر 
والبطالة وهجرة الشباب، والمزيد أيضاً من الفساد والهدر. والمطلوب فعاًل ال قواًل أن 

يكون صوتها مؤثراً على كل المستويات.

صرخة قوى اإلنتاج
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