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ي 
ف �ف ي لبنان لم يعد خياراً، بل بات ملزماً للجميع، خصوصاً المســؤول�ي

االصالح �ف
الدولة. فبعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ما عاد السجال نافعاً ورفع الشعارات 
الإصالح هنا وتصحيح مالي هناك، بل صار تحدياً لخوض معركة تستهدف المخالفات 
ط  ي لبنان، فيما االصالح هو �ش

ف به كل أركان الدولة �ف واالرتكابات والفساد الذي اع�ت
اساسي للحصول عىل قروض سيدر من أجل تأهيل البنية التحتية وحل مشكالت 

ف فرص العمل. الكهرباء والمياه واطالق المشاريع المنتجة وخفض العجز وتأم�ي

ي الجلسة االأوىل لمجلس الوزراء غ�ي مشجع، عندما فتحت 
وقد بدا السجال �ف

ملفــات جانبية، ال يمكن للبنان اال أن يعالجها، وهي بيد رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون. ومنها أن لبنان وهو يعاود نهوضه واطالق مشاريعه، ال بدله أن يكون 
عىل تواصل مع سورية قيادة وشعباً، إذ ال يمكن إقفال هذه الملفات وحدود لبنان 
مفتوحة عىل سورية ومنافذها، فيما التواصل التجاري ال يزال قائماً. أما حل مشكلة 
المهجرين فهذا شأن يتواله رئيس الجمهورية بالعالقة مع القيادة السورية، وهو 

رهاب. ف اللذين تأثرا بكل أعمال االإ ف البلدين الشقيق�ي ما يتم التحض�ي له ب�ي

ي القمة 
مناسبة الكالم عن العالقة اللبنانية السورية، ينطلق من أن لبنان طلب �ف

وت عودة سورية ال جامعة الدول العربية، وهو عندما  ي ب�ي
العربية االقتصادية �ف

ي عملية االصالح االقتصادي والتصحيح الماىلي لجذب القروض، سيكون 
ع �ف ي�ش

عىل تواصل أيضاً مع سورية، خصوصاً وأنه يحتاج ال عمالة جاهزة وقادرة عىل 
ي العملية 

ي البنية التحتية والكهرباء. لذا يتطلب االأمر انفتاحاً �ف
مواكبة المشــاريع �ف

ي إمكان البلد العبور ال مرحلة االستقرار اذا عرف 
االصالحية الشديدة التعقيد، إذ �ف

كيف يحفظ عالقاته وصداقاته ويستثمر فيهما.

صالح الواجب لبنانياً ... والسياسة المطلوبة االإ
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سجل بنك عوده أرباحاً صافية بعد المؤونات والضرائب، 
بقيمــة 501 مليــون دوالر في عــام 2018، أي بزيادة 
بنسبة 8 % على أســاس سنوي. وارتفعت الموجودات 
المجّمعة للبنك مــن 43.8 مليار دوالر في نهاية كانون 
األّول/ديســمبر 2017 إلى 47.2 مليار دوالر في نهاية 
كانــون األّول/ديســمبر 2018، أي بزيــادة قدرها 3.5 

مليار دوالر ونسبتها 8 %.
وأوضح البنك، أن هذا االرتفاع نتج عن نمو الموجودات 
في لبنان بما نســبته 21 %، مشــيراً إلى أن ودائع بنك 
عوده لبنان، ارتفعت  بقيمة 642 مليون دوالر  أميركي 

خالل عام 2018.

501 مليون دوالر أرباح “عوده”

عرض رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشــال عون 
مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، األوضاع النقدية 

في البالد في ضوء التطورات السياسية األخيرة.
وأعلن ســالمه بعــد اللقــاء، أن “بعد تشــكيل الحكومة 
الجديــدة، أصبح الدوالر معروضاً في الســوق المحلية 
لشــراء الليرة اللبنانيــة، وهذا يعيد تعزيــز دور العملة 
الوطنيــة في االدّخار”. أضاف: دولياً، ارتفعت أســعار 
سندات الـ“يوروبوندز” ما أعاد إلى هذه األسعار زيادة 

بنسبة %10 قياساً على األسعار التي كانت بلغتها.
وأوضح ســالمه، أنه وضــع الرئيس عون “في صورة 

هذه التطورات اإليجابية وعمل مصرف لبنان”.

سالمه ُيعلن عن “ايجابيات”
تشكيل الحكومة

بنك بيروت يوقع إعالن اإلدارة الحكيمة والنزاهة

وقــع بنك بيروت خالل مؤتمــر صحافي عقده في 
فندق فور ســيزونز- بيروت، “إعالن المستثمرين 
للحوكمــة والنزاهة”، مؤكداً بذلــك التزامه بمجال 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات. 
ووقــع رئيــس مجلــس إدارة البنك ســليم صفير، 
إعــالن اإلدارة الحكيمــة والنزاهــة مــع مؤســس 
Shareholder-Rights ياســر عــكاوي، مؤكداً 
بذلك “التزام المصرف بأفضل ممارسات الحوكمة 

الرشيدة والمسؤولية االجتماعية”.
تخلــل حفل التوقيع، كلمة لنائب حاكم مصرف لبنان، الدكتور محمد بعاصيري، أثنى 

فيها على “دور المصارف اللبنانية في تطبيق أفضل ممارسات اإلدارة الحكيمة”.

د. محمد بعاصيري

اللبناني الفرنسي يعزّز تواجده في كسروان

افتتح البنـــك اللبنانــــي 
الفرنســــي فرعيـن لــه 
في منطقتَي كفرحبـــاب 
ليصل  وصور-الحوش، 
بشــبكة فروعه في لبنان 

إلى 60 فرعاً. 
وقال مساعد المدير العام 

ومدير شــبكة الفروع في البنك، مروان رمضــان، إن هذه الخطوة تؤكد على إصرار 
البنك على مواصلة توســيع انتشــاره في كافة األراضي اللبنانية وتقديم خدماته ألكبر 

عدد ممكن من الزبائن، بالرغم من الظروف الراهنة.

جائزة التمّيز في إدارة المخاطر لـ“لبنان والمهجر”

تســلّم رئيــس مجلــس إدارة 
ومديــر عــــام بنــك لبنــان 
والمهجر سعد أزهري جائزة 
“التميّز في إدارة المخاطر” 
من مدير عام منطقة الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا في 
فيزا مارســيلو باريكوردي، 
البنك سياسة  تقديراً العتماد 
عــدم تحميـــل العمـــالء أّي 

مســؤولية إذا تمت ســرقة بطاقاتهم المصرفية أو أي معلومات تتعلق ببطاقاتهم.
يذكر أن قبل اعتماد هذه السياسة، كان على عمالء لبنان والمهجر االنتظار ثالثة أشهر 
قبل اســترجاع المبالغ التي يتم ســرقتها على بطاقتهم. ومنذ عشر سنوات، أصبح في 

إمكان العمالء استرجاع أي مبلغ يتم سرقته على البطاقة خالل ٢٤ ساعة.
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أعلن محافــظ البنك المركــزي اإليراني عبــد الناصر 
همتــي، أنه تم التوقيــع على اتفاق مع ســورية لتطوير 
العالقات المصرفية، وذلك بإصدار رخصة إنشــاء بنك 

مشترك بين البلدين ومقره الرئيس في دمشق.
وقــال همتي، إنه تم االتفاق مع حاكم مصرف ســورية 
المركزي حــازم قرفول، على أن تبدأ البنوك المركزية 
للجانبين بالتبادل المصرفي على أساس العملة الوطنية 
للبلديــن، وتوفير إمكانية اســتخدام البطاقات المصرفية 

بين طهران ودمشق.

إنشاء بنك مشترك بين إيران وسورية

أصدر مصرف التوفير السوري تقريراً، حول تتبع تنفيذ 
خطته االســتثمارية واإلنتاجية المنفــذة منذ عام 2010 
حتى نهايــة العام 2018، وأن آخــر منتجاته “قروض 
المهن العلمية”، بسقف 25 مليون ليرة سورية، وضمانة 
عقاريــة 150 %، بمعدل فائدة 14 %، وفترة ســداد 5 

سنوات.
وذكر التقرير، أن الودائع المصرفية المنفذة حتى نهاية 
عــام 2018 بلغت 235 مليــار ليرة، ما يتيح للمصرف 
طرح اســتثمارات جديــدة، وأن المصــرف إلى جانب 
استمراره في منح القروض في عام 2019، فإنه يحضر 
لالنتقــال إلــى بيئة “ويب بيــس” لتطويــر البرمجيات 
والمعدات واالتصاالت وتحقيــق الخدمات اإللكترونية 
للزبائن، مع العمل على توسيع مالك المصرف، وتعديل 
المالك العددي للعاملين، إضافة إلى إنشاء شبكة وطنية 

لالتصاالت خاصة بين المصرف والجهات العامة.

انتقال مصرف التوفير السوري
إلى “ويب بيس”

قرض سيريا كارد بـ10 أضعاف الراتب

كشــف مدير عام المصــرف العقاري الســوري مدين 
علي، عن الموافقة على رفع ســقف القروض اإلنمائية 
لــدى المصرف لتصبــح 100 مليون ليرة للشــركات، 
و50 مليون لألفراد )أصحاب المهن، أطباء، مهندسين، 
مكاتب هندسية( وغيرهم من أصحاب الحرف المختلفة، 
إضافة إلى إعادة إطالق العمل بقروض البطاقة “سيريا 
كارد” بمعــدل 10 أضعــاف األجر الشــهري للعاملين 
والموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ويحملون 

بطاقات صراف، بمعدل فائدة 1 % شهرياً، عالوة على أن المصرف يعمل على إبرام 
عقد لتوريد 100 صراف حديث، بعد أن تم توريد حاسبات وأصبحت قيد االستثمار.

 مدين علي

قروض “الزراعي السوري” لعام 2019

أكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني الســوري 
ابراهيم زيــدان، أن خطة المصرف لإلقراض وتقديم 
التســهيالت للفالحين خالل عــام 2019 تتضمن 50 
مليار ليرة لقروض القطاعين التعاوني والخاص، منها 
35 مليــار للقروض القصيرة، و6 مليار للمتوســطة، 
و9 مليــار لطولية األجل، مشــيراً إلــى إمكانية رصد 

اعتمادات إضافية بالتنسيق مع المصرف المركزي.
ولفت زيدان إلى أن المصرف قدم خالل عام 2018، 

قروضا بقيمة 93.6 مليار ليرة، كما شــهدت ودائع المصرف ارتفاعاً زاد عن 59.1 
مليار ليرة، منها 53.1 مليار ليرة ودائع تحت الطلب، و1.23 مليار ليرة ودائع ألجل، 

و4.7 مليار ليرة ودائع توفير، و62 مليون ليرة حسابات مجمدة.

ابراهيم زيدان

شهادات إيداع بقيمة 131 مليون ليرة سورية

شــهد اإلصدار األول لشهادات 
اإليــداع إقبــاالً كبيــراً من قبل 
المصــارف الســورية المؤهلة 
لالكتتــاب، إذ تم االكتتاب على 
1.308 مليــون شــهادة، بقيمة 
إجماليــة وصلت إلــى 130.8 
مليار ليرة من قبل 16 مصرفاً 

مــن أصل 17 مصرفــا مؤهالً لالكتتاب، بعد إعالن مصرف ســورية المركزي عن 
إصدار شــهادات إيداع بالليرة الســورية، تحت إصدار رقم1 -ألول مرة في تاريخه- 
بقيمة اسمية للشهادة 100 مليون ليرة، وسعر فائدة 4.5 % سيتم على أساسه احتساب 
القيمة بعد الخصم وبأجل لمدة عام، على أن يكون الحد األدنى لعدد الشهادات المسموح 
االكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة 5 شهادات، والحد األقصى بما ال يتجاوز 10 % 

من حجم السيولة لكل مصرف.
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تعديل اإليداع المسموح في “التجاري السوري”

كشــف مدير عام المصرف التجاري الســوري علي 
يوســف، عن تعديل حجــم اإليداع المســموح به لدى 
المصرف ليصبح 50 مليون ليرة، بدالً من 25 مليون 
ليرة، إضافة إلطالق قرض المقاولين. وقال: إن تعديل 
حجم اإليــداع يمثل عودة لما كان عليه الحال ســابقاً، 
وأن السقف الجديد 50 مليون ليرة، مسموح به لألفراد 
والمؤسســات، ومعدل فائدة هــذه الودائع 8.25 % 
ســنوياً. وأشــار إلى أن ســقف إطالق قــرض تمويل 
المقاولين يصل إلى مليار ليرة، وأنه يســتهدف زيادة 
النشــاط في قطاع اإلشــادة والبنــاء، وغير مخصص 

للتطويــر العقاري، وأن الهدف منه هو تشــييد عقارات علــى أراض معدة للبناء، كما 
تصل نسبة تمويل هذه القروض لحدود 50 % من تكلفة المشروع، ولمدة 3 سنوات.

علي يوسف
أعلن البنك المركزي األوروبــي توقَف إصدار الورقة 
النقديــة من فئة 500 يورو في جميع البنوك المركزية، 
باســتثناء اثنيــن وهمــا األلمانــي والنمســاوي اللــذان 

سيواصالن إصدارها لمدة 3 أشهر إضافية.
القرار يأتي في ســياق مكافحة الفســاد المالي وأنشــطة 

تمويل اإلرهاب، طبقاً لتصريحات البنك المركزي.
في المقابــل، يرى البعض أن هذه الخطوة تنذر باختفاء 

األوراق النقدية في التعامالت اليومية.

أوروبا توقف إصدار ورقة الـ500 يورو

بيّــن مـديــــر عـــام 
هيئـــة المشـــــاريـع 
الســورية “الصغيرة 
والمتوسطة”، إيهاب 
اســـمنـدر، أن الهيئـة 
أعـــدت برنامـجـــــاً 
ســــيمكـن أصحــاب 
المشــــروعات مــن 
الحصـــــول عـلـــى 

التمويل مـــن المصـارف المشــــاركة فيه، وســتتحمل 
نســبة من الفوائد المطبقة على القروض بما ال يقل عن 
50 %، مــع تخفيض علــى الفائدة المطبقــة للقروض 
الممنوحــة ضمــن البرنامج بما ال يقــل عن 20 % إلى 
30 % مــن الفائدة المطلوبة فــي المصارف للقروض 
التقليدية، وبالتالي يضمن المشروع تخفيض الفائدة إلى 

ما دون الـ70 %.
وقال اســمندر: إن تمويل المشروعات متناهية الصغر، 
سيتم من بنك اإلبداع أو المؤسسة الوطنية أو الصندوق 
الوطنــي للمعونة االجتماعية بقروض ســقفها 3 مليون 
ليرة، أما المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، فتمول 
من المصارف المشــاركة في برنامــج التمويل بالفائدة 

المدعومة، بسقوف تصل إلى 300 مليون ليرة.

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
حتى 300 مليون ليرة سورية

إيهاب اسمندر

االتفاق على تسديد ديون إيران على العراق

وقــع محافــظ المصــرف المركزي 
العراقي علي محسن العالق، ورئيس 
البنك المركزي اإليراني عبد الناصر 
همتي، على اتفاقية آلية التسديد المالي 
بين البلدين. وقــال همتي: تم التوقيع 
على االتفاقية حول آلية التسديد المالي 
المتعلقة بصــادرات الكهرباء والغاز 

وسائر السلع االيرانية إلى العراق. وأضاف: إننا نشهد حجما ملحوظا من الصادرات بين 
البلدين، سواء في القطاع العام أم الخاص، لكن هناك بعض العقبات في المجال المصرفي 

والمالي، مما يعرض المصدرين إلى مشاكل في هذا المجال.
وكان وزيــر النفــط اإليراني بيجن زنغنه، قد صرح خالل لقائــه بوزير النفط العراقي 
ثامــر الغضبــان، بأن العراق مدين إليران بمليــاري دوالر، كقيمة عن صادرات الغاز 
والكهرباء، وأنه منذ أعادت أميركا فرض العقوبات على قطاع الطاقة اإليراني، أوقف 
العراق اتفاقاً مع طهران لمبادلة الخام المنتج في حقل كركوك مقابل نفط إيراني، لذا باتت 
الحاجة ملحة للوصول إلى اتفاقية جديدة مع الدولة العراقية حيال الديون المترتبة عليها.

العمران رئيساً تنفيذياً لـ“السعودي لالستثمار”

قــرر مجلس إدارة البنك الســــعودي لالســــتثمار، 
تعييــن فيصل العمران، رئيســاً تنفيذيــاً للبنك، خلفاً 
لمســاعد المنيفي، الذي قدم اســتقالته  نظراً لرغبته 
بالتقاعد. وكان العمران قــــد تقلـــد عــدة مناصــب 
قياديــــة في “الســعودي لالســــتثمار” والشـركات 
التابعة والزميلة، وكان آخر منصب له نائب الرئيس 

فيصل العمرانالتنفيذي للبنك.
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قام بنك بيمو الســعودي الفرنســي باالنتقال الى فرعه 
الجديــد في مدينــة بانياس “شــارع القوتلــي”، وهذا 
ضمــن الخطة التي ينفذها البنك لتطوير خدمة عمالئه 
باعتمــاد أحــدث التقنيات المصرفيــة، لمنحهم تجربة 
مصرفية أكثر تميــزاً. كما بدأ “بيمو” بافتتاح فرعين 
مــن فروعه أيام الســبت، حرصاً علــى تقديم خدماته 
لعمالئــه في جميع أيام األســبوع، وهمــا )فرع فندق 

الشــام في دمشق، وفرع العزيزية في حلب(.

بيمو إلى فرعه الجديد في بانياس

أصدر البنك المركزي األردنــي قراراً، بالموافقة على 
توفيق أوضاع أولى شركات الدفع والتحويل اإللكتروني 
لألموال العاملــة في األردن، وهمــا )مدفوعاتكم للدفع 
اإللكترونــي، وإيــالف األردنيــة للحلــول المتكاملة(. 
وأوضــح المركــزي، أن “مدفوعاتكــم” شــركة مالية 
مرخصــة لمزاولة نشــاط إدارة وتشــغيل أنظمة الدفع 
اإللكتروني، بعد أن كانت مجازة من المركزي مســبقاً 
إلدارة وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً 
“إي فواتيركــم” بالوكالــة. أما بخصــوص “إيالف”، 
فالقــرار يوافــق علــى توفيــق أوضاع الشــركة كمقدم 
خدمات دفع لمزاولة نشاط إصدار أدوات الدفع وإدارتها 
باستثناء أدوات الدفع المدينة، بعد أن كانت مسجلة مسبقاً 
لمزاولة هذا النشاط، مع الموافقة على إصدار “إيالف” 
للنقود اإللكترونيــة وإدارتها، من خالل قيامها بإصدار 
أدوات الدفع المدفوعة مسبقاً والمنحصرة بأدوات الدفع.

شركات دفع وتحويل إلكتروني
لألموال في األردن

2.2 تريليون ليرة سورية موجودات المصارف الخاصة

الماليــة األولية  البيانــات  أشــارت 
األوراق  هيئــة  موقــع  حســب 
واألســواق الماليــة الســورية، إلى 
أن مجموع موجــودات المصارف 
السورية الخاصة حتى نهاية 2018، 
بلغت نحــو 2.2 تريليون ليرة، وأن 
مجمــوع رأس المــال المدفوع لهذه 
المصــارف بلــغ 88 مليــار ليرة، 

وعدد المســاهمين في هذه الشــركات 35.192 ألف مســاهم. وأضافــت البيانات، أن 
مجموع حقوق المســاهمين بلغت 330 مليار ليــرة، أما صافي الدخل فوصل إلى 17 

مليار ليرة، لتبلغ القيمة السوقية لهذه المصارف نحو 623 مليار ليرة سورية.

اليابان تدعم الشركات الصناعية الفلسطينية

شــارك نائــب محافــظ ســلطة النقــد 
الفلســطينية ريــاض أبو شــحادة، في 
حفل توقيــع مذكرة إطــالق البرنامج 
اليابانــي لدعــم الشــركات الصناعية 
في مدينة أريحــا الصناعية الزراعية 
ســفير  بحضــور  وذلــك   ،JFAST
اليابان لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو، 
ووزير االقتصاد الوطني عبير عودة.

ويهدف البرنامج إلى دعم مبدأ مشاركة القطاع المصرفي في التنمية الصناعية المنتجة 
مــن خالل تقديم قــروض مالية بفائدة صفر لـ8 أعوام وبحــد أقصى 750 ألف دوالر 
للمســتثمر، وتتحمل الحكومة اليابانية الفائدة البنكية ورســوم إدارة القروض خاللها، 

وسيتولى بنك فلسطين عملية تنفيذ البرنامج وإدارة قروضه.

1.2 مليار دوالر موجودات بنك القدس

بيــن رئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف 
جــراب، أن دخل البنك خالل عــام 2018 بلغ 60.2 
مليــون دوالر، مقارنة مــع 53.7 مليــون دوالر في 
2017، كمــا ارتفعت الموجــودات 13 % إلى 1.21 
مليار دوالر، ليحقق البنك أرباحاً صافية 11.6 مليون 
دوالر. وأضــاف جراب، أن البنك تــوج أداءه بتملكه 
للمحفظة البنكية الخاصة بفروع البنك األردني الكويتي 
العاملة بفلســطين، بعد عملية االستحواذ التي ساعدت 
على بناء عالقة اســتراتيجية مع “األردني الكويتي”، 

واالســتفادة من شــبكة عالقاته مع البنوك العالمية المراسلة، لتصل قاعدة فروع البنك 
لـ40 فرعاً ومكتباً منتشرة في “الضفة وغزة”.

أكرم عبد اللطيف جراب
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وافق كل من المساهمين 
في صنــدوق مســــقط 
ومســــتثمرو صنـدوق 
أوريكس على دمج كال 
ولتســهيل  الصندوقين، 
عمليــة الدمــج تــم عقد 
اجتماع للجمعية العامة 
غير العاديــة في المقر 

الرئيسي لبنك مسقط.
وتعليقــاً على االندماج، 

أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق أوريكس، ســليمان 
بن محمد اليحيائــي، أن صندوق أوريكس يمثل فرصة 
اســتثمارية علــى المــدى الطويل، ويســتمر الصندوق 
كأفضل الصناديق أداًء في دول مجلس التعاون الخليجي 
على المــدى الطويل. وأضاف: نعتقــد أن هذا االندماج 
ســيحقق عوائد مجدية لمســتثمري صندوق مسقط من 

خالل تنويع استثماراتهم في أسواق األسهم الخليجية.

الموافقة على اندماج
صندوقي مسقط وأوريكس

سليمان بن محمد اليحيائي

أعلن بنك اإلسكان للتجارة والتمويل “األوسع انتشاراً في 
األردن”، عن تحقيقه نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 7 % 
ليبلغ 348.8 مليون دينار في نهاية 2018، وعن تحقيقه 
ألربــاح قبل الضريبة بقيمة 132 مليون دينار، فيما بلغ 
صافــي األرباح 95 مليــون دينار، كمــا ارتفع إجمالي 
محفظة التسهيالت االئتمانية بنســبة 3.5 % لتبلغ 4.6 
مليــار دينار )6.49 مليــار دوالر(. وأكد رئيس مجلس 
إدارة البنك عبد اإلله الخطيب، أن هذه النتائج تؤكد قدرة 
البنــك على الحفاظ على مركــز مالي قوي، حيث بلغت 
حقوق الملكيــة 1.1 مليار دينار. وقال: إن الهيئة العامة 
للبنك أوصت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 
15 % من القيمة األسمية للسهم، الفتاً إلى حصد البنك 5 
جوائز من مؤسسات إقليمية وعالمية خالل عام 2018.

4.6 مليارات دينار أردني
محفظة تسهيالت اإلسكان االئتمانية

6.5 مليارات دوالر موجودات “اإلسالمي األردني”

اإلســالمي  البنــك  أصــدر 
األردني إفصاحاً، حول أدائه 
عــن عــام 2018، ليؤكد أن 
أرباحه قبــل الضريبة 75.4 
مليون دينار، وبعد الضريبة 
49.8 مليــون دينــار، كمــا 

أوصى مجلس إدارة البنك الهيئة العامة العادية التي ســتلتئم نهاية نيسان/أبريل 2019، 
بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 % من القيمة اإلسمية للسهم، والتي تعادل 
27 مليون دينار، فيما أوصى الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك بمبلغ 20 
مليون دينار/سهم بواقع 11.11 % وتوزيعها أسهما مجانية، وأنه مع استكمال زيادة رأس 
المال فإنه يغدو 200 مليون دينار. وقال مدير عام البنك، موسى شحادة: إن إيرادات البنك 
218 مليون دينار، ونسبة النمو في حقوق المساهمين 4.9 % بنحو 393 مليون دينار.

ترجمة اإلشارات لذوي االحتياجات الخاصة

جــدد بنــك “القاهــرة عمان”، 
للعــام الثانــي علــى التوالــي، 
 Sign Com اتفاقيته مع شركة
التــي تعنــى بتقديــم الخدمات 
لــذوي االحتياجــات الســمعية 
الخاصة عند إجراء معامالتهم 
المصرفية على مختلف أنواعها 
عن طريــق مكالمــات الفيديو 

Call Conference Video المترجمة من لغة اإلشارة إلى كالم مسموع. كما ينفرد 
البنك بتقديم هذه الخدمة في األردن، ويعد أول بنك في الشرق األوسط يقدم هذه الخدمة.

النقد العربي يقرض األردن 96 مليون دوالر

أبــرم األردن اتفاقية مــع صندوق النقد 
العربــي، حصل بموجبهــا على قرض 
بقيمــة 96 مليــون دوالر، بغيــة دعــم 
جهــود الحكومة األردنية على مواصلة 
اإلصالحــات فــي القطاعيــن المالــي 
والمصرفــي، بما يعــزز الوصول إلى 

التمويــل والخدمــات المالية، ويعزز الشــمول المالي وتطوير نظم الدفع والتســويات 
ومنظومة الرقابة واإلشراف على قطاعي المال والمصارف.

وقــع عن الجانــب األردني وزير المالية عز الدين كناكرية، ومن جانب صندوق النقد 
العربي المدير العام رئيس مجلس اإلدارة عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي، بحضور 
محافظ البنك المركزي األردني زياد فريز. ومع هذا القرض، يصل عدد القروض التي 

قدمها الصندوق إلى األردن إلى 23 قرضا بقيمة 778 مليون دوالر.
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أعلــن رئيس مجلس 
القاهرة،  بنــك  إدارة 
طــارق فايد، إطالق 
أول بطاقـــة “ميزة” 
للخصم المباشــر في 
مصر، كاشفاً عن أن 
البنك بصدد إصـدار 
450 ألــف بطاقــــة 
للخصـــم المباشــــر 
بالتزامن مـع اطالق 

البطاقـة المدفوعـة مقدمـاً في العام 2019 الحالي.
وأوضح فايد، أن ذلك يأتي ضمن التوجه االستراتيجي 
لبنــك القاهرة لتعزيز الشــمول المالــي ودعم توجهات 
المجلــس القومي للمدفوعــات للتحول إلى مجتمع غير 
نقــدي بحلــول عــام 2025، وذلك من خــالل امتالك 
منظومــة دفع وطنيــة، تتيح للعمالء القيــام بالعديد من 
المعامــالت من خــالل منظومة دفــع إلكتروني داخل 

مصر.

أول بطاقة للخصم المباشر
في مصر

طارق فايد

أعلــن بنك الســودان المركــزي، إلغاء حظــر تمويل 
الســيارات والعقــارات، كما وجه المصــارف بتمويل 
القطاعــات اإلنتاجية، وتوجيه النقد األجنبي الســتيراد 
الســلع االســتراتيجية ذات األولوية كالبتــرول والقمح 

والسكر والمدخالت واآلليات الزراعية.
وشــدّد المركــزي علــى أن يكــون التمويــل بصيغتي 
المقاولة أو االســتصناع أو أي صيغــة أخرى متوافقة 
مع أحكام الشــريعة اإلسالمية، على أن يحظر التمويل 
الزراعيــة،  )الســكنية،  األراضــي  شــراء  بغــرض 

االستثمارية(.

“المركزي السوداني” السماح بتمويل
“السيارات والعقارات”

أول فرع لبنك ياباني في السعودية

دشن سفير اليابان لدى السعودية، 
تسوكاســا ايمــورا، فرعــا لبنــك 
“ميتســوى ســوميتومو” الياباني 
بالعاصمــة الرياض، ليصبح أول 

فرع لبنك ياباني في المملكة.
وأشــار الســفير إلى أن البنك يعد 
أحد أكبر البنوك في العالم، ولديه 

خبرة كبيرة في مجال الخدمات المالية والمصرفية. وتتجه السعودية لتيسير إجراءات 
افتتاح فروع للبنوك األجنبية لجذب اســتثمارات من الخارج، في ظل تراجع أســعار 
النفط عن مســتويات منتصف 2014. ويضم القطاع البنكي الســعودي 12 بنكاً محلياً 

وفروعاً لـ13 بنكاً أجنبياً.

ارتفاع أرباح “كابيتال بنك” 11 %

أظهرت النتائــج التي أعلنها بنك 
المــال األردنــي “كابيتال بنك”، 
عبــر إفصــاح لبورصــة عمان، 
ارتفــاع صافي ربحــه 11.1 % 
عــام 2018، لتصــل إلى 30.3 
مليون دينار، وأنــه حقق أرباحاً 
قبل الضريبة بقيمة 37.4 مليون 

دينار.
ونــوه اإلفصــاح إلــى أن مجلــس إدارة البنــك، أوصى بتوزيــع أربــاح نقدية على 
المســاهمين نسبتها 10 % من رأسمال البنك، البالغ 200 مليون دينار )282 مليون 

دوالر أميركي(.

مكاسب لـ“بيتك” بعد االندماج مع “األهلي”

قــال الرئيس التنفيــذي لبيت التمويــل الكويتي مازن 
الناهض، إن االندماج مع البنك األهلي المتحد بحسب 
معــدل التبــادل المعلــن عنه، ســيزيد ربحية الســهم 

لمساهمي “بيتك” من 20 % إلى 25 %.
وأشــار في مقابلة مــع “العربية”: نــرى أن إصدار 
54 % أســهم زيــادة فــي بيــت التمويــل الكويتــي، 
يقابلهــا ارتفاع يفوق الـــ90 % في األرباح المجمعة 
للشركتين إذا أخذنا بعين االعتبار أرباح الربع الثالث 

من 2018.
وأوضح أن الخطوة األولى بعد االنتهاء من عملية الدمج ستكون تحويل األنشطة غير 
اإلســالمية في األهلي المتحد - البحرين إلى نشــاط متوافق مع الشريعة اإلسالمية، 

مشيراً إلى أن ذلك قد يستغرق من 18 إلى 24 شهراً.

مازن الناهض
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أعلـــن بنـــك الجزائـر المركـزي، عـــن طــرح قطــع 
وأوراق نقديــة جديدة للعملة المحليــة )الدينار( مضادة 

للتزوير.
وأوضــح األميــن العام للبنــك المركــزي الجزائري، 
حبيب قوبي، أنه ســيتم طرح قطعــة نقدية من فئة مئة 
دينار )85 ســنتا( بمواصفات جديــدة يصعب تقليدها، 
كما ســيتم طرح ورقتين نقديتيــن جديتين أيضاً، وهما 
مــن فئة 500 دينــار )4.23 دوالرات( و1000 دينار 
)8.47( دوالرات. وتضمنــت الورقتان، معايير أمنية 

جديدة ضد التقليد.

طرح أوراق نقدية جديدة
من البنك المركزي الجزائري

800 مليون دوالر من البنك اإلفريقي إلى تونس

أعلن المدير العام للبنك اإلفريقي للتصدير واالستيراد، 
بينيدكــت أوكاي أورامــا، عــن وضــع خطــي تمويل 
لمؤسسات تونسية بإجمالي 800 مليون دوالر، أحدهما 
ســيخصص لتمويل عمليات التجــارة والتصدير بقيمة 
500 مليون دوالر، والثاني لتمويل البنوك ومســاعدتها 
علــى مجابهة إشــكاليات الصرف وتمويل االســتثمار 
والتجــارة بـ300 مليون دوالر، مبيناً، أن هذه القرارات 
اتخذت بمناسبة انعقاد مؤتمره الثاني في تونس، معلناً عن 
قرار البنك العودة إلى تونس من خالل إعادة فتح المكتب 

اإلقليمي في شــمال افريقيا فــي األيام المقبلة، وقراره بالوقوف إلى جانب المؤسســات 
والشركات والمصدرين التونسيين ودعمهم باقتحام السوق اإلفريقية بفاعلية وبإمكانيات 
مادية ولوجستية، وبالحرص على دعم اآلليات لتمويل وضمان التجارة البينية اإلفريقية.

بينيدكت أوكاي أوراما

أنهــى البنك المركزي 
المصــري بالتعـــاون 
مــع البنــك االفريقــي 
للتصدير واالســـتيراد  
المرحلة  “افركـسيم”، 
إنشـــاء  األولــى مــن 
شـركة ضمان مخاطر 
إلــــى  الـصـــــادرات 

إفريقيا.
وأوضحــت مستشــار 

محافــظ البنــك المركزي للشــؤون االفريقيــة، نجالء 
نزهي، أنه تم وضع 3 سيناريوهات للتأسيس لالختيار 

بينها.
وقالت نزهي: إن الشــركة تهدف إلى زيادة الصادرات 
المصرية من المنتجات والخدمات إلى الدول األفريقية، 
وتنشــيط ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما 
تهدف إلى اســتقطاب االســتثمارات األجنبية، وزيادة 
التواجــد فــي األســواق األفريقية، باإلضافــة إلى فتح 
قنــوات جديدة للبنوك المصريــة المحلية لإلقراض في 

الخارج.

إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات
إلى إفريقيا

نجالء نزهي

والدة كيان مصرفي بـ114 مليار دوالر في االمارات

يشهد القطاع المصرفي اإلماراتي 
والدة مجموعــة مصرفية جديدة 
بقيمة 114 مليار دوالر، وذلك بعد 
اتفاق بنك أبوظبي التجاري وبنك 
االتحــاد الوطني علــى االندماج، 
ومن ثم االستحواذ على مصرف 
الهالل. وستعزز هذه الصفقة من 
مكانة “أبوظبي التجاري” كثالث 

أكبر مؤسســة مالية باإلمارات، وســيصبح خامس أكبر مؤسســة مصرفية في الخليج 
بأصــول إجمالية بقيمة 420 مليار درهم )114 مليــار دوالر(. ووفقاً لبيان صادر عن 
المصارف الثالثة، فإن عملية االندماج ستدخل حيز التنفيذ في النصف األول من 2019، 
وســتبلغ حصة حكومة أبوظبي في الكيان الجديد 60.2 %، مقابل 28 % للمســاهمين 

اآلخرين الحاليين في أبوظبي التجاري، و11.8 % لمساهمي “االتحاد الوطني”.

تقديم التمويل العقاري للمصريين في الخارج

وقع المصرف المتحد في مصر، اتفاقية تعاون مع شركة 
أماكو الســعودية، لتقديم خدمات التمويل العقاري وحزمة 
من الحلول البنكية للمصريين المتواجدين في الخارج، من 
خالل مكاتب المراســلين في السعودية. وستتيح االتفاقية 
تمويالً على وحدات ســكنية بالســوق المصري لمدة 15 
سنة. وقال رئيس التمويل العقاري بالمصرف أيمن محمد، 
إن وجود مكاتب المراسلين الخارجية فتح أمامنا الفرصة 
لتقديم خدمات بنكية للمصريين العاملين بالخارج، فضالً 

أيمن محمدعن تسهيل اإلجراءات للعمالء بما فيها عملية الحجز.
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روسيا وايران تستغنيان عن الدوالر في التجارة

أكد الســفير الروســي لدى إيــران، ليفــان دجاغاريان، 
أن موســكو وطهران اســتغنتا عن العملة األميركية في 
التجارة الثنائية، وتعكفان على اســتخدام الروبل والريال 
اإليراني. وقال الســفير إن “اســتبدال الدوالر بالعمالت 
الوطنية فــي التجارة مع إيران له أهمية حيوية بالنســبة 
لروســيا”، مشيراً إلى أنه “في حاالت الضرورة الملحة 
سنستخدم اليورو إن لم تكن لدينا خيارات أخرى”، مشدداً 

علــى أن المصارف في كال البلدين بمقدورها التعامل مع هذه المهمة الصعبة. وتعمل 
روسيا بالتعاون مع عدد من الدول على الحد من هيمنة الدوالر على التجارة العالمية.

ليفان دجاغاريان

حقق مصرف كريدي ســويس ربحاً صافياً لعام 2018 
بقيمــة 2.057 مليــار فرنــك سويســري )2.04 مليار 
دوالر(، مسجالً بذلك ربحاً سنوياً للمرة األولى منذ عام 
2014. وقال الرئيــس التنفيذي للبنك، تيجاني تيام: مع 
انخفاض النفقات والمخاطر وزيادة رأس المال بالمقارنة 
مع بداية عملية إعادة الهيكلة في 2015، نعتقد أن البنك 
في وضع جيد حالياً، يســمح لــه بالصمود أمام ظروف 
الســوق التي تشــكل تحدياً حين تنشــأ، وباالستفادة من 
االتجاهات اإليجابية فــي االقتصاد العالمي، وأن يحقق 
نمواً في اإليرادات واألرباح من خالل الوفاء باحتياجات 

عمالئنا.

“كريدي سويس” يتحول للربحية

تيجاني تيام

السدحان رئيسًا تنفيذيًا لبنك الرياض

وافق مجلس إدارة  بنك الرياض على استقالة الرئيس 
التنفيذي للبنك عبدالمجيد بن عبدهللا المبارك، اعتباراً 
مــن نهايــة آذار/مــارس 2019، وتعييــن طارق بن 
عبدالرحمن السدحان رئيسا تنفيذياً للبنك اعتباراً من 

مطلع نيسان/أبريل 2019 المقبل.
ولــدى الســدحان خبرة طويلــة تناهــز 22 عاماً في 
القطــاع المالي تتضمــن البنوك وأعمــال المراجعة 

طارق بن عبدالرحمن السدحانوالضريبة واالستشارات المالية اإلدارية.

سورية اإلسالمي في مؤتمر حلب الطبي

شارك بنك سورية الدولي اإلسالمي في فعاليات 
المؤتمــر العلمي الطبــي الثالث، الــذي أقامته 
نقابــة األطباء في حلب، تحت شــعار “أطباؤنا 
مســتمرون بالعلــم والتعليــم وبنــاء الوطن”، 
بمشــاركة أكثر مــن 1500 طبيب من مختلف 
االختصاصــات الطبيــة والعلميــة. وتضمــن 

المؤتمر 120 محاضرة طبية، إضافة إلى إقامة معرض دوائي بمشاركة أكثر من 30 
من شركات األدوية السورية، وشركات متخصصة بالتجهيزات الطبية.

فاز بنك مســقط بجائزة الشارقة للتميز االقتصادي لعام 
2018، ضمــن جوائز غرفة تجارة وصناعة الشــارقة 
ألفضل 10 منشــآت خليجية. وقد تــم ذلك، خالل حفل 
تكريم الشــركات والمؤسســات الفائزة بمركز اكســبو 
الشــارقة برعاية نائب حاكم الشــارقة الشيخ عبدهللا بن 
سالم القاسمي، الذي قام بتسليم الجائزة للرئيس التنفيذي 

لبنك مسقط وليد بن خميس الحشار.
وبهذه المناسبة، أوضح الحشار، أن التتويج بهذه الجائزة 
يؤكد نجاح االســتراتيجية التي يعمل بها البنك وخاصة 

دوره الريادي في تطبيق وتعزيز معايير الحوكمة.

التميز االقتصادي لبنك مسقط

“فالكون” يغادر بريطانيا

أعلن بنك فالكون السويسري الخاص أنه سيوقف عملياته في السوق البريطانية وسيبيع 
أصول وحدته في لندن فالكون للثروة الخاصة إلى دولفين فايننشــال )المملكة المتحدة( 
المحدودة. وعزا البنك، المملوك لشــركة آبار لالســتثمارات، قرار البيــع إلى أولوياته 
االســتراتيجية للتركيز على أســواق بعينها عبر منصات رئيســية فــي زوريخ ودبي. 
وسيواصل البنك تقديم خدمات الحفظ لعمالئه في بريطانيا الذين ستلبي دولفين احتياجاتهم 
الخاصة بإدارة الثروات بموجب االتفاق، الذي من المتوقع إغالقه في مايو/أيار 2019.
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للمؤسسات ســواء كانت محليةً أو أجنبية، وتشارك فيها المؤسسات 
المالية ومؤسسات الوساطة والمصارف والمكاتب العائلية المختصة 
بإدارة الثروات الخاصة وغيرها. كما يمكن لهذه المنصة، باعتبارها 
إلكترونية، أن تشــكل عامل اســتقطاب الســتثمارات اللبنانيين في 
الخــارج، فتزيد من جهة الســيولة في الســوق المحلي والرأســمال 
المخصص لالســتثمار وتطوير المؤسســات، فيما تخفف من جهة 

أخرى مديونية المؤسسات”.

فرصة سانحة ألسواق األوراق المالية
وكانت كلمة لنائــب رئيس هيئة األســواق المالية فــي لبنان فراس 
صفي الدين، أشــار فيها إلى “أهمية انعقاد المؤتمر في لبنان، الذي 
يســعى إلى تطبيق خارطة طريــق اقتصادية تعكس التزام األســرة 
الدولية تجاهــه من خالل مؤتمر “ســيدر”، وهذا مــا يعتبر فرصة 

سانحة ألسواق األوراق المالية”.
أضاف: “لقد حان الوقت لالنتقــال نحو نظام مالي أكثــر اتزاناً، ال 
سيما بعد ارتفاع عملية تمويل الدين من خالل المصارف، وصعوبة 

وصول الشركات إلى الرأسمال المطلوب”. 
ورأى صفــي الدين في المؤتمــر “مجااًل لتبادل الخبــرات وتحويل 
المال”.الســوق من ســوق قائم على المصارف إلى ســوق قائم على رأس 

سالمه: الهدوء عاد ليخيم على أسواقنا 

وقــد شــّكل المؤتمــر منصــة دوليــة جمعــت ممثلين عــن كبرى 
البورصــات العالميــة وهيئات األســواق المالية وغــرف المقاصة 
ومتخصصين في مجــال التكنولوجيا الرقمية وفعاليــات اقتصادية 
ومصرفيــة بــارزة، بهدف مناقشــة أحــدث التقنيــات واالتجاهات 

العالمية في األسواق المالية. 
وتمحور المؤتمر حــول أهمية “تحديــث منصة التــداول ومواكبة 
العصر”. كما  تطرق الى دور األسواق المالية وتأثيرها على النمو 

االقتصادي، والتحديات التي تواجهها.

تطوير األسواق وتعزيز حماية المستثمر
وقال سالمه : “ينطلق المؤتمر اليوم وقد هيأت األرضية وتسارعت 
عجلــة العمل الجــدي لتطويــر األســواق الماليــة وتعزيــز حماية 
المســتثمر. وانطالقا من هذه المبادئ الراســخة التي وضعتها هيئة 
األســواق المالية نصب أعينها منذ إقرار القانون 161 الذي أنشئت 
بموجبه، كان العمــل الدؤوب على إيجاد األطر التشــريعية، والذي 
أفضى، بالتعاون مــع البنك الدولي، إلى إصــدار األنظمة التطبيقية 
للهيئة، التي تمحورت حول سلوكيات السوق وسلوكيات العمل كما 
الترخيص والتســجيل واإلدراج وهيئات االســتثمار الجماعي، مع 
مراعاة أفضل المعايير والتوجهــات العالمية في هذا المجال، بحيث 

تحفظ مكانة لبنان على خارطة العولمة المالية”.  
أضاف: “في إطار التعاون الدولي، استكملت الهيئة جهودها الرامية 
إلى توطيد العالقات مع األجهزة الرقابية اإلقليمية والدولية، فانضم 
لبنان إلى المنظمة العالمية لهيئات األوراق المالية IOSCO كعضو 
مشارك، كما وقعت الهيئة مع جهاٍت محلية، إقليمية ودولية مذكرات 
تفاهم واتفاقيات تعاون عدة. وتهــدف هذه المبادرات إلى تحديد أطر 
التنسيق والمساعدة الفنية عند الحاجة، وتبادل المعلومات بما يعزز 

الثقة باألسواق اللبنانية حتى تصبح أكثر جاذبيةً للمستثمرين”.
وتابع: “أما علــى الصعيــد المحلي، واســتنادا إلى مــا ينص عليه 
القانون، فنحن بانتظار أن تقر الحكومة اللبنانية تخصيص بورصة 
بيــروت، إذ إن أبــرز العناصر لتطويــر أســواق رأس المال تكمن 
في وجود بورصٍة فاعلة وناشــطة، وتعزيز عملها حتى تســتقطب 
شركاٍت جديدة، على أن تتركز فيها عمليات العرض والطلب على 
األدوات المالية بشــكل شــفاف ومتواصــل، قوامه أنظمــة وقواعد 

واضحة المعالم بهدف الحد من مخاطر التالعب في األسعار”. 
واعتبر سالمه أن “هذه المنصة تشكل وسيلة تداول قانونية وشفافة 

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سالمه إلى أن “الهدوء عاد ليخيم على األسواق اللبنانية بعد تشكيل الحكومة، 
فشاهدنا ارتفاعا في أسعار الـEurobonds وعاد مردود هذه السندات إلى نحو 9,50 % بعدما كان قد بلغ بين 11 % 

و 12 %، كما تراجعت كلفة التأمين لفترة خمس سنوات إلى 7 % بعدما كانت قد ارتفعت إلى 9 % وأكثر”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحاكم سالمه في  افتتاح المؤتمر الدولي السنوي الرابع عشر للبورصات العالمية  الذي 

استضافته بيروت، تحت عنوان “رؤية جديدة ألسواق التداول”.

رياض سالمه
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واستقرار األســعار. وعلى نحو هام، تمت إزالة العبارة التي تشير 
إلى “بعض الزيــادات التدريجية اإلضافية في النطاق المســتهدف 
ألسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية” بشكل كامل، مما يشير 

إلى تراجع اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.
3 - مراجعة توجيهات السياسة النقدية

أكد البيان رســمياً أن االحتياطي الفيدرالي ينوي تطبيق سياســة ما 
يُعــرف بنظــام “األرضيــة” )floor system( لضبــط األوضاع 
النقديــة، وهو نظام تكــون فيه الفائــدة على االحتياطيــات الفائضة 
هي األداة العملية الوحيدة للحفاظ على أســعار الفائدة ضمن النطاق 
المستهدف من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وذلك يعني أن 
اللجنة تتوقع االحتفاظ بكميات وفيرة من االحتياطيات في المستقبل، 
ولذلك فإنها لــن تحتاج إلى العــودة للميزانيــات العمومية الصغيرة 
التي كانت ســائدة في الماضي )قبل األزمة المالية العالمية(. وذكر 
البيان أيضاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “مستعدة لتعديل أي 
تفاصيل إلكمال عملية تطبيع السياســة النقدية في ضوء التطورات 
االقتصاديــة والماليــة”، وهذا يعــد مغايراً بشــدة للبيانات الســابقة 
التي كانت تعتبــر الميزانية العمومية أداةً خاملــةً ال تعمل من ذاتها. 
وبالرغم من أن تخفيض وتيرة التشــديد الكمي أو إيقافه يبدو صعب 
المنال، إال أن فرص إدارة الميزانية العموميــة بطريقة أكثر فعالية 
قد تزايدت اآلن. ووفقاً لرئيس بنك االحتياطــي الفيدرالي جيرومي 
باول، ينبغي للجنة الســوق المفتوحة أن تجد نقطة النهاية المناســبة 
بشكل حذر”، وذلك يجب أن يحدث بطريقة “تدريجية.لعملية تطبيع السياســة النقدية من خالل “التقدم باتجــاه تلك النقطة 

االحتياطي الفيدرالي األميركي يجّمد رفع أسعار الفائدة

األهم من ذلك، هو أن االحتياطي الفيدرالي أشار بوضوح إلى عزمه 
المضي في نهج االنتظار والترقب بشــأن السياســة النقدية، وهو ما 
يعدّ موقفاً بعيداً جداً من موقفه السابق الذي كان يتحدث فيه بثقة عن 
الحاجة إلى مواصلة االرتفاع البطيء، ولكن الثابت، ألسعار الفائدة. 
ويظهر من بيان بنك االحتياطي الفيدرالــي مالمح وأبعاد جديدة في 

تعاطيه مع السوق، كما يقول QNB، وهي:
1 - توصيف جديد لألداء االقتصادي

تغير نوعاً ما توصيف السلطات النقدية في الواليات المتحدة لألداء 
االقتصادي، مع اســتخدام كلمات وعبــارات مغايرة منتقــاة بعناية 
للتعبير عن خلفية أقــل إيجابية بعض الشــيء. وتم تخفيض وصف 
النمو الكلي من “ قوي” إلى “صامــد”، رغم أن التقييمات الخاصة 
بســوق العمل واإلنفاق األســري ومعــدل البطالة واالســتثمارات 
الثابتة ظلت دون تغيير عن البيانات الســابقة. وفــي حين أكد البيان 
أن التضخم والتضخم األساســي ال يزاالن قريبان من معدل 2 %، 
أضافت اللجنة الفيدرالية للســوق المفتوحة سطراً جديداً تعترف فيه 
بأن القياســات المستندة إلى الســوق لتعويض التضخم “انخفضت” 

خالل األشهر القليلة.
2 - تغيرت فقرة آفاق السياسة النقدية

حســب التحليل، تم تضمين ســطر عــن “التطــورات االقتصادية 
العالميــة” و“خفــوت الضغوط التضخميــة” لتبرير صبــر اللجنة 
الفيدرالية للســوق المفتوحة “لتحدد التعديالت المســتقبلية المناسبة 
للنطاق المستهدف ألسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية” من 
أجل دعم مهمتها المزدوجة في تحقيق الحــد األقصى من التوظيف 

فاجأ بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي السوق خالل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد 
في 29 - 30 يناير/كانون الثاني 2019، برسالة متساهلة تشير بوضوح إلى إمكانية إنهاء مبكر لدورة التشديد 
الحالية لسياساته. فبعد تسع جوالت من رفع أسعار الفائدة منذ بداية دورة التشديد في ديسمبر/كانون األول 
2015، قرر االحتياطي الفيدرالي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 2.25 % إلى 2.5 % 
في الوقت الحالي. وقد ساهمت هذه الرسالة في دعم وجهة نظر السوق المتمثلة في أن االحتياطي الفيدرالي 

سوف يتوقف موقتاً عن رفع سعر الفائدة في عام 2019.
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في المرحلــة القادمة يلزم المصــارف وخاصة المصــرف الصناعي 
على المشاركة الفعالة في إنعاش الصناعة الوطنية، وهذا ما يعمل عليه 
المصرف في الفترة الحالية من خالل استئناف منح سلة من التسهيالت 
االئتمانية بآجال وأنواع مختلفة تناســب احتياجات أصحاب الفعاليات 
االقتصاديــة الصناعية منهــا والخدماتية وأصحاب المهــن والحرف، 
بفوائد مخفضة وبشروط ميســرة جداً، إضافة إلى أن المصرف يعمل 
حالياً علــى تعديل تعليماتــه التنفيذية بما يناســب متطلبــات وظروف 

المرحلة الحالية .
اســتئناف القروض في المصارف العامة مطلب حكومي. بعد التوقف 

لعدة سنوات بسبب الحرب، هل من قروض تنموية واستثمارية؟
بدأ المصرف الصناعي بمنح القروض للصناعيين وأصحاب الحرف 
المهنية وأصحاب الســجالت التجارية والقــروض التنموية بفوائد بين 
10 % للحــرف و أقصاها 12 % وهــي فوائد تعتبــر منخفضة وفي 
حدودها الدنيا ألن األولوية األولــى لدى المصرف في المرحلة الحالية 
دعم الصناعات والفعاليات االقتصادية لتعمل وتعاود نشاطها اإلنتاجي 
وتأمين التمويل الالزم لهــا بما يحقق دوران عجلــة اإلنتاج الصناعي 
وانطالق المشاريع االنمائية وخاصة أن المصرف الصناعي منح لغاية 
تاريخه ما يزيد عن مليار ليرة ســورية لمختلــف القطاعات الصناعية 
واالســتثمارية والمشاريع المتوســطة والصغيرة وأصحاب الشهادات 

العلمية ) أطباء وصيادلة ومحامين(.
نظــام عمليــات المصــرف شــاملة تتيــح تغطيــة جميع النشــاطات 
االقتصادية لكن ما هــي القطاعات التي تحظــى بالمرتبة األولى على 

سلم أولويات التمويل؟

سيدي: استراتيجية 2019 للمصرف الصناعي تواكب اإلعمار 

بعد نحو 3 أشهر على تســلمكم إدارة المصرف، هل شكلتم رؤية عن 
المصرف وأين الثغرات وما هي الحلول؟

تركت األزمة التي مرت بها البالد آثاراً كبيرة على االقتصاد السوري 
ككل والقطاعيــن المالي والمصرفــي خاصة، وكانــت التحديات التي 
واجهها المصرف الصناعــي كبيرة جداً نظــراً لخصوصية عمله في 
تمويل المنشــآت الصناعيــة والحرف والمــدن والمناطــق الصناعية 
التي تضرر القســم األكبر منها وتوقفت عن العمــل وأصبحت خارج 
الخدمة ما أدى إلى عدم قدرتها على ســداد التزاماتهــا تجاه المصرف 
وتعثر القروض الممنوحة لهــؤالء الصناعيين نتيجة عدم قدرتهم على 
الســداد وهذا تســبب بارتفاع  في حجم الديون المتعثرة لدى المصرف 
الصناعي. وحتى بالنسبة للصناعيين وأصحاب المؤسسات االقتصادية 
الذين لم تتضرر منشآتهم بشكل مباشر من األعمال اإلرهابية المسلحة 
إنما تضررت أعمالهــم نتيجة الظروف االقتصاديــة الصعبة وتقلبات 
ســعر الصرف وارتفاع تكلفة المواد األولية وصعوبة تأمينها، إضافة 
إلى انقطــاع الطرقات الذي ســبب صعوبة فــي تســويق المنتج وهذا 
سبب تراكم الخســائر في هذه المنشآت وتعثرها في ســداد ديونها تجاه 
المصرف، ما خفض من جودة محفظته االئتمانية وانعكس على ارتفاع 
الديون غير المنتجة وانخفاض األرباح التشغيلية ما سبب تراكم خسائر 
لدى المصرف. وقد خسر المصرف الصناعي فروعاً في المناطق التي 
تعرضت لألعمال االرهابية )ادلب، الرقة، جســر الشغور، القامشلي، 
درعا، حمص، حلب( وتعمل كلها اآلن في مقرات موقتة وبديلة ال تلبي 

المهمات المطلوبة منها وحاجة المحافظات لها .
ومن الخســائر الكبيــرة أيضــاً، كــوادر بشــرية مدربــة ومؤهلة في 
المصــرف نتيجة التســرب الكبير الذي حصــل في الموارد البشــرية 
الكفوءة والمدربــة وخاصة من الكوادر التقنيــة والفنية والمصرفية ما 

تسبب بتعطل بعض األعمال وصعوبة في إنجازها.
أيضاً تعــرض المصــرف لصعوبات كبيــرة جــداً تتعلــق بالبرنامج 
المصرفي المعمول به حالياً في فــرع المصرف نتيجة فرض عقوبات 
على البالد، ما دفع باألكاديمية العربية المصرفية إلى وقف التعامل مع 
المصرف كونها الجهة المســؤولة عن البرنامج التقني الذي يعمل فيه، 
ولم يتم اســتكمال باقي البرامج التي جرى التعاقد عليها مع األكاديمية 
مــا انعكس تحــد كبير جــداً في إنجــاز العمليــات المصرفيــة اليومية 
واالضطرار إلى التعاقد مع جهات خارجية الستكمال النقص الحاصل 
في البرمجيات إضافة إلــى االســتمرار بالعمل اليــدوي أحياناً وعلى 

برامج مثل االكسل أو االكسس النجاز األعمال المطلوبة .
كيف تصف مسار المصرف حالياً؟

بدأت مرحلة إعادة االعمار، والتوســع المرتقــب للقطاعات الصناعية 

أكد المدير العام للمصرف الصناعي السوري الدكتور عمر سيدي في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن اعمال 
إن  المصارف. وقال  االقتصاد وأعمال  آثاراً سلبية على  تركا  والحرب  األزمة  أن  بالتعافي على رغم  المصرف بدأت 
القروض  حجم  زيادة  ومنها:  بالتوازي،  عليها  ويعمل  عدة  محاور  لها   2019 للعام  استراتيجية  وضع  المصرف 
الممنوحة ألصحاب المؤسسات االقتصادية وأصحاب المهن والحرف والشهادات العلمية، زيادة حجم اإليداعات، 

تحصيل وتسوية الديون المتعثرة، وإعادة تأهيل الفروع وترميمها لتقدم الخدمات للمتعامل بأعلى جودة .

 د. عمر سيدي
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تمت مناقشة مشــروع القانون )تغيير شــروط الدين( وتم االتفاق على 
ضرورة إعداد مشــروع قانون جدولة وإعفاء كامــل الديون المتعثرة 
حالياً علــى أن يتم منــح صالحيات الجدولة مســتقبالً لمجالــس إدارة 

المصارف لمعالجتها  وفق ضوابط محددة تتخذ من قبلنا .
ما قيمة محفظة اإلقراض الذي رصدها المصرف للعام المقبل؟

وضع المصرف خطة تســليفية للعام 2019 حيث بلغ حجم التسهيالت 
المقدر منحها خالل عام 2019 ، 10 مليارات ليرة سورية وفيها زيادة 

كبيرة جداً عن عام 2018.
ما خطة المصرف بالنسبة إلعادة تأهيل فروعه في المناطق المحررة 

وتقديم الخدمات المصرفية للصناعيين؟
تم العمل على تأهيل فرع حلب وهو في مراحله األخيرة وسيبدأ العمل 
خالل عام 2019، وتقوم بتأهيله مؤسسة اإلسكان فرع /300/ وهو في 
مراحله األخيرة، وتم شــراء مقر جديد لفرع الالذقية ويتم العمل على 
إجراءات نقل ملكيته، وتم وضع كل الدراســات الالزمــة لتأهيل فرع 
دمشــق /2/ في الحريقة بحلة جديدة ويتم العمــل اآلن لتأمين االعتماد 

الالزم إلعادة تأهيل فرع حمص خالل عام 2019.
ويســعى المصــرف إلى التوســع بمنافــذ عملــه وخاصة لــدى المدن 
الصناعية حيث أنجزت المخططات الالزمة إلحداث مكاتب للمصرف 
الصناعــي في كل مــن مدينة الشــيخ نجــار الصناعية بحلب وحســيا 
بحمص ومدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، ويتم بحث آليات توفير 
التمويل لتنفيــذ هذه المكاتــب ووضعها فــي الخدمة لتلبيــة احتياجات 
الصناعيين في هــذه المدن وتســهيل حركة اإليداع والســحوبات لهم، 
إضافة لتقديم العديد من الخدمات، حيــث يعمل المصرف على تحديث 

برامج التقانة لديه بما يسمح له بالتوسع في توفير المزيد من الخدمات.
هل أنتــم متفائلون بأن يعــود المصرف مجــدداً إلــى دوره القوي في 

تمويل قطاعات اقتصادية واسعة وما استراتيجيتكم لذلك؟
متفائلون جــداً بالمرحلــة المقبلة والمصرف يســير بخطــى ثابتة في 
أخذ حصة ســوقية ال يستهان بها في الســوق المصرفية وداعم أساسي 
ورئيســي للصناعات والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة من خالل 
تسهيالته االئتمانية المنوعة . واستراتيجية المصرف للعام 2019 لها 

محاور عدة والعمل عليها بالتوازي:
1. زيادة حجــم القروض الممنوحــة ألصحاب الفعاليــات االقتصادية 

وأصحاب المهن والحرف والشهادات العلمية .
2. زيادة حجم اإليداعات. 

3. تحصيل وتسوية الديون المتعثرة وتحسين جودة المحفظة االئتمانية 
ورفع نسب التحصيل .

4. إعادة تأهيل الفروع وترميمها لتقدم الخدمات للمتعامل بأعلى جودة.
5. تم وضع خطة لتطويــر الجانب التقني ورصــد االعتماد الالزم لها 
بهــدف أتمتة العمــل في المصــرف واالســتغناء قدر المســتطاع عن 
استخدام الورقيات وتقديم الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة للمتعاملين 

و مشروع استكمال عمليات الربط بين اإلدارة العامة و الفروع .
6. مشروع اســتكمال فروع المصرف في المناطق الصناعية الثالث 

مع شراء 3 سيارات خدمة.
8. بناء مقر لفرع القنيطرة.7. شراء و تجهيز صرافات آلية.

يقدم المصرف الصناعي حالياً سلة متنوعة من القروض والتسهيالت 
االئتمانيــة المباشــرة وغير المباشــرة ويســتهدف القطــاع الصناعي 
والحرفي كأولوية في التمويل رغبة في إعادة دوران العجلة االنتاجية 
للقطاع الصناعي الســوري، كما يقــدم المصرف تســهيالت القرض 
التنموي وهــو قرض طويل األجل يمنح للمشــروع أو المنشــأة لتنمية 
أعمالها وتأمين الســيولة الالزمة لها إلعادة االنطالق والعمل وبسعر 
فائدة منخفض وبشــروط ميســرة جداً مــن حيــث األوراق المطلوبة. 
ومن الشــروط يمنح المصرف القــرض التنموي ألصحــاب الحرف 
والشــهادات العلميــة )أطبــاء وصيادلة ومحاميــن( وبتقديــم ما يثبت 
ممارستهم للمهنة المطابقة للشــهادة العلمية الحاصلين عليها. ما يدعم 
النشــاط االقتصادي ويلبي متطلبــات المرحلــة الحالية لجهــة تمويل 
المشــروعات الصغيرة المتوســطة القادرة على إحداث قيم اقتصادية 
واجتماعية خالل فترات زمنية بســيطة، على أن يكون ذلك بالتوازي 
مع مهام المصرف الصناعي األساسية بتمويل المشروعات الصناعية 

وفق األولويات وحاجة هذه الصناعات للتمويل.
هل لدى المصرف نية في إطالق منتجات تمويلية جديدة؟

إن المصرف وســع عدد الفئات التي بمقدورها الحصول على القرض 
التنموي وبذلك يســهم في تنمية المشــاريع الصغيرة غيــر الصناعية، 
وهو شمل الصناعيين والحرفيين والمقاولين وأصحاب المهن العلمية 
ونوادي الرياضة. ونظرا لما للمقاولين من دور كبير في إعادة اإلعمار 
قدم المصرف قرضاً خاصاً بالمقاولين إضافة للتسهيالت غير المباشرة 
المقدمة لهم من قرض شــراء اآلليات، وذلك لمواكبــة المرحلة المقبلة 
في إعادة االعمار. كما عدل المصرف تعليماته ليشمل التمويل قرضاً 
لشــراء أراض في المدن الصناعية بنســبة 50 % من التكلفة لشــراء 
األراضي. وتأتي هــذه التعديالت بعــد أن قام المصرف بدراســة من 
أجل تفعيل عمليات اإلقراض بشكل أكبر والمساهمة ليس فقط بالتنمية 
الصناعية وإنما بتنمية المشاريع الصغيرة، ليست الصناعية والحرفية 

وإنما الخدمية والعلمية ليكون له دوراً فعاالً في عملية التنمية ككل.
ما هي خطتكم في ما يتعلق بالمقترضين المتعثرين؟

بلغت كتلة الديون المتعثرة فــي بداية عام 2018 مبلــغ 35 مليار ليرة 
ســورية متضمنة )اصل الدين الممنوح وفوائد التأخير(. تم خالل عام 
2018 تحصيــل مبلغ 4.5 مليارات وتم اســتمالك عدد مــن العقارات 
تحصيالً للديون ما يقارب 150 عقاراً حتى تاريخه ويجري اســتكمال 
إجراءات التملك وتسييلها تحصيالً لديون المصرف. ويعمل المصرف 
حالياً على االســتمرار باإلجراءات القانونية تحصيالً للديون بالنســبة 

للمتعاملين المتعثرين الذين ال يبادرون إلى سداد التزاماتهم. 
وفي خطــوة جادة مــن قبل المصرف أصــدر تعليمــات جديدة خاصة 
بالعقارات المســتملكة تحصيال للديون، وإمكانية إعــادة العقار للمدين 
المتعثر فــي حال بادر إلى ســداد كامل التزاماته رغبــة من المصرف 
في تســوية أوضــاع المتعثرين وتشــجيعاً لهم علــى الســداد، إضافة 
إلى أن هدف المصرف مــن تملك هذه العقارات هــو تحصيل الديون. 
ويوجد عدد من طلبات السداد الكامل والتسويات التي تدرس حاليا في 

المصرف.
طرح مصرف ســورية المركزي قبــل فترة زمنية مشــروعاً يتضمن 

تغيير شروط الدين بالتنسيق مع المصارف العامة، ما رأيكم  به؟
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متساهالً مؤخراً، األمر الذي قاد إلى انخفاض العائدات عبر المنحنى 
مع تفضيل المستثمرين لألصول غير األميركية. واتسع فارق العائد 
االسمي للروبية اإلندونيســية مقابل الدوالر وهو حالياً أعلى بواقع 

155 نقطة أساس من المستوى المنخفض لعام 2018.
العامــل الخارجي اآلخــر تمثل فــي تراجــع الموجــة األخيرة من 
عمليات تجنب المخاطر وذلك على خلفيــة التطورات اإليجابية في 
المفاوضــات التجارية بين الواليــات المتحدة والصيــن، والموقف 
األكثر تســاهالً من قبل االحتياطي الفيدرالي األميركي. وهذا يؤثر 
بشــكل إيجابي على عمالت األســواق الناشــئة بشــكل عام وعلى 
عمالت األســواق الناشــئة ذات العائدات المرتفعة، مثل إندونيســيا 
بشــكل خاص. فارتفاع شــهية المخاطرة يعمل علــى إطالق موجة 

عالمية من البحث عن العائدات.
خطر قائم

وبالرغــم مــن التدابيــر القوية فــي مجــال السياســات االقتصادية 
والتطورات الخارجية اإليجابية، إال أن إندونيسيا لم تخرج بالكامل 
من دائــرة الخطــر بعد، فهــي ال تــزال معرضة لهــروب رؤوس 
األموال بسبب وجود عجز في الحســاب الجاري والميزان المالي، 
وارتفاع حصة غير المقيمين فــي التزامات الديــن قصيرة األجل، 
ونســب كفاية احتياطي العمــالت األجنبية التي تــراوح بين معتدلة 
إلى منخفضة. وهذا يجعل الروبية اإلندونيسية عرضةً لبعض أكبر 
المخاطر المحتملة فــي عام 2019، بما في ذلــك تصاعد التوترات 
الصيني، وتشديد السياسة النقدية في الواليات المتحدة.التجارية بين الواليــات المتحــدة والصين، وتزايــد ضعف الطلب 

العملة اإلندونيسية تنتعش ... والمخاطر مستمرة

سياسة نقدية ناجحة
النقطة األولى في هذا الســياق، أن بنك إندونيســيا المركزي أجرى 
سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في العام 2018 بلغ مجموعها 175 
نقطة أساس وأدت إلى زيادة الفجوة مقابل أســعار الفائدة الخارجية 
الرئيســية األخرى. وقد تــم ذلك وفقاً لنهــج محافظ بنك إندونيســيا 
المركزي بيــري وارجيو “الوقائي الذي يســتبق منحنى التضخم”. 
ومن المنتظر أن تؤدي هذه السياســة إلى ارتفــاع عائدات األصول 
المحلية، وبالتالي منع أو الحد من تدفق رؤوس األموال إلى الخارج.

من جهة أخرى، اعتمد المركزي اإلندونيسي سياسة مبتكرة وداعمة 
من خالل إطــالق عقود آجلــة محلية )DNDF( مقومــة بالروبية. 
وتزيد هذه الوســيلة مــن خيارات التحوط للمشــاركين في الســوق 
وتقلل من تأثير العقود اآلجلة الخارجية على سعر الصرف الفوري 
للدوالر األميركي مقابل الروبية، من خالل تعزيز السيولة والكفاءة 
في ســوق الصرف المحلية، وأيضاً زيادة إمــداد الصرف األجنبي 
في شــكل عام ألغراض التحوط. وتكمن أهمية ذلك في أن االرتفاع 
الدوري الذي يطرأ على أســعار العقود اآلجلــة الخارجية يزيد من 
تكاليف التحــوط الخاص بالصرف األجنبي ويشــكل ضغوطاً على 

غير المقيمين والمقيمين للخروج من األصول المحلية.
وتشــير التجارب الدولية مع العقود اآلجلة المحلية من أسواق ناشئة 
أخرى عالية العائدات كالبرازيل، إلى فعاليتها خالل المدى القصير، 

حيث يمكن تأجيل الطلب الفوري على الصرف األجنبي مؤقتاً.
أخيراً، قامت الحكومة بتنفيذ العديد مــن اإلجراءات لجذب إيرادات 
خارجية والحد من الــواردات، وهو ما يُتوقع له أن يوقف التوســع 
األخير في عجــز الحســاب الجاري. واشــتملت االجــراءات رفع 
ســقف إنتاج الفحم، واعتماد نهج أكثر انتقائية لإلنفــاق على برامج 
البنية التحتية التي تتطلب كثافة في االســتيراد، وتسريع خطط خلط 
الديزل الحيــوي المحلي مع البنزين، وفرض رســوم على أكثر من 
ألف سلعة استهالكية. وتشــير بيانات التجارة لشهر ديسمبر/كانون 
األول 2018 إلــى الفعالية النســبية لهذه اإلجــراءات، مع انخفاض 
الواردات النفطية المعدلة باألسعار بشــكل كبير واستقرار واردات 

السلع والمدخالت التصنيعية.
تطورات خارجية داعمة

ويرى التحليل أن عوامل خارجية أيضاً ســاهمت في دعم الروبية، 
من ضمنها أن األســواق غيرت من توقعاتها بشــأن أســعار الفائدة 
األميركيــة. وفــي الواقع، اتخــذ بنك االحتياطــي الفيدرالــي موقفاً 

بعد أن سجلت الروبية اإلندونيسية أدنى مستوى لها في أعوام عدة في شهر أكتوبر/تشرين األول 2018، عادت 
لترتفع مجدداً مقابل الدوالر األميركي بنسبة 8.4 % منذ ذلك الحين، وبنسبة 3.0 % منذ مطلع العام 2019، أي 
أنها تفوقت على كل من عمالت االقتصادات المتقدمة الرئيسية وعمالت األسواق الناشئة. وارتبط االنتعاش 

.QNBبإجراءات تم اتخاذها في نطاق السياسة النقدية، وعوامل خارجية، وفق ما جاء في تقرير لـ
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22 % لصالح الذكور، بينما وصلت نسبة السعوديين المقترضين 
)أغلبهم مــن البنــوك( نحــو 31 %. وأشــارت الدراســة إلى أن 
السعودية تســتهدف رفع نســبة تملك الحســابات البنكية في البالد 
إلى 80 % عام 2020. وتؤكد الدراســة أن 97 % من السعوديين 
والمقيمين مالكي الحسابات اســتخدموها في األشهر الـ6 األخيرة، 

بينما لم يستخدمها 13 %. 
التحصيل العلمي

وفي منحى آخر للدراســة، يتعلق بالمؤهل التعليمــي، بينت النتائج 
أن 65 % فقــط من الحاصليــن على الشــهادة االبتدائيــة يملكون 

حسابات بنكية.
وخلصت الدراســة إلى ضــرورة زيادة محفــزات النســاء ليتمكّن 
من رفع معدالت تملكهن للحســابات البنكية، مــع التوصية بتمكين 
القطاع غير الربحي من التطوير المالي، باإلضافة إلى الحاجة إلى 
مبادرات خاصة بالفئات األقل حظاً وغير المدمجة مالياً، بما ينعكس 
إيجاباً على مؤشرات الشمول المالي، ويضمن التمكين واالستقالل 
والكفاية المالية لهذه الفئات. كما أوضحت الدراســة أن هناك حاجة 
ماسة للنظر إلى احتياجات الفئات األقل شموالً في المملكة، وتصميم 
حياتهم، وضمان استقاللهم المالي، والتقليل من فرص عوزهم.السياســات والبرامج لمراعــاة احتياجاتهم، وتمكينهم من تحســين 

 7 ماليين سعودي غالبيتهم نساء بال حسابات بنكية 

التعامل مع البنوك
ذكرت مؤسسة الملك خالد الخيرية، في دراستها التي نشرت نتائجها 
مؤخــراً، أن هــذه النتائج تعنــي أن 72 % من الســعوديين يملكون 

حسابات فعّالة، مقابل 28 % بال حسابات، بينهم 60 % من النساء.
ولفتت الدراســة إلى أنه بالنسبة لمؤشرات الشــمول المالي المتعلقة 
باالدخار واالقتراض بين السعوديين، فإن 7 % يتجنبون التعامل مع 
البنوك ألســباب عقائدية. وبخصوص االدخار فقد أظهرت الدراسة 
أن 44 % من الســعوديين فقط يتمكنون من االدخار، بينهم 41 % 
نســاء، في حين يفضل 30 % من الســعوديين االدخــار بعيداً عن 

البنوك.
عدم توافر األموال الكافية

وأرجعت الدراسة “أسباب عدم تملك حســاب بنكي إلى عدم توافر 
األموال الكافية لدى 66 % من الســعوديين، ونحو 7 % ألســباب 
عقائدية، و8 % لعدم الثقة في التعامالت البنكية، و19 % ألســباب 
أخرى”. وبناء على ذلك تقدر الدراســة أن غالبية هؤالء من اإلناث 
بما يعادل 4 ماليين امرأة بال حسابات بنكية، ما يعني أن 72 % من 
السعوديين يملكون حســابات فعّالة، في مقابل 28 % بال حسابات، 

بينهم 60 % من النساء.
وبيّنت األرقام بلــوغ الفجوة في ما يتعلق بتملك الحســابات البنكية 

كشفت دراسة سعودية أن 6.9 ماليين شخص في المملكة ال يملكون حسابات بنكية، منهم أربعة ماليين 
امرأة، في حين أن 44 % من السعوديين فقط يتمكنون من االدخار.
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أوضح مدير عام شركة التأمين اإلسالمية األردنية أحمد 
الصبــاغ، أن النتائج المالية للشــركة خالل عام 2018 
مقبولــة، حيث حافظت على مكانتها في ســوق التأمين 
والتأميــن التكافلي اإلســالمي داخــل األردن وخارجه. 
وأضاف أن إجمالي األقســاط المكتتبة ارتفع إلى 24.6 
مليون دينــار )34.7 مليون دوالر( بنســبة نمو 5 %، 
فيما بلغت أرباح الشركة قبل الضريبة 1.4 مليون دينار.
ولفــت الصباغ إلــى أن الهيئة العامــة العادية أوصت 
بتوزيع أرباح نقدية على المســاهمين بنســبة 6 % من 
رأســمال الشــركة خــالل اجتماعها في نيســان/أبريل 

.2019

24.6 مليون دينار
أقساط للتأمين اإلسالمية

توفير التمويل لمنظومة التأمين الصحي بمصر

أكد وزيــر المالية ورئيــس مجلس إدارة هيئــة التأمين 
الصحي الشــامل بمصر، محمد معيط، أنه ســيتم البدء 
بتطبيــق منظومة التأمين الصحي الشــامل هــذا العام، 
بعد أن جــرى تأمين التمويل الالزم مــن مصادر عدة، 
هي: )حصيلة رسوم السجائر المباعة بالسوق المحلي، 
رســوم مشــتقات التبغ بخالف الســجائر، رسوم مرور 
المركبات على الطرق الســريعة، رســوم استخراج أو 
تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات، حصيلة 
التعاقــد لالنضمام إلى النظم بالنســبة للعيــادات الطبية 

ومراكز العالج والصيدليات وشركات األدوية، حصيلة استخراج تراخيص المستشفيات 
والمراكز الطبية، حصيلة المساهمة التكافلية، وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي 

الخدمة إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب األعمال والعاملين لديهم(.

محمد معيط

صندوق للتأمين على 20 مليون طالب

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إعداد مشروع 
إنشــاء صنــدوق التأميــن الحكومــي لرعايــة طالب 
المدارس التابعة لــوزارة التربية والتعليم بمصر ضد 
أخطار الوفــاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك 
اإلصابــات البدنية ومــا ينتج عنها مــن عجز كلى أو 

جزئي.
وفي هذا اإلطار، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة 
الماليــة، رضا عبد المعطــي، إن الصندوق يهدف إلى 

تكوين مال احتياطي لتوفير مظلة حماية تأمينية. موضحاً أن أقساط التأمين سيتم تحميلها 
على المصاريف الدراسية لكافة الطالب مقابل إيصال سداد مستقل بقيمة قسط التأمين.

رضا عبد المعطي رفضت الجمعية العمومية غير العادية للشركة  األهلية 
للتأمين التعاوني، العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج 
المتعلــق باالندماج مع الشــركة األهليــة. وكان عرض 
االندمــاج المقدم من شــركة  اتحاد الخليج مع الشــركة 
األهلية، يتضمن شــراء كامل أسهم مســاهمي الشركة 
األهليــة مــن خالل عــرض مبادلــة أوراق مالية، عبر 
إصدار ســهم واحد جديد في شــركة اتحــاد الخليج لكل 

1.740357 سهم في الشركة األهلية.
وصوتــت الجمعية العمومية لألهلية بعدم الموافقة على 
ض من  تفويــض مجلــس اإلدارة أو أي شــخص مفــوَّ
مجلس اإلدارة إلقرار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون 

ضرورياً إلنفاذ القرار المتعلق بعرض االندماج.

“األهلية” ترفض االندماج
مع اتحاد الخليج

مجمع التأمين اإلجباري على السيارات في مصر

أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، محمد 
عمــران، قرار رقم ) 252( لســنة 2019 إلنشــاء 

مجمع التأمين اإلجباري على السيارات.
وقــال عمــران، إن إنشــاء المجمــع خطــوة هامة 
لصناعــة التأميــن طال انتظارهــا، وتأخرت أكثر 
من عشــر ســنوات بينمــا كان يجــب إنجازها مع 
صــدور القانــون رقــم 72 لســنة 2007 لتحقيــق 
أهداف وأغراض الٌمَشرع من هذا القانون، وأيضاً 
لضرورتها في تالفي المشكالت القائمة من ارتفاع 

تكلفة إدارة هذا النشاط و حاالت تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتي نتج عنها 
انخفاض حصيلة أقســاط التأمين اإلجباري على الســيارات بصورة ملحوظة خالل 

الفترة الماضية.

محمد عمران
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واقع سوق التأمين في األردن

أصدر االتحاد األردني لشركات التأمين نشرة 
مالية، تظهر النتائج اإلجمالية لســوق التأمين 
خالل عام 2018، لتشير إلى تسجيل نمو في 
أقســاط التأمين المكتتبة عن أعمال 24 شركة 
داخــل األردن بنســبة 2.3 %، وبلغ إجمالي 
األقســـاط 606.4 مليون دينار )855 مليون 

دوالر(. وأضافت النشرة أن التعويضات المدفوعة لسوق التأمين ارتفعت إلى 464.5 
مليون دينار بنسبة 3.6 %، وحققت أعمال التأمين التكافلي 67 مليون دينار كإجمالي 
أقساط بنسبة ارتفاع 5.7 %، وبلغت التعويضات المدفوعة من الشركات التي تمارس 
التأمين التكافلي 45.6 مليون دينار بنسبة ارتفاع 9.1 %، مشكلة ما نسبته 9.8 % من 
إجمالي التعويضات المدفوعة للسوق. ونوهت النشرة إلى أن شركات )الشرق العربي 
للتأمين، والتأمين األردنية، والنســر العربي، وســوليدرتي األولى للتأمين، والشــرق 

األوسط( حققوا أعلى االقساط المكتتبة بنسبة 44.8 %.

وقــع االتحــاد اآلفروآســيوي للتأميــن وإعــادة التأمين، 
و“العربــي للتأميــن”، بروتوكول تعــاون، على هامش 
مؤتمــر تســويق التأميــن اآلفروآســيوي الثانــي. ووقع 
البروتوكــول عن االتحاد اآلفروآســيوي للتأمين األمين 
العــام عادل منير، وعن “العربــي للتأمين” األمين العام 
عبــد الخالق رؤوف خليل. ويهدف البروتوكول إلى دعم 
التعاون بين االتحادين في مجاالت العمل المشترك، ومنها 
تبادل الخبرات لتنمية أسواق الدول األعضاء باالتحادين، 
وتنظيم الدورات التدريبية المشــتركة للعاملين بصناعة 
التأمين، فضالً عن االستفادة من تجارب الدول اآلسيوية 
فــي تعزيز معــدالت النمو بأســواق المنطقــة العربية، 
والوصول بنسبة النمو إلى 5 % بما يزيد على المتوسط 

العالمي، والمقدر بـ3.5 %.

بروتوكول تعاون بين االتحادين
“اآلفروآسيوي” و“العربي” للتأمين

أرباح شركات التأمين الخاصة في سورية

انخفض عــدد وثائق التأمين الصادرة 
عــن شــركات التأميــن الخاصــة في 
سورية )12 شــركة( حسب بياناتها، 
خالل التســعة أشــهر األولى من عام 
2018، عــن ذات الفترة من 2017، 
بنسبة 48 %. وحققت شركات التأمين 
الخاصــة أرباحــاً بلغــت 1.66 مليار 
ليــرة، بزيــادة 273.16 مليون ليرة، 

ونســبة نمو 20 %، وتصدرت شــركة التأمين “العربية - ســورية” المرتبة األولى 
بصافي أرباح 762.8 مليون ليرة، وبنســبة نمو 306 %، في حين نالت شــركة الثقة 
للتأمين نسبة النمو األعلى 4204 % بصافي أرباح 93.68 مليون ليرة. كما انخفض 
الربح التشــغيلي لدى شــركات التأمين الخاصة مليار ليرة بمعدل 43 %، وســجلت 
الشركة الوطنية الصدارة باألرباح التشغيلية، بمقدار 353.2 مليون ليرة، محافظة على 

مرتبتها لذات الفترة من عام 2017 بانخفاض 22 %.

تجديد عقد تأمين الخطوط السعودية الصحي

أعلنــت التعاونيــة للتأمين الســعودية 
تســلمها تعميــداً من الخطــوط الجوية 

العربية السعودية بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي للناقل الوطني في المملكة. 
وقالت الشــركة فــي بيان إن العقد تزيــد قيمته على 5 % من إجمالي أقســاط التأمين 
السنوية للشركة للسنة المالية 2017 )آخر قوائم مالية سنوية مدققة(. وأوضحت أن مدة 
العقد ســنة واحدة اعتباراً من تاريخ 1 مارس/آذار 2019 وفقاً للشروط والمواصفات 

المتفق عليها، متوقعة أن يكون له أثر إيجابي على نتائجها للعام 2019.

أعلنــت “التكافل الدولية”، عن إطــالق هويتها الجديدة 
وتجديد شــعارها، بعــد توجه الشــركة باالندراج تحت 
مظلــة مجموعة الخليج للتأمين )GIG( في عام 2015 
واســتكمال المجموعــة لعملية االســتحواذ على حصة 
الغالبيــة في “التكافــل الدولية”، لتصبــح ذراع التأمين 
اإلسالمي لمجموعة الخليج للتأمين. وقد نظمت الشركة 
حفال بمناســبة إطــالق الهويــة الجديدة بحضــور عدد 
مــن الشــخصيات، من بينهــم المدير التنفيــذي لمراقبة 
المؤسســات الماليــة في مصــرف البحريــن المركزي 
عبدالرحمن الباكر، رئيس مجلس إدارة شــركة التكافل 
الدوليــة جمال هزيم، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في 

شركة التكافل الدولية عصام األنصاري.

“التكافل الدولية”
الذراع االسالمي للخليج للتأمين
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دعــا وزير المالية الســوري مأمون حمــدان خالل حفل 
إدراج أســهم شركة MTN سورية في بورصة دمشق، 
الصناعيين لتأسيس شركات مساهمة عامة وإدراجها في 
البورصة، لكي ال يكــون قطاعا المال واالتصاالت هما 
المستحوذين على نشاط السوق ولزيادة المنافسة وتقوية 
االقتصاد، مؤكداً أن إدراج قطاع االتصاالت ضمن سوق 
دمشق لألوراق المالية يؤكد بأنها تسير باالتجاه الصحيح.

بدوره، أشــار المدير التنفيذي لســوق دمشــق لألوراق 
المالية عبد الرزاق قاســم، بأن أدراج MTN يرفع عدد 

الشركات المدرجة في بورصة دمشق إلى 26 شركة.

تراجع االستثمارات األجنبية في األردن

إدراج أسهم  MTN سورية
في البورصة

االســتثمار  مجلــس  صــادق 
األردني، خالل اجتماع برئاسة 
رئيس الــوزراء عمر الرزاز، 
وحضــور أعضــاء المجلس، 
علــى اعتمــاد 8 مخططــات 
التنمويــة  للمناطــق  شــمولية 
في )عمــان ومعــان والطفيلة 

والســلط ومأدبــا والمفرق(. كما ناقــش المجتمعون الخطط والبرامج التي ســتقوم بها 
هيئة االستثمار لتحفيز البيئة االستثمارية، وذلك بعد تراجع صافي االستثمار األجنبي 

المباشر المتدفق إلى السوق األردنية بنسبة 53.9 %.
لت عام  بدورها، أكدت هيئة االســتثمار أن عدد المشــروعات االســتثمارية التي ُســّجِ
2018 بلغ 406 مشــروعا، بحجم اســتثمار 788 مليون دينــار )1.1 مليار دوالر(، 

متوقعة أن تولد هذه المشروعات أكثر من 12.3 ألف فرصة عمل.

رئيــس مجلس  صــرح 
مفوضي هيئــة األوراق 
عابد  المالية،  واألسواق 
فضليــة، بأن الســلطات 
الرقابية تكافح شــركات 
في  الفوركس  ومكاتــب 
يوجــد  ال  إذ  ســورية، 
لممارســة  ترخيــص 

أنشطة الفوركس “ولن ترخص”، وتعد في إطار أنشطة 
االقتصاد األسود أو اقتصاد الظل “نصب واحتيال”.

ولفت فضلية إلى أن القوانين الســورية تمنع التداول إال 
بالعملــة الوطنية، وحيازة الــدوالر ممكنة عبر وضعه 
كوديعــة، وامتالكه مســموح، لكن التــداول به ممنوع، 
وإلى أن شركات فوركس التي تعمل على إرسال رسائل 
إعالنية عبر “واتس آب”، وتدّعي إنشاء سيرفر خاص 
بها بدالً من االشتراك بالسيرفر األجنبي، يكون مربوطاً 
بالبنــوك األجنبية خارج القطر واهمة وكاذبة، ألن ذلك 
ال يتحقق إال باالرتباط مع ســيرفر خارجي، منوها إلى 

أن عدد الحاالت التي تم ضبطها 15 حالة.

ضبط 15 شركة فوركس
تحتال على السوريين

عابد فضلية

79 مليون دوالر استثمارات الشركات األردنية

أكــد رئيس هيئــة المديرين في جمعية شــركات تقنية 
المعلومــات واالتصــاالت األردنيــة “إنتاج” بشــار 
حوامدة، أن حجم االستثمارات في الشركات األردنية 
الريادية بلغ 56 مليــون دينار )79 مليون دوالر( في 
عام 2018، وذلك باالســتناد إلى التقرير الصادر عن 
مؤسسة “ماجنيت”، وأن الشركات األردنية استحوذت 
على 8 % من إجمالي الصفقات االستثمارية التي تمت 
على الشــركات الريادية في المنطقــة، إذ جاء األردن 

بالمرتبة الرابعة بعد اإلمارات ومصر ولبنان، وأعلى من نظرائه في السعودية وتونس 
والبحرين وُعمان. وأضاف الحوامدة، أن الجمعية ومن خالل مجلس قيادات الشركات 
الناشئة الذي شكلته منتصف عام 2018، أطلقت منصة  StartupsJo.com، لتكون 
أول منصــة إلكترونية أردنية تضم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمنظومة ريادة 

األعمال في األردن.

بشار حوامدة

حصة لـ“االستثمارات الوطنية” في بورصة الكويت

قال رئيس مجلس إدارة شركة االستثمارات الوطنية 
الكويتيــة، حمــد العميــري، إن تحالف الشــركة مع 
بورصة أثينا فاز بحصة نســبتها 44 % من بورصة 

الكويت.
وأوضــح العميري، أن التحالف يضم أيضاً شــركتي 
األولى لالستثمار وأرزان الكويتيتين، مشيراً إلى أن 
سعر السهم في عطاء االستثمارات الوطنية بلغ 237 

حمد العميريفلساً.
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افتتحت “هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة” أول مكتب 
تمثيلي دولــي لها في العاصمة التشــيكية براغ، إلدارة 
نشاطاتها واإلشراف على جهودها الترويجية في أوروبا 
الوســطى والشــرقية، وذلك تماشــياً مع “اســتراتيجية 
الوجهة 2019 - 2021” التي تهدف إلى استقطاب نحو 
1.5 مليــون زائر إلى اإلمارة بحلــول 2021، وتعزيز 

حضورها في األسواق العالمية.

“مبادلة” تبيع 34.9 مليون سهم في “ايه.ام.دي”

“سياحة رأس الخيمة” في تشيك

تعتزم شــركة مبادلة لالستثمار المملوكة 
لحكومة أبوظبي بيع حصتها البالغة 34.9 
مليون ســهم في شــركة صناعة الرقائق 
األميركيــة “أدفانســد مايكرو دفايســز” 
)ايــه.ام.دي(، وتحويــل 75 مليون ورقة 
ضمان إلى أســهم في الشركة. ولم تكشف 
“مبادلــة” عن ســعر البيع، ولكــن القيمة 
السوقية لألسهم تقدر بـ842 مليون دوالر.

وقالت “مبادلة”: إنها ســتظل مساهماً رئيسياً في )ايه.ام.دي( بعد الصفقة بحصة تبلغ 
حوالى 6.9 %، وذلك فور تحويل 75 مليون ورقة ضمان إلى أسهم عادية.

يذكر، أن حصة “مبادلة” في “ايه.ام.دي” كانت 12.9 % عام 2017.

إنشاء 4 مراكز تسوق لمجموعة اللولو

أعلن جهاز تنمية التجارة 
الداخليــة فــي مصر عن 
توقيع اتفاق مع مجموعة 
اللولو االماراتية للمتاجر 
الكبرى إلنشاء 4 مراكز 
تسوق في البالد وذلك في 

مناطق )الســادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور( وهو ما سيوفر نحو 80 ألف 
فرصة عمل مباشــرة وغير مباشــرة في البالد باســتثمارات تبلغ 500 مليون دوالر 

أميركي خالل عامين.
وقــع االتفاقية عن الجانب المصري الدكتور إبراهيم عشــماوي، مســاعد أول وزير 
التمويــن لالســتثمار ورئيس جهاز تنمية التجــارة الداخلية بمقر السلســلة بأبو ظبي، 

ويوسف علي، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية.

منطقة تجارة إلكترونية في دبي

تعتزم دبي الجنوب إنفاق ملياري 
درهم )545 مليون دوالر( لبناء 
مدينــة تجــارة إلكترونيــة حرة 
تتيح للشــركات األجنبية الملكية 
الكاملة. وقالت شــركة التطوير 
الحكوميــة: إن منطقــة التجارة 
الحرة الجديدة “إيزي دبي” التي 

ســتقام على مســاحة 920 ألف متر مربع، تستهدف جذب االســتثمارات في التجارة 
اإللكترونية والخدمات اللوجستية وقطاعات أخرى ذات صلة، مضيفة أن من المتوقع 
أن يبدأ البناء في 2019. وستقع “إيزي دبي” في جنوب اإلمارة، بالقرب من مشاريع 

صناعية وسكنية ومطار دبي الثاني، مطار آل مكتوم الدولي.

أصدر رئيس دولة 
حاكــم  اإلمــارات 
أبوظبـي، الشــــيخ 
خليفة بــن زايد آل 
نهيــان، القانــــون 
رقــم واحــد لعــام 
2019، بـإنـشـــاء 
أبـوظـبــي  مكتب 
ر،  لالســــــتـثـمـا
والقانون رقم اثنين 

لعام 2019 بشــأن تنظيم الشــراكة بين  القطاعين العام 
والخاص.

ويختص المكتب بإعداد الخطط والبرامج االســتثمارية 
التي تهدف إلى تشــجيع االســتثمار المحلــي واألجنبي 
وضمان ديمومــة المناخ االســتثماري وتطوير وتنمية 
منظومة االســتثمار المحلي والترويــج لإلمارة كوجهة 

جاذبة لالستثمارات المحلية.
ويستهدف القانون الثاني “تنظيم الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص 
على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة االستثمار 
فــي مجاالتهــا المختلفة بما يخــدم التنميــة االقتصادية 

واالجتماعية في اإلمارة”.

انشاء “مكتب أبوظبي لالستثمار”

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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وقعــت هيئة المناطــق الحرة في قطــر، 3 اتفاقيات مع 
شــركات صينية، تضمنت مذكرة مع المجلس الصيني 
لتعزيز التجارة الدولية، بهدف تبادل المعلومات وتنسيق 
األعمال التجارية، وتحقيق فهم أعمق للقواعد التنظيمية 
في قطر والصين. أما المبادرة الثانية فكانت مع شــركة 
الصين لهندســة المؤانئ، وذلك إلنشاء مصنع حافالت 
تعمــل بالطاقة النظيفة في المناطق الحــرة بالدولة. كما 
وقعت الهيئة مذكرة ثالثة مع “إدارة منطقة التجارة الحرة 
لمنطقة شيامن الصينية” بهدف تعزيز التصنيع وآليات 
البحث والتطوير وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل. 

يأتي ذلك في إطار دعم مبادرة الحزام والطريق.

إجراءات عراقية لجذب االستثمارات العالمية

ثالث اتفاقيات بين قطر والصين

أكد رئيــس الهيئة الوطنية لالســتثمار في العراق، 
ســامي األعرجي، أن الهيئة وضعــت 3 إجراءات 
لجــذب الشــركات العالميــة، وهــي )رفع ســمات 
الدخــول، واالعفــاءات الجمركيــة، واإلعفــاءات 
الضريبيــة(. وكشــف األعرجــي، أنه عقــب هذه 
الخطوات تمت اتصاالت كثيرة من الداخل والخارج 
للترويج إلى االســتثمار فــي العراق، بعد أن أصبح 

بيئــة آمنة ومالئمة لذلك، وبدورها قامت ســفارات الدول في بغداد بإعطاء إشــارات 
لشركات بالدها ومستثمريها بغية الدخول إلى العراق.

سامي األعرجي

“غوبترول” تستحوذ على “غولف”

أقامــت شــركة تســويق المنتجات 
البتروليــة األردنيــة “غوبتــرول” 
حفل إعالن اتفاقية االستحواذ على 
شــركة هيدرون للطاقة “غولف”، 
بحضور وزيرة الطاقة هالة زواتي.

وكشف مدير عام “غوبترول” خالد 
الزعبي، أنه تم اعتماد قيمة الصفقة 
البالغــة 28 مليــون دينــار )39.5 

مليــون دوالر(، باالتفاق على دفع مبلغ الشــراء بواقــع 5.5 مليون دينار، دفعت للبائع 
عند التنازل عن “غولف”، بينما ســيتم دفع 9.5 مليون دينار في عام 2020، على أنه 
تم االستحواذ بعد الدفعة األولى، وأن قيمة المبلغ المستثمر فعلياً في الصفقة 16 مليون 
دينار، وصافي القيمة الدفترية ألصول الشركة 20.4 مليون دينار، وفقاً لبيانات هيدرون 
الماليــة عن عــام 2018، منوها إلى أن مــن أهداف الصفقة، اســتمرار “غوبترول” 

بالحصول على إيرادات “عمولة توزيع” بما ال يقل عن 4 مليون دينار سنوياً.

أكــد رئيس مجلس إدارة 
العالمية،  دبــي  موانــئ 
ســلطان بــن ســليم، أن 
خصصــت  الشــركة 
درهــم  مليــون   500
دوالر(  مليــون   136(
لالستثمار في ميناء جبل 
علي ومنطقــة “جافزا” 
 ،2019 خــالل  الحــرة 

مشيراً إلى أن الميناء أصبح على أتم االستعداد الستقبال 
إكســبو 2020. وقال ابن ســليم خــالل مؤتمر صحافي 
نظمته الشــركة عن دراســة عالمية قامت بها مجموعة 
بوســطن االستشــارية حول دور ميناء جبــل علي في 
االقتصاد االماراتي، إن الشركة ستتمكن من التكيف أياً 
كانت نتيجة المفاوضات التجارية بين الواليات المتحدة 
والصين. وكشفت الدراسة أن مساهمة “جافزا” وميناء 
جبل علي بلغــت 33.4 % من الناتج المحلي اإلجمالي 

لدبي في عام 2017.

موانئ دبي توسع استثماراتها
في جبل علي

سلطان بن سليم

أرباح فنادق وزارة السياحة السورية

أصدرت وزارة الســياحة الســورية 
بيانــاً، توضح من خالله، أن الفنادق 
العائدة بملكيتها للوزارة )شــيراتون 
دمشــق، شهباء حلب، الميرا، الداما 
روز(، حققــت رقم أعمــال تجاوز 
7.7 مليار ليــرة خالل عام 2018، 
مرتفعــاً عّمــا تم تحقيقــه خالل عام 
2017 بمــا يتجــاوز النصف مليار 
ليــرة، كمــا قــارب إجمالــي الربح 

المحقــق لهــذه الفنادق 3 مليارات ليرة، مرتفعاً عن عــام 2017 بقيمة تجاوزت 250 
مليون ليرة.
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قالت أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية في بيان مشترك 
إنهمــا وقعتا اتفاقاً لتطوير شــبكة لمحطــات الوقود في 
المملكة، وأوضح البيان، أن المشروع المشترك مناصفة 
بين الشــركتين سيســتثمر نحو مليــار دوالر على مدى 
السنوات الســت المقبلة في ســوق بيع الوقود بالتجزئة 
في المملكة. ووقعت الشــركتان اتفاقاً مع مالكي شــركة 
التسهيالت للتسويق وشركة سهل للنقل، لالستحواذ على 
شبكتهما القائمة التي تضم 270 محطة وقود وأسطولهما 
من شــاحنات ناقالت الوقود. وســيتولى رئاسة مجلس 
إدارة المشــروع عبــد العزيز القديمــي، النائب األعلى 
للرئيــس للتكرير والمعالجة والتســويق لــدى أرامكو، 

وسيتولى محمد القحطاني منصب الرئيس التنفيذي.

“أرامكو” و“توتال” تطوران
شبكة محطات وقود

4 ماليين دوالر لدعم ريادة األعمال في مصر

وقعت وزيرة االستثمار والتعاون 
الدولي سحر نصر، ومديرة مكتب 
بنــك التنميــة األفريقــي بالقاهرة 
مالين بلومبــرج، بحضور وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي خالد 
عبــد الغفــار، على منحــة لتنمية 
وتطوير ريادة األعمال بقيمة 80 

مليــون جنيه )4 مليون دوالر(. وتتضمن المنحــة دعم تمكين رواد األعمال أصحاب 
األفكار البحثية والمبتكرة وخاصة الشباب والمرأة، في 3 قطاعات ذات أولوية )األعمال 
الزراعية، الطاقة المتجددة، الصناعات اإلبداعية(. كما تشمل األنشطة المندرجة ضمن 
المنحــة، تطوير القدرة على االلتحاق بـ“الــدورات المفتوحة المتاحة على اإلنترنت” 

باللغة العربية المتعلقة بتنمية ريادة األعمال وتدريب الشركات الناشئة.

استثمارات سعودية جديدة في مصر

أشــار نائب رئيس مجلس األعمال المصري السعودي 
عبــدهللا بن محفوظ، خــالل فعاليات مجلــس األعمال 
الســعودي المصري، إلى أهم المشــروعات السعودية 
الحديثة فــي مصر، والتي يصل إجمالي اســتثماراتها 
لنحــو 10 مليــارات دوالر، وهــي مشــروع  “أكــوا 
باور” الســعودية لتنفيذ محطة األقصر لتوليد الكهرباء 
باســتثمارات تبلغ 2.3 مليار دوالر، كما تقوم  شــركة 
غولــد بيراميــدز بالزا التــي أعلنت عــن افتتاح فندق 
فيرمونت في شرم الشــيخ والبدء في المراحل الجديدة 

لمشــروعي غولدن كوست بشرم الشيخ وسيتي ســتارز الساحل الشمالي باستثمارات 
تتجاوز 3 مليارات جنيه. كما أعلنت شركة المراسم الدولية العقارية المملوكة لمجموعة 
بن الدن السعودية عن استثماراتها العقارية في مصر بقيمة 16 مليار جنيه. إلى جانب 

مشاريع أخرى جاري تنفيذها.

عبدهللا بن محفوظ
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وقعــت “أدنــوك” االماراتيــة اتفاقية في مجــال البنية 
التحتيــة ألنابيب النفط بـــ4 مليــارات دوالر مع “كيه.

كيــه.آر” و“بــالك روك” األميركيتين. وجــاء االتفاق 
الجديد بعد أول تعامل ألدنوك مع أسواق المال وإصدار 
سندات شركة خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام )أدكوب( 
والطرح العام األولي ألســهم أدنــوك للتوزيع. وذكرت 
أدنوك أن شــركة جديدة تحمل اسم أدنوك ألنابيب النفط 
ستســتأجر حصة أدنوك فــي 18 خط أنابيب تنقل النفط 

الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك لمدة 23 عاما.
وستؤسس الصناديق التي تديرها بالك روك وكيه.كيه.

آر ائتالفــا تحصالن من خاللــه على 40 % من أدنوك 
ألنابيب النفط، بينما تحتفظ أدنوك بالحصة المتبقية.

اتفاقية بين “أدنوك” و“بالك روك”
و“كيه.كيه.آر”

“برامبلز” تبيع أصواًل مقابل 2.5 مليار دوالر

تعتــزم “برامبلــز” األوســترالية بيــع وحدتهــا 
للحاويات البالستيكية إلى صندوق ثروة أبوظبي 
وشركة استثمار مباشر بقيمة 2.51 مليار دوالر، 
حيث ســتخصص الحصيلة إلعادة شراء أسهم. 
ودخلت “برامبلز” في اتفــاق ملزم لبيع وحدتها 

إفكو إلى تريتون آند لوكســينفا األلمانية، وهي شــركة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي 
لالســتثمار. وأوضحت شــركة ألواح التحميل والحاويات في بيان، أن إعادة الشــراء 
ســتصل إلى 1.65 مليار دوالر بينما ســتجري إعادة 300 مليون دوالر من الحصيلة 

إلى المساهمين نقدا، واستخدام المبالغ المتبقية في سداد دين الشركة.
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تعاون بين المغرب واالمارات في القطاع المالي

وقع الرئيــس التنفيذي لســلطة 
التســجيل فــي ســوق أبوظبــي 
العالمــي، ظاهــر بــن ظاهــر 
التنفيذي  والرئيــس  المهيــري، 
للقطب المالي للدار البيضاء سيد 
إبراهيــم، مذكــرة تفاهم لتعزيز 

التعاون بين دولة اإلمارات والمملكة المغربية، وتطوير قطاع الخدمات المالية في كال 
البلدين. وستوفر المذكرة منصة للجهتين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال 

التمويل األخضر والتكنولوجيا المالية التي من شأنها تطوير الخدمات المالية.
وقــال المهيري، إننا نتطلع إلــى العمل جنباً إلى جنب مع القطب المالي للدار البيضاء 

لتعزيز مبادرات تبادل المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة في كال السوقين.
مــن جانبه، صرح ســيد إبراهيم، بأن هذه المذكرة هــي األولى من نوعها بين القطب 
المالي ومركز مالي في منطقة الخليج، مما سيكون له دور في تعزيز عالقات التعاون 

بين اإلمارات والمملكة المغربية وأفريقيا.

بــدأت البورصــة المصريــة بتفعيــل مذكــرة التفاهم 
الموقعة مع البورصة التونسية، وذلك ضمن االتفاقيات 
التي وقعها الجانبان على هامـــش اجتماع اللجنة العليا 
المصرية التونســية المشتركة نهاية عام 2015، وذلك 

لتعزيز سبل التعاون في مجال سوق المال.
ويأتــي ذلك فــي إطار التحضيــرات الجاريــة النعقاد 
الــدورة الســابعة عشــر للجنة العليــا المشــتركة بين 
البلدين، المزمع أن تســتضيفها تونس في الربع األول 

من عام 2019.
وتعقيبــاً على ذلك، قــال رئيس البورصــة المصرية، 
محمـد فريـد، إن تفعيـــل االتفـاق المشــتـرك يأتي في 
إطار حــرص إدارة البورصة المصريــة على تعزيز 
التعــاون المشــترك وتبــادل الخبرات بيــن بورصات 

المنطقة.
علــى صعيد آخر، أعلنــت البورصــة المصرية، عن 
 ،AELP انضمامها كعضو مؤســـــس إلى مبــــادرة
وهو مشــروع ربــط إلكتروني لتعزيز االســتثمارات 
البينية بين بورصـــات القارة الســــمراء، فضالً عـــن 
تعزيــز التعاون المشـــترك وتبادل الخبــرات لتطوير 

األداء.
يأتــي ذلك، في إطــار عمل البورصــة المصرية على 
تعزيــز تواجد مصر وتقوية دورها بين أســواق المال 

األفريقية.
وتضم المبادرة إلى جانب البورصة المصرية )نيجريا، 
وجوهانسبرج، ونيروبي، وكازابالنكا، وموريشيوس، 
وبــي آر في إم، وهي البورصــة الجامعة لدول توجو، 
والسنغال، ومالي، وكوديفوار، وبوركينافاسو، وبنين، 

والنيجر(.
وللمناســبة، قــال فريــد، إن المبادرة تســتهدف زيادة 
وتعزيز االســتثمارات البينية فــي األوراق المالية بين 

البورصات األفريقية.

مصر تفّعل مذكرة تفاهم
مع بورصة تونس

محمد فريد

اتفاق مصري بلغاري على زيادة االستثمارات

وقعت وزيرة االســتثمار والتعاون 
الدولــي المصريــة، ســحر نصر، 
ووزير الزراعة واألغذية والغابات 
البلغاري، روميـن بـورودزانــوف، 
بروتوكــول الــدورة األولــى للجنة 
الوزاريــة المشـــتركة، والمتضمن 
عدداً من مجاالت التعاون بين البلدين 

وأهمها )االستثمار، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، الجمارك، 
الزراعة، ســالمة الغذاء، الري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الكهرباء والطاقة 
المتجددة، البترول والتعدين، السياحة، الشباب والرياضة، الصحة والدواء(. ودعت نصر 
بلغاريا إلى زيادة استثماراتها في مصر، حيث يوجد 23 شركة بلغارية تعمل في مجاالت 

التمويل والصناعة، والخدمات والبناء والسياحة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

السعودية تزيد استثماراتها في “أكواباور”

كشــف المشــرف العام على صندوق االســتثمارات العامة 
الســعودي ياسر الرميان، أن الصندوق يعتزم  زيادة حصته 
فــي أكوا بــاور مــن 25 % إلــى 40 %. ويأتي اســتثمار 
الصندوق  في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية، على شكل 
زيادة لرأس المال بالشركة، حيث سيتم استخدام عائداته لدعم 

استراتيجية نمو الشركة وخططها االستثمارية المستقبلية.
يذكر، أن دخول الصندوق السعودي يعزز قاعدة المساهمين 

في أكوا باور المطّورة والمالكة والمشغلة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
ياسر الرميان
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ذكرت صحيفة التايمز، أن مالكاً ألكبر بورصة في كندا 
للعمالت المشــفرة توفي بشــكل مفاجئ آخذاً معه كلمة 
السر الوحيدة لحساب رقمي يحتوي على بيانات ألموال 
عشــرات اآلالف مــن العمــالء تبلغ نحــو 190 مليون 
دوالر. وبحســب الصحيفة، لم يتــرك الرئيس التنفيذي 
لشــركة كوادريغا، جيرالد كوتــن، أي أثر يفيد بالعثور 
على كلمة المرور أو مفتاح للوصول إلى محفظة رقمية 
تحتوي على 250 مليون دوالر كندي من عملة بتكوين 
وغيرها من العمالت المشفرة. واشارت الصحيفة، إلى 
أن عمــالء كوادريغا تلقوا ضربة أخرى مؤخراً، عندما 
أعلنت الشــركة أنها تقدمت بطلــب للحماية من الدائنين 

لدى المحكمة العليا في نوفا سكوشيا.

ماليين العمالت المشفرة مجمدة
بعد وفاة مؤسسها

أعلنــت مجموعة ســوفت بنك اليابانية عن إعادة شــراء 
أسهم بقيمة 5.5 مليارات دوالر في الوقت الذي حققت فيه 
زيادة نسبتها 60 % في األرباح التشغيلية الفصلية بدعم 
ارتفاع تقييم استثماراتها التكنولوجية. وقالت المجموعة 
إنها ســتعيد شراء 112 مليون سهم بقيمة 600 مليار ين 
)5.5 مليارات دوالر( في األشهر الـ11 المقبلة، أو 10.3 
% من إجمالي أسهمها القائمة باستثناء أسهم الخزينة. و 
تأتي إعادة شــراء األسهم بعدما جمعت المجموعة 2.35 
تريليــون ين )21.3 مليــار دوالر( في ديســمبر/كانون 
األول 2018، عــن طريــق إدراج ثلــث أســهمها في 

شركة االتصاالت المحلية سوفت بنك كورب.

“سوفت بنك” تعيد شراء أسهم
بقيمة 5.5 مليارات دوالر

أرباح “روسنفت” تقفز الى 8.37 مليار دوالر

أعلنــت شــركة روســنفت، أكبر 
منتج للنفط في روسيا، أن صافي 
أرباحها قفز خــالل 2018 بواقع 
مليــار   549 وبلــغ  مــرة   2.5
دوالر(،  مليــار   8.37( روبــل 
مدعومة بارتفاع أسعار الخام في 
األسواق العالمية. وذكرت الشركة 
أن أرباحهــا قبــل حســم الفوائــد 
والضرائــب واإلهــالك صعدت 

بنســبة 48.6 % إلــى 2.08 تريليون روبل )31.7 مليــار دوالر(. وارتفعت مبيعات 
الشــركة خالل العام الماضي  بنســبة 37 % على اســاس ســنوي لتصل إلى 8.238 
تريليون روبل )125.6 مليار دوالر(، فيما ســجلت نسبة الصعود عند تقييم المبيعات 

بالدوالر زيادة قدرها 25.7 % وبلغ إجمالي المبيعات 133.7 مليار دوالر.

تمويل لـ“كويكاب” بـ13 مليون دوالر

المتخصصة  “كويــكاب”  أعلنت 
بإنشاء بنية تحتية مدعومة بتقنيات 
الــذكاء االصطناعــي، عن جولة 
تمويــل بقيمــة 10 مالييــن جنيه 
إســترليني )13 مليــون دوالر(، 
لدفع توسعها ضمن منطقة الشرق 
األوسط وشــمال إفريقيا. وسيقود 
جولــة التمويل المســتثمر الحالي 

جوبي كابيتال، والمستثمر االستراتيجي “مشروع سيدار موندي” ومقرها لبنان. وستبني 
الشركة على عملياتها الحالية في دبي وستبدأ خطة التوسع بمدينتين ضمن دول مجلس 
التعاون الخليجي يتبعها المزيد من المدن، كما ستقيم مركز تكنولوجي إقليمي في بيروت 

مؤلف من فريق لتطوير األعمال باإلضافة إلى خبراء محليين في التكنولوجيا.

بريطانيا تحصل على ترخيص لالتصاالت بالصين   

أعلنــت “بــي تــي” أنهــا أصبحت أول شــركة 
اتصاالت عالمية تحصل على التراخيص الالزمة 
للعمل في الصين، وبالتالي أصبح بإمكان “بي تي 
تشاينا كوميونيكيشن ليميتد” لالتصاالت، التعاقد 
المباشــر مع عمالئها في أنحاء الصين وإصدار 
الفواتير بالعملة المحلية لقاء الخدمات المقدمة لهم. 
هــذا ما أكده الرئيس التنفيــذي للخدمات العالمية 
لــدى “بي تي” بــاس برغر. فيمــا أعرب وزير 

الدولة البريطاني للتجارة الدولية، ليام فوكس، عن سعادته بالتعاون مع الصين.
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رقم 53، معتبراً أن الســماح بذلك من شــأنه خلق 
فــرص عمل إضافية للصاغة كمــا يحقق عائدات 
للخزينــة العامة للدولــة، أما ثانــي النقطتين )وفقاً 
لنقيب الصاغة( فهي ما تم عقده من اجتماعات بين 
نقابة الصاغة ووزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 
بطلب من الصاغة أنفسهم، لطلب السماح بتصدير 
الذهــب إلى العراق ولبنان ودول الجوار تالفياً لما 
يحاولــه البعض مــن تهريب الذهب إلــى الخارج 
من دون أن تســتفيد الخزينــة العامة للدولة من أي 
موارد عن ذلك، مشدداً على أن الطلب على الذهب 
السوري مســتمر والتهريب لن يتوقف ألن الطلب 
عاٍل ال سيما في لبنان حيث تتركز محال استقطاب 
الذهب الســوري فــي مدينة بيــروت، وعليه، فإن 
الســماح بتصديــر الذهــب الســوري يقضي على 
الجدوى االقتصادية من تهريبه إلى الخارج، ناهيك 
باالستحواذ على أسواق اخرى وبشكل شرعي وفقاً 

ألعراف كل أسواق العالم.
تسهيالت وتفاهمات

وعما تم تقديمه من تســهيالت ومحفزات للصاغة 
خــالل مرحلــة اإلعمار أســوة بباقــي القطاعات 

نقيب الصاغة: طلب مرتفع على الذهب السوري
قال نقيب الصاغة في سورية غسان جزماتي، إن قطاع الذهب بدأ يستعيد ألقه وانتعاشه بعد سنوات من الضيق 
والحصار كما كل القطاعات االقتصادية والخدماتية في سورية، معتبراً أن هذا األلق بدأ يمتد إلى خارج الحدود 
نظراً للطلبات التي تتلقاها نقابة الصاغة من أسواق الدول المجاورة، والتي تتركز على الحلي والمشغوالت 

الذهبية التي يضعها الصاغة السوريون.

تصاميم منافسة
أكــد جزماتــي فــي حديــث لمجلــة البنك 
والمســتثمر، ان التصاميم الســورية باتت 
تنافس قريناتها اإليطالية بشدة بل وتتفوق 
عليها أحياناً في توليفة كبيرة من األسواق 
بل وحتى في األسواق األوروبية، في حين 
أن تصاميــم وموديالت الذهب الســوري 
هي الســائدة في األســواق العربيــة، تبعاً 
لكون الصاغة السوريين يعملون في كثير 
من الدول العربية، مؤكداً أن تصاميم عدة 
يضعهــا الصائغ الســوري العامل ضمن 
ســورية تُطلب من العديد من دول العالم، 
مشــيراً إلى أن عــدد الصاغة المســددين 
اشــتراكاتهم وذممهم المالية بالكامل ارتفع 
ليصل إجماليهم إلى 1600 صائغ، مضيفاً 
بأن هذا العدد من الصاغة المحترفين يرفع 
منســوب القيمــة المضافة لســمعة المهنة 
خارج ســورية كما في داخلهــا، لجهة ما 
حققه الصاغة الســوريون من تفوق على 
مســتوى المهنة في العالم أجمع، ال ســيما 
وأن الســواد األعظم من أعضاء المجلس 

العالمي للذهب هم من سورية.
ولفت نقيب الصاغة إلى نقطتين اعتبرهما 
مهمتين، ومن شــأنهما إحداث نقلة نوعية 
فــي مهنــة الصاغة فــي ســورية، أولهما 
دراســة مسألة الســماح للعرب واألجانب 
بإدخال الذهب الخام إلى ســورية وإخراج 
مــا يوازيــه وزنــاً وعيــاراً مــن الذهــب 
المصنّع، على أن يلتزم من يرغب بإدخال 
الذهب بســداد كل الرســوم المتوجبة على 
هذه العملية للخزينــة العامة للدولة بمعدل 
150 دوالر أميركــي للكيلو غرام الواحد 
من الذهــب الخــام الُمدخل إلى ســورية، 
وذلك أسوة بما ُسمح به للمواطن السوري  
من إدخــال الذهــب الخام وضمــن اآللية 
نفســها، تأسيســاً على المرسوم التشريعي 

الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة، قال 
نقيــب الصاغة غســان جزماتي أن أبرز 
التفاهمــات التــي أبرمتهــا النقابــة كانت 
مــع وزارة الماليــة بشــأن رســم االنفاق 
االستهالكي، حيث تم االتفاق على تسديد 
مبلغ يصل إلى 150 مليون ليرة ســورية 
شــهرياً بمعــدل 1,8 مليار ليرة ســنوياً، 
تتحمل النقابة المركزية في دمشق القسط 
األوفر منه بمعدل 86 مليون ليرة شهرياً، 
في حين يتحمل فرع النقابة في حلب مبلغ 
55,5 مليون ليرة سورية، أما فرع حماه 
فكان قســطه الشــهري 8,5 مليــون ليرة 
ســورية، في حين ال يتحمل فرع حمص 
أي أقســاط لكونه متوقــف عن العمل منذ 

بدايات األزمة.
واعتبــر جزماتــي أن كل ما يمر به قطاع 
الصياغة وصنع المجوهرات في ســورية 
خــالل ســنوات األزمة عبارة عــن وقائع 
يمكــن تغييرها فــي أي وقــت، كما يمكن 
تقويــة القطــاع أو إضعافــه، ولكــن تبقى 
الواقعــة الوحيــدة التي ال يمكــن تغييرها 
هــي التزام الصاغة بشــكل كامل بوطنهم 
ســورية خالل فترة األزمة كما كان حالهم 
قبلها، حيث لم يسجل موقف واحد لصائغ 
واحد داخل البالد أو خارجها يمس سورية 
وأمنها واســتقرارها، بل على العكس من 
ذلــك فقد ســجل الصاغة مواقــف وطنية 
مشــهودة خالل مراحل متعــددة من عمر 
األزمــة، مســتذكراً مــا قــام بــه الصاغة 
الموجــودون فــي بعــض الــدول العربية 
خــالل ذروة األزمة، حينمــا أبلغوا الدولة 
عبر نقابتهم المركزية باســتعدادهم إليداع 
كميات من الذهــب تصل إلى األطنان في 
مصرف ســورية المركزي، حفاظاً على 
الليرة السورية.استقرار االقتصاد الوطني وسعر صرف 

غسان جزماتي
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شــركات ســورية قابضة مســاهمة مغفلة خاصة، بناء 
على دراســات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، بهدف 
إدارة واســتثمار أمــاك الوحــدات اإلداريــة أو جزء 
منهــا”، كما تبيــح أحكام المرســوم للشــركة القابضة 
المحدثة تأسيس أو المســاهمة في شركات أموال تابعة 
أو مســاهم بها وإدارتها، وإطاق مشاريع بالشراكة مع 
القطاع الخاص عن طريق بيع األسهم واالستحواذ على 
شــركات تطوير عقاري وغيرها كأذرع لـ“القابضة” 
لتنفيذ مشــاريعها. ويمكن بموجب المرسوم وبقرار من 
وزير اإلدارة المحلية وبناء على اقتراح أكثر من مجلس 
وحدة إدارية إحداث شركة قابضة مشتركة بين أكثر من 

وحدة إدارية.
وأشاد بتجربة محافظة دمشق، التي لديها أماكاً بخاف 
محافظــة حلب التــي تعود أماك مدينــة حلب لمجلس 
مدينتهــا، والتي اطلقت “دمشــق الشــام القابضة” إلى 
الوجود نهاية 2016 برأســمال 60 مليار ليرة ســورية 
)الدوالر نحو 500 ليرة( لتأســيس اهم مدينة عصرية 
ســورية فــي منطقــة خلــف الــرازي وبســاتين المزة 
العشــوائية قبل المباشــرة باألعمال اإلنشائية لمشروع 
“ماروتا سيتي” من قبل “أمان القابضة” كشركة محدثة 
بين “دمشــق الشــام القابضة” و”أمان دمشــق” لرجل 
األعمــال المعروف ســامر الفوز، والذي تــرك العديد 
من البصمات المحفزة في مجال االســتثمارات الرائدة 

سورياً في اآلونة األخيرة.

زكي: حلب على خطى دمشق لـ“قابضة” تدير أمالكها
أكد الباحث االقتصادي رئيس مجلس األعمال السوري األرميني ليون زكي، أن حلب في حاجة إلى شركة قابضة 
تدير أمالك مجلس المدينة على غرار شركة “دمشق الشام القابضة”، التي أطلقت مشروع “ماروتا سيتي” كأهم 
وأكبر بوابة استثمارية سورية في مجال البناء بدمشق. وكشف زكي في حديث خاص لمجلة البنك والمستثمر، 
أن مجلس مدينة حلب يدرس إطالق شركة قابضة على غرار “دمشق الشام القابضة” التي ستدير أمالكه الكبيرة 
العدد والواسعة على امتداد مدينة حلب التي تنتظر بفارغ الصبر مثل هذه المبادرة لتحريك العجلة االقتصادية فيها 

بشكل حقيقي واالنطالق جدياً في إعادة إعمار ما دمرته الحرب فيها.

الجرأة وصنع القرار
وبيّــن زكــي أن مــا يلزم لتأســيس مثــل تلك 
الشــركة، هو جرأة القائمين على صنع القرار 
في حلــب أوالً ووضوح رؤيتهم الستشــفاف 
مســتقبل المدينة وجــذب اســتثمارات محلية 
وعربيــة ودولية إليها عن طريق “القابضة”، 
علــى الرغم مــن العقوبــات الخارجيــة التي 
استمرت وتيرتها واشتدت حدتها أخيراً متمثلة 
بقانون “ســيزر” األميركي الذي يعاقب حتى 
المســتثمرين العقاريين، عــدا عن مجموعات 
قوائــم العقوبات األوروبية التي ال تتوقف عند 

حد معين.
ودعا إلى اإلســراع في إطاق الشــركة للبدء 
في مرحلــة جديدة على صعيــد توفير فرص 
استثمارية جديدة اقتصادية وسياحية وعقارية 
لم تعهدها حلب من قبــل وقادرة على تحريك 
الركود االقتصادي وتوفير الرأســمال الازم 
من رجال أعمالها المترددين في إعادة توظيف 
أموالهــم فيهــا ومن المســتثمرين الســوريين 
والعــرب واألجانــب الذين تغريهــم مثل هذه 
المشاريع ذات الجدوى االقتصادية المضمونة 
والعائديــة الماليــة العاليــة بغــض النظر عن 

العقوبات الخارجية.
ولفــت إلــى أن محافــظ حلــب حســين دياب 
متحمس لتأســيس هذه “القابضة” بسبب حبه 
الكبير لحلب وألبنائها واستعداده لتقديم كل ما 
يلزم مــن أجل خدمتها ومصلحة أهلها اســوة 
برئيس مجلس المدينــة الدكتور معد المدلجي 
الرجــل الديناميكي القادر علــى خلق انعطافة 
كبيرة لجهة خلق منتجات ومقاصد استثمارية 
راقية فيهــا تلبي رغبــات وحاجات الســكان 

وتجلب الخير والنماء لمدينته.
إجراءات التأسيس

وأوضح رجل األعمــال والباحث االقتصادي 
ليــون زكي أن في إمــكان مجلس مدينة حلب 
البــدء بإجــراءات تأســيس “القابضــة” التي 
تديــر أماكــه بموجب المرســوم التشــريعي 
رقــم 19 لعــام 2015، والــذي أجــاز بقرار 
من وزيــر اإلدارة المحلية بنــاء على اقتراح 
مجلس المحافظة أو مجلس المدينة “إستحداث 

مشاريع جاذبة لإلستثمارات
وأشــار إلى أن لدى مجلس المدينة الكثير من 
الجاذبــة لاســتثمارات ورؤوس  المشــاريع 
األمــوال المحلية والخارجيــة في حال إطاق 
“قابضته”، وخصوصاً ارض السوق العربية 
المشــتركة ومركز المدينة ومدينة المعارض 
فــي مدينة الشــيخ نجــار الصناعيــة وغيرها 
من المشــاريع االستراتيجية التي وضعت لها 
الدراســات الازمة لتأسيســها والمباشرة بها 
لكنهــا تحتــاج إلــى تمويل غير موجــود لدى 

المجلس أو المستثمرين المحليين.
وشدد زكي على ضرورة سير حلب على اثر 
دمشق في تأسيس الشركات القابضة كعامات 
اســتثمارية فارقــة ال غنــى وال بديــل عنها، 
إضافة إلى التفكير في إنشــاء شركات قابضة 
لتنظيم السكن العشــوائي ومناطق المخالفات 
بعد أن قطعت العاصمة شــوطاً كبيراً في هذا 
المجــال وبدأت أيضاً بتأســيس مدن نموذجية 
متكاملة كـ“زيتون سيتي” بالتعاون بين تجمع 
“ســورية األم” وهيئــة االســتثمار الســورية 
والهيئة العامة للتطوير واالســتثمار العقاري، 
والتي عليها دخول السوق العقارية الحلبية من 

أوسع أبوابها.
أسس عصرية

وختــم زكي حديثــه بالقول أن أهم اســتحقاق 
حالياً في حلب هو إعادة إعمار أحياء الشــطر 
الشــرقي مــن المدينة، على أســس عصرية، 
والذي تدمر بشكل شبه كلي بفعل الحرب التي 
دمرت وصدّعت أكثر من 10 آالف بناء فيه، 
منها ما يحتاج إلى هدم ومنها إلى تدعيم لوقف 
سلســلة االنهيارات التي تطالهــا والتي أودت 
بأرواح العشــرات من قاطنيها في الشــهرين 
األخيريــن، مــا دفع مجلس المدينــة إلى البدء 
بأكبر عمليــة إخاء في تاريــخ المدينة تطال 
أكثر من 4 آالف أســرة إلســكانها في مساكن 
بديلــة موقتاً، األمــر الذي يســتوجب إطاق 
شــركات قابضة للبدء بمشــاريع إعادة إعمار 
األحياء التي تضم تلــك األبنية في ظل وجود 
وهما الحيدرية وتل الزرازير.منطقتي تطوير عقاري جاهزتين لاســتثمار 

ليون زكي
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ضريبة على الشركات والدخل شــّكل العامل األهم بالنسبة إلى 16 % من رواد 
األعمال الذين اختاروا دبي.

في ســــياق متصل، شــــّكل رواد األعمــال اآلســــيويــــون، النســــبة األكبر 
من رواد األعمال الذيــن اختاروا دبي بنســبة 27 %، فيما حــل رواد األعمال 
األوروبيون ثانياً بنسبة 19 %، وجاء أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة 
من أميركا الشــمالية ثالثاً بنســبة 17 %،  إلى جانب الرواد من أوستراليا بنسبة 
14 %، أما األفارقة فشــكلوا 12 %، يليهم رواد األعمال مــن أميركا الجنوبية 

بنسبة 11 %.

أثر التقلبات على الترتيب
وأشــار الرئيس اإلقليمي لشــبكة الالينس العالمية لمراكز األعمال في روســيا 
والشــرق األوســط وإفريقيا، شــريف كامــل، إلــى أن جاذبية المــدن تتعرض 
لتغيــرات مســتمرة في ظــل التقلبــات االقتصاديــة والجيوسياســية المتالحقة، 
ما يفرض مواصلــة العمل علــى تعزيز المقومات التنافســية لــكل مدينة وعدم 
االعتماد فقط على المكانة التقليديــة أو التاريخية في عالم المال واألعمال، وهو 
ما ينعكس في تصدر دبي للقائمة وخروج كل من باريس ولندن ولوكســمبورغ 
من القائمة ودخول تورنتو وبانغالور وســيدني للمرة األولى، إضافة إلى تراجع 
تصنيف نيويورك في االســتبيان، مشــيراً إلى أن هــذه المعطيــات تؤكد أهمية 
بشكل أكبر على العالم بعيداً عن السياسات الحمائية.االستقرار السياســي واالقتصادي بالنســبة لمجتمع األعمال وضرورة االنفتاح 

استطالع: دبي األولى عالميًا في جاذبية رواد األعمال

التصنيف الكلي
جاء في االســتطالع أن دبي اســتحوذت على اختيار 
20 % مــن إجمالــي 846 رائــد أعمال شــاركوا في 
اســتطالع 2018 باعتبارهــا المدينة األكثــر جاذبية 
ألصحاب الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة 
والصغيــرة، مقارنــة مــع 15 % من إجمالــي 755 
مشــاركاً في اســتطالع 2016 و13 % مــن إجمالي 

721 مشاركاً في استطالع عام 2014.
وتراجعت ســنغافورة إلــى المرتبــة الثانيــة، بعد أن 
اســتحوذت علــى 18 % مــن آراء رواد األعمــال 
المشــاركين، وحلت هونغ كونــغ في المرتبــة الثالثة 
بـ15 %، فيمــا جاءت زيوريــخ في المرتبــة الرابعة 
بـــ12 %، وتورنتو فــي المركز الخامــس بـ11 %، 
بينما ارتفع تصنيف فرانكفورت إلى المرتبة السادسة 
بعد حصولها علــى 8 % من اختيارات المشــاركين، 
أما نيويورك، فقد هبط تصنيفها إلى المرتبة الســابعة 
في 2018 بعد أن حصلت على 7 %، وجاء تصنيف 
ســيدني ثامناً بـ4 %، وطوكيــو في المرتبة التاســعة 
بحصولها علــى 3 % من األصــوات، ليكون المركز 
العاشــر لصالــح مدينــة بانغالــور، عاصمــة واليــة 

كارناتاكا الهندية بـ2 % من األصوات.

دوافع اختيار دبي
وفقــاً للنتائج، فقد أشــار24 % من المشــاركين الذين 
اختاروا دبي إلــى أن العامل األهم بالنســبة لهم يتمثل 
فــي البيئــة المالئمــة لالســتثمار وســهولة تأســيس 
الشــركات، فيمــا أكــد 22 % منهم أن األمــان ونمط 
الحيــاة العصري هــو العامــل األهم فــي جاذبية دبي 
بالنســبة لهم، وأكد 20 % أن البنية التحتية والخدمات 
المتطــورة تأتي فــي مقدمــة مقومات اإلمــارة، وحل 
الموقع الجغرافي االستراتيجي الذي تتمتع به دبي في 

الصدارة بالنسبة لـ18 % منهم.
وبالرغــم مــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافة في 
اإلمارات مطلع العام 2018، إال أن عامل عدم وجود 

مع التسهيالت التي تحرص دبي على تقديمها دائماً ألصحاب المشاريع واالستثمارات، لم يكن مفاجئاً أن تحتل 
اإلمارة مركز الصدارة كأكثر المدن جاذبية لرواد األعمال للعام 2018، وفق االستطالع الصادر عن شبكة الالينس 

العالمية لمراكز األعمال، تاركًة وراءها سنغافورة التي تبوأت الصدارة في النسخ السابقة لالستطالع.
كما شهدت القائمة خروج لندن وباريس ولوكسمبورغ، فيما انضمت كل من تورنتو وبانغالور وسيدني للمرة 

األولى إلى قائمة المدن األكثر جاذبية لرواد األعمال.
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في الشــرق األوســط خالل العام الماضــي 9.4 مليــارات دوالر، 
أي بارتفاع نســبته 42 % من القيمة المســجلة في 2017. وشكلت 
الطروحات األولية 22.9 % من نشاط صفقات أسواق األسهم، أي 

ما قيمته 2.1 مليار دوالر، مقارنة بـ52 % في 2017. 
وجمعت شــركة أورانــج مصر لالتصــاالت 866 مليــون دوالر، 
من خالل اكتتاب زيادة رأس مالها، لتشــكل أكبــر صفقة في مجال 

اصدارات األسهم في 2018.
وتصــدرت “إي ف جــي هيرميــس” قائمة الشــركات مــن حيث 
رسوم إصدارات األســهم في الشرق األوســط خالل الفترة نفسها، 
لتبلغ حصتها الســوقية، 13.2 %، تالها بنكا “جيــه بيه مورغان” 

و“سيتي” في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

إصدارات الديون
بالرغم من انخفــاض قيمة إصدارات الديون في الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيا بنســبة 18 % مقارنة بعــام 2017، إال أن إجمالي 
إصدار الديون سجل ثاني أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات 

ليصل إلى 84.8 مليار دوالر.
وتصدرت السعودية الدول األكثر نشاطاً في أسواق الديون، بحصة 
تبلغ 26.2 %، تلتهــا اإلمارات بحصــة 25.7 %. وانخفض حجم 
إصدارات الديون اإلسالمية على مســتوى العالم 20 % لتصل إلى 
العام الذي سبقه.40.2 مليار دوالر  أميركي في 2018، مقارنة بالقيمة المسجلة في 

صفقات االندماج تسجل رقمًا قياسيًا في المنطقة

األعلى منذ أكثر من عقد
وســجلت صفقات االندماج واالســتحواذ الواردة في منطقة الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيا خــالل عــام 2018، مدفوعةً باســتحواذ 
البنك الســعودي البريطاني “ســاب” على حصة كاملة في رأسمال 
البنك األول مقابــل 5 مليارات دوالر، أعلى مســتوى في 11 عاماً، 
لتبلغ 14.7 مليار دوالر. وفي الوقت نفســه، ارتفعت قيمة صفقات 
االندماج واالستحواذ الصادرة من 12 مليار دوالر أميركي في عام 

2017 إلى 16.5 مليار دوالر خالل العام الماضي.

القطاع األبرز
ووفــق بيانات التقرير، اســــتحوذ قطــاع الطاقــة والكهرباء على 
29.7 % من قيمة صفقات االندماج واالستحواذ، تاله القطاع المالي 
الذي استحوذ على 20.4 % من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن 
من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 106 صفقات، متفوقاً 

بـ29 صفقة على قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 77 صفقة.
من جهة أخرى، قــاد بنك غولدمان ســاكس قائمة المشــاركات في 
عمليات االســتحواذ واالندماج المعلنة في الشــرق األوســط خالل 
2018، فيما حل كل من “مورغان ســتانلي” وبنــك “أتش أس بي 

سي” في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

إصدارات أسواق األسهم
بلغ إجمالي إصدارات األسهم واألسهم المرتبطة بحقوق المساهمين 

أظهر تقرير صادر عن “ريفينتيف”، الوحدة الرسمية لألعمال المالية والمخاطر في “تومسون رويترز”، أن قيمة 
صفقات االندماج واالستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق األوسط وشمال إفريقيا بلغت 54.9 
مليار دوالر أميركي خالل عام 2018، أي بزيادة 50 % عن القيمة المسجلة خالل 2017، وهو أعلى مستوى لها 
منذ 3 سنوات. وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 31.4 مليار دوالر، 

بارتفاع نسبته 63 % عن عام 2017، كما ارتفعت قيمة الصفقات البينية أو المحلية بنسبة 79 % خالل 2018.
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ً ألمانيا األكثر تأثرا
وفيما تعتبر ألمانيا األكثر تأثراً بأي رســوم أميركية على السيارات 
األوروبية، حذرت المستشــارة االلمانية انجيــا ميركل ترامب من 
اشــعال “حرب تجارية” اذا نفذت الواليات المتحدة تهديدها بفرض 
رســوم جمركية على وارداتها من السيارات من االتحاد االوروبي. 
وقالت مؤخراً امام البرلمان الفدرالي ان الطرفين يخوضان “نزاعا 
تجارياً” منذ قرار ترامب فرض رسوم على الصلب وااللمنيوم. لذا 
من المستحســن منع هذا النزاع من التحول الى حرب حقيقية، وهذا 

يتطلب اتخاذ خطوات “من الجانبين.
ال يقف ترامب في حربه عند حدود معينة، فهــو اتهم اوروبا “بأنها 
ســيئة مثلها مثل الصين” من ناحية التجارة وذلك منذ أن بدأ حروبه 
ضد القوتيــن االقتصاديتيــن، مؤكداً انه يفكر في فرض ضريبة 25 
% على واردات باده من الســيارات من االتحــاد االوروبي، وهو 
طرح كان هدد به قبل ســنة أيضــاً، في الوقت الــذي فرض االتحاد 
األوروبي رســوماً على عدد من ابــرز المنتجــات االميركية بينها 
الويسكي والجينز ودراجات هارلي ديفيدسون في خطوة رمزية ردا 
على فرض ترامب الرســوم على الصلــب وااللمنيوم في منتصف 

العام الماضي.
ورداً على قول ترامــب، ان االتحاد االوروبــي وخصوصا المانيا، 
اقوى دولة اقتصادية في اوروبا، يســجل فائضــاً تجارياً ضخماً مع 
الواليــات المتحدة، أوضحت ميركل ان حســاباته ليســت صحيحة 

حرب ترامب التجارية تتجدد ... والهدف أوروبا

تقرير أميركي
مرســيدس وبي إم دبليو وغيرهما من الســيارات األوروبية خطر 
على األمن القومي األميركي، بهذه النتيجة خرج تقرير ســري رفع 
للرئيس األميركــي دونالد ترامب، وهو تقرير قــد يؤدي إلى حرب 

سيارات بين أميركا وأوروبا.
ويصنف التقرير صناعة السيارات األوروبية على أنها خطر على 
األمن القومي األميركي، وقد تفضــي نتائجه إلى أزمة في العاقات 
التجارية األميركية األوروبية وإندالع حرب سيارات بينهما قد تفتح 
على قطاعات أخرى. وقد تتطور األزمة إلى نزاع عالمي من شأنه 
رفع تكلفة إنتاج السيارات بالنســبة إلى العديد من الشركات العالمية 

الكبرى، وفق ما ذكر تقرير لوكالة Bloomberg األميركية.
تعــد ألمانيا أكبر مصدر ســيارات أوروبــي إلى الواليــات المتحدة 
والمصدر الرابع عالمياً إليها بقيمة تبلغ نحو 20 مليار دوالر. وقالت 
المستشــارة األلمانية أنجيا ميركل، إنها فخورة بســيارتنا األلمانية 
التي تصنع فــي الصين، واعترفــت في تعليقها على ما ســرب من 
التقرير األميركي بأن العديد منها تم تركيبها فــي الواليات المتحدة 
وتصديرها إلــى الصين. ورأت خال حضورهــا مؤتمر األمن في 
ميونيخ وســط تصفيق مــن الحضور، أنــه إذا “اعتبر ذلــك تهديداً 
أمنياً للواليات المتحدة فنحن نشــعر بالصدمــة”. لكن قطاع تصنيع 
الســيارات في ألمانيا أبدى انزعاجــاً كبيراً من التقريــر األميركي 
الســري الذي يصنف تلك الواردات على أنها تهديد لألمن القومي، 
ما قد يفسح المجال لفرض رسوم جمركية على السيارات ومكوناتها 
المســتوردة. وانتقد القطاع التصنيف الوشــيك لواردات الســيارات 
األوروبية كخطر علــى األمن األميركي، وفق موقــع دويتش فيليه 
األلماني. وهذا الموقف تكامل مع ما أعلنته رابطة شركات صناعة 

السيارات في ألمانيا )في دي إيه(.
وقالت الرابطــة، إن قطاع صناعة الســيارات األلمانــي وفر وحده 
خال الســنوات الماضية، من خال 300 مصنــع، أكثر من 113 
ألف وظيفة فــي الواليات المتحــدة، إضافة إلى التدريــب المزدوج 
للعمالــة المؤهلة. كمــا أن القطــاع يمثل أكبــر مصدر للســيارات 

للواليات المتحدة “وكل هذا يعزز مكانتها وال يمثل مشكلة أمنية”.
وأعربت الرابطة، عــن تأييدها مجــدداً للتجارة الحــرة، مؤكدة أن 
“الحواجز الجمركية ال تفيد أحــداً وال الواليات المتحدة، فضاً عن 
أنها تمثل عبئاً على التجارة العالمية وكذلك ساســل القيم المضافة 
التي يستفيد منها قطاع صناعة السيارات األميركي بالدرجة األولى.

يستمر الرئيس األميركي دونالد ترامب في حربه التجارية على العالم. فبعد سنة على حربه التجارية على أوروبا 
بفرضه الرسوم على الصلب وااللمنيوم حيث رد االتحاد األوروبي بخطوات ضد شركات أميركية عدة، وبعدما 
خاض معارك شرسة مع الصين التي ردت بقوة على اإلجراءات األميركية ولم يتأثر اقتصادها كثيراً بالرسوم 
األميركية وبالحمالت ضدها، ها هو ترامب اليوم يهدد بفرض رسوم على السيارات األوروبية مستغاًل الوضع في 

أوروبا بعد خروج بريطانيا من االتحاد، علماً أنه انتظر سنة كاملة ليعود ويطرح مسألة الرسوم بقوة.

انجيا ميركل
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بســبب انتقادات ترامب المتكررة أللمانيا بســبب فائضها التجاري 
الكبير وانفاقها الصغير نسبياً على الدفاع.

وأقرت ميركل، بأن برلين لم تستثمر بما يكفي على الدفاع، إال انها 
أكدت انها ستسعى الى تخصيص 1,5 % من إجمالي الناتج المحلي 
للدفاع بحلول عــام 2025، وفق ما قال أحــد المحللين االقتصاديين 
في ألمانيا. لكن ذلك يبقى دون هدف الحلف بانفاق 2 % من اجمالي 
ناتجها المحلــي والذي يصر عليــه ترامب. وعلــى الرغم من تعهد 
المانيــا انفــاق 1,5 %، إال ان توقعات ميزانيتها األخيرة للســنوات 
المقبلة تظهر انخفاض هذه النســبة الى 1,23 % في 2022 مقارنة 

مع 1,24 % هذا العام.
أوروبا بين ترامب و“البريكست”

التوترات العالمية تؤثر بشكل مباشــر في االقتصاد العالمي. وبينما 
الحرب التجارية على وشــك أن ترتفع بين أوروبا وأميركا، ها هي 
الحرب االقتصادية مستمرة بين الواليات المتحدة والصين، بالرغم 
من المفاوضات بين الطرفين. وهناك مشكلة بريطانيا وخروجها من 
اإلتحاد األوروبي. وحتى اآلن لم يتم التوصل ألي حلول فيما يخص 
المشكلتين. وبما أن ترامب قرر أن يشــن حرباً جديدة على أوروبا، 
ولم يكتف بالصين، مبدياً استياؤه بسبب ارتفاع التعريفات األوروبية 
على الواردات األميركية، تظهر القوتين االميركية والفرنســية في 
المواجهة، وذلك بعدما اتخذت ايطاليا مســاراً مختلفاً. أما المتضرر 

األكبر في ما يتعلق بفرض الرسوم هو ألمانيا.
فعلى الرغم من األزمات االقتصادية التي ال تنتهي في أوروبا، بدت 
ألمانيا وكأنها نقطة مضيئة دائمة، حيث ســجلت نمواً ثابتاً في الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة 2 % إلى 2.5 % منذ عام 2014. 

ألنها تستند فقط الى السلع وليس الى الخدمات. وقالت: “إذا احتسبنا 
الخدمات بما فيها الخدمات الرقمية، يكون الميزان التجاري في هذه 
الحالة مختلفاً تماماً، بفائض أميركي مع أوروبا وليس العكس، وان 

احتساب البضائع وحدها من دون الخدمات ال يتماشى مع العصر”.
وكانت ميركل أعربت في الســابق عن دعمها لما يسمى “الضريبة 
الرقمية” التي تســتهدف شــركات متعددة الجنســيات مثل أمازون 
وفايســبوك وغوغل، والتي تتعرض النتقادات لنقلها مكاســبها في 
أنحاء أوروبا لدفع ضرائب أقل. إال ان االتحاد االوروبي انقسم حول 
هذا االقتراح ألن دوالً من بينها لوكسمبورغ وايرلندا ال تريد خروج 

شركات التكنولوجيا االميركية العماقة منها.
لكن الرئيــس األميركي مصر هــذه المرة على فرض رســوم على 
السيارات األوروبية المستوردة في حال عدم تمكنه من التوصل إلى 
اتفاق تجاري مع االتحاد األوروبي. وعبّر عــن ذلك بقوله مؤخراً، 

“نحن بصدد التفاوض. في حال عدم إبرام االتفاق نعتمد الرسوم”.
ويأخــذ التهديــد الجديــد لترامــب لصناعــة الســيارات األوروبية 
منحى مختلفــاً، إذ يأتي بعد صدور التقرير الســري لوزارة التجارة 
األميركيــة. ويمكــن أن يمهد الطريــق أمام البيــت األبيض لفرض 
رسوم في غضون 90 يوماً، في خطوة تعهدت بروكسل بالرد عليها 

بالمثل.
ً ترامب يحارب الشركاء أيضا

بدأ التوتــر في العاقات بيــن الواليات المتحدة وغيرهــا من القوى 
الصناعية مع تنفيذ ترامب ألجندة “اميركا أوالً”، والتي لها عواقب 
كبيرة على الشركاء التجاريين، سواء كانوا من الحلفاء او الخصوم. 
كما ان العاقات القويــة التاريخية بين برلين وواشــنطن تضررت 
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حقيقــي يحمــي األوروبيين مــن األخطار، بمــا في ذلــك الواليات 
المتحدة، قابلته مطالبة نظيره األميركي بأن تســدد الدول األوروبية 
مشــاركة مالية أكبر فــي ميزانية الحلــف. علماً أن رؤيــة الرئيس 
الفرنســي ال تلقــى آذانا صاغيــة في برليــن والعديد مــن العواصم 
األوروبية األخرى، التي ترى أن البقاء في إطار الحلف األطلســي 

هو الوضع األمثل لضمان أمن القارة.
الواقــع أن كام الرئيس الفرنســي ينطلق من اعتبــارات اقتصادية 
تثير قلقا كبيــرا في أوروبا، بــدءاً من انســحاب ترامب من مختلف 
االتفاقيات وأشكال التعاون الدولي الرئيسية، واتفاقية باريس للمناخ 
مروراً باالتفــاق النووي مــع إيــران، واألهم من كل ذلــك، هجوم 
الرئيس األميركــي القوي ضد منظمــة التجارة العالميــة والحرب 
التجارية التي يشــنها ضــد حلفائه وخصومــه. وها هــو اليوم يهدد 

بالرسوم والحرب على السيارات في أوروبا.
هل فشل ترامب مع الصين؟

وفقاً لتقرير نشر في صحيفة الفايننشــال تايمز، يقول: إن “تكتيكات 
الحرب الباردة” التي يســتخدمها الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
لن تنفع مع الصين. ويــرى أن اإلجراءات االقتصاديــة التي كانت 
أعلنتها واشنطن تجاه الصين مقتبسة من الحرب الباردة مع االتحاد 
السوفياتي والمناوشات مع اليابان في الثمانينات من القرن الماضي. 

لكن الصين، ليست االتحاد السوفياتي وال هي اليابان.
أما اإلجراءات التجارية األميركية تجاه الصين، فمن شــأنها، إذا لم 
تتوقف في المستقبل القريب، أن تضر باالقتصاد العالمي والواليات 

المتحدة نفسها.
ويضيف، أن الصين تتقدم على الواليات المتحدة في الناتج المحلي 
اإلجمالي وتجاريها أو تتقدم عليها في مجال التكنولوجيا، مثل الجيل 
الخامــس للهاتف النقال. ويعتقــد كاتب التقرير أن الصين ســتنافس 

بداية من 2020 شركتي الطيران المدني بوينغ وإيرباص.
ويتوقع أال تتمكن أي دولة مســتقبا من الســيطرة االقتصادية على 
غيرها والتفــرد بالريــادة العالميــة، وهــذا ينطبق علــى الواليات 

والمتحدة والصين أيضاً.
يقول التقريــر: إن ما تقــوم به الواليــات المتحدة تجــاه الصين هو 
“حرب بــاردة”، فهي تدفــع حلفاءها األمنييــن في الناتــو واليابان 
وأوســتراليا وغيرها إلى التوقف عــن شــراء التكنولوجيا الصينية 
المتطورة. وقد انتشــرت فكــرة عدم شــراء تجهيــزات تكنولوجيا 
االتصال الصينيــة ليس لثبــوت أنها أبــواب خلفية للصيــن، وإنما 
الحتمــال وجــود هــذه األبــواب الخلفيــة، أو ربما ألن الســلطات 
األميركية تجــد صعوبة في التجســس علــى مواطنيها باســتعمال 

التجهيزات الصينية.
في الحرب التجاريــة األميركية صقــور وحمائم. ويريــد الصقور 
إخضاع الصين تماماً، أما المعتدلون فيبحثــون عن تنازالت معينة 
منها، مثل الملكية الفكرية. ولكنها لن توقف نمو الصين كما ال تنفع 
مختلفة، فبالنسبة الى ترامب هو الوقت المناسب إلخضاعها.الواليات المتحــدة كثيراً. أما مــا يحصل مع أوروبا فلــه اعتبارات 

لكن في العام الماضي، انخفض النمو في ألمانيا وأصبح الرقم صفر 
في األشهر األخيرة من عام 2018. وإذا استمر األمر هكذا، فمعنى 

هذا أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيدخل في الركود.
الســبب الرئيســي في القوة االقتصادية األلمانية هــو أن الصادرات 
تمثل ما يقــرب من نصــف انتاجية االقتصــاد األلمانــي. بين عامي 
1970 و1995، ارتفعــت الصادرات ببطء مــن 15 % إلى ما يزيد 
قلياً عن 20 % من الناتج المحلي اإلجمالي في ألمانيا. لكن من عام 
1995 إلى اليوم، ارتفعت صادراتها بنســبة 25 نقطة مئوية أخرى، 
وبلغت أكثر من 47 % اعتباراً من عــام 2017. ويعتمد جزء هائل 
من العمال والشــركات في ألمانيا على المســتهلكين األجانب لشراء 
ســلعهم وخدماتهم. وعليه، فإن نصف االقتصاد ألماني تقريباً يعتمد 
على الطلب الناشئ في بلدان أخرى للحفاظ على صادراته. ففي حالة 
زيادة الضرائب على السيارات، ستكون بمثابة ضربة قوية لاقتصاد 

األلماني المعتمد بشكل رئيسي على صناعة السيارات وتجارتها.
بخاف فرنسا، األجواء في ألمانيا تتخوف من تأثير تشديد الواليات 
المتحدة لسياســتها التجارية وتأثير ذلك على النمــو االقتصادي في 
العالم وفي ألمانيا خاصة، فالنمــو االقتصادي العالمي يتراجع أيضاً 

نتيجة لزيادة التعريفات.
مشكلة خروج بريطانيا من االتحاد

هناك المشكلة الخاصة بخروج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي وعدم 
التوصل لصفقة حيال األوضاع عقب البريكســت، وهو ما قد يهدد 

االقتصاد األلماني وأيضاً الفرنسي بصورة كبيرة.
ففي حالــة الخروج الصعب، أو البريكســت مــن دون التوصل إلى 
صفقة، ســتكون ألمانيــا متصــدرة قائمة الدول التي ســتتأثر ســلباً 
بالبريكست با اتفاق. وفي تقرير صدر عن معهد ليزبينز لألبحاث 
االقتصادية، مــن المتوقــع أن تتضرر ألمانيــا كثيراً فــي ما يتعلق 

بمعدالت التوظيف.
ومن المرجح أن تتأثر أكثر من مئة ألف وظيفة بشكل سلبي. ويبدو 
أن أوروبا تستعد لسيناريوهات البريكست وللحرب التجارية الجديدة 

المحتملة من ترامب، وتضع في حسبانها الخسائر وانحسار النمو.
والواقع أنه ال يمكــن توقع ما قد يحدث خال األســابيع المقبلة، إنما 
ســيظل االقتصاد العالمي في انتظار نتائج المفاوضات والمباحثات 
فــي أوروبــا وأميــركا، واحتمــاالت التوصــل إلى حلول  تســاعد 
االقتصاد العالمي واالقتصاد األوروبي خصوصاً على النمو وليس 
التراجع. وفــي المقابل، ال تــزال المفاوضات دائرة بيــن الواليات 
المتحدة والصيــن، ولم يتم التوصــل إلى نتائج حتــى اآلن. فهل يتم 

التوصل إلى حل يساعد األسواق العالمية على التعافي؟
الحرب األميركية في االقتصاد والنفوذ

في كانــون الثاني/يناير الماضــي، انتقد ترامب بشــدة تصريحات 
ماكرون بشــأن بناء جيش أوروبي حقيقي، أبــرز، عمليا وبصورة 
واضحــة، طبيعة الخاف األميركي الفرنســي فيمــا يتعلق بالحلف 
األطلســي والدفاع األوروبي، ذلك أن دعوة الرئيس الفرنســي إلى 
بناء دفاع أوروبي مشترك ومســتقل، والذي وصفه ماكرون بجيش 
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الجانب المظلم من البتكوين

أظهر تقرير لصحيفة ليزيكو الفرنسية 
أن شــبكة اإلنترنت المظلمة )قسم من 
اإلنترنــت يســتخدم بالعمليــات غير 
مليــون   600 اســتنزفت  القانونيــة( 
دوالر مــن العملة الرقمية بتكوين في 
عام 2018، مشيراً إلى أن مجموعتين 
مــن القراصنة وضعتــا أيديهما خالل 

ســنوات عدة على ما قيمته مليار دوالر من العمالت المشــفرة. لكن الصحيفة قالت، 
إن المعامالت على الشبكة المظلمة )ويب مظلم( ومحالت السوبرماركت اإللكترونية 
المختصة في بيع الســلع غير القانونيــة كالمخدرات واألســلحة والوثائق المزورة لم 
تتجاوز 1 % من إجمالي المعامالت في بتكوين عام 2018 مقابل 7 % عام 2012، 

وذلك استناداً إلى تقرير أعدته شركة “تشين آناليسيس”.

صــرح أميــن عــام 
التجاريــة  الغرفــة 
اإليرانية - العراقية، 
بأن  حســيني،  حميد 
إيران إلى  صادرات 
العــراق خــالل عام 
2018، فاقــت حجم 
مــا تــم توريــده إلى 

العراق من تركيا، حيث المســت الصادرات اإليرانية 
إلى العــراق 8.75 مليار دوالر أميركي، بمعدل 750 

مليون دوالر أميركي شهريا.
وقال حســيني: إن تركيا صدّرت ســلعاً إلــى العراق، 
بقيمة 8.3 مليــار دوالر أميركي في عام 2017، لكن 
حجــم صادراتها انخفض خــالل عام 2018 إلى7.35 

مليار دوالر أميركي.

تفوق إيران على تركيا
بحجم الصادرات إلى العراق

حميد حسيني

أظهرت بيانات لوزارة الخزانة األميركية أن الدين العام 
للواليات المتحدة بلغ 22.012 تريليون دوالر، ليتجاوز 
بذلــك حاجز الـــ22 تريليون دوالر للمــرة األولى على 

اإلطالق.
وقال الرئيس التنفيذي لـ“بيتر جي بيترســون”، مايكل 
بيترســون:  إن “الوصول إلى هذه النقطة المؤســفة هو 
أحدث عالمة على أن وضعنا المالي ليس فقط غير قابل 

للتحمل بل يتفاقم بشكل متسارع”.
وعزا بيترســون تنامــي الدين إلى “عــدم وجود توافق 
بين اإلنفاق واإليرادات”، مشــيراً إلى أن أبرز العوامل 
المؤثــرة على ذلك هــي: زيادة عدد الســكان المتقدمين 
فــي العمر، وارتفاع تكاليف الرعايــة الصحية، وزيادة 

مدفوعات الفائدة.

الدين األميركي يتجاوز
الـ22 تريليون دوالر

“عـوده” يتوقع نمواً بنسبة 2.5 %

قال بنك عوده، إن عام 2018 كان 
صعباً على االقتصاد اللبناني، في 
ظل تلبّد المناخ السياسي الداخلي، 
الســيما خــالل النصــف الثانــي 
مــن العام، لكنــه لم يــَر زعزعة 
لالســتقرار النقدي فــي لبنان في 

المدى القريب في ضوء المكانة النسبية التي تتمتّع بها عناصر الحماية المالية والنقدية، 
مشيراً إلى أن “التحدّي األكبر يكمن في الحدّ من االختالالت القائمة في أوضاع المالية 
العامــة”. ولفت البنك، إلى أن توقعاته “الماكرو اقتصادية للعام 2019 تتمحور حول 
نمو في الناتج المحلي الحقيقي بنســبة 2.5 % )أو 6 % بالقيم اإلســمية( عقب تشكيل 

حكومة جديدة، وبالترافق مع تقدّم بطيء على صعيد تطبيق مقّررات مؤتمر سيدر”.

فرنسا تؤكد دعمها لإلصالحات في لبنان

والماليــة  الصناعــة  وزيــر  أكــد 
الفرنســي برونو لوميــر، بعد لقائه 
رئيــس الحكومــة اللبنانيــة ســعد 
الحريــري، على هامــش فعاليات 
“القمــة العالميــة للحكومــات” في 
دبي، دعم فرنســا الكامــل لتطبيق 
اإلصالحات في لبنان، وإنفاق ما تم 

االتفاق عليه خالل مؤتمر “سيدر” الذي شّكل نجاحاً كبيراً ُرصدت خالله مبالغ كبيرة 
من المســاعدات للبنان. وأضاف: “فرنسا هنا اليوم للتأكد من أن لبنان سيستفيد بشكل 
جيد من هذه المســاعدة، ومن أنه ســيعتمد اإلصالحات التي كان قد التزم بها. وقد كان 

هذا اللقاء كالعادة دافئاً وودّياً وبنّاًء للغاية”.
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الروسي  السفير  صرح 
في ســورية، ألكســندر 
يفيمــــوف، أن حجــــم 
التجــارة الثنائيــة بيــن 
زاد  روســيا وســورية 
بنسبة تزيد عن 30 % 
في عــام 2018، على 
العقوبات  مــن  الرغــم 

المفروضــة علــى البلديــن، إذ ارتفعــت الصــادرات 
والــواردات، وذلك بارتفاع حجم الشــحنات الروســية 

بنسبة 29 %، والشحنات السورية بنسبة 70 %.
بــدوره، أعلن نائب رئيــس غرفة التجــارة والصناعة 
الروســي فالديميــر بادالكو، أن 100 شــركة روســية 

ستشارك في إعادة إعمار سورية.

رفض خطط إلعادة اإلعمار بسبب الشروط زيادة حجم التجارة
بين روسيا وسورية 30 %

قــال نائب وزير الخارجية الســوري، فيصل 
المقداد، خالل جلســة لمجلــس الوزراء حول 
اســتراتيجيات  لرســم  الوطنــي  المشــروع 
النهوض: إن هناك من حاول أن يضع خططاً 
إلعادة إعمار ســورية، ســواء في بيروت أو 
الخليــج وحتى في بروكســل، إال أن دمشــق 
رفضــت هــذه المحاوالت بســبب الشــروط 

السياسية التي رافقتها، كما أن ذلك ال يعنينا ألننا لم نكن شركاء في وضعها. وأضاف 
المقداد، بأن هناك، العديد من البرامج التي كتبت عن اإلعمار والمساعدات والقروض 
فــي عدد من الدول ومن عدد من المنظمات والهيئات، وتم رفضها أيضاً من ســورية 
للسبب ذاته “وضع شروط سياسية”. ولفت، إلى أنه من المهم أن يطلع السوريون على 
برنامج “سورية بعد الحرب”، الذي يوضع بأياٍد سورية، وقال: “كل مشروع ال ينتج 

عن احتياجات السوريين وعن ما ينتجه السوريون ال نعترف به كدولة”.

 فيصل المقداد

ألكسندر يفيموف

أكد بيان صادر عن وزارة النقل السورية، اعتماد مرفأ 
الالذقية خطة تأهيل اســتراتيجية تتمثل بتحسين أعماق 
األحواض الستقبال سفن الشحن العمالقة، وإنشاء محطة 
حاويات جديدة، ليكون محطة رئيسية في اإلعمار، عبر 
اســتثمار موقعه للربط مع عدد مــن الدول وصوالً إلى 
مرافئ إيران، وإلى أقصى الشــرق )الصين(، ومرافئ 

القرم الروسية على البحر األسود.
وأكــد تقرير صــادر عن مديرية النقل البحري، إنشــاء 
أرصفة جديدة في المرفأ بعمق 17 متر ســاحات خلفية، 
إضافــة إلى تعميق قناة الدخول حتــى 18 متر، وإطالة 
المكســر الرئيسي إلنشــاء محطة حاويات جديدة بطاقة 
ســنوية تصل إلى 1.5 مليون حاوية، وبدوره ســيؤمن 
النقــل البــري إلى كافــة المحافظات ومنهــا إلى خارج 
القطر، وذلك عبر مشــروع المحلق الشــمالي المربوط 
مباشــرة بطريق الشــحن المرفئي، إضافة إلى مشروع 
اســتثمار ســاحات حلب “مرفأ جاف”، ليتم استثمارها 

كمساحات تخزينية رديفة للمساحات المرفئية.

محطة بحرية لربط سورية
بإيران والصين وروسيا

قناة مدفوعات أوروبية للتعامل مع ايران

كشــفت محطــة إن.دي.آر األلمانيــة، أن ألمانيــا 
وفرنســا وبريطانيا أسست رســمياً قناة مدفوعات 
أوروبيــة إلجــراء المعامــالت وتســهيل التجارة 
مــع إيران وااللتفــاف على العقوبــات األميركية. 
وذكــرت المحطــة، أن القنــاة األوروبيــة الجديدة 
ستحمل اسم “إنستكس“، وهي اختصار ألداة دعم 

المبادالت التجارية.
مــن جهته، قال نائب وزيــر الخارجية اإليراني عباس عراقجي، إن القناة ســتحقق 
مصالح إيران في حال تمكنت الشــركات غير األوروبية أيضاً من االســتفادة منها، 
وأوروبــا صممت هذه القناة بطريقة ال تتأثر فيها الشــركات بالعقوبات األميركية”، 
مشــيراً إلــى أن القناة مصممة لتشــمل الســلع الخاضعــة للعقوبات، في إشــارة إلى 

صادرات النفط.

عباس عراقجي

مستودعات للصادرات السورية في اإلمارات

أعلن رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين 
السوريين إياد محمد، عن البدء بتأسيس شركة شحن 
ومســتودعات للصادرات الســورية فــي اإلمارات 
وذلــك تطبيقا لما تم االتفاق عليــه خالل زيارة وفد 

رجال األعمال السوريين إلى اإلمارات مؤخرا.
وأضاف محمد أنه يتم تحديد اإلجراءات التنفيذية مع 
المعنيين اإلماراتيين، واالطالع على المستودعات 

في المنطقة الحرة للشــحن الجوي بجوار منطقة جبل علي، ومســتودعات الشحن في 
المنطقة الصناعية في الشارقة، وفي منطقة خور دبي.

إياد محمد
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وقعــت وزارة الســياحة الســورية مذكــرة تفاهــم مع 
منظمــة الحج والزيارة اإليرانيــة، بهدف تنظيم زيارة 
مجموعات الســياحة الدينية اإليرانية لألماكن المقدسة 

في سورية.
ووقــع المذكرة وزير الســياحة، محمــد رامي رضوان 
مارتيني، ورئيس منظمة الحج والزيارة اإليرانية، علي 

رضا رشيديان.

تحلية مياه البحر إلرواء دمشق مذكرة بين “السياحة السورية”
ومنظمة الحج اإليرانية

كشــف وزيــر المــوارد المائية في ســورية، حســين 
عرنــوس، أن الــوزارة تُحِدُث ســدين فــي طرطوس 
لقطف المياه التي تذهب الى البحر، وأن استقدام المياه 
المحالة من البحر من أحد المشروعات االستراتيجية 
لتأميــن المياه لدمشــق مســتقبالً، عالوة علــى أنه يتم 

تعزيز مياه دمشق من جبل الشيخ وغدير البستان.
وقــال عرنوس: إن الوزارة تعمــل أيضاً، على إعداد 
جداول باآلبار العشــوائية، ســيتم عرض نتائجها بعد 
وضــع الخرائــط المائية، إضافــة إلى تشــكيل لجان 

الســتصالح األراضي، على أن يتم االنتهاء منها “كحد أقصى” نهاية حزيران/يونيو 
.2019

حسين عرنوس

شاركت أكثر من 150 شركة في فعاليات الدورة الثامنة 
لمعرض “سيال الدولي” لألحذية والجلود ومستلزمات 
اإلنتــاج علــى مــدار أربعة أيــام في مدينــة المعارض 
بدمشــق، بتنظيم االتحــاد العربي للصناعــات الجلدية، 

وبالتعاون مع وزارة الصناعة السورية.
ولفــت وزيــر الصناعــة محمــد معــن جذبــة، إلى أن 
الصناعات الجلدية السورية عريقة، وأن المنتج السوري 
يضاهي منتجات الشركات العربية واألجنبية المشاركة 
في المعرض. بدوره أشار رئيس اتحاد المصدرين محمد 
الســواح، إلى ارتفاع حجم صــادرات األحذية والجلود 
إلــى دول الخليج والعــراق واألردن، وذلك عبر عقود 
موقعــة مع رجال أعمال هذه البلدان الذين حضروا إلى 
المعرض. ومن ابرز المشــاركات شركات دول عديدة 
منها )الهنــد وإيران واثيوبيا والصيــن ولبنان والعراق 

واألردن(، وهو مؤشر كبير على تعافي سورية.

150 شركة في “سيال” في دمشق

مشروع سككي يربط إيران بالعراق وسورية

صرح وزير الطرق وبناء المدن اإليراني، 
محمد إسالمي، بأن إيران بدأت إنجاز خط 
كرمانشــاه “بيســتون حميل”، الذي يشكل 
جزءاً مهماً في مشــروع ربطهــا بالعراق 
وســورية لتســهيل الترانزيت بيــن الدول 

الثالث.
وبيّن إســالمي خالل مراســم البدء بإنجاز 
هذا الخط الســريع، أن حجم االســتثمارات 

التي تم ضخها في المشــروع بلغت 1.5 تريليون تومان إيراني، يشارك فيها القطاع 
الخاص بنسبة 70 %.

مــن جانبه، أعلن مســاعد وزيــر الطرق، خيــر هللا خادمي، أن إيران تنجز ســنوياً 
نحو 1200 كيلومتر من مشــاريع الخطوط السريعة، وأن الفترة الحالية تشهد إنجاز 
3295 كيلومتراً من مشاريع السكك الحديدية، منها 970 كيلومتراً أصبحت جاهزة، 

والباقي سيتم تدشينها حتى أوائل عام 2020.

محمد إسالمي

استثمار شركة روسية لـ“أسمدة حمص”

وافق مجلس الشــعب الســوري على مشروع القانون 
المتضمــن تصديق العقد المبرم بين المؤسســة العامة 
للصناعــات الكيميائية وشــركة “STG انجينيرينغ” 
الروسية، الستثمار معامل الشركة العامة لألسمدة في 
حمص. وأوضح وزيــر الصناعة، محمد معن جذبة، 
أهمية العقد لجهة دعم الوضع الفني والبيئي للشــركة، 
ورفــع الخطة اإلنتاجيــة، إذ يتضمن العقد اســتمرار 
وتطويــر وصيانة المعامــل والحفاظ علــى إنتاجيتها 

محمد معن جذبةوكفاءتها طيلة فترة العقد وحتى استالم المعامل.
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وقعــت غرفة تجارة بغــداد وغرفتي تجــارة وصناعة 
عمان، اتفاقية إلنعاش العالقات التجارية واالقتصادية، 
وأخرى للبدء بتطبيق اتفاقية إلغاء رسوم دخول البضائع 
بين البلدين، خالل منتدى األعمال “األردني العراقي”، 
بحضــور وزيــر الصناعــة والمعــادن العراقي صالح 
الجبوري، ووزير الصناعة والمعادن والتجارة األردني 
طــارق الحموري، وعدد من مســؤولي ورجال أعمال 
البلدين. وقال رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني: 
إن العراق بأمس الحاجة إلى مشــروع اقتصادي عربي 

مشترك للعودة إلى الحاضنة العربية والدولية.

اتفاقيتان بين تجارة بغداد
ان وتجارة وصناعة َعمَّ

أعـلـــن الســــــفـيـر 
الروســي في بغداد، 
مكســيم مكسيموف، 
أن االســـــتـثمـارات 
قطاع  في  الروســية 
النفط والغاز العراقي 
قيمتهـــــا  تتجـــاوز 
10 مليــارات دوالر 
أميركــي، وقال: إن 

روســـــيا تخطـط لزيـادة هذه االســـتثمارات.
وأشــار مكســيموف، إلى أن شــركة لوك أويــل، تنفذ 
مشــروع حقــل “القرنــة الغربيــة 2”، وأنهــا بــدأت 
باســتخراج النفط منه عام 2014، وال تزال مســتمرة 
بذلــك، عــالوة على اســتمرارها فــي تنفيذ مشــروع 
“بلوك 10” العراقي، وكذلك فإن شــركة “غاز بروم 
نفط” مســتمرة بمشــاركتها في تنفيذ مشروع “بدرة” 
في واســط، كاشــفا عــن أن المخططــات المســتقبلية 
للشركات الروســية، هي المشاركة في تطوير الحقول 

الهيدروكربونية العراقية.

حجم االستثمارات الروسية في العراق

مكسيم مكسيموف

“التكامل االقتصادي” بين العراق والكويت

أعلن وزيــر التجارة العراقي 
محمــد هاشــم العانــي، عــن 
وزيــر  مــع  اتفاقيــة  توقيــع 
الكويتي  والصناعــة  التجارة 
للتعــاون  الروضــان  خالــد 
الثنائي المشـــترك فـي جميع 

المجاالت، على رأسها “التكامل االقتصادي”، مع حلحلة المشاكل العالقة بين البلدين.
مــن جانبــه، قال الروضــان: وجدنا تفهمــا عميقا من الرئاســات الثالثة فــي العراق 
“الجمهوريــة والحكومة والنواب” ألهمية االنطــالق بالعالقات العراقية الكويتية إلى 

مديات أوسع وأشمل، وأن الذي يربطنا يفوق المصالح الضيقة.

انعقاد الدورة األولى للجنة األردنية التشيكية

وقــع وزيــر الصناعــة والتجــارة 
والتموين األردني طارق الحموري، 
ووزيرة الصناعة والتجارة التشيكية 
مارتا نوفاكوفا، محضر اجتماعات 
األردنية-التشيكية  المشتركة  اللجنة 
بدورتهــا األولــى، التــي عقدت في 
عمــان. وثّمـــن الحمـــوري دعـــم 

التشيك الطلب األردني لتعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصدير إلى االتحاد 
األوروبــي، كما اعتبر أن حجم التجارة بين البلدين متواضعــاً، مقترحاً إقامة برنامج 
توأمة بين المؤسســة األردنية لتطوير لمشــاريع االقتصادية. فيمــا لفتت نوفاكوفا إلى 
الــدور المهم الذي يقوم به البرنامج الطبي “ميدفاك” التابع لوزارة الصحة التشــيكية 
لتقديم الدعم الطبي الدولي، منوهة إلى ضرورة التعاون في مجال الصناعات الحربية/

الدفاعية، وإنشاء خط تجميع في األردن يتبع لشركة TATRA التشيكية.

مدينة صناعية عراقية إيرانية

بحث رئيس الحكومة العراقية 
عــادل عبد المهدي، مع نائب 
وزيــر الخارجيــة اإليرانــي 
عـبـــاس عراقجــــي، خـالل 
زيارته إلــى العراق، إمكانية 
بنــاء منطقــة مشــتركة بيــن 
البلديــن على غــرار المنطقة 

الصناعيــة العراقيــة األردنيــة. وأكد عبد المهــدي، أن العراق مســتعد لبناء المنطقة 
المشــتركة بين البلدين، ويرحب بتطور العالقات العراقيــة اإليرانية، معرباً عن أمله 
بحل القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها حقوق العراق في مياهه اإلقليمية، كما 

بحث اللقاء مسألة تأشيرات الدخول بين البلدين.
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أكــد وزير الصناعة والتجارة والتموين األردني طارق 
الحموري، خالل “اللقاء االقتصادي األردني الكويتي”، 
الــذي نظمتــه غرفتــي تجــارة وصناعــة األردن، أن 
للقطاعين الصناعي والتجاري في بروتوكوالت التعاون 
التي وقعت بين البلدين حصة األسد. وقال رئيس غرفة 
تجارة األردن، نائل الكباريتي، إن االستثمارات الكويتية 
في األردن تتصدر االستثمارات العربية واألجنبية بقيمة 
18 مليار دوالر أميركي، وأضاف: أن حجم الصادرات 
األردنية إلى الكويت ارتفع بين عامي )2012 - 2017( 

من 102 مليون دينار إلى 340 مليون دينار.
مــن جهته، قال وزير التجارة والصناعة - وزير الدولة 
لشــؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان: رغم التقدم 
الكبير الحاصل في مجمل بنود التعاون بين البلدين، إال 
أن التبادل التجاري خجوالً، نأمل بأن تغير الـ15 اتفاقية 
تجاريــة الموقعة خالل اللقاء االقتصــادي الحالي واقع 

حجم التبادل الخجول.

توقيع 15 اتفاقية بين األردن والكويت

بيّــن رئيــس مجلس 
إدارة شركة البوتاس 
األردنــي  العربيــة 
جمال الصرايرة، أن 
الشركة حققت أرباحاً 
صافيــة خــالل عام 
 125 بلغــت   2018
مليون دينار )176.3 

مليون دوالر أميركي(، بزيادة نسبتها 39 %، وقال: إن 
التحســن المحقق ناتج عن انخفاض كلف اإلنتاج بسبب 
الوفورات التي تحققت في مجال استخدام الطاقة والمياه، 
والذي تزامن مع تحقيق رقم قياسي إلنتاج البوتاس البالغ 

2.43 مليون طن.

أرباح “البوتاس العربية”
125 مليون دينار

جمال الصرايرة

ضمان ائتمان الصادرات األردنية

وقع مديــر عام الشــركة األردنية 
لضمان القروض محمد الجعفري 
مع مدير عام شركة تسويق السفر 
العالمــي منــذر جوينــات، اتفاقية 
ضمان ائتمان الصادرات لألسواق 
الخارجيــة. وقــال الجعفــري: إن 
برنامج ضمــان ائتمان الصادرات 

يحمي المصدر األردني من مخاطر عدم سداد المستوردين ألثمان البضائع أو الخدمات 
التي تتم من خالل الحساب المفتوح بين المصدر والمستورد.

بدوره، قال جوينات: إن شركتنا المالكة والمشغلة لموقع “ذا غلوبل بوكينغ دوت كوم”، 
المتخصصة بتقديم خدمات حجوزات الفنادق وفقاً ألحدث استخدامات التكنولوجيا، تعد 

من أوائل الشركات عربياً وإقليمياً، إذ تطبق أعلى معايير الكفاءة واألمان.

برنامج اإلصالح المالي في األردن

قال وزير المالية األردني عزالدين 
كناكريــة، إن بعثة صنــدوق النقد 
الدولــي أصــدرت تقريرهــا عن 
األردن، وأنــه جــاء إيجابياً حول 
إنهــاء المراجعة الثانيــة لبرنامج 
اإلصالح المالي والهيكلي الجاري 

تنفيذه، وأن البعثة بعد لقائها برئيس الحكومة وعدد من الوزراء والفعاليات، أبدت تفاؤلها 
بتحقيــق معدالت نمو خالل عــام 2019 أفضل من 2018، فــي ضوء فتح الحدود مع 
سورية والعراق، واالتفاقيات مع العراق، وإعادة تزود قطاع الكهرباء بالغاز المصري.

بدوره، قال رئيس بعثة الصندوق إلى األردن مارتن سيريسوال: زادت صادرت األردن 
عام 2018، كما نمت الســياحة والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص للسنة 
الثالثة على التوالي. وأشار إلى أن جهود الطرفين مستمرة لتقليل العجز إلى 2.5 % من 
الناتج المقدر لعام 2019، باعتماد العديد من التدابير، بما في ذلك قانون ضريبة الدخل 

الجديد، بهدف االحتفاظ باحتياطات إجمالية قابلة لالستخدام بقيمة 14 مليار دوالر.

30 مليون دوالر لدعم اقتصاد فلسطين

وافــق البنــك الدولي على منحــة بقيمة 30 مليون دوالر، لدعــم برنامج اإلصالح في 
فلســطين وتعزيز قدرة الموازنة على الصمود وإيجاد بيئة مؤاتية لالســتثمار الخاص 
وخلــق فرص العمــل. وقال البنك: إن برنامج المنح سيســتمر في دعم تنفيذ الســلطة 
الفلسطينية ألجندة السياسة الوطنية 2017 - 2022، مع التركيز على تحسين مستوى 
شفافية الحكومة فيما يتعلق بالتحويالت المالية لمقدمي الخدمات المحليين في القطاعات 
الرئيسية، مع الحد في الوقت نفسه من استنزاف موازنة السلطة. وأشار إلى أن زيادة 
االستقرار المالي لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة من شأنها أن تؤدي إلى بناء الثقة 

لدى المستثمرين، وإرساء األساس الالزم لتحسين مستوى أنشطة القطاع الخاص.
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قــال المديــر العام 
لشركة سوناطراك 
عبــد المؤمــن ولد 
قدور، إن الشــركة 
وقعت عقــداً بقيمة 
مليار دوالرأميركي 

مع “الرســن آند توبرو” الهندية لبناء محطات إلنتاج 
11 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.

وتتضمــن الصفقــة تطويــر 3 حقول للغــاز بالجنوب 
الغربــي للجزائر بمنطقة توات، وســينجز المشــروع 

خالل 40 شهرا.
وأوضــح ولد قدور، عقــب توقيع العقد فــي العاصمة 
الجزائــر، أن المشــروع يظهــر أن بإمــكان الشــركة 
زيادة اإلنتاج في الســنوات القليلــة القادمة بالنظر إلى 
االحتياطــات المهمــة التي تمتلكهــا الجزائر في مجال 

النفط والغاز.

اتفاق جزائري هندي
إلنجاز محطات غاز

عبد المؤمن ولد قدور

الجزائر تفرض رسومًا على الواردات

قالت وزارة التجــارة الجزائرية، 
في بيان لهــا، إن الجزائر رفعت 
الحظــر عــن واردات عــدد من 
الســلع، وفرضــت بــدالً من ذلك 
رســوماً جمركيــة تتــراوح بين 
30 % و200 %، بهدف تشــجيع 
الشــــركات المحليـــة وحمايــــة 

الصناعات الناشئة في البالد. وسيسمح اإلجراء الجديد باستيراد منتجات مثل الهواتف 
المحمولة واألجهزة المنزلية والمواد الخام وبعض السلع الغذائية.

يذكر أن الجزائر كانت قد فرضت حظراً على 851 منتجاً العام الماضي في مســعى 
لتخفيــف الضغــوط الماليــة الناجمة عن انخفاض إيــرادات النفط والغاز التي تشــكل 
المصدر الرئيسي إليرادات الدولة، غير أن فاتورة واردات البالد تظل مرتفعة بسبب 

ضعف اإلنتاج المحلي من غير الطاقة.

ثالث ربط كهربائي بين المغرب واسبانيا

وقع وزيرا الطاقة المغربي 
واإلسباني في الرباط، اتفاقاً 
لمد خــط ثالث من الكهرباء 
بين البلدين. وحضر مراسم 
التوقيــع العاهــل المغربــي 
الســادس،  محمــد  الملــك 

والعاهل اإلســباني الملك فيليبي الســادس. وكان وزير الطاقــة المغربي عزيز رباح 
كشف في وقت سابق، عن أن بالده تستورد 17 % من احتياجات الكهرباء من إسبانيا، 
وأن الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية ينمو سنوياً بمعدل 5 %، مع اإلشارة إلى أنه 
يوجد حالياً خطان لنقل الكهرباء من إسبانيا بقدرة إجمالية تصل إلى 1400 ميغاواط.

وقعــت الجزائر وروســيا محضراً يتضمــن توصيات 
لتعزيــز التعاون الثنائي. وقــال وزير المالية الجزائري 
عبد الرحمان راويــة، إن الجانب الجزائري يتطلع إلى 
تعزيــز االطار القانونــي كدعامة لزيادة حجــم التبادل 
التجاري ومســتوى االســتثمارات. مضيفاً، سنعمل من 
خــالل اللجنة على وضع االطار التنفيــذي للتعاون في 

كل الميادين.
مــن جانبه، تحــدث وزير التجارة الروســي الكســندر 
نوفاك، عن أن الجزائر شــريك هام لروسيا منذ سنوات 
والشــراكة بين البلدين في التجارة والقطاعات االخرى 
تضاعفــت خالل الســنوات الماضية، كمــا ارتفع حجم 
االســتثمار بنســبة 18 %، ومــا يهم الجانب الروســي 
تعزيز االستثمارات الروسية ال سيما في مجال الصيدلة 

والطاقة على وجه الخصوص.

اتفاقية شراكة اقتصادية
بين الجزائر وروسيا

قرض ألماني للمغرب دعمًا للتنمية المستدامة

وقـع وزيـر االقتصـاد والماليـة 
المغربي، محمد بنشعبون وسفير 
ألمانيا بالرباط ،غوتز شــميدت 
بريم، اتفاقيتيــن للتعاون المالي 
في مجال التنمية المستدامة بقيمة 
330,5 مليون يورو على شكل 
قروض وهبات. وقال بنشعبون، 

تشــمل االتفاقيتان عدداً مــن المجاالت )الطاقات المتجددة والكهربــاء، التزويد بالماء 
سواء تعلق األمر بالتخزين أو تزويد المناطق القروية أو تحلية مياه البحر(.

من جهته، أشار بريم، إلى أن التوقيع على هاتين االتفاقيتين يعكس شراكة استراتيجية 
تهدف إلى دعم التعاون في مجاالت الطاقات المتجددة، والماء واالقتصاد المستدام.
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وقعت الهيئة المستقلة للنقل في باريس “إر آتي بي” في 
القاهرة اتفاقاً مبدئياً لتشــغيل وصيانــة الخط الثالث من 
متــرو القاهرة، لمدة 15 عاماً وتبلغ قيمة العقد أكثر من 

600 مليون يورو.
وبحســب االتفاق ســيتضّمن الخط 34 محطة، وسيبلغ 
طولــه 41 كيلومتراً، بدالً من 9 محطــات حالياً بطول 
12 كيلومتراً، ويقدّر أن يبلغ عدد مســتخدمي هذا الخط 
1,5 مليون راكب يومياً. ويربط الخط الثالث العصري 

والمكيّف وسط المدينة بضاحيتها الغنية هيليوبوليس.

اتفاق بين فرنسا ومصر
لتشغيل خط المترو الثالث

منطقة صناعية روسية في مصر

صــادق الرئيــس المصــري عبد 
الفتــاح السيســي، علــى اتفاقيــة 
أبرمــت بيــن موســكو والقاهرة 
العــام الماضــي، بشــأن إنشــاء 
وتشــغيل منطقة صناعية روسية 
فــي المنطقــة االقتصاديــة لقنــاة 
الســويس، وتمتد 50 عاماً وتجدد 

تلقائياً كل 5 سنوات. وستمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، وباستثمارات 
تبلغ 7 مليارات دوالر، وســتنفذ على 3 مراحل ولمدة 13 عاماً. تصل تكلفة المرحلة 
األولى إلى 190 مليون دوالر. وسيتم تمويل المشروعات المزمع إنشاؤها في المنطقة 
الصناعية عن طريق الصندوق الروســي لالســتثمارات المباشــرة وعدد من البنوك 
المصرية. وتشــمل القطاعات التصنيعية التي ستقام داخل المنطقة الصناعية الروسية 
صناعة الســيارات واألدوية والمعدات والبترول والغاز والكابالت وصناعة الســكك 

الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية.

تحصيل مستحقات عمالة مصرية في السعودية

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد ســعفان، أن 
مكتــب التمثيــل العمالي التابع لوزارة القــوى العاملة، 
بالقنصليــة المصريــة بجــدة، نجــح فــي حل مشــكلة 
العمالــة المصرية بمجموعة بن الدن البالغ عددهم 10 
آالف و325 عامالً، من خالل التنســيق مع الســلطات 
السعودية. فضالً عن حصول عدد من العمال بشركات 
أخرى على مســتحقاتهم. وكشف ســعفان، أن إجمالي 
المبالغ التي حصل عليها العاملون المصريون بشركة 
بــن الدن 476 مليونــاً و303 أالف و406 ريــاالت 

سعودية، باإلضافة لتحصيل مليونا و557 ألفا و270 رياالً، قيمة مستحقات مالية لعمالة 
مصرية ناتجه عن حل شكواهم لدى عدد من أصحاب األعمال وشركات المقاوالت.

محمد سعفان

مشروع للفوسفات في مصر

قال رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، خالد 
الغزالي حرب، إن مصر تدرس مشروعاً للفوسفات 
على مساحة 856 فداناً وبطاقة تصل إلى 500 ألف 
طن سنوياً، وبتكلفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه ما يزيد 

عن مليار دوالر أميركي.
وأوضح حرب، أن المشــروع يبعــد 50 كلم غرب 
مدينــة الخارجــة و5 كلم جنوب منجم فوســفات أبو 
طرطــور، في محافظة الوادي الجديد. ومن المتوقع 
خالد الغزالي حربأن يوفر المشروع 3000 فرصة عمل ألبناء الوادي.

وقعت شركة بترول اإلمارات الوطنية “اينوك”، اتفاقية 
شــراكة مع “بروســيرف ايجيبت”، لتأســيس “اينوك 
مصر” كأول شــركة مســؤولة عن عملياتها في قطاع 
الزيــوت من داخل مصر. وقالت “اينوك” في بيان: إن 
االتفاقية تمثل امتداداً لخطط مجموعة اينوك الرامية إلى 
توسعة نطاق عملياتها في أهم األسواق العالمية، بما في 
ذلك دول القارة األفريقية، ومن خاللها ســتقوم “اينوك 
مصر” بتسويق وتوزيع الزيوت لالستخدامات التجارية 
والصناعية والبحرية بمصر. وأوضح، الرئيس التنفيذي 
لـ“اينوك” سيف حميد الفالسي، نحن فخورون بتأسيس 
“اينوك مصر” لكونها تقدم فرصة اســتثنائية لمشاركة 

الخبرات مع شركة رائدة مثل بروسيرف ايجيبت.
مــن جهتــه، قــال رئيــس مجلــس اإلدارة لمجموعــة 
“بروسيرف” أحمد هاشم: “نحن واثقون من أن الشركة 

الجديدة ستساهم في تعزيز موقعنا في السوق”.

“اينوك مصر” أول شركة
توزيع زيوت في مصر
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أعلن الســودان اعتزامه إنشــاء مدينة الجيلي الصناعية 
على مساحة 170 مليون متر مربع، بتمويل من شركة 
زادنا الســودانية يصل إلى 800 مليون دوالر. وتتكون 
المدينة الصناعية من 5600 مصنع تشــمل الصناعات 
الخفيفة كالمعجنات والمخبوزات والصناعات المتوسطة 

كالمواد الغذائية والثقيلة كاآلليات والسفن وغيرها.
وقــال مديــر اإلعالم والعالقــات الدولية فــي مفوضية 
االســتثمارات في وزارة المالية والتخطيط االقتصادي، 
ناصر هاشم السيد، إن أعمال البنية التحتية في “الجيلي” 
ســتكتمل خالل 18 شهراً، وستضم المدينة في مرحلتها 
األولى، أنواع متعددة من المشاريع تصل أعدادها إلى 6 
آالف مشروع، منها 3 آالف تم تسليمها، وهناك 3 آالف 

ترخيص في قائمة االنتظار منذ 2018.

مدينة صناعية جديدة
في السودان

دبي: توليد 414 ميغاوات من الطاقة النظيفة

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد 
الطاير، أن الطاقة اإلنتاجية الحالية للهيئة تبلغ نحو 11 
ألف ميغاوات، مشيراً إلى أن نحو 414 ميغاوات تأتي 
من مصادر الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد.

وأضاف، أن للقطاع الخاص دوراً محورياً بالمشاريع 
القائمــة لهيئة الكهرباء، موضحــاً أن القطاع الخاص 
يســتثمر حوالــى 40 مليــار درهــم )10.9 مليارات 

سعيد الطايردوالر( في قطاعات الطاقة.

تسوية مديونية الشركات الحكومية في مصر

الــوزراء  مجلس  وافــق 
المصري على مشــروع 
قــرار بإنشــاء صنــدوق 
لتمويــل برنامــج تطوير 
الشــــــركـات المملوكــة 
للدولة، وقـــال مجـلـــس 
الــوزراء في بيان صادر 

عنه، “إن الصندوق الجديد سيســاهم في تســوية مديونية شركات قطاع األعمال العام 
للجهــاز المصرفي، وتوفير التمويل الالزم لإلصالح اإلداري والفني لهذه الشــركات، 
والمساهمة في إزالة االختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها 
من خالل الدعم واإلقراض”. وبحسب البيان، ستتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير 
قطــاع األعمال العام، وعضوية كل من رئيــس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، 
ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع االستثمار والموارد ببنك االستثمار 

القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق النظر في موضوعها.

 BP تبدأ المرحلة الثانية بمشروع غاز في مصر

أعلنت شركة “بي بي” البريطانية عن بدء إنتاج الغاز 
الطبيعي من المرحلة الثانية من مشــروع تنمية غرب 
دلتا النيل في مصر. ويتضمن المشروع 5 حقول غاز 
طبيعــي تمتد عبر منطقتي االمتياز بالمياه العميقة في 
شــمال اإلســكندرية وغرب البحر األبيض المتوسط. 
رغــم أنــه كان مــن المخطــط أن يكونا مشــروعين 
منفصلين، ولكن رأت “بي بي” وشــركاؤها الفرصة 

سانحة لتنفيذ المشروع على 3 مراحل وذلك للتعجيل بإنتاج الغاز للسوق المصرية.
وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة “بي بي” بوب دادلــي، إنه مع بدء المرحلة الثانية من 
مشروع تنمية غرب الدلتا اآلن تكون الشركة بدأت في اإلنتاج اآلمن من 21 مشروعاً 
جديداً عبر الســنوات الثالث األخيرة، أي أننا ســنصل إلنتاج 900 ألف برميل مكافئ 

من البترول يومياً بحلول عام 2021.

بوب دادلي

العامــة  الهيئــــة  أعلنـت 
لألبحــاث الجيولوجية في 
الســـــودان، عـــن منــح 
22 رخـصــة امـتـيــــــاز 
لشــــركات أجنبيــة مــن 
بينها شــركات )روسـية، 
بيالروســــيـة، أميركيـة، 

كندية وأوسترالية(.
ووصف المدير العام للهيئة 

محمد أبوفاطمة، الشركات بالكبيرة لعملها في في الكنغو 
ومصر، وقال: إنها أبدت رغبتها في العمل بالسودان فتم 
تخصيص بعض المواقع لها. مؤكداً، على وجود شركات 
أميركية تســتثمر في قطاع المعــادن عبر الخدمات، إلى 
جانب شركات ذات احتياطيات ضخمة من المعادن مثل 
شركة “أوركا” في نهر النيل وحددت احتياطاتها بـ107 
أطنان من الذهب، والشــركة المغربية التي حددت أكثر 
من 100 طن، وهي تعمل في إطار تطوير استكشــافاتها 
لتصــل إلى 250 طناً، وســتدخل بإنتاج كبير من 2 طن 

وسيتطور إلى 5 أطنان ومن ثم إلى 10 أطنان.

شركات أميركية تستثمر
في قطاع التعدين السوداني

محمد أبوفاطمة
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هانيويل تتولى األمن في العاصمة اإلدارية المصرية

أعلنــت “هانيويل” عن إبــرام اتفاقية مع 
شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية 
إلنشــاء بنية تحتية فائقة التطور للسالمة 
العامــة واألمن فــي مشــروع العاصمة 
اإلداريــة المصريــة الجديــدة. وســتقوم 
هانيويل بنشر أنظمة األمن والمراقبة في 
جميع أنحاء المدينة كجــزء من المرحلة 

األولى من أعمال تطوير المدينة بالتعاون مع شركة “إم تي آي”، وذلك من أجل دمج 
أنظمة األمن حول العاصمة في نقطة تحكم واحدة تعرف باســم مركز القيادة والتحكم 
المتكامل. وجرى توقيع االتفاقية في القاهرة من قبل مدير عام شركة العاصمة اإلدارية 
للتنميــة العمرانيــة محمد عبد اللطيف، ورئيس هانيويل في مصر وليبيا خالد هاشــم، 

وبحضور رئيس البعثة القائم باألعمال في السفارة األمريكية توماس غولدبيرغ.

أصـــــــــدرت وزارة 
الماليــــة المصريــــة 
سندات دولية بقيمة 4 
مليـــارات دوالر على 
3 شــرائح )5 - 10 - 
30 سنة( بأسعار عائد 
جيدة، وذلك في ضوء 
طلبات اكتتاب تخطت 

21.5 مليار دوالر أميركي وتغطية بأكثر من 5 مرات.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك: 
إن حصيلة الســندات ســتوجه لتمويل أنشــطة الموازنة 
العامة، بما يســاعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل 
بدالً من االقتصار على الســوق المحلية فقط مع خفض 
التكلفة، كما أن طرح ســندات متنوعة الشــرائح  يؤدى 
إلى إطالة متوســط عمر محفظة الدين الحكومي والحد 

من مخاطر إعادة التمويل.

مصر تبيع سندات دولية
بأربعة مليارات دوالر

أحمد كجوك

 خطة لتطوير المنشآت الصحية المصرية

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، 
عن خطة خمســية تهدف إلحــداث قفزة في القطاع 
الصحــي، تتضمن إصــالح 50 % على األقل من 
مستشــفيات مصر، بحيــث تصبح مؤهلــة للتأمين 
الصحــي الجديد. كما تم اختيار  مستشــفى أو اثنين 
في كل محافظة إلصالحهما وتدريب الكادر الطبي.

وأضافــت زايــد، أن هــذا العام ســيكون هناك 49 
مشــفى جاهزا منها 30 ستتبع لوزارة الصحة و19 
للجامعــة. كذلــك أشــارت الوزيرة إلــى أن منظمة 

الصحــة العالمية أوفــدت خبيراً اختصاصياً في تجميع المعــدات الطبية، والذي تعاقد 
لمصر مع شركة ألمانية ستكون جهة استشارية للمشروع.

هالة زايد

تزويد السودان بالكهرباء مقابل سلع عينية

أكــد وزيــر الكهربــاء المصري محمد شــاكر، أن 
الوزارة بــدأت تنفيذ مشــروعات الربط الكهربائي 
مع الدول المجاورة، وسيتم تشغيل المرحلة األولى 
من الربط الكهربائي مع السودان نهاية مارس/آذار 
بحــد أقصى 40 ميغاوات، وإن مقابل ذلك قد يكون 
عينياً في شــكل ســلع مثل “اللحوم وفــول الصويا 
وعباد الشمس”. مشيراً إلى أنه يجري دراسة للربط 
الكهربائي جنوباً باتجاه القارة اإلفريقية لالســتفادة 

مــن اإلمكانيات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيــا، موضحاً أن فوائد الربط الكهربائي 
االقتصادية تتضمن توفير التكاليف وقيمة الوقود المســتخدم في المحطات واالستفادة 
من أوقات الذروة وتحقيق عائدات مالية للدول التي تمر بها خطوط الربط الكهربائي.

محمد شاكر

إدارة  مجلـــس  وافــق 
الهيئة العامة لالستثمار 
والمناطــــق الحــــــرة 
بـرئـاســــــة وزيـــــرة 
والتعـاون  االســـتثمار 
المصرية سحر  الدولي 
نصــر، علــى إنشــــاء 
منطقــة حــرة عامة في 
محافظــة أســوان على 
فــدان،   187 مســاحة 

وتســتهدف المنطقة جذب 160 مشــروعاً باستثمارات 
تتجــاوز 2.1 مليار دوالر أميركي. بما يؤدي إلى زيادة 
معدالت التشــغيل وتوفير ما يقرب من 15 الف فرصة 
عمل ألبناء الصعيد، مع االستفادة من الحوافز الضريبية 

التي نص عليها قانون االستثمار.
وتتضمن أنشطة المنطقة، تصنيع وتعليب األسماك التي 
تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب 
اآللــي والضفائــر والدوائــر الكهربائية والمفروشــات 
والمالبــس الجاهــزة وتخزين وإعــادة تصدير مختلف 
البضائع والمنتجات إلى خارج البالد وخاصة الســودان 

ودول حوض النيل.

منطقة حرة في أسوان
بكلفة 2.1 مليار دوالر

سحر نصر
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دشــن رئيس مجلس الوزراء القطري عبد هللا بن ناصر 
بن خليفة آل ثاني برنامج “توطين الخدمات والصناعات 
في قطاع الطاقة”، والذي يهدف لتعزيز توطين سلســلة 
التوريد في قطاع الطاقة، وزيادة قاعدته من مؤسســات 

القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وخــالل حفل إطــالق المشــروع، وقعت شــركة قطر 
للبتــرول، 3 اتفاقيــات بقيمة تزيد عــن 9 مليارات لاير 
قطــري )2.47 مليــار دوالر(، مــع شــركتي خدمات 
النفط “شلومبرغر” و“بيكر هيوز” لدعم قطاع الطاقة 

المحلي.

“العمانية للنقل البحري” تتعاقد لتوريد الخدمات قطر تطلق برنامج توطين قطاع الطاقة

أبرمت شــركة لوك أويل الشرق 
األوسط للزيوت البحرية، التابعة 
لشركة لوك أويل الروسية ومقرها 
اإلمارات، عقداً لثالث سنوات مع 
الشركة “العمانية للنقل البحري”، 
لتزويد أســطول األخيــرة بأرقى 
أنــواع زيوت التشــحيم البحرية، 

والبالغ عددها 39 ســفينة مؤلفة من )ناقالت النفط الخام العمالقة، ناقالت المنتجات، 
ناقالت المواد الكيماوية، ناقالت غاز البترول المســال، ناقالت الخام العمالقة، ســفن 
نقــل البضائع الســائبة(. ووقع العقد مديرة شــركة لوك أويل للزيــوت البحرية جون 
مانوهاران، والمدير التقني في الشركة العمانية للنقل البحري إبراهيم بخيت النظري، 

وبحضور رئيس العمليات في الشركة العمانية للنقل البحري دايفد ستوكلي.

وقعت الرياض وإسالم آباد 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
ثنائية بين الجانبين باستثمارات بلغت 20 مليار دوالر، 
وذلك خالل زيارة قام بها ولي العهد السعودي محمد بن 
ســلمان الى باكستان، في مستهل جولة آسيوية. ومعظم 
االتفاقيات هي، مشــاريع في قطــاع الطاقة، ومن بينها 
مصفاة ومجمع للبتروكيماويات، تكلفتهما 10 مليارات 

دوالر في ميناء جوادر حيث تشيد الصين ميناء.
يذكر أن ولي العهد الســعودي ورئيس وزراء باكستان 
عمــران خــان ترأســا المجلــس التنســيقي الســعودي 
الباكســتاني، في مقر القصر الرئاســي في إســالم آباد، 
وتم خالل المجلس اســتعراض العالقات التاريخية بين 

المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

اتفاقيات بقيمة 20 مليار دوالر
بين السعودية وباكستان

141 مليون دوالر لدعم تصدير المقاوالت في األردن

أعلن محافظ البنك المركزي 
األردنــي زياد فريــز، خالل 
ندوة عقدتهــا نقابة المقاولين، 
بحضور وزير اإلسكان فالح 
العمــوش، ووزيــر الصناعة 
والتجارة طــارق الحموري، 

ونقيب المقاولين أحمد اليعقوب، ونقيب المهندســين أحمد ســمارة الزعبي، وعدد من 
مدراء البنوك والمؤسســات المصرفية والمقاولين، عن تســهيالت بقيمة 100 مليون 
دينار )141 مليون دوالر(، لدعم تصدير المقاوالت خارج األردن من خالل شــركة 
ضمان القروض. وأشار فريز إلى أن 24 % من حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة 
مــن البنوك المحلية هي لقطاع المقاوالت. فيما لفت الحموري، إلى أن هناك مباحثات 

جارية أيضاً مع شركات )التأمين، وإعادة التأمين( لدعم تصدير المقاوالت.
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اتفاقيات ضخمة بين السعودية والصين

اختتــم المنتدى الســعودي الصيني 
بتوقيــع 35 اتفاقية بأكثــر من 28 
مليار دوالر، وســط حضور أكثر 
من 1000 مشــارك، بينهم صناع 
قرار ومستثمرون ومهتمون بالشأن 
اتفاقيــات  وشــملت  االقتصــادي. 

التعاون قطاعات مثل الطاقة المتجددة وصناعة البتروكيميائيات وتقنية المعلومات والبنية 
التحتية. وشهد المنتدى الذي عقد تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
ســلمان إلى الصين، مشــاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في 
المملكة في المعرض المصاحب للمنتدى، الذي عقد تحت شعار “استثمر في السعودية”.
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منشأة غاز 4.5 مليارات متر مكعب في الجزائر

دشنت “سوناطراك” الجزائرية 
بالشــراكة مع “نيبتون إنرجي” 
الفرنسية، منشــأة “توات غاز” 
جنوب غربي البالد، إلنتاج 4.5 

مليارات متر مكعب سنوياً.
وأوضحــت “ســوناطراك” في 
بيان لها، أن المشــروع يتضمن 
حفــر 18 بئــراً غازيــة وإقامة 

مصنــع لمعالجــة الغاز، بطاقة يومية تقــدر بـ14.3 مليون متــر مكعب. كما يتضمن 
المشروع شبكة لتجميع الغاز ونقله، ومسالك ومدرج لهبوط الطائرات وقاعدة سكنية، 
وخــط أنابيب بطول 48 كلم لربطه بالشــبكة الوطنية الجزائرية لنقل الغاز. وتســعى 
ســوناطراك لزيادة إنتاجها من الغاز، لمواجهة ضغوط الطلب )االســتهالك( المحلي 

المتزايد، وتلبية احتياجات شركائها خصوصاً في دول االتحاد األوروبي.

أعلن رئيس هيئة موانئ 
البحــر األحمــر اللواء 
بحــري أيمــن صالــح 
عن عودة تشغيل الخط 
المالحــي بيــن مينــاء 
بالسويس  “بورتوفيق” 
وميناء “جدة” السعودي 
بعد توقف دام 13 عاماً.
أنه  صالــح،  وأوضــح 

تم تفعيل قــرار وزير النقل رقم )373( لســنة 2014، 
باعتبار الرحلة البحرية “بورتوفيق - جدة” رحلة دولية 
خاصة، مما سيســاهم في خفض تكلفة الرحلة البحرية، 
وذلك من شــأنه جذب خطوط مالحية للعمل على الخط 
البحري، كما أن تفعيل القرار سيتيح فرص عمل لآلالف 

من أبناء محافظة السويس.

عودة العمل بالخط المالحي
“بورتوفيق - جدة”

اللواء بحري أيمن صالح

أكـدت المـديــرة 
العامة لصنـدوق 
الـدولـي،  الـنـقـد 
يســـــتـيـن  كـــر
الغـــــــــــارد، 
أن االقـتـصــــاد 
ينمــــو  العالمي 
“بشــكل أبطــأ” 
مــن المتوقــــع، 
محــــذرة مــــن 

“عاصفــة” اقتصاديــة محتملـــة.
وأشــارت الغارد، في كلمة القتها خالل القمة العالمية 
للحكومات في دبي، الــى “الغيوم األربع”، التي تؤثر 
ســلباً على االقتصاد العالمي، موضحــةً أن التوترات 
التجارية والرســوم الجمركية والتشــدد المالي، وحالة 
عدم اليقين حول نتيجة “بريكســت” وتباطؤ االقتصاد 
الصينــي هــي مــن أهــم العوامــل المؤثرة علــى نمو 

االقتصاد العالمي.
ويتوقــع صندوق النقــد الدولي نمو االقتصــاد العالمي 
بنســبة 3.5 % هــذا العــام، وبنســبة 3.6 % في عام 
2020، بعد أن ســــجل نمــواً في العام 2018 بنســبة 

.% 3.7

تحذير من “عاصفة اقتصادية” عالمية

كريستين الغارد

نمو الصادرات البرازيلية إلى المنطقة العربية

 كشف رئيس “غرفة التجارية العربية البرازيلية” 
روبنز حنون، أن قيمــة الصادرات البرازيلية إلى 
العالم العربــي بلغت 11,48 مليار دوالر أميركي 
في عام 2018، وســجلت الصــادرات البرازيلية 
إلى اإلمارات حوالى 2 مليار دوالر ومصر 2.13 
مليار دوالر، والســعودية 2.1 مليــار دوالر، مع 
توقع أن تســجل الصادرات البرازيلية ارتفاعاً في 
عام 2019، مدعومةً بالطلب القوي على منتجات 

روبنز حنونالدول العربية.

مشروع تبريد متكامل من “الجنوب للطاقة”

وقعــت “الجنــوب للطاقــة”، التابعــة 
لـ“دبي الجنوب”، اتفاقية مع “سنغافورة 
للطاقة”، بهــدف تعزيز خدمات أنظمة 
التبريــد المركزي فــي المنطقة، وذلك 
بحضــور الرئيــس التنفيذي لمؤسســة 
مدينــة دبي للطيــران و“دبي الجنوب” 
خليفة الزفين، والمدير التنفيذي لشركة 

“الجنــوب للطاقة” إســماعيل المرزوقي، ومدير العمليات التنفيذي لدى “ســنغافورة 
للطاقة” وونغ تشيت سيينغ. وتنطوي مذكرة التفاهم على استكشاف المشاريع المحتملة 
فــي “دبــي الجنوب” مثل مجاالت التعاون في محطة تبريــد المناطق الجديدة الواقعة 
ضمن منطقة أكاديمية اإلمارات للتدريب على الطيران، باإلضافة إلى بناء شــراكات 

مختلفة بهدف توسيع قدرة “دبي الجنوب” لتلبية االحتياجات المستقبلية للمدينة.
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اكتشاف كبير للغاز في جنوب أفريقيا

حققت شركة “قطر للبترول” وشريكاتها، بقيادة توتال 
الفرنسية، اكتشافاً كبيراً للغاز والمكثفات قبالة الساحل 
الجنوبي لجنوب أفريقيا. واعتبر وزير الطاقة القطري، 
ســعد بن شــريده الكعبي، أن هذا اإلنجــاز يعد عالمة 
بارزة تعكس سالمة استراتيجية “قطر للبترول”، التي 
يشكل االستكشــاف الدولي إحدى ركائزها الهامة من 

أجل تعزيز نموها وتوسيع تواجدها العالمي.
من جهته، قــال الرئيس التنفيــذي لـ“توتال”، باتريك 

بويانيه: إن إجمالي موارد االكتشاف البحري قد يصل إلى حوالي مليار برميل، واصفا 
االكتشاف بأنه كبير جداً.

سعد بن شريده الكعبي

أعلنت شركة االتحاد إسكو لخدمات الطاقة، المملوكة من 
قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، وشــركة رؤية لالستثمار، 
عن توقيع عقد لتأســيس شركة لخدمات الطاقة، لتوفير 
حلــول وخدمات متكاملة للقطاعيــن العام والخاص في 
الســعودية، وذلك في ســبيل دعم رؤية المملكة 2030، 
التي تعد االستدامة وترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها من 
مواضيعها الرئيسية. ووقع االتفاقية رئيس مجلس إدارة 
“رؤية لالســتثمار”، محمد أبونيان، والرئيس التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، ســعيد محمد الطاير، الذي أكد 
أن التعاون مع “رؤية لالستثمار” يعتبر إنجازاً بالنسبة 
لـ“االتحاد إسكو”، حيث تمثل هذه الشراكة أول مشروع 

مشترك للشركة خارج اإلمارات.

اإلمارات تدخل عالم التصنيع الثالثي البعد

تأسيس شركة لخدمات الطاقة
في السعودية

وقّع الرئيس التنفيذي لمؤسســة محمد 
بن راشــد لتنمية المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة عبــد الباســط الجناحي، 
والرئيــس التنفيــذي لمجموعة جمبو 
للتصنيع ثالثي البعد أرفيند أغراوال، 
مذكــرة تفاهم بهدف تدريب وإرشــاد 
أعضاء المؤسســة حول هــذه الحلول 

التكنولوجية، كما سيحصل األعضاء على إمكانية االستفادة من منشأة الطباعة ثالثية 
البعد في جمبو للتصنيع. وتســعى المؤسسة بالتعاون مع المجموعة إلى دعم أعضائها 
مــن رواد األعمال وأصحاب المشــاريع، من خالل توظيف أحــدث التقنيات واعتماد 
التصنيع ثالثي البعد ضمن مشــاريعهم، لتحقيق انتاجية وقيمة تكنولوجية مضافة في 

أعمالهم التوسعية، مما يعزز  العائد على اقتصاد دبي واإلمارات.

أوروبا تضيف السعودية الى “القائمة السوداء”

أكــدت المفوضية األوروبية أنها 
أضافت السعودية وبنما ومناطق 
أخرى إلى القائمة السوداء للدول 
التي تشــكل تهديداً للتكتل بسبب 
تهاونهــا مــع تمويــل اإلرهــاب 

وغسل األموال.
وأصبحت القائمة تضم 23 دولة 

ومنطقة هي: أفغانستان وساموا األميركية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية 
وإثيوبيا وغانا وغوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو 
وساموا والسعودية وسريالنكا وســورية وترينيداد وتوباغو وتونس والجزر العذراء 
األميركية واليمن. وسيتعين على بنوك االتحاد األوروبي إجراء فحوص إضافية على 

المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة.

دشن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ميناء 
الملــك عبدهللا، والذي يعد أول ميناء في المملكة يطوره 

ويديره ويشغله القطاع الخاص.
ويعد الميناء أحد أحدث المشاريع في مجال البنية التحتية 
في الســعودية، ويعمل في المينــاء 8 من أكبر الخطوط 
المالحيــة، التي تقــدم خدماتهــا المتكاملــة للمصدرين 

والمستوردين.
ويقع الميناء في منتصف الساحل السعودي المطل على 
البحر األحمــر داخل مدينة الملك عبــدهللا االقتصادية، 

على بعد 90 كيلومترا إلى الشمال من مدينة جدة.

 أول ميناء سعودي
يمتلكه القطاع الخاص
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قام الملحقون االقتصاديون الذين عيّنتهم وزارة الخارجية 
والمغتربيــن في 20 بعثة ديبلوماســية لبنانيــة، بزيارة 
لشــركة بنتا للصناعات الدوائيــة )BPI(، حيث اّطلعوا 
على المســتوى المتطــور الذي وصلت إليــه الصناعة 
الدوائيــة اللبنانية. وخالل الجولــة، تولى رئيس مجلس 
إدارة الشركة برنار تنوري تعريف الملحقين بالشركة، 
مشيراً إلى أن المصنع مجّهز بأحدث المعدات، ومشدّداً 
على أن الشــركة أثبتت قدرتها على منافســة الشركات 
العالمية بجودة أدويتها في مختلف االختصاصات. وأكد 
تنــوري، أن صناعــة األدوية “لبنانيــة 100 % وذات 
جــودة عالمية”، داعياً  الملحقين  إلى إبراز واقع تطّور 
الصناعة الدوائية المحلية في العواصم التي ُعيّنوا فيها.

جولة للملحقين االقتصاديين
في مصنع “بنتا”

أصدرت وزارة الكهرباء الســورية بياناً، يؤكد أن عدد 
طلبات ترخيص مشــاريع توليد الكهرباء عبر الطاقات 
المتجــددة 58 طلبــاً، تمت الموافقة علــى ترخيص 41 
مشروعاً منها، والـ17 مشروعاً المتبقية قيد الترخيص، 
تتــوزع في حمص، طرطوس، الالذقية، ريف دمشــق 
والسويداء، كاشفاً، أن عدد المشاريع المنفّذة والمربوطة 
مع الشبكة الكهربائية بلغ 28 “مزرعة كهروضوئية”، 
منها 13 مشــروع حكومــي، و15 لجهات خاصة تبيع 
الكهربــاء للحكومة، مــع بقاء 30 مشــروعاً نفّذت ولم 
يتم ربطها بعد بالشــبكة الكهربائية. وأوضح البيان، أن 
االســتطاعة اإلجمالية للمشــاريع المرّخصــة تزيد عن 
36.5 ألف كيلو واط ســاعي، باإلضاقة إلى 51.3 ألف 

كيلو واط ساعي، لمشاريع قيد الترخيص.

58 رخصة لتوليد الكهرباء في سورية

22 شركة سورية في “غولفود” بدبي

أقيمــت فعاليــات معــرض الغــذاء العالمــي 
المتخصــص  الـــ24  بنســخته  “غولفــود”، 
باألغذية والمشروبات في مركز دبي التجاري 
العالمــي، بمشــاركة أكثــر مــن 5000 جهة 
عارضة عالمية، من ضمنها سورية، التي تمت 
عبر 22 شــركة. وأشار مدير عام هيئة تنمية 
ودعم اإلنتاج المحلي والصادرات الســورية، 
إبراهيم ميدا، إلى قيام الهيئة بدعم المصدرين 
والصناعييــن المشــاركين بالمعــرض، وأن 

الجناح السوري شهد إقباالً كبيراً .
بدوره، أكد رئيس القطاع الزراعي باتحاد المصدرين السوريين إياد محمد، أن االقبال 
على المنتجات السورية فاق بنسبة 500 % التوقعات، وأنه تم التوقيع على عقود كبيرة 
لتصدير الحاصالت الزراعية الســورية الجافة ألكثر من شــركة وجهة عالمية، إذ أن 

جودة العرض وتميز مواصفة المنتج السوري جذبت طلبات 50 وكيالً عالمياً.

احتياطات روسيا الدولية تغطي ديونها الخارجية

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أن احتياطات 
بالده باتت للمرة األولى تغطي حجم ديونها الخارجية، 
التي تشــمل الديــون الحكوميــة والتجاريــة، مؤكداً 
أن هــذه االحتياطات تشــكل صمام أمــان اقتصادي 
لروســيا. جاء ذلك خالل رسالة سنوية وجهها بوتين 
للجمعية الفدرالية بحضــور أعضاء الحكومة ونخبة 
من السياســيين ورجال األعمال. وأوضح بوتين، أن 
األموال التــي راكمتها الحكومة فــي صندوق الرفاه 

الوطني، عادت على البالد بدخل بلغ العام الماضي 70.5 مليار روبل )مليار دوالر(.
يذكــر، أن دين روســيا الخارجي تراجع خالل 2018 بنســبة 12.4 % وبلغ 453.7 

مليار دوالر، مسجالً أدنى مستوى له خالل السنوات العشر الماضية.

فالديمير بوتين

ايران تحقق االكتفاء الذاتي من البنزين

أكــد وزير النفــط اإليراني بيغن زنغنــه، بعد افتتاح 
المرحلة الثالثة من مصفاة بمدينة بندر عباس الساحلية 
بجنوب البالد، أن بالده أصبحت مكتفية ذاتياً في إنتاج 
البنزيــن. وقال زنغنه: لحســن الحظ، لــم نعد بحاجة 
إلى اســتيراد البنزين. حققنا االكتفاء الذاتي. نستطيع 
تصدير إنتاجنا من البنزين لكن ال خطط تصدير لدينا.

وتحول مصفاة نجمة الخليج الفارسي اإليرانية الخام 
الخفيــف، المعــروف بالمكثفات، إلى بنزيــن ونفتا. وقال زنغنه: إنــه بافتتاح المرحلة 

الجديدة، فإن المصفاة ستنتج 45 مليون ليتر من البنزين يومياً.

بيغن زنغنه
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الصين وروسيا: للتخلص من السندات األميركية

خفضــت كل  من الصين وروســيا حيازاتهما 
مــن الدين الحكومي األميركــي، فيما غادرت 
السعودية قائمة أكبر 10 حائزين على السندات 
األميركيــة، حســبما أظهرت بيانــات لوزارة 
الخزانة األميركية. وبلغت حيازات الصين من 
الســندات األميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 

الماضــي 1.21 تريليون دوالر، لكنها ال تزال تعد أكبر حائز ألذون وســندات الخزانة 
األميركيــة خارج الواليات المتحــدة، تليها اليابان في المركز الثانــي بـ1036.6 مليار 
دوالر. كما قلصت روسيا استثماراتها في هذه السندات في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 
بواقــع 1.8 مليار دوالر إلى 12.8 مليار دوالر. أما عربياً، فتصدرت الســعودية قائمة 

الدول المستثمرة في السندات األميركية، رغم أنها خفضتها إلى 169.9 مليار دوالر.

أظهرت بيانات  للمصرف المركزي المكسيكي أّن قيمة 
تحويالت المغتربين في عام 2018، بلغت 33,5 مليار 
دوالر، وهو رقم قياســي يشكل ارتفاعاً بنسبة 10,5 % 

قياساً بالعام السابق.
وكانت التحويالت إلى المكسيك، معظمها من الواليات 
المتحدة، سجلت أيضاً رقماً قياسياً كذلك في عام 2017. 
وارتفع هذا الرقم بشكل كبير منذ تولى الرئيس األميركي 
دونالــد ترمب منصبــه بعد حملته االنتخابيــة التي هدد 
خاللهــا بمصادرة األموال التي يرســلها المكســيكيون 
مــن أجل تمويل الجدار الذي يعد بتشــييده على الحدود 

األميركية المكسيكية.

 33,5 مليار دوالر أميركي
تحويالت المغتربين المكسيكيين

كشــف مدير مقر “خاتم األنبياء” لإلعمار سعيد محمد  
أن ايران تعمل  على تصنيع 10 منصات لحقل “بارس” 
الجنوبي في جزيرة صدرا بمحافظة بوشهر، مشيرا إلى 
إنجاز 5 منها، والبقية ستصنع قبل حلول تشرين األول/

أكتوبر المقبل. وقال المسؤول االيراني: إن “المهندسين 
الوطنيين أصبحوا يمتلكون خبرة وتقنية بناء المنصات 
ونصبهــا، مؤكداً على أن “الثقة بالشــباب اإليراني في 
مختلف الميادين ينبغي أن تحظى بأولوية المسؤولين”. 
موضحــاً أن المقــر، تمكن من تفجير طاقــات وقدرات 
وابتكارات الشــباب، بحيث بات الخبراء يمتلكون اليوم 
تقنية بناء المنصات ومد خطوط األنابيب داخل البحار.

إيران تصنع 10 منصات
لحقل “بارس”

ارتفاع تصنيف روسيا الى “استثماري”

رفعــت وكالة التصنيــف االئتماني موديــز، تصنيف 
روســيا الســيادي من مضارب Ba1، إلى استثماري 
Baa3، مــع نظرة مســتقبلية مســتقرة، وبذلك أصبح 
تصنيفها “استثمارياً” حسب جميع وكاالت التصنيف 
الرائدة. وقالت الوكالة: إن رفع تصنيف روسيا يعكس 
األثــر اإليجابي للتدابير التي تم اتخاذها في الســنوات 
األخيــرة والتي تهــدف إلى تعزيز التمويل الرســمي 
والخارجي للدولة في روسيا، والحد من تعرض البالد 

للتأثير الخارجي، بما في ذلك العقوبات األخيرة.
واعتبر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن رفع “موديز” للتصنيف االئتماني 

لروسيا، يؤكد نجاح سياسة موسكو االقتصادية، ويعزز االستثمار في البالد.

أنطون سيلوانوف

أول ميناء يعمل بالجيل الخامس في الصين

أعلنــت الصين بــدء تشــغيل ميناء 
“تشــينغداو” الواقــع فــي مقاطعــة 
بشــبكة  البــالد،  شــرقي  شــاندونغ 
اتصــاالت الجيل الخامــس، ليصبح 
أول ميناء في العالم يعمل بهذه التقنية.

وقالت نائب المدير التنفيذي لتشاينداو 
نيــو تشــيانوان المحــدودة لموانيء 
الحاويــات، يانغ جيــه مين: إن ميناء 

تشينغداو نجح في إنهاء أعمال تحميل وتفريغ الحاويات باستخدام رافعة جسرية للتحكم 
عن بعد، تعمل على شبكة الجيل الخامس، ما يجعلها أول رافعة جسرية في العالم تطبق 
هذه التقنية في التشــغيل الفعلي، بدالً من اإلرســال عبر األلياف الضوئية، بحيث يمكن 

مراقبة عملية التشغيل من خالل اإلرسال الالسلكي المستند إلى تقنية الجيل الخامس.
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كيف يمكن ذلك في ظل حصار اقتصادي شديد وحظر تقني أشد؟
مــن المؤكــد أن اســتيراد التجهيــزات فــي ظــل الحصــار الذي 
نتعرض له حالياً، والذي طال جميــع قطاعات الدولة ومن ضمنها 
االتصــاالت هو أمــر غير هيــن، فتجهيزاتنا تــوّرد إلينــا من قبل 
شركات دولية معروفة ألمانية وسويدية وبعض الشركات األخرى 
التي كانت تستثمر في العمل لدينا في سورية، ولكن ومع الحصار 
االقتصادي كان ال بد لنا من االتجاه شــرقاً فكان خيارنا األول هو 
الدول الصديقة لســورية كإيران والصين، وبدأنا بالفعل باســتيراد 
عدد مــن التجهيــزات لترميم ما دمرتــه يد اإلرهاب، وكشــريحة 
زمنية ومنذ عام 2011 ولغاية عام 2018 تم توريد حوالى مليون 
بوابة Adsl إلى ســورية، على رغم الحصار واأللم الذي عانيناه 
والحظر التقني المفروض، وهو رقم ضخم وغير هين في الحقيقة 
إذا ما علمنا أن عــدد بوابات Adsl كان يبلغ فــي عام 2010 نحو 
96 ألــف بوابة، في حين تبلــغ األن حوالــى 1,566 مليون بوابة، 
كما يبلغ عــدد المشــتركين الداخلين إلــى اإلنترنت نحــو 1,320 
مليون مشترك من إجمالي عدد سكان ســورية حالياً، وال يمكن إال 
أن يُحسب للشــركة الســورية لالتصاالت قوتها وبراعتها في هذا 
المجال، ففي فترة الحصار واألزمة اســتطاعت الشــركة استيراد 
هذه التجهيزات، كما تمكنت من نشــر ثقافة اإلنترنــت التي يعتمد 
عليها القطاع االقتصادي العالمي في ضوء التوجهات االقتصادية 

مشاريع عمالقة لالتصاالت والتكنولوجيا في سورية

ما هو واقع االتصاالت في سورية بعد دخولها مرحلة التعافي؟
لم تســتثن الحــرب الظالمة التي شــنت على ســورية أي مرفق أو 
خدمة، وكان قطاع االتصــاالت أحد األهداف التي تعرضت خالل 
ســنوات األزمة إلى تخريــب ممنهج ومقصــود لكونه عمــاداً من 
أعمدة االقتصاد الوطنــي، خصوصاً بعد األضــرار التي تعرض 
لهــا قطاع النفــط، فكانــت االتصاالت أســاس االقتصــاد الوطني 
والرافــد األول لخزينــة الدولة بالليرات الســورية وحتــى بالعملة 
األجنبية، ونتيجة لذلك تعرضت بعض منشآتنا للتخريب، وخاصة 
منشــآت االتصاالت الهاتفية الموجــودة في المــدن الكبرى ومدن 
المحافظات وكذلك الحال في األرياف، كمــا طال تخريب وإجرام 
اإلرهاب الكوابل الضوئية التي تمر بيــن المحافظات والتي تحمل 
الحركة بين مدينة دمشــق وبين البوابة الدولية الموجودة في مدينة 

طرطوس.
وللعلم فإن التخريــب الممنهج لهذه الكوابــل كان هدفه بث الخوف 
والهلع لدى المواطنين الســوريين بأن االتصاالت قد انقطعت، ما 
يعني اإليحاء بأن خدمــات الدولة قد بدأت باالنهيــار وأن الخيوط 
بدأت تفلت من أيدي الدولــة، وهو أمر بعيــد كل البعد عن الواقع، 
فكان تصدي رجال قطاع االتصاالت وورشــه الفنية في الشــركة 
السورية لالتصاالت لهذه المســألة عامل رئيسي في القضاء على 
هذه المرامي ووأدها في مهدها، وكان من غير الممكن أن يتجاوز 
وقت اإلصالح بضع ســاعات من الزمن ألكبر عطــل أو تخريب 

يطرأ لتعود االتصاالت مجدداً.
أما األن في المرحلة الحالية، وبعد االنتصارات الكبيرة التي حققها 
الجيــش العربي الســوري ويحققها علــى كامل أراضي ســورية، 
فقد أصبح لدى وزارة االتصاالت والتقانة هدف آخر اســتراتيجي 
ال يقــل أهمية عــن مواجهة اإلرهــاب، وهــو اعادة اعمــار ما تم 
تدميره علــى أيدي اإلرهابييــن، وهي مهمة ليســت بالهينة فقطاع 
االتصاالت هو قطاع يعتمد على التراكمية في الزمن، فالعمل على 
مشــروع ما اليوم، يعني أن نعتمد على خدماته لعشــر أو عشرين 
سنة مقبلة، وللعلم فقطاع االتصاالت بدأ بتأســيس البنى التحتية له 
منذ عام 1946، ولكن ومــع التخريب اإلرهابي الممنهج بدأنا نعيد 
بناء قطاع االتصاالت من الصفر تقريبا لجهة بناء الشــبكة بســبب 
تخريب البنية التحتية، وعليه يمكن تصور حجم االستثمارات التي 

نحتاج إليها حتى نعيد بناء شبكة االتصاالت من جديد.

أوضح وزير االتصاالت والتقانة في سورية المهندس إياد الخطيب، أن الوزارة باشرت إعمار كل ما دمره اإلرهاب 
من بنى تحتية ومواقع خدماتية لالنتقال بواقع القطاع إلى الخدمات اإللكترونية كخطوة اولى صوب الحكومة 
اإللكترونية. وقال الخطيب في حديث لمجلة البنك والمستثمر، إن الوزارة بدأت تتحول في تأمين احتياجاتها 
صوب الشرق ال سيما الدول الصديقة لسورية، مؤكداً أن المحطة الفضائية السورية باتت في المدار وتستقبل 

الصور الفضائية من األقمار االصطناعية الروسية والبيالروسية.

المهندس إياد الخطيب
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العامة ومــن يرغب من القطاع الخاص الســتضافة أيــة تطبيقات 
 Cloud( وبرمجيــات يحتاجونهــا، وهو مــن التقنيــات الحديثــة
Space Service( وقريبــاً ســيكون قيــد الخدمــة، وكذلك الحال 
بالنســبة لبنود الحكومــة اإللكترونية، حيــث باشــرنا العمل على 
التوقيع اإللكترونــي أو التوقيع الرقمي وقد أصبحت نســبة إنجازه 

تتجاوز 90 %.
كما يبرز من ضمن المشــاريع الهامــة التي تعمل عليهــا الوزارة 
مشــروع الدفــع اإللكترونــي، وبحســب المعطيات ســيكون هذا 
المشــروع أحد األعمــدة التي تقوم عليهــا الحكومــة اإللكترونية، 
ومســتقبالً ومع تفعيل التوقيع اإللكتروني ســيتم اعتماد التعامالت 
اإللكترونية بحيث يكون لكل شخص توقيع إلكتروني مميز خاص 
به، يعتمد على وجود قطعة إلكترونية ستكون موجودة لديه بمثابة 
قلم، بحيث يضــع توقيعه وكأنه يوقع على أية وثيقــة إلكترونية يتم 
إرســالها إلى الطرف األخر، بحيث تصبح هذه المشاريع منظومة 
متكاملــة وفعالة، وعنــد إطالق خدمــة الدفع االلكترونــي -والتي 
هي حالياً قيد المعالجة- نكون قد خطينــا الخطوات األولى صوب 
الحكومة االلكترونية، وكل ما يأتي بعدهمــا هو مكمل لها، ويمكن 
القول أن الدفــع والتوقيع اإللكترونيين يعتبران مفصلين أساســيين 
نعتمــد عليهما في االنتقــال إلى الحكومــة الرقميــة، ورغم أن من 
المؤســف القول أننا ما زلنا فــي بداية الطريق في هــذا الموضوع 
رغم أننا باشــرنا به في عام 2009 ولكــن ونتيجة ظروف األزمة 
والحصــار المطبق علــى القطر والوضــع االقتصــادي والوضع 
العام فقد تأخرنــا، ولكن ذلك ال يعني أن نتراجــع بل على العكس، 
فقد بدأنــا بإعادة ترميم أنفســنا وإعادة تفعيل الموضــوع مرة ثانية 
بتوجيــه من الســيد رئيس مجلــس الــوزراء الذي بــات يعقد معنا 

اجتماعات دورية ليعطي لهذا الموضوع الدفع الكافي.

تبقى مشــاريع الخدمات الفضائية ... هل ســتبصر النور في ظل 
األوضاع القائمة؟

ال شــك أن لــدى وزارة االتصــاالت والتقانــة هــدف باالنتقــال 
بهيئة االستشــعار عن بعد إلى هيئــة خدمات الفضاء، وهو شــيء 
يحتاج بعض الخطوات التي تــم البدء فيها منذ عــام 2009 وكانت 
علــى مرحلتين، وقــد توجت المرحلــة االولى واصبحــت المحطة 
الفضائيــة جاهــزة  وبالخدمة وهي موجــودة في هيئة االستشــعار 
عن بعد وتســتقبل الصور الفضائية من األقمار الصناعية الروسية 
والبيالروســية، أما الخطوة الثانية فهي وضع قمر صناعي سوري 
في المدار وهو مشــروع وطني تم البدء فيه في عــام 2009، ولكن 
تأخر نتيجة األحداث والحاجة إلى االعتمادات، واألن نعيد دراســة 
الموضوع والجدوى االقتصادية منه والكلفــة والوقت المتوقع وفق 
ظروف البالد وظروف الحكومة حالياً. ومن األهمية بمكان اإلشارة 
إلى أن كل الدراســات والكفــاءات التي عملت على وضــع الفكرة 
ألنه مشروع وطني تشارك فيه وزارات أخرى.وصقلها وكذلك التصاميم، هي كفاءات وطنية محلية سورية بامتياز 

العالميــة صــوب االقتصــاد االلكترونــي أو Eco Merce، كما 
صدر فــي عام 2015 قــرار من مجلس ادارة الشــركة الســورية 
 TDM لالتصاالت باســتبدال المقاســم الموجودة حالياً مــن تقنية
الى تقنية IMS، وهــي تقنية حديثة وجديدة وتعتمــد على البيانات 

والمعلومات )Data( واإلنترنت في تقديم الخدمات للمشتركين.

ماذا عن تأهيل المواقع والشبكات األرضية؟
إضافة إلى ما يقوم به قطاع االتصاالت حاليــاً من إعادة إعمار ما 
دمره اإلرهاب، بدأنا بإعادة تركيب تجهيزات جديدة وإعادة تأهيل 
األبنية والمواقع التي دُمرت بوحشــية وحقــد، وخاصة في مناطق 
شــرق حلب ودرعا القنيطرة وحتى في مناطق ديــر الزور، ومن 
المعلوم أن االتصــاالت كانت مقطوعة عن مدينــة دير الزور منذ 
بداية األزمة، ولكن تمــت إعادتها في بداية عــام 2018 كما تمت 
إعــادة تأهيل الكوابــل الضوئيــة Buck cables أو كما نســميها 
كوابل الربط البيني فيما بيــن المحافظات والتــي نجحنا في إعادة 

تأهيلها من جديد.

الحكومة اإللكترونية مشــروع طــال انتظاره ... أيــن وصلتم في 
تنفيذه؟

لدينا في وزارة االتصاالت والتقانة مشــاريع كثيــرة نعمل عليها، 
ولعــل أبرزها وأهمها هــو مشــروع  الحكومــة اإللكترونية الذي 
يشــكل حاجة وطمــوح ألي مواطن ســوري بــأن تقــدم الخدمات 
إلكترونياً بحيث يصل إلى خدماته المرجوة عبر بوابات إلكترونية 
دون الحاجة إلى المراجعة المكانيــة، وللعمل على ذلك فقد وضعنا 
حاليــاً خطة علــى جــدول زمني إلعــادة تقييــم تجربــة الحكومة 
اإللكترونيــة فــي ســورية، وذلــك بهدف وضــع خطــوات دقيقة 
ومدروســة للخطة الزمنيــة التي يفتــرض أن نعمــل ضمنها على 
المشروع، وكان آخرها االســتعانة بمنظمة اإلسكوا لتقدم تجربتها 
في هذا الشــأن، بالنظــر إلى أن عــدداً كبيــراً من الــدول العربية 
شاركت في الحكومة اإللكترونية التي أصبح اسمها حالياً الحكومة 
الرقميــة، وبالتالي سنســتفيد من تجــارب الدول األخــرى في هذا 

المجال.

لماذا يغيب الحديث عن الجانب التقني في عمل وزارة االتصاالت 
والتقانة؟

ال يغيب الحديث وإنما يتأخر حتى ننجز ما نعمل عليه لكون قطاع 
التقانة قطــاع محاط بالكثير مــن المحاذير، لجهــة ارتباط االنجاز 
فيه بنواح تكون خارجة عــن إرادة الجهة المنفذة ال ســيما في ظل 

الحظر التقني المفروض على سورية.
لكن وعبر “البنك والمســتثمر” يمكن القول أن مشــاريع عدة تقوم 
بهــا وزارة االتصاالت والتقانــة عبر هيئة خدمات الشــبكة كونها 
 Data إحدى الجهات التابعة للــوزارة، حيث تم تركيــب وتجهيز
Center فــي هيئــة خدمــات الشــبكة مخصــص لجهــات الدولة 
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زادت بنحو 48 %، ضمن نفس الشــريحة الزمنيــة، معتبراً أن كل 
هذه النواحي وأخرى غيرها مّكنت المؤسسة من تغطية كافّة نفقاتها 
وذلك من خالل إيراداتها الذّاتية المحققــة، على الّرغم من انخفاض 
إعانة اإلنتاج المقدّمة من وزارة الماليّة ألقل من الثّلث مقارنة مع ما 
قُدّم لها خالل العام 2017، مشدداً على أن هذا التحّول في أدائها هو 
األّول من نوعه خالل األعوام الّســابقة التي كانت نتيجة أعمالها في 
حالة عجز، مرجعاً ذلك لعدّة عوامل أهّمها سياسية التّرشيد باإلنفاق، 
بالتّوازي مع تطوير اإليرادات المحققة من خالل سلّة من الخدمات 

المتنّوعة التي تقدّمها بهدف تحقيق الّزيادة في اإليرادات.
استئناف تقديم الخدمات

وعن نشــاط المراكز البريدية وتأهيل المتضرر والمدّمر منها على 
يد اإلرهاب خالل ســنوات األزمــة، قال المدير العام أن المؤسســة 
عاودت تقديم الخدمــات بادئ ذي بــدء، موضحــاً أن مديرية بريد 
السويداء )على سبيل المثال( قدمت في العام 2018 ما يقارب 315 
ألف خدمة، إلى جانب ما ينوف على 74 ألف بعثة بريدية باإلضافة 
إلى 22.4 ألــف وثيقة غير عامل صادرة عنهــا، و152 ألف بطاقة 
يانصيب مباعــة، مبيناً أن مديريّــة بريد دير الــّزور حققت المرتبة 
األولــى في الحــّواالت الفوريّــة على مســتوى ســورية، بالتوازي 
مع تقديمها خدماتهــا للمواطنين لجهة تأمين الحّواالت واســتخراج 
األوراق الّرسمية من مركزها الوحيد بمدينة دير الّزور بعد خروج 
باقي المراكز في المحافظة عن الخدمة بســبب األعمــال اإلرهابيّة 
التي شــهدتها دير الزور خالل األعوام الماضية، مؤكــداً أن هناك 
هذا العام الحالي 2019.خطط إلحداث مراكز بريديّة في مدينتــي البوكمال والميادين خالل 

أحمد: نهوض البريد السوري وتحوله قطاعًا رابحًا

عام البريد السوري
يؤكد أحمد في حديث لمجلــة البنك والمســتثمر، أن البريد رمز من 
رموز ســيادة الدولة، ولذلك فقــد أُطلق على العــام الماضي 2018 
شــعار عام البريد، بالتوازي مع خطوات عدة ستباشــر بها مؤسسة 
البريد انطالقتها الحالية، وبدايتها من أتمتة المفاصل اإلدارية والفنية 
الموجودة فيها على كامل مراكزها البريدية المنتشــرة في سورية، 
إضافة إلى نشر وتقديم عدد من الخدمات اإللكترونية وإيصالها إلى 
المشــترك )وهي قيد الدراســة حالياً(، منوهاً بانتقال المؤسســة من 
مرحلة الخسارة إلى مرحلة الربح، معتبراً هذه النقلة مؤشر إيجابي 

وبمثابة اللبنة األولى لهذا القطاع في بناء التعافي.
المدير العام أكد عن رؤية المؤّسسة الّســوريّة للبريد أن عام 2019 
ســيكون كما ســابقه عام البريد الّســوري، وذلك انطالقــاً من البدء 
بعمليّــات التّحول الّرقمي واالعتمــاد على التّقنيّــات الجديدة وأتمتة 
العديد مــن الخدمــات البريديّة، مع تأميــن الدّعم الحكومــي الاّلزم 
منالحكومــة ووزارة االتّصــاالت والتّقانــة، خاصةً أن المؤّسســة 
بدأت بدخول حالة التّعافي وتحقيق الّربحيّة، والمنافســة في القّطاع 
البريدي، مؤكداً أن المراكز البريديّة ســتكون مجّهزة لتقديم خدمات 
إلكترونيّة عصريّة شموليّة مواكبة الحتياجات المواطنين المتجددة، 
وإرســاء مبدأ النّافذة الواحدة والتّحــول نحو إحــداث مراكز خدمة 
المواطن للنّهــوض بهذا المرفــق الحيوي الهــام واالنتقــال به إلى 
مصاف الجهــات الّرابحة، وتقديــم خدمات بريديّة عصريّة شــاملة 
مؤتمتة للمواطنيــن على كافّة مســاحات القطر، الفتاً إلى اســتعداد 
كل الجهات التّابعة لوزارة االتّصاالت والتّقانة للتّعاون وتقديم كافّة 
أشكال الدّعم للبريد الّســوري لجهة رفده بالكوادر البشريّة الخبيرة 
إلحداث نقلة نوعيّة في الســوري  ليكون مواكبــاً لمرحلة الحكومة 
اإللكترونيّة)القادمة(، وذلك تحقيقاً لمشــروع اإلصــالح اإلداري، 
وضرورة تأمين الخدمات للمواطن باعتبــاره الهدف والبوصلة في 
ظل االنتصارات التي تشــهدها ســورية بفضل تضحيــات الجيش 
العربي السوري وبما يتناســب ومرحلة اإلعمار والبناء، سيما وأن 
للبريد دور فاعل في خدمة المواطن ويعتبــر أداة من األدوات التي 

ستعتمد عليها وزارة االتصاالت خالل الفترة القادمة.
زيادة خدمة الطوابع البريدية

وأوضح أحمد أن نســبة الّزيادة المحققة في مجال خدمة بيع الّطوابع 
البريديّة زادت بمقدار 24 % في العام الماضي 2018 بالمقارنة عن 
العام الذي ســبقه، وكذلك خدمة البريد الّرسمي زادت بمقدار 51 % 
وخدمة اليانصيب ارتفعت بمقدار 57 %، وخدمة الّرواتب التّقاعديّة 
ســجلت زيادة بمقدار 44 % ناهيك عن خدمة الّســجل المدني التي 

قال المدير العام للمؤسسة السورية للبريد الدكتور بدر أحمد، أن عجلة البريد عاودت العمل مرة أخرى، وبدأت 
المؤسسة تتلمس خطواتها في المنافسة ضمن السوق المحلية في ضوء وجود عدد كبير من الشركات، 

مؤكداً أنها تعمل وبشكل جدي وحثيث على زيادة حصتها السوقية لكونها األساس في هذا القطاع.

د. بدر أحمد
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ويتمحــور االتفاق الذي تم التوصل إليه بشــأن سياســة المالية العامة لســنة 
2019 حول ضرورة العمل الدؤوب إلعادة العجز المجمع للقطاع العام إلى 

مسار تنازلي.
ففي عــام 2018، زادت صعوبة تكرار الجهــود الكبيــرة المتواصلة لكبح 
العجز المجمع للقطاع العــام التي أوصلتــه من 3.8 % مــن إجمالي الناتج 
المحلي فــي 2016 إلى 2.9 % فــي 2017، ليرتفع إلــى 4 % في 2018. 
ولتخفيض العجز المجمع إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي في 2019، 
اتخذت الســلطات عدة إجراءات، منها اعتماد قانون جديــد لضريبة الدخل. 
ومن الضروري لتحقيق هــذا الهدف مراعاة الدأب والثبــات في تنفيذ قانون 
ضريبة الدخل الجديــد، مع تقويــة اإلدارة الضريبية للتغلــب على القصور 

الواضح في أداء اإليرادات عام 2018.
ومع زيادة احتماالت تحســن األوضاع األمنية اإلقليمية والمحلية، ســيتعين 
بذل جهود أكبر لمعالجة زيادة اإلنفاق العام، وذلك للمساعدة في تلبية جانب 

من االحتياجات االجتماعية، كالصحة والتعليم.
الدور الهام للمركزي األردني

وتمكن البنك المركزي األردني بإدارته الماهرة للسياسة النقدية من الموازنة 
بين الحاجة إلى الحفاظ على مســتوى كاٍف من االحتياطيــات لدعم الدينار، 

والتركيز على دعم أوضاع االقتصاد المحلي.
وتشــير تطورات عام 2018 إلى ضرورة االســتمرار في استعادة التوازن 
بالتدريج بين نمو القــروض والودائع، وتخفيض الدولــرة، وتقديم دعم أكبر 
لميــزان المدفوعات، ال ســيما بالنظــر إلى زيــادة ضيق األوضــاع النقدية 
العالمية واإلقليمية. ويهدف البرنامج إلى إبقاء إجمالي االحتياطيات الجاهزة 
مقياس الصندوق لكفاية االحتياطيات مع نهاية عام 2019.لالســتخدام عند مســتوى 14 مليار دوالر أميركي، أي حوالى 105 % من 

صندوق النقد يؤكد  االستقرار االقتصادي في األردن

جهود حثيثة
يواصل األردن تنفيذ سياســات وإصالحــات للحفاظ على 
اســتقراره االقتصــادي الكلــي وتعزيــز األوضــاع التــي 
تدعم ارتفــاع النمو وزيادة شــموله لكل فئــات المواطنين. 
ورغم اســتمرار صعوبة األوضاع الخارجيــة، فقد زادت 
الصادرات في 2018، وحققت الســياحة نمــواً قوياً، وزاد 
االئتمان المقدم للقطاع الخاص مســجالً معــدالت مرتفعة 
للســنة الثالثــة علــى التوالــي. غيــر أن أوضــاع التمويل 
الخارجي كانت أقل إيجابية، وال ســيما مــع التباطؤ الكبير 
في دخول تدفقــات االســتثمار األجنبي المباشــر وخروج 
بعض التدفقات الرأســمالية. ومع ذلك، فقد ظل معدل النمو 
االقتصادي عند 2 %، كما ظل التضخم ثابتاً نسبياً ثم هبط 
إلى أقل من 4 % مع نهاية العام. وال يزال النمو واالستثمار 
ضعيفين بدرجــة ال تكفي لخلق مزيد مــن الوظائف الكفيلة 
بتخفيض البطالة التي أصبح معدلها حوالى 18 %، وهو ما 

يفرض أوضاعاً صعبة على المواطنين.
عودة الزخم إلى االقتصاد

وتنم اآلفاق المتوقعة عن عودة الزخــم لالقتصاد األردني، 
ذلك أن إعادة فتح الحــدود مع العراق والتــي صحبها عقد 
اتفاقيــات تجارية واســتثمارية جديدة، وتمديــد أجل اتفاقية 
التجارة مع االتحــاد األوروبي وتوســيع نطاقها، باإلضافة 
إلى الجهود األخرى لتخفيض تكلفــة توليد الطاقة، كل ذلك 
يبشــر بتحقيق تعاٍف مضطرد في االســتثمار والصادرات 
والتنافســية والنمو. غير أن هناك تحديات ال تــزال قائمة، 
وال سيما بسبب زيادة ضيق وتقلب أوضاع التمويل العالمية 

وزيادة مواطن االنكشاف للمخاطر.
كيفية مواجهة التحديات

وللنجاح في مواجهة هذه التحديات وتحسين أداء االقتصاد، 
توصل فريق الصندوق والسلطات األردنية إلى اتفاق حول 
السياســات واإلصالحــات المطلوبــة لعــام 2019، والتي 
ترتكز على مسار تدريجي ومطرد للضبط المالي ومواصلة 
تنفيذ اإلصالحات الرامية إلى تحسين مناخ األعمال وآفاق 
التوظيف. وستتعين مساندة هذه السياســات واإلصالحات 
عــن طريق زيــادة كبيــرة فــي الدعــم المقدم مــن مجتمع 

المانحين الدولي واإلقليمي.

الفترة من 27  األردنية عّمان، في  العاصمة  الدولي بقيادة مارتن سريسوال،  النقد  زار فريق من خبراء صندوق 
يناير/كانون الثاني وحتى 7 فبراير/شباط 2019، لمناقشة آخر التطورات االقتصادية في األردن، والسياسات 
واإلصالحات االقتصادية التي تقوم بها السلطات في ظل برنامج اإلصالح األردني الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق 
لمدة 3 سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد EFF. وفي ختام الزيارة، أصدر سريسوال بياناً عما حققته 

المملكة األردينة، وفيه:
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شامل لجميع فئات المجتمع”.

 الركيزة الثانية
ولضمــان أن يمتلك المغــرب المهــارات الالزمة للمنافســة فــي االقتصاد 
العالمي، ســتنصب الركيزة االســتراتيجية الثانية على رأس المال البشري. 
وقد كشف مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري عن أوجه نقص وقصور 
ستســعى المملكة إلى معالجته عن طريق زيادة االستثمار في مجاالت تنمية 
الطفولة المبكرة، وجودة التعليــم في كل مراحله. وســينصب التركيز على 
تطوير شــبكات األمان االجتماعي وتحســين أداء قطــاع الرعاية الصحية 

لضمان رفاهة كل مغربي على األمد الطويل.

الركيزة الثالثة
وبيّن البنك الدولي أن الركيزة الثالثة تستهدف المناطق األقل نمواً، من خالل 
التوزيع الُمنِصف للبنية التحتية والخدمات فــي كل أرجاء البالد بما في ذلك 
تحسين إدارة الموارد المائية، وتقوية قدرة البالد على مجابهة صدمات تغيُّر 

المناخ حتى تتاح الموارد والقدرات الالزمة للسكان للتكيُّف مع آثارها.

التحول نحو اقتصاد جديد
ســيكون الهدف الرئيســي هو تســخير إمكانيات التقنيات الجديدة من أجل 
النهوض بريــادة األعمــال، واإلنتاجية، ومنصات الحكومــــة اإللكترونية 
)e-gov( حتــى يتســنَّى تعزيز النمــو واالبتكار. وتماشــياً مع اســتراتيجية 
ل البالد إلى االقتصاد الجديد.الحكومة، سيُساند اإلطار الجديد للشراكة مجموعة من اإلصالحات في القطاع  المالي واالقتصاد الرقمي من أجل تسهيل تحوُّ

البنك الدولي يدعم المغرب لتطوير االقتصاد والتنمية

واتساقاً مع الشراكة، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على 
تقديم تمويل بقيمة 611.3 مليون يورو )700 مليون دوالر 
أميركي( لحض ُخَطى تبنِّي التقنيــات الرقمية في المغرب 
بوصفها مصدراً لتحسين الخدمات، والنمو وفرص العمل، 
ل االقتصــادي في منطقة  وعامالً أساســياً في قيادة التحــوُّ

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الركيزة األولى
في إطار الركيزة االستراتيجية األولى، ستُبذَل جهود لزيادة 
المنافسة وتحســين بيئة األعمال للمشروعات والمقاوالت، 
ال سيما الشــركات الصغيرة والمتوســطة. وسيستفيد إطار 
الشراكة االستراتيجية من مواطن قوة البنك الدولي لإلنشاء 
والتعميــر، ومؤسســة التمويل الدوليــة، والوكالــة الدولية 
لضمان االســتثمار، حيث ستسعى المؤسســات الثالث إلى 
تفعيل مصادر تمويل التنمية فــي المغرب عن طريق تعبئة 
التمويل من القطاع الخــاص، واتباع حلول القطاع الخاص 
المستدامة التي تكفل تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة، والوفاء 
بأرفع معايير المســؤولية البيئية واالجتماعية والمالية، مع 
العمل في الوقت نفســه علــى الحفاظ على المــوارد المالية 
العموميــة المحــدودة وتوجيههــا حيثما ال تكون مشــاركة 

القطاع الخاص متاحة أو ال تشكل أفضل خيار.
وفي السياق، قال المدير اإلقليمي للجزائر والمغرب وتونس 
في مؤسســة التمويل الدولية، كزافيي راي: “كان المغرب 
من أكثر البلدان تطبيقاً لإلصالحات في مجاالت ممارســة 
أنشــطة األعمال في الســنوات القليلة الماضية، فقد تحسَّن 
ز قدرته على المنافسة ليحافظ على  مناخ األعمال فيه، وعزَّ
مكانته كبوابة لألعمال ألوروبا وإفريقيا. وستعمل مؤسسة 
التمويل الدوليــة مــع الوكالة الدوليــة لضمان االســتثمار 
والبنك الدولي لإلنشــاء والتعمير لتعزيز مشــاركة القطاع 
الخاص في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية، والتنمية 
الجهوية، والتعليم، وأسواق رأس المال، والتمويل الرقمي، 
وذلك بتعبئة أدوات مجموعة البنك للتخفيف من المخاطر. 
وستعمل مؤسســة التمويل الدولية أيضا على توسيع نطاق 
مساندتها االستشــارية والمالية من أجل تسخير اإلمكانيات 
الكاملة للقطاع الخــاص لخلق فرص الشــغل وتحقيق نمو 

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار جديد للشراكة االستراتيجية مع المملكة 
المغربية للسنوات الممتدة من 2019 - 2024 بهدف مساندة المملكة في صقل ميزتها التنافسية في االقتصاد 
العالمي. وحدد اإلطار 3 ركائز استراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود 
القطاع الخاص لخلق فرص العمل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع 

والقادرة على مجابهة الصدمات.
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مشروع الُنظم الموّحدة لقطاع البناء في لبنان

رعــى رئيس مجلــس الوزراء 
اللبناني ســعد الحريري، حفل 
توقيع مذكــرة تفاهم بين الدولة 
المهندســين  واتحــاد  اللبنانيــة 
اللبنانيين ونقابة مقاولي األشغال 
العامة والبناء اللبنانية، إلطالق 
مشــروع النُظــم اإللكترونيّــة 

الموّحدة لتصنيــف المتعّهدين ومكاتب الدروس. وأوضــح الحريري أن هذه االتفاقية 
تهدف  إلنشاء هيئة تصنيف موّحدة تتمثل فيها كل الوزارات واإلدارات والمجالس التي 
تملك  صالحيات تلزيم أشــغال أو دراسات هندسية تتمثل فيها نقابة المهندسين ونقابة 
المقاولين، مشــيراً إلى أن هذه الخطوة تؤّمن الشفافية والرقابة اإللكترونية، والمساواة 
بين كل المتعّهدين ومكاتب الدراســات وتمنع أي تدخــل في عملية التصنيف، وتوّحد 

التصنيف الرسمي، وتضمن معايير الجودة في كل المشاريع.

القطاع العقاري رافعة لالقتصاد اللبناني

أكــد رئيــس جمعيــة مطوري 
العقــار فــي لبنان “ريــدال”، 
نميــر قرطــاس، أن “القطاع 
العقــاري قيمة وطنية ثابتة في 
لبنان ورافعــة لالقتصاد” وأن 
“ما يحكى عن ازمة ال يتعدى 

كونه استقراراً مؤقتاً لألسعار بانتظار الوثبة المرتقبة بعد تشكيل الحكومة”.
جــاء كالم قرطاس خالل اجتماع مع رئيس المجلس االقتصادي االجتماعي في لبنان 
شــارل عربيد، حضره أعضاء من الجمعية تداول فيه المجتمعون ســبل التعاون بين 

الجمعية والمجلس.
وأشار قرطاس، إلى أن القطاع العقاري ليس بحاجة إلى دعم بل إلى تشريعات لتحفيز 

القطاع الذي يشكل حوالى 30 % من الناتج المحلي اللبناني.

وقع الرئيس التنفيذي للشركة العقارية سيفن تايدز، عبد 
هللا بــن ســليم، والمدير التنفيــذي للتطوير في مجموعة 
فنادق بارســيلو خايمي بوكسو، اتفاقية أعلنت بموجبها 
“سيفن تايدز” عن اختيارها لمجموعة فنادق “بارسيلو” 
اإلســبانية لتصبح المشغل الجديد لفندق “ديوكس دبي” 
مــن فئة الخمس نجوم، ويقع الفنــدق في الجزء الغربي 

من نخلة جميرا.
وبموجب ذلك، سيأخذ الفندق اسم “ديوكس دبي- رويال 
هايدواي” وســيصبح أول فندق في المنطقة يحمل اســم 
عالمة المنتجعات والفنادق الفاخرة “رويال هايدواي”.

“بارسيلو” تدير فندق ديوكس دبي

عبد هللا بن سليم

أطلق حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم “برج 
جميــرا”، الذي تنفــذه مجموعة دبي القابضــة، ليكون 
عالمة مميزة للمشــهد العمرانــي والحضاري في دبي، 

ووجهة سياحية عالمية من الطراز األول.
ويتمتع البرج، الذي ســيصل ارتفاعــه إلى 550 متراً، 
بموقعــه االســتراتيجي ضمــن مشــروع “داون تاون 
جميــرا”، ويتكون من جزئين تربطهما منصة زجاجية 
واســعة ذات إطاللــة بانوراميــة، ومســاحات واســعة 
مخصصــة إلقامــة احتفاليــات وفعاليــات ومناســبات 
اجتماعية وثقافية متعددة. وسيتم إنجاز المرحلة االولى 

من المشروع في عام 2023.

حاكم دبي يطلق “برج جميرا”

اتفاقية بين “الرهن العقاري” وبنك القاهرة عّمان

وقع نائــب المدير العام للشــركة 
األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهن 
العقاري عبد الرزاق طبيشــات، 
ونائب المدير العام لبنك “القاهرة 
عمان” رنا الصناع، اتفاقية تمنح 
بموجبهــا الشــركة البنــك قرضاً 
بمبلــغ 10 مليــون دينــار )14.1 

مليون دوالر(، ألجل 5 ســنوات، بسعر فائدة متغير، إلعادة تمويل القروض السكنية 
الممنوحة من قبل البنك لعمالئه بضمان رهونات عقارية.
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صــرح رئيــس الحكومــة التشــيكية اندريــه بابيــش، 
للتلفزيون التشــيكي، بعد استقباله رئيس منظمة الهالل 
األحمــر العربي الســوري خالد حبوباتــي، بأن الدولة 
التشــيكية بالتنســيق مع الدولة السورية، ستبني مجمعاً 
لأليتام في ســورية لـ150 طفالً، على مساحة 20 ألف 
متر مربع، وأن الدار ســتضم حضانة ومدرسة وسكناً 

وملعباً.
وقال بابيش: إن شــركات سورية ســتبني هذا المجمع 
بناء على تصميم مهندس معماري سوري، وإن تشيكيا 
ســتغطي نفقات تشغيله لعام، وهو تعاون على مستوى 
الصليــب األحمر التشــيكي والهالل األحمــر العربي 

السوري.

التشيك تبني داراً لأليتام
في سورية

6 مليارات ليرة لتحسين مركز حلب

أعلن مدير الشــؤون الفنية في مجلس مدينة حلب، شادي 
شــرف الدين، أن المجلس أنجز الدراسات التنفيذية للبدء 
بتنفيذ مشــروع تحســين وتجميــل مركــز المدينة على 
مســاحة 30 هكتار، بقيمة مالية 6 مليارات ليرة سورية، 
وأن المشــروع يمتد من ساحة سعد هللا الجابري شماالً، 
باتجاه باب انطاكية جنوباً، بمحاذاة ســور المدينة غرباً، 
وكشف السور وإبراز معالمه األثرية والتاريخية، وإعادة 
النظر بمجرى نهر قويق، وتأهيل البنى التحتية لشوارع 

وساحات مركز المدينة. وقال شرف الدين، إنه سيتم ترميم كتل األبنية في سوق الهال 
بكلفــة 1.5 مليار ليرة، مع إحداث منشــآت فيه على مســاحة 5 هكتار لتشــمل )موالً 
ومطاعماً وأقســاماً ترفيهية(، وتنفيذ ســاحات مفتوحة للسياحة الشعبية، وكافتيريات، 
واستثمار بعض األبنية كفنادق، وأن جميع هذه المنشآت والعناصر ستحاكي بمعالمها 

وهويتها الطراز العمراني القديم لحلب القديمة.

شادي شرف الدين

بناء 2000 وحدة سكنية في الموصل

نوفــل  نينــوى،  محافــظ  أعلــن 
العاكــوب، عــن المباشــرة ببناء 
ألفي وحدة ســكنية مــن صندوق 
اإلســكان العراقــي، بالتعاون مع 
شركة السعد الهندسية المنفذة، في 
مدينة الموصل. وقــال العاكوب: 
إن الوحدات السكنية ستوزع على 

ضفتي النهر )األيســر واأليمن(، وإن ذلك في ســبيل عودة النازحين إلى مناطقهم في 
الموصل. أعلن نائــب رئيس جمعية المقاولين في طهران، ايرج 

رهبــر، عن إبــرام مذكرة تفاهم بين إيران وســورية، 
تقضــي ببناء مدينة و200 ألف وحدة ســكنية، على أن 
يتم البــدء بتنفيذها خالل الربــع الثاني من عام 2019 

الجاري.
 وبيّن رهبر، أن األعمال اإلنشائية المزمعة ترتكز في 
العاصمة دمشــــق، الفتاً إلى إمكانية حصول ســورية 
علــى خــط ائتمان مــن إيــران، بقيمة مليــاري دوالر 

أميركي.

مدينة إيرانية في سورية
وخط ائتمان بملياري دوالر

الصينيون األكثر شراًء للعقارات في أميركا

احتــل الصينيــون المرتبــة األولى 
شــراًء  العالــم  جنســيات  كأكثــر 
للعقارات في أميــركا خالل 2018 
للعام السادس على التوالي. وبحسب 
تقريــر الجمعية الوطنية للوســطاء 
العقاريين في الصين لعام 2018 فإن 
الصينيين اشــتروا ممتلكات ســكنية 

في اميركا بما يقدر بـ30.4 مليار دوالر. وبلغ متوســط سعر المنزل المباع للمشترين 
الصينيين في الواليات المتحدة 439.1 ألف دوالر خالل العام الماضي مقارنة بـ530 
ألف دوالر في عام 2017. ويرى عاملون في القطاع العقاري، أن منطقة خليج سان 
فرانسيســكو، الموقع المفضل للمســتثمرين الصينيين، تواصل جذب مشتري المنازل 

الصينيين الذين تحولوا إلى مستويات جديدة من العقارات منخفضة السعر.
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مرسيليا ومصر لالستثمار تطوران مشروعاً عمرانيًا

الخليجيــة  المصريــة  “مرســيليا  وقعــت 
لالســتثمار العقاري”، عقد تطوير مشروع 
الجديــدة  اإلداريــة  بالعاصمــة  عمرانــي 
بالشــراكة مع “مصر لالســتثمار والتنمية 
العمرانيــة”، يمتــد على مســاحة 42 فداناً، 
وبإيــرادات تصــل إلــى 5 مليــارات جنيه 
)250,1 مليــون دوالر(. ومــن المتوقع أن 

يتم تنفيذ وتســليم المشــروع خالل 3 ســنوات على مرحلتين. وتبلغ حصة “مرسيليا” 
في اإليرادات المتوقعة للمشروع 64 %، فيما تبلغ حصة “مصر لالستثمار” 36 %.

وقد قع العقد، كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة شــركات مرســيليا شــريف حليو، 
ورئيس مجلس إدارة “مصر لالستثمار والتنمية العمرانية” اللواء رجائي إسماعيل.

قــال مســؤول بشــركة القرى الذكيــة التابعــة لوزارة 
االتصاالت إنها ســتتولى إدارة وتشغيل أول قرية ذكية 
بمنطقة شــمال القاهــرة وتحديداً في مشــروع البروج 
بمدينة الشروق. كما أنه تم االتفاق مع مجموعة كابيتال 
غــروب بروبرتيــز للتطوير العقــاري، المالكة للقرية 
الذكيــة على التشــغيل وإدارة القرية فــور االنتهاء من 

انشاءها.
وتتكون القرية الذكية من 12 مبنى على طريق القاهرة 
اإلسماعيلية، وتضم مجمعاً متكامالً على مساحة 120 
ألــف متر مربع وعلى مســاحة بنائية تبلــغ 100 ألف 
متر مربع. وصمم المشروع شركة سكوير آند بارتنر، 

وهي شركة هندسية بريطانية.

إنشاء أول قرية ذكية شرق القاهرة

تركيا: اعفاء “برج الباباز” من االفالس

فاز مشروع “برج الباباز” السكني التركي 
بإعفاء من إشــهار اإلفــالس، حين صوت 
دائنــون بالســماح لشــركة بناء باســتكمال 
العمل في المشــروع. وقال محامي الشركة 
أوزغور يانار إن غالبية الدائنين للشــركة، 
صوتوا على استمرارها في بناء المجمع في 
مدينة مودورنو باستخدام رأسمال وأصول 

الشركة. لكن األمر لم يكن مرضيا لجميع مالكي المنازل. ويقع المشروع  على مسافة 
200 كيلومتر شــرقي اســطنبول، ويتألف من منازل متشابهة تصطف وراء بعضها 
البعــض، على شــكل قصــور بأبراج رمادية مشــابهة لما موجود فــي “ديزني الند” 
وجميعها مبنية حول مركز للتســوق وفندق. واشــترى كويتيون نحو نصف العقارات 

السكنية في المشروع وفقا للموقع اإللكتروني للشركة.

أعلنــت وزارة اإلعمار 
والبلديــات  واإلســكان 
واألشــغال العامــة في 
العــراق، أنهــا ســتقوم 
بتوزيــع قطــع أراضي 
متــراً   150 مســاحتها 
قطعــة  لــكل  مربعــا 
مــع الخدمــات لــذوي 
الدخــل المحدود مجاناً، 

وأخــرى بمســاحة 250 متــر مربع لكل قطعــة لذوي 
الدخل المتوسط بســعر 75 ألف دينار للمتر المربع مع 
الخدمــات، ولشــريحة المســؤولين 400 متر مربع فما 

فوق بسعر 150 ألف دينار للمتر.
وقال وكيل الوزارة للشــؤون الفنيــة جابر عبد خاجي: 
إن ذوي الدخل المتوسط تشمل الموظفين والكسبة، فيما 
يتطلب على ذوي الدخل المحدود جلب كتاب من وزارة 

التخطيط تؤكد ذلك.

أراضي سكنية مجانًا لفقراء العراق

جابر عبد خاجي

“أمنيات” ُتطلق شقة عرض نموذجية

أطلقت مجموعة أمنيات العقارية، 
ومقرهــا دبــي، عرضهــا للشــقة 
النموذجية في مشروع “ستيرلنغ” 
الســكني الواقــع بيــن منطقة برج 
خليفة وقنــاة دبي المائية، والمقرر 
إنهائــه في الربع األخيــر من عام 
2019. ويتألــف المشــروع مــن 

برجين توأمين يُطلق عليهما البيت الشــرقي والبيت الغربي. ويوفر المشــروع شــقق 
ســكنية من طراز استوديو واســع وغرفتين و3 غرف نوم ووحدات “بنتهاوس”. كما 
يحتوي كل برج على حوض ســباحة في الهواء الطلق وتراســات جانبية، فضالً عن 

الحدائق.
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التحتية انســجاماً مع رؤية 2030، فمن المتوقع أن تزداد أعداد الزوار لتبلغ 
26 مليون زائر بحلول عام 2023، وأن تســتقر مساهمة السياحة في الناتج 
المحلي اإلجمالي عند معــدل 7 % لتبلغ 138 مليار لاير ســعودي ) 36.8 

مليار دوالر(.
تجارة التجزئة

وتــؤدي تجارة التجزئــة دوراً أساســياً في النمــو أيضاً، حيث أشــار تقرير 
CBRE إلــى أن العديد مــن مالكي المراكــز التجارية الكبرى ســيحاولون 
االســتفادة من اإلصالحات في مجال الترفيه عبر تجديد أو إعادة تجهيز هذه 
المراكز لتســتوعب صاالت سينما وتجتذب مســتأجرين جدد. وانطالقاً من 
التأثير الكبير للســكان، فإن الدخل واإلنفاق المنزلي علــى مبيعات التجزئة 
ســينعكس على الطلب على مســاحات تجارة التجزئة أيضاً، وتشير األرقام 
الصادرة عن شــركة “أكســفورد إيكونوميكس” والهيئــة العامة لإلحصاء، 
إلى أن 46 % من متوســط اإلنفاق المنزلي في الســعودية يذهب إلى تجارة 
التجزئة، نصفه يذهب إلى قطاع األطعمة والمشــروبات، وهو ما يدل على 

األهمية الدائمة لهذا القطاع في المساحات التجارية.
تغيير في االقتصاد

وقال مدير االستشارات االستراتيجية لدى CBRE لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وتركيا، سايمون تاونسند: تســتعد السوق السعودية للنمو مع 
مشاريع كبرى تتضمن 16 مجمعاً  ترفيهياً ومركزاً مائياً و3 مراكز ترفيهية 
إضافية من المخطط اســتكمالها بحلــول عام 2030. وال شــك في أن قطاع 
الترفيه ســيغير وجه االقتصاد في المملكة، فهو يشكل طيفاً غنياً من الفرص 
السعودية نظراً لكونه قطاعاً غير مستثمر من قبل.أمام المستثمرين األجانب الذين ينتظرون بفارغ الصبر الدخول إلى السوق 

قطاع العقارات في السعودية ينطلق بـ“الترفيه والسياحة”

الترفيه قادم بقوة
يتوقــع التقرير الــذي حمل عنــوان: “الترفيه فــي المملكة 
العربية الســعودية: النقلة النوعية”، أن يقــدم قطاع الترفيه 
مساهمات مهمة للنمو االقتصادي في 2019، حيث سيوفر 
300 ألف وظيفة بحلــول عام 2020. وســيؤدي صندوق 
االســتثمارات العامة دوراً رئيســياً في تحفيز النمو في هذا 
القطاع، غير أنه من المتوقع أيضاً أن يمول القطاع الخاص 

40 % من مخططات االستثمارات في قطاع الترفيه.
وســتحظى اإلصالحات المخطــط لها في قوانيــن المملكة 
والتي تتضمن اللوائح التنظيمية لشــراكات القطاعين العام 
والخاص، إضافة إلى تلك التي من شأنها تقليل الوقت الالزم 
الســتصدار تأشــيرات العمل بأهمية بالغة في تنمية قطاع 
الترفيه، كما أن رفع الحظر عن دور السينما سيكون محفزاً 
أساســياً للنمو. ويالحظ التقرير أهمية تخصيص المشاريع 
لتالئم متطلبات المشــغلين بهدف تحقيــق التميز لكل منها، 
وضمان إحداث تأثير مســتمر في مختلــف مراكز التجزئة 
ووجهــات الترفيه الكبرى. عــالوة على ذلــك، فإن تحقيق 
التميز له أهميــة خاصة مع وجــود توقعات بافتتــاح أكثر 
من 350 دار ســينمائية و2500 شاشة عرض في مختلف 

أرجاء المملكة بحلول عام 2030.
جيل الشباب والدفعة الكبرى

يؤدي التنوع السكاني دوراً أساسياً في رسم مالمح المشهد 
الجديد للترفيه في السعودية، ومع كون أكثر من 60 % من 
السكان تحت ســن الـ35، فإن الفرصة ســانحة الستهداف 
جيل الشــباب الذي كان يســافر في الســابق خارج المملكة 
ألغــراض الترفيه. ويتوقــع التقريــر أن اإلنفــاق الداخلي 
ســيرتفع مع إرســاء مراكز ترفيهيــة مزدهــرة، وخاصة 
في قطاعــات ذات صلة مثل قطاع األطعمة والمشــروبات 

وقطاع الضيافة.
السياحة

من المتوقع أن تنعكــس اإلصالحات في قطاع الترفيه على 
قطاع الســياحة، إذ يعتمد قطاع الســياحة الســعودي حالياً 
بشــكل كبير على المســافرين بقصد أداء العمرة وفريضة 
الحج. وبفضــل التشــريعات الحكوميــة الجديدة بمــا فيها 
إتاحة تأشــيرات ســياحية وإجــراء تطويرات هامــة للبنية 

في إطار خطط المملكة العربية السعودية إلحداث التغيير الشامل وتنويع االقتصاد، ال بد أن يجد قطاعا الترفيه 
والسياحة السبيل لالستفادة من هذه الخطط، حيث يقدر أن يساهم القطاعان في نمو سوق العقارات في شكل 
مضطرد وتزويد الخزينة العامة بمليارات الدوالرات، بحسب تقرير نشرته شركة CBRE العالمية المتخصصة في 

مجال االستشارات العقارية.
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على ابتكار نموذج رياضي يضع بمساعدة الذكاء االصطناعي خوارزمية 
مبتكرة تســهم في إيجاد فرص عمل لالجئين ودمجهم في المجتمع ليكونوا 

أفراداً منتجين وفاعلين.
ووظفت الهيئة تكنولوجيا البيانات في تحديد أفضل المناطق لمعيشة وعمل 
الالجئ بما يمكنه من االندماج في المجتمع، واستخدمت خوارزمية مبتكرة 
لتحديــد المناطق التــي تتناســب متطلبات ســوق العمل فيها مــع مهارات 

الالجئ وخبراته.
ووجد الباحثــون أن هــذه الخوارزمية ســاهمت في رفع معدالت تشــغيل 
الالجئيــن بنســبة 73 % فــي سويســرا و41 % فــي الواليــات المتحــدة 

األميركية.

حلول مبتكرة
هذه األفكار التي توفــر حلوالً مبتكرة لخدمة اإلنســان في مدن ومجتمعات 
المســتقبل تعزز رســالة القمة العالمية للحكومات كمختبــر عالمي مفتوح 
لألفكار وتبــادل الخبرات وإبــراز قصص النجــاح الملِهمــة والمبادرات 

الحكومية الناجحة من أجل عالم أفضل وغد واعد لإلنسان.
وتســتقبل ابتكارات الحكومات الخالقة التي ينظمها مركز محمد بن راشد 
لالبتكار الحكومي مئات المشاركات الحكومية النوعية سنوياً من عشرات 
مؤسسات أخرى من القطاعين الحكومي أو الخاص.الدول الراغبــة بعرض ابتكاراتهــا التي طورتها بمفردهــا أو بالتعاون مع 

حلول عالمية مبتكرة لعمل الالجئين وإسكانهم

تبرز أمام هــذا التحــدي تجارب وحلــول مبتكــرة نفذتها 
دول عدة إلســكان الالجئيــن وإدماجهــم فــي مجتمعاتها 
وتوفير الفرص لهــم ليكونوا أفراداً منتجيــن قادرين على 
إعالة أنفســهم وعائالتهم، تشــاركها هذه الدول من خالل 
“ابتكارات الحكومات الخالقة” التي ينظمها مركز محمد 

بن راشد لالبتكار الحكومي في القمة العالمية للحكومات.

التكنولوجيا هي الحل
وتعــرض ألمانيا وسويســرا فــي “ابتــكارات الحكومات 
الخالقة” مبادرتين مبتكرتين إلســكان الالجئين وتشغيلهم 
من أجل دمجهم بشــكل إيجابي في مجتمعاتها، اعتمدتا من 
خاللهما على التكنولوجيا والذكاء االصطناعي في تطوير 

الحلول لهذا التحدي الحيوي.

مشروع “إسكان الالجئين”
ابتكرت مدينة هامبورغ األلمانية نموذجــاً لحل التحديات 
الالجئيــن طورتــه بالتعــاون مــع جامعة “هافن ســيتي” 
ومختبر اإلعالم التابع لمعهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا، 
يتمثل في مشروع “إسكان الالجئين” باستخدام تكنولوجيا 

الذكاء االصطناعي.
وعبر شــراكة تفاعلية مع أفراد المجتمع األلماني، تســهم 
المبادرة في إيجاد أماكن الســتقبال الالجئين وتأمين إقامة 
الئقة لهم، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من 
خوارزميات المحاكاة، ونماذج الواقع االفتراضي المعزز 

لتحديد األماكن المتاحة إلسكان الالجئين.
وبعد سلســلة مــن االجتماعــات وورش العمــل مع صناع 
القــرار وأفــراد المجتمــع تــم تحديــد 161 موقعاً مناســباً 
الســتيعاب 24000 الجــئ، ما شــكل النــواة األولى لدمج 
الالجئين في المجتمع وقدم نموذجاً عالمياً جديداً للحكومات 

للتعامل مع هذه المسألة اإلنسانية الملحة.

خوارزمية العمل 
أما في سويســرا، فقد عملــت الهيئة السويســرية للهجرة 

تشكل اإلحصاءات الحديثة الصادرة عن األمم المتحدة عام 2018 حول حالة اللجوء في العالم تحدياً للكثير من 
الدول، خصوصاً تلك التي تستقبل موجات من حركة اللجوء الناتجة عن الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية 

وغيرها من مسببات انتقال األفراد من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى.
وتكشف هذه االحصاءات أن أعداد الالجئين في العالم تجاوزت 25 مليون الجئ ونازح داخل أوطانهم وخارجها، 
وهذا العدد الهائل يمثل تحدياً للدول المستضيفة لالجئين، وخاصة تلك التي لم تعتد على التعامل مع هذه 

األعداد، وتحديداً في القارة األوروبية التي استقبلت ماليين الالجئين خالل السنوات القليلة الماضية.



For more information regarding our affordable insurance 

options to secure yours and your family’s safety; visit our 

website, scan the QR code above, or e-mail us your questions 

at info@almashrek.com.lb

www.almashrek.com.lb

Keep a roof over their heads.
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مناخ متطرف
وفي العديد مــن الدول ال ســيما في شــرق إفريقيــا وجنوبها، أدت 
الظروف المناخية السيئة بسبب ظاهرة النينو إلى انخفاض مستوى 
االنتاج الزراعي وارتفاع أســعار المواد الغذائية األساســية. وباتت 
أعداد متزايدة من الدول أكثر عرضةً للكــوارث المرتبطة بالمناخ، 
وهي تعاني من تلك الكوارث بشــكل متكرر. وعلى مدار السنوات 
العشر األخيرة، أثرت الكوارث المرتبطة بتغير المناخ على نحو 16 

مليون شخص في المتوسط.
وتشــير األدلة إلى أن تزايد حــدة المناخ المتطــرف وارتفاع تقلباته 
الجوع وسوء التغذية.يهددان بتقويض المكاســب التي تم تحقيقها في ســبيل القضاء على 

الجوع بعصف مجدداً بدول إفريقيا جنوب الصحراء

بيّن التقرير المشــترك الذي أصدره المكتب اإلقليمي إلفريقيا التابع 
لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( ولجنة االمم المتحدة 
االقتصاديــة، أن أعداداً متزايدة من األشــخاص يعانــون من نقص 
التغذية في القارة مقارنــة بأي منطقة أخــرى، وأن نحو 20 % من 

سكان القارة عانوا من نقص التغذية خالل عام 2017.

عوامل مترابطة
وبحسب التمهيد المشــترك للتقرير الذي أعده مســاعد المدير العام 
لمنظمة الفــاو وممثلها اإلقليمي فــي إفريقيا أبيب هايلــي غابرييل، 
والسكرتيرة التنفيذية للجنة االقتصادية إلفريقيا فيرا سونغوي، فإن 
“الســبب وراء هذا التدهور هو األوضاع الصعبة التي يعاني منها 
االقتصاد العالمي، وتردي الظــروف البيئية، واندالع النزاعات في 
العديد من الدول، والتقلبات المناخيــة واألحداث المناخية المتطرفة 
التي تحدث في الوقت عينه في بعض األحيــان. وقد تباطأت وتيرة 
النمو االقتصادي خالل عام 2016 بســبب انخفاض أســعار السلع 
األساســية، وخاصة النفط والمعادن. كما تدهورت مستويات انعدام 
األمن الغذائي في الــدول المتأثرة بالنزاعات، وكثيــراً ما تفاقم ذلك 

بسبب الجفاف أو الفيضانات”.

جوع وتقزم وسمنة
ومن بين األشــخاص الجوعى في إفريقيا، الذين يقدر عددهم بنحو 
257 مليون شــخص، يعيــش 237 مليون فــي دول إفريقيا جنوب 
الصحــراء، و20 مليوناً في شــمال إفريقيا. وزاد عدد األشــخاص 
الذين يعانون من نقص التغذية بواقع 34.5 مليون شــخص مقارنة 
بعام 2015. ويعود السبب وراء نصف هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد 
الســكان الذين يعانون من نقص التغذية في غرب إفريقيا، في حين 
ارتفع عدد الســكان الذين يعانون من نقص التغذية في الشرق بنحو 

الثلث.
وعلى المستوى اإلقليمي، تشهد مستويات انتشار التقزم بين االطفال 
دون ســن الخامســة انخفاضاً، إال أن عدداً قليالً من الدول اإلفريقية 
تســير على المســار الصحيح لتحقيق هــدف التغذيــة العالمي للحد 
من انتشــار حاالت التقزم. في حين يســتمر عدد االطفال دون سن 
الخامســة الذين يعانون من البدانة في االزدياد، وخاصة في شــمال 
القارة وجنوبها. وبحسب التقرير االقليمي، تسجل القارة تقدماً بطيئاً 
في الجهــود الرامية للوفاء بأهــداف التغذية العالميــة التي وضعتها 

منظمة الصحة العالمية.

بعد سنوات من االنخفاض، عادت مستويات الجوع في إفريقيا لالرتفاع مجدداً، حيث تشير التقديرات إلى أن 
237 مليون شخص في الدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى يعانون من نقص تغذية مزمن، األمر الذي 

يقوض المكاسب التي تحققت خالل السنوات الماضية.

أبيب هايلي غابرييل
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25 % من ســوق الســـلع الفاخرة بحلول عام 2025 صعوداً من 
10 % فــي 2018، األمــر الذي ســيضعف من قنوات التســويق 

التقليدية.
• هيمنة متاجر المستقبل: وبحسب الدراسة سينخفض االقبال على 
المتاجر التقليدية لصالح الشــراء عبر اإلنترنت، كما حدث بالفعل 

في قطاعات التجزئة األخرى )مثل متاجر الموسيقى والكتب(.
• سوق أكثر شباباً: سيشــكل جيل األلفية والجيل الذي يليه حوالى 
55 % من الســوق في العام 2025 وسيســهمان في نموها بنسبة 

.% 130
• بــروز الثقافات الرئيســية والثقافــات الفرعية: ستشــكل الثقافات 
المتطورة )الدينيــة واإلثنيــة( والثقافات الفرعية )األقليات( ســوق 
األزياء والســلع الفاخرة في العــام 2025، وســيزداد تأثيرها على 
اتجاهات المســتهلك. وســيتعين على العالمات التجارية االعتراف 

بهذه الثقافات والتعامل معها من أجل المنافسة في السوق.
• سوق واحد: ستتخطى العالمات التجارية الفاخرة في العام 2025 
حدود المنافسة التقليدية، وسيصبح نموذج العمل القياسي الذي تنمو 
من خالله العالمات التجارية إما نموذجــاً متخصصاً في فئة ما، أو 

متنوعاً يذهب بنمط الحياة العصرية إلى حدوده األقصى.
• المقاربة الذكية: أكد العام 2018 االتجاه األخير للربحية المرتفعة، 
من هامش ربــح بنســبة 19 % قبل الفوائــد والضرائب فــي العام 
2017 إلى 20 % في 2018. ومع ذلك، تستمر التطورات الرقمية 
في تغيير مالمح النفقات الرئيســية فــي ما يتعلق بأرباح وخســائر 
العالمات التجارية لمقاربة “أكثر ذكاًء” في سلسلة القيمة.العالمات التجارية. وستشهد مســتويات الربحية استقراراً بعد تبني 

السلع الفاخرة تنمو ومبيعاتها تكّرس واقعًا جديداً

حسب المناطق
يقود المســتهلكون الصينيون اتجاه النمو في ســوق السلع الفاخرة، 
وتبلغ نســبة إنفاقهم حوالــى 33 % مــن إجمالي اإلنفــاق العالمي. 
وتراجعت المشــتريات في اليابان بشــكل طفيف، ما دفع العالمات 
التجارية للبحث عن حلول جديدة الستقطاب المستهلكين. ومع ذلك، 
فقد حققت مبيعات التجزئة نمواً بنســبة 3 %. وفي أوروبا شــهدت 
المبيعات تراجعاً بسبب ارتفاع اليورو الذي أثر على القوة الشرائية 
للســياح. وعلى النقيض، فقد ازدهــرت مبيعات الســلع الفاخرة في 
األميركيتين بنسبة 5 %، وظهر كٌل من كندا والمكسيك بشكل قوي، 

في حين أثرت التقلبات السياسية على األداء في البرازيل.
وعن منطقة الشرق األوسط، قالت مديرة “بين آند كومباني الشرق 
األوســط، آن لور مالــوزا: “في حيــن كان هناك بطء فــي إجمالي 
مبيعات الســلع الفاخــرة في الشــرق األوســط، فــإن مبيعاتها عبر 
اإلنترنت ارتفعت بنسبة تزيد على 30 % ليرتفع بذلك حجم االقبال 

على شراء السلع الفاخرة عبر اإلنترنت بنسبة 5 %”.

السلع الفاخرة المفضلة
 وبحسب الدراســة، شــكلت األزياء المحتشــمة حوالى 40 % من 
المالبس النســائية الفاخرة في العــام 2018، بما فــي ذلك المالبس 
الخاصة بالمســلمين. كما تســتحوذ المالبس ذات القياسات الكبيرة 

على نسبة 20 % من المالبس النسائية الجاهزة.
وشهدت سوق السلع الفاخرة المســتعملة ارتفاعاً نتيجة النمو القوي 
في أوروبــا، التي اســتحوذت على نصف هذا الســوق، وكذلك نمو 
المنصات المخصصة لهــذا الغرض عبر اإلنترنــت، حيث جاءت 

الساعات والمجوهرات في صدارة المشتريات.
وعموماً، كانت األحذية والمجوهرات في أعلى فئات السلع الفاخرة 
نمواً مــن حيث المبيعات بنســبة 7 % لكل منهمــا، تالهما الحقائب 
ومستحضرات التجميل. ولم تشهد مبيعات الســاعات الفاخرة نمواً 

ملحوظاً، في حين شهدت مبيعات األلبسة بعض المعاناة.

اتجاهات سوق السلع الفاخرة في العام 2025:
• بروز المستهلك الصيني: سيشــكل المستهلكون الصينيون حوالى 
45 % من الســوق العالمية، حيث ســتكون نصف مشــترياتهم من 

السلع الفاخرة من داخل الصين.
• التجارة اإللكترونية: ســتكون اإلنترنت ساحة رئيسية لمشتريات 
الســلع الفاخرة، ويتوقع أن تشكل عمليات الشــراء عبر اإلنترنت 

أشارت شركة االستشارات اإلدارية العالمية “بين آند كومباني” في دراستها السنوية السابعة عشرة حول 
سوق السلع الفاخرة، إلى أن هذه السوق واصلت نموها خالل العام 2018، لترتفع قيمتها بنسبة 5 % إلى حوالى 
5 تريليونات درهم إماراتي (1.3 تريليون دوالر  أميركي). ونتيجة لهذا األداء المتميز، تتوقع الشركة نمواً بمعدل 

سنوي مركب من 3 % إلى 5 % حتى العام 2025، مع بروز مالمح جديدة ستميز هذه السوق.

آن لور مالوزا
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األجور بســبب العديد من المتغيــرات في ســوق العمل. وعلــى الرغم من 
فجوات اإلنتاج اإليجابية، أو تزايد الطلب بمستويات أعلى من الناتج المحلي 
اإلجمالي الممكن في العديد من االقتصادات المتقدمة، فإن التضخم لن يرتفع 

بشكل أكبر إذا لم تتجاوب األجور مع ضيق أسواق العمل.
ثانياً: تدني الطلب على السلع المعمرة

تراجع الطلب الهيكلي على السلع عالية التكلفة )المنازل واألجهزة المنزلية 
والسيارات( بشــكل واضح منذ األزمة المالية العالمية 2008، حيث أصبح 
تقليص الديون أمراً شــائعاً وبدأ شــباب جيــل األلفية في تغييــر األولويات 
االستهالكية. ومع تراجع الطلب على هذه السلع، ينخفض اإلنفاق الرأسمالي 
كثيف االعتماد على المواد، وهو ما يؤثر بدوره على توقعات أسواق الطاقة 

والديزل والمعادن األساسية.
ثالثاً: استجابة المعروض لتغير ألسعار

أي مدى استجابة اإلنتاج أو الكمية المعروضة لتغير األسعار. وعادة ما تعاني 
أسواق الســلع من التباين في سرعة اســتجابة العرض والطلب، حيث تكون 
استجابة العرض بطيئةً في المدى القصير، وهي مشكلة يُشار إليها بـ“دورة 
الماشية”. ويساهم ذلك في خلق فترات من النقص الحاد أو االرتفاع الكبير في 
المعروض، وهو ما يؤدي إلى تحركات كبيرة في األسعار. وفي حين أن هذا 
األمر ال يزال ينطبق على سلع مثل النحاس أو النفط الصخري، إال أن التقدم 
التكنولوجي واالبتكار يعمــالن على تقليص فجوة المرونــة ما بين العرض 
مثال على ذلك هو تأثير النفط الصخري في أسواق الطاقة.والطلب ويجعالن الطلب أسرع استجابة لألسعار في المدى القصير. وأفضل 

صعود أسعار السلع األساسية والتحديات ال تزال قائمة

ويرتبــط االنتعــاش الحالي في أســعار الســلع األساســية 
بعنصريــن داعميــن رئيســيين: أولهما، أســواق العمالت 
األجنبية، حيث أن ضعــف الدوالر األميركــي يعمل عادة 
لصالح أسعار السلع. وبما أنه يتم تحديد أسعار معظم السلع 
األساســية مقابل الدوالر، فإن حجم الطلب غير األميركي 
يميل إلى الزيادة كلما انخفضت قيمة الدوالر، وهو ما يدفع 
األســعار إلى االرتفاع. وقد انخفضت قيمة الدوالر بنســبه 
1.8 % مقابل سلة مؤشر الدوالر األميركي )DXY( منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
أمــا العامــل الثاني، فتمثــل في انعــكاس اتجاه االســتجابة 
السعرية المفرطة ألسعار الســلع في سياق استمرار سالمة 
النمو العالمي وبدايــة الدورة المتأخرة لحركات األســعار. 
وبالرغم مــن تراجع النمو فــي الواليات المتحــدة ومنطقة 
اليورو والصين واليابان، من المتوقع أن يستقر الطلب على 
السلع عند مســتويات معقولة. ويتوقع صندوق النقد الدولي 
أن يبلغ النمو العالمي في 2019 بحدود متوسط ما بعد أزمة 

إفالس بنك لهمان، أي 3.4 % على أساس سنوي.
عالوة على ذلك، تتحرك الدورة االقتصادية الرئيســية في 
الواليات المتحدة تدريجياً باتجاه الدورة المتأخرة أو التوسع 
المتأخــر، وهو ما يعني عــادة ارتفاع التضخــم وزيادة في 
تشدّد السياسات النقدية، أي ظروف مواتية للسلع أكثر منها 

لألسهم أو أصول الدخل الثابت.
معوقات في األفق

ويؤكد التحليل وجــود 3 عوامل أو معوقات من شــأنها أن 
تحد من نطاق االرتفاع في أســعار الســلع خالل السنوات 

المقبلة:
أوالً: التضخم

يظل التضخــم والتوقعات الخاصة بالتضخــم، الذي يرتبط 
بعالقة إيجابية مع أســعار الســلع، مقيــداً بالتغيرات طويلة 
المدى في االقتصادات المتقدمة. وتاريخياً، تنتعش أســعار 
السلع أكثر بعد بدء تسارع التضخم، حيث تنشأ حلقة ردود 
فعــل إيجابية ويتحول المســتثمرون نحو الســلع باعتبارها 
مالذاً آمنــاً من التضخــم. لكن أصبــح ما يعــرف بمنحنى 
فيليبس، أو العالقة طويلــة المدى بين البطالــة والتضخم، 
يأخذ مســاراً أفقياً أكثر، مــع الصعوبات التــي تواجه نمو 

بدأت أسعار السلع األساسية تتعافى من المستويات المنخفضة التي ُسجلت أواخر عام 2018، وفق تحليل 
 ،S&P GSCI وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غولدمان ساكس للسلع األساسية .QNB صادر عن بنك قطر الوطني
بنسبه 9.3 % من أواخر ديسمبر/كانون األول 2018، إلى أواخر يناير/كانون الثاني 2019، بعد أن كان قد هبط 
بنسبة 26.9 % من أوائل أكتوبر/تشرين األول 2018. وقد تحرك مؤشر بلومبيرغ للسلع األساسية، األقل اعتماداً 

على السلع النفطية، في مسار مماثل حيث انتعشت األسعار بنسبة 4.6 %.
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على فن تزيين قوالب الحلوى وتذوق عينات من قوالب الكيك التي 
تم تصميمها محليــاً وإعدادها حصرياً للمعــرض بمنتهى الحرفية 

واإلبداع.

تكريم الرواد
ولم يخيب المعرض ظن الزوار الذين ترقبوا اإلعالن عن الجائزة 
الكبرى بفارغ الصبــر، حيث تــم تكريم رّواد القطــاع. وحصلت 
فانــدا نوفــاك، المصممــة البولنديــة علــى جائزة “أفضــل متجر 
لتصميم فســاتين األعراس” المرموقة، في حيــن حصل “دانس” 
علــى جائزة أفضــل موســيقى وعــروض ترفيهية. كمــا حصلت 
“ميمينكو كرييشــن” على جائزة التصوير الفوتوغرافي وتصوير 
الفيديو لألعراس، أمــا “كو-أوريجيناليتي” فنالت جائزة تذكارات 
الزفاف. وتمكن “ال ماركيز” من الحصول على جائزة مجوهرات 
األعراس، في حين فازت “فيفا ويدينجز” بجائزة تخطيط وتصميم 
األعراس، وحصلت “زايا نوري آيالند” على جائزة أفضل موقع 
لألعراس، كمــا حصلت “دبي أوبــرا” على جائزة خيار الشــعب 
بناء على تصويت الحضور، وهي بالتأكيد تستحق هذه الجائزة في 

عالم مواقع األعراس.
وحظي تعاون “معــرض دبي للعروس 2019” مــع وزارة تنمية 
المجتمع بترحيب كبير من الحضور طــوال فعاليات المعرض، ال 
ســيما الجناح الخاص الذي تم تنظيمه لعرض منتجات من تصميم 
و“شوكوالتة تسنيم” و“جنى للتمور”.أصحــاب الهمم، بمــا في ذلــك منتجــات “قــالدة”، و“أكريلك”، 

تصاميم مبتكرة في معرض دبي للعروس 2019

زوار ونخب
احتشــد الزوار المتلهفون يومياً حول المنصة الرئيســية في قســم 
“ســيكريت غــاردن” )الحديقــة الســرية( لالطالع علــى أحدث 
تشــكيالت األزياء التي تحمل توقيع أبــرز المصممين والعالمات 
مثل دار “ســيفدا لألزياء والخياطة والتطريز”، ومصممة األزياء 
الهنديّة ريتــو كومار، ودار “بييــرو كاميلــو”، ودار”آبل وانج”، 
ودار: جاريمــون روفيــروس كوتــور”، و“نور خنجــر لألعمال 
الفنية”، و“أتيلييــه زهرة”، والمصمم فيــرن وان، من دار “أماتو 
كوتور”، إلــى جانب عروض األزياء الحصريــة لـ“معرض دبي 

للعروس”.
فيما شــهدت العــروض التوضيحيــة اليومية من صالــون “تيبس 
أنــد تــوز”، ومجلــة “ســافوار فليــر”، و“مستشــفى اإلمــارات 
التخصصــي”، و“المركز الكنــدي الطبي”، و“قمــرة” للتصوير 
الفوتوغرافي، حضــوراً الفتاً من الــزوار الذين اســتمتعوا كذلك 

بالعرض الترفيهي الراقص ’موف أند غروف‘ مع ريا بيري. 
كما اســتضاف المعرض نخبة من أبرز مشــاهير مواقع التواصل 
والشــخصيات المؤثرة في عالم الموضة واألزياء، وحظي الزوار 

بفرصة حصرية للقائهم والتقاط الصور معهم.
واســتعرض أيضاً ممثلــون عن نخبة مــن المتاجــر المتخصصة 
بإعداد قوالــب الكيك وحلوى الزفــاف مهاراتهم االســتثنائيّة على 
مدار أيام المعرض، ومن بينهم “شــاتو بالنــك”، و“هاوس أوف 
كيك”، و“ذا كيك الب”، و“الدوريــه”، و“ديكوريتف كيكس باي 
مانوري” ومخبز “ماغنوليــا”. وحظي الــزوار بفرصة للتعرف 

شهدت  متتالية  أيام   4 مدى  على  استمر  حافٍل  برنامج  بعد  فعالياته   ”2019 للعروس  دبي  “معرض  اختتم 
ولقاءات  الفاخرة،  المجوهرات  وتصاميم  مخفضة،  بأسعار  الراقية  واألزياء  الزفاف  صيحات  أحدث  استعراض 
مع مشاهير مواقع التواصل وعروض خاصة على أحدث االبتكارات في عالم العناية بالجمال والشعر والصحة 

والعافية.
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“كرونو 4 غراند” من “إبرهارد آند كو”
تواصــل “إبرهارد آنــد كو” طرح 
إصدارات جديدة من سلسلة “كرونو 
4” المبتكــرة التــي تتضمن شــعار 

رياضة السيارات.
وتأتــي “كرونــو “4 فــي إصــدار 
محدود من 500 قطعة بعلبة سوداء 
من الفوالذ المقــاوم للصدأ. ويحمي 

الساعة بلور زفير غير عاكس.
أما نسخة الفوالذ المقاوم للصدأ فتأتي 
بحزام أســود مــن المطــاط وتتميز 

بنقش E بارز خاص على الجانب، وهو شعار الدار المعروف.

“إكسكاليبور شوتينغ ستار” الوردية
احتفلت دار الســاعات السويسرية 
“روجيــه دوبــوي” بيــوم الُحب 
من خــال إصدار “إكســكاليبور 
شوتينغ ســتار” النســائي األنيق، 
بقطر 36 مللم. كما تتألّق الســاعة 
بذهب وردي عيار 18 قيراط مع 
ماسات بيضاء ذات قّصة مستديرة 
ولمســات مــن المينــا. يتوفر هذا 
الطــراز بإصدار محــدود من 28 
قطعــة مــع إمكانيــة االختيار بين 

اللون األزرق أو الوردي.

االصدار الجديد لـ“راوند 39”
قامــت دار الســاعـــات كـــوروم - 
Corum بتقديــم إصدارها الجديـــد 
“غولدن بريدج راونــد 39” الفاخر 
باللــون األحمــر األنيــق. وكشــفت 
كوروم عن 6 إصــدارات جديدة من 
المجوهــرات الراقية تســلط الضوء 
علــى 5 أحجــار اســتثنائية: الماس، 
تســافوريت  الياقــوت،  الزفيــر، 
والجمشــت حيــث تــم ترصيــع هذه 

األحجــار بدنتيل من الذهــب الحقيقي. 
تحتوي هذه اإلصدارات على 76 ماسة.

توندا 1950 تتزين بماسات مستديرة
تقدم برميجياني فلورييه إصدارات توندا 
1950 الجديدة  وتزين حافة الساعة 51 
ماســة مســتديرة، بوزن 1.8 قيراط كما 
تحتوي على 36 حجر متطاول الشــكل 
تم اختيارها وترتيبها حسب درجة اللون 
الدقيقة بحيث تعيد تشكيل طيف قوس قزح 
كاماً بشكل تدريجي. ويحتوي اإلصدار 
على إحــدى و20 بلــورة زفيــر بألوان 
الــوردي، األزرق، األصفر والبرتقالي، 
3 ياقوتــات وســتة أحجاركريمــة مــن 

التسافوريت، يصل إجمالي وزنهم إلى 3.73 قيراط.

Tissot Heritage ألناقة شبابية
 Tissot ترمز ســـــاعة
 Heritage Visodate
Quartz، المســتـوحـاة 
مــن مجموعــة 1950، 
إلــى الدمــج الســلس ما 
بين الكاسيكية العاطفية 
وشــغف الشباب، والذي 
تصميمهــــا  في  يبـــرز 
الكوارتز. وتتميـز هــذه 

الــسـاعـــة أيضاً بقرص انسيابي وخطوط زاوية مموجة وبراعة 
في االرتداء.

Aquis Date Diamonds في عيد األم
 Aquis Date يـأتــي إصــــدار
Diamonds مــن “أوريــــس” 
المرصــع باأللماس األنيــق والذي 
يجمــع بين جمــال التصميم وجودة 
األداء، كهديــة أنيقــة بمناســبة يوم 
األم. وتــم ترصيــع الســاعة بـ43 
ماسة )يبلغ وزنها 1.075 قيراط(، 
وياقوتة زرقاء داكنة كمؤشر لوقت 
الغوص، ويمكنها الحفاظ على دقة 
الوقت في أعماق تصل إلى 30 بار 

)300 متر(.
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Puma حذاء رياضي ذكي من
كشــفت Puma عــن 
الحـــذاء الريـاضـــي 
الخاص  الربط  الذاتي 
بها والذي يحمل اســم 
Puma FI، عـلـمــــاً 
أن الاحقـــة FI هـي 

إختصار لعبارة Fit & Intelligence. ويتميز الحذاء الجديد بحل 
آلي لألحزمة التقليدية باإلضافة إلى بطاريات تدوم حتى 7 أيام.

والجديــر بالذكر أن Puma FI الجديد يملــك القدرة على االقتران 
باألجهــزة المحمولــة، بمــا فــي ذلــك Apple Watch، للســماح 

للمستخدمين بربط الحذاء بلمسة زر واحدة.

BABY-G بالنقش القبلي المعاصر
الطــراز  “كاســيو”  أطلقــت 
BGD-560-1 من ســاعات 
أحدث  وتتميــز   .BABY-G
إضافــة إلــى هــذه المجموعة 
من الســاعات بالنقوش القبلية 
الكاســيكي  ســوارها  علــى 
بالتعاون  والمصممة  والمريح 
مــع الرئيس التنفيــذي ومدير 
االبداع لــدى دار أزياء “نونا 

أتيليه” في إمارة دبي نورة العلوي. وما جعلها ساعة مثالية أنه يمكن 
ارتدائها مع موديات مختلفة من المابس.

Hyper Chrome Ultra Light
 HyperChrome تتميــز ســاعة
 ،Rado الجديدة من Ultra Light
بمواد ابتكاريــة، وعناصر إبداعية 
جديــدة، وتصميــم رائــع باللونين 
البرونزي والبني، على غرار ألوان 
تربة األرض، وهي مثال نموذجي 
للتناغم بين المتناقضات، حيث إنها 
تبدو كبيرة نســبياً وثقيلة الوزن إال 
أنها مصنوعة من الســيراميك فائق 
التقنيــة خفيــف الــوزن، وهو أكثر 

صابة وأكثر قدرة على مقاومة الخدش.

منتجع جيه ايه مانافارو األكثر شعبية
منتجع جيه  حصد 
ايــه مانافارو، ذو 
الواقـع  نجوم  الـ5 
الطـــــرف  فــــي 
الشـــمالي لجــزر 
الجزيرة  المالديف 
االستوائية، جائزة 
حصـــل عليهـــــا 
بفضــل تصويــت 
الجمهور، كواحـد 
من أكثر الفنـــادق 
شــعبية فــي جزر 
لعـــام  المالديـــف 

.2019
وبهذا أصبح المنتجع ضمن أفضل 10 منتجعات في العالم. وكانت 
انطاقة عام 2019 فريدة عندما أعلن المنتجع تعاونه مع الشــيف 
العالمي دونغ تشــن شيانغ والمعروف بتحضيره أشهى المأكوالت 

الصينية.

مشاهير في ضيافة “أوميغا”

جمعت “أوميغا” في ســان مورتز، مجموعة من المشاهير لخوض 
تجربة سباق السرعة للزالجات، من بينهم رائدة األعمال اإليطالية 
فــي مجال الموضــة كيارا فيراجني، الممثــل والمخرج بول وزلي 
الذي ُعرف في دوره في فامباير داياريز، الممثل اإلســباني ميغيل 
بيرناردو من سلسلة إليت على نتفليكس، مقدّم البرامج األلماني ثور 
شــولرمان وصديقته جانا جولي كيلــكا إضافة إلى عارضة األزياء 
فراسيســكا كنــوب. وانضم إليهم نجوم آخرون منهــم الممثلة زوي 
باستيل هولثويزن،عارض األزياء ستيفن إبرخت، عارضة األزياء 

ومقدمة البرامج كريستا ريجوزي مارتشيزي.
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البلدين. وكذلك فــي إريتريا ومصر، حيــث تم معالجة أكثــر من 80 ألف 
هكتار منذ ديسمبر/كانون األول 2018.

وفي هذا اإلطار، قال مســؤول تنبؤات الجراد الصحراوي في الفاو، كيث 
كريسمان: “ستكون األشهر المقبلة حاســمة في السيطرة على حالة الجراد 
قبل بدء عمليــة التكاثر فــي الصيف. ويعتمد اتســاع الرقعــة الحالية على 
عاملين رئيسيين وهما الســيطرة الفعالة وتدابير المراقبة في مناطق تكاثر 
الجراد في السودان وإريتريا والسعودية والبلدان المجاورة، وكثافة سقوط 
األمطار بين شــهري مــارس/آذار ومايو/أيــار على امتــداد جانبي البحر 

األحمر وفي المناطق الداخلية من شبه الجزيرة العربية”.

خطر على غذاء البشر
الجــراد الصحراوي هو جنــادب قصيرة القرون يمكن أن يشــكل أســراباً 
كبيرة ويهدد بذلك اإلنتاج الزراعي وســبل المعيشة واألمن الغذائي والبيئة 

والتنمية االقتصادية.
ويمكــن ألســراب الجــراد البالغ أن تطيــر لمســافة تصل إلــى نحو 150 
كيلومتراً في اليوم باتجاه الريح. وتســتطيع الجــرادة األنثى الواحدة وضع 
300 بيضة خــال دورة حياتها، في حيــن أن الجرادة البالغــة تلتهم يومياً 
ما يعادل وزنهــا تقريبــاً من الغــذاء الطازج )نحــو غرامين(. ويســتهلك 
ســرب صغير جداً من الجراد في اليوم الواحد ما يعادل كميــة الغذاء التي 
يستهلكها نحو 35 ألف شخص. كما أن األثر المدمر الذي يمكن للجراد أن 
الضعيفة أصاً.يسببه للمحاصيل يشــكل تهديداً كبيراً لألمن الغذائي، وخاصة في المناطق 

عاصفة الجراد تخترق مصر والسعودية والسودان

سرعة انتقال هائلة
أدى ســقوط األمطار على امتداد الســهول الساحلية للبحر 
األحمــر فــي إريتريــا والســودان إلــى تكاثــر جيلين من 
الجــراد منــذ أكتوبر/تشــرين األول 2018، مــا أدى إلى 
حدوث زيــادة كبيرة فــي أعداد الجراد وتشــكل أســراب 
سريعة الحركة، عبر واحد منها على األقل البحر األحمر 
ليصل إلى الساحل الشــمالي للمملكة العربية السعودية في 
منتصف شــهر يناير/كانون الثاني 2019، تبعته هجرات 
إضافية بعد حوالى أســبوع. كما تحركــت مجموعات من 
الجراد الناضج المجنح وبعض األســراب األخرى شماالً 
على امتداد الســاحل وصوالً إلى جنوب شــرق مصر في 

نهاية الشهر ذاته.
وفي المناطــق الداخلية من الســعودية، تكاثــر جيان من 
الجراد في منطقة جنوب شــرق الربع الخالي بالقرب من 
الحــدود اليمنية العُمانيــة بعد هطول غيــر معتاد لألمطار 
نتيجــة إلعصاري مكونو ولبــان في مايو/أيــار وأكتوبر/

تشــرين األول 2018 علــى التوالــي. ووصل عــدد قليل 
من هذه األســراب بالفعل إلى اإلمــارات العربية المتحدة 
وجنــوب إيران مــع خطر اتســاع رقعــة انتشــارها نحو 

الحدود الهندية الباكستانية.
وتلفــت الفاو إلــى أن التكاثر سيســتمر في شــهر شــباط/ 
فبراير على ســاحل البحر األحمر في السودان وإريتريا، 
بما يؤدي إلى زيادة أخرى فــي مجموعات الجراد النطاط 
والبالــغ. ومع جفــاف الغطــاء النباتــي، مــن المرجح أن 
تتحــرك مجموعات من الجــراد البالغ وبعض األســراب 
شــماالً على امتداد ســاحل البحر األحمر في إريتريا إلى 
الســودان، ومن ســاحل البحــر األحمر في الســودان إلى 
وادي النيل في شمال الســودان. وهناك خطر متوسط من 
اســتمرار بعض األســراب في عبور البحــر األحمر إلى 

المناطق الساحلية والداخلية في السعودية.

ضرورة العمل لمواجهة الوباء
وحسب الفاو، فقد تم تنفيذ عمليات رٍش جوية في السودان 
والســعودية مدعومــة بتدابيــر ســيطرة أرضيــة في كا 

حذرت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة (الفاو) من أن األمطار الغزيرة واألعاصير أدت إلى زيادة 
أعداد الجراد الصحراوي في اآلونة األخيرة خصوصًا في السودان وإريتريا وينتشر بسرعة على امتداد جانبي 
البحر األحمر ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، داعيًة في الوقت ذاته جميع البلدان المتضررة إلى 
تعزيز إجراءات اليقظة والسيطرة الحتواء التفشي المدمر وحماية المحاصيل من أخطر اآلفات المهاجرة في 

العالم.
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“نبتة” يابانية إلطالة العمر!

وجدت دراســة جديدة، أن مفتاح إبطاء عملية الشيخوخة قد يكمن 
.Ashitaba في نبات ياباني يُعرف باسم

واكتشــف باحثــو جامعة Graz في النمســا، أن المركب الموجود 
في النبات، واســمه DMC، يمكن أن يطيل العمر، حيث زرعوا 

المركب في ذباب الفاكهة والديدان والفئران.
وكشفت النتائج أن هذا المركب ساهم في إطالة عمر ذباب الفاكهة 
وحياة الديدان بنسبة 20 %، بينما قام بحماية قلوب الفئران، حتى 

في حالة انخفاض تدفق الدم.

النوم يقي الجسم من الجراثيممحطة طاقة شمسية في الفضاء

تعكف األكاديمية الصينية لتقنيات الفضاء على إنشاء محطة طاقة 
مداريــة تجمع طاقة شمســية مــن الفضاء فتوجههــا إلى األرض، 
وستكون المحطة قادرة على تخزين الطاقة الشمسية حتى إن كانت 
السماء غائمة، فألواحها الضوئية ستكون فوق تلك السحب بمعزل 

عن أي حالة جوية أرضية.
وتخطــط الصين إلطالق محطة اختبارية قبــل 2025، وال ريب 
فــي أن خطوة هائلة كهذه للحصول على طاقة فضائية نظيفة تؤكد 
جدية الصين في ســعيها إلى زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة 

وترسيخ مكانتها في ريادة المجال الفضائي.

كشــف باحثــون ألمان، عن أن النــوم له دور كبير فــي درء نوبة 
البــرد. وقالوا: إن حالة الجســم في فترة النــوم، تعزز كفاءة خاليا 
مناعيــة معينة من خالل تحســين فرص تعلقهــا بالخاليا المصابة 

بفيروسات وتدميرها في النهاية.
وركــز الباحثون اهتمامهم على الخاليا )تــي(، وهي الخاليا التي 

تتصدى لإلصابات المعدية.
وذكر الباحثون، أنه عندما ترصد هذه الخاليا خلية مصابة بعدوى 
فيروســية، فإنهــا تعكــف على تنشــيط بروتين لزج يعرف باســم 

)اإلنتغرين(، يسمح لها بالتعلق بتلك الخلية.

مركز لمواجهة المخاطر الكيميائية

وقعت الهيئة الوطنية لتنفيــذ التزامات لبنان تجاه االتفاقيات الدولية 
المتعلقــة بالمــواد الكيميائيــة والبيولوجيــة واالشــعاعية والنووية 
)CBRN( وادارة ومواجهة مخاطر اســلحة الدمار الشامل مذكرة 
تفاهــم مع المركز الطبي في الجامعــة األميركية في بيروت تنص 
على انشــاء مركز تدريب للعناصر البشــرية علــى ادارة الحوادث 
الناجمــة عن مواد CBRN. ويهدف المركز الى توفير االســتجابة 
الطبية في حاالت الحوادث الناجمة عن المواد الكيميائية والبيولوجية 
واإلشــعاعية والنووية من خالل تدريب العاملين الصحيين وتوفير 

المعدات الالزمة، واعداد الكوادر البشرية.

71



72

جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | آذار/مارس  2019

المستهلكين لهواتفهم. لكن في ظل مواجهة شركة سامسونغ لتحديات 
متعلقة بتوفير هواتف ذكية متميزة وعالية المواصفات في الســوق، 
إضافة إلى ارتباط هواتف آبل باألسعار المرتفعة مقابل المزايا التي 
تقدمها، فقد قام المستهلكون باالحتفاظ بهواتفهم الذكية، األمر الذي أدى 

إلى انخفاض مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة 1.2 % في 2018.
الحاجة إلى التطور

تابع لوفلوك قائالً: إضافة إلى التغيرات التي بدأت تظهر على عادات 
الشــراء لدى المســتهلكين، بدأنا نالحظ نقصاً في مهارات الموظفين 
داخل المؤسسات خصوصاً مع اعتماد هذه المؤسسات لتكنولوجيات 
جديدة كليــاً مثل أجهزة إنترنت األشــياء بهدف الدفــع قُدماً باألعمال 
الرقمية. وبات ما يقرب من نصف القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات بحاجة ملحة إلى تطوير المهــارات أو الكفاءات الالزمة 
لدعم المبادرات الرقمية. كما أن متطلبات المهارات الالزمة لمواكبة 
هذا التحول نحو التكنولوجيات المتطورة، مثل المهارات المتخصصة 
بالــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآللــي وتصميــم واجهــات برامج 

التطبيقات، باتت تشهد تغيرات متسارعة مقارنة بأي وقت مضى.
جدير بالذكر، أن “غارتنر” تعتمد في توقعاتها لمســتويات اإلنفاق 
على تكنولوجيــا المعلومات على تحليــالت معّمقة لعمليــات البيع 
آلالف مــن الشــركات الصانعة والتــي تغطــي مجاالً واســعاً من 
المنتجات والخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما تعتمد في 
هذا اإلطار على إجراءات بحثية رئيســية مدعومة بمصادر أبحاث 
للوصول إلى توقعات المبيعات المستقبلية.ثانويــة بغية بناء قاعدة بيانات شــاملة لحجم الســوق تكــون منطلقاً 

3.76 تريليونات دوالر “إنفاق” تكنولوجيا المعلومات 2019

قال لوفلوك: هنــاك الكثير من التغيــرات الديناميكية على مســتوى 
القطاعات التي ستحقق أعلى مســتويات من النمو في المستقبل. كما 
أن عمليات اإلنفاق باتت تتحول على نحو أوسع من قطاعات السوق 
الُمشبعة بالمنافسة مثل قطاعات الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر 
الشــخصية والبنى التحتية لمراكز البيانــات التي تقبــع ضمن مقاّر 
الشركات، إلى قطاع الخدمات السحابية وأجهزة إنترنت األشياء. وقد 
بدأت أجهزة إنترنت األشياء على وجه الخصوص باستقطاب المزيد 
من االهتمام على حساب قطاع األجهزة اإللكترونية الذي يعتبر أحد 
قطاعات السوق الُمشبعة بالمنافسة على عكس أجهزة إنترنت األشياء.

البرمجيات
ومع المزيد من عمليات التحول نحو الســحابة، والتي تعتبر عامالً 
أساســياً في تعزيز معدالت اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات، فإن 
برمجيات المؤسســات ستشــهد معدالت نمو قوية، حيــث يُتوقع أن 
ينمو اإلنفاق على قطاع البرمجيات بنســبة 8.5 % في عام 2019، 
وأن ينمــو بنســبة 8.2 % في عــام 2020 ليصل إلــى 466 مليار 
دوالر. ويُتوقع أيضاً أن تعزز المؤسسات من إنفاقها على برمجيات 
تطبيقات المؤسســات في 2019، خصوصاً مع تحــّول المزيد من 

.SaaS ميزانيات المؤسسات نحو البرمجيات كخدمة
األجهزة اإللكترونية

وعلى الرغم من تراجع أداء سوق الهواتف المحمولة، إال أن قطاع 
األجهزة اإللكترونية يُتوقع له أن يحقق نمواً بنســبة 4.2 % في عام 
2019. وستكون أكبر أسواق الهواتف الذكية مثل الصين والواليات 
المتحدة وأوروبا الغربية، مدفوعة بشــكل رئيســي بعمليات تجديد 

“مستوى اإلنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات سيصل إلى 3.76 تريليونات دوالر أميركي في عام 2019، 
بنمو قدره 3.2 % مقارنًة بالعام 2018”. هذا ما توقعته شركة الدراسات واألبحاث العالمية “غارتنر” في تقرير أخير 
لها، حيث رأى نائب رئيس األبحاث لدى “غارتنر” جون ديفيد لوفلوك، أن يأتي هذا االرتفاع المتوقع على الرغم من 
انتشار حالة الريبة وعدم اليقين بسبب الشائعات المتضاربة حول حالة كساد محتملة، وخروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي، فضاًل عن الحروب التجارية وارتفاع مستويات التعرفة الضريبية.
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عن 8 رموز بينها حروف كبيرة وصغيرة وأرقام 
ورموز، ما يربطه كثير من المســتخدمين بـ“قّوة” 

كلمة المرور، وهو أمر قد يبدو شاقاً عليهم.
وأضــاف: “ليــس من المفتــرض أن تكــون كلمة 
المــرور القوية مخيفــة، فعند النظر إلى المســألة 
مــن منظور أمني، نرى أن كلمــات المرور تكون 
قوية إذا كانت فريدة وتســتخدم في حســاب واحد، 
وهناك طرق سهلة لجعلها فريدة من نوعها، ولكن 
في الوقت نفســه بسيطة ال تنســى، وال يمكن بذلك 
استخدامها الختراق حسابات أخرى، حتى لو ُكشف 

كيف يختار مستخدمو اإلنترنت كلمات مرور لحساباتهم؟

ال يزال خبراء أمن البيانات يقدمون النصائح لمستخدمي اإلنترنت بشأن تأمين حساباتهم الشخصية بكلمات 
لدى شركة  أمنيون  باحثون  الصدد، عرض  االختراق. وفي هذا  مرور قوية حتى يكونوا في مأمن عن حاالت 
كاسبرسكي الب خطوات سهلة، قالوا، إن بإمكان األفراد اتباعها إلنشاء سلسلة خاصة بهم من كلمات 

المرور الفريدة.

ثّمة الكثير

من االلتباس

حول معنى

كلمة المرور

القوية

بحســب الخبراء، فإن إنشاء كلمات مرور 
آمنــة وال تنســى ليس باألمر الســهل، بل 
إنه يزداد صعوبة بتعدد حســابات األفراد 
عبــر اإلنترنــت. وكلمــا كانــت كلمــات 
المرور بســيطة يُستبعد نســيانها، ويزداد 
خطر اكتشافها واختراق الحساب من قبل 
المهاجمين. لكن إذا أنشأ المستخدم كلمات 
مــرور أكثر تعقيداً فمن المرجح نســيانها 
لكثرتها، مــا يزيد من احتمــاالت التزامه 
بكلمــة مــرور أو اثنتين فقط تُســتخدمان 

لحماية حسابات متعددة.

نقطة الضعف الكبرى
ويرى باحثــو “كاسبرســكي”، أن أخطر 
نقــاط الضعف فــي كلمات المــرور تكمن 
في إعادة اســتخدامها. وقد أظهر تســريب 
حديــث ألكثر من 700 مليون عنوان بريد 
إلكترونــي وماليين كلمــات المرور غير 
المشفرة، سهولة تجميع البيانات المتحّصل 
عليهــا مــن عمليــات االختــراق المختلفة 
واستخدامها في هجمات ما يُعرف بـ“حشو 
 ،Credential Stuffing”بيانات االعتماد
إذ يلجأ المتسلّلون إلى محاوالت للتوفيق بين 
اســم البريد اإللكتروني وكلمة المرور من 
أجل اختراق حسابات أخرى للضحايا الذين 

يستخدمون لحمايتها كلمة المرور نفسها.

التباس حول كلمة المرور القوية
وقــال  الباحــث األمني في فريــق البحث 
والتحليــل العالمــي لــدى “كاسبرســكي 
الب”، ديفيد جاكوبــي: إن ثّمة الكثير من 
االلتباس حول معنى كلمة المرور القوية، 
مشــيراً إلــى أن العديد من مواقــع الويب 
والخدمات اإللكترونية تطالب المستخدمين 
بوضع كلمات مرور معقّدة تضم ما ال يقل 

عن التفاصيل في عملية تسريب للبيانات”.
كيفية إنشاء كلمات مرور فريدة:

• الخطوة األولى:
 إنشــاء “الجــزء الثابت” الــذي ال يتغير 
من الكلمة: على ســبيل المثال، التفكير في 
عبارة شهيرة من كلمات أغنية، أو اقتباس 
من فيلم، أو أنشــودة مدرســية، أو ما شابه 
ذلك مما ال يمكن نســيانه. أو يمكن إضافة 
رمز خاص مثــل @ أو # بين كل حرف 

والذي يليه.
• الخطوة الثانية:

إضافة “قوة الربــط”: عندما يتعلق األمر 
بحسابات اإلنترنت، فإن المستخدم بحاجة 
إلى كلمة مرور لحسابته على “فايسبوك” 
و“تويتر” وغيرها من المواقع كالخدمات 
المصرفية والتســّوق واأللعــاب. ويمكنه 
تدوين أول كلمة يرتبط بها مع هذا الموقع 
أو الخدمــة. فإذا كانت كلمــة المرور هي 
لصفحــة على “فايســبوك” مثــالً، يمكن 
ربطهــا باللــون األزرق الذي يشــتهر به 
الموقع: لذلك، يمكن للمســتخدم ببســاطة 
إلحــاق كلمــة blue، وربمــا باألحــرف 
الكبيرة BLUE، في نهاية الجزء الثابت.

أفضل طريقة
وتبقــى أفضــل طريقة لالحتفاظ بنســخة 
احتياطية مــن كلمات المــرور وتذّكرها 
وتأمينهــا تلقائياً، اللجوء إلــى أداة إلدارة 
 Kaspersky كلمــات المــرور مثــل 
Password Manager، الحــل اآلمــن 
لحفــظ كلمات المــرور وحمايتها، والذي 
يسمح بإنشــاء كلمات مرور قوية وفريدة 
لجميع حسابات المستخدم على اإلنترنت، 
رئيسة واحدة للوصول إليها جميعها.وال يتطلب األمر سوى تذّكر كلمة مرور 

ديفيد جاكوبي
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روسيا تستعد للحرب السيبرانية
م  تـعـتــــــز
ت  لســـلطا ا
الروســـــية 
بالتـعــــاون 
مع مـزودي 
اإلنترنــــت 
لرئيسيين،  ا
قطع الخدمة 
عــن البالد، 

فــي إطار تجربة مخطط لها. ويرجع ذلك لمحاولة الســلطات جمع 
معلومـــات وردود الفعل حـول تعديالت تشــــريعية تم اقتراحهـا 
في البرلمان الروســي خالل ديسمبر/كانون االول 2018، تطالب 
مــزودي خدمات اإلنترنت بضمان اســتقاللية الفضاء اإللكتروني 
للبالد حال وقوع عدوان خارجي، عبر فصل روســيا عن شــبكة 

اإلنترنت.
وسيجري االختبار قبل األول من أبريل/ نيسان 2019، وهو الموعد 
النهائي للتصويت على التعديالت المقترحة على القانون المعروف 

باسم برنامج االقتصاد الرقمي الوطني.

“كادبي” لألمن السيبراني في األردن

وقع مركــز الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير “كادبي” ومعهد 
الدراسات المصرفية، اتفاقية إلنشاء “أكاديمية كادبي لألمن السيبراني”، 
كي تقدم خدمات األمن الســيبراني للمؤسسات الوطنية المعنية. ووقع 
االتفاقيــة مدير عــام كادبي محمد فرغل، ومدير عــام المعهد رياض 
الهنداوي، بحضور محافظ البنك المركزي األردني زياد فريز، رئيس 
هيئة مديري كادبي ســعود نصيرات، وعدد من مسؤولي المؤسسات 
المشــاركة. كما وقع كادبي مع المركــزي مذكرة تفاهم، يصدر البنك 
بموجبهــا التعاميم لمؤسســات القطاع المالــي والمصرفي الخاضعة 
إلشرافه ورقابته بمختلف وسائل اإلعالن، تقضي بأن تكون األكاديمية، 
الجهــة المؤهلة للتدريب في مجال األمن الســيبراني، فيما تقدم كادبي 

خدمات خاصة لموظفي المركزي في الدورات والبرامج التدريبية.

كروم تختبر الوضع الليلي على ويندوزفايرفوكس يكافح الفيديوهات التلقائية

أعلنــت “موزيال” المطورة للمتصفح الشــهير “فايرفوكس”، أنها 
ستضيف ميزة جديدة في المتصفح تعمل على كتم األصوات ومقاطع 
الفيديــو التي تعمــل تلقائياً في بعض المواقع، أي أن المســتخدم لن 
يكون مجبراً على االستماع إلى كل فيديو أو صوت يحتويه الموقع 

ويعمل تلقائياً بمجرد فتحه كما الحال مع مواقع مثل “فايسبوك”.
وتســاعد الميــزة على تجنب ســماع محتــوى بعــض المواقع التي 
يقوم المســتخدم بزيارتها ألول مرة، كما تســاعد على كتم أصوات 

اإلعالنات المنبثقة من بعض المواقع.

ظـهـــــرت 
أولى النسخ 
االختباريـة 
من متصفح 
“كــــروم” 
علــى نظام 
التشــــغـيل 
ويـنــــدوز 
تأتي بميـزة 
الـوضـــــع 
اللـيـلــــــي 

تعطي طبقة لونية مشابهة إلى حد كبير مع وضع التصفح اآلمن.
ومع توجه المزيد من الشــركات مؤخراً باســتخدام تصميم الوضع 
الليلي في تطبيقاتها وبرامجها، تنوي “غوغل” تطبيقه في متصفح 

“كروم” رسمياً، وذلك على أجهزة “ويندوز”.
وبما أن النســخة مازالت اختبارية في مراحلها المبكرة من الممكن 
أن تطرأ تعديالت على درجة اللون األســود وتغييره ما بين القوائم 

والصفحات.
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أكاديمية للذكاء االصطناعي في اإلمارات

وقــع الرئيس التنفيذي لمجموعة االتحــاد للطيران توني دوغالس، 
والرئيس التنفيذي للعمليات والتســويق لدى مايكروســوفت الخليج 
احســان عنبتاوي، شراكة استراتيجية إلطالق أول أكاديمية خاصة 
بالــذكاء االصطناعي في اإلمارات، وســتحدث هــذه الخطوة ثورة 
بالطريقة التي تعمل بها شركة الطيران على خدمة عمالئها، وذلك 
عبر تطوير قدراتها العاملة، وتحسين عملياتها وخلق إيرادات بديلة.
وســيتم منح موظفي االتحاد فرصــة الوصول إلى برنامج تدريبي 
عبــر اإلنترنــت، ودروس خاصــة بإشــراف متخصصين، وذلك 
بهــدف زيادة المعرفة وبناء المهارات بتقنيات الذكاء االصطناعي 
على مســتوى المنظمة بأكملها، وتمكين كل موظف من تقديم قيمة 

أكبر للشركة وعمالئها.

IOTreeشراكة بين “تاتش” و

أعلنت شركة تاتش عن تعاونها مع الشركة الناشئة IOTree، وهي 
أول شــبكة الســلكية للمصايــد الذكية في لبنان، وذلــك خالل “يوم 
االبتكار في مجال األغذية الزراعية” الذي ُعقد في مقّر بيال الجديد. 
والشــبكة الذكية التي يتم تطويرها باســتخدام الــذكاء االصطناعي 
ونظــام التعلم العميق ورؤية الجهاز، هي مصّممة للكشــف المبكر 

عن األنواع المختلفة من اآلفات الضاّرة وتصنيفها وعدّها.
يذكــر أن IOTree أصبحــت أول شــركة فــي لبنــان تقوم بنشــر 
 ،NB-IoT Narrowband IoT النطاق البسيط إلنترنت األشياء

بالشراكة مع “تاتش”.

“تويتر” أكثر نشاطًا أثناء الكوارث

كشــفت دراســة جديدة أجراهــا باحثون من جامعــة فيرمونت، أنه 
أثناء الكوارث الطبيعية، يصبح ناشــري المعلومات من مستخدمي 
“تويتر” أكثر نشاطاً. ووفقاً للدراسة، فإن مستخدمي “تويتر” الذين 
لديهــم شــبكات محلية صغيــرة )100 - 200 متابــع( يزيدون من 
نشاطهم أكثر من مستخدمي الشبكات األكبر في هذه المواقف، وبدالً 
مــن االعتماد على مؤثرات اإلعالم االجتماعي البارزة للمســاعدة 
في نشــر المعلومات المهمة، تقترح الدراسة أن تركز الجهود على 
اســتهداف المســتخدمين العاديين من خالل شبكات ذات معنى، مع 
رسائل دقيقة سيشعر األشخاص العاديين بأنهم مضطرون للمشاركة 

في الحياة االجتماعية عبر اإلنترنت.

“سكايب” يطلق ميزة طال انتظارها

أضــاف القائمــون على تطبيق ســكايب ميزة جديــدة على التطبيق 
انتظرها مســتخدموه لسنوات. وتتلخص أهمية ميزة bokeh، التي 
أضيفــت مؤخــراً، بتمكين المســتخدم من طمس معالــم الخلفية في 
الصورة أثناء مكالمات الفيديو، ليظهر هو فقط، األمر الذي سيعطيه 
شــعوراً بالراحة وعدم الحاجة الســتبدال مكانه فــي حال كان غير 

مناسب إلجراء المكالمات الرسمية.
وتنضم هذه الخاصية إلى مجموعة مهمة من الميزات التي أدخلتها 
“سكايب” على تطبيقها مؤخراً، لتعيد له شعبيته السابقة، منها ميزة 

تسجيل المكالمات، وميزة “النص المرافق للصورة”.
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التحذير من اختراق كلمات المرور
أعلنت “غوغل”، انها أضافــــت 
خاصية جديدة لمتصفــح “كروم” 
تحذر مستخدمي البريد اإللكتروني 
“جيميــل” إذا كانــت كلمة المرور 
مخترقة وتذكرهم بتغييرها، وتسمى 
 Google Password تلــك األداة

.Checkup
ولمعرفة أي من كلمات السر ال تزال آمنة، تحتفظ “غوغل” بقاعدة 
بيانات مشــفرة لكلمات المرور التــي اخترقت بالفعل وتقارنها بتلك 
التي يســتخدمها كل مستخدم، التي يتم تشــفيرها هي األخرى، وإذا 
وجدت تطابق فستقترح األداة الجديدة تغيير كلمة المرور على الفور.

“ساوند كالود” تتيح ميزة للفنانين
أعلنت  “ساوند كالود” عن إتاحتها 
للفنانين توزيع مساراتهم الموسيقية 
عبر المنصات والخدمات الموسيقية 
األخرى، التي تشــمل “سبوتيفاي” 
و“بنادورا” وخدمة “آبل” الموسيقية 

و“أمازون” و“انستغرام” وعدد أخر من المنصات، عبر أداة التوزيع 
.SoundCloud Premier الخاصة بتحقيق الدخل الذاتي للبرنامج

ويشــترط لالستفادة من رفع المسار الموسيقي إلى تلك المنصات أن 
يكون الُمنتج خاص بالفنان أو المستخدم وال ينتهك حقوق الملكية، وأن 
يبلغ السن القانونية مع امتالكه على األقل 1000 عملية تشغيل خالل 

الشهر السابق لالشتراك من المسارات التي تستثمر فيها المنصة.

“ويندوز 10” من “مايكروسوفت”
أعلنــت “مايكروســوفت” 
عــن بــدء عمليــة اختبار 
لنســخة جديــدة مــن نظام 
تشــغيلها “وينــدوز 10”، 
لكن هذه النســخة ســتكون 
لعــام 2020 ألنهــا تــرى 

حاجــة إلى الكثير من الوقت إلجــراء االختبارات على غير العادة، 
حيث أن الشركة لم تطلق أي من التحديثات الكبيرة لعام 2019 بعد.

وقالت مديرة قســم “ويندوز” دونا ســاركر، أن نســخة العام القادم 
تحتــاج اختبارات أكثر ووقت أطول، وكتبت: بعض األشــياء على 

ويندوز 10 في نسخة 20H1 تتطلب وقت أطول إلتمامها.

 إلغاء “الرسائل” يصل “فايسبوك”

“واتساب” يضيف ميزة أمنية لآليفون

أعلنت “فايسبوك” أن جميع 
اآلن  يمكنهــم  المســتخدمين 
حذف الرسائل المرسلة على 
“ماســنجر”، مع مهلة مدتها 
10 دقائق إللغاء أي رســالة 
ســواء كانــت موجهــة إلى 
شخص واحد أو إلى دردشة 

جماعية. والســتخدام الخاصية، ينقر المســتخدم على الرسالة التي 
يريــد حذفها، ويختــار “حذف للجميع” من قائمة ســتظهر له، كما 
يمكن أيضاً اختيار حذف الرســالة للمستخدم نفسه فقط مع استمرار 

عرضها في المحادثة لآلخرين.

أضــاف “واتســاب” لمســتخدمي 
التطبيــق علــى الجــواالت العاملة 
إس”  أو  “آي  التشــغيل  بنظــام 
إمكانية تأمين حساباتهم عبر أنظمة 
الحماية البيومترية للجوال. وسيتاح 
للشــخص اعتمــادًا علــى موديــل 
“آيفــون” الــذي يملكــه االختيــار 

بين اســتخدام خاصية التعرف على الوجه أو بصمة اإلصبع لتقييد 
الوصول إلى البرنامج. وفي حين ال تتوفر الميزة رســميًا حالياً إال 
ضمــن إصدار “آي أو إس” من التطبيق، إال أن تقارير تشــير إلى 

العمل على إتاحتها عبر إصدار “آندرويد” في أقرب وقت.

Opera VPN يعود الى “أندرويد”
عاد تطبيق تصفح اإلنترنت 
Opera VPN مــن جديد 
علــى منصــة “أندرويد”، 
لكــن هــذه المــرة لــم يعد 
كتطبيــق مســتقل، ولكــن 
كميزة رئيسية في تطبيقها 
حيث  الرئيســي،   Opera

أوضحت الشــركة أن هذه اإلضافة مجانية بشكل كامل، األمر الذي 
يجعــل من الصعب على مواقع الويب أو مزودي خدمات اإلنترنت 
تتبع المســتخدمين خــالل تصفح اإلنترنت، كما أوضحت الشــركة 

أيضا أنها لن تقوم بتسجيل المعلومات التي تنتقل عبر الخدمة.
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إضافية، من دون التأثير سلباً على خزانات المياه الجوفية.

خطط االستدامة
وقــال مدير صنــدوق الميــاه العذبــة في مؤسســة الميــاه العذبــة، أليكس 
جونســون: “إن النجــاح المســتقبلي لخطط االســتدامة هــذه يتوقف على 
القدرة على تتبع اســتخدام المياه الجوفية واإلبالغ عنهــا، ومن المرجح أن 
يتطلب ذلــك أيضاً طريقــة قوية لتداول أســهم المياه الجوفيــة أيضاً. هدفنا 
االستراتيجي هو تسخير تكنولوجيات جديدة لتطوير نظام يجعل من عملية 
الحصول على المياه الجوفية عملية أكثر استدامة، تعاونية، دقيقة وشفافة، 
وهذا هو الســبب في أننا نســتخدم بلوكتشــين. لدينا اآلن فريق المشــروع 
والتمويل للقيــام بذلك، وشــبكة قوية مــن الشــركاء في المنطقــة مفتوحة 

لالختبار األولي ومرحلة البناء”.
وقال نائــب الرئيس لحلول األســواق الناشــئة ومدير آي بــي أم لألبحاث، 
أفريقيا، سليمان أســيفا: “اســتناداً إلى مشــروع بحثي في كينيا مع الوكالة 
األميركية للتنمية الدولية وتحالف مياه األلفية وشــركاء آخرين، فإننا نقوم 
اآلن بتطبيق خبرتنا في بناء أنظمة دعم القرار إلدارة المياه لتجميع بيانات 
المياه الســطحية والجوفية، وتحســين تدفــق العمل والتحليــالت لمواجهة 
التحديات المماثلة فــي كاليفورنيا. ومع إضافة برمجية بلوكتشــين، يمكننا 
سد الثغرات الحرجة في الثقة والشــفافية، مما يتيح بناء منصة قوية وقابلة 
أي مكان في العالم”.للتطوير وفعالة من حيث التكلفة إلدارة إمــدادات المياه الجوفية الثمينة في 

 خطوات معالجة الجفاف بإنترنت األشياء والبلوكتشين    

قياس استخدام المياه
وبتمويل مشــترك من مؤسســة المياه ومؤسسة غوردون 
وبيتي مــور، ســيثبت علماء ومهندســو المشــروع كيف 
تستطيع شــبكة بلوكتشــين ومستشــعرات إنترنت األشياء  
عن بعد قياس استخدام المياه الجوفية بدقة بصورة شفافة، 
وفي الوقت الفعلي، في دلتا نهر ســاكرمنتو سان خوكوين 

بوالية كاليفورنيا.
ســتقوم المستشــعرات بنقل بيانــات اســتخراج المياه إلى 
األقمــار الصناعيــة التي تــدور فــي الفلك ثم إلــى منصة 
بلوكتشــين التابعة آلي بي أم التي تستضيفها شبكة سحاب 

آي بي أم.
وتســجل بلوكتشــين جميع تبــادل البيانــات أو المعامالت 
التي تتم فــي الســجل الملحق وغيــر القابــل للتغيير فقط. 
كما تســتخدم بلوكتشــين “العقود الذكية”، حيــث يتم تنفيذ 

المعامالت أوتوماتيكيا عندما تنطبق الشروط.
من خــالل لوحة القيــادة على شــبكة اإلنترنت، ســيتمكن 
مســتهلكو الميــاه، بمن في ذلــك المزارعــون والممولون 
والمنظمون مــن مراقبة وتتبع اســــتخدام الميــاه الجوفية 
لبيان كيف يمكن تحقيق مســتويات الضخ المســتدامة من 
خالل تــداول أســـهم اســــتخدام المياه الجوفيــة في والية 

كاليفورنيا.
وسيكون المستخدمون األفراد الذين يحتاجون إلى كميات 
من المياه الجوفية تتجاوز ســقف أسهم اســتخدامهم للمياه 
قادريــن على “شــراء” أســهم ميــاه جوفيــة إضافية من 
المســتخدمين الذين ال يحتاجون إلــى كل إمداداتهم المائية 

بسعر ينظمه السوق.
فمثال:

• تعتزم مزارعة فراولة عــدم زرع أرضها بالفراولة في 
ذلــك الموســم للتحضير لمحصول عضوي في الموســم 
التالي. يمكن للمزارعــة أن تتاجر أو تبيــع أرصدة المياه 

الخاصة بها على بلوكتشين إلى مزارع آخر.
• نظراً لموســم جاف بشــكل خاص، يدرك مصنــع النبيذ 
أنه ســـيحتاج إلى المزيـــد مــن المياه الجوفيـــة لتجنـــب 
فقدان منتجات النبيذ لديه. يمكن للمصنع شــراء أسهم مياه 

يتحالف صندوق المياه العذبة “فريش واتر ترست” وهو مؤسسة غير ربحية 501 (سي) تعمل على حماية 
واستعادة نظام المياه العذبة، مع آي بي أم: IBM وشركة سويت سنس إنك، المزودة لمستشعرات األقمار 
المياه  الكلفة، الختبار تقنيات تستطيع مراقبة وتتبع استخدام  الخفيضة  باإلنترنت،  المتصلة  االصطناعية 
الجوفية في واحد من أكبر خزانات المياه الجوفية في أميركا الشمالية. وسيتم تقديم دعم بحثي إضافي 

للمشروع من جامعة كولورادو.
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هاتف بحسب الرغبة من “غوغل”

ســّجلت “غوغل” مؤخراً براءة اختراع جديدة لهواتف فريدة يقوم 
مستخدمها بتجميع أجزائها األساسية بنفسه.

وســتتكون الهواتف مــن 3 أجزاء رئيســة: هيكل يضــم البطارية 
والمعالــج ومكبــرات الصوت، وجزء يضم الشاشــة مــع الكاميرا 
األماميــة، وثالــث فيــه الكاميرا األساســية مع بعض الحساســات 
اإللكترونيــة. وتجمــع هذه األجــزاء مع بعضها بكل بســاطة على 
مبدأ جمع قطــع الليغو. كما يفترض أن تطرح األجزاء الثالثة لهذه 
األجهزة بعدة نماذج، ما سيوفر للمستخدم إمكانية تجميع هاتف وفقا 

للمواصفات التي يرغب بها.

منصة أوروبية موحدة للذكاء االصطناعي

أطلقــت المفوضيــة األوروبية مشــروعها “الــذكاء االصطناعي 
لالتحاد األوروبي” )AI4EU( في إطار مساعيها لبناء أول منصة 
أوروبية موحــدة للذكاء االصطناعي مصممة حســب الطلب وبما 
يلبي احتياجات مجتمع الذكاء االصطناعي األوروبي بأسره، وذلك 

بميزانية قدرها 20 مليون يورو.
وســتتولى “تاليس” تنســيق المنصة مع التشــجيع علــى التعاون 
بيــن مختلــف األطراف في إطــار منظومة فعالــة ال تقتصر على 
األعضاء الحاليين للمشروع الذي يشمل 79 مؤسسة من 21 دولة 

في االتحاد األوروبي.

“سامسونغ” تطلق أجهزة جديدة
كشـــــفــــت 
“ســامسونغ” 
عن الموعـــد 
د  لمـحــــــد ا
لإلعالن عــن 
“غاالكســي 
S10”، كمــا 
كشــفت عــن 
تفاصيل خـط 
أجهـزتـهـــــا 
لـقـابـلـــــــة  ا
لالرتـــــداء، 

وذلك عن طريق الخطأ عبر تطبيقها الرســمي. وتمتلك “سامسونغ” 
تطبيقاً يُســمى Galaxy Wearable لألجهزة المذكورة والذي كان 
يعرف ســابقاً باســم Samsung Gear، وقــد حصل التطبيق على 
 Galaxy تحديث جديد حمل معه صور لساعة قادمة من الشركة باسم
Watch Active، وســوار ذكي باسم Galaxy Fit ونسخة أخرى 

.Galaxy Buds بجانب سماعات أذن السلكية باسم ،Fit e باسم
كذلــك كشــفت “سامســونغ”  النقاب عن 
 Galaxy هاتفهــا الجديــد القابــل للطــي
Fold، الــذي يتميز بأول شاشــة عرض 
ال متناهية قابلة للطي مقاس 7.3 بوصة، 
والتــي يمكن طيّها لتصبــح جهاز صغير 
الحجم مع شاشة عرض. كما ُزّود بشاشة 
ثانويــة حجمهــا 4.6 بوصــة، وبذاكــرة 
داخليــة تصل إلى 512 غيغابايت. وأبرز 

الخواص التي تمت مالحظتها هي الكاميرات الست لضمان التقاط 
صور بالثالثة أوجه سواء في الواجهة أو الخلفية وحتى عند الطي.

وفــي ســياق متصل، كشــفت 
“ســامســونـــغ” عــن أحدث 
أجهزتها اللوحيــة، حيث جاء 
 Galaxy الجهــــاز اللوحــي
Tab S5e بشــكل مفاجئ من 
دون أي تسريبات أو معلومات 

ســابقة ليكــون أول جهــاز لوحي من الشــركة فــي 2019. ويأتي 
 ،QHD االصدار االخير بشاشة “اموليد” حجمها 10.5 إنش بدقة
وهــو يعمل بمعالج “ســناب دراغون 670” مــع 4 أو 6 غيغابايت 
رام . كمــا يحمل كاميرتين االولى بدقة 13MP من الخلف، وهناك 

كاميرا للسيلفي بدقة 8MP. ويعمل الجهاز بنظام اندرويد 9.0.
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“إيفارتاك” تطلق هاتفها الذكي الجديد
أطلقت “إيفارتاك” التونسية منتجها 
الجديد V9+curved-4G بشاشة 
عمالقة كما يحتوي على مجموعة 
من االبتكارات خاصة في ما يتعلق 
بالتصوير السريع. كما زود هاتف 
+V9 بشــبكة 4G، وهــو يســمح 
أيضــاً بعــرض الصــور الكبيرة 
بفضــل جهاز تصويــر 5MP في 
الخلف كما في األمــام، كما يمّكن 
الهاتــف مســتخدميه مــن تثبيــت 

تطبيقات عديدة بفضل تقنية Android GO، وهو بشريحتين.

كلمة تعطل “آيفون” عند نطقها!
واجــه مســتخدمـــو “أبل”، 
مشكلة تقنية تتمثل في تعطل 
هـواتـــــف “أيـفـــــون” إذا 
اســتخدمت خاصية اإلدخال 
الصوتـــي، ونطقــت كلمــة 

“هايفن-hyphen” خمس مرات متتالية. ووفق مقطع فيديو نشرته 
قناة “كاسبرسكي الب”، يؤدي نطق الكلمة إلى تعطل تطبيق تسجيل 
الصوت وتعطل مشــغل “أي أو إس”، األمر الذي يعيد المســتخدم 
إلى الشاشــة الرئيســية للهاتف. ويظهر هذا الخلــل فقط مع أجهزة 
“أيفــون 6” و“6 إس” و“8” و“إكــس” “إكــس إس ماكس”، مع 

نظام التشغيل “آي أو إس 12.1”.

هاتف بكاميرا 48 ميغابكسل
كشــفت “شــاومي” عــن 
الرائــدة  هواتفهــا  أحــدث 
 ،Mi9 ،واألول لهــذا العام
بمواصفــات  يأتــي  الــذي 
عالية جداً، ال سيما احتوائه 
على معالج “ســنابدراغون 
مــــن  األحــــدث   ”855

“كوالكوم”، بجانب قدومه مع كاميرا بمستشعر بدقة 48 ميغا بكسل. 
ويأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.39 بوصة  
 .Gorilla Glass 6 محمية بطبقة زجاج ppi 395 مع كثافة بكسالت

كما تجلب الشاشة مستشعر بصمة األصبع المدمج داخلياً.

“فيفا” تحجب رونالدو عن غالف اللعبة
حذفت ea sport العالمية صورة 
العــب كــرة القــدم البرتغالــي 
كريســتيانو رونالــدو من غالف 
النســخة الجديدة مــن لعبة “فيفا 
2019”، التي تم طرحها بمناسبة 
استئناف اللعب في دوري أبطال 
أوروبا. وفي سياق آخر، قررت 
اللعبــة إزالــة الالعــب الراحل 
اميليانو ساال من النسخة الجديدة 

من لعبة “FIFA 19” تكريماً له، حيث رحل ساال إثر سقوط طائرة 
كان يستقلها، وتم العثور بعد ذلك على جثته في حطام الطائرة.

جوال ببطارية خارقة من “إنرجايزر”
االميركية،  “إنرجايــزر”  أعلنــت 
البطاريــات،  بإنتــاج  المعروفــة 
عزمها إطالق هاتف ذكي ببطارية 
“خارقــة” تحمل ميــزة تفتقر إليها 
الهواتــف الذكيــة الموجــودة فــي 
الســوق، وهي أكبــر بطارية على 
اإلطالق لهاتف ذكي على مســتوى 
العالــم. باإلضافة إلى شاشــة قابلة 

للطي. وسيحتوي هاتف “باور ماكس” الجديد على بطارية ضخمة 
بســعة 18 ألف ميللي أمبير، األمر الذي من شــأنه أن يشــكل حالً 

جوهرياً لمشكلة يعاني منها كثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية.

Maybe سماعة ذكية لتعلم اللغات من
أطلقت شركة Maybe سماعة 
ذكية تساعد على تعلم اللغات، 
إلى جانــب الوظائف التقليدية 
وأوضحت  الذكية.  للسماعات 
الشركة الصينية، أن السماعة 
الذكية Lily، التي تدعم اللغة 

اإلنكليزية كلغة أساســية، تساعد في البداية على تعلم اللغة الصينية 
عبر محادثات تفاعلية وترجمة في الوقت الحقيقي وألعاب مفردات 
يتــم التحكــم فيها باألوامــر الصوتية، وذلــك اعتماداً علــى الذكاء 
االصطناعي. وأشــارت إلى أن الســماعة، ســتدعم في وقت الحق 

لغات أخرى كالفرنسية واألسبانية، عبر تحديث برنامج تشغيلها.
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الموسيقى والفن والموضة، حيث ســيتم قريباً افتتاح منطقة عائلية، 
وأخرى مســتوحاة من بهاء منطقــة داون تاون دبــي، وممٍر جديد 
يســتوحي تصاميمه مــن أصالة الهندســة العربية، كما ســيتم تقديم 

مأكوالت محلية من إعداد شركات إماراتية ناشئة.
“إكس دبي”

وتعاون مطار دبــي الدولي في إطــالق العالمة الجديــدة مع”إكس 
دبي” المتخصصــة بتنظيم فعاليــات رياضات الحركة والتشــويق 
إلنتاج مقطع فيديو ســاحر يعكس روح دبي النابضة بالحياة، والذي 
شارك فيه الرياضي اإلماراتي محمد بكر الذي حطم الرقم القياسي 
ألطول قفٍز مظلي حٍر فــي العالم، حيث قفز مــن طائرة هليكوبتر، 
ليحلق في ســماء دبي قبل المرور بمظلته تحت جسر شارع الشيخ 

زايد.
وجســد هذا العــرض روح المغامرة التــي تنفرد بها دبــي والرؤية 
القائمة وراء العالمة التي جرى تحديثهــا لالرتقاء بتجارب المطار 
نحو آفاق غير مســبوقة. كما تخلــل الفعالية عرض مباشــر للفنان 
والخطــاط اإلماراتي المبــدع ضياء عــالم، إضافة إلــى عروض 
والحديث الذي تفخر به اإلمارة اليوم.إبداعية أخرى مصممة للربط بين جوهر دبي القديمة واإلرث الغني 

عالمة تجارية جديدة لمطار دبي الدولي

العالمة التجارية
تعكس العالمــة التجاريــة الجديدة القيــم الفريدة إلمــارة دبي، التي 
تتمثل بمستويات ضيافة ال تضاهى، وعزيمة ال تعرف المستحيل، 
وانفتاح على األفكار المبتكرة، ومجموعة هائلة من التجارب الفريدة 
واالســتثنائية. وتأخذ الهوية البصرية الجديدة لمطارات دبي شــكل 
 ،)DXB( ثالثية األبعاد في كلمة )X( سهمين يلتقيان لتشكيل عالمة
لتجســد المســافة بين الهبوط واالنطــالق وجميع الفــرص الرائعة 

المتاحة للمسافرين المتميزين.
وفي هذا اإلطار، طرح مطار دبي الدولي خيارات جديدة ومتنوعة 
من خيارات المطاعم باعتبار تناول الطعام جزءاً أساسياً من تجربة 
المسافرين عبر المطارات، حيث سيكون بانتظارهم طيف واسع من 
النكهات الفريدة وســط أجواٍء ال تُضاهى، بدءاً من األطباق التقليدية 
الشــهية في “ S34 قهوة مزة بار” وإبداعات المطبخ األميركي في 
منطقة ترانزيت مطار دبي الدولي، وصوالً إلى العروض الترفيهية 

المباشرة في مطعم “هارد روك كافيه”.
التجارب التفاعلية

وسيكون المسافرون على موعد مع مجموعة متنوعة من التجارب 
التفاعلية التي تحتفي بالتنوع وتستعرض الثقافة المحلية في مجاالت 

سيحظى المسافرون عبر مطار دبي الدولي، بفرصة 
اختبار أرقى تجـارب الثقافـة والضيافـة والترفيه في 
المطار األكثر تميـزاً حـول العالم، حيث شـهد نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، احتفال إطالق العالمـة 
التجارية الجديـدة لمطار دبي الدولي. وحضر الحفـل 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي 
للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس 
األعلى الرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة، 
وبول غريفيث الرئيـس التنفيذي لمؤسـسة مطارات 
دبي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات، ومسؤولين 
في مطـار دبي الدولي، وممثليـن عـن قطاع الطيـران 

بدبي، ووسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والعالمية.
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تعاون بين االتحاد الهندسية و“تارماك”

وقع نائــب الرئيس لشــؤون المبيعــات الفنية بـ“االتحــاد للطيران 
الهندســية” فريدريك دوبونت، ونائب الرئيــس التنفيذي لمجموعة 
“تارمــاك إيروســيف” المتخصصة فــي صيانة وتخزيــن وإعادة 
تدويــر الطائرات آالن لوبوشــير، مذكــرة تفاهــم لتطوير خدمات 
صيانة الطائرات واستكشاف السبل للدعم والتوسع عالمياً في نطاق 
الخدمات. وعقــب التوقيع، أكملت كل من “االتحــاد” و“تارماك” 
أولى فحوصات الصيانة الثقيلة المشــتركة من الفئة “سي” لطائرة 
إيربــاص A350 فــي مدينة تارب الفرنســية، حيــث تواجد فريق 
متخصص من االتحاد للطيران الهندسية من أبوظبي لتنفيذ الفحص 

وتقديم الدعم الالزم.

االتحاد تشغل “إيرباص A380” إلى سول
تـعـتـــــزم 
االتـحــــاد 
للطيــــران 
تشـــــغيـل 
ئرتهـــا  طا
“إيرباص 
 ”A 3 8 0
مـــــة  لخـد
رحلتـهــــا 
ميــــة  ليو ا

بين أبوظبي وســول اعتباراً من يوليو/تمــوز 2019، لينضم بذلك 
مطار إنشيون الدولي بالعاصمة الكورية الجنوبية إلى الوجهات التي 

تخدمها الطائرة.
وســتقدم الطائرة التي تتســع لنحو 486 مقعداً للمسافرين على هذه 
الوجهة تجارب ســفر جديدة تشــمل مقصورة اإليوان الجناح فائق 
الفخامة، إلى جانب 9 وحدات من فئة “مسكن الدرجة األولى”. كما 
تضــم الطائرة ذات الطابقين 405 مقعداً من المقاعد الذكية بالدرجة 

السياحية، و70 وحدة من فئة “استوديو درجة رجال األعمال”.

شراكة بين االتحاد والملكية للطيران
أعلنــــت كال 
مـن شــــركة 
د  تـحــــــا ال ا
للطـيــــــران 
“الـنـاقــــــل 
الوطني لدولة 
اإلمــارات”، 
والخطــــوط 

الجوية الملكية األردنية، عن شــراكة جديدة بـ“الرمز” إلى وجهات 
مختارة في أوروبا وشــمال افريقيا وكندا وآســيا واوستراليا، وذلك 
في ســبيل التوفير لعمالء الناقلتين مزيداً من خيارات الوصول إلى 

وجهات األعمال والترفيه الرئيسية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة االتحاد، توني دوغالس: تؤكد هذه 
الشــراكة على الروابط الثقافية والســياحية والتجارية الراسخة بين 

الدولتين، كما تفتح عالماً جديداً من الفرص لعمالئنا الكرام.
مــن جهته، قال المديــر العام والرئيس التنفيــذي للخطوط الملكية، 
ستيفان بيشلر: يسعدنا انضمام االتحاد إلى مجموعة شركائنا بالرمز 

الذين يتيحون لنا القدرة على النمو في مختلف األسواق.

تحالف جديد لخدمات تعديل الطائرات

أعلنت شــركات صناعــة الطيران، متمثلة فــي “االتحاد للطيران 
الهندســية” و“إي إيــه دي إيروســبيس” و“لوفتهانــزا تيكنيــك” 
و“إنفوي إيروســبيس”، عن تأســيس “تحالف معدلــي الطائرات 
المســتقلين”، الذي يهدف إلى تشــجيع مشــغلي ومالكي الطائرات 
علــى تعديل وتحديــث طائراتهم، وذلك من خــالل المعدات عالية 

الجودة والفحوصات الصارمة.
يشـــــار إلى ان هــــذا التحالــــف، يحقــق معاييــــر مشــــتـركـة 

للتوثيـق والجـودة.
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جرمانيا توقف رحالتها الى لبنان

أعلــن المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري محمد 
شــهاب الدين، انه تبلغ من وكيل شــركة الخطوط الجوية جرمانيا- 
ألمانيا وليد تمساح في لبنان، “ان الشركة أوقفت رحالتها نهائياً إلى 
لبنان بسبب أوضاعها االقتصادية، داعياً المواطنين المسافرين عبر 
هــذه الخطوط الى “اخذ العلم، مع اإلشــارة الــى ضرورة مراجعة 

وكاالت أو مكاتب السفر التي تم حجز تذاكر السفر من خاللها”.
يذكر أن “جيرمانيا” كانت قد أشهرت إفالسها بعد أن عجزت عن 
دفع أجــور الموظفين، حيث ألقت باللوم علــى الصعوبات المالية 
التي تواجهها في أســعار الكيروسين وانخفاض قيمة اليورو مقابل 

الدوالر األميركي.

خط مباشر بين الدار البيضاء وبوسطن

أعلنت شــركة الخطوط الملكية المغربية، أنها ســتطلق، ابتداًء من  
22 يونيو/حزيــران 2019 القادم، خط جوي مباشــر جديد، يربط 
العاصمة المغربية الدار البيضاء بمدينة بوسطن األميركية، وذلك 
بمعدل ثالث رحالت في األســبوع، مشــيرةً إلى ان هذه الرحالت 
ســتكون علــى متن طائرات من نــوع “بوينــغ دريمالينر 787”، 

انطالقاً من الدار البيضاء. 
يشار إلى انه بإطالق هذا الخط الجديد، يرتفع عدد الخطوط الجوية 
المباشرة المؤمنة من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية، بين 

المغرب وأميركا الشمالية إلى سبعة خطوط.

“السماوات المفتوحة” بين قطر وأوروبا

أعلنــت قطر واالتحــاد األوروبي عــن توصلهماإلــى اتفاق على 
شروط “اتفاقية السماوات المفتوحة”، والتي من المفترض توقيعها 
في عام 2019. ويأتي اإلعالن في إطار اتفاقية خدمات جوية أوسع 
نطاقاً، تتضمن مواد حول المنافســة العادلة والشفافة وحماية البيئة 

والمستهلك.
وقالــت الخطوط الجويــة القطريــة: إن “االتفاقية تعنــي أن جميع 
شركات الطيران من الدول الثماني والعشرين األعضاء في االتحاد 
األوروبــي ومن قطر، أصبحت اآلن تســتطيع اســتخدام المجاالت 

الجوية لبعضها البعض بشكل غير محدود ومن دون أي قيود”.

أول تحليق لـ“تاكسي بوينغ” الطائر

نشرت شــركة بوينغ األميركية، شريط فيديو يظهر التحليق األول 
لـ“تاكســيها الطائر”، الذي ســيصبح إحدى أبرز مركبات النقل في 
المستقبل. واســتطاعت هذه المركبة الفريدة التحليق بشكل عمودي 

إلى ارتفاع عدة أمتار، وبقيت مدة في الهواء لتعود وتهبط بنجاح.
وأوضــح الخبــراء فــي “بوينغ” أنهــم تمكنوا خالل فتــرة تحليق 
المركبــة مــن اختبــار مختلــف وظائفهــا، كالمحــركات وأجهزة 

الطيران، وأجهزة االتصال والتحكم الذاتي.
وصممت بوينغ مركبة NeXt لتكون وســيلة نقل كهربائية صديقة 
للبيئــة، بإمكانهــا التحليــق والهبــوط بشــكل عمــودي، والطيران 

كالطائرات المدنية الصغيرة.
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“جت إيروايز “توافق على خطة انقاذية
وافق مجلــس ادارة “جــت إيروايز” 
الهندية على خطة إنقاذ ستغطي فجوة 
تمويــل بقيمة 85 مليار روبية )1.19 
مليــار دوالر(. وتشــمل الصفقة التي 
عرضهــا دائنو الشــركة بقيــادة بنك 
الدولــة الهنــدي، ضخ أســهم وإعادة 

هيكلة ديون وبيع طائرات أو إعادة تأجيرها. وقال الرئيس التنفيذي 
للشــركة فينــاي دوبي: إن الناقلــة واثقة من أن هــذه الصفقة تتمتع 

باستراتيجية أفضل وكفاءة أعلى وقابلية أكبر لالستمرار.
يذكر، أن الشركة المثقلة بديون تتجاوز المليار دوالر، عانت بشدة في 
2018 مع اشتداد المنافسة وتراجع قيمة الروبية وارتفاع أسعار النفط.

“إيرباص” توقف إنتاج A380 العمالقة
قــررت شــركة إيربــاص 
األوروبيــة تعليــق تصنيع 
 ،A380 طائرتها من طراز
التي تعد أكبر طائرة ركاب 
في العالم بحلــول 2021، 

وهو موعد تســليم آخر طائرة من هذا الطراز لإلمارات. وجاء هذا 
القرار بعد إعالن “طيران اإلمارات” إلغاء طلبية على 39 طائرة، 

بسبب عدم الوصول لحل لتحسين محركات الطائرة.
وعن تداعيات وقف إنتاج طائرة A380، قالت الشــركة األوروبية 
إنها ســتدخل في مفاوضات مــع النقابات العمالية بشــأن الوظائف 

المحتمل تأثرها، وتتراوح بين 3000 و3500 وظيفة.

اتفاقية بين “األردنية” و“ماستركارد”
وقعت شركة 
الخطـــــوط 
الجـويـــــــة 
الملكـيـــــــة 
األردنيــــة، 
مع “ماســتر 
 ” رد كـــــــا

العالميــة، اتفاقية تتيح للمســافرين من حملة بطاقات ماســتركارد، 
إمكانيــة الدخول إلى صالــة درجة رجال األعمــال التابعة للملكية 
األردنية في مطار الملكة علياء الدولي، ســواء كانوا مســافرين مع 

الملكية األردنية أو مع غيرها من الشركات.

اتفاقية للنقل الجوي بين العراق وتونس
وقعــت ســلطة الطيران 
المدنــي العراقــي اتفاقية 
النقل الجوي مع نظيرتها 
التونســية، مذكرة تنفيذية 
لتسيير الرحالت المباشرة 
بحضور  البلديــن،  بيــن 
ســفير العراق في تونس 
ماجد عبد الرضا، السفير 

التونســي بالعراق ابراهيم الرزقي. وأكد مدير عام ســلطة الطيران 
المدنــي العراقي علي خليل ابراهيم، أن االجتماعات المكثفة أثمرت 
عن اتفاق بمجال التعاون الفني للمطارات والسالمة والمالحة الجوية.

Oneworld إطالق مبادرات جديدة من
الطيران  تحالف  كشــف 
العالمي oneworld عن 
إطالق 5 مبادرات جديدة 
لخدمـــات وامـتـيـــازات 
المســافرين، وشــركات 
الطيــران األعضــاء في 
التحالف البالغة 13 شركة 
“الملكية  بينهــا  عالمية، 

األردنية”، إضافة إلى 30 شركة طيران تابعة للشركات األم. وجاء 
ذلــك خالل حفل في لندن بمناســبة الذكرى 20 لتأســيس التحالف، 

المنشأ من شركات طيران أميركية وبريطانية واوسترالية وصينية.

تجربة سينمائية لركاب “السريالنكية”
أبرمــت الخـطــــوط 
الجوية السـريالنكية، 
اتفاقيــة مع شــــركة 
الترفيـــه العالمـيــــة 
“ســـكاي اليتــــس” 
بهدف منح مســافري 
درجة رجال األعمال 

تجربة شــيقة، وذلك بتقديم ســماعات الرأس “آلو ســكاي وســكاي 
كيــدز” الواقعية للســينما االفتراضية بما يمنح فرصة لالســترخاء 
واالســتمتاع بأحدث األفالم والمسلسالت التلفزيونية على سماعات 

فردية ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد و360 درجة.
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نسخة للطرقات الوعرة من طراز “ريو”
تعتــزم شــــــركة كيــا 
إطــاق نســـخة جديدة 
 Rio ســـــيارات  مــن 
للطــــرق  مخصصـــة 

الوعرة.
 Rio X-Line وستأتي
بهيكل هاتشباك، يرتفع 

عــن األرض بمقدار 190 ملــم، ونظام تعليق خــاص يمكنها من 
اجتيــاز الطرق الوعرة. كما ســتزود بأنظمــة لمنع االنزالق على 
المنعطفات، ونظام للتحكم بدوران العجات على الطرق المكسوة 

بالثلوج واألتربة.

“كليو” التركية األكثر مبيعاً في فرنسا
ذكــرت صحيفــة صبــاح 
التركيــة، أن ســيارة رينو 
 )Renault Clio( كليــو 
المصنّعــة بمدينــة بورصا 
التركية، قفزت إلى المركز 
الثانــي بيــن قائمــة األكثر 

مبيعــاً في أوروبــا، واحتلت المركز األول في فرنســا، وأن مبيعات 
“كليو” ارتفعت 2 % مقارنة بعام 2017، بعد بيع 336 ألف وحدة، 
لتحتــل المركز الثاني في اوروبا بعــد “فولكس فاغن غولف”. وفي 
فرنسا احتل طراز “كليو” المركز األول، حيث ارتفعت المبيعات الى 

123.6 ألف سيارة في 2018، مقابل 117 ألف سيارة في 2017.

نيسان ورينو تؤكدان أهمية تحالفهما
جدد مســؤولون كبار من نيسان ورينو 
التأكيــد على أهمية التحالف الذي يجمع 
الشركتين، الذي تعرض لضغوط جّراء 
اإلطاحة برئيس مجلس اإلدارة الســابق 
كارلوس غصن، لكنهم تجنبوا الحديث 
عن الرئيس الجديد لنيسان، الذي تُحتمل 
أن يكــون محل خــاف. والتقى رئيس 

مجلس إدارة رينو، جان دومينيك ســينار، بالرئيس التنفيذي لنيسان 
هيروتو سايكاوا، والرئيس التنفيذي لميتسوبيشي أوسامو ماسوكو، 
وذلك خال زيارة قام بها سينار الى اليابان استغرقت يومين وبحث 

خالها مستقبل التحالف.

وسائد هوائية  للحماية من االصطدامات
أعـلـنـــت شـــــــركـة 
هيونــداي، عن تطوير 
أول نظـــام للوســـائـد 
الهوائيــة فــي العالــم، 
مخصص للحمايـة من 
االصطدامات المتعددة 

التــي تصطدم فيها المركبــة أكثر من مرة بمركبــة أو مركبات أو 
بأشــياء أخرى كاألشــجار أو أعمدة الكهرباء، وهو ما يحدث في 3 
من كل 10 حوادث سير، وفقاً لبيانات الهيئة الوطنية لسامة المرور 
على الطرق الســريعة في الواليات المتحــدة. ومن المقّرر أن تقوم 

“هيونداي” بتطبيق النظام الجديد في مركباتها في المستقبل.

“ميني” تفوز بجائزة في ألمانيا
فـــــازت “مينــي” 
بجائــــزة أفضــــل 
ســــيارة فــي فئــة 
االســتيراد ضمــن 
مجموعتهـــــا فــي 
االســتطاع الــذي 

أجرتــه مجلــة auto motor und sport، حيــث حصل الطراز 
البريطاني على نسبة 30.1 % من األصوات. وصوت المشاركون 
في االستطاع لصالح مركباتهم المفضلة، من إجمالي 385 طرازاً،  
في إحدى عشر فئة للسيارات. وحصل الفائزون على جوائزهم في 

.)ICS( حفل أقيم في مركز المؤتمرات الدولي في شتوتغارت

شراكة بين BMW و“دايملر” 
 BMW أعلنت كل من
ودايملــر عــن اطاق 
5 مشــاريع مشــتركة 
بهــدف توفير  بينهمــا 
خدمات النقل المستدام 

لعمائهما في المدن.
وبموجب الشــراكة، تســتثمر كل من الشــركتين ما يزيد عن مليار 
 Charge Now :يــورو بهدف تطوير المشــاريع الخمســة وهــي
 Parkلخدمة نقل الركاب و Free Nowلخدمة شحن الســيارات و
Now لخدمــة ركــن الســيارات وShare now لخدمة مشــاركة 

السيارات، باإلضافة إلى Reach Now متعددة االستخدامات.
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Telluride كيا” تختبر“

بدأت شركة كيا باختبار سياراة “Telluride” رباعية الدفع الكبيرة، 
التي ســتصبح بديلة لـ“Mohave” الشهيرة. وستبني الشركة هذه 
الســيارات على منصــات “Mohave”  مع بعض التعديات التي 
تجعل مــن المنصة أمتن وأكثــر مائمة للمحــرك الكبير، وأنظمة 

التعليق الخاصة المطورة للطرق الوعرة.
ومن الداخل، ســتأتي “Telluride” بقمرة تتســع لســبعة ركاب، 
وأجهــزة إلكترونية متطورة وشاشــات للتحكم بأنظمــة القيادة. كما 
ســتزود هذه الســيارة بناقل حركــة أوتوماتيكي بـ8 ســرعات، و3 
أنواع من المحركات، محرك ديزل بسعة 3.0 ليترات وعزم 250 

حصاناً، ومحركي بنزين بسعة 3.8 و4.6 ليتر.

“بوغاتي” ... أغلى سيارة في العالم

تعتــزم “بوغاتي” إطاق ســيارة رياضية بســعر قد يصل إلى 16 
مليون يورو، ما يجعلها أغلى سيارة في العالم.

وذكــر موقع “Supercars Blog”، أنه من المفترض أن تعرض 
هذه السيارة، التي طورتها الشركة بمناسبة الذكرى السنوية الـ110 
على تأسيســها، فــي النصف األول من 2019. وســتنضم المركبة 
ألسرة سيارات “Chiron”، وقد زودت بمحرك من 12 أسطوانة، 
وســعة 8 ليترات، وعزم 1500 حصان، وقدرة تســارع من 0 إلى 

100 كلم/ساعة في 2.4 ثانية.
يذكــر أن “بوغاتــي” كانــت قــد اســتعرضت عام 2018 ســيارة 

“Divo” التي تجاوز سعرها 5 مايين يورو.

“آوروس” الروسية في االمارات

عرضت في أبوظبي في إطار معرض “آيدكس”، سيارة “آوروس” 
بنسختها التجارية عن ليموزين الكرملين، لتكون اإلمارات أول بلد 
أجنبي تعرض فيه هذه الســيارة الروســية الفارهة. ووقعت شركة 
توازن اإلماراتية، والمعهد الروسي لبحوث السيارات اتفاقاً أصبحت 

بموجبه الشركة اإلماراتية شريكاً استراتيجياً في المشروع.
ووقع االتفاق عن الجانب الروســي، مدير المعهد الروســي لبحوث 
السيارات، سيرغي غايسن، وعن الجانب اإلماراتي الرئيس التنفيذي 
لصنــدوق تنمية القطاعات الدفاعية واألمنية التابع لـ“توازن”، عبد 
هللا ناصــر الجعبري. وبموجب االتفاق، ستســتحوذ “توازن” على 

36 % من مشروع “آوروس” لقاء 110 مايين يورو.

Bentayga Speed أسرع SUV في العالم

كشفت شركة BENTLEY عن التفاصيل الكاملة ألسرع مركبة 
رياضيــة متعــدّدة االســتخدامات )SUV( فــي العالــم ضمن فئة 
 W12 وهي مزودة بمحرك ،Bentayga Speed ،اإلنتاج العام
الشهير سعة 6.0 ليترات، بقّوة 635 حصاناً، وعزم دوران 900 
نيوتن/متر، ما يمنح السيارة سرعة قصوى تبلغ حوالى 306 كلم/

ســاعة، وتســارعاً من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.9 
ثواني فقط.

ومن المتوقع ان يشــهد معرض جينيف للسيارات هذا العام الظهور 
العالمــي االول لـــBentayga Speed، على أن يتــم طرحها في 

األسواق بوقت الحق من عام 2019.
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“ألفا روميو” بـ16.7 مليون يورو

ذكــر موقع “Ouest-France” أن ســيارة “ألفا روميو” نادرة، 
صنعــت عــام 1939، بيعت لرجــل أعمال أميركــي بمبلغ 16.7 

مليون يورو، في دار “Artcurial” للمزادات العلنية.
وأشار القائمون على دار “Artcurial” إلى أن السيارة في وضع 
ممتاز، ومحركها األصلي يعمل بكفاءة عالية، أما المســافة الكلية 

التي قطعتها فبلغت 65 ألف كلم.
وتعود أهمية هذه الســيارة إلــى أن “ألفا روميو” صنعت منها 50 
قطعة فقط، 5 منها ما تزال في حالة فنية جيدة، ويملكها هواة جمع 

التحف.

M850i xDrive Coupe نسخة من

 BMW انتاج كميــة محدودة من طــراز BMW تعتــزم شــركة
M850i xDrive Coupe First Edition ،400 نســخة فقــط، 
ســيتم تصنيعها بين شهري نيســان/أبريل وتموز/يوليو 2019 في 
مصنع الشركة في دينغولفينغ. وتتميز النسخ الجديدة بتصميم داخلي 
وخارجــي حصري مــن برنامــج BMW Individual. ويتوفر 
هيكل السيارة بلون حصري تطرحه BMW للمرة األولى ويحمل 

.Frozen Barcelona Blue اسم
وســيتم تزويد هذه النســخة بمحرك يعمل بالوقود من 8 أسطوانات 
على شــكل v مزود بتقنية الشحن التوربيني المزدوج، ويولد طاقة 

قدرها 390 كيلوواط/530 حصاناً.

مصنع لـ“نيسان” في الجزائر
أعلنــت كل مــن شـــركة 
نيسان للسيارات المحدودة، 
ومجموعة حســناوي، عن 
تخصيص استثمارات تبلغ 
قيمتها 160 مليــون دوالر 
أميركــي لتشــييد مصنــع 
لســــياراتهـا في الجزائر، 
تلبية للطلـــب المتنامي في 

البــاد، وفي القارة اإلفريقية عموماً، على الســيارات التي تنتجها 
الصانعــة اليابانية. ومن المنتظر أن يعمــل المصنع بطاقة إنتاجية 
تبلغ 63,500 سيارة ركاب ومركبة تجارية خفيفة سنوياً، وسيُنتج 

عدة طرازات من السيارات.
ولهذه المناســبة، قال النائب األول للرئيــس ورئيس مجلس إدارة 
منطقة إفريقيا والشرق األوسط والهند لدى نيسان، بيمان كارغر، 
“حققنا من خال التعاون مع مجموعة حســناوي إرثاً راســخاً من 
المنتجات والخدمات . وســوف نشــيّد مركزاً للتصنيع، باســتخدام 
خبرتنا الهندسية اليابانية المتفوقة، مع الحرص على تطوير قطاع 

التوريد المحلي”.

خسائر فادحة لـ“تاتا” الهندية

تكبــدت مجموعــة “تاتا موتورز ليمتــد” الهندية للســيارات، أكبر 
خسائر تسجلها شركة في الهند، بعد تحمل شركة السيارات الفارهة 
“جاغــوار الند روفر” التابعة لها نفقات 3.9 مليارات دوالر نتيجة 

ضعف الطلب في الصين بشكل أساسي.
وبلغ صافي، خســائر “تاتا” خال الربع األخير من 2018، 270 
مليــار روبيــة )3.8 مليــارات دوالر(، في حين كانت الشــركة قد 
ســجلت خال الربع الثالث من العــام المالي الماضي أرباحاً قدرها 

12 مليار روبية )168 مليون دوالر(.
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سورية، ليصار إلى عودة نشــاطها السياحي إلى ســورية بدءاً من نيسان/
أبريل، وذلك بعد تقديــم األوراق الثبوتيــة عن جميع الســائحين القادمين، 
الفتا إلى تنظيم 4 - 5 رحالت أخرى عبر الشــركة إلى سورية خالل العام 

الحالي 2019.
طابع ثقافي

بدوره، أكد رئيس نقابة شركات السفر “الممثلة لوكاالت السفر الفرنسية” 
جان بيــار مــاس، اقتناعه بــأن “كليو” اتخــذت كل االحتياطــات الالزمة 
لضمان سالمة مسافريها إلى سورية، وأن الزيارة تحمل طابعا ثقافيا بحتا، 

لبلد يتمتع بتاريخ وتراث عريقين.
15 ألف مسافر

يذكر أن شــركة “كليــو” المتخصصــة في الرحــالت الثقافية والســياحية 
أنشــئت عام 1976 من قبل مؤســس حركة الشــبيبة الكاثوليكية في فرنسا 
كريســتيان ماركان، ومن قبل جمعية “الســالم الليتورجي”، وباتت تسير 

سنويا رحالت لنحو 15 ألف مسافر حول العالم.
3 مليارات دوالر

يشار إلى أن عام 2010 -قبل عام من اندالع األزمة السورية- زار سورية 
3 مليارات دوالر.نحو مليوني سائح أوروبي، وحقق القطاع السياحي السوري مداخيل بلغت 

رحالت سياحية ثقافية فرنسية إلى سورية

استقرار
أضاف ريســبو بأن “كليــو” اعتبــارا من نيســان/ أبريل 
2019، ستنظم رحالت ســياحية ثقافية إلى ســورية لمدة 
عشــرة أيام لكل رحلة، وتؤمن للمسافرين حافالت خاصة 
وإقامــات فندقيــة الكتشــاف )دمشــق والالذقيــة، وتدمر 
وقلعة الحصــن في حمــص، ومعلوال في ريف دمشــق(. 
وقــال: أصبحت األوضــاع في ســورية أكثر اســتقرارا، 
البــالد يعّمهــا الهــدوء إلى حــد كبيــر”. وأشــار إلى أن 
العرض عن الرحلة حقــق نجاحا فوريــا، إذ اكتملت أول 
مجموعة من 20 شــخصا، ومن المقرر تنظيم 5 رحالت 
أخرى في الخريــف بكلفة ثالثــة آالف أورو، كما اتخذت 
كل االحتياطات لضمان ســالمة المجموعــة، باالتفاق مع 
الجانب السوري لتأمين الحماية للســائحين األوربيين من 
جهة، عالوة على أن كل المواقع التي ســتتم زيارتها آمنة 

من جهة أخرى.
ازدواجية

وأعرب ريســبو عن اســتغرابه حيــال تعامل الســلطات 
الفرنسية مع الشركات الســياحية التي تنوي العودة لتنظيم 
الرحالت إلى ســورية بالقــول، إن الســلطات الفرنســية 
تقول أنها تتوخــى الحرص علــى المواطنين الفرنســيين 
الراغبين بزيارة ســورية، لكنها ال تتخذ الموقف نفسه مع 
دول أخرى، فالمشــاكل في ســورية ليســت أكثر منها في 
دول أخرى مثل باكســتان التي تنظم العديد من الشــركات 

السياحية الفرنسية الرحالت إليها، ومنها شركتنا “كليو”.
عودة الحياة

وأعلنت شركة “كليو” في بيان، أن السوريين ال يعتبرون 
اســتئناف األنشــطة الســياحية مؤشــرا لعودة الحيــاة إلى 
طبيعتها فحســب، بل وهــو وســيلة لذلك أيضــا، مضيفة 
أن مقاطعة بالدهم لســورية فــي وقت بدأ فيه الســوريون 
يخرجون ببــطء من كابوس طويل، يضاعــف في الحقيقة 

من معاناتهم.
رحالت أخرى

بدوره، معاون وزير السياحة السوري بسام بارسيك، أكد 
أن “كليو” كانت تعمل مع المكاتب السياحية السورية قبل 
الحرب، وقامت حديثا بالتواصل مع عدة شركات سياحية 

أوضح نائب المدير العام لشركة السفريات الفرنسية “كليو” جان بيار ريسبو، لوكالة فرانس برس، أن الشركة 
تعرض على المسافرين التوّجه إلى سورية، بغية الغوص مجددا في تراثها العريق، وأنها تدرج هذا العرض تحت 
مسمى “الرحلة الثقافية”، كما تعد بذلك وكالة السفر الوحيدة الكبرى في أوروبا التي تعرض رحالت سياحية 

إلى سورية بعد سنوات طويلة من األزمة السورية.
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“كابسات 2019” بحلة جديدة

“َعَرب كليكس” للتسويق الرقمي

يعود المعرض الدولي “كابسات” المختص في مجال البث واألقمار 
الصناعية واإلعالم الرقمي وصناعة الترفيه المرئي على مســتوى 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، والذي ســيقام مــن 12 إلى 14 
مارس/آذار 2019، في نســخته الـ25 بحلة جديدة تهدف إلى جعل 
عمليــة صناعة المحتوى واإلنتاج ومرحلة ما بعد إنتاج بث األقمار 
الصناعيــة وخدمات بــث الفيديــو واأللعاب اإللكترونية ووســائل 

اإلعالم الرقمية ونظام الترفيه بأكمله، في الصدارة.
وســيركز المعــرض على إنشــاء وإنتاج وتوزيــع المحتوى، كما 
ستشــهد دورة العــام انطــالق النســخة األولى لمعــرض األلعاب 
اإللكترونية، حيث ســيضم منصات عــرض لأللعاب اإللكترونية 

بنظام التبادل بين الشركات.

إطالق  دبـــي،  شــــهدت 
شــبكة “َعــَرب كليكس” 
الُمختّصـــة بالتســـويـــق 
العُـــمولة،  بنظام  الرقمي 
يـعـــــــرف  مـــــــــا  أو 
بـ“التسـويـــق بواســــطة 
الشــــــركـــاء” ضمــــن 
مجـلــس  دول  أســـــواق 
الـتـعـــاون الخلـيجـــــي، 

وذلك في مقر مؤســســة “مســرعات دبي المســـتقبل”، بحضـور 
الشــريكين المؤســســــين لشبكة “َعَرب كليكس”، خالد الحريمل 

وماورو رومانو.
يذكر أن الشــبكة تقــدم حلوالً رقميــة متطورة، تهــدف إلى زيادة 
إيــرادات التجارة االلكترونية والمبيعات عبر اإلنترنت، وذلك من 
خالل زيادة حجم انتشــار ووصول متاجر التجزئة عبر اإلنترنت 
إلى أكبر شــريحة مــن الجمهور، وبالتالي، تعزيــز حجم إيرادات 
المبيعات من خالل ربط هذه المتاجر بمنتجي وناشــري المحتوى 

الرقمي.

مراكز للتعليم بالروسية في سورية

قررت وزارتا التعليم الروســية والسورية، فتح مراكز لتعليم اللغة 
الروســية في ســورية، وإدراجها في المناهج الدراسية في وزارتي 
التربيــة والتعليــم. وصــرح وزيــر التعليم الروســي ستانيســالف 
غابونينكــو، أن القرار يأتي ضمن خطــط لتوفير الكوادر والمناهج 
لتعليــم اللغة الروســية لألعوام )2019 - 2025(، حيث ســتطرح 
مناقصــة للهيئات والشــركات الراغبة في إنشــاء وتطوير سلســلة 

مراكز للتعليم المفتوح، ولتعليم اللغة الروسية في سورية.
وتجري بالتوازي عملية إدخال اللغة الروسية إلى المناهج السورية، 
بحيث تكون لغة ثانية اختيارية وفقاً لالتفاقية الموقعة بين الوزارتين. 
وســتنظم دروس تدريبية في نظام “أوناليــن” للمعلمين، ودورات 

لتنمية الكفاءات للعاملين في مجالي التربية والتعليم.

اتفاقية بين“وام” ونظيرتها األوسترالية

وقعت وكالة اإلمارات للفضاء مذكرة مع وكالة الفضاء الروســية، 
بهــدف تعزيــز التعاون وتبــادل الخبــرات ودعم برامــج البحوث 
الفضائيــة بين الجانبين، وذلك تتويجاً للزيــارة التي نظمها وفد من 
وكالة اإلمارات للفضاء إلى والية جنوب أوســتراليا-أدياليد، يومي 
14 و15 فبراير/شــباط 2019. ووقع االتفاقية ممثالً عن اإلمارات 
للفضــاء المدير العــام محمد ناصر األحبابــي، ونائب رئيس وكالة 
الفضاء األوســترالية أنتونــي مورفيت، الذي اعتبــر أن العمل مع 
الشــركاء االستراتيجيين سيســاعد على تطوير صناعة الفضاء في 
المســتقبل. فيما أعرب األحبابي، عن سعادته بالتنسيق مع النظيرة 

االوسترالية التي تشارك الوكالة الشغف نفسه في مجال الفضاء.
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شراكة بين فايسبوك وفرانس برس

أعلنــت “فايســبـــوك”، عن إطــالق برنامج التحقـــق من صحة 
األخبــار والمعلومــات باللغة العربية، إذ ســيقوم موقــع التواصل 
االجتماعي، وبالشــراكة مــع وكالة الصحافة الفرنســية “فرانس 
برس”، بإطالق البرنامج هذا العام، وذلك  بهدف الحد من انتشار 

المعلومات المضللة.
وأشارت الشركة، إلى أن المستخدمين سيكون بإمكانهم التحقق من 
صحــة األخبار المكتوبة باللغة العربية على “فايســبوك”، مؤكدة 
ً أنه ســــيتّبع مجموعة قياســــية من المعايير عنـــد تحديـد صحـة 

القصص.

منصة تقييم عبر الفيديو لـ“بيت.كوم”

 ،Evalufy أطلق بيت.كــوم منصة التقييــم المبتكرة عبر الفيديــو
التي تمكن الشــركات في جميع أنحاء العالم من التوظيف بسهولة، 
واختيار المرشحين من خالل اعتماد تقييمات مصممة حسب الطلب 
عن طريــق الفيديو، فضالً عن تقليل الوقــت والتكلفة التي تتطلبها 
عملية التوظيف، حيث تقوم المنصة بإرسال التقييمات إلى عدد كبير 
من المرشحين، ويتم تتبُّعها تلقائياً ويقوم أكثر من مسؤول عن التقييم 
بتصحيحها. وعنــد االنتهاء، يتم إصدار تقارير بنتائج المرشــحين 

تلقائياً، استناداً إلى معايير التوظيف التي حدّدتها الشركة.

فورد يدعو لمواجهة المخاطر البيئية

قال الممثل العالمــي، ونائب رئيس المنظمة الدولية للمحافظة على 
البيئة هاريســون فورد، إن التغير المناخــي يمثل األزمة األخالقية 
األكثر إلحاحاً وخطورةً لإلنســانية في القرن الـ21، وذلك في كلمة 

أمام القمة العالمية للحكومات 2019 في جميرا بدبي.
أضاف فورد، أن المدن العالمية بما فيها دبي ولندن ولوس أنجلوس 
وهونــغ كونغ مهددة بارتفاع منســوب مياه البحــر نتيجة الرتفاع 
درجــة حرارة المحيطــات، كما أن الطبيعة ال تحتاج إلى البشــر، 
ولكن البشــر يحتاجون لها، وينبغي العمل سوياً لتحقيق النجاح في 

جهود حماية بيئتنا.

مفاجآت “الشرق األوسط لألفالم 2019”
أعلن منظمو 
معــــــرض 
ق  لشــــــر ا
األوســــــط 
م  فـــــال لأل
والقصـــص 
المصـورة، 
يقـــام  الذي 
فــي  ســنوياً 
دبــــي، فـي 
شـــــــهــــر 
بريـــــــل/ أ

نيسان، عن مشـــــاركة المزيد من الشــــخصيات الشـــهيرة التي 
يتابعها عشــــاق مسـلـسالت األكشــن واألبطال الخارقيــن، حيث 
تــم الكشــــف عن حضــور الفنان األميركــي مايك كولتر، نجـــم 
مـــسلسلي لوك كيج ومارفل جيســيكا جونز. باإلضافة إلى الكثير 
مــن األخبار الشــــيقة التي ســيتم اإلعالن عنها أســبوعياً وتتعلق 

بالحدث المرتقب.
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جائزة لرئيس مصرف عجمان
فـاز الرئيــــس 
ي  لتنـفـيــــــذ ا
لـمـصــــــرف 
عـجـمـــــــان، 
محمد أميــري، 
بجائزة “أفضل 
رئيــس تنفيذي 

للتوطيــن” في القطــاع المصرفي والمالي لعام 2018. وقد اســتلم 
الجائزة من نائب حاكم الشــارقة الشــيخ سلطان بن محمد القاسمي، 
خــال المعرض الوطنــي الـ21 للتوظيــف، وذلك تقديــراً لرؤيته 

وقيادته وإنجازاته المتميزة في مجال التوطين ضمن المؤسسة.

“اتصاالت مصر” أفضل جهة توظيفية
فازت “اتصاالت مصر” 
 Top مــــــن  معهـــــــد
Employer بلقب أفضل 
بيئة عمل وجهة توظيفية 
في مصر لعــام 2019، 
احتفاليــة  وذلــك خــال 
أقيمــت فــي امســتردام. 
قطــاع  رئيــس  وقــال 

الموارد البشــرية في شــركة اتصاالت فيصل الريــس: إن أحد أهم 
األسباب وراء ريادة “ اتصاالت مصر” هو االستثمار في موظفينا 

كشركاء في النجاح ومساهم رئيسي في تعظيم أرباح الشركة.

فؤاد رحمه رئيساً لتجمع رجال األعمال
عقـــد تجمـــع رجـــال األعمـــال 
اللبنانييـــن، جمعيتـــه العموميـــة 
السـنويـــة، وقــد تــم انتخــاب 6 
أعضـاء جـدد لمجلـــــس اإلدارة، 

لمدة ســنتين.
ثــم عقد المجلــس الجديد اجتماعه 
األول وأعــاد انتخاب فؤاد رحمه 
للتجمــع، وهاديــا منقارة  رئيســاً 
صفي الديــن نائب للرئيس، ونديم 
ضاهر أمينا للمال، وفادي صوايا 

أمينا للسر.

الكامل مديراً لـ“كولينز أيروسبايس”
عـيّـنـــت “كولينـــز أيـروســبايــــس” 
المتخصصة في الحلــول الذكية لقطاع 
الطيران والدفاع، طال الكامل بمنصب 
نائب رئيس إدارة العماء والحســابات 
في الشــرق األوسط وإفريقيا، وذلك من 
أجــل زيــادة تعزيز تواجد الشــركة في 

المنطقة وتقديم قيمة أعلى للعماء.
يذكــر أن الكامــل قــد شــغل العديد من 

المناصب ومنها المدير العام لمنطقة الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا 
لدى شــركة روكويل كولينز، كما عمل مهندس فيزياء الطيران في 

شركة إيرباص ومدير أول للبرامج في شركة ستراتا للتصنيع.

جائزة لـ“الهندية األردنية للكيماويات”
حصلت الشــركة الهندية 
األردنيـــة للكيماويـــات، 
المملوكــة مــن شــــركة 
مناجم الفوسفات األردنية، 
الدوليــة  الجائــزة  علــى 
للسامة والصحة المهنية 
على المســتوى العالمي، 

مــن مجلس الســامة البريطاني للعــام 2018. وقال رئيس مجلس 
إدارة شــركة مناجم الفوســفات محمد الذنيبــات: إن الحصول على 
هذه الجائزةيعكس مدى التزام إدارة الشــركة بتوفير بيئة عمل آمنة 

ومستدامة لكافة العاملين والمقاولين داخل الشركة.

أفضل صاحب عمل ألورنج األردن
حـصــــــدت 
“أورنــــــج 
 ” ن د ر أل ا
أفضل  جائزة 
صاحب عمل 
لسنة 2019، 

المقدمــة مـن معهــد صاحــب العمـل األفضـل عالميــاً.
وقالت المديرة التنفيذية للموارد البشرية في “أورنج األردن” غادة 
فارس: إن نيل الشــركة للشهادة للمرة الرابعة على التوالي، يعكس 
مســتوى جهودها المؤسســية وتطبيقها ألفضل سياســات الموارد 

البشرية، والتي أدت إلى تعزيز أداء موظفيها وتميزهم في العمل.
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ابتعاث الشباب 
بدوره، أشاد إيمانويل نداييزيجي، بالدور الهام والمميز الذي يؤديه 
الشــباب في تطوير الدولة ودعــم اقتصادها من خــال المنظمات 
الشــبابية التــي تقوم بإرســال الشــباب فــي بعثــات تدريبيــة إلى 
الخارج لكســب العلم والمعرفة والخبرات وتوظيفها للمساهمة في 
تطوير مختلف القطاعــات الحيوية في الدولــة وخصوصاً القطاع 
الزراعي، عــاوة عن نقل هــذه المعرفة والخبــرات إلى األجيال 

القادمة.

مقصد للسياح
أما جــس غيرنز، فقد ركــز في كلمته علــى المكانــة المتقدمة التي 
تحظى بها رواندا اليــوم على صعيد الســياحة العالميــة، نظراً لما 
تمتلكــه من محميــات طبيعيــة تضم حيوانــات الغوريا واألســود 
وغيرها من الحيوانات النادرة، مشيراً إلى مشاركة مختلف شرائح 
المجتمع في رواندا في رفع نسبة الوعي لدى األطفال والجيل المقبل 
كمادة دراسية في المناهج التعليمية.من خال إدراج مفهوم الفصائــل الحيوانية وضرورة الحفاظ عليها 

 قضية رواندا وحقائقها ... من اإلبادة إلى الريادة

شــهد اليــوم الختامي مــن القمــة العالميــة للحكومات فــي دورتها 
السابعة، اســتعراضاً لتجربة رواندا الدولة الضيفة في القمة، وذلك 
في جلســة حوارية بعنوان “رواندا من اإلبادة إلى الريادة” أدارتها 
ريبيكا داوني من وكالة “يورونيوز”، وشــارك فيها كل من وزيرة 
الزراعة والموارد الحيوانية في جمهورية رواندا الدكتورة جيرالدين 
موكيشــيمانا، ونائب الرئيس التنفيــذي لمجلس التنمية فــي رواندا 
إيمانويل هاتيجكا، إلى جانب إيمانويل نداييزيجي، رئيس قســم علم 

دراسة المزارع، وجس غيرنز، ممثاً عن شركة أكاغيرا لإلدارة.
اســتهلت الدكتورة جيرالدين موكيشــيمانا حديثها بتســليط الضوء 
على الجهود الحثيثة التــي تبذلها الحكومة من أجــل حماية الموارد 
الطبيعيــة، وتعزيز اإلنتاجيــة لكافة المحاصيــل الزراعية، وتأمين 
وصولهــا إلى أكبر عدد مــن األســواق العالمية لتحقيق االســتدامة 
لألجيــال القادمــة، وتطرقت إلــى أهمية االســتثمار فــي األبحاث 
والتقنيات المبتكــرة لمضاعفة اإلنتــاج في ظل التحديــات الراهنة 
المتمثلة فــي محدودية األراضــي الزراعية، والتغيــرات المناخية 

وتأثيرها في البيئة.

استثمارات ووظائف
بدأ إيمانويل هاتيجكا حديثه موّجهاً الشكر للقيمين على القمة العالمية 
للحكومات الستضافتها هذه الجلســات والمؤتمرات التي من شأنها 
إثراء الخبــرات والمعارف واالرتقاء بمنظومــة األعمال على كافة 
الصعد، مشــيراً في الوقت ذاته إلــى التحديات التــي تواجه راوندا 
الدولة األســرع نمواً على مســتوى القــارة الســمراء والمتمثلة في 
خلق وظائف جديدة وجذب المزيد من االســتثمارات ودعم عمليات 
االستيراد والتصدير لتحسين الميزان التجاري للدولة. وتطرق إلى 
أهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية والحدائق العامة والمتنزهات 
الوطنية، كون رواندا أصبحــت الوجهة الســياحية الثالثة من حيث 

الفعاليات الضخمة واألحداث على مستوى القارة اإلفريقية.

نجحت جمهورية رواندا بتجاوز الويالت 
والمآســي التـي خلفتهـا عقـود مـن 
الحروب األهلية نتيجة صراع طويل على 
السـلطة بين قبائل الهوتو والتوتسي، 
والعبـور بخطى واثقـة نحـو تحقيـق 
االسـتقرار والتنمية مـن أبـواب الزراعة 
والسـياحة واالقتصاد والتعليم واألمـن 
وتمكيـن المـرأة، متقدمـة بذلـك على 

العديد من الدول اإلفريقية المجاورة.
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ويلبيك في دبي للمرة الثانية

زار نجم أرســنال، داني ويلبيك، مدرسة أرسنال لكرة القدم في دبي، 
والتقى الطلبة المسجلين فيها، حيث قدم لمحات تدريبية ال تنسى أثناء 
تعلمهم “اللعب على طريقة األرسنال”. وهذه هي ثاني زيارة لويلبيك 
للمدرســة التي تتخذ من “ستاد ذا سيفنز” المملوك لطيران اإلمارات 
مقراً لها. وتأتي الزيارة بمناســبة مرور 10 ســنوات على تأسيسها. 
وأعرب ويلبيك عن ســعادته بالزيارة، قائالً: مــن الرائع العودة بعد 
سنوات إلى مدرسة آرسنال ورؤية بصمة آرسنال وطيران اإلمارات 
على النشء. ويهدف البرنامج التدريبي للمدرســة رعاية العبي كرة 

القدم الطموحين من أجل أن يصبحوا رياضيين محترفين.

منصة رقمية للمحاكم االفريقية

أطلقت وزارة االتصاالت المصرية بالتعاون مع المحكمة الدستورية 
العليا، المنصة الرقمية الموحدة للمحاكم الدستورية األفريقية.

وقــال وزير االتصــاالت عمرو طلعــت، خالل فعاليــات اجتماع 
القاهرة الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس 
الدســتورية األفريفية، إن الموقع الجديد يتيح مســاحات مخصصة 
لـــ56 بلــداً أفريقياً، لعرض الدســتور الخاص لكل بلــد، والقوانين 
المنظمة للمحكمة، والهيكل التنظيمي للمحكمة والسيرة الذاتية لكل 
عضو، واألحكام الدســتورية الخاصة بالمحكمــة، واألحداث التي 
تخص المحكمة، من خالل 5 لغات )العربية، اإلنكليزية، الفرنسية، 

اإلسبانية، البرتغالية(.

تفاهم لتطوير ديوان المحاسبة الليبي

وقع رئيس مجلس إدارة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين 
طالل أبــو غزالة، ورئيس ديوان المحاســبة الليبي خالد شكشــك، 
مذكــرة تفاهم لتطوير قــدرات الكوادر البشــرية للديوان وأعضائه 
والجهات التي يرعاها. وتناولت المذكرة محاور تقييم برامج التطوير 
المؤسسي ومحتوى الخطة االستراتيجية للديوان، وحصول موظفيه 
على الشــهادات المهنية الصادرة عن المجمع، إضافة إلى تأســيس 
المعهد الرقابي الليبــي المتخصص بالتدريب والتطوير في المجال 
المالي والرقابي(، كمــا تهدف إلى عقد دورات تدريبية متخصصة 
للديوان، وتطبيق معايير المحاســبة الدولية في القطاع العام، وتنفيذ 

مشاريع إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي.

“غوغل” تدرب طالب البحرين

طبقت مؤسســة إنجــاز البحريــن برنامج “مهارات مــن غوغل” 
بالشــراكة مع Google Arabia، الذي يستقطب طالب المدارس 
والجامعات لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي من خالل مجموعة 
من الدورات التدريبية تقدمها Google. ومن خالل تطبيق البرنامج 
سيتمكن الطالب من تحسين مهاراتهم التقنية، والتعرف على أدوات 
تســاعدهم في نمو نشــاطهم التجاري، باإلضافة إلى تسويق عملهم 
التجــاري عالمياً عبر اإلنترنــت، والتحضير للدخول في المســار 
المهني المناسب مســتقبالً. وقد استطاعت إنجاز البحرين الوصول 
إلى 581 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية والجامعات في الفصل 

الدراسي األول من العام 2018 - 2019.
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“التميز السورية” وجامعة موسكو
وقعــت هيئــة التميز 
واإلبــداع الســـورية 
بحضــور ســـــفـيـر 
ســـورية في موسكو 
رياض حداد، اتفاقية 
تعـــاون علمي مـــع 
جامعــــة موســكـــو 
الحكوميــة، بـهـــدف 
إقامة مشاريع تعليمية 

مشــتركة متعلقة بعملية إعادة إعمار ســورية، وتقديم منح دراسية 
جامعية للطالب السوريين المتميزين وتنفيذ برامج للتبادل الطالبي.
وأكــد مديــر المكتب اإلعالمي في الهيئة مالك حمــود، أن االتفاقية 
التي وقعتها رئيسة الهيئة هال الدقاق ورئيس جامعة موسكو فيكتور 
أنتونوفتش سادوفنيتشي، تعزز التعاون العلمي بين الجانبين وتدعم 
االختصاصات العلمية لخريجي البرامج األكاديمية من هيئة التميز 
واإلبداع، وأن المركز العلمي المتقدم للطالب الروس المتميزين في 
الدراســة الثانوية “غولموروف” والذي يتبع لجامعة موسكو رافق 

تأسيس المركز الوطني للمتميزين في سورية.

السياحة والنقل في غابة النبي متى

قام وزير الســياحة الســوري محمد رامي مرتينــي، ووزير النقل 
علــي حمود، بزيــارة مغارة بيت الوادي وغابــة “النبي متى” في 
منطقة دريكيش بطرطــوس، بحضور محافظ المدينة صفوان أبو 

سعدى وأمين فرع الحزب محمد حسين.
ووجه مرتيني المعنيين بإنارة مدخل المغارة عبر الطاقة الشمسية، 
ودراســة موضوع طرحها لالســتثمار بعد إيجاد حل لمشكلة مياه 
الشرب من قبل وزارة الموارد المائية، إضافة إلى ضرورة العمل 
على إعادة تفعيل السياحة في غابة النبي متى، التي تعد واحدة من 

أهم المقاصد السياحية الدينية والبيئية في سورية.

واقع الميرا ومشاريع جبلة السياحية

اجتمع وزير الســياحة الســوري محمــد رامي مرتينــي، مع لجنة 
اإلشــراف على الفنادق في الالذقية، لمناقشــة واقــع فندق “الميرا 
الالذقيــة”، وبحث أولويــات التجديد واالســتبدال وأعمال الصيانة 
للبنــى التحتية والغــرف الفندقية والصــاالت، إضافة إلــى اختيار 

المواقع المناسبة الجديدة لطرحها لالستثمار.
من جهة أخرى، قام مرتيني ومحافظ الالذقية ابراهيم خضر السالم 
بزيارة عدد من جرحى الجيش في مشــفى زاهي أزرق العسكري، 
وبزيارة لبعض ذوي شهداء الالذقية. كما تفقد مرتيني خالل زيارة 
أخرى إلى مدينة جبلة موقع مشروع مول كراجات جبلة وكورنيش 
جبلة وموقع مشروع صليب، وقام فريق من الوزارة بزيارة بعض 

ذوي الشهداء في المدينة أيضاً.

مبادرة لتطوير النقل العام في لبنان

أعلــن تحالــف تراكس “ترابط لنقل عصري” عــن انطالق عمله، 
وذلــك في مؤتمر صحفــي أٌقيم في محطة القطار - في مار مخايل، 
بحضور شــخصيات رسمية وعسكرية وحشــٍد كبير من الناشطين 

واإلعالميين.
تخلــل المؤتمر عــرض فيلم وثائقي عن المشــاكل التي يعاني منها 
قطاع النقل العام في لبنان وما الحلول التي تعمل “تراكس” عليها، 
عبر رؤية مســتدامة وشاملة للنقل في لبنان، بالتعاون والتنسيق مع 
جمعيات متخصصة من المجتمع المدني واألكاديمي مثل الـ“يازا”، 

“تران تران”، “السا”، “باص ماب” و“ليبانون بايك”.
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معرض الصناعات اإليرانية في األردن

مجلس رجال أعمال عراقي أردني

أقيمت فعاليات معرض الســجاد والصناعات التقليدية اإليرانية في 
مدينة الحســين للشباب. في األردن، بتنظيم من شركة “المروجون 
الدوليون للتسويق” وشــركة المعارض األردنية “ابكو”، بحضور 
الســفير اإليرانــي فــي األردن محبتــي فردوســي بــور وعدد من 
المسؤولين األردنيين وأعضاء مجلس النواب األردني، وبمشاركة 
35 شركة على مدار عشرة أيام. وأكد مدير عام ابكو رائد أبو سعدة، 
أن الشركات المشاركة متخصصة بالصناعات الغذائية والبالستيكية 
والســجاد اليــدوي والمصنع والجلــود والصناعــات اليدوية، وأن 
معرض الصناعات اإليرانية ينظم للمرة السابعة في األردن، ما يدل 

على اهتمام الجانب اإليراني بالسوق األردنية.

أكد رئيس غرفة صناعة األردن فتحي الجغبير، على توقيع اتفاقية 
مع مجلس األعمال العراقي، لتأسيس مجلس “رجال أعمال عراقي 
أردني”، لتعزيز التبادل التجاري، وإنشــاء الشــراكات واالستثمار 
والخدمــات والمشــاريع المشــتركة، ومنهــا “المنطقــة الصناعية 

المشتركة”.
كمــا أعلن الجغبير في بيان صحفي، عــن رفع التوصيات الالزمة 
لتشجيع رجال أعمال البلدين على المشاركة في المعارض التجارية 
وزيادة تبــادل زيارات الوفود االقتصادية. وبيّن الجغبير أن الغرفة 
تهــدف إلــى تعزيز التعــاون أيضــا، مع عــدد من أســواق الدول 

المستهدفة، على رأسها )سورية والجزائر(.

جيبا ومنتدى األعمال األردني األلماني

نظمت جمعيــة األعمال األردنية األوروبية “جيبــا”، بالتعاون مع 
غرفــة صناعــة عمــان، ووزارة االقتصــاد لواليــة راينالند بفالز 
األلمانيــة “منتــدى األعمال األردنــي األلمانــي”، بحضور وزير 
الصناعــة والتجارة والتموين طارق الحمــوري، ووزير االقتصاد 
والنقل والزراعة وتربية الماشــية في راينالند بفالز فولكر ويسينغ، 

وعدد من رجال األعمال من البلدين.
ولفت الحموري إلى اإلجراءات التي اتخذها األردن لوضع التصور 

الشامل لتحفيز االقتصاد ضمن رؤية “األردن 2025”.
فيما أشار رئيس “جيبا” جمال فريز، إلى أن حجم التبادل التجاري 

بين البلدين ال يزال دون الطموحات.

المنتدى األلماني العربي للبيئة والطاقة

أقيمت في غرفة تجارة عمان فعاليات المنتدى األلماني العربي الثالث 
للبيئة والطاقة، بالتعاون مع المنظمة العربية األورومتوسطية للتعاون 
االقتصادي “ايما”، لمناقشة مشكلة نقص العديد من الموارد، كالمياه، 
وفرص االبتكار واالبداع. وأشــارت الســفيرة األلمانية لدى األردن 
بيرجيتا سفكر ابيرلي، إلى الدعم الذي تقدمه بالدها لألردن بقطاعات 
المياه واستدامة الطاقة والبيئة. وقالت رئيسة منظمة “ايما” غابربيل 

غرونبيرج: إن عالقات ألمانيا مع األردن تسير بالطريق الصحيح.
من جانبه، أكد طالل أبو غزالة، أن مجموعته ســتتحول إلى الطاقة 
الشمسية، منوها إلى أن العالم مقبل على أزمة اقتصادية جديدة عام 
2020، وعلى األردن االســتعداد لمواجهة تبعياتها من خالل انتاج 

طاقة متجددة وعدم االعتماد على المصادر الطبيعية.
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Changemaker أفضل 6 شركات طاّلبية بمنتدى

في حضور أكثر من 150 شخصية مهمة، من ضمنها رئيس مجلس إدارة بنك لبنان 
والمهجــر، وعدد من المستشــارين الحكوميين وقياديين مــن القطاع الخاص، جمع 
منتدى الشركات الناشئة الطالبية Changemaker أكثر من 1000 طالب من 60 
 ،Beirut Digital District ”حرم جامعي في لبنان، في “منطقة بيروت الرقمية
والــذي نظم بتاريخ 23 فبراير/شــباط 2019، حيث عرض أفضــل رّواد األعمال 

الشباب في لبنان أفكارهم االبتكارية أمام مجموعة من الحّكام الرياديين.
وقد شــارك الطالب أيضاً، في ورشات عمل مجانية، قدمها مجموعة من القياديين 
مثل BLOM Bank ،Berytech ،Speed ،UKLTH، Flat6Labs وغيرها 
الكثير. وبعد انتهاء نشــاطات النهار، تّم انتقاء أفضل 6 شركات ناشئة لالنتقال إلى 
 Hult Prize Lebanon مرحلة العرض الحّي خالل حفل جائزة هالت في لبنان
Summit، المنّظــم في المعلم التاريخي المعروف حالياً بالـ“البيضة” أو “الدوم” 
في وســط بيروت. وقد دُعيت هذه الشــركات إلى المشــاركة في “مسرعة أعمال 
جائــزة هالــت” Hult Prize Accelerator، الممتدّة على 6 أســابيع في بيروت 

خالل الصيف.
أمــا نصف النهائيــات لجائزة هالت لبنان 2019، التــي وقعت ضمن المنتدى، فهي 
المرحلــة األخيرة قبــل أن تنتقل الفرق الرابحة إلى “مســرعة أعمال جائزة هالت” 
وبعدها إلى نهائيات الشــرق األوســط لجائزة هالت. وقد أصبحت هذه المراحل كلها 
ممكنة بفضل الشــراكة االستراتيجية متعددة السنوات مع مصرف لبنان وبنك لبنان 

والمهجر.
كما ســاهم التعــاون مع مصرف لبنان، بنــك لبنان والمهجر BLOM، “قبيســي 
وفرنجيــة” ومنطقــة بيروت الرقمية، بإعطــاء المنتدى الفرصــة ألكثر من 800 
طالــب للمشــاركة في 15 ورشــة عمل تعليميــة تناولت مواضيع إيجــاد األفكار، 

عرض األفكار والمشاريع، بناء العالمة التجارية الشخصية وغيرها الكثير.
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لنعترف أواًل أن المدارس الخاصة أنشــئت في األســاس للربح، وإن كان لدى 
بعضها برامج دعم ومدارس شــبه مجانية، وهي قاتلت عبر مؤسساتها ضد 
قانون سلســلة الرواتب 46 وتســعى أيضاً إلى فصل التشريع بين القطاعين 
العام والخاص، وال تزال تمانع في دفع الدرجات الست للمعلمين وتطالب الدولة 
بتمويلها وتحّمل كلفتها، فكيف نطلب من هذه المدارس أن تلغي أقساطًا 
فيما أساس ربحها وتوظيفاتها يستند إليها حتى لو كانت دينية. ثم يخرج من 
يدعو الى أن يكون التعليم الرسمي بدياًل وهم يعرفون أن هذا التعليم قد أنهك 
على مدى 20 عاماً ودمرت بنيته وتغيرت وظيفته بعدما أنهت الدولة كل عناصر 
قوته وتحول الى مكان للحاشية وللتوظيف وللتقسيم الطائفي والسياسي، 
إلى حد أن المدير الذي يعين في ثانوية رسمية يجب أن يلبي طلبات المتنفذين 

وفقاً للمنطقة وغلبتها الطائفية.

وللكالم صلة في رحيل جورج زريق الذي أحرق نفســه أمام مدرسة ابنته في 
الشــمال اللبناني. لكن ردود الفعل التي أعقبت رحيله لم تكن على مستوى 
الحدث وهي خفتت بعد فترة من الزمن، وكل الغضب على المدارس الخاصة 
والجدل حول التعليم نشهد نهايتهما، طالما أن هناك من قرر تضييع القضية 
وتعامل بخفة مع الفاجعة، فيما البعض اآلخر قرر اســتثمارها وسلط سهامه 
في المكان الخطأ. فليس بطريقة شعبوية تطلق حملة على المدارس الخاصة، 
وليس بالشعارات نرفع قيمة التعليم الرسمي والمدرسة التي كانت يوماً لكل 

اللبنانيين في العلم والمستوى والشهادة. 

لم يحترق جسد جورج ليســتثمر البعض رحيله المفجع بالمزايدات وتضييع 
القضية. الرحيل كان مأســوياً وهو صرخة احتجاج للتمكن من تعليم أوالده، 
لكنه يعكس حجم األزمة التي ال يمكن مقاربتها بخفة ودعوات هي بعيدة من 
رسالة جورج التي لن تحدث ثورة ولن تؤثر في شبكة المصالح والحصص في 

المدرسة، حتى في التعليم الخاص.

جورج زريــق ذهب ضحية األزمة، وافضل طريقــة لعدالة قضيته هي الضغط 
لتقوم الدولة بوظيفتها في الرعاية والتعليم وكسر حلقة المصالح والتحاصص 

بسياسة شاملة وواضحة.

هل الدولة مستقيلة عن رعاية أبنائها؟
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