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ليس إنجازاً أن تبقي وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها للبنان عند معدل B-، إذ 
ي تقريرها الأخ�ي أن تتقدم الحكومة اللبنانية بخطوات إصالحية 

طت �ف هي اش�ت
جادة خالل 6 أشهر، علماً أنها توقعت أن تكون نسبة العجز 10 % للسنة 2019، 
ي أعلنتها الحكومة أي 7 % بعد إقرار الموازنة العامة 

وهذا يتناقض مع النسبة ال�ت
ي لبنان.

�ف

أما تقرير وكالة فيتش فجاء سلبياً بعد خفض تصنيفها للبنان إىل معدل  CCC، ما 
ي يتواصل كون التصنيف يعطي صورة عن مدى 

فف القتصادي اللبنا�ف ي ان ال�ف
يع�ف

قدرة الدولة عل سداد ديونها، وخاصة لحاملي سندات الخزينة.

المفارقة أن مرصف لبنان مّول الدولة وغطى اســتحقاق الدولة اللبنانية من 
تبة عىل لبنان  ف المبالغ الم�ت سندات اليوروبوند، فوزارة المال لم تستطع تأم�ي
ع�ب الستدانة من الأســواق، بل عمدت إىل الحصول عل هذا التمويل ع�ب 
الستدانة من مرصف لبنان، وهذه العملية ســتحصل مجدداً خالل الشهرين 
ي الوقت 

، حيث يتوىل المركزي حماية القتصاد وتمويل الدولة ويحمي �ف ف المقبل�ي
ي أداء 

نفسه العملة الوطنية ويكافح المضاربات، من دون أن نشهد نقلة نوعية �ف
ي يمر بها لبنان.

الحكومة لمواجهة التحديات الصعبة والأزمات المتتالية ال�ت

ي أن المور 
ي مصلحة لبنان، وهذا يع�ف

ي حصلت مؤخراً ل تصب �ف
كل التطورات ال�ت

ي تنفيذ إصالحات اقتصادية 
وع �ف تزداد صعوبة والمأزق يتضاعف، ويستدعي ال�ش

ومالية حقيقية ل تقترص عىل الجانب الماىلي الذي تضمنتــه موازنة 2019، إنما 
ي خطوات جادة ل تقف عند انجاز صغ�ي هنا أو تقدم بسيط ل يحل 

الس�ي �ف
. مشكلة إنكشاف الدين السيادي للبنان وارتفاع تكلفته إىل مستوى قياسي

إنكشاف لبنان الماىلي ومسار التصحيح
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و2021 )ما يقرب من 5.5 % من الناتــج المحلي اإلجمالي تقريباً. 
علمــاً أن لبنان لديه احتياجــات مالية كبيرة للتمويــل الخارجي، مع 
استمرار عجز الحساب الجاري بنســبة تتخطى الـ20 % من الناتج 

المحلي االجمالي(.
األخطر، أن الوكالة توقعت أن يبيع المصــرف المركزي أكثر من 
3.8 مليــارات دوالر مــن األوراق المالية األجنبية )باســتثناء 2.9 
مليار دوالر من ســندات اليورو اللبنانية(. وســتنخفض احتياطيات 
العمالت األجنبية إلى أقل من 60 % في عــام 2019 وإلى 48 % 
في 2021، التي ستكون األدنى منذ 2000 - 2002، عندما وصلت 

النسبة إلى 37 %.
وبينما اعتبــر وزير المــال اللبناني علي حســن خليــل، أن تقارير 
التصنيفات يعكس الحقيقة التي نعرفهــا، والتي تعمل الحكومة على 
معالجتها، قدمت وزارة المالية اللبنانية مطالعة حول تصنيف الدولة 
 Standard and(اللبنانية اإلئتماني من قبل وكالة ستاندرد اند بورز
Poor’s( ووكالة فيتش )Fitch Ratings(، أشــارت فيه، إلى أن 
األولى أصــدرت تقريرها الــدوري، وقررت على إبقــاء تصنيف 
الدولة اللبنانيــة على ما هو B- مع نظرة ســلبية خالفــاً للتهويالت 
والتحليــالت. وقد أبلغــت الوكالة وزيــر المالية أن قرارها مســتند 

هل يتجاوز لبنان األزمة المالية والتصنيف؟

خفض تصنيف لبنان
لم يتبين وفق تقاريــر وكاالت التصنيــف االئتماني أنهــا وافقت أو 
إحداها على األقل، على تأجيل التصنيف لمدة 6 أشهر. فقد أصدرت 
وكالة ســتاندرد أند بورز تقريرها، وهي الوكالة األهم بين وكاالت 
التصنيف العالمية، علــى عكس التوقعات، وقــررت إبقاء تصنيف 
لبنان عند مستوى  B-، ما يعني منحها فرصة للبنان لإليفاء بتعهداته 
باإلصالحــات وخفض العجــز ومعالجة مشــكلة الدين العــام، في 
حين ســبقتها وكالة موديز في تقرير صنف لبنان بمســتوى C، أما 
المفاجأة، فكان خفض وكالة فيتش التصنيف إلى CCC سلبي، وهو 

ما يعني أن لبنان في دائرة الخطر.
ظهرت الخطورة في تقرير وكالة فيتش الذي وّصف الواقع اللبناني 
بطريقة ال تؤشــر إلى اإليجابية، وقال، إنه ال توجد خطة متوســطة 
األجل ذات صدقيــة لتثبيت الديــن الحكومي أو معالجتــه. وقد جاء 
تصنيف “فيتش” ليؤكد عدم الثقة حيال لبنــان، إذ رأت الوكالة، أن 
الثقة الضعيفة تنبع من عدم االستقرار السياسي المحلي وعدم فعالية 
الحكومــة، وتدهور النمــو االقتصــادي والمخاطر الجيوسياســية، 
بما في ذلك السياســة األميركية ضــد إيران وحــزب هللا، وضعف 
العالقات بين لبنان ودول الخليج. فضالً عن إثارة وزير المالية علي 
حســن خليل موضوع إمكانية إعادة هيكلة الديــن المحلي، لتخفيف 

عبء الفائدة على الحكومة، والموافقة البطيئة على الموازنة.
وأوضحت الوكالــة، أن خفض التصنيف يعكــس تصاعد الضغوط 
على نموذج التمويل للبنــان ومخاطر متزايدة على قــدرة الحكومة 
على خدمة ديونها. وأشارت، إلى أن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد 
كبير على تمويل من المصرف المركزي لســداد الدين من األسواق 
المحلية والســندات الدولية، مؤكدة، أن لبنان يحتــاج لتدفقات كبيرة 
لرؤوس أموال لتمويل العجز الكبير في كل من الموازنة والحساب 

الجاري.

احتياطات العمالت األجنبية
وتوقعت الوكالة خفــض إجمالي احتياطات العمــالت األجنبية لدى 
مصرف لبنــان المركــزي )باســتثناء الذهب وغيرهــا من أصول 
العمالت األجنبيــة( إلى حوالى 29 مليــار دوالر بحلول نهاية العام 
الجــاري 2019، و3 مليــارات دوالر أخــرى فــي عامــي 2020 

انتظر لبنان الرسمي أسابيع عدة لصدور تقارير وكاالت التصنيف اإلئتماني، وأجرى رئيس حكومته في واشنطن 
سعد الحريري اتصاالت هدفت إلى تأجيل صدور تقرير وكالة ستاندرد اند بورز، حيث نقل ان الوكالة وافقت على 
تأجيل التصنيف 6 أشهر ومنح الحكومة اللبنانية مهلة للقيام بإصالحات لخفض العجز، في وقت كان مصرف 
لبنان يتولى سداد استحقاقات اليوروبوندز بداًل من وزارة المالية، لكن األمور سارت عكس التوقعات فصدر أكثر 
من تقرير لوكاالت التصنيف وضعت لبنان أمام تحديات صعبة، وجعلت من مهمة اإلصالح للخروج من األزمة 
تواجه مأزقاً كبيراً، وهو ما دفع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى اإلمساك بالملف االقتصادي والمالي 

وادارة اجتماعات متخصصة وأخرى رسمية تضم الرؤساء لوضع حلول لألزمة.
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اآلن بالتزامه سداد المتوجبات عليه، وهو لم يُخالف تسديد مستحقاته 
في الموعد الُمحــدد، إال ان األزمة المســتفحلة ماليــاً والمضاربات 
علــى الليــرة اللبنانيــة والتصنيفات يُشــّكل منعطفــاً اساســياً على 
المستوى المالي وحافزاً للقوى للتركيز على تمتين الوضعين المالي 
واالقتصادي في هذه المرحلة بالشروع في تنفيذ خطوات ضرورية 
و“طارئة” تُرســل من خاللها اشــارات ايجابية لوكاالت التصنيف 
والمجتمــع الدولي، بما يســاهم في إعــادة تحريك قــروض مؤتمر 
“سيدر”، مثل إقرار موازنة 2020 في موعدها الدستوري وانطالق 
تنفيذ خطة الكهرباء مع تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، وانتظام عمل 
المؤسسات الدستورية بإبعاده عن الصراع السياسي وتنقية األجواء 

السياسية باالجماع على اولوية معالجة االزمة االقتصادية.
هناك أمور ايجابية ادرجها لبنان في سجله المالي في الفترة االخيرة، 
إذ ان المصرف المركزي ســدّد كل االســتحقاقات الماليــة المترتّبة 
على الدولة اللبنانية بالعمالت األجنبية وفي وقتهــا الُمحدد، كما ان 
الدولة اتّخذت خطــوة مهمة والفتة منذ فترة انها اســتطاعت تغطية 
اســتحقاقاتها باليوروبوند مــن دون ان تصدر ســندات يوروبوند، 
أضف الى كل ذلك، أن الدين العام بالعمالت األجنبية تراجع بنســبة 

10 % بين أيار/مايو 2018 وأيار/مايو 2019.

فرصة وتحفيز للحكومة
لكن تصنيف “ســتاندرد أند بورز” بعد 6 اشهر على تصنيف آذار/ 
مــارس الماضــي باإلبقاء عنــد مســتوى B- مع خفــض “نظرتها 
المســتقبلية” للبنان إلــى درجة “ســلبي”، فرصــة للحكومة لحزم 
أمرها والترفّع عن المناكفات السياسية الضيّقة بالشروع في ورشة 
االصالحات التــي تعّهدت بها للمانحين في مؤتمر “ســيدر” وتنفيذ 
الورقة المالية الصــادرة عن اجتماع بعبدا المالي الذي ُعقد الشــهر 
الماضــي الســتعادة الثقة الدوليــة وجــذب االســتثمارات االجنبية 
وإعطــاء إشــارات ايجابيــة للجميع على رغــم األوضــاع األمنية 

والسياسية التي يمر بها لبنان.

انعكاسات سلبية
كانت أولى نتائــج التصنيف الســلبي، هي انعكاســه علــى القطاع 
المصرفــي لجهــة ارتفــاع معــدالت الفوائــد وانخفــاض أربــاح 
المصارف. وألن في لبنان جرى استنزاف مقدرات الدولة وضرب 
مؤسساتها، إضافة إلى األزمة االقتصادية، جاء التصنيف االئتماني 
الســلبي، ليحمل أخطاراً ومخاوف من عدم قدرة لبنــان على الوفاء 

بديونه، فضالً عن زيادة الحاجة لضمان استقطاب الودائع الجديدة.
ووفق اقتصاديين، بات هنــاك حاجة إضافية الســتقطاب العمالت 
األجنبية، إلظهــار المزيد من الثقة. وهو ما يســتدعي رفع معدالت 
الفوائد لجذب العمالت. وبالتوازي، ستكون معدالت الفائدة مرتفعة 
بالنســبة إلى القروض التي يحتاجها لبنان، ألن قدرته على الســداد 
أقل، خصوصاً وأن قســماً كبيراً من موجودات المصارف مستثمر 
في سندات الخزينة، وفي هذه الحالة ستضطر المصارف إلى زيادة 

على نقطتين أساســيتين: بدء اإلصالحات الهيكلية في المالية العامة 
في موازنة 2019، والتي ستســتكمل بإصالحات جديدة في موازنة 
2020، خاصةً في الجمارك والمشــتريات ونظام التقاعد والتهرب 
الضريبي وقطــاع الكهرباء، ما ســيخفض عجز الموازنــة برأيها 
تدريجياً إلى 4.8 % من الناتج القومي في العام 2022. إضافة إلى 
أن الوكالة تتوقع استمرار مصرف لبنان على القدرة على الدفاع عن 
الليرة من خالل احتياطه. وأكدت أيضاً، ضرورة تنفيذ اإلصالحات 
المرجوة بوتيرة ســريعة وخلق الجو السياســي المناســب لتحريك 

العجلة اإلقتصادية.

تحديات التمويل
وكانــت “ســتاندرد اند بــورز” اســتجابت للدعوات والوســاطات 
وقررت منح لبنان فترة ســماح إضافية تمتد لمدة 6 أشهر، من دون 
خفض تصنيفــه االئتمانــي الى درجــة CCC، وهذا يعنــي تأجيل 
التداعيات الخطيرة التي كان سيفرضها خفض التصنيف الى مطلع 
العام 2020، علماً أن الوكالة توقعــت أن يكون العجز في الموازنة 
للســنة 2019 نحو 10 %، أي أكثر من توقعــات وكالة فيتش التي 
رأت أن العجز لــن يتجاوز 9.2 %، فيما النســبة التــي أعلنت بعد 

اقرار الموازنة العامة اللبنانية هي 7 %.
أما بالنســبة إلى تقرير وكالة فيتــش )Fitch Ratings( للتصنيف 
اإلئتماني، فقــد رأت وزارة الماليــة اللبنانية أن هــذا التصنيف جاء 
نتيجة التحديات الناجمة عن ازديــاد ضغط التمويل الخارجي جراء 
إنخفاض تدفــق الودائع في القطــاع المصرفي اللبنانــي والبطء في 

تطبيق خطة الكهرباء.
كما وأشــار التقرير، إلى أن اإلجراءات التقشفية في موازنة 2019 
ملحوظة، ولكــن هنالك تطلع إلى خطة طويلة األمد للســيطرة على 
إرتفاع الدين كنســبة من الناتج القومي. ولفتت، إلى أن التقرير لحظ 
العمل الجدي حول موازنة 2020 والتزام الدولة بإقرارها في وقتها، 
ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياســية المتكررة التي قد تؤدي إلى 

التأخر في تنفيذ السياسات اإلقتصادية المرجوة.
النقطة المهمة التي توقفت عندها المالية اللبنانية، هي إشارتها إلى أن 
هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة 
قصوى في المرحلــة المقبلة، بما يتضمن من أهمية مناقشــة موازنة 
2020 وإحالتها إلى مجلس النواب، اإلسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، 
مكافحة التهــرب الضريبي وإطــالق العجلة اإلقتصاديــة من خالل 
مقررات البيان الــوزاري. وكّررت أن هذيــن التصنيفين هما تذكيٌر 
بأهمية تخفيض العجز وتنفيــذ اإلصالحات الهيكلية التــي بدأنا بها 
وســنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان 

لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة.

إجراءات والتزام لبناني
قد يكون الهدف من التصنيفات تقييم مدى قدرة الحكومة على االلتزام 
بتنفيذ استحقاقاتها المالية في الوقت الُمحدد، وهو ما يقوم به لبنان إلى 
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األســواق. فمع دخول لبنان تدريجيّاً في األزمــة الحاليّة، انخفضت 
بالتوازي أسعار ســندات اليوروبوند في األســواق، وارتفع بالتالي 
متوّســط العائد عليها مــن حــدود 4.5 % عــام 2013 إلى 10 % 
حتّى نهاية الســنة الماضية. وترتبط هذه التطــورات أيضاً بعمليات 
وهندسات مصرف لبنان، التي يجريها منذ ســنة 2016، في سياق 

التعامل مع آثار األزمة الماليّة.

العجز المستمر
عجز الموازنــة والدين العام كنســبة من الناتج المحلّي القائم، ليســا 
جديدين، إنما أخذا أبعاداً خطيرة خالل السنتين االخيرتين، بارتفاع 
نســبة العجز وارتفاع الدين العام وخدمته. وقد تغيرت تركيبة الدَّْين 
العام، من حيــث الجهات الممّولة لــه والعمالت المكّونــة للدَّْين، ما 

يضع البالد أمام مخاطر كبيرة.
وبلغ عجز الموازنة مستويات ال يستطيع االقتصاد الوطني تحّملها، 
وهو ما يســتدعي تركيزاً لمعالجتها وخفض العجــز فعلياً. أما حجم 
االســتدانة بالعمالت األجنبية، فبلغ مســتويات قياســية، إذ إن ديون 
القطاع العام بالعمــالت األجنبيــة، أي الحكومة ومصــرف لبنان، 
تقارب حاليــاً 85 مليار دوالر، مــا يزيد علــى 140 % من الناتج. 
وهذا رقم كبير وخطير، ألن الدولة ال تستطيع إيجاد النقد األجنبي، 
وإذا استمر نزف العمالت األجنبية وعجز ميزان المدفوعات، يمكن 
أن تصل الدولة إلى وضع ال تســتطيع معه ســداد ديونهــا للدائنين، 
أي المودعين والمصارف، وهذا ما يســتدعي أيضــاً معالجته على 

مستويات عديدة.
أي كالم نظري عن خطــورة الوضع المالي لم يعــد ينفع أو يعطي 
حصانات، ما لم تتحــرك الدولة على مختلف المســتويات وتســير 
بإصالحات هيكلية وتوقف الهدر وتسير نحو تصحيح مالي حقيقي 
يسمح بخفض العجز وأيضاً خفض خدمة الدين العام، بالتوازي مع 

فهل يتجاوز لبنان األزمة والتصنيفات؟.قرارات ال تحمل اللبنانيين عبء األزمة المالية وحتى النقدية.

نســبة األموال الخاصة لديها. وإذا أرادت الدولة طرح سنداتها أمام 
المستثمرين األجانب، عليها رفع فائدتها كعامل جذب للمستثمرين، 
الذين ســيطالبون بعوامل ثقة إضافية، وهو ما ســيضع أثقاالً جديدة 
على القطاع المصرفي، لكنه قادر على مواجهة أي أزمة أو مخاطر 
يتعرض لها. وهذا يستدعي تحرك السلطة السياسية لمعالجة أزماتها 
بشــكل ممنهج، ووفــق برنامج عــام، واضح وشــفاف، وذلك عبر 
وضع الحكومة خطة تصحيحية لخفض العجز تدريجياً، وتنفيذ بنود 
إصالحية، ووضع سياسات من شأنها زيادة النمو االقتصادي وخلق 
فرص العمل، لما لها من قدرة على إنتشــال لبنان مــن مأزقه. علماً 
أن الحكومة تحتــاج إلى تحقيق فائض أساســي ال يقل عن 5 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي على مدى الســنوات األربع المقبلة، لتحقيق 

االستقرار في الدين الحكومي.
في المقابل، يتوســع مصــرف لبنان فــي تمويل الدين العام بشــكل 
مباشر، ويبدو أن إجراءات المركزي ترتبط بشكل وثيق بالمعالجات 
التي يجريها في ظــل األزمة، وبأوضــاع ســندات اليوروبوند في 
األسواق، كما ترتبط بامتناع المصارف عن االكتتاب بشكل مباشر 
في هذه السندات لعوامل تتعلّق ببنية الفوائد في األسواق. ففي شهري 
نيســان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، اســتحق علــى الدولة اللبنانية 
ما يقــارب 1.65 مليار دوالر من ســندات اليوروبوند )التي تصدر 
بالعملة الصعبــة(. وبدل أن تقــوم وزارة الماليّة بتأميــن هذا المبلغ 
عبر االســتدانة مجدداً من األســواق، بشــكل مباشــر، عبر إصدار 
ســندات يوروبوند جديدة، عمدت إلى الحصول علــى هذا التمويل 
عبر االســتدانة من مصرف لبنان. كل هذه التطورات كانت تساهم 
تدريجيّــاً في رفــع الحّصة المملوكة مــن مصرف لبنــان من الدين 
الســيادي، مع العلم أن إجمالي قيمة ســندات اليوروبونــد المملوكة 
من مصرف لبنان ارتفعت بفعل هذه العمليات إلى حدود 2.9 مليار 
دوالر لغاية شــهر حزيران/يونيــو الماضي. وبينمــا بات مصرف 
لبنان يســاهم مباشــرة بهذه العملية، فــإن ذلك يعود إلــى التحوالت 
التي جرت في أسعار ســندات اليوروبوند خالل الفترة الماضية في 
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أعلــن بنك لبنان والمهجر وشــركة Visa، عن إطالق 
البطاقــة األرقى واألكثــر تميّزاً من ضمــن مجموعة 
منتجات Visa Affluent، وهــي متوافرة فقط ألكثر 

العمالء تميّزاً ولألفراد ذوي المالءة العالية.
وأقيــم حفل اإلطالق في حضور رئيــس مجلس إدارة 
مديــر عام بنــك لبنان والمهجر ســعد أزهــري، مدير 
 Visa عام منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا في
مارشــيلو باريكــوردي. وقــال أزهري: “يســّرنا أن 
نحظى بفرصة أن نكون من بين المصارف القليلة التي 
 BLOM Visa Infinite Privilege تصــدر بطاقة
فــي المنطقة”، الفتاً إلى أن هــذه البطاقة تقدّم مزايا ال 

مثيل لها في أي بطاقة أخرى.

إطالق بطاقة
BLOM Visa Infinite Privilege

أكبر مؤتمر مصرفي عربي أميركي

أعلن األمين العام التحاد المصارف العربية وســام 
فتوح من واشــنطن، إطالق أكبر مؤتمر مصرفي 
عربــي - أميركــي ينظمــه االتحاد في مقــر البنك 
االحتياطــي الفدرالي األميركــي في نيويورك، في 
15 تشــرين األول/أكتوبر 2019، باالشــتراك مع 
وزارة الخزانة األميركية، وOFAC )مكتب مراقبة 
األصول األجنبية( وكبــرى المصارف االميركية 
المراســلة، اضافة الــى خبراء من صنــدوق النقد 

والبنك الدوليين وهيئات مالية ورقابية دولية، وحكام مصارف مركزية عربية وقيادات 
مصرفيــة عربية وأميركية. وقال فتوح: إن المؤتمر ســيتناول “المســتجدات بقوانين 
مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب، ويأتي بتوقيته وزمانه في ظل الضغوط التي 

تتعرض لها المصارف، وكثرة األخبار والشائعات التي تتعلق بالعقوبات”.

وسام فتوح

حـــاز حـاكـــم 
ف  مصــــــــر
لبنان، ريــاض 
علــى  ســالمه 
 ”A“ درجــــة
 94 بيــن  مــن 
مصرف  حاكم 
فــي  مركــزي 

العالــم في تقرير عــام 2019 لمجلة غلوبــال فاينانس 
Global Finance االقتصاديــة، وذلك للمرة الرابعة 
بعــد أن كان قد حاز على هذا التصنيف ســنة 2011، 

2017 و2018.
كمــا حصل على درجة “A” كل من حكام المصارف 
المركزية في أوســتراليا، الكويت، المغرب، روســيا، 
كوريــا الجنوبيــة، آيســالند، هوندوراس، المكســيك 

وتايوان.

سالمه للمّرة الرابعة
من افضل حّكام المصارف

رياض سالمه

الصندوق األخضر يستثمر في “عوده” لبنان

اســتثمر الصندوق األخضر للتنمية 15 مليون دوالر 
أميركــي فــي بنــك عــوده، أكبر مصــرف مقرض 
للمشاريع الخضراء في لبنان، لدعم محفظة إقراضه 
في مجــال كفــاءة الطاقــة )EE( والطاقــة المتجدّدة 
)RE(. وســوف يتــّم اســتخدام االســتثمار لتمويــل 
ترقية المعــدّات الصناعيّة والمبانــي الموفّرة للطاقة 

والســيّارات التجاريّة وشركات خدمات الطاقة والتزويد. وسيزداد تأثير هذا االستثمار 
بأنشــطة بناء القدرات من خالل مرفق المساعدة التقنيّة الخاّص بالصندوق. ويُقدَّر أن 
تؤدّي إجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة إلى توفير على مســتوى الطاقة األّوليّة 
31.625 ميغاوات/الساعة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10.148 طناً تقريباً.

صفقة مصرفية ضخمة بين اإلمارات وروسيا

أعلن مصرف سبيربنك الروسي 
فــي بيــان عــن إتمام صفقــة بيع 
وحدتــه التركيــة “دينيــز بنــك” 
للمصرف اإلماراتي بنك اإلمارات 
دبــي الوطنــي مقابــل 2.7 مليار 
دوالر. وبموجب الصفقة الموقعة 
بين المصرفين، في نيسان/أبريل 

2019، أصبــح المصرف اإلماراتي يمتلك حصة أســهم تبلــغ 99.85 % في “دينيز 
بنــك”، الذي يعد خامس أكبر مصرف خاص في تركيا. وحصل المصرف الروســي 

من الصفقة على 5 مليارات دوالر بما فيها رأس المال والديون.
ووفقــاً للبيان، فقد حصل “ســبيربنك” من البيع على نحــو 2.7 مليار دوالر، تضاف 
إلى ذلك ديون بقيمة 2.3 مليار دوالر مستحقة على “دينيز بنك” لصالح “سبيربنك”.
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مصــــرف  حاكم  أكــد 
سورية المركزي حازم 
قرفـــول، أن المركزي 
ســيـتـخـــذ إجـــراءات 
قاسـيـــة ورادعـة بحق 
أي مـصـــرف تثبــــت 
نتائج المهمات الرقابيـة 
للتعليمـــات  مخالفتــــه 
واألنظمة النافذة، متمنياً 

أن تقوم المصارف بعمليــة مراجعة فورية لإلجراءات 
والسياسات المتبعة من قبلها بهذا الخصوص.

وأشاد الحاكم خالل اجتماع بممثلي المصارف المرخص 
لها التعامل بالقطع األجنبي، بالنتائج التي حققها القطاع 
المصرفي خالل النصف األول من هذا العام، منوهاً بأنه 
انتقــل رغم الظروف التي رافقت الحرب على ســورية 
من الخســارة إلى تحقيق األرباح، فقد شهد القطاع نمواً 
فــي حجم محفظــة القروض بلــغ 15 % والذي تجاوز 
للمرة األولــى معدل نمو اإليداعات البالغ 10 % خالل 

النصف األول لعام 2019.

المغرب يصدر ورقة نقدية مميزة

المركزي السوري راٍض
عن أداء المصارف

أصــدر بنــك المغرب ورقــة نقدية تذكاريــة من فئة 
20 درهــم بمناســبة الذكــرى 20 لعيــد العــرش، 
صممتها وأنتجتها دار الســكة فوق دعامة بالستيكية 
مــن “البوليمير”، وهذه أول مرة يتم اســتخدامها في 
المغــرب. وذكــر البنك المركزي، أنه ســيتم إصدار 
الورقــة النقدية الجديدة، التي تتســم بصفتها القانونية 
وقوتهــا اإلبرائية، بعدد محدود خالل أيلول/ســبتمبر 

2019، وستطرح للتداول مع األوراق البنكية من فئة 20 درهما الجاري استخدامها.

حازم قرفول

أعلن مصرف “ســبيربنك” الروسي، أنه سيقدم قرضاً 
لشركة “أكويو نوويك” التابعة لـ“روس آتوم” الروسية 
بقيمة 400 مليــون دوالر أميركي، لتمويل بناء محطة 

الطاقة الكهروذرية في تركيا.
وقال بيــان صدر عن “ســبيربنك”، أكبــر المصارف 
الروســية: أصبح ســبيربنك أول مقرض لمشروع بناء 
محطة أكويو الذرية في تركيا. وبموجب االتفاق، سيقدم 
)ســبيربنك( لشــركة )أكويو نوويك( قرضا قيمته 400 

مليون دوالر لمدة 7 سنوات.

قرض من “سبيربنك”
لبناء محطة طاقة

المركزي المصري نائباً لرئيس إقليم شمال إفريقيا

صادقت جمعية البنوك المركزية اإلفريقية التي تضم 
40 بنــكاً مركزيــاً إفريقياً، في اجتماعهــا، بالعاصمة 
الروانديــة كيجالــي، علــى اختيــار البنــك المركزي 
المصري نائباً لرئيس إقليم شمال إفريقيا للدورة المقبلة 
2019 - 2020، علــى أن تكــون تونس الرئيس وفقاً 
للقواعد. وسلم محافظ البنك المركزي المصري طارق 
عامــر، رئاســة جمعية البنــوك المركزيــة اإلفريقية 
لمحافــظ بنك رواندا المركــزي على هامش االجتماع 

الســنوي الـ42 للجمعيــة. وتضم اللجنة الفرعية لشــمال إفريقيا فــي عضويتها البنك 
المركزي المصري، بجانب البنوك المركزية لكل من الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا 

وموريتانيا، مع تعليق عضوية البنك المركزي السوداني بقرار من االتحاد اإلفريقي.
وكان البنــك المركزي المصري اســتضاف فــي 2018، اجتماعــات جمعية البنوك 
المركزية اإلفريقية ، وتأسســت الجمعية عام 1968 ومقرها الســنغال كمؤسسة مالية 
غير هادفة للربح، وتهدف إلى تنمية التعاون ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق االستقرار 

النقدي والمالي في إفريقيا.

طارق عامر

الترخيص لشركات الدفع اإللكتروني في سورية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء شروط الترخيص لتأسيس شركات سورية للعمل في 
مجــال الدفع اإللكتروني، من قبل مصرف ســورية المركزي بالتعاون مع المصارف 
العاملة والمؤسســات المالية المصرفية االجتماعية. وعلى الشــركة أن تقدم نسخة من 
مشروع النظام األساسي يتضمن نوع الشركة “محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة”، 
ومدة الشــركة بحيث ال تقل عن 15 ســنة، وكذلك رأســمال الشركة بحيث ال يقل عن 
إجمالي التكاليف االســتثمارية والتشــغيلية في مرحلة التأســيس ومباشرة النشاط وفق 
دراســة الجدوى االقتصادية لمدة ال تقل عن مدة الشركة، على أال يقل رأس المال عن 
250 مليون ليرة. إضافة إلى زيادة رأسمال الشركة بحيث تلتزم بزيادته في حال طلبها 
توسيع نشاطها وفقاً لنسبة الزيادة بإجمالي التكاليف االستثمارية والتشغيلية في دراسة 
الجدوى االقتصادية المقدمة في مرحلة التأســيس ومباشــرة النشاط، أو حسب دراسة 
الجدوى االقتصادية الجديدة المقدمة بهذا الخصوص، بعد موافقة “المركزي السوري”.
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3 دول خليجية تخفض أسعار الفائدة

واإلمــارات  الســعودية  خفضــت 
والبحرين أســعار الفائــدة بواقع 25 
نقطــة أســاس بعــد إعــالن مجلس 
االحتياطــي الفدرالــي عــن إجــراء 
مماثل. وأعلنت مؤسسة النقد العربي 
الســعودي )البنك المركزي( خفض 
معدل اتفاقيات إعادة الشراء )الريبو( 

إلى 275 نقطة أســاس من 300 نقطة أســاس. كما خفضت المؤسســة معدل اتفاقيات 
الشراء العكسي )الريبو العكسي(، بنفس الهامش إلى 225 نقطة أساس.

وخفض المركزي البحريني ســعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.25 % من 
2.50 %، وسعر فائدة اإلقراض من 4.50 % إلى 4.25 %. كذلك خفض المركزي 

اإلماراتي أسعار فائدة إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس أيضاً.

“السعودي لالستثمار” يتكبد خسائر قاسية

تكبد البنك السعودي لالستثمار خسائر فصلية 
قوية في الربع الثاني من 2019، بلغت 284.7 
مليون لاير )76 مليــون دوالر( مقابل أرباح 
في الفترة المقابلــة من العام الماضي 336.8 
مليون لاير )90 مليــون دوالر(، وأرباح في 
الربع السابق 281.4 مليون لاير )75 مليون 
دوالر(. وأرجع البنك خسائر الربع الثاني إلى 

ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 207.9 % نتيجة زيادة مخصصات خسائر 
االئتمان والخسائر األخرى، استهالك وإطفاء، مصاريف عمومية وإدارية أخرى.

أعلن البنك اإلســالمي 
األردنــي عــن اطالق 
جيل جديد من بطاقات 
فيزا باعتماد تقنية الدفع 
بالتالمــس عن بعد من 
دون تمــاس لبطاقــات 
وبطاقــات  االعتمــاد 
الخصــم الفــوري فيزا 
كالسيك فيزا بي ويف، 
عبــر تقنيــة االتصــال 

 ،Near- Field Communication قريــب المــدى
لتنفيذ الحركات الشرائية من خالل نقاط البيع المنتشرة 

في مختلف أنحاء المملكة وخارجها.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك حسين سعيد، سيتم التوسع 
باستخدام هذه التقنية لتشــمل جميع البطاقات الصادرة 

عن البنك.

“فيزا” بتقنية الدفع دون تماس
من “اإلسالمي األردني”

حسين سعيد

قام البنك األردني الكويتي بالمشــاركة في تنظيم قرض 
تجمــع بنكي بمبلغ 35 مليــون دوالر يهدف إلى تمويل 
أعمال مشــروع طاقة شمســية تبلغ قدرته 37 ميغاواط 
تــم تطويــره من قبل شــركة قعوار لإلســتثمار لصالح  

مجموعة االتصاالت األردنية )أورانج االردن(.
ويتكون المشروع من 3 محطات توليد كهرباء، 2 منها 

في محافظة المفرق وواحدة في العاصمة عمان.
ويشــارك في تمويل القرض، البنــك األوروبي إلعادة 
التنميــة واإلعمار )15 مليــون دوالر(، البنك األردني 
الكويتــي )9 مليــون دوالر(، بنــك االســتثمار العربي 
األردني - قطر )6 مليون دوالر( وصندوق التكنولوجيا 

النظيفة )4,6 مليون دوالر(.

“األردني الكويتي” مشاركا
في مشروع للطاقة

اتفاقية بين بنك مسقط و“خدمة”

وقــع نائب مدير عام الخدمات المصرفية 
التجارية والحكومية ببنك مســقط طارق 
بــن عتيــق بــن عبــد المعيــد، والرئيس 
التنفيــذي للعمليــات بالشــركة العمانيــة 
لالســتثمارات والتمويل “خدمة” ســعود 
بــن أحمد الســيابي، اتفاقية يتــم بموجبها 
ربط “خدمة” بنظام إيداع الشيك الرقمي 
الذي يقدمه بنك مسقط، ويعد هذا التسهيل 
حالً لتسوية الشيكات عبر النظام وتسهيل 
انجاز معامالت المبالغ المستحقة، وبذلك 

سيتمكن موظفو “خدمة” من إرسال صور الشيكات عن طريق النظام لتخليصها قبل 
إرســال الشيكات إلى البنك وذلك باســتخدام الماسح الضوئي، مما سيساهم في تعزيز 

مصداقية إكمال خدمات المعلومات االدارية التي ستوفر الوقت والجهد والتكلفة.
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قال  الرئيــس التنفيذي 
لبنك “باركليــز بي ال 
ســي”، جيس ســتالي:  
إن البنــك اســتغنى عن 
نحو 3 آالف وظيفة في 
الربــع الثاني مــن عام 
2019، في إطار ترشيد 
النفقات ومواجهة موجة 

االنتقادات الموجهة للبنك 
في شأن قدرته على تحقيق األرباح المستهدفة.

وذكــرت وكالــة “بلومبيرغ” أن البنــك، ومقره لندن، 
انضــم بذلك إلى أقرانه من بنوك أوروبا التي شــطبت 
وظائف خالل األشــهر األخيرة، وبينها بنكا “اتش اس 
بي ســي هولدنغــز” البريطاني و“سوســيتيه جنرال” 

الفرنسي.

 باركليز يشطب 3 آالف وظيفة
لترشيد النفقات

جيس ستالي

36 مليار دوالر حجم القروض المتعثرة في تركيا

طالــب وزير المالية والخزانة التركي، برات ألبيرق، 
البنوك التركية بإعادة هيكلة قروضها المتعثرة وحدها، 
مؤكداً أن الحكومة لن “تتدخل أبداً” للمساعدة في تغطية 
تلك القروض. ويصل حجم القروض غير العاملة إلى 
400 مليــار ليرة بما يعــادل 72 مليار دوالر، نصفها 
تقريبــاً 36 مليار دوالر قــروض متعثرة، وفقاً لوكالة 

بلومبيرغ.
ونقلت الوكالة عن ألبيرق قوله، إن الحكومة لن تتدخل 
أبداً لتغطية الخســائر الناتجة عن القروض المتعثرة. 

وأشار إلى أن درجة نجاح تعامل تلك البنوك مع القروض المتعثرة يعتمد على البنوك 
نفسها.

برات ألبيرق

البيانــات  أن  األميركــي،  وان  كابيتــال  بنــك  أعلــن 
الشــخصية ألكثــر مــن 106 ماليين مــن عمالئه من 
الواليات المتحدة وكندا ســرقت مؤخراً. وأكد البنك أن 
الشــرطة الفدرالية اعتقلت القرصانة، بيغ تومســون، 
المســؤولة عن عمليــة االختراق التي تعــد واحدة من 
أكبر عمليات القرصنة المعلوماتية لبنك أميركي كبير، 
إذ يعد “كابيتال وان” خامس مصدر لبطاقات االئتمان 

المصرفية في الواليات المتحدة.
وأوضــح البنــك، أن المعلومات التي تمــت قرصنتها 
تعود لمســتهلكين وشركات صغيرة اتصلت بالبنك بين 
2005 ومطلع 2019، وتشــمل تلك المعلومات أسماء 
وعناوين وأرقاما بريدية وأرقام هواتف وعناوين بريد 

إلكتروني وتواريخ والدة وبيانات عن الدخل.

سرقة بيانات 106 ماليين عميل
لـ“كابيتال وان”

HSBC يطيح برئيسه التنفيذي

أقال مصرف “إتش.إس.بي.ســي” رئيسه التنفيذي 
جون فلينت بعد 18 شهراً فقط من توليه منصبه، في 
إجراء صادم، قال رئيس مجلس إدارة البنك األكبر 
في أوروبا، إنه ضروري لإلســراع في إحراز تقدم 
في مجــاالت ذات أولويــة مثل إقالة أنشــطة البنك 

األميركية من عثرتها.
وذكــرت وكالة رويترز نقالً عن مصدر مطلع، أن 
رحيل الرئيس التنفيذي جاء نتيجة لخالف في الرأي 

مــع رئيس مجلــس اإلدارة مارك تاكر حول نهج فلينت المتردد على نحو متزايد إزاء 
تقليص النفقات ووضع أهداف لإليرادات لكبار المديرين بهدف تعزيز نمو األرباح.

يذكر ان  أسهم البنك  انخفضت بنسبة 14 % أثناء فترة عمل فلينت.

جون فلينت

محادثات سرية بين تركيا وروسيا

كشــفت وكالــة بلومبيــرغ عــن 
محادثــات ســرية  بين موســكو 
وأنقــرة فــي تموز/يوليــو 2019 
تمحورت حول ربط المؤسســات 
المصرفيــة فــي تركيــا بالبديــل 
“ســويفت”.  لشــبكة  الروســي 
وذكرت الوكالة، أن الجانبين التقيا 

بعد فترة وجيزة من تعرض أنقرة للتهديد بفرض عقوبات أميركية عليها جّراء تسلمها 
منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس - 400”، متجاهلة بذلك مطالب اإلدارة األميركية 
إللغاء الصفقة. ونظام “ســويفت” الروسي، هو نظام نقل المعلومات المالية، الذي قام 
المركزي الروســي بتطويره ليكون بديالً وطنياً للنظام العالمي “سويفت” في حال تم 

قطع روسيا عن األخير في إطار سياسة العقوبات التي يتبعها الغرب ضد موسكو.
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كشــفت تقارير ماليــة أن مصرف “في تــي بي” )بنك 
التجارة الخارجية(، ثاني أكبر المصارف في روســيا، 
استحوذ على حصة نســبتها 19 % من بنك “سكيور” 
)CQUR( القطري. وتأســس المصــرف القطري في 
كانون الثاني/ينايــر 2019، وفي تموز/يوليو الماضي 
حصل على ترخيص لنشــاطه، إال أنه لم يبدأ بعد بتنفيذ 
العمليــات المصرفية. ووفقاً لمركــز قطر للمال )الهيئة 
التنظيمية الحكومية القطريــة(، يبلغ رأس المال المتاح 
للبنك 100 مليون دوالر، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 
25 مليون دوالر. ويعتبر “في تي بي” أحد المساهمين 
الرئيسيين في البنك الجديد، إضافة للصندوق االئتماني  

.Amathus Investment Fund SPC Ltd

“في.تي.بي” يشتري حصة 19 %
في “سكيور”

أظهــرت بيانات للبنك االحتياطي الفدرالي ارتفاع حجم 
ديون الرهــن العقاري في أميركا فــي الربع الثاني من 
2019، إذ تجاوز الذروة التي بلغها خالل األزمة المالية 
العالميــة. وارتفعت أرصدة الرهن العقــاري في الربع 
الثانــي إلــى 9.406 تريليــون دوالر، متجــاوزة أعلى 
مستوى لها عند 9.294 تريليون دوالر في الربع الثالث 
من عام 2008. واشــارت البيانات إلى أن جودة مراقبة 
ديون الرهن العقــاري في 2019 أعلى مما كانت عليه 
في 2008، حيث أن لدى البنوك األميركية مطالب عالية 
لمنح القروض. وفي ظل ذلك، أصبحت حاالت التخلف 

عن سداد القروض العقارية أقل مقارنة بعام 2008.

مستوى قياسي لديون
الرهن العقاري في أميركا

قوة الدوالر تزعج االدارة األميركية

أعلن وزيــر التجــارة األميركي 
ويلبــور روس، أن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب ليســت راضية عن 
الكيفيــة التــي تدعم بها السياســة 
االحتياطــي  لمجلــس  النقديــة 
المركــزي(  )البنــك  االتحــادي 

الدوالر ليظل قوياً.
ورداً علــى ســؤال عمــا إذا كان 

الدوالر القوي يؤثر سلباً على االقتصاد، قال الوزير األميركي : نحن منزعجون للغاية 
بشأن ارتفاع الدوالر بسبب السياسة النقدية التي يتبعها مجلس االحتياطي االتحادي.

وكان الرئيــس األميركي قد جدد انتقاده مراراً وتكراراً لمجلس االحتياطي االتحادي، 
قائالً: إن تشــديده السياسة النقدية يسهم في قوة الدوالر ويضر بقدرة الواليات المتحدة 

على المنافسة.

استقرار معدل التضخم في كندا

أظهــرت بيانات مكتب اإلحصاء الكندي اســتقرار 
معــدل التضخــم خــالل يوليو/تمــوز 2019 عند 
مستوى أعلى من التوقعات، وفي حدود المستهدف 
بالنســبة للبنــك المركزي الكندي، ممــا يقلل حاجة 

البنك إلى زيادة أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
وذكــر مكتــب اإلحصــاء أن معدل تضخم أســعار 
المستهلك سجل 2 % سنوياً، في حين جاء أعلى من 
توقعــات المحللين التي كانت 1.7 %. وترافق ذلك 

مع ارتفاع في معدل التضخم األساسي.

أكبر بنك تركي يتخلى عن فنزويال

توقف بنــك زراعات Ziraat، أكبر 
بنــك في تركيا مــن حيث األصول، 
عــن تقديــم الخدمــات إلــى البنــك 
المركــزي الفنزويلــي فــي أعقاب 
تشديد العقوبات األميركية التي تثير 
المخاطــر بالنســبة للشــركات التي 

تتعامل مع فنزويال. وكان “المركزي الفنزويلي” يعتمد على “زراعات” لدفع رواتب 
المقاولين ونقل األموال واستيراد المنتجات بالليرة التركية. وتهدد العقوبات األميركية 
المؤسســات التي تتعامل مع فنزويال بالنفي من النظام المالي العالمي. ومع ذلك، كان 
قــرار “زراعات” بمثابة مفاجأة للموظفين داخــل “المركزي الفنزويلي”، حيث عبر 
الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان مراراً وتكــراراً عن دعمه للرئيس الفنزويلي 

نيكوال مادورو.

13
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الموجودة في الســوق. “نحن نتابع ما يجري نســبة للمــردود على 
السندات اللبنانية السيادية في أســواق لندن بحيث تراوحت بين 11 
و12 %. في الســوق المحلية في لبنان ومقارنة مع تشــرين الثاني/
نوفمبر من عام 2017، وتزامنا مع اســتقالة الرئيس الحريري في 
السعودية، بدأت الفوائد ترتفع في لبنان فتراجعت السيولة. وهنا نجد 
ان معدل الفوائــد المدينة في لبنان ارتفع الــى 2 % نتيجة القروض 
المدعومــة التي يقوم بهــا البنك المركــزي ولوالها لــكان االرتفاع 
تجاوز 3 %. من هنا تدخل مصرف لبنان في عام 2018 في السوق 
إلبقاء التقدمات التي يقوم بها بالنسبة لدعم الفوائد وهذا األمر ساعد، 
كما تدخل لدعــم تخفيض كلفــة المديونية للدولة بحيــث أنه أقرض 
الدولة نحــو 8 آالف و800 مليــار ليرة، أي ما يســاوي 5 مليارات 
و500 مليون دوالر للتســليف بنســبة 1 %. وهذا األمر أوجد وفراً 
كبيراً على القطاعين الخاص والعام، وبالتالي تحمل البنك المركزي 

هذه الكلفة، ذلك أن ميزانيته تسمح له بتحمل هذه المبادرات.
القروض المدعومة

في موضوع القــروض المدعومة، لفت ســامه إلــى أن مصرف 
لبنــان أراد في 2019 وضــع رزمة من هذه القروض في الســوق. 
لذلك ســندعم ما يســاوي 250 مليون دوالر من القروض الســكنية 
لهذا العام. وقال، إننا بدأنا بالعمل على ذلك ونحن نتلقى الطلبات من 
المصارف التي لم تدخل كلها في تعميم مصرف لبنان في القروض 
الســكنية وإنما التزم عدد كبير منها وهو يلبي الزبائن بهذا المعنى. 
كما ان مصرف اإلســكان يقــوم بنشــاط ملحوظ لتأميــن القروض 

سالمه: نواجه محترفين في صناعة اليأس

في كلمة أخيراً القاها رياض ســامه في منتدى بكركي االقتصادي 
- االجتماعي الثاني، أكد أنــه “من الضروري جــدا اليوم ان ننظر 
الى ما يجري حولنا في العالم، فدعا صندوق النقد الدولي الحكومات 
في العالم الى تخفيف حدة الصراعات السياسية واعتبر ان تخفيض 
التوقعات للنمو العالمي هذا العام يعود أساســاً الى أجواء السياســة 
المتأزمة عالمياً. إن جزءاً من هذا التــأزم ناتج من الحرب التجارية 
على كل الدول وال سيما على الصين. وهذا األمر كانت له تداعياته 
على أســعار المواد األولية وتأثيره علــى مداخيــل اللبنانيين ألنهم 
يعملون في دول ترتكز اساساً في مواردها إلى المواد األولية. ونحن 
بعد الـ2008 بدأنــا بالخروج تدريجياً من العولمــة، وهذا أمر يتأكد 
اكثر فأكثر، وما يحدث اليوم في أوروبا، وبخاصة في انكلترا، يؤكد 
أن التعاطي االقتصادي المســتقبلي ســوف يكون مختلفاً، وهذا أمر 

يؤثر علينا في المنطقة وفي لبنان.
تأثر النمو بوضع المنطقة

يعود سامه، وهو ما يشــير إليه في كلمته إلى تقرير صندوق النقد 
الدولي، الذي يرى أن النمو في الشرق األوسط ستكون نسبته 1 % 
خال عام 2019، وبرأيه هذه نســبة منخفضة تأثرنــا بها. وتوقعنا 
في لبنان أن يكون النمو لهذا العام نحو 0 %، وهذا األمر يؤثر على 
لبنان لناحية تخفيــض قدراته على التصدير. وبحســب األرقام التي 
لدينا فــإن التصدير تراجع الى مليــاري دوالر، كما انــه يؤثر على 
حركة التحاويــل الخارجية الى لبنان. وأيضاً في هذا المجال تشــير 
توقعات البنك الدولي إلــى ان تكون هذه التحاويــل نحو 7 مليارات 
دوالر بعد ان كانت عامة نحو 9 مليارات دوالر، وهذا الفارق الذي 
تأثر به لبنان، يجب على المصرف المركزي العمل لتأمينه ســنوياً. 
وهذا العام شهدنا انخفاضاً في ميزان المدفوعات بحدود 5 مليارات 
و300 مليون دوالر، إنما هذا االنخفاض ناتج من تسديد الدين الذي 
قام به مصرف لبنان عن الدولة اللبنانية بحــدود 3 مليارات و200 
مليون دوالر، ونحن نسترد المبلغ عند إصدار سندات سيادية لبنانية 
من جديد في خريف العام الحالــي 2019، عندئذ تتغير المعطيات، 
إال ان الدفعات المهمة تمت أواخر أيار/مايو الماضي، ولمســنا في 
شهر حزيران/يونيو توازنا في ميزان المدفوعات، وفي شهر تموز/

يوليو تدفقات ايجابية الى لبنان مع قيام عدة مصارف بمنتجات مالية 
استقطبت استثمارات من اللبنانيين من الخارج الى لبنان.

مستوى الفوائد في السوق
تناول ســامه موضــوع الفوائد، فهو يعتبــر أن لألوضــاع العامة 
آثارها االقتصادية ســواء في العالم أو في المنطقة أو لناحية السيولة 
التي انخفضــت في لبنان، وهي آثار مباشــرة على مســتوى الفوائد 

وضع الليرة مستقر وسيستمر كذلك. هذا ما يحسمه حاكم مصرف لبنان رياض سالمه ويشدد عليه في 
حاكميته وفي قيادته لتثبيت النقد الوطني، وهو الذي واجه في محطات كثيرة كل الصعوبات واألزمات التي 
مرت على لبنان. فليس المرة األولى التي يتعرض فيها النقد الوطني للتشكيك وال للضغوط، ومع ذلك صمدت 

الليرة اللبنانية بفضل سياسات كانت ضرورية لالستقرار في لبنان.
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المصرف التجاري من تقديم تسليفات ضرورية لقطاعات الصناعة 
ومنها رؤوس األموال التشغيلية لهذا القطاع. ونحن ندعم القطاعات 
اإلنتاجية ال سيما الصناعة. كذلك ســتطلق األسواق المالية المنصة 
اإللكترونية للتداول والتي ستوجد سيولة في األسواق. وقال، أخذت 
مجموعة بورصة اثينا وبنك عوده الرخصــة لتمويل هذه المنصة، 
ونتأمل في الفصل األول من عام 2020، ان تبدأ هذه المنصة بالعمل 
مع التزام المجموعة التي حصلت على الرخصة تأمين 100 مليون 
دوالر لتأمين السوق السنوية وسيكون اإلشــراف على هذه المنصة 
من هيئة األسواق المالية وسيكون هناك إمكانية للتدخل من أي عميل 

حول العالم ليتداول على هذه المنصة بشكل آني والكتروني. 
ويحســم ســامه، بأن البنك المركزي يعود ليؤكد اســتقرار ســعر 
صرف الليرة، ونحن لمســنا أخيراً في األســواق العودة إلى أسواق 
طبيعية، ولم يعد هناك تحويل من المودعين من الليرة إلى الدوالر، 
وطلب المصارف في معظمه طلب تجاري. ونحن ملتزمون الحفاظ 
على ماءة المصارف اللبنانية المرتفعة والتي تبلغ 16 %، وهناك 

نسبة سيولة تتعدى 10 % وهذه المصارف سليمة.
شائعات سلبية

يدحض رياض سامه الشــائعات، ويقول، “كالعادة هناك شائعات 
سلبية في األسواق اللبنانية حتى ولو ان مؤسسات التصنيف خفضت 
تصنيف لبنــان إال ان هذا األمــر لن يؤثر على القطــاع المصرفي، 
فتأثيره يدني الماءة من 16 الى 12 %، وهنــا ايضاً ال يزال الرقم 
أكبر مما هو مطلــوب عالمياً. ونحن نؤكد ان لبنــان يحافظ ويطور 
نظام االمتثال الموجود لديه وعاقتنــا بالخارج جيدة وباعترافهم ان 
لبنان قادر على القيام بما هو مطلوب لمواجهة كافة القوانين الجديدة 
التي ترعى العالم المالي حالياً ســواء على صعيــد مكافحة تبييض 
األموال، أو لناحية مكافحة التهرب الضريبي، لبنان ممتثل باعتراف 
الجهات المختصة، وســنقوم خال هذين العامين بتطوير الصيرفة 

اإللكترونية”.
ويلفت إلى أننا “نواجه مجموعة مــن المحترفين في صناعة اليأس 
ولكننا نؤكد االســتقرار مرتكزين على أرقام ومعطيات قائمة على 
العمل االســتباقي الذي يقوم به المصــرف المركــزي. لدينا قاعدة 
ودائع هي جيدة ومســتقرة ويمكننا القول إنهــا االفضل في المنطقة 
وموجوداتنــا الخارجيــة مســتقرة ســواء فــي البنك المركــزي أو 
موجودات المصــارف التجارية، ونحن متفائلون بــأن الدولة بدأت 

بوضع انتظام لتخفيض العجز”.
ويختم سامه، بالقول، “إن االســتقرار النقدي ال يكفي لنهضة البلد 
اقتصادياً واجتماعياً واخاقيــاً. الحكومة قادرة على تأمين سياســة 
رشيدة ورشيقة وسريعة ونأمل في ان تعاود اجتماعاتها ومبادراتها 

فالمرحلة دقيقة جدا وتتطلب حكمة وجرأة ورجاحة عقل”.
درع تكريمي

يذكر أن حاكم مصرف لبنان، رياض ســامه تســلّم من البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومن رئيس جمعية 
االقتصادي االجتماعي 2019 في بكركي.المصــارف اللبنانية الدكتور ســليم صفيــر، درعا خــال المنتدى 

الســكنية، وهناك قرض مــن دولة الكويــت بـ167 مليــون دوالر 
يفترض ان تستفيد منه مؤسسة اإلســكان وبنك اإلسكان إضافة إلى 
250 مليون دوالر التــي يدعمها البنك المركــزي. يضاف الى هذا 
نحو 100 مليــون دوالر مدعومة مــن البنك المركزي على شــكل 
قروض تتحول فــي معظمها الى القطاع الســكني. كمــا اننا دعمنا 
لهذا العام نحــو 150 مليــون دوالر للقروض اإلنتاجيــة، الفتاً إلى 
أنه لألســف لم يســتعمل منها لغاية اليوم ســوى 100 مليون دوالر 
وهي متوفرة في الســوق، ولكن الطلب الذي نشهده ونظراً للحركة 
االقتصادية في البلد هو خجول على القروض االنتاجية ومعظمه يتم 

على قروض لها عاقة بالطاقة. 
وأوضح ان الوضع التســليفي في لبنان دقيق، ألن السيولة أصبحت 
منخفضة، والقطاع المصرفي لديه تسليفات بحدود 67 مليار دوالر 
للقطاع الخاص، أي ان تســليفات القطــاع المصرفي باتت أساســاً 
مع القطاع الخاص، وهذا رقم مرتفع بالنســبة للناتج المحلي المقدر 
رســمياً بـ56 مليار دوالر. من هنا، نحن نفهــم ان قدرة المصارف 
على تطوير التسليفات أو سوق التســليف في الوقت الحالي محدودة 
والمصارف ســوف تنكب على تخفيض نسبة التســليف الى الناتج 

المحلي وهذا جزء من االنكماش االقتصادي الذي نعيشه.
كالم غير مبرر

يقلل رياض ســامه مــن التشــكيك في موضــوع تســديد الديون، 
ويقول إن “األمــر الجيد هــو أن التخلف عن التســديد منخفض في 
لبنان. القروض التي لم تســدد لم تتعد الـ6 % مــن مجمل المحفظة 
التســليفية، وهذا أمر إيجابي للبنان ويؤكد ان لبنان لديه الماءة وان 
كل الــكام عن ان لبنــان بلد بخطــر اإلفاس هــو كام غير مبرر 
علمياً وباألرقام. نحن نعتبر كبنك مركزي انه إذا أردنا الخروج من 
هذا التباطؤ الذي نعيشــه، هناك عمل يجب ان يتم ما بين القطاعين 
العام والخاص. وبالفعل نحن نعتبر ان القطاع العام قد توســع وبات 
حجمه أكبر مما يتحمله االقتصاد اللبناني، والقطاع الخاص بحاجة 
الى إعادة تحفيز وتشجيع من القطاع العام، وما يحصل اليوم سواء 
لناحية الموازنة أو لناحية مشروع الكهرباء أو مؤتمر “سيدر” هي 
مبادرات يمكنها خلق اإلصاحات الضرورية لتخفيض العجز ولكن 
إلعادة تفعيل روح المبــادرة في لبنان ليعود النهــوض اإلقتصادي 
وتتأمن فرص العمل. ولغاية لمس هــذا التغيير نحن نقوم بمبادرات 
لدعم االقتصاد في هذه المرحلة الضيقــة ونحن نقبل بجدولة الديون 
بحســب الحاالت ويشــترط ان يتم الديــن بالــدوالر األميركي منعاً 
للمضاربــة على الليــرة اللبنانية ويمــدد آلجال طويلــة باإلتفاق مع 
المصرف المعني وعلى مسؤوليته، ولكننا سنتجاوب كبنك مركزي 
مع طلبات المصــارف. كما اننــا نقبل الطلبــات بتســديد الدين من 
خال تملك عقار من المصرف علــى ان يتم التقييم لقيمة العقار بين 

المصرف والعميل ويعتبر العميل بأنه سدد دينه لذا ال يصنف.
مساهمات القرض المدعوم

في الخطوات التــي يقوم بها المصــرف المركزي، أكد ســامه أن 
مصرف لبنان ســيقوم بطلب من جمعيــة الصناعيين بزيادة نســبة 
المساهمة بالقرض المدعوم، أي انه يتحمل كلفة إضافية لكي يتمكن 
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فهو دليل على تراجعه.

انخفض مؤشــر مديــري المشــتريات الصناعي لمنطقــة اليــورو ككل أكثر تحت 
مســتوى الـ50، مســجالً 46.5 في تموز/يوليو، ما يشــير إلى انكماش في القطاع 

الصناعي.

وبلغ مؤشر مديري المشــتريات الصناعي لمنطقة اليورو ذروته عند أعلى من 60 
في كانون األول/ديســمبر 2017، حيث كان القطاع مدفوعاً بمزيج إيجابي من نمو 
قوي في الطلب العالمي وضعف في العملة )بلغ متوسط سعر اليورو 1.10 دوالر 
فقط لكل يورو واحد بين الفترة من نيسان/أبريل 2015 إلى أبريل/نيسان 2017(. 
غير أن التصعيد المســتمر في الحــرب التجارية بيــن الواليات المتحــدة والصين 
وارتفاع قيمة العملة )ارتفع ســعر اليورو إلى 1.16 دوالر في المتوســط منذ أيار/
مايو 2017( قد وضعا حــداً لنمو القطاع الصناعي في منطقــة اليورو. كما جاءت 
تأثيرات ســلبية أخرى من تشــديد معايير االنبعاثات ومخاطر خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي “من دون صفقة”.

وكانت المحصلة النهائية هي تحول القطاع الصناعــي، الذي كان محركاً للنمو في 
منطقة اليورو، إلى عامل معيق بعض الشــيء لالقتصاد كلما وقعت حرب تجارية 

بين اثنين من أكبر عمالئها.

تباين في االداء االقتصادي لدول منطقة اليورو

انخفاض الناتج االجمالي
وانخفــض الناتج المحلــي اإلجمالــي الحقيقي في 
منطقة اليورو إلى 1.1 % فقط على أساس سنوي 
في الربع الثاني من عام 2019، وهي أبطأ وتيرة 
للنمو منذ عام 2014 عندما بــدأت منطقة اليورو 

في التعافي من أزمة الديون السيادية.

ويالحــظ ضعــف النمو االقتصــادي فــي منطقة 
اليورو منــذ العــام الماضــي، حيث أجبــر البنك 
المركزي األوروبــي على التخلي عــن مواصلة 

تطبيع السياسة.

واآلن، على الرغم من القيود المختلفة، يُعتقد بأن 
البنك المركزي األوروبي يعمل على إعداد حزمة 
شاملة من الحوافز النقدية التي سيتم اإلعالن عنها 

قبل مهية العام الجاري.

التباين في األداء االقتصادي داخل منطقة اليورو. 
أوالً، التباين بيــن قطاعي الصناعــة والخدمات، 
ثم االختالف بين البلدان األساســية )مثل فرنســا 
وألمانيا( والبلدان الطرفية )مثل إسبانيا وإيطاليا(.

أكثــر  أحــد  المشــتريات  يعــد مؤشــر مديــري 
المؤشــرات الرائدة اســتخداماً في قياس النشــاط 

االقتصادي.

ويســتند هذا المؤشــر إلى اســتبيانات يتم ارسالها 
إلى مديري عــدد كبير من الشــركات على نطاق 
قطاعات االقتصاد. ويطلب من هــؤالء المديرين 
تقييــم آفــاق االقتصــاد لألشــهر الثالثــة القادمة 
بالمقارنة مع األشهر الثالثة السابقة. ثم يتم تجميع 
الردود على االســتبيان فيما يعرف باســم مؤشر 
االنتشــار. إذا جاء حاصل األرقام فوق 50، فهو 
يشــير إلى نمو اإلنتاج، أمــا إذا كان أقل من 50، 

أظهرت تقديرات معدلة نشرها مكتب إحصاء االتحاد األوروبي (يوروستات) في 19 آب/أغسطس الماضي، 
تراجع معدل التضخم في يوليو/تموز 2019، على أساس سنوي، في دول منطقة العملة األوروبية الموحدة 

إلى 1 %.
التي  النسبة  عن  أكبر  بصورة  مبتعداً  بيونيو/حزيران،  مقارنة   % 0.3 أساس سنوي  على  التضخم  وتراجع 
اليورو، التي تضم 19 دولة، بحسب وكالة األنباء  يستهدفها البنك المركزي األوروبي دون الـ2 % لمنطقة 

األلمانية.

)الرسم البياني 1(
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الحكومية مقارنة باالقتصــادات األربعة الكبرى، 
ما ســاعد على منع ارتفاع نســبة الدين إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي فوق 100 %.

إضافــة إلــى ذلــك، أدت اإلصالحــات الهيكليــة 
وإعادة رســملة نظامها المصرفــي المتعثر خالل 
أزمــة الديــون الســيادية لعــام 2013 إلــى دعم 
االنتعاش المثير لإلعجاب في االقتصاد اإلسباني. 
وقد عاد حالياً الناتج المحلي اإلجمالي إلى مستوى 
ما قبل األزمة المالية العالمية لعام 2009 )الرسم 
البياني 2(، واالقتصاد اإلسباني حالياً هو الوحيد 
من بين االقتصــادات األربعة الكبــرى الذي ينمو 

بمعدل يفوق 2 % على أساس سنوي.

ال يخلو االقتصاد الفرنسي من المشاكل، ولكنه ظل 
إلى حد بعيد األكثر اســتقراراً من بين االقتصادات 
األربعة الكبرى، مع أداء أعلى من المتوسط بقليل 

بجميع المقاييس التي نستخدمها هنا.

يبرز االقتصاد األلمانــي باعتبــاره األفضل أداًء 
بيــن االقتصــادات األربعــــة الكبــرى، وذلــــك 
بفضل قطاع الصناعات التحويلية ذي المســتوى 
العالمي. وأصبح االقتصاد األلمانــــي اآلن، أكبر 
بنســـبة 15 % ممــا كان عليــه في عــام 2007، 
وال يتعدى معــدل البطالة حاليــاً 3.1 %، ويمكن 
للحكومة األلمانيــــة االقتراض بفعاليــــة بمعــدل 
فائــــدة صفر على مدى السنوات العشــر المقبلة. 
كل هذا جيــد، لكن االقتصــاد األلماني هــو أكثر 
االقتصادات األربعة الكبرى عرضة للضعف في 
الطلب الخارجي الذي نشــــهده نتيجــــة للحــرب 

التجاريــة.

هــذا التباين فــي األداء فــي منطقة اليــورو يمثل 
مشكلة حقيقية لصناع السياســة والبنك المركزي 
األوروبي بشــكل خاص. ويتسبب هذا الوضع في 
إحداث عدد من القيود على قــدرة البنك المركزي 
األوروبي علــى تنفيذ السياســة النقدية المناســبة 
لمنطقة اليورو ككل. فعلى ســبيل المثال، ال يوجد 
ما يكفي من ديون عنــد الحكومــة األلمانية يمكن 
للبنــك المركــزي األوروبــي شــراؤها، في حين 
يوجد كثيــر من الديــون اإليطالية. ومــن الحتمي 
عبء الديون اإليطالية.أن األلمان الذين يعملون بجــد يترددون في تحمل 

أسواق العمل
انتعشت أســواق العمل في جميع أنحاء منطقة اليورو بشــكل أو بآخر من المستوى 
الضعيف الذي كانت عليه خالل أزمة الديون الســيادية، ومع ذلــك فإن التباين بين 
دول المنطقة واضــح، حيث ال تــزال البلدان الطرفيــة أضعف بكثير مــن البلدان 

األساسية .

وقد أتاحت هذه القوة في ســوق العمل نمو األجور بأســرع معدل لهــا في عقد من 
الزمــن ودعم الطلــب المحلــي في منطقــة اليــورو. ويميــل الطلــب المحلي نحو 
الخدمات، وهو ما أبقى مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات فوق 50 عند 
53.1 في يوليو/تموز، األمر الذي يشير إلى استمرار النمو. وعلى الرغم من ذلك، 
فإن هناك عالمات مبكرة على أن الضعف في القطاع الصناعي قد بدأ في إضعاف 

الطلب المحلي والخدمات.

لقد رأينا مسبقاً التباين في معدالت البطالة في بلدان منطقة اليورو، لكن هذا التباين 
يظهر أيضاً في نمو االقتصاد ككل. مع اإلشــارة إلى ان أسوأ االقتصادات أداًء من 
بين األربعــة الكبار في منطقة اليورو هــي إيطاليا، التي تعاني من مشــاكل هيكلية 

عميقة ومستويات مرتفعة للغاية من الدين الحكومي.

االقتصاد اإليطالي هو االقتصاد الرئيســي الوحيد في منطقــة اليورو الذي ال يزال 
إنتاجه أقل ممــا كان عليه قبل األزمة الماليــة العالمية لعــام 2009. ففي الواقع، ال 
تزال إيطاليا هي األسوأ أداًء في اقتصادات منطقة اليورو األربعة الكبرى، مع نمو 

صفري حتى اآلن في عام 2019.

البطالة في إسبانيا
البلد اآلخر الكبير في منطقة اليــورو، والذي عانى من أزمة الديون الســيادية عام 
2013 كان إســبانيا، حيث تكمن المشــكلة الرئيســية في البطالــة المزمنة وخاصة 

بطالة الشباب )الرسم البياني 1(.

لكن، دخلت إسبانيا في األزمة المالية العالمية لعام 2009 بأدنى مستوى من الديون 
)الرسم البياني 2(
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الــذي يســمح بالعمل بتكلفة أقــل للوحدة، كان 
دائماً ميزة تنافســية للبنــوك. ومع ذلك، أصبح 
العمل على نطاق واســع اليوم أكثر أهمية من 
أي وقــت مضى: حيث يمنح البنوك قدرة أكبر 

بكثير على االستثمار في التسويق والتقنية.
- رقمنــة خدمات العمــاء بالكامل: المنتجات 
والخدمــات المصرفية معقدة وشــاقة وترهق 
العمــاء من حيث آليات السياســات القانونية، 
وسياســات المخاطــر، واألرباح والخســائر، 

وأنظمة تقنية المعلومات.
- االســتفادة من البيانات الكبيرة والتحليات 
والذكاء االصطناعي: النهج المثالي- استخدام 
البيانات والتحليات لجعل الخدمات المصرفية 
أسهل وأكثر تركيزا على العماء، وكذلك أكثر 

ربحية للبنوك. 
- إبــرام الشــراكات لزيــادة القــدرات ونطاق 
العمــل: يجب علــى البنــوك إبرام شــراكات 
اســتراتيجية مثمــرة لمعاونتهــم علــى تنفيــذ 

األعمال التي يصعب تنفيذها بشكل منفرد.

الشركات الرقمية تدفع المصارف لتغيير سياساتها
من  جديدة  لموجة  تستعد  “البنوك  عنوان  يحمل  غروب،  كونسلتينغ  بوسطن  شركة  عن  صادر  تقرير  رصد 
االضطراب الرقمي”، تحديات كبرى تواجه مصارف الشرق األوسط خالل الفترة المقبلة، مع تحول انتباه الشركات 
الرقمية العمالقة نحو قطاع الخدمات المالية والمصرفية. وحّض التقرير البنوك على إعادة تقييم سياساتها 
وقدراتها الرقمية وخططها التنافسية نتيجة التغيرات التي تشهدها الحصص السوقية وصعود الشركات 

الرقمية العمالقة، ما يشكل تهديداً حقيقيًا للبنوك التي تعتمد نماذج أعمال تقليدية خالل العقد المقبل.

قال الشــريك والمدير المفّوض في بوســطن 
كونسلتينغ غروب الشرق األوسط جودفري 
ســوليفان: يفرض مشــهد التحوالت الرقمية 
المتزايــدة في القطاع المصرفــي إلى جانب 
التهديــدات الناشــئة عن الشــركات الرقمية 
العماقة التي توجهت نحــو تطوير خدمات 
مخصصــة لقطــاع الخدمــات الماليــة على 
البنــوك العاملة في منطقة الشــرق األوســط 
ضرورة التحــرك نحو تبني اســتراتيجيات 

أكثر شموالً للتحول الرقمي.

تحديات الحلول التقنية
وأوضــح التقريــر، أن البنــوك العاملة في 
المنطقــة معرضــة لخطــر تأثــر قطاعات 
أعمالها الرئيســية نتيجة توجهات الشركات 
الرقميــة العماقــة فــي الشــرق األوســط، 
حيــث يعتبر ذلك أحــد التحديات الرئيســية 
اليوم. وعلى المدى القصير إلى المتوســط، 
مــن المرجح أن تتأثــر البنــوك العاملة في 
المنطقــة نتيجة الحلول التقنيــة الجديدة مثل 
خدمــات أليبــاي أو خدمات المراســلة عبر 
تطبيق واتســاب مما يشــكل تهديداً لمصادر 

اإليرادات األساسية للبنوك.
أضاف سوليفان، “إن تهاون قادة البنوك في 
ما يتعلق بتبني استراتيجية رقمية شاملة على 
المدى القصير إلى المتوســط يمكن أن يضر 
بفرص النجاح على المدى الطويل. ســيكون 
العمل بوتيرة متســارعة وعلى نطاق واسع 
ركيزة أساسية للنجاح في المنطقة. وستكون 
البنوك التي تقوم بضخ االستثمارات الازمة 
لتعزيز تحولها الرقمي الشــامل هي األقرب 

إلى النجاح مقارنة بغيرها من المنافسين”.
يشــرح التقرير أيضاً الخطــوات اإلجرائية 

للبنوك بالتفصيل:
- توسيع نطاق العمل: النطاق -الحجم الكبير- 

- اعتماد طرق جديدة للعمل: معظم البنوك لم 
تغير في شــكل أساسي نهج تنفيذ أعمالها منذ 
عقود، خاصة في مجال تطوير البرمجيات. 
وغالبــاً تــؤدي الطــرق التقليديــة، واختال 
األعمــال وضعف التقنيــات، والتركيز على 
ميزات المنتج دون النظر إلى الفوائد المقدمة 
للعماء إلى نتائج مخيبة لآلمال. ولذلك تحتاج 
البنوك إلى إعادة التفكير في هذا الجانب من 

أعمالها.
- اســتقطاب الكفــاءات الرقميــة واالحتفاظ 
بها: تســعى أكبر البنوك، التــي تتوافر فيها 
كل الموارد، إلــى توظيف الكفاءات الرقمية 
والحفاظ عليهــا لتعزيز قدرتها على التنافس 

في هذا العصر الرقمي. 
- تبســيط التقنية والبنيــة التحتية للبيانات: 
امتــاك التقنيــة والبنيــة التحتيــة المناســبة 
للبيانات هو شــرط أساســي لتحقيق التحول 
الرقمــي. ال يمكن أن يحدث هذا إال إذا تخلت 
البنوك عن التقنيات القديمة التي تســتخدمها 
اليــوم، وتوجهــت إلــى اســتخدام التقنيــات 

المتقدمة والمنصات اإللكترونية.
- تعزيز األمن الســيبراني: هذا شــرط ليس 
فقــط للنجاح فــي العصر الرقمي فحســب، 
ولكــن أيضاً للنجــاة واالســتمرارية في هذا 
العصــر. كالخدمــات الجيــدة التــي تحاول 
البنوك تطويرها بمســاعدة التقنيات الرقمية 
-التغييرات التدريجية لتعزيز راحة العماء، 
وزيــادة معــدالت رضــا العمــاء، والعمل 
بكفاءة أكبــر- يمكن القضاء عليها من خال 

االنتهاكات األمنية.
ولذلــك تعتمــد أفضــل الممارســات لكبــار 
مســؤولي المخاطر في البنــوك على تحديد 
أفضــل مقدمــي الخدمــات وبناء شــراكات 
وشركات تقنيات المخاطر.اســتراتيجية مع شــركات التقنيــات المالية، 

جودفري سوليفان
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وافقــت الجمعية العمومية لإلتحاد المصري لشــركات 
التأمين علي تمثيل، عادل فطوري، للسوق المصرية في 
 ،FAIR اإلتحاد األفرواســيوي للتأمين وإعادة التأمين
بديًل لمحمد عبد هللا العضو المنتدب السابق لشركة قناة 

السويس للتأمين.
ومن المعروف أن الجمعية العمومية لإلتحاد المصري 
لشركات التأمين، تضم كافة الشركات العاملة في السوق 
والبالــغ عددها 38 شــركة منهــا 23 تعمل في نشــاط 

الممتلكات و15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة.

فطوري ممثاًل للسوق المصرية
في “األفرواسيوي”

عادل فطوري

دبــي  مركــز  أعلــن 
المالــي العالمــي عــن 
انضمــام 5 مــن أهــم 
اإلقليمييــن  اللعبيــن 
في قطــاع التأمين إلى 
أحدث  “أديندا”  منصة 
في  الناشئة  الشــركات 
المالــي  دبــي  مركــز 
فــي  والمتخصصــة 
التأميــن،  تكنولوجيــا 
علــى  تعتمــد  والتــي 

تكنولوجيــا “بلــوك تشــين” وتقنيــة “دفتــر األســتاذ 
الموّزع” لتوحيد العمليات بين شركات التأمين. 

وأفاد رئيس التســويق واالتصال المؤسسي في مركز 
دبــي، بيمــان العوضــي، أن انجــازات أدينــدا تعتبر 
دليــلً علــى نجــاح منظومــة التكنولوجيــا المالية بما 
فيهــا تكنولوجيــا التأمين، لذا نتطلع لرؤيــة المزيد من 
النجاحات التي ستحققها الشركة في قطاع التأمين على 

الصعيد اإلقليمي في ظل الدعم الذي نوفره.

5 شركات تأمين تنضم إلى “أديندا”

بيمان العوضي

مظلة تأمينية لعمالة “عجمان الحرة”

وقعت منطقة عجمان الحرة مذكرة 
تفاهم مع شــركة دبي للتأمين بهدف 
مــد عمالــة المنطقة بمظلــة تأمينية 
لتكون بديلً عن الضمان المصرفي 
الحالــي الخــاص بالعمالــة الوافدة، 
بحيــث يغطي المســتحقات العمالية 
التي تشــمل مكافــأة نهايــة الخدمة 
وبدل اإلجازة الســنوية، والرواتب 

غير المدفوعة، وتكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة االقتصادية إلى الموطن 
األصلــي للعامل. وحضر التوقيــع مدير عام “حرة عجمان” فاطمة ســالم بالتكليف، 

ورئيس العمليات في دبي للـتأمين محمد تحسين العلي، ومسؤولين من الجانبين.

تعاون سوري إيراني في التأمين

أبرمــت هيئــة اإلشــراف علــى 
التأمين مذكرة تفاهم مع مؤسســة 
التأمين المركزية في الجمهورية 
اإلســلمية اإليرانيــة، مــن أجل 
تعزيز التعــاون في مجال التأمين 
بين البلدين، لمدة 5 ســنوات قابلة 

للتجديد في حال موافقة الفريقين.
تهدف المذكرة إلى تســهيل إجراءات تأســيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين 
والفــروع والــوكاالت ومكاتب االتصال وفق القوانين واألنظمة المحلية الســارية في 
كل البلديــن. إضافة إلى تبــادل الخبرات في مجال حســابات التأمين وتطبيقاته، وفي 
مجال تطبيق تكنولوجيا المعلومات وطرق صناعة التأمين واســتثمار موارد التمويل 
واحتياجات التأمين وطرق المراقبة من ســلطات اإلشراف على التأمين، والعمل على 

تسهيل التأمين البحري وتقديم التغطية التأمينية للشحن.

لجنة مراقبة هيئات الضمان تشدد الرقابة

أوضحــت لجنة مراقبة هيئــات الضمان في بيان 
لها، أن مســؤولية التمويل الفوري لنفقات الطبابة 
واالستشــفاء للمصابين بأضرار جسدية تقع على 
عاتق هيئات الضمان وال يجوز لهذه األخيرة، في 

أي حــال من األحوال، إحالة المصابين إلــى وزارة الصحة أو إلى الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي أو لجهات أخرى لتوفير التمويل.

وأضــاف البيان، يهم لجنة مراقبة هيئات الضمان أن تشــدد على أن األنظمة المرعية 
اإلجراء قد وضعت األطر المناسبة لتغطية المصابين بأضرار جسدية جراء الحوادث 
المروريــة، فألزمــت هيئات الضمان المشــتركة في الحادث توفيــر التغطية التأمينية 

الفورية لدى المستشفيات مع احتفاظها بحق االرتداد على مسبب الحادث.
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وقعت شركة النفط الفرنســية الكبرى “توتال” اتفاقات 
لنقل بعض أصولها في كينيا وغويانا وناميبيا إلى “قطر 

للبترول”.
ففي ناميبيا، ســتنقل “توتال” إلى قطر للبترول 30 % 
فــي الرقعــة   2913B    بينما تحتفظ بنســبة 40 % فيها، 
وتنقل ملكية 28.33 % في الرقعة 2912 لتحتفظ بنحو 
37.78 %.         وفي غويانا، ســتملك “قطر للبترول” 40 
% في الشركة التي تحوز حصة “توتال” البالغة 25 % 

في الرقعتين أوريندويك وكانوكو.
أمــا في كينيا، فتنقل “توتــال” و“إيني” حصة مجمعة 
   L11B  و   L11A   تبلــغ 25 % فــي مناطــق االمتيــاز

و  L12   إلى قطر للبترول.                        

“توتال” توقع صفقات
نقل أصول مع قطر

بورصة بيروت تختتم برنامجها التدريبي

اختتمت بورصــة بيروت 
في نهاية شهر تموز/يوليو 
2019، برنامجها التدريبي  
ومبــادئ  “آليــات  حــول 
االستثمار في البورصة”، 
الذي شــارك فيــه عدد من 
الطــاب الجامعييــن مــن 

كليات إدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية من مختلف الجامعات اللبنانية.
وأقامــت البورصة في ختام البرنامج حفل توزيع شــهادات ألقى خاله رئيســها غالب 
محمصاني كلمة شــكر فيها منظمي هذا البرنامج، مشــيراً الى أن الطاب اطلعوا على 
عمل ونشاطات البورصة وعلى أصول ونظم التداول فيها، ونُظمت لهم زيارات لمقار 
بعض الشركات والمصارف المدرجة أسهمها في البورصة، وتكللت الزيارات بزيارة 
هيئة األسواق المالية حيث تعرفوا على مهماتها ورؤيتها  لتطوير السوق المالية اللبنانية.

إطالق مبادرة “شبكة المستثمرين المغتربين” 

رعــى رئيس الــوزراء 
االردني عمر الرزاز في 
جامعة الحســين التقنية، 
مبــادرة  إطــاق  حفــل 
“شــــبكة المســتثمريـن 

المغتربين”.
وتهــدف المبــادرة التي 

تــم إطاقهــا بالتعاون بيــن وزارة االقتصاد الرقمــي والريادة ومؤسســة ولي العهد 
وشــــركة )Beyond capital( بالتنســيق مع مجلس رجــال األعمال االردنيين في 
دولة االمارات، إلى التشبيك بين الرياديين ورجال األعمال. وأكد الرزاز، على أهمية هذه 
المبادرة التي تؤسس لشراكة بين شبابنا المبدعين الذين أسسوا شركات ناشئة في قطاعات 
متعــددة في الصحــة والتعليم واالنتاج والطائرات من دون طيــار والخدمات المختلفة 

للمستهلك والمنتج مع مستثمرين أردنيين يرغبون باالستثمار في االقتصاد االردني .

اليابان أكبر حائز لسندات الخزانة األميركية

أظهرت بيانات صــادرة عن وزارة الخزانة األميركية أن اليابان 
رفعت حيازتها من أذون وسندات الخزانة األميركية في حزيران/

يونيــو 2019، لتتقــدم بذلــك علــى الصين وتصبــح أكبر حائز 
لهذه الســندات في العالم. وارتفعت حيازات اليابان من الســندات 

األميركية إلى 1.22 تريليون دوالر من 1.101 تريليون سجلتها في أيار/مايو 2019، 
ويعتبر اآلن حجم االستثمارات اليابانية في سندات الخزانة األميركية األكبر منذ تشرين 
األول/أكتوبر 2016. وجاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت في حزيران/
يونيو 1.112 تريليون دوالر، مقارنة مع 1.110 تريليون دوالر في أيار/مايو 2019.

وافقت شركة النفط العماقة “بي.بي” على بيع عملياتها 
فــي أالســكا مقابــل 5.6 مليــارات دوالر إلى شــركة 
هيلكــورب إنرجــي ذات الملكية الخاصــة، لتخرج من 
المنطقــة التي عملت بها 60 عامــاً. وذكرت “بي.بي” 
أن الصفقة، التي تشــمل حصصاً فــي حقل برودو باي 
النفطــي العماق وخــط األنابيب العابر ألالســكا البالغ 
طوله 1300 كيلومتر، تأتي في إطار خطتها لجمع 10 
مليارات دوالر على مدى العامين المقبلين من خال بيع 

أصول بهدف تعزيز ميزانيتها.
وأنتج حقل برودو حتى اآلن حوالى 13 مليار برميل من 
النفط، وتشــير التقديرات إلى أن بإمكانه إنتاج أكثر من 

مليار برميل أخرى.

“بي.بي” تخرج من أالسكا
بعد 60 عامًا
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ارتفع عــدد الشــركات العاملة بمنطقة عجمــان الحرة 
خــال النصــف األول لعــام 2019، بنســبة 8.23 % 
ليصل إلى ما يقارب 8 آالف شركة متنوعة النشاطات. 
ووصلت نســبة تجديد الرخص خال الفتــرة ذاتها إلى 
91 %، وتنوعت نشاطات تلك الرخص لتشمل التجارة 

اإللكترونية، التجارة العامة، والرخص الصناعية. 
ووفقــاً للتقارير الصادرة من غرفــة عجمان، فإن حرة 
عجمان ســاهمت بنســبة 32 % و60 % مــن إجمالي 
التصدير وإعــادة التصدير في اإلمــارة خال النصف 
األول من عام 2019، ما يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه 

شركات المنطقة في النهوض باقتصاد إمارة عجمان.

الخليل: قانون االستثمار سيغير الخريطة8 آالف شركة في “حرة عجمان”

وصف وزير االقتصاد السوري سامر الخليل مشروع 
قانون االســتثمار الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخراً 
بأنه سيغير الخريطة االستثمارية لسورية، حيث وّحد 
المشروع الرؤية المشــتركة بين المستثمر والحكومة 
والمرجعيات المتعلقة باالســتثمار، كما اختصر زمن 
اإلجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع 
االستثماري، وبحسب المشروع الجديد ستكون جميع 
القطاعــات تحت مظلــة واحدة. ومن أهــم ما تضمنه 
المشــروع أيضــاً إحــداث مناطق اقتصاديــة خاصة 

بقطاعات ذات أهمية خاصة، وتشجيع إقامة مجموعة مترابطة من األنشطة االقتصادية 
على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية، وكذلك األمر تنمية المناطق المتضررة أو النامية.

 سامر الخليل

مقترحات من سوق دمشق لتحسين األداء

خلصت دراســة صادرة عن ســوق دمشــق 
لــأوراق الماليــة إلى جملــة مقترحات، من 
شأنها تأمين تشــريع وحراك اقتصادي يسهم 
في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة، ومنها 
إصدار تشــريع واضح لتأســيس الشــركات 
المســاهمة العامة في القطاعــات االقتصادية 

المختلفة، ولعل من أهم هذه القطاعات هي التمويل والتطوير العقاري، وقطاع التأمين. 
ومن المقترحات كذلك إلزام الشركات التي ستدخل إلى السوق السورية في مرحلة إعادة 
اإلعمار عبر عقود )BOT(، أو أي شكل آخر من العقود التشاركية بين القطاعين العام 
والخاص، والسيما في مجاالت البنى التحتية والخدمات الصناعية والزراعية، والتي 

تبلغ قيمة عقودها مليار ليرة، فما فوق، أن تأخذ الشكل المساهم حصراً.

قــررت محكمة أميركية تغريم شــركة األدوية العالمية 
Johnson & Johnson بـ572 مليون دوالر لدورها 
فــي تصاعد أزمة إدمان المســكنات األفيونية في والية 
أوكاهاما األميركية. وأكدت الشركة فور صدور قرار 

المحكمة، أنها سوف تستأنف الحكم في وقت الحق.
وكانت هذه القضية هي األولى التي تُحال إلى المحكمة 
بيــن آالف الدعاوى القضائيــة المرفوعة ضد مصنعي 
وموزعي المسكنات. وقال القاضي: إن النيابة أوضحت 
للمحكمــة أن “جونســون آند جونســون” أســهمت في 
“اإلضــرار بالمصلحــة العامــة” من خــال ترويجها 

المخادع لبعض وصفات المسكنات المسببة لإلدمان.

تغريم جونسون آند جونسون
572 مليون دوالر

“هاريس باي” تعزز وجودها بمصر

وقعــت مجموعــة “هاريس 
المتخصصة  الهندسية  باي” 
البحرية  القطاعات  بخدمات 
والماحـيـــة والصناعـيــــة، 
ومقرهـا اإلمـارات، عقداً مع 
المصرية  المساهمة  الشركة 
“القنــاة للســـكر”، تـقـــــوم 

بموجبهــا “هاريس باي” بتوريد  5غايات أنابيب دخان أفقية، متعددة األنابيب وذات 
3 ممرات، بقدرة تحمل تصل إلى 40 طناً في الســاعة، ويتُوقع أن تكون هذه المنشــأة 
من أكبر منشآت إنتاج سكر البنجر في العالم. ويهدف المشروع إلى تطوير وإصاح 
181 مليون فدان من األراضي الصحراوية الواقعة غرب محافظة المنيا، لزراعة 2.5 
مليون طن من بنجر السكر سنوياً، باإلضافة إلى استثمارات تبلغ قيمتها مليار دوالر.
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وقعت وزارة النفط والغاز العمانية، اتفاقية مع شــركتي 
“إينــي” اإليطاليــة و“بي بي عمــان” بخصوص حق 
التنقيب عن الغاز. وقالت الوزارة  في بيان: إن االتفاقية 
تهــدف للتنقيــب في منطقــة االمتياز رقــم 77، والبالغ 

مساحتها 2734 كيلومتراً مربعاً.
وذكرت الوزارة، أن االتفاقية تشــمل “تنفيذ المسوحات 
الزلزاليــة وإجراء العديــد من الدراســات الجيولوجية 
والجيوفيزيائيــة وحفر عدد من اآلبار االستكشــافية”، 
معبــرةً عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى اكتشــاف حقول 

بترولية جديدة.

فايبر مصر تؤسس أول مركز إقليمي

ُعمان توقع  اتفاقية
مع “ايني” و“بي بي”

وقّعت شــركة فايبر مصر 
فــي مجال  المتخصصــة 
االتصاالت والبنية التحتية 
تفاهم  مذكرة  التكنولوجية 
مع شــركة أورنچ مارين 
المتخصصــة في خدمات 
مــد وتوصيــل وصيانــة 

كابــات االتصــاالت البحرية والتابعة لمجموعة أورنج العالمية، بهدف تأســيس أول 
مركز إقليمي في مصر وأفريقيا لتقديم خدمات هذا النوع من الصناعة. وبموجب هذه 

االتفاقية سيتعاون الطرفان استراتيجياً مع التركيز على تطوير شركة أفريكا مارين.
أكــدت مجموعــة أبوظبي المالية أنها اســتكملت صفقة 
اندماجها مع شــركة شــعاع كابيتل، كاشــفةً أن شــعاع 
ســترفع رأس مالها المصرح به إلى 2.54 مليار درهم 
)692 مليون دوالر(. وقالت الشركتان، إن زيادة رأس 
المال تأتي بعد قبول 1.47 مليار ســهم جديد في ســوق 
دبي المالية لصالح شركة أبو ظبي كابيتال الشركة األم 

لمجموعة أبوظبي المالية.
وكانت “أبوظبي المالية” و“شعاع كابيتل” قد اتفقتا في 
يونيو/حزيران 2019 على شروط اندماجهما. وسيملك 
أصحاب األسهم في “أبوظبي المالية” 58 % من الكيان 
الموسع في حين ســيملك أصحاب األسهم الحاليون في 

“شعاع” 42 %.

اندماج “أبوظبي المالية”
و“شعاع كابيتال”

اإلمارات تقدم تسهيالت كبيرة للتجار اإليرانيين

أكــد رئيس رابطــة التجار اإليرانيين فــي اإلمارات، 
عبد القــادر فقيهي، أن حاكم دبي محمد بن راشــد آل 
مكتوم وعد بتمديد تأشــيرات الســفر الملغــاة وإعادة 
فتح الحســابات المصرفية المغلقة، مشيراً إلى أن هذه 
اإلجراءات ســتتخذ شــريطة أن يتمتع التجار بسمعة 
حســنة والرغبة في ممارســة األعمــال التجارية في 
اإلمــارات. وأكــد فقيهي أنه ســتتم إعــادة فتح مراكز 
الصيرفــة اإليرانية فــي اإلمارات، وذلــك بإيعاز من 
البنك المركزي اإلماراتي، موضحاً أن حاكم دبي وعد 

بتقديم تسهيات للمستثمرين اإليرانيين رغم العقوبات األميركية، لكنه اشترط الموافقة 
على تجارة السلع التي ال تشملها العقوبات.

محمد بن راشد آل مكتوم

مركز دبي يختتم زيارته للهند

اختتم مركــز دبي المالي 
الرسمية  زيارته  العالمي 
إلــى والية ماهاراشــترا 
الهندية، برئاســة محافظ 
عيســى  المالي  المركــز 
كاظم، والرئيس التنفيذي 

للمركــز عارف أميري، بعد عقدهما سلســلة من اللقاءات االســتراتيجية مع عدد من 
المســتثمرين وممثلي الشــركات الهندية. وســلّطت الزيارة الضوء على مكانة مركز 
دبــي بصفته مركــزاً عالمياً ومحطة متميزة للشــركات الهندية الطامحة إلى توســيع 
عملياتها في منطقة الشــرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتناولت هذه االجتماعات 
الخطط االســتراتيجية وخارطة النمو الخاصة بالمركز، وبحثت شراكات التعاون مع 
المؤسســات والشــركات المالية الهندية. وتكلّلت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة 

تكنولوجيا المعلومات لدى حكومة والية ماهاراشترا.
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أكد جهاز قطر لاستثمار، أنه استحوذ على حصة كبيرة 
في شركة )أوريكس - Oryx( للخدمات الوسيطة، أكبر 
مشــغل لخدمــات النفط الخــام في القطــاع الخاص في 
حوض برمين جنوب غرب الواليات المتحدة. وأوضح 
الجهاز أن “الحصة اشــتراها من شــركة تابعة لشركة 
“ســتونبيك” للبنيــة التحتية، ليبلغ إجمالي اســتثمارات 
صنــدوق الثروة الســيادي في “أوريكــس” نحو 550 

مليون دوالر”.
ويأتي االســتثمار الجديد في وقت تسعى فيه قطر لرفع 
اســتثماراتها في الواليات المتحدة في الســنوات القادمة 

إلى 45 مليار دوالر أميركي.

قطر تستحوذ على حصة
في “أوريكس”

“أوبر” تخسر أكثر من 5 مليارات دوالر

أعلنت شــــركة “أوبــــر” 
لخدمـــات نـقــل الركــــاب 
والبضائــع عبــر تطبيقات 
عــن  الذكيـــــة  الهواتـــف 
إيــرادات أقل مــن المتوقع 
في الربــع الثانــي من عام 

.2019
الشــركة خسارة  وســجلت 

صافية قدرها 5.24 مليار دوالر في  الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع خسارة 
بلغــت 878 مليون دوالر، في الفترة نفســها من العام الماضــي. وقفزت مصروفات 
الشركة بنسبة 147 % إلى 8.65 مليار دوالر في الربع الثاني، بما في ذلك زيادة حادة 

في اإلنفاق على األبحاث والتطوير.

أعلنت مؤسســة البترول الوطنية الصينية )سي.إن.بي.
ســي( أنها مــددت عقــد تطوير حقــل نفط متقــادم في 
ســلطنة عمان لمدة 15 عاما أخرى. وقالت المؤسســة، 
إنهــا حصلت في عــام 2002 على حصــة 50 % في 
المنطقة رقم 5 في ســلطنة عمــان، وهي حقل نفط يمتد 
على مســاحة 992 كيلومتراً مربعاً لكنه كان ينتج 700 
طن فقط من النفط الخام يومياً بعد عمليات تنقيب مفرطة 

السرعة دامت أكثر من 10 أعوام.
وأكدت المؤسســة، أنهــا تمكنت من زيــادة اإلنتاج في 
المنطقــة رقم 5 إلى 2.62 مليــون طن في عام 2018، 

وذلك باستخدام تكنولوجيا مثل الحقن األفقي للماء.

“سي.إن.بي.سي” تمدد عقداً
مع سلطنة عمان

بافيت يرفع حصة تملكه في “أمازون”

كشف الملياردير األميركي، وارن بافيت، 
عن رفــع حصة تملكه في شــركة أمازون 
بنســبة 11 % لتصــل قيمتهــا إلــى 950 
مليون دوالر. واســتمر رهــان بافيت على 
قطاع البنــوك العالمية، حيــث رفع حصة 
تملكه لـ“بنك أوف أميركا” بنســبة 3.5 % 
وحصتــه في US BANCORP بنســبة 

2.5 %. كما رفع بافيت من حصة تملكه في J.P. Morgan Chase بنسبة 18 % 
لتامس 60 مليون سهم.

وارن بافيت

عائلة والتون تجني 70 ألف دوالر في الدقيقة

نشــرت وكالــة “بلومبيــرغ” 
تقريــراً مؤخــراً صنفــت فيه 
أغنى األسر في العالم، وقالت 
إن عائلــة والتــون األميركية، 
المتاجــر  شــبكة  صاحبــة 
مــارت”،  “وول  األميركيــة 

تصدرت القائمة.
وذكرت الوكالة أن ثروة عائلة 
والتون زادت منذ تقريرها في 

حزيران/يونيو 2018 بواقع 39 مليار دوالر لتصل إلى 191 مليار دوالر.
ووفقا لحســابات “بلومبرغ” تكون ثروة عائلة والتــون قد ارتفعت بذلك بنحو 100 
مليون دوالر في اليوم، أو 4 مايين دوالر في الساعة أو 70 ألف دوالر في الدقيقة.

يذكر أن شركة “وول مارت” تعد أكبر شركة في العالم من حيث اإليرادات.
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أصبحــت شــركة ألفابيت، الشــركة األم لغوغل، أكبر 
شركة في العالم تمتلك سيولة نقدية، بعدما ظلت “آبل” 

تحتفظ بهذا التصنيف لمدة عقد من الزمن.
وبلغ حجم الســيولة النقدية لدى شــركة آبل نحو 102 
مليار دوالر أميركي، في نهاية النصف األول من عام  
2019، في حين بلغت االحتياطات المالية لدى شــركة 

ألفابيت، 117 مليار دوالر، في نفس الفترة.
وتحتفظ “ألفابيت” بالســيولة لديها، لكي تدخل أسواق 
جديــدة، وليس لتوزيعهــا على المســاهمين من خال 
شراء أســهم خزينة أو توزيعات نقدية للمساهمين كما 

فعلت “آبل”.

117  مليار دوالر حجم السيولة
لدى “ألفابيت”

“بارنيز نيويورك” تطلب اإلفالس

 Barneys تقدمت شــركة
لأزيــاء   New York
الفاخــرة، بطلــب إفاس 
بغية حمايتها من دائنيها، 
في ظل ارتفاع اإليجارات 

وتراجع عدد الزوار.
وتتراوح التزامات الشركة 

األميركيــة بيــن 100 مليــون دوالر و500 مليــون دوالر، وفقــاً لوثائــق المحكمة 
الفيدرالية المقدمة في محكمة اإلفاس األميركية في المقاطعة الجنوبية من نيويورك.
ومــن أجل البقاء على قيد الحياة أبرمــت Barneys صفقة مع “غوردون براذرز” 

و“هيلكو غلوبال” للحصول على تمويل إضافي بقيمة 75 مليون دوالر.
وتخطــط الشــركة إلغاق 15 مــن مواقعها الـ22، لكنها أكدت أن متجر ماديســون 

أفينيو في مانهاتن سيبقى مفتوحاً.

تعاون لتأسيس شركة “طموح لخدمات األعمال”

عقــدت مجموعــة “التــزام إلدارة األصــول” شــراكة 
اســتراتيجية مع “طموح لاســتثمار” لتأســيس شــركة 
“طموح لخدمات األعمــال المتكاملة” والتي تهدف إلى 
تقديم مجموعة خدمات مشــتركة تدعم جميع الشــركات 
المنضوية تحت مظلة المجموعة. وسيتيح إطاق الشركة 
الجديدة إمكانية استيعاب النمو الكبير المتوقع في اإلمارات 
والشــرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث ستصبح المزود 
الحصري للخدمــات الداخلية الخاصــة بجميع الكيانات 
التابعــة لـ“طموح”. وأعرب المدير المالي في مجموعة 
“التزام” ديريك نيكولســون، عن ســعادته بالتعاون مع 

“طموح لاســتثمار” في تأســيس الشــركة الجديدة التي من المتوقع أن تصبح خال 
األشهر والسنوات القليلة القادمة إحدى أبرز الشركات العاملة في مجالها.

ديريك نيكولسون

“جي بي مورغان” ينصح المستثمرين بـ“الذهب”

أوصى بنك “جــي بي مورغان” المســتثمرين 
باالبتعاد عــن الدوالر وزيادة اســتثماراتهم في 

الذهب والعمات الرئيسية األخرى.
وقــال البنك األميركي في مذكرة لأســواق، إن 
العملة األميركية بدأت تفقد مكانتها كعملة مهيمنة 
على االقتصاد العالمي، وكتب: “ال يوجد مؤشر 

علــى أن هيمنة الدوالر ســتبقى إلى األبد”. وأضــاف أن “العمات المهيمنة تغيرت 
عدة مرات عبر التاريخ وذلك مع تغير المركز االقتصادي في العالم”، وعزا تراجع 

الدوالر إلى دور الصين الناشئ كقوة اقتصادية.

وقعت  شــركة بتــرول اإلمــارات الوطنيــة )اينوك( 
مذكــرة تفاهــم مــع شــركة آي.إم.إس أويــل اليونانية 
لتصبح المــورد الحصري لزيوت التشــحيم لما يصل 
إلى 16 من ناقات البضائع والحاويات التابعة للشركة 

في مينائي الفجيرة وسنغافورة.
وقالــت الشــركة االماراتية فــي بيان إن الشــراكة مع 
آي.ام.إس أويــل توســع شــبكة اينوك لتوريــد زيوت 
التشــحيم لتشمل أكثر من 110 موانئ في 23 دولة في 

العالم.

“اينوك” توقع اتفاقًا
مع “آي.إم.إس أويل”
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تابعــت الهيئة عام 2018 عملها من ناحية تشــديد 
الرقابة واإلشــراف على األســواق المالية ووضع 
األطر واآلليات لتطويرها، في ظل ما يشهده لبنان 

ومحيطه من تحدّيات.

هيئات االستثمار الجماعي
ومــع إطالق نظــام هيئــات االســتثمار الجماعي  
Collective Investment Schemes، نتطلــع 
الــى تأســيس صناديــق اســتثمار جماعيــة تُعنى 
بتمويــل قطاعات إنتاجيــة واقتصادية مهمة ومنها 
القطاع العقاري، بحيث نشهد عرضاً وطلباً ألسهم 
فــي صناديق عقارية يتم التداول بها على الســوق 

الثانوي، ما يؤّمن سيولة أكبر للقطاع ويعيد إحياءه.
أمــا على الصعيد العربي، فقد تــرأس لبنان ممثالً 
بهيئة األســواق الماليــة عام 2018 إتحــادَ هيئات 
األوراق الماليــة العربية، حيث تابع تطبيق الخطة 
االســتراتيجية لالتحاد التي ُوضعت قيد التنفيذ عام 
2015 حين كان لبنان رئيس اللجنة المكلفة وضع 
المخطط االســتراتيجي لألســواق الماليــة العربية 

منصة التداول اإللكتروني في لبنان تنطلق في 2020

أعلن رئيس هيئة األسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سالمه أّن الهيئة أصدرت للسنة السادسة توالياً، 
تقريرها السنوي اّلذي يوجز ما تّم إنجازه طيلة العام 2018 محلياً وعربياً ودولياً. وعرض سالمه في كلمته الواردة 
في التقرير، أهم النشاطات التي قامت بها الهيئة في عام 2018 على الصعيد المحلي والدولي كما التنظيمي 

والرقابي، إضافة الى تطلعاتها للعام المقبل واألهداف التي تصبو إلى تحقيقها في المستقبل.

صانع السوق
وجــاء فــي كلمة ســالمه: علــى الصعيد 
المحلّــي، تميّز عــام 2018 بتطّور بارز 
يُعَــّول عليه القطاع، نظــراً لما يحمل في 
طيّاتــه من توقّعات ال بــدّ أن تتبلور نتائج 
ملموسة تســاهم في تذليل العقبات الّتي ما 
زالت تواجه البــالد. فقد أطلقت الهيئة في 
كانون األول/ديسمبر2018 دفتر الشروط 
التــداول  لمنصــة  بالترخيــص  المتعلــق 
اإللكتروني الّتــي يُتوقع أن يبدأ العمل بها 

في الربع األول من عام 2020.
منحت رخصة إنشــاء المنصة لمجموعة 
بنك عوده وAthex Group بعد نيل هذه 
المجموعة النقاط األعلى بحسب المعايير 

المحددة مسبقاً ضمن دفتر الشروط.
إلتزمت هذه المجموعة تأســيس شركة ال 
يقل رأســمالها عن 20 مليون دوالر، كما 
تعّهدت تأمين ســيولة بمبلــغ 100 مليون 
 market maker دوالر كصانع سوق أي
ما يســاهم في إيجاد عرض وطلب دائمين 

على المنصة.
وفي ظّل هذا االســتحقاق، تكون الهيئة قد 
أطلقت مشــروعاً يحاكي متطلبات السوق 
اللبنانية في ظل التحديات المتزايدة، وذلك 
عبــر تأميــن القدرة علــى التمويــل بكلفة 
منخفضــة من خــالل التداول فــي أدوات 
جديــدة من نوعها في لبنــان وأخرى غير 
متاحــة حاليــاً فــي بورصة بيــروت، ما 
سيســاهم في تعزيز ريادة األسواق المالية 
وتوســيع عــدد المتداولين وخلق ســيولة 
إضافية. هذه العوامل مجتمعة سوف تمنح 
المســتثمر اللبناني واألجنبــي القدرة على 
التــداول في ســوق متطــّور يرتكز على 

أحدث المعايير الدولية.
علــى الصعيديــن التنظيمــي والرقابــي، 

.2020 - 2016
وشكر سالمه جميع المستخدمين لدى هيئة 
األســواق الماليــة على تضافــر جهودهم 
ودورهم الفاعل في ظّل التحديات اليومية 
التي يشــهدها االقتصاد اللبناني واألسواق 
الناشــئة دوليــاً، واعتبــر أّن التقــدّم الّذي 
أحرزته الهيئة عبــر فريق عمل متكافئ، 
من أجل توفير األســس الســليمة والعادلة 
لحمايــة حقــوق المســتثمرين، إنّمــا هــو 
خطــوة مهمة علــى درب االرتقــاء بأداء 
الهيئة والوصول بها إلى مصاف الهيئات 

الرقابية الدولية.

تقرير “الهيئة”
وقــدّم التقريــر عرضــاً لمنّصــة التداول 
اإللكتروني “التي يُتوقع أن يبدأ العمل بها 
في العــام 2020 بهدف تأمين القدرة على 
التمويل بكلفة منخفضة من خالل التداول 
فــي أدوات جديــدة من نوعها فــي لبنان، 
وأخــرى غير متاحــة حالياً فــي بورصة 
بيــروت، ما سيســاهم فــي تعزيــز ريادة 
األسواق المالية وتوســيع عدد المتداولين 
وخلق ســيولة اضافية تمنــح هذه العوامل 
مجتمعة المستثمر اللبناني واألجنبي القدرة 
علــى التداول في ســوق متطــورة ترتكز 

على أحدث المعايير المعتمدة دولياً”.
كمــا تضّمن التقرير موجــزاً عن األنظمة 
التطبيقية والقرارات الصادرة عن مجلس 
الهيئة، “والتي تهدف إلى تنظيم األســواق 
وتساهم في تشديد الرقابة واإلشراف على 
األســواق المالية ووضع األطر واآلليات 
لتطويرها، إضافة إلى تنظيم األشــخاص 
العامليــن في األســواق الماليــة، ما يرفع 
المستثمرين”.من مســتوى العمل ويضفــي األمان لدى 

رياض سالمه
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الناتج المحلي في السنة المالية 2021 - 2022، ليكون بذلك أقل من 
نصف ما كان عليه في السنة المالية 2017 - 2018.

أيضاً انخفضت نســبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى 
حوالى %87 بعــد أن وصلت أعلــى معدل لها عــام 2017 عندما 
ســجلت أكثر مــن 100 %. ويتوقع أيضــاً أن تواصل نســبة الدين 

انخفاضها مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي سنوياً حتى عام 2024.
أوقات عصيبة

وضٌع آخر تعيشه مصر ولكن في االتجاه السلبي، حيث تأثر معظم 
المصريين بشــدة بتخفيض قيمة العملــة بعد أن خســر الجنيه أكثر 
من نصف قيمته. وأدى خفــض الدعم إلى ارتفاع األســعار، ما زاد 
من التحدي الذي يواجهه الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في 

احتواء االضطرابات االجتماعية، بحسب قول “بلومبرغ”.
ومنذ عــام 2000، قفزت معــدالت الفقر إلى نحو الضعــف تقريباً 
وفقا للبيانات الحكومية، وتحمل المصريون العاديون العبء األكبر 
لإلصالحات، إذ يعيش نحو ثلث السكان تحت خط الفقر، ووضعت 

الحكومة المصرية خط الفقر عند 45 دوالراً شهرياً.
ووفقــاً للجهاز المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء )الجهاز الرســمي 
لإلحصاء في مصر(، فقد ارتفع متوسط الدخل السنوي لألسر بنسبة 
33 % منذ العام 2015 ليسجل 58.9 ألف جنيه )3600 دوالر( في 
العام 2018، لكن “بلومبرغ” تقول، إن متوسط الدخل انخفض في 

الواقع بنسبة 20 % بعد تعديله بسبب التضخم.
وفي هذا اإلطــار، تقــول الباحثة في المبــادرة المصريــة للحقوق 
الشخصية، ومقرها القاهرة سلمى حســين: “ال تزال الوظائف غير 
الرسمية وغير اآلمنة تشكل الجزء األكبر من الوظائف”، الفتة إلى 
فقط، ومن بينهم حائزوسندات الديون المصرية.أن الفائزين الفعليين في الوضع االقتصادي الحالي يشــكلون 1 % 

استثمارات ونمو اقتصادي في مصر والفقر يزداد

الجانب اإليجابي
بينما تختتم مصــر برنامج صنــدوق النقد الدولي الــذي امتد لثالث 
ســنوات بهدف المســاعدة في إخــراج مصــر مــن االضطرابات 
االقتصادية، فإن هناك العديد من المؤشــرات االقتصادية اإليجابية 
التي توضــح نتائــج برنامــج اإلصالح االقتصــادي، حيــث تباطأ 
التضخم، وتقلص عجز الموازنة، وتحســن أداء السندات المصرية 

لتصبح من بين األفضل في العالم.
كذلــك انتعش النمــو االقتصــادي منذ بــدأت الحكومــة أواخر عام 
2016 في تنفيــذ الخطوات الالزمة لضمــان الحصول على قرض 
من صندوق النقــد الدولي بقيمــة 12 مليــار دوالر، وإنهاء النقص 
الحاد في النقد األجنبي. وانخفض معدل التضخم من أعلى مســتوى 
له عندما بلغ نحو 35 % مما يتوقع معه انتعاش طلب المســتهلكين 
واالســتثمار، رغم أن تأثير االرتفــاع األخير في أســعار الوقود لم 
يظهر بعد. وفي الوقت نفســه، فإن الشــركات تعمل بحذر، وهناك 
القليل من االستثمارات األجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في 

قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وعن اإلصالحات، تقول الخبيرة في مؤسســة ديكود لالستشــارات 
االقتصاديــة والماليــة فــي القاهــرة، أمنيــة رمضــان: “كانــت 
اإلصالحات في عام 2016 ضروريــة، وإذا لم تقم الحكومة بذلك، 
فإن الوضع كان ســيصبح أسوأ بكثير، كنت ســترى بالفعل فوضى 
اقتصادية. ورغم ذلك فإن الجميع يعرف أن هذه اإلصالحات ليست 

كافية الستدامة النمو، رغم األرقام التي نراها اآلن”.
تحسن الموارد

وبحسب “بلومبرغ”، ســاعد خفض دعم الغذاء والوقود في تحسين 
الموارد المالية للحكومــة وتخفيف عبء ديونهــا. ويتوقع صندوق 
النقد الدولي أن ينخفض العجز المالي إلى أقل من 5 % من إجمالي 

تعيش مصر اليوم حالة من التباين االقتصادي، فبينما تعتبر من االقتصادات األسرع نمواً في الشرق األوسط، 
وهي المفضلة بين مستثمري األسواق الناشئة، إال أن معدل الفقر فيها يشهد ارتفاعًا، هذا ما توصلت إليه 

وكالة بلومبرغ األميركية في وصفها للوضع االقتصادي في مصر.
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برنامــج الخصخصة على نقــل الملكية من خالل 
االكتتابات العامة، وبيع األصول، وإقامة شراكات 
بين القطاعين العام والخاص. كما ال تزال الحكومة 
الســعودية ملتزمة االكتتاب العام لشركة أرامكو، 
والمتوقــع إتمامــه بيــن عــام 2020 ومطلع عام 

.2021

اإلمارات: صفقتا إدراج في بورصة لندن 
ســجلت دولة اإلمارات العربيــة المتحدة في الربع 
الثانــي من عــام 2019 صفقتي إدراج لشــركتي 
تكنولوجيــا مالية في الشــريحة الممتازة ببورصة 
لنــدن، بعائــدات صافيــة حققتها الصفقتــان بلغت 
1797.9 مليون دوالر أميركي، حيث حقق اكتتاب 
“نتورك إنترناشــيونال” 1400.0 مليون دوالر، 
بينمــا جمع اكتتاب شــركة “فينابلر بي إل ســي” 

397.9 مليون دوالر أميركي.

دول مجلس التعاون الخليجي 
مــن المتوقع أن تجــذب الســوق الكويتية نحو 10 
مليارات دوالر أميركي من التدفقات االســتثمارية 

االكتتابات العامة تنمو في المنطقة بواقع 222.6 %

سجل نشاط االكتتابات في المنطقة تحسنًا ملحوظًا خالل الربع الثاني من العام 2019، من حيث الحجم 
والقيمة، مقارنًة بصفقة اكتتاب واحدة بقيمة 57.6 مليون دوالر أميركي في الربع األول من العام.

 )EY( ويونــغ  إرنســت  تقريــر  أشــار 
لالكتتابــات العامــة فــي منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا إلى نمــو قيمة 
صفقــات االكتتابــات العامة فــي المنطقة 
بنســبة 222.6 % لتصل إلــى 2,822.5 
مليون دوالر أميركي في الربع الثاني من 
عــام 2019، مقارنة مــع 874.9 مليون 
دوالر أميركي في الفترة نفســها من العام 

السابق.
وشــهد الربــع الثاني من العام تســجيل 6 
صفقــات، بمــا فــي ذلــك إدراج صندوق 
اســتثمار عقاري واحــد، بانخفاض قدره 
33.3 % من حيث عدد الصفقات مقارنة 
مــع 9 صفقــات في الربــع الثاني من عام 

.2018

السعودية تخطط لعمليات خصخصة
قادت السعودية نشاط االكتتابات العامة في 
المنطقة بتســجيلها 3 صفقات في الســوق 
الرئيسية في الربع الثاني من عام 2019، 
بلغــت عائداتهــا 1023.4 مليــون دوالر 

أميركي.
ويعــد اكتتــاب شــركة المراكــز العربية 
المحــدودة واحداً من أكبر االكتتابات التي 
شــهدتها المملكة، بعائــدات بلغت 658.7 
مليــون دوالر، وهــو أول اكتتاب عام في 
المملكة يتاح لمشاركين مؤسسين مؤهلين 
من الواليــات المتحــدة األميركية. وحقق 
اكتتاب شــركة مهــارة للموارد البشــرية 
عائدات بقيمة 207 مليون دوالر أميركي، 
بينما حقّــق اكتتاب صندوق شــعاع ريت 
دوالر  مليــون   157.7 بلغــت  عائــدات 

أميركي.
وتعتــزم الحكومة الســعودية، في ســياق 
رؤيــة المملكــة 2030، تنفيــذ صفقــات 
خصخصة بقيمــة 533.0 مليــون دوالر 
أميركــي قبل نهاية العــام الحالي. ويركز 

من صناديق غير نشطة، وذلك على خلفية 
إعالن MSCI عن ترقية بورصة الكويت 
على مؤشرها الرئيســي لألسواق الناشئة 

في عام 2020.
وكانــت قطــر قــد أعلنــت عــن خطــط 
لخصخصة بورصتها، مع استهداف ثالث 
إلــى 4 صفقــات إدراج كل عــام لضمان 
تدفقات منتظمة من االكتتابات، األمر الذي 
سيزيد بدوره من أحجام التداول والسيولة، 
ويوفر فرصاً أكثر للمســتثمرين. وتدرس 
بورصــة قطر أيضاً إضافة مؤشــر جديد 
تحت اســم “مؤشــر قطاع الطاقة” خالل 

العام الجاري.
وتماشــياً مع قانــون الشــركات التجارية 
الجديــد، تعتــزم حكومــة ســلطنة ُعمان 
إصدار لوائح جديدة تتعلق بقضايا تشــمل 
الجديــدة، والصكوك،  الشــركات  إدراج 
وصناديــق الديــون األخــرى. ويهــدف 
القانون الجديد إلى تعزيز اســتقرار سوق 

المال وعمقها.

نشاط االكتتابات العالمية يزداد
واصل نشاط االكتتابات العالمية ارتفاعه 
في الربع الثاني من عام 2019، حيث تم 
تنفيــذ 302 صفقة اكتتــاب بقيمة إجمالية 
أميركــي،  دوالر  مليــار   56.8 بلغــت 
وبزيــادة نســبتها 47.3 % مقارنــة مــع 
عدد االكتتابات المســجلة في الربع األول 
مــن عــام 2019، وذلك رغــم التوترات 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين، 
وحالــة عــدم التيقــن المرتبطــة بخروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
واســتحوذت قطاعات الرعايــة الصحية 
والتكنولوجيــا والصناعة علــى المراكز 
الثالثة األولى من حيــث عدد االكتتابات 
2019.المســجلة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 
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تواريخ التقارير المالية مباشــرة لضمان الحصول 
علــى أرصدة بنكية مؤقتة بمســتوى يتناســب مع 
توقعــات المســتثمرين، وتغيير الفترة المشــمولة 
بالتقرير ألحد الصناديق للتستر على أوجه العجز، 
وتحريــف مطالب األطــراف المختلفة بخصوص 
توفيــر المعلومــات الماليــة والبيانــات المصرفية 
المحدثة، والكذب بشأن التأخير في إجراء توزيعات 

عائدات استثمارات الصناديق للمستثمرين.
وعندما دخلت أبراج إلدارة االســتثمارات مرحلة 
التصفية المؤقتة بســبب األنشطة غير المرخصة، 
كان صندوقــان تديرهما الشــركة يعانيــان عجزاً 
إجمالياً ال يقل عن 180 مليون دوالر )660 مليون 

درهم(.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية، إن التحقيق الذي 
أجرته أظهر أن شركة أبراج كابيتال ليمتد، ومقرها 
مركز دبي المالي العالمي أيضاً وهي قيد التصفية 
المؤقتة، فشــلت في الحفاظ على موارد رأســمالية 
كافية إلى جانب قيامها بخداع السلطة إزاء التزامها 
بالقواعد المختلفة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة 

غرامات على مجموعة أبراج لـ“خداعها المستثمرين” 

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامات مالية على كيانين تابعين لمجموعة أبراج بقيمة إجمالية تبلغ 315 
مليون دوالر (1.15 مليار درهم)، في أكبر غرامة تفرضها السلطة على اإلطالق. وقالت السلطة، التي تعد المنظم 
العالمي، في بيان إنها فرضت  المالي  أو من مركز دبي  التي تتم ممارستها في  المالية  المستقل للخدمات 
غرامات مالية بقيمة 299.3 مليون دوالر (1.09 مليار درهم) على شركة 'أبراج إلدارة االستثمارات و15.27 مليون 

دوالر (56.06 مليون درهم) على شركة أبراج كابيتال ليمتد.

مخالفات خطيرة
أوضحــت ســلطة دبي أن هــذه الغرامات 
جاءت بســبب مخالفات خطيــرة ارتكبتها 
الشــركتان تضمنــت القيام بأنشــطة غير 
مرخــص لهــا القيــام بها فــي مركز دبي 
المالــي العالمي وإســاءة اســتخدام أموال 

المستثمرين.
وكانــت الســلطة بــدأت تحقيقاً معقــداً في 
كانــون الثاني/يناير 2018، شــمل العديد 
مــن مناطق االختصاص، ووجد أن أبراج 
إلدارة االستثمارات، وهي شركة مؤسسة 
في جــزر كايمان وقيد التصفيــة المؤقتة، 
ارتكبت مجموعة من االنتهاكات شــملت: 
القيام بخدمات مالية غير مرخص لها القيام 
بهــا، بما فــي ذلــك إدارة الصناديق داخل 
ومن مركز دبي المالي العالمي، وتضليل 
وخداع المســتثمرين فــي صناديق أبراج 

بشكل نشط وذلك على مدى فترة طويلة.
وتضمنت االنتهاكات أيضاً إساءة استخدام 
أموال المســتثمرين في مختلف الصناديق 
لتغطيــة نفقاتهــا التشــغيلية وأي تكاليــف 
أخــرى، والتــي شــملت المدفوعــات إلى 
الكيانات المرتبطــة ببعض الموظفين في 
والوفــاء  االســتثمارات،  إلدارة  ‘أبــراج 
بالعجز النقدي المتزايد باستمرار، وإخفاء 
هذه الممارسات عن طريق تقديم معلومات 
مالية مضللة للمستثمرين، وإصدار بيانات 
خاطئة حول اســتخدام األموال المسحوبة 

من المستثمرين والتوزيعات.

خداع المستثمرين
وبحسب بيان السلطة: اتبعت شركة أبراج 
إلدارة االســتثمارات طرقــاً عديدة لخداع 
المستثمرين، ومنها: اقتراض األموال قبل 

بكفايــة رأس المال، عــاوة على تورطها 
عــن علم بأنشــطة الخدمــات المالية التي 
تقوم بها شركة أبراج إلدارة االستثمارات 

وغير المرخص لها القيام بها.
أضافت: نتيجة لســوء التصرفات، تكون 
شركة أبراج كابيتال ليمتد قد قامت بخرق 

القانون التنظيمي لألسباب التالية:
- عــدم مراعاتها الحــد األدنى من معايير 

النزاهة والتعامل المنصف.
- فشــلها في ضمان إدارة شــؤونها بشكل 

فعال وبطريقة مسؤولة.
- فشلها في التعامل مع سلطة دبي للخدمات 

المالية بأسلوب واضح ومتعاون.
وبــدأت أزمــة “أبــراج”، أكبــر شــركة 
استثمار مباشر في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، في الظهور عندما ادعت مجموعة 
من المســتثمرين، من بينهم مؤسســة بيل 
وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، 
أن الشــركة أســاءت اســتخدام أموالهــم 
فــي صنــدوق للرعاية الصحيــة. وقدمت 
“أبــراج” أكبر شــركة اســتثمار مباشــر 
في الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، في 
حزيران/يونيــو مــن العــام الماضي طلباً 

لتصفية مؤقتة في جزر كايمان.
واتهم ممثلــو االدعاء األميركي عدداً من 
كبار مســؤولي أبراج، من بينهم مؤسسها 
عــارف نقفــي - أكبــر مســاهم منفــرد، 
المشــاركة  تتضمــن  باتهامــات جنائيــة 
في مخطــط دولي ضخــم لاحتيال على 
المســتثمرين. وســيواجه نقفي، وهو في 
لندن ومفرج عنه بكفالة، جلســة اســتماع 
بمحكمة للنظر في تســليمه إلى الواليات 
أي مخالفات.المتحدة العام المقبل. وينفي نقفي ارتكاب 

عارف نقفي
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وقع وزير الزراعة اللبناني حســن اللقيس في العاصمة 
 ”HALEPP االيطاليــة اتفاقيــة مشــروعي “حليــب
و“FARM”، بين الــوزارة والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية “إيفاد”، في حضور مســؤولين في الصندوق 
وســفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر. ووقع عن “إيفاد” 

رئيس الصندوق جيلبرت هونغبو.
وأوضح اللقيس، أن المشــروعين يهدفان إلى المساهمة 
فــي الحد من الفقر في المناطق الريفية لألســر اللبنانية 
الريفيــة، ذات الدخــل المحــدود، ومســاعدة النازحين 
الســوريين. وغايتهما هي زيادة مداخيل صغار منتجي 
ومصنعــي األلبــان واألجبــان، وزيادة فــرص العمل 
للشــباب اللبناني في المجتمعــات المتضررة من جراء 

األزمة السورية.

اتفاقية بين لبنان و”ايفاد”
للحد من الفقر

إطالق حملة دعم الصناعة اللبنانية

أطلــق رئيــس الحكومة اللبنانية ســعد الحريــري “الحملة 
الوطنيــة لدعم الصناعــة اللبنانيــة” التي تنظمهــا وزارة 
الصناعة بالتعاون مع جمعية الصناعيين بعنوان “بالوطني 
بدعم وطني”. وقال الحريري، إن “المرحلة المقبلة سيكون 
عنوانهــا تحفيــز القطاعــات اإلنتاجية، ولدينــا صناعة في 
لبنان وقادرون علــى تصديرها، ويجب علينا التركيز على 
الصناعــات التي لها قيمة مضافة”. وأكد أن الحكومة تعمل 
على تخفيض كلفة االنتاج وفتح األسواق وجذب االستثمارات.

بدوره، أوضــح وزير الصناعة وائل أبــو فاعور، أن هذه 
الحملــة تهــدف الى توعية المســتهلك اللبناني على جودة وتنافســية الصناعة اللبنانية 

وتحفيزه على دعمها عبر إعطائها األولوية في مشترياته.

سعد الحريري

أعلــن المجلس العالمي للذهــب أن العراق حافظ على 
مركزه الخامس عربياً والـ38 عالمياً بأكبر احتياطيات 
الذهــب مبيناً أن 5 دول تســتحوذ على أكثر من نصف 

احتياطيات الذهب العالمية.
وأشار المجلس إلى أن العراق حافظ أيضاً على مركزه 
38 عالمياً بأكبر احتياطي للذهب من أصل 100 دولة 
مدرجــة في اإلحصاءات الماليــة الدولية لالحتياطيات 
العالميــة للذهب، حيث بلغت هــذه االحتياطيات 96.3 

طناً، وهي تمثل 6.7 % من باقي عمالته.

العراق الخامس عربيًا
باحتياطي الذهب

استمرار تراجع أداء االقتصاد اللبناني

أظهر تقريــر بنك عوده عن الفصل 
الثاني من عام 2019 أن “االقتصاد 
اللبنانــي الحقيقي شــهد مزيــداً من 
الوهــن في األشــهر القليلــة األولى 
من العام الحالــي، موضحاً أن أكثر 
ما يثقــل النمو هو وهن االســتثمار 
الخاص”. وأشــار إلــى مكانة مالية 

جيّدة للقطاع المصرفي اللبناني تسمح للمصارف بالتحّرك في مناخ صعب”، الفتاً إلى 
أن العجز العام انخفض 18,3 %، متراجعاً من 2,9 مليار دوالر في األشهر الخمسة 
األولى من 2018 الى 2,4 مليار دوالر في األشهر الخمسة األولى من 2019. وَخلُص 

التقرير إلى أن “احتماالت الشروع في إطالق عجلة اإلصالحات باتت أكثر جدّية”.

BLOM PMI: أعلى مستوى منذ عامين ونصف

كشـف المدير العام لبنـك لبنان والمهجــر لألعـمــال 
فــــادي عســـيران، أن مؤشـــر PMI بلــوم لبنـان 
“ســجل 47.7 نقطة في شــهر تموز/يوليو 2019، 
محققاً بذلـــك أعلى مستوى له منذ عاميــن ونصــف، 
مع معـدل نمـو شــهري بلـغ 0,5 % إلى 1 %. وتعد 
هذه األخبار ســارة، خاصة وأن المؤشرات الفرعية 
الرئيســية التابعــة لمؤشــر PMI بمــا فيها مؤشــر 
اإلنتاج والطلبــات الجديدة واألســعار والصادرات 

والمشتريات قد سجلت تراجعاً منخفضاً.
فضالً عن ذلك، شــهد القطاع السياحي أعدادا كبيرة 

من الســياح والزوار. كما عكســت تقارير وزارة المالية تسوية مقبولة للوضع المالي 
خالل األشهر األربعة األولى من 2019. وتقلص العجز النقدي بنسبة 28 %.

فادي عسيران
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افتتــح رئيس مجلس الوزراء اللبناني ســعد الحريري ، 
مرحلة التوســعة الجديدة لمطار رفيق الحريري الدولي 

- بيروت.
وقال الحريري، إنه يتفقد أعمال التوسعة “للتسهيل على 
المســافرين دخولهم وخروجهم وهذا ما كنا نعمل عليه 
منذ فترة وكل النــاس التي تزور المطار تعاني من هذا 

الموضوع”.
وكشــف الحريري، أن الحكومة ســتعمل مــع الوزراء 
المختصين لتســهيل ســفر المواطنين مــن وإلى مطار 
بيــروت واتخــاذ كل اإلجــراءات الالزمــة لتحقيق هذا 

الهدف.

افتتاح مرحلة التوسعة الجديدة
في مطار بيروت

أعلن المكتب االعالمي 
اللبناني  الماليــة  لوزير 
علي حسن خليل صدور 
“النتيجة الرسمية لتقييم 
لبنان للمرحلة، من قبل 
المنتدى العالمي للشفافية 
وتبـــادل المعلــومـــات 
ألغـــراض ضريبيــــة 
التابــع لمنظمة التعاون 

والتنميــة االقتصاديــة، الذي حصل فــي باريس خالل 
شــهر حزيران/يونيو 2019، عن طلبــات المعلومات 
لألغراض الضريبية عن الفترة الممتدة من 1/1/2015 
ولغايــة 31/12/2017، وصنــف لبنان كملتزم إلى حد 

كبير بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات”.
وأضاف المكتب: “ويعود الفضل لجهود وزارة المالية 
التي عملت على اتخاذ كل ما يلزم لكي يكون لبنان دائما 
مواكــب للمعاييــر الدولية للتعاون المالــي، األمر الذي 

يؤكد ان لبنان كان وال يزال مركزا ماليا موثوقا به”.

لبنان يلتزم معايير الشفافية
وتبادل المعلومات

علي حسن خليل

ارتفاع معدل انتاج المصافي في العراق

قال وكيل وزارة النفط العراقية لشــؤون التصفية حامد 
يونس، إن انتاج البنزين شــهد زيادة يومية بلغت أكثر 
من 3 ماليين لتر باليوم، مبيناً أنه تم إضافتها إلى انتاج 
العــام الماضي ليرتفع بذلك المعــدل اليومي إلى )14( 
مليونــاً و)293( الــف ليتر، بعــد ان كان انتــاج العام 
الماضي يبلغ نحو )11( مليوناً ليتر. وأضاف، أن انتاج 
وقود زيت الغاز شهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً )4 ماليين 
ليتر باليوم( مقارنة بمعدالت انتاج العام الماضي ليرتفع 

بذلــك إلــى )11(مليوناً و)228( ألف ليتر باليوم. وأوضــح الوكيل، أن الزيادة جاءت 
نتيجة لخطط الوزارة برفع الطاقة اإلنتاجية للمصافي من خالل إضافة وحدات إنتاجية 
جديدة في مصافي الجنوب والوسط، فضالً عن إعادة أعمار وتأهيل عدد من المصافي 

التي تعرضت للتخريب في المحافظات الشمالية ومنها مصفى الصمود في بيجي.

حامد يونس

العراق فقد 36 مليار دوالر في 6 سنوات

أعلنــت منظمــة األونكتــاد للتنميــة التابعة لألمــم المتحدة في 
تقرير لها، أن العراق فقد 36 مليار دوالر في ســت ســنوات، 
خــالل الفترة من عــام 2013 حتى نهايــة 2018 نتيجة عدم 
االســتقرار السياســي واألمني. وبين التقرير أن العراق فقدت 
العــام الماضي 4.885 مليار دوالر مقارنة بفقد 5.032 مليار 
دوالر عــام 2017. مشــيرة إلــى أن عــام 2014 األكبر في 

خســارة استثمارات أجنبية مباشــرة، حيث فقدت العراق نحو 10.176 مليار دوالر 
فيما فقدت 2.335 مليار دوالر عام 2013.

تعاون بين األردن والعراق في الطاقة الذرية

وقع رئيس هيئــة الطاقة 
الذريــة األردنيــة خالــد 
طوقان ووزير التعليـــــم 
العالــي والبحــث العلمي 
والتكنولوجيــا  والعلــوم 
العراقــي قصــــي عبــد 
الـوهــاب الســـــــهـيـل، 

بروتوكــول تعاون في مجال البحوث المتعلقة باالســتخدامات الســلمية للطاقة الذرية 
وإنتاج النظائر المشعة من المفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب.

ووصــف طوقــان الخطوة باإليجابية التي تؤســس للتعاون بيــن البلدين على المدى 
القريب والمتوسط في مجال استخدام الطاقة النووية.

وأبدى الســهيل اســتعداده للتعاون في مجاالت تصدير مادة نظير اليود المشع131- 
الســتخدامه ألغراض الطب النووي التشــخيصي والعالجي وعلى شكل محلول او 

كبسوالت وبالنشاط االشعاعي المطلوب.
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قطر تستثمر في ميناء هوبيو الصومالي

الســــلطات  أعلنــت 
الصوماليـة أن قطـر 
تعتــزم االســــتثمار 
فــي مينــاء هوبيـــو 
الصومالــــي فـــــي 
والية غلمدغ وســط 
البالد، لدعـم اقتصاد 
وتنميـــة  الصومــال 

وتعزيــز العالقات بيــن البلدين. جاء ذلك خالل زيارة نائــب رئيس مجلس الوزراء 
القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الصومال، حيث التقى 

رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري.
وتم خالل االجتماع “استعراض العالقات الثنائية بين البلدين باإلضافة إلى المواضيع 

ذات االهتمام المشترك”، حسبما أفادت وكالة األنباء القطرية )قنا(.

سورية تسجل أدنى مستوى للتضخم

صــرح مدير عــام المكتــب المركــزي لإلحصاء 
الســوري إحســان عامر، بــأن عام 2018 شــكل 
عالمة فارقة في معدل التضخم، مقارنة بالســنوات 
السابقة منذ اندالع الحرب في ســـورية وتداعياتها 
االقتصاديــة والمعيشــية. فقد اتســم التضخــم العام 
الماضي باالستقرار، إذ ســـجل 0.94 % منخفضاً 

عما كان عليه في 2017، إذ سجل حينها 18 %.
وكان التضخــم قــد بلغ ذروته عام 2013 مســجالً 

82.3 %، في حين بلغ 22.6 % عام 2014، 38.4 % عام 2015، و47.7 % عام 
.2016

إحسان عامر

أعلــن رئيس مجلــس إدارة “شــركة أنــوار القابضة” 
المدرجة في بورصة مســقط مســعود الحارثي، خالل 
ملتقــى األعمال الســوري العماني، أن الشــركة تدرس 
إنشــاء معمل لصناعة المحوالت الكهربائية في سورية 
بالمشاركة مع رجال أعمال سوريين أو جهات حكومية.

وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، 
إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إنشاء صناعات قوية في 
ســورية، ويمكــن االســتفادة من خبرة رجــال األعمال 
العمانيين وإقامة اســتثمارات مشــتركة فــي العديد من 

المجاالت كصناعة البتروكيماويات واألسمنت.

ُعمان: إنشاء معمل
للمحوالت الكهربائية في سورية

التقى رئيس غرفة تجارة ريف دمشــق وسيم قطان وفد 
رجال أعمال بيالروســي برئاســة نائــب رئيس غرفة 
تجارة بيال روســيا أندريس شاكونوفيا يرافقه أحد عشر 

رجل أعمال.
وشــهد اللقاء مباحثاٍت معّمقة تهــدف إلى بناء خطوات 
التعاون بين الجانبين للمساهمة في إعادة إعمار سورية 
من خــالل إقامــة مصانــع األدوية ومصانع ســيارات 
ومعدات ثقيلة، إضافة إلى تقديم كافة المستلزمات حسب 

كل اختصاص منهم.
وأكد قطان على أهمية التعاون مع بيال روسيا في إعادة 
اإلعمار، وتقديم كافة التســهيالت الالزمة لكل شــركة 

بيالروسية ترغب في فتح فرع أو شركة في سورية.

تجارة ريف دمشق تتعاون
مع البيالروس

تصنيف لبنان يتراجع

بــورز”   انــد  أبقــت وكالــة “ســتاندرد 
للتصنيف االئتماني في تقريرها الدوري، 
تصنيف لبنان عند B- مع نظرة ســلبية، 
فيما خفّضت وكالــة فيتش تصنيف لبنان 
مرتبــة واحدة من B- إلــى CCC. وقال 
وزيــر المــال اللبناني علي حســن خليل 
لوكالــة رويتــرز، إن التقريريــن “أكــدا 

الحاجة الماسة لإلصالح الذي تأخرت فيه الحكومة كثيراً”، مضيفاً أن “هذا التصنيف 
هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة”.
وكانــت وزارة المــال اللبنانية قد أصدرت بياناً بشــأن التقريرين، معتبرة أنّهما تذكير 

بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية.
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مجلـــــس  أعلـــن 
محافظة األنبـــار، 
تخصيـــص  عــن 
مـلـيـــــــار و500 
مليــــون ديـنــــار 
عـراقــــي )1,25 
مـلـيــــــون دوالر 
أميركي( إلعــــادة 

افتتاح منفذ القائم الحدودي مع ســورية غربي األنبار.
وقال عضو المجلــس فرحان محمد الدليمي، إن إعادة 
افتتاح المنفذ ستســهم في تشــغيل العاطلين عن العمل، 
فضــالً عن دخــول البضائع الســورية إلــى المحافظة 

وعودة أسطول التجارة بين البلدين.
وأوضح أن اســتقرار األوضاع األمنية في عموم مدن 
األنبار ســاهم باتخاذ قــرار افتتاحه من قبل الحكومتين 
المركزية والمحلية بعد تأمين كافة الطرق المؤدية إلى 
المنفــذ، وصــوالً إلى العاصمة بغــداد وإلى محافظات 

العراق األخرى.

 إعادة فتح منفذ القائم
بين سورية والعراق

فرحان محمد الدليمي

وقع العراق والكويت عقداً مع شركة استشارات الطاقة 
البريطانيــة “إي.آر.ســي اكويبويــز”، إلعداد دراســة 
لتطوير حقــول النفط الحدودية المشــتركة بين البلدين. 

ومن المتوقع أن يستمر لما يصل إلى عامين ونصف.
من جهته، قال رئيس وفد الكويت طالل ناصر العذبي: 
إن توقيع العقد هو نتيجة لست سنوات من العمل الشاق 
بيــن البلدين. ومن الحقول التي ســتخضع لالســتثمار 
بعد اعداد الدراســات الفنية للحقــول الحدودية المنتجة 
المشتركة هي حقل )سفوان - العبدلي( وحقل )الرميلة 
الجنوبــي الرطكة - حقل الرتقــة(. بما يضمن حق كل 

طرف في هذه الحقول.

الكويت والعراق
نحو استثمار الحقول النفطية

محطة توليد كهرباء في الالذقية

أعلــن وزيــر الكهربــاء محمد 
زهيــر خربوطلي عــن إطالق 
األعمال اإلنشــائية في مشروع 

محطة التوليد الكهربائية.
وبيّــن خربوطلــي، أن محطــة 
التوليــد غازيــة صديقــة للبيئة 
تعمل باستطاعة 540 ميغاواط 

وتكلفتهــا المالية نحو 213 مليار ليرة ســورية، وهي عبارة عــن دارة مركبة غازية 
بمجموعتيــن غازيتين ومجموعة بخارية، المجموعة األولى مدة تنفيذها 22 شــهراً، 
والمجموعة الثانية مدة تنفيذها 24 شــهراً في حين أن مدة تنفيذ المجموعة الثالثة 34 
شــهراً، منوهاً بأنــه من المتوقــع أن المجموعة األولى والتي تعمل باســتطاعة 183 

ميغاواط، ستدخل في الخدمة خالل عام 2020.

الكويت تقدم 3 ماليين دوالر لمزارعي سورية

األغذيــة  منظمــة  أعلنــت 
المتحــدة  لألمــم  والزراعــة 
“الفاو” عن تقديم الكويت منحة 
ماليــة بقيمــة 3 ماليين دوالر، 
كمساعدة لدعم 20 ألف مزارع 
وراعي علــى التعافي وتعزيز 
أمنهم الغذائي في عدة مناطق، 
هــي درعــا والســويداء ودير 

الزور وحماة. وستقدم المنحة بذور الخضراوات وأدوات الري واألعالف للحيوانات، 
إضافة إلى تأهيل مشاتل المحاصيل، وتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية.

وســعت “الفاو” العام الماضي إلى جمع 120 مليون دوالر لدعم الزراعة الســورية، 
عبر إنتاج نوعية بذار قمح محسنة، وتأهيل شبكات الري، وإعادة تأهيل قطاع الثروة 

الحيوانية، ومساعدة صغار المربين وتقديم الرعاية البيطرية لقطعانهم.

العراق يزود األردن بـ10000 برميل نفط

قالــت وزيرة الطاقة والثــروة المعدنية األردنية، هالة 
زواتــي، إن االجراءات الالزمة لبــدء العراق بتزويد 
المملكــة بـــ10 آالف برميل نفط خــام يومياً، هي في 
مراحلهــا األخيرة. وأكدت، عدم وجود مشــاكل تعيق 

وصول النفط العراقي لألردن.
وكان العــراق وافــق فــي شــهر كانــون الثاني/يناير 
الماضي، على تزويــد األردن بـ10 االف برميل نفط 
يوميــاً من خام كركوك مــن محطة بيجي وفق معادلة 

سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً منه تكاليف النقل واختالف المواصفات.
هالة زواتي
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حققت اقتصادية دبي 
ممثلة بقطاع التسجيل 
والترخيص التجاري 
نتائــج متميزة لخدمة 
“التجديــد التلقائــي” 
للرخــص التجاريــة 
خالل النصف األول 
مــن 2019، حيــث 

أنجـــزت 34,250 معاملـة تجديـــد تلقائي مـا يشــكل 
47 % من إجمالي معامالت التجديد.

واستحوذت األنشــطة التجارية على 73.2 % من هذه 
الرخص، والمهنية على 24 %، بينما شــكَّلت األنشطة 

الصناعية 2.2 %، والسياحية 0.6 %.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجية 
دبــي مدينــة ال ورقية بحلــول عــام 2021، حيث تعد 
الخدمة بمثابة فرصة لفئــات مختلفة من المتعاملين في 
إنجاز معامالتهم وســداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة 

إلى المعامالت الورقية.

دبي تنجز 34,250 رخصة تلقائية

أبقــت وكالة “فيتــش” للتقييم االئتماني الســيادي على 
 ”A“ تصنيــف ائتماني لــرأس الخيمة عند المســتوى
لعشــرة أعوام متتالية، مع توقعات مســتقبلية مستقرة، 
مؤكــدة أن المعدالت المتدنية للدين الحكومي، وارتفاع 
نصيــب الفرد مــن الناتــج المحلي اإلجمالــي كانا من 

األسباب الرئيسة للتقييمات الممنوحة.
وتوقعــت الوكالــة انخفاض الديــن الحكومي ألقل من 
20 % من الناتج المحلي اإلجمالي في 2019 بســبب 
ارتفــاع الفائــض المالــي لحكومــة رأس الخيمة الذي 
مــن المتوقع أن يصل إلى 2.7 % مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي خالل 2019.

“فيتش” تحافظ على تصنيف
رأس الخيمة

العراق يوسع مصادر استيراد الطاقة

أكــد عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية 
النيابية أمجد العقابي، عزم العراق اســتيراد الغاز 
من المملكة العربية الســعودية من خالل مد أنبوب 
بين البلدين. وقال العقابي، إن العراق بصدد تنويع 
اســتيراد مصــادر الطاقة وتــرك االعتمــاد على 
مصــدر واحد فقــط خصوصاً بعــد األزمات التي 
تحيــط بالمنطقة. كمــا بيّن بأن العــراق بصدد مد 
أنبوبين للنفط مــع االردن وآخر للغاز مع المملكة 

العربيــة الســعودية لضمان تشــغيل المحطــات الكهربائية وباقي المنشــآت الحيوية 
األخرى في حال غلق مضيق هرمز.

أمجد العقابي

 إستكمال منفذ “عرعر” بين العراق والسعودية

كشــف مصدر في هيئة المنافذ 
الحدوديــة، موعد افتتــاح منفذ 
عرعر الحدودي السعودية، في 
تشرين األول/اكتوبر فيما أشار 
إلى أن السعودية تبرعت بمبالغ 

تجهيز المنفذ بالبنى التحتية.
وأضــاف المصــدر، أن منفــذ 

عرعر الذي كان يستخدم لعبور الحجاج والمعتمرين، سيتحول أيضا الى منفذ للتبادل 
التجاري بين البلدين. كما اتفق الجانبان من أجل فتح منفذ الجميمة في محافظة المثنى 
ليســاهم في تقليل نســب الفقر والبطالة في المحافظة، وإغالق عــدد من المعابر غير 

الرسمية مع السعودية.

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب

توقع محللــون اســتمرار ارتفاع 
أسعار الذهب في األسواق العالمية 
مع تراجع نمو االقتصاد العالمي، 
على خلفيــة الحرب التجارية بين 
أميركا والصين، وهو ما ســيدفع 
البنــوك المركزيــة إلــى تخفيف 
سياســاتها النقدية. وقــال المحلل 
لدى “جوليوس باير”، كارســتن 

مينكي: إن “ما يحدث بسبب التوترات التجارية وما يرتبط بها من خطر تباطؤ عالمي 
أو ربما ركود عالمي، هو ما يدفع المستثمرين صوب المالذات اآلمنة لالستثمار”.

ونقلــت وكالــة بلومبيرغ عن محللين فــي مجموعة “يو.بي.إس غــروب” قولهم، إن 
“الحــرب التجارية بين أميركا والصين وصلت إلى مســتوى جديــد ... الذهب أظهر 

مكانته كمالذ استثماري آمن، ونحن ما زلنا نراهن على المعدن األصفر”.
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إيران تحذف 4 أصفار من عملتها

صادقت الحكومــة اإليرانيــة على تغيير 
العملة اإليرانية من الريال إلى التومان، في 
وقت تعاني فيه البالد من مشاكل اقتصادية 
في ظل العقوبات األميركية التي أدت إلى 
تراجــع عملتهــا. كذلك قــررت الحكومة  
حذف 4 أصفار من عملتها الوطنية، التي 
تراجعت بنحــو 200 % أمام الدوالر في 
السوق السوداء )الموازية( منذ بداية عام 

2018، وفقاً لبيانات موقع Bonbast. وتستهدف إيران عبر حذف األصفار، تسهيل 
وإعادة دور أدوات الدفع في التعامالت النقدية المحلية، وتخفيض كلفة الطباعة ونشر 
العملة الورقية، واستمرارية جدوى النظام النقدي على مدى السنوات القادمة، إضافة 

إلى تسهيل صرف العملة الوطنية أمام العمالت الدولية األخرى.

البحرين تقلص عجز موازنتها

أكدت البحريــن  أنها قلصت 
العجز في ميزانيتها إلى 404 
ماليين دينار بحريني )1.07 
مليــار دوالر( فــي النصــف 
األول من 2019، مقارنة مع 
650 مليــون دينــار )حوالى 
1.72 مليار دوالر( في الفترة 

ذاتها قبل عام.
وقالــت وزارة المالية واالقتصاد، إن المملكة تســير بخطى أســرع كثيراً من اإلطار 
الزمني المتوقع لخفض العجز. وكانت البحرين قد أعلنت العام الماضي خطة إلصالح 
ماليتهــا العامــة المثقلة بالديون، وذلك بعدما حصلت على تعهد خليجي بدعم قدره 10 

مليارات دوالر. وتستهدف البحرين التخلص من عجز الموازنة بحلول عام 2022.

خط بحري للشحن المبرد بين ايران وُعمان

أعلن الملحق التجــاري اإليراني 
لدى ســلطنة عمــان، عباس عبد 
الخانــي، عن إطالق خط شــحن 
بحري لنقل شــاحنات التبريد بين 
ميناء جاســك اإليرانــي وموانئ 
عمان. وأوضح عبــد الخاني، أن 
“الخط المزمع إطالقه سيخصص 

لنقل السلع سريعة التلف مثل الفواكه من الميناء المذكور جنوب شرق إيران والمطل 
على بحر عمان”، مشيراً  إلى أن الخط سيدشن برعاية شركة إيرانية، إذ ستتم عملية 
شحن المواد المبردة عبر السفن، وبالتالي إفراغ حمولتها في سوق الخضار في مسقط.

وقع وزيرا الداخلية العراقي ياســين الياسري، ونظيره 
اإليرانــي عبد الرضــا رحماني فضلي، مذكــرة تفاهم 

تتضمن فتح منفذ خسروي الحدودي بين البلدين.
وقــال فضلــي، إنه وفــق مذكــرة التفاهــم الموقعة فإن 
تأشــيرات الدخول بين البلدين قد ألغيت كما إن مستوى 
الخدمات والتســهيالت المقدمة فــي المجاالت األخرى 
سيزداد. وأشار إلى تعزيز األمن في المناطق الحدودية 
أيضــاً، واصفاً التعاون بين وزارتــي الداخلية االيرانية 
والعراقيــة بأنه يتحســن باســتمرار، وخــالل األعوام 
الماضية شهدنا تعاوناً مناسباً في مجاالت األمن والتبادل 

التجاري الحدودي.

تفاهم لفتح منفذ حدودي
بين العراق وإيران

أبوظبــي  إمــارة  دشــنت 
صندوقــاً جديــــداً بقيمــة 
600 مـلـيـــــون درهــــم 
دوالر(  مليــون   163.4(
“للفعاليــات الكبرى” من 
أجـــل تمويـــل الشــركاء 
العالمييــن المحتمليــن في 
مجال الترفيــه، في إطار 
اســــتـراتيجيتهـا الراميــة 

لتعزيز السياحة وتنويع االقتصاد بدالً من اعتماده على 
النفط. وقال وكيل دائرة الثقافة والســياحة في أبوظبي، 
ســيف ســعيد غبــاش، إن هذه المبــادرة ســتعمل على 
اســتقطاب أفضل المنظمين لفعاليات األعمال والترفيه 
من شــتى أنحاء العالم وتقديم أبوظبي كوجهة الستثمار 
وقتهــم وجهدهم فيها. وهذا الصنــدوق جزء من مبادرة 
اســتثمار وإصالح واسعة النطاق بقيمة 50 مليار درهم 

)13.6 مليار دوالر( تعرف باسم “غدا 21”.

أبوظبي تنشئ صندوقًا
لتمويل “الفعاليات الكبرى”

سيف سعيد غباش
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تحركات سعودية لوقف هبوط أسعار النفط

كشفت وكالة “بلومبيرغ” 
عــن اتصــاالت تجريهــا 
الســعودية، أكبــر مصدر 
للنفط فــي العالم، مع دول 
منتجة للخام، بهدف العمل 
انخفــاض  وقــف  علــى 

أســعار النفط، الذي بلغ مستويات قياســية. ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي قوله، 
إن الرياض لن تدع أسعار النفط تنخفض أكثر من ذلك، مشدداً على أنها تدرس جميع 

الخيارات، من دون أن يكشف عن اإلجراءات التي تجري مناقشتها.
وبدأت أسعار النفط في التراجع مع تفاقم النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين، 

في ظل مخاوف من تحوله إلى حرب عمالت.

اتفقت مصر مع األدرن على استمرار العمل بآلية دخول 
الشاحنات والبرادات إلى أراضي البلدين عبر خط سير 
العقبــة - نويبــع، وذلك حتــى نهاية العــام 2019، وفقاً 
ألحكام اتفاقية النقل البرى بينهما. جاء ذلك خالل انعقاد 
اللجنة الفنية المصرية األردنية المشتركة للنقل البرى، 

والتي عقدت بشرم الشيخ.
وطلــب أمين عــام وزارة النقــل األردنية نعيم حســان 
توفيــر قائمــة تفصيلية تتضمن الرســوم والبدالت التي 
يتــم تحصيلها من الشــاحنات األردنية فــي ميناء نويبع 

وخارجه بموجب إيصاالت مالية، إلعالنها للناقلين.

اتفاق مصري أردني
على استمرار دخول الشاحنات

تراجع عجــز موازنة األردن قبل المنح والمســاعدات 
المالية الخارجية، بنســبة 9.3 %، على أساس سنوي، 
خــالل النصــف األول مــن 2019. وبحســب بيانــات 
أصدرتهــا وزارة المالية األردنية، بلــغ إجمالي العجز 
670.1 مليــون دينار )944.8 مالييــن دوالر(، مقابل 
عجز قيمته 739.4 مليــون دينار )1.04 مليار دوالر( 
خالل الفترة نفســها مــن 2018. ويتوقع أن يبلغ العجز 
بنهاية 2019 بعد المنح، 645.6 مليون دينار )910.2 
مالييــن دوالر(، أو ما نســبته 2 % مــن الناتج المحلي 
اإلجمالي، مقابل 814 مليون دينار )1.14 مليار دوالر( 

لعام 2018)2.7 %( من الناتج اإلجمالي.

تراجع عجز موازنة األردن 9.3 %

توسعة ميناء السخنة في مصر

أكد رئيس هيئة قناة الســويس مهاب مميش، العمل على 
تطويــر الموانئ التابعة للمنطقة االقتصادية بالقناة، وفي 
المقدمة ميناء الســخنة، والذي يشهد حالياً أكبر مشروع 
توسعة، وهو مشــروع الحوض الثاني باستثمارات تبلغ 

حوالى 10 مليارات جنيه )602 مليون دوالر(.
وأوضح مميش، أن أعمال التطوير تشــمل إنشاء ساحة 
جديدة للحاويات، بمساحة 350 ألف م2، ما يسهم في رفع 
طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنوياً، كما يضم 
المشــروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة 

في الميناء.
مهاب مميش

هدية نفطية ثمينة من ترامب لروسيا

ذكــرت وكالــة “بلومبيرغ” أن 
العقوبات التــي فرضتها اإلدارة 
األميركية ضــد إيران وفنزويال 
العضويــن في “أوبــك” صبت 
فــي مصلحــة روســيا، حيــث 
ساهمت بزيادة الطلب على النفط 

الروسي وزيادة مبيعاته. 
وأوضحت الوكالة، أن الشــركات الروســية باعت كميات نفط إضافية بما ال يقل عن 
905 مالييــن دوالر في الفترة من تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018 وحتى تموز/يوليو 
2019. وقالت المحللة في “جي بي ســي إنيرجي”، كونستانتسا رانجيلوفا:هناك شح 
في النفط الخام الثقيل نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران وفنزويال، وبسبب اتفاقية 
“أوبك +” لخفض اإلنتاج، ما رفع الطلب على النفط الخام الروسي )مزيج األورال( 

إلى أعلى مستوياته على اإلطالق.
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نيكاراغوا: شق قناة بين األطلسي والهادئ

أعلن رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، أن حكومة 
بالده ســتتولى مشــروع شــق قناة بيــن المحيطين 
األطلســي والهادئ، والذي تقدر تكلفته بحوالى 50 
مليــار دوالر أميركي. وقــال أورتيغا فــي احتفال 
بمناســبة الذكرى 39 لتأســيس ســالح البحرية في 
بالده: “نحــن نعمل مجدداً على الدراســات البيئية 
التي تم تقديمها بالفعل ولكنها تحتاج إلى تعديالت”.

ويأتــي هــذا التصريح بعد شــهر من انتهــاء مدة 
 Hknd االمتيــاز الــذي منحتــه ماناغوا لشــركة

الخاصــة المملوكــة لرجل األعمــال الصيني وانغ جينغ. ولم تنجح هذه الشــركة في 
تحقيق أي تقدم خالل الـ72 شهراً المحددة لهذا المشروع الضخم.

دانييل أورتيغا

كشف مدير شركة هندسة وتوسعة صناعة النفط اإليرانية 
تــورج دهقانــي، عن مشــروع بقيمة مليــاري دوالر، 
يتضمن مد أنابيب من محافظة بوشهر إلى ميناء جاسك 
المطل على بحر عمان، لتصدير الخام وتجاوز مضيق 
هرمز. ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” عن دهقاني قوله، إن 
إيران ستتمكن من تصدير النفط من شرق مضيق هرمز 
في آذار/مارس 2021. وأضاف المسؤول االيراني، أن 
خط نقل النفط، الذي يبلغ طوله نحو ألف كيلومتر، سيمر 
عبر اليابســة وســيمتد من ميناء غورة في شمال غرب 
محافظة بوشهر إلى ميناء جاسك، موضحاً أن المشروع 

سيعمل على نقل مليون برميل نفط يومياً.

مشروع إيراني لتجاوز مضيق هرمز

استمرار تراجع  أكبر اقتصاد أوروبي

أظهــرت بيانات صــادرة عن  
مكتب االحصــاءات االتحادي  
األلماني أن تراجع الصادرات  
أدى إلــى انكمــاش االقتصــاد 
الثانــي  األلمانــي فــي الربــع 
مــن 2019، في ظــل تضرر 
شــركات الصناعــات األوليــة 
جراء تباطؤ االقتصاد العالمي 

بسبب “بريكست” والحروب التجارية. وانخفض الناتج المحلي اإلجمالي 0.1 % على 
أساس فصلي وهو ما يتماشى مع استطالع أجرته وكالة رويترز آلراء محللين حيث 
أثــار عدة مراقبين احتماالت حدوث انكماش آخر في الربع الثالث. وكشــفت البيانات 
أنه بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو الســنوي في أكبر اقتصاد 
أوروبي إلى 0.4 % في الربع الثاني من 2019 مقارنة مع 0.9 % في الربع األول.

كشــف وزير الزراعة 
التركـي، بكـــر بــــاك 
دميرلـــي، أن عائـدات 
بــالده الســنـويـــة من 
المنتجـات الزراعـيــــة 
ارتفعــت خــالل الـ16 
عاماً األخيرة، مـن 37 
مليار ليــرة )6.7 مليار 
إلــــى 213.4  دوالر( 

مليــار ليرة )38.8 مليــار دوالر(. وأوضح  أن تركيا 
تتصــدر قائمة البلدان المنتجــة والمصدرة ألربعة من 
المنتجات الزراعية، حيث تحتل المرتبة األولى عالميا 

في إنتاج وتصدير البندق والكرز والتين والمشمش.
وأشــار دميرلي، إلى أن تركيا تنتج 67 % من إجمالي 
البندق، و26 % من الكرز، و27 % من التين و23 % 
من المشــمش المنتج في العالم، الفتاً إلى أن بالده جنت 
مــن صادرات المنتجات األربعة المذكورة 2.17 مليار 

دوالر الموسم الماضي.

38.8 مليار دوالر عائدات تركيا
من المنتجات الزراعية

بكر باك دميرلي

تايالند تضخ  10 مليارات دوالر لدعم اقتصادها

كشــف وزير المالية التايالندي، أوتاما ســافانايانا، أن 
بالده تخطط إلطالق حزمة حوافز بقيمة 10 مليارات 
دوالر ستتضمن دعماً للمزارعين وقطاع السياحة في 

خطوة تهدف إلى دعم االقتصاد المتباطئ للبالد.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شــرق آســيا بنسبة 
2.8 % فــي الربــع األول مــن 2019، وهي أضعف 
وتيرة ســنوية له منــذ أكثر من 4 ســنوات، وذلك مع 

تراجع الصادرات التي تشكل محركا رئيسيا للنمو وفي ظل توترات تجارية وأداء قوي 
للعملة الوطنية البات. وتستهدف الحكومة  الوصول بنمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

3 % على األقل هذا العام و3.5 % العام المقبل.

أوتاما سافانايانا

37



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2019

رصــدت الحكومــة البريطانية مبلــغ 2.6 مليار دوالر 
للتأكد من استعداد البالد للخروج من االتحاد األوروبي 
مــن دون اتفاق. وكان رئيس الــوزراء الجديد، بوريس 
جونســون، قد تعهــد بترك االتحــاد األوروبي من دون 
اتفاق بعد ثالثة أشــهر إذا لم يوافــق األخير على إعادة 

التفاوض على صفقة الطالق البريطانية األوروبية.
وقال وزير المالية البريطاني الجديد، ســاجد جاويد، إن 
األموال المرصودة ستمول حمالت إعالنية، إضافة إلى 
ضمان توفيــر األدوية الحيوية وتحســين البنية التحتية 

للموانئ.

61 مليار دوالر حجم التجارة الروسية الصينية

بريطانيا ترصد 2.6 مليار دوالر
إضافية لـ“بريكست”

ارتفــع التبــادل التجــاري بين روســيا 
والصين خالل األشــهر الـ7 األولى من 
2019 بنســبة 4.7 % مقارنــة بالفتــرة 
نفســها من 2018، ليصل إلى 61.133 
مليار دوالر، حســبما أظهــرت بيانات 
الجمارك الصينية. وتراجعت صادرات 
الصين إلى روســيا في الفترة المذكورة 
0.8 % إلــى 26.67 مليار دوالر، فيما 

ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين 9.4 % إلى 34.46 مليار دوالر. ووصلت التجارة 
بين البلدين إلى 108.284 مليار دوالر عام 2018، بزيادة 24.5 % عن 2017.

بوريس جونسون

نشــر موقع تسارغراد الروســي، تقريراً للكاتب إيغور 
كوتشــار، يؤكد أن خطة ضبط تصديــر النفط اإليراني 
التي وضعتها واشــنطن باءت بالفشل. ونقل الكاتب عن 
صحيفة نيويورك تايمز، أنه على مدى األشــهر الثالثة 
الماضيــة، كانت الصين وعدد من الدول األخرى تتلقى 
إمدادات النفط اإليرانية من دون عوائق، رغم العقوبات 
األميركيــة. وذكرت الصحيفة أنــه منذ الثاني من مايو/

أيــار 2019 )أي عندمــا فرضت واشــنطن حظراً تاماً 
علــى صادرات النفط اإليرانية( “نُقل ما ال يقل عن 12 
ناقلــة إيرانية محملة بالنفط عبر آســيا والبحر األبيض 
المتوسط. وبحسب الصحيفة، قامت هذه الناقالت بأكثر 

من 70 رحلة.

فشل أميركي بضبط
صادرات النفط اإليرانية

بريطانيا قد تواجه نقصًا في األغذية

حذر اتحــاد األغذية والمشــروبات 
البريطانــي مــن احتمــال أن تواجه 
بريطانيا نقصاً في األغذية الطازجة 
إذا خرجــت من االتحــاد األوروبي 

من دون التوصل إلى اتفاق.
وحذرت سالسل متاجر للتجزئة من 
أن الخروج من االتحاد، المقرر في 
31 أكتوبر/ تشرين األول، من دون 

اتفاق سيمثل مشكلة، إذ أن كثيراً من المنتجات الطازجة يتم استيرادها كما يجري ملء 
المستودعات قبل موسم عطالت عيد الميالد. وقبل الموعد األصلي للخروج، الذي كان 
في 29 مارس/ آذار، أنفقت المتاجر ماليين الجنيهات لالستعداد للخروج، وتضمن ذلك 

طلب مخزونات إضافية من البضائع المجففة والمياه وغيرها من السلع من الموردين.

لندن تخطط لتخفيف قواعد الهجرة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســون، إن بالده ســتخفف قواعد 
الهجــرة الجتذاب المزيــد من صفوة 
العلمــاء بعــد الخــروج مــن االتحاد 
األوروبــي، وذلــك من خالل مســار 

سريع إلصدار تأشيرات الدخول.
وأوضح مكتب جونســون، أن المسار 

الســريع للهجرة ســيكون مصمما إلجتذاب صفوة الباحثين والمتخصصين في العلوم 
والهندســة والتكنولوجيــا. وكانت جامعــات بريطانية كبــرى، من بينها أوكســفورد 
وكمبــردج، قد حذرت من أن القطاع قد يتعرض لضرر بالغ إذا مضت بريطانيا قدماً 
فــي الخروج من االتحــاد األوروبي من دون اتفاق، وهو ما ســيدمر الروابط البحثية 

ويردع أذكى العقول عن الدراسة في بريطانيا.
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مؤسس هواوي: نمر بلحظة حياة أو موت

حــذّر مؤســس “هــواوي” رين تشــينغ، من أن 
الشــركة الصينية تمر بلحظة “حيــاة أو موت”، 
وفي ظــل ذلك تعتزم الشــركة اتخــاذ مجموعة 
إجراءات منها تقليص الوظائف الزائدة، للتعامل 

مع األزمة التي تواجهها.
وتتوقع الشركة أن تتراجع مبيعاتها من الهواتف 

الذكيــة خالل العام الجاري بواقع 60 مليــون جهاز بفعل القيود األميركية المفروضة 
عليها، حيث أن فقدانها لنظام “أندرويد” من شركة “غوغل” جعل من أجهزتها غير 

مرغوبة خارج الصين.

رين تشينغ

انخفاض مداخيل العائالت األميركية

كشف تقرير صادر عن مكتب 
الميزانيــة فــي الكونغــرس 
األميركي، أن التعريفـــــات 
الجمركيــة التــي فرضتهــا 
إدارة الرئيس دونالد ترامب 
وســط خالفاتهــا التجاريــة 
المستمرة مع العديد من دول 
العالم، ســتقلل دخــل العائلة 

األميركية العادية بـ580 دوالرا بحلول عام 2020. وبحسب ما أوردته وكالة شينخوا 
الصينية الرسمية، فإنه بحلول عام 2020، ستتسبب التغيرات في السياسات التجارية 
األميركيــة منذ يناير/كانون الثاني 2018 فــي خفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
للواليات المتحدة بنحو 0.3 %، وستســهم التعريفات الجمركية التي فرضت كجزء 
من هذه السياسات التجارية في خفض الدخل الحقيقي للعائلة األميركية العادية بنحو 

.% 0.4

استقالة وزير الخزانة األرجنتيني

استقال وزير الخزانة األرجنتيني نيكوالس دوخوفني 
من منصبه، وقال في رســالة إلى الرئيس األرجنتيني 
ماوريســيو ماكري، إنه يــرى أن الحكومة تحتاج إلى 
”تجديد كبيــر“ في فريقها االقتصادي في ظل األزمة 
التي تعيشــها البالد. وشــهد البيزو األرجنتيني هبوطاً 
حــاداً بعد هزيمــة ماكــري المفاجئة فــي االنتخابات 
التمهيدية ، فيما اعتبر على نطاق واســع استفتاء على 

مســاعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وإجراءات التقشف 
المشروطة لتقديم القرض.

وفي ضربة جديدة لماكري، خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيفهما للدين 
السيادي األرجنتيني، مما أثار شبح تخلف األرجنتين عن سداد ديونها.

نيكوالس دوخوفني

أعلــن الرئيــس األميركي دونالــد ترمــب، أن الحرب 
التجاريــة التــي يخوضها مع الصين ليســت حربه وأن 
رؤساء آخرين ســبقوه إلى البيت األبيض كان يجب أن 

يخوضوها لكنّه “المختار” من هللا ألداء هذه المهّمة.
وقال ترمب خالل مؤتمر صحافي مطّول عقده فجأة في 
حديقة البيت األبيض “هذه ليســت حربي التجارية. هذه 
حــرب تجارية كان يجــب أن يخوضها منذ وقت طويل 
رؤســاء آخرون”. وأضاف، “أحد ما كان عليه أن يقوم 
بهذه المهمة”، قبل أن ينظر إلى الســماء ويفتح ذراعيه 
قائــالً: “أنــا هو المختار”، مقتبســاً في ذلــك مصطلحاً 

توراتياً.

ترمب: الحرب التجارية مع الصين
ليست حربي

أظهــرت بيانــات حكوميــة، أن واردات الهند من النفط 
الخام في يوليو/تموز انخفضت عن مســتواها قبل عام، 
لكن واردات البنزين سجلت أعلى مستوى لها على األقل 
منذ أبريل/نيســان 2011. وتراجعت واردات النفط إلى 
ثالث أكبر مســتهلك للخام في العالم 1.2 % على أساس 
سنوي إلى 19.34 مليون طن، لكنها ارتفعت 14.6 % 
عن الشــهر الســابق. وقفزت واردات البنزين إلى 230 
ألف طن في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى مسجل منذ 
2011. وهبطت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى 

مستوى منذ فبراير/شباط 2018 عند 850 ألف طن.

واردات الهند من البنزين
في أعلى مستوى
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تراجع حصة “أوبك” في سوق النفط

انخفضت حصة أوبك في ســوق 
النفــط إلــى 30 % وهــو أدنــى 
مســتوياتها منــذ أعــوام ، وذلك 
بســبب تقييــد حجــم اإلمــدادات 
والفاقــد غير الطوعــي في إنتاج 

إيران وفنزويال.
وشــكل النفــط الخــام مــن دول 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 

“أوبــك” 30 % من إمــدادات النفط العالمية في تموز/يوليــو 2019، انخفاضاً مما 
يزيد على 34 % قبل 10 سنوات، و35 % في عام 2012، حينما وصل إلى أعلى 

مستوياته.

النرويج تعزز ثروتها بـ28.6 مليار دوالر

الثــروة  صنــدوق  أعلــن 
السيادي النرويجي، تحقيق 
عائد على االستثمار 3 %، 
رغــم تقلبات األســواق في 

الربع الثاني من 2019.
وقال الصندوق األكبر في 
العالــم، إن عائداتــه بلغت 

256 مليار كرونة نرويجية )28.6 مليار دوالر أميركي( في الربع الثاني من العام 
الحالي.

وفــي نهاية الربع الثاني مــن العام الجاري بلغت القيمة الســوقية للصندوق 9.162 
تريليونــات كرونــة ) 1.025 تريليــون دوالر أميركي( وتم اســتثمار 69.3 % في 

األسهم و2.7 % في العقارات غير المدرجة، و28 % في أدوات الدخل الثابت.

اتفقــت الواليات المتحدة واليابان مــن حيث المبدأ على 
العناصر األساسية التفاق تجارة، قال الرئيس األميركي 
دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنهما 
يأمالن في توقيعه في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2019. 
وسيعمل االتفاق في حال إتمامه بشكل نهائي، على تهدئة 
النزاع التجاري بين الحليفيــن في الوقت الذي تتصاعد 
فيه حرب التجارة الدائرة بين الواليات المتحدة والصين. 
ويغطي االتفاق الزراعة والرســوم الصناعية والتجارة 

الرقمية. وستبقى رسوم السيارات من دون تغيير.

اتفاق تجاري بين أميركا واليابان

أظهرت دراســة أجراها اتحاد الشــركات البافاري، أن 
الواليــات المتحدة وألمانيا من الــدول التي توفر أفضل 
الشــروط للشــركات الصناعيــة على مســتوى العالم. 
وبحســب الدراســة احتلت أميركا المرتبة األولى، تلتها 
سويســرا، ثم الســويد. واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة، 
تلتها هولندا والدنمارك وأوستراليا. ووفقاً للبيانات، فإن 
الشــركات الصناعية تفضل تأســيس مقــار لها في هذه 

الدول أو االستثمار فيها.
تجدر اإلشــارة إلى أن اتحاد الشركات البافاري يجري 
تقييماً دورياً بشأن جودة المراكز الصناعية في 45 دولة 

مقارنة بوالية بافاريا األلمانية.

أميركا األمثل للنشاط الصناعي عالميًا

الدول المستفيدة من الحرب الصينية األميركية

اعتبر بنك “نومورا” لالســتثمار 
التجاريــة  الحــرب  أن  اليابانــي 
بين الواليــات المتحــدة والصين 
ســتنعكس ايجابــاً على عــدد من 
شــركات  أن  موضحــاً  الــدول، 
من الصيــن والواليــات المتحدة 
اضطــرت للبحــث عــن مصادر 

بديلة للمنتجات والســلع التي كانوا يشــترونها من بعضهم البعض بعد تبادل الرســوم 
الجمركية بين أقوى اقتصادين في العالم. ووفقاً للبنك الياباني، فإن 10 دول ستســتفيد 
من الحرب، وهي فيتنام وتشيلي وماليزيا واألرجنتين ومنطقة هونغ كونغ والمكسيك 

وكوريا الجنوبية وسنغافورة والبرازيل وكندا.
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الصناعــة تحوي خمســة أنــواع مــا يضيف الى 
الصناعــة أنواعــاً وأصنافاً جديدة تفيــد في إعادة 
االعمــار، إضافــة الى تطويــر صناعــة الحديد 
وتطوير بعض الصناعات االستراتيجية كاألسمدة 
والكيميائيــات لقناعتنا بأن الصناعة حلقة متكاملة 
مترابطة ومتسلســلة تبدأ بأصغــر منتج الى أكبر 
منتج، وهو هدف سيتحقق على الرغم من وعورة 
طريقه بســبب حجم األضرار التي لحقت بالقطاع 
الصناعــي، حيث بلغت قيمة االضرار المباشــرة 
وغير المباشــرة للقطــاع العام الصناعــي نتيجة 
اإلرهاب وتخريبه 1068 مليار ليرة سورية، في 
حيــن بلغت قيمة أضــرار القطاع الخاص 1035 
مليار ليرة ســورية، أما بالنســبة لمنشأت القطاع 
الخــاص التي تضــررت، فقد وصــل عددها إلى 

1584 منشأة.

هــل يمكن لهــذه النظرة المتفائلــة إنجاح نهضة 
علمية موازية في القطاع الصناعي؟

ال شك في أن االعتماد الرئيسي في إنهاض القطاع 
الصناعي يرتكز على علمية الصناعة، أي البحث 
عن الصناعــات الحديثة والمولّــدة للقيم المضافة 
للناتــج المحلــي والمولّدة كذلك لفــرص عمل لليد 
العاملــة، ناهيــك عــن الصناعات االســتراتيجية 
والتصديريــة مــن خــال حزمــة متكاملــة مــن 
التســعير  والتشــريعات كتخفيــض  اإلجــراءات 

جذبه: الصناعة السورية تتعافى وتكسر حلقة الركود

قال وزير الصناعة في سورية المهندس محمد 
معن زين العابدين جذبه، ان الصناعة الســورية 
بدأت مرحلـة جديــدة من النهوض جعلـت 
منتجاتها تصل إلى عشرات الدول حول العالم، 
مؤكداً ان هذه المرحلة تعتبر إنجازاً بالنظر إلى 
حجم األضـرار التي لحقـت بالصناعـة، والتي 
بلغت قيمتها أكثر من تريليون ليرة سورية في 

القطاع العام لوحده.
وأوضـح جذبـه فـي حديـث لمجلـة البنـك 
والمستثمر، أن الوزارة تمكنت من تأمين عقود 
عمل بقيمة تفوق 200 مليار ليرة سورية، الفتًا 
إلى ان برنامج إحالل صناعة بدائل المستوردات 
هو الحل الحقيقي والوسيلة الوحيدة لنهوض 
المنتج  حماية  في  لمرونته  السورية  الصناعة 

الوطني وتأمينه لكل احتياجات السوق.

ما هو حجر الزاوية للصناعة الســورية 
في عملية النهوض واالنطالق مجدداً؟

بعد الدمار الــذي لحق بالقطاع الصناعي 
كان يجب اســتنهاضه مــن خال أمرين: 
أولهمــا تأهيــل وبناء القدرات اإلنســانية 
واالنتاجيــة لمتابعــة العمــل عبــر اعادة 
تجميع وتأطير الكوادر البشــرية الخبيرة 
وتأهيلهــا وتنظيمهــا كإحــدى مدخــات 
الصناعة عموماً، وثانيهما هو اصاح ما 
دمــره االعداء وما تقادم به الزمن اضافة 
الى المتــاح في الموازنــة لدعم الخطوط 

االنتاجية.

فعندما نزيد مــن صناعات المواد االولية 
نكون قــد زدنا من الــوارد وكذلك الناتج 
المحلــي والحلقــات االنتاجيــة والقيمــة 
المضافة لهذه الحلقات، وعليه نســتهدف 
تطويــر صناعات المــواد االولية وإعادة 
عمــل الصناعات التحويليــة، اضافة الى 
المحافظة على الصناعات االســتراتيجية 
كالحديــد واالســمنت واضافــة أصنــاف 
جديدة لها، لجهة مــا زدناه من صناعات 
مــواد البناء لمؤسســة االســمنت بمعدل 
1000 طــن فــي اليــوم، اضافــة الــى 
الباط وتطوير صناعة االســمنت، فهذه 

االداري واالنفاق االستهاكي، بالتوازي 
مع مباشرة التشــاركية العلمية مع مركز 
البحــوث العلميــة والمراكــز البحثية في 
وزارة التعليم العالي، وبالفعل فقد أثمرت 
هذه االســتراتيجية حيــث أضافت وزارة 
الصناعة وطــورت وأعادت إصاح 32 
شــركة وخط انتاجي تنفيذا لهذا االمر، ما 
اتــاح لهــا تامين عقود بنحــو 201 مليار 
ليــرة ســورية وتصريــف مخازيــن لها 
بحــدود 20 مليار ليرة ســورية، وبالتالي 
يجــب ان يكــون للصناعة هــدف علمي 
وبيئة عمالية ماهــرة وفنية خبيرة اضافة 
الــى محفــزات ســواء كانت تســويقية ام 
تطبيقيــة بحيــث تنتقل هــذه الصناعة من 
حلقة الــى أخرى بساســة دون عوائق، 
ناهيــك بالنظر إلى كل مــادة اولية منتجة 
في سورية بعين التجربة والعلم ودراستها 
وتمحيصهــا لكونها نــواة صناعة جديدة 
توطن الصناعة مجددا في سورية وتغنينا 
عن استيرادها من الخارج وتؤمن فرص 

العمل لأليدي العاملة السورية.

أال يلغــي تطوير المنتج المحلي وتوفيره 
قاعدة الحاجة للتهريب؟

تماماً ... وقد شــهدت األشهر األولى من 

المهندس محمد معن زين العابدين جذبه
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برنامج هــــام جــــداً، وهــو حجــــر زاويــة في 
انطاقــة الصناعــة الوطنية، وبقــدر ما نوفر من 
القطــع والدوالر الازم لعمليــة التصدير بقدر ما 
نحفّز على الصناعة ونؤمن فرص العمل، فعندما 
نتطلع الى المواد األولية بعيــــن التجربــة والعلم 
نكــون قــد بدانا الطريــق الصحيح فــي التخطيط 
وكيفيــة اإلنتاج بــدءاً مــن المادة االوليــة وحتى 
صناعــة التدويــر، والتي تشــكل مدرســــة بحد 
ذاتها في آليات الصناعة لكونها تُعنى باالســتفادة 
من المــادة األولية بكلّيتها من البدايــة الى النهاية 
ومثالهــا ثمرة القطــن فمن القطــن المحبوب الى 
البذور والقطن المحلوج والغزل وســواها وحتى 
البــذور يممكــن االســــتفادة منها فــي المنتجات 
الزيتية والعلفية واللنت وســواها وكذلك القشور، 
وبالتالي يجب ان نطبق علمية الصناعة للوصول 
الى منتج يغنينا عــــن االســتيراد، وعلى الرغــم 
مــن موقفنــا الرافــض ألي اســتيراد للخيط حتى 
نتمكن من حمايــــة وتحفيــز صناعته، إال اننا في 
الوقت الحاضر يمكن ان نتجاوز عـــن اســــتيراد 
بعض المواد لضرورتها، بالنظر الى ان حمايـــة 
الصناعـــة ال تعني بحال مــــن األحــــوال وجود 
فجــوة في الســلع الضرورية وال المــواد الداخلة 
فـي صناعتها ألننا نكـون والحال كذلـك قد حكمنا 
عليها بالمــــوت أو الفشـــــل، بـــل تعني تأميــن 
كل ما هــو ضروري لها وللســوق ضمن فترات 
وبرامــج مدروســة إلى أن يشــتد عودها وتصبح 
قــادرة على المنافســة وبقوة، مــن دون ان يعني 
ذلــك ترحيبنــا باالســتيراد، حيــث ال نخطط الن 
يكون االســــــتيراد دائـم بل ان يكون االنتاج دائم 
والتصديــر دائم واالســتيراد يتناقــص طردا مع 

زيادة اإلنتاج.

وبالفعــل فقد بدأت منتجاتنا تصــل إلى الكثير من 
الدول حــول العالم وكلها من الصناعة الســورية 
العريقــة والمتميزة، مــا يعني بعبــارة أخرى ان 
المنتج الصناعي الســوري بدأ مجــدداً بالنفاذ الى 
األســواق العالمية، وهي نتيجة متأتّية من سلســلة 
متاحقــة ومتكاملــة مــن اإلجــراءات فالصناعة 
عبارة عن نتيجة وليســت تمهيــد أو بداية وعملية 
الوصــول إلى هذه النتائــج تبدأ باإلنتــاج مروراً 

بالتسويق وصوالً الى الريعية.

وفــي هــذا الســياق، وفي إطــار دعــم الصناعة 

العــام الجــاري إطاق خطــوات إيجابية 
لدعم اإلنتاج المحلــي كان أهمها مكافحة 
التهريــب بالتوازي مع دعــم الصناعات 
العامــة والخاصة، حيــث كلفت الحكومة 
الجهات المعنيــة بمراجعة قائمــة المواد 
األولية التــي يتم تمويلهــا، والتوجه نحو 
ترتيب أولويات اإلجــراءات االقتصادية 
والنقدية ودعــم مطارح اإلنتاج الزراعي 
والصناعي في سياق دعم اإلنتاج كأولوية 
متقدمــة فــي العمــل، مــع األخــذ بعيــن 
االعتبــار أن جميــع الجهود والمســاعي 
الصناعــة  اســتقرار  متطلبــات  لتوفيــر 
ودعمها وإيجاد محفزات لها لتقوم بإنتاج 
تصديــري مميز، ال يمكــن أن تنجح من 
دون مكافحــة التهريــب الــذي يعــد آفــة 
اقتصادية خطيرة تعوق أي خطوة تصب 
في مصلحــة دعم المنتــج المحلي، فكان 
الجهد منصباً على توفير جميع المنتجات 
التــي يحتاجهــا المواطــن في األســواق 
المحليــة وضمــن المواصفــات العالمية، 
مــا يلغي أي جــدوى مــن التهريب الذي 
يمثــل إيذاء للصناعـــة المحليــة على كل 
الصعــــد، أيضاً وضمن هــذه الخطوات 
اإليجابية لدعــــم اإلنتاج المحلي هنـــاك 
توجــه لمتابعة آليات اإلقراض المصرفي 
المعتمدة التي تسـتند إلى الشفافية وتوجيه 
اإلنتاجيــــة  للمشــــروعات  التمويــات 
الجديدة، ومراقبة تنفيذ القروض وربطها 
بمراحــل تنفيذ المشــاريع بدقــة، إضافة 
إلــى مراعاة المرونة فــي ضخ القروض 
والتوظيفــات وفــق اعتبــارات الجــدوى 

الحقيقية بدعم اإلنتاج.

 أما األهم، فكان اإلعان عن بدء تنفيذ دعم 
الفوائــد على القروض اإلنتاجية من خال 
كتلة نقدية تبلغ 20 مليار ليرة ســورية بما 
يهدف إلى دعــم المنتجين بنســبة ال تقــل 
عــــن 50 % مــن الفوائــد المترتبة على 

القروض اإلنتاجية في المصارف.

أليس برنامج احالل بدائل المســتوردات 
هو الوجه االخر لكل هذه العملية؟

ال شك في أن برنامج إحال المستوردات 

الحــد  تحديــد  تــم  الوطنيــة وحمايتهــا، 
األدنى لقيم كل المســتوردات )األســعار 
االسترشــادية التأشــيرية( من التي يوجد 
لهــا مثيل من اإلنتاج المحلــي، بالتوازي 
مــع إعــادة النظــر بالرســوم الجمركية 
المفروضة على المواد األولية الداخلة في 
الصناعة من خال لجنة ترشيد التعرفة، 
وكذلك االستمرار بسياسة ترشيد استيراد 
المنتجــات المصنعــة محليــاً والتي تكفي 
حاجــة الســوق المحلية، ناهيك بتبســيط 
اإلجراءات الازمة الستيراد مستلزمات 
اإلنتــاج، ومحاولــة تأمين اســتيراد هذه 
المســتلزمات عبــر القنــوات المتاحة في 
ظل وجود حصار اقتصادي جائر أحادي 

الجانب مفروض على الشعب السوري.

تــدور أحاديــث عــن الخصخصــة كحل 
للشــركات المدمــرة والمتوقفــة ... مــا 

حقيقة ذلك؟
بدايــة، أود التأكيــد وبشــكل قاطــع، أن 
الخصخصــة أمر غير مطــروح مطلقاً، 
فالصناعة الســورية تســير نحو التعافي 

وتجاوز مرحلة الركود والخسارة.
هذا بشــــكل عـــام، أما بشــــكل خاص، 
وفــــي ما يتعلق بالشــــركات المتوقفــة، 
فيتم مناقشــة صك تشريعي يجيز لوزارة 
الصناعــة إضافــة نشــاط صناعــي في 
تبعــاً  المدمــرة  أو  المتوقفــة  الشــركات 
للخريطــة الصناعية أو حتــى الزراعية، 
تكــون بدياً للنشــاط الصناعــي المدمر، 
فالعمل جــاٍر حالياً على تقييم الشــركات 
الخاســــرة والحديـــة والرابحــــة، وقــد 
أثمــرت جهودنــا عــن بــوادر لتحويــل 
الشركات الخاســرة إلى حدية، من خال 
نشــاط صناعي مجٍد، وتحول الحدية إلى 
رابحــة، إذ يتم العمــل على تكامل حلقات 
إنتاجهــا المتنــوع، كما حققنــا أرباحاً في 
المتابعة  نتيجــة  الصناعيــة  المؤسســات 
الميدانية وتشــكيل خايا عمل متخصصة 
الصناعيــة  التنميــة  مؤشــرات  لتدقيــق 
والبيانــات اإلنتاجية والمالية والتســويقية 
إلى منشآت رابحة.لتقــوم بإعــادة تقييم هذه المنشــآت ونقلها 
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علــى اختيار مجموعة مــن الصناعات المســتهدفة باإلحــال، وذلك على 
شكل ســلع محددة )تصل الى 40 سلعة بشــكل مبدئي( اســتناداً الى وزنها 
النسبي في المســتوردات، إضافة الى اختيار عدد من القطاعات المستهدفة 
باإلحال والتي تضم عشــرات الســلع بالشكل الذي ينســجم مع التوجهات 
التنموية القطاعية للحكومة ولقطاعات رائدة تمتلك مقومات النمو والتطور 
نتيجة توافر المواد االولية الازمة لها مع االخذ بعيــن االعتبار ان القائمة 

الموضوعة غير نهائية ويتم توسيعها بناء على مقتضيات العمل.

دراسة السلع وانتاجها
أما ثاني المحاور فيقوم على دراســة كل ســلعة أو قطاع بشكل منفصل عن  
البقيــة لناحية واقــع إنتاج هذه الســلعة والمعامــل التي تقوم بإنتاجها ســواء 
العاملة منهــا أو المتوقفة وكذلك أماكــن تواجدها وطاقتهــا اإلنتاجية وحجم 
االحتياجات وإمكانيات المنافسة والمشكات والصعوبات التي تواجه إنتاج 
السلعة، وتأسيســا على كل ذلك يتم تحديد أولويات التدخل على مستوى كل 
سلعة بالتوازي مع تصميم السياسات الحمائية واإلجراءات الضرورية لها، 
وبالشكل الذي يتفق مع احتياجاتها الفعلية المبنية على تقييم دقيق للواقع، مع 
األخذ باالعتبار ان هذه التدخات ال تشــمل منح أي دعم نقدي مباشــر وإنما 
من خال تقديم تســهيات إجرائية وإدارية ودعم أسعار الفائدة وتخصيص 

األراضي الازمة لها في المدن الصناعية.
تشــعب مهام برنامج إحال بدائل المســتوردات” وكثافة تفاصيله أوجبت 

“إحالل صناعة بدائل المستوردات” في سورية

ومع بدء دخول ســورية مرحلــة التعافي االقتصــادي فقد 
تركزت جهود الحكومة علــى أولوية دعم العملية االنتاجية 
وتأمين متطلبات االنطاق في الميدانين االساســيين للعمل 
)الزراعة والصناعة( من خال تطبيق حزمة من السياسات 
والبرامج الداعمة للتوســع في االنتاج والتشــغيل بالتوازي 
مــع تعزيــز دور القطاع الخــاص، فكان برنامــج “إحال 
صناعة بدائــل المســتوردات” أداة تعول عليهــا الحكومة 
لتخفيف فاتورة االســتيراد للســلع التي يمكن إنتاجها محلياً 
ووقف استنزاف  القطع األجنبي وتحقيق االكتفاء الذاتي في 
عدد من المواد، إضافة إلى اســتعادة جبهات العمل السابقة 
المتصــاص أكبر قــدر ممكن مــن العمالة وتحقيــق النمو 
االقتصادي بأقصى درجة ممكنة بالتكامل واالعتماد بشكل 
رئس على القطــاع الخاص الــذي يعتبــره البرنامج حجر 

زاوية في نجاحه.

استخدام الموارد بكفاءة عالية
وقد استندت الحكومة الســورية في إعداد برنامج “إحال 
صناعة بدائل المستوردات” الى مجموعة من االعتبارات 
االقتصادية ال ســيما اســتخدام الموارد وفقــا لاعتبارات 
االقتصادية وبكفــاءة مرتفعة مــع مراعاة الميزة النســبية 
لاقتصاد الســوري وبالتالي عدم التوجه نحو انتاج ســلع 
ال يمكنها المنافســة مع االخذ باالعتبــار ان اية اجراءات 
حمائيــة يجب ان تكون لفتــرة محددة زمنيــا كما يجب في 
الوقت نفسه اال تؤدي هذه السياسة الى زيادة المستوردات 
بشكل كبير بدال من انخفاضها باإلضافة الى التركيز على 
قضايا الجودة فــي االنتاج والتوجه نحــو الصناعات التي 
تشــكل حوامل للنمو من التي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، 
االمر الذي ادى بشــكل حتمــي الى بناء  برنامــج متكامل 
إلحال بدائل المستوردات يتم تنفيذه عبر القطاع الخاص 

بشكل كامل.
ووفقــا لمــا ورد فــي البرنامــج فقد تــم تحديــد محورين 
رئيســيين للعمل حتى يكون التنفيذ محكماً يتافى الثغرات 
التــي وقعــت فيهــا بعــض االقتصاديــات خــال تنفيذها 
لتجارب مشــابهة، حيث يقوم المحور األول بشكل رئيسي 

التي  المواد  مستوردات  قيم  لتسديد  شهريًا  السورية  الخزينة  تدفعها  األجنبي  القطع  من  ضخمة  فاتورة 
الوقت  األجنبي وفي  القطع  الطلب على  لوسيلة تخفف من ضغط  الحاجة ملحة  ما جعل  البالد  تحتاجها 
من  يتمكن  حتى  زراعي)  أم  كان  (صناعي  السوري  اإلنتاجي  القطاع  يحتاجها  التي  الحمائية  توفر  نفسه 
الوقوف على قدميه مجدداً ويشتد عوده ويعود قادراً على المنافسة بالشكل السابق، ناهيك ببطالة آالف 

األيدي العاملة في سورية وما يستوجب نتيجة لذلك من تخفيف معدالت البطالة وتأمين فرص العمل لها.
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التأثير في القطــاع الصناعي يحتاج الــى وقت لكي تلمس 
نتائجه بشكل مباشر، إذ ان تأســيس منشاة لصناعة النشاء 
يحتاج الى 24 شــهراً، وبالتالــي المهم هو توفيــر الحافز 
لرجال األعمال والمستثمرين للبدء باالستثمار وتنفيذ هذه 

المشاريع.

آلية دعم الصناعة
وعمــا تحقق مــن نتائج خاصــة بالمــواد والســلع المحددة 
بالبرنامج فقــد تم وضع اليــة دعم صناعة النشــاء والقطر 
الصناعي الى جانب برنامــج دعم صناعة الــورق، لجهة 
دعم اسعار الفائدة لصناعة النشاء والقطر الصناعي بمقدار 
7 % من الفائــدة التي يحددهــا المصرف لقروض إنشــاء 
المعمل وشراء اآلالت وتمويل رأس المال العامل من دون 
ان يتضمن القرض شراء االرض الازمة إلقامة المعمل، 
وذلك وصوالً الى تشجيع إقامة معامل إلنتاج النشاء تستخدم 
التقنيات الحديثة فــي العمل نظراً لحاجة البــاد لهذه المادة 
األساســية التي تدخل في توليفــة متنوعة مــن الصناعات 
الغذائية، محددة نطاق االســتهداف بكافــة المدن والمناطق 
الصناعية، وذلك ضمن شــروط أكثر تيســيراً من الشروط 
المعتادة في مثل هذه الحاالت، وذلك تحفيزاً لهذه الصناعة 
لجهة الحصول على قرار تخصيص في المدن أو المناطق 
الصناعية إلقامة المنشــأة، إلى جانب الحصول على قرار 
الترخيص اإلداري والصناعي. وبالنســبة للطاقة االنتاجية 
فقد حددتها اآللية بمقدار 15 الف طن ســنوياً كحد أدنى مع 
وجوب تنفيذ 25 % من المشــروع، وذلك بالنسبة للمعامل 
الجديدة، شــرط االلتزام بتســديد القرض والفوائد المترتبة 
عليه على ان ال تتجــاوز مدة تنفيذ المنشــاة والبدء باإلنتاج 
ســنتين اثنتين من تاريــخ الحصول على قــرار الترخيص 

الصناعي.

خطوات الدعم
وضمن االطار ذاته، تم تحديد خطوات برنامج دعم صناعة 
الورق لتشــجيع إقامة معامــل الورق غيــر المصنع محلياً 
)الدوبلكــس(، وذلــك بهدف إقامة أو التوســع فــي صناعة 
الورق إلنتاج مجموعة من أنواع الــورق تلبية الحتياجات 
الســوق المحلية من هذه المادة مع اعتبــار صناعة كل هذه 
األصناف من الورق قطاعاً مســتهدفاً بالدعــم والتنمية في 
كامل الباد، مــع تحديد شــكل الدعم المقرر بدعم اســعار 
الفائدة بمقــدار 7 % مــن الفائــدة التي يحددهــا المصرف 
لقروض اإلنشاء أو شراء اآلالت على أال يتضمن القرض 
غايات شراء االرض الازمة للمنشــاة، بالتوازي مع تنفيذ 
ان يكون المعمل قائماً ويعمل إلضافة الخطوط الجديدة.25 % من المشروع بالنســبة للمشاريع الجديدة مع وجوب 

تكليف وزارة االقتصــاد والتجارة الخارجيــة بمتابعة تنفيذه بالتنســيق مع 
من يلزم مــن الجهات ذات الشــأن لكون عمل هــذه الــوزارة وثيق الصلة 
بعمل كل جهــات القطاعيــن العــام والخاص، وعليــه فقد تم البد بدراســة 
وتقييــم احتياجات مجموعة من الســلع والقطاعات من خــال فريق العمل 
الذي يشــارك الوزارة هذا الملف والــذي يضم ممثلين عــن وزارة المالية 
والصناعــة وهيئــة التخطيط والتعــاون الدولــي اضافة الــى اتحاد غرف 
الصناعة الى جانب مشاركة الوزارات المعنية األخرى أينما دعت الحاجة 
لذلك. أما بالنســبة لعملية الدراســة نفســها فقد تضمن البرنامج أن دراســة 
ســلعة ما ال يعني حكماً ضرورة دخولها فــي البرنامج، لجهــة إمكانية ان 
تكــون النتيجة عــدم صاحيــة المادة لدخــول البرنامــج تبعــا العتبارات 
معينة، متضمناً مثاالً دقيقاً عن الحبيبات الباســتيكية التي جرت دراســتها 
وبعمق فكانت النتيجة اســتبعادها وعدم اعتمادها كإحــدى صناعات بدائل 
المستوردات في الوقت الراهن نظراً العتماد انتاج هذه المادة بشكل مكثف 

على النفط والغاز.

اإلجراءات التنفيذية
وعلى صعيد اإلجراءات التنفيذيــة إلطاق البرنامج، فقد تم تقســيم العمل 
على مســتويات 3 أولها، مســتوى الســلع، حيث تــم بالفعــل االنتهاء من 
دراســة صناعات الخميرة والورق واإلطارات والنشاء والقطر الصناعي 
والزيــوت والحبيبات الباســتيكية والحليب المجفف مع تحديد السياســات 
واإلجــراءات الازمة للنهــوض بهذه الصناعــات من سياســات جمركية 
والتشاركية مع القطاع الخاص وتأمين األراضي الازمة إلقامة المشاريع 
وتوفير البنى التحتيــة الازمة لهذه المشــايع، وتم كذلك اقــرار صناعات 
الخميرة والورق واإلطارات في مجلس الوزراء، كما تتم إقرار صناعات 
النشــاء والقطر الصناعي في اللجنــة االقتصادية الحكوميــة واحالتها الى 

الوزارات المعنية بالتنفيذ.
أما على مســتوى القطاعات )وهو ثاني مســتويات العمل( فقد تــم االنتهاء 
من دراســة وتقييم احتياجــات كل من قطــاع الصناعات النســيجية وقطاع 
االدوية النوعية  واللذان يضمان عشرات الســلع وتم كذلك اقرار السياسات 
واالجراءات المقترحة للنهوض بهذيــن القطاعين في اللجنة االقتصادية في 

رئاسة مجلس الوزراء واحالتها الى الجهات المعنية بالتنفيذ.
ثالث مســتويات العمل كان الربط بين برنامج “احال بدائل المستوردات” 
والبرامج االخــرى التي تنفذهــا وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجية وال 
ســيما برنامج تحفيز القطاع الخاص، وقد تم في هذا االطار دراســة كل من 
قطاعي الدواجن والري الحديث نظرا ألولوية القطاع للزراعي على مستوى  
االقتصاد الكلي، كما تم اقتراح مجموعة كبيرة من البرامج الازمة للنهوض 
بهذين القطاعين كما تم عرض برنامج الري الحديث في اجتماع اللجنة العليا 
الخاصة به اما بالنســبة لقطاع الدواجن فقد تم اقرار المقترحات الخاصة به 
في اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وتم احالتها للجهات المعنية 

بالتنفيذ.
برنامج “إحــال بدائــل المســتوردات” تضمــن العديد مــن االيضاحات 
والشروحات الخاصة بمدى التنفيذ واوقاته لجهة تحقق نتائجه على المديين 
المتوســط والبعيد على اعتبــار ان هذا النــوع من البرامج الذي يســتهدف 
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قيد التنفيذ في عملياتها اإلنتاجية في المناطق البرية والبحرية بقيمة 
تعاقديــة إجمالية تبلــغ 16.7 مليــار دوالر. أما خــارج منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجي، فتنفذ شــركة المشــاريع النفطية العراقية 

وشركة سوناطراك الجزائرية مشاريع بقيمة 13.7 مليار دوالر.
وتأتي وزارة النفط العراقية في الصدارة لجهــة قيم تعاقدات ما قبل 
التنفيذ، إذ تبلغ قيمة مشــاريعها المرتقبة 19.5 مليــار دوالر، منها 
مشــاريع بقيمة 13.7 مليار دوالر في مرحلة تقديم العطاءات، وفقاً 
لقائمة وضعتها “ميد” بأكبر المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع 
النفط والغــاز. أما في مصر، فتوجــد لدى وزارة البتــرول والثروة 
المعدنية خطط لمشــاريع بقيمة 12.3 مليار دوالر، في حين تمتلك 
شركة نفط الكويت مشــاريع مرتقبة بقيمة 12.3 مليار دوالر، بينما 
أعلنت ســوناطراك الجزائرية عــن خطط لتطوير مشــاريع بقيمة 
10.8 مليارات دوالر، تشــمل عقداً بقيمة 2.5 مليار دوالر لمصفاة 

حاسي مسعود.
130 مشروعا في آسيا

وباالنتقــال بعيداً من منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، من 
المتوقع أن تشــهد آسيا تشــغيل 130 مشــروعاً جديداً للنفط والغاز 
الطبيعي على مــدار األعوام الـــ8 المقبلة، لتســاهم بإنتــاج حوالى 
518000 برميل نفــط وما يقرب مــن 11.5 مليار قــدم مكعبة من 
الغاز، يومياً. ووفقاً لشركة غلوبل داتا البارزة في مجال االستشارات 
وتحليل البيانات، فإن 76 من المشاريع الجديدة تندرج تحت تصنيف 
المرحلة المبكرة، بينما تقدمت 54 من المشــاريع الجديدة إلى خطط 
تطوير محددة. ومن المنتظــر أن تحّل الهند في الصدارة بمشــاريع 
بينما تعتزم ماليزيا دفع عجالت اإلنتاج في مجال الغاز الطبيعي.عددها 62 مشــروعاً، تليها الصين بـ20 مشروعاً فإندونيسيا بـ19، 

859 مليار دوالر مشاريع النفط والغاز في المنطقة

طلب جديد على الطاقة
ويتوقّــع مراقبون أن يزداد الطلــب العالمي على النفــط بما ال يقل 
عن 10 ماليين برميل يومياً بحلول العام 2040، في حين ســوف 
ينمو الطلب على الغــاز الطبيعي بنســبة 40 % والبتروكيماويات 
بنسبة 60 %. ويدفع التوّســع في الطلب على البترول والمنتجات 
البتروكيماوية عجالت االســتثمار في جميع أنحاء منطقة الشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لشــركة “دي إم جي إيفنتس”، الجهة 
المنّظمــة لمعــرض ومؤتمــر أبوظبي الدولــي للبتــرول )أديبك( 
2019. وقال رئيس “دي إم جي إيفنتس”، كريستوفر َهدسون، إن 
التقنيات المتطورة ونمّو ســكان العالم وزيادة اإلنفاق االستهالكي 
“عوامل تجتمــع لخلق طلب جديد علــى الطاقة”، مشــيراً إلى أن 
قطاع النفط والغاز “ســوف يواصل تلبية قدر كبير من هذا الطلب 
حتى العــام 2040 ومــا بعــده”. وأضاف: “يبــرز اهتمــام كبير 
بتطوير مــوارد نفطية جديــدة بالتزامن مع مواصلــة المنتجين في 
الشرق األوســط زيادة القيمة المســتمدّة من حقول اإلنتاج الحالية، 
ســواء البرية أو البحريــة، إضافة إلى االســتثمار فــي تطوير كل 
من البنية التحتيــة والمنتجات المكررة وتنويعهــا إلنتاج مزيد من 

المنتجات وفتح قنوات جديدة تزيد العوائد المالية”.
أرامكو االولى في االنفاق

وبحســب دراســات أجرتها شــركة “ميد” المختصــة بالتحليالت 
والمعلومات التجارية، فإن أرامكو الســعودية هي أكبر جهة منفردة 
إنفاقاً في قطــاع النفط والغاز بالمنطقة، إذ تنفّذ الشــركة عقوداً تزيد 
قيمتها علــى 31 مليــار دوالر، تليها فــي اإلنفاق المنفــرد أكبر 3  
شــركات نفط وغاز في الكويت بمشــروعات تبلغ قيمتها اإلجمالية 
42.2 مليار دوالر. وتُظهر أرقام “ميد” أن “أدنوك” لديها مشاريع 

بلغت قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات، التي يجري العمل في تنفيذها أو تلك المخطط لها في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أكثر من 859 مليار دوالر، بينها مشاريع يجري االنتهاء من تطويرها 
بقيمة 283 مليار دوالر، وذلك في ظّل استعداد المنطقة لمواجهة الزيادات المتوقعة في الطلب على الطاقة 

خالل العقدين المقبلين.
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هناك أيضاً فنزويال وإيران وليبيا، وهم أعضاء ال يخضعون لخفض 
إنتاج أوبك، بيــد أن إنتاجهم يتراجع رغم ذلك بشــكل قســري. ولقد 
انخفض إنتاج فنزويال في يونيو/حزيران 2019 إلى 734 ألف برميل 
يومياً. وكان إنتاج إيران البالغ 2.25 مليون برميل في اليوم في يونيو/

حزيران هو األدنى الذي شهدته البالد منذ منتصف الثمانينات.
من جهة أخرى، انخفض إنتاج النفط في ليبيا مؤخراً بعد إغالق حقل 
شــرارة. ومع اســتمرار التوترات حول مضيق هرمز بعد اســتيالء 
إيران علــى ناقلــة بريطانية وأخرى تحمــل علم العــراق، لم تختف 
المخاطــر المتزايدة على أســعار النفط بســبب الجغرافيا السياســية 
المحفوفة بالمخاطر. ومع وجود مؤشرات حديثة إلى اعتزام المملكة 
العربية السعودية التحرك اســتجابة لالنخفاض الحاد في األسعار، 
ربما عن طريق حــث أعضاء أوبــك+ غير الممتثلين علــى الوفاء 
بالتزامــات الحصص الخاصة بهــم، يبدو من المحتمل أن األســواق 
رؤية أكثر توازناً لديناميات العرض والطلب، وفق تقرير البنك.سوف تالحظ عاجالً أو آجالً التطورات في ما يتعلق باإلمداد، مع تبنّي 

التوترات والحروب التجارية تهدد أسعار النفط

التأثر بقرارات ترامب
بحســب التقرير، ظّل النفط متأثراً بقرار الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب فرض تعرفات بنسبة 10 % على ســلع صينية بقيمة 300 

مليار دوالر إضافية اعتباراً من األول من سبتمبر/أيلول 2019.
وجاءت أحدث إنــذارات الحرب التجارية في أعقــاب قرار مجلس 
االحتياطــي الفيدرالــي األميركــي الصــادر فــي 31 يوليو/تموز 
بتخفيض أســعار الفائدة للمــرة األولى منذ 10 ســنوات بمقدار 25 
نقطة أساس، في خطوة احترازية لدعم االقتصاد األميركي المحتمل 
تدهوره. وكان رد فعل النفط واألســواق المالية إيجابيــاً في البداية، 
ولكن ثبــت أن ذلك التأثير قصيــر األمد عندما حــذر رئيس مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي جيروم باول من أن تخفيض ســعر 
الفائدة ال ينبغي أن يعني  العودة إلى دورة أخرى من التيسير النقدي.

تباطؤ االقتصاد العالمي
 ويبدو أنه مــن الصعب التخلص من القلق بشــأن تباطــؤ االقتصاد 
العالمي خاصــة مع تزايــد أحد عوامل الخطر الســلبية الرئيســية، 
أال وهو التوتــرات التجارية، على النحو الذي أبــرزه صندوق النقد 
الدولي في تخفيضه األخير للنمو االقتصادي العالمي )بنسبة 0.1 % 

وصوالً إلى 3.2 % في عام 2019(.
بدورهــا، افترضــت وكالة الطاقــة الدوليــة )IEA( فــي توقعاتها 
أساسيات اقتصاد كلي أضعف بالفعل، بعد أن خفضت تقديراتها لنمو 
الطلب العالمي على النفط في عام 2019 مرتين، بحوالى 200 ألف 

برميل يومياً، وصوالً إلى 1.2 مليون برميل يومياً.
مؤشرات انخفاض المعروض

في ما يتعلق باإلمــداد، هناك العديــد من الديناميات التــي يمكن أن 
تؤدي إلى المزيد من الشــح خالل األشــهر المقبلة، بحسب ما يقوله 
تقرير NKB. ومــن ضمن هــذه الديناميــات اســتمرار مجموعة 
أوبك+ التي تضم 50 عضواً في تقييد إمــدادات النفط، حيث وصل 
تخفيض اإلنتاج من قِبل األعضــاء إلى حوالــى 1.2 مليون برميل 

يومياً في يونيو/حزيران 2019.
والمجال يتســع لمزيد مــن خفض المعــروض بالنظر إلــى أن 11 
عضواً فحســب من المجموعة يمتثلون تماماً التفاقية خفض االنتاج 
في الوقت الحالي. وفي حال عمدت الدول العشر غير الممتثلة -مثل 
العراق ونيجيريــا- وكذلك اإلمــارات وكازاخســتان اللتين تراجعا 
عن حدّ االمتثال الكامل لخفض اإلنتاج فــي الربع الثاني من 2019  
للوصول إلى حصصهم، قد يتم سحب أكثر من 0.45 مليون برميل 

يومياً من المعروض اإلضافي من السوق.

تتعرض أسعار النفط لضغوط بسبب المخاوف بشأن النمو االقتصادي العالمي، التي تنشأ بسبب تدهور العالقات 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين، وفقاً لما أشار إليه تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني NKB. ففي يوليو/تموز 
2019 انخفض خام برنت  بنسبة 2.1 % إلى 65.2 دوالراً للبرميل، وانخفض إلى 56.2 دوالراً للبرميل في 6 أغسطس/

آب، ووصل تراجع خام برنت منذ ذروته في 2019 عندما كان 74.6 دوالر للبرميل في أواخر أبريل/نيسان إلى 25 %.
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النفط الفنزويلي
تمتلــك فنزويــا احتياطياً نفطياً يقــدر بنحو 302 
مليار برميل من النفط الخام حسب تقديرات منظمة 
أوبك، وتتفوق بذلك على المملكة العربية السعودية 
الذي يقدر احتياطي النفط فيها بـ262 مليار برميل.

ومع انخفاض األســعار، اتخذ إنتــاج فنزويا من 
النفط منحى هبوطياً خال الســنوات الاحقة، كان 
أشــدها خال عامي 2018 وبدايــة 2019، ووفقاً 
لتقديرات وكالــة الطاقة الدولية فقد بلغ إنتاج النفط  
في ديسمبر/كانون األول 2018 حوالى 1.2 مليون 
برميــل، وفي مــارس/آذار 2019، وصل اإلنتاج 
إلــى 870 ألف برميل يومياً. ويبقــى هذا التراجع 
كبيــراً إذ ما قــورن مع 3.2 ماييــن برميل يومياً 

كانت تنتج قبل 10 أعوام وتحديداً في 2009.

توالي األزمات
رافق تراجع أسعار النفط أزمة اقتصادية وإنسانية 
كبيــرة، ليس أولهــا التضخم وقــد ال يكون آخرها 

نزوح مايين السكان.
مــع نهايــة العــام 2018، قــدر البنــك المركزي 
الفنزويلي أن معــدل التضخم في الباد وصل إلى 
130000 % )مئــة وثاثــون ألفاً فــي المئة(، في 
حين انكمش االقتصاد بين العامين 2013 و2018 

فنزويال الدولة األغنى نفطيًا تعاني الحصار والفقر
عند التطرق إلى أن فنزويال تمتلك أكبر احتياطي للنفط  في العالم، قد يظن البعض أنها واحدة من أغنى 
الدول، ولكن هذه الصورة البراقة الحتياطي النفط تعكس واقعًا مريراً وأزمة إنسانية واقتصادية تعتبر واحدة 

من أكبر األزمات في التاريخ.

حتــى وقــت قريب كانــت فنزويا تعيش 
حالة اقتصادية مزدهرة، وكانت من أقوى 
االقتصــادات في أميــركا الاتينية، ولكن 
بعــد العــام 2014 بدأت عجلــة االنهيار 
بالدوران بسبب الضغوط االقتصادية من 

قبل الواليات المتحدة.

تشويه سمعة
اتهمت روســيا مؤخراً، الواليات المتحدة 
“زعزعــة  وراء  بالوقــوف  وبريطانيــا 
اســتقرار” األوضاع فــي فنزويا. وجاء 
ذلك فــي تصريحات أدلت بهــا المتحدثة 
باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. 
“واشــنطن  إن  زاخاروفــا:  وقالــت 
تجاهلت دعوات موســكو لرفع العقوبات 
علــى القطاعــات ذات الصلــة بالرفاهية 
االجتماعيــة للفنزويلييــن”، مضيفة، أن 
“روســيا تهــدف إلــى تحســين الوضــع 

اإلنساني في الباد”.
كما اتهمــت بريطانيا بـ“إعداد عشــرات 
المخربين” في قاعدة في غويانا المجاورة 
من أجل “زيادة زعزعة استقرار الوضع” 
فــي فنزويا، وقالــت “إنهــم )بريطانيا( 
ينهون بنــاء قاعدة عســكرية على إحدى 
الجزر الواقعة عند مصب نهر إيســكيبو 
)في غويانا المجــاورة(، بذريعة مكافحة 

تهريب األسلحة والمخدرات”.
وأضافت، أنــه “يجري العمل على حملة 
لتشــويه ســمعة فنزويا بهــدف تصوير 
الباد على أنها مصدر خطر كبير يرتبط 

بالمخدرات في المنطقة”.
وأشــارت إلى أن االتهامات ضد فنزويا 
با أســاس ألنها تتناقض مع تقارير األمم 
المتحــدة ووزارة الخارجيــة األميركيــة 
التــي يتــم فيهــا تحديد دول أخــرى على 
د مهيمن للمخدرات في نصف  أنها “موِرّ

الكرة الغربي”.

بنسبة 47.6 %.
من جهــة ثانية، أظهرت بيانات المركزي 
الفنزويلي، أّن عائدات الباد من صادرات 
النفــط التــي تمثّــل 96 % مــن مداخيــل 
الخزينة تراجعت بدورها في 2018 لتبلغ 
29.81 مليار دوالر. وكانت هذه العائدات 
85 مليــار دوالر فــي 2013 و72 مليار 

دوالر في 2014.

أزمة الرئاسة 
في 23 يناير/كانــون الثاني 2019، أعلن 
رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيساً 
مؤقتــاً للباد إلــى حين إجــراء انتخابات 
جديــدة. وســرعان مــا اعتــرف ترامب 
بغوايــدو رئيســاً انتقالياً لفنزويــا وتبعته 
كندا ودول مــن أميركا الاتينية وأوروبا، 
فيمــا أيدت بلــدان بينهــا روســيا وتركيا 
وايــران والمكســيك وبوليفيــا، شــرعية 
الرئيس الحالــي نيكوالس مادورو. وعلى 
خلفية ذلك، أعلن مــادورو قطع العاقات 
الدبلوماسية مع الواليات المتحدة، واتهمها 

بالتدبير لمحاولة انقاب.
وضاعفــت الواليات المتحــدة ضغوطها 
على االقتصــاد الفنزويلي، حيث فرضت 
عقوبــات على شــركة النفــط الفنزويلية، 
المعروفة اختصاراً PDVSA، في مسعى 
لإلطاحة بحكم الرئيس مادورو. وشــملت 
العقوبات تجميد أصول الشركة الواقعة في 
الواليات المتحدة وتبلغ 7 مليارات دوالر، 
ومنع الشركات األميركية من شراء النفط 
مــن PDVSA. ويمنع الحظر كذلك، كل 
كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي 

األميركي للتزود بالنفط الفنزويلي.
كل ما عانته وتعانيه فنزويا، انعكس على 
السكان )البالغ عددهم 32 مليوناً( ال سيما 
المتحدة.مع تناقــص الغــذاء والدواء، وفقــاً لألمم 

نيكوالس مادورو
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وإضافة إلى ذلك، تشير الدراســات األخيرة الصادرة عن المكتب القومي األميركي 
لألبحاث االقتصاديــة إلى أن مجمل تأثير زيادة التعرفات وقع على عاتق الشــركات 

واألسر األميركية، ال على المصدرين الصينيين.
ثالثاً: قوة مالية ونقدية

يقول التحليل، إن الحكومة الصينية تتمتع بحيز كبير لتقديم مزيد من الدعم لالقتصاد من 
خالل السياستين المالية والنقدية. ففي جانب السياسة المالية، أطلقت الحكومة عدداً من 
المبادرات التي يمكن توسيعها، بما في ذلك تخفيض معدالت ضريبة القيمة المضافة 
وضرائب الضمان االجتماعي إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية خاصة لألسر. كما 
قامت الحكومة بزيادة الحصة المخصصة لإلصدارات الخاصة من الســندات لتمويل 
استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية. وهناك حيّز كبير لزيادة التحفيز عند 
الضرورة. ويشــكل إجمالي دين الحكومة المركزية الصينيــة وإجمالي دين الحكومة 

العامة 16.9 % و50.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي. 
على الجانب النقدي، يتمتع بنك الشعب الصيني )البنك المركزي الصيني( بحيز أكبر 
لتخفيف السياسة النقدية بســبب االنخفاضات المتوقعة في أسعار الفائدة في الواليات 
المتحدة والتيسير الذي يسود في السياســات المالية العالمية بشكل عام. ومع ذلك، ال 
يتوقع التحليل من الحكومة خفض سعر الفائدة الرســمي أو معدل اإلقراض القياسي 
لمدة عام. ويرجح أن تتبع الحكومــة بنك االحتياطي الفيدرالــي األميركي من خالل 
خفض معدل إعادة الشراء العكسي للســوق المفتوحة بهدف تخفيف الظروف المالية 

في سوق ما بين البنوك.
إضافة إلى ذلك، من المتوقــع أن يلجأ بنك الشــعب الصيني الســتخدام أدوات كمية 
الخاصة بدالً من القطاع المملوك للدولة المتضخم سلفاً.وإدارية لزيادة المعروض النقدي وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشــركات 

القوة المالية تقود االقتصاد الصيني إلى االستقرار

أوالً: أداء قطاعي قوي
على الرغــم مــن األرقــام الضعيفة على أســاس 
ســنوي، يبــدو أن االقتصــاد الصيني يتجــه نحو 
االســتقرار. فوفقاً للبيانات الصــادرة عن المكتب 
الوطنــي الصيني لإلحصاء، يشــهد الطلــب حالياً 
ارتفاعاً على أساس ربعي معدل فصلياً، بنمو نسبته 
6.6 % فــي الربع الثانــي من عــام 2019 مقابل 
نمو بنســبة 5.7 % في الربــع األول و6.1 % في 
الربع األخير من عام 2018. وتنســجم هذه النتائج 
مع المفاجآت اإليجابية األخيــرة في بيانات اإلنتاج 
الصناعي ومبيعات التجزئة. وتقترب ثقة المستهلك 
من أعلى مســتوياتها على اإلطالق، ومؤشر مناخ 
األعمال عند أعلى مســتوياته منذ عام 2012. كما 
ال تزال استثمارات األصول الثابتة متماسكة بشكل 
جيد، وحققت أسواق األســهم نتائج أعلى بكثير من 

المستويات المتدنية أواخر العام الماضي 2018.
ثانياً: استقرار الطلب الخارجي

 رغــم احتــدام الحــرب التجارية وضعــف قطاع 
اإللكترونيات، هناك إشارات مبكرة على استقرار 
الطلب الخارجي على الســلع الصينية. فبعد أشهر 
عدة من الركود، بدأ متوســط 3 أشــهر لصادرات 
اقتصادات شرق آسيا التي تصدر تقاريرها مبكراً 
)اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان( في 
التحسن، ويشــمل ذلك صادرات تلك االقتصادات 
إلى الصيــن. ورغم تراجع صــادرات الصين إلى 
الواليات المتحدة بصفة مستمرة منذ شهر ديسمبر/ 
كانــون األول 2018 وفرض تعرفــات جديدة، قد 
ترتفع صادرات الصين إلــى الواليات المتحدة مع 
استنفاد المســتوردين األميركيين لمخزوناتهم من 
الســلع الصينية. ويُرجــح أن الصيــن تواجه اآلن 
انعكاســاً لما يُعــرف بتأثيــر التخزين االســتباقي 
للحرب التجارية مع الواليات المتحدة، عندما قامت 
الشــركات المتواجدة في الواليــات المتحدة بزيادة 
وارداتهــا مــن الصيــن فــي 2018 لتخزينها قبل 

دخول التعرفات الجديدة حيز التنفيذ.

المعوقات  من  العديد  ووجود  الصين  في  النمو  تراجع  من  فبالرغم  االستقرار.  نحو  يتجه  الصيني  االقتصاد 
الخارجية، ليس أقلها تباطؤ االقتصاد العالمي والنزاع التجاري الحاد مع الواليات المتحدة، إال أن QNB يرى أن 
األخيرة  الرئيسية  المؤشرات  الصين، فإلقاء نظرة فاحصة على  والقتامة في  الكآبة  ليس كل شيء بهذه 

تظهر وجود تفاوت في مؤشرات المشهد االقتصادي، بما في ذلك بروز مؤشرات هامة على استقرار النمو.
وثمة 3 عوامل يحددها التحليل توفر أرضية أكثر صالبة للتوسع االقتصادي المستمر في الصين:
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غابة عمودية في العاصمة اإلدارية بمصر

وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية 
اتفاقيــة تعاون مع شــركة ســتيفانو 
المعمارية إلقامة أول غابة عمودية 
فــي مصر والشــرق األوســط على 
مســاحة 10 أفدنــة باســتثمارات 3 
مليارات جنيه )180 مليون دوالر(، 
إلبوســكو ســيتي  داخــل مشــروع 

بالعاصمة اإلدارية. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا محمد خالد العسال، 
إن المشــروع يضم 300 وحدة موزعة على 3 مباٍن مكونة من 7 طوابق بارتفاع 30 

متراً للمبنى الواحد، وتحمل شرفات ونوافذ المباني آالف النباتات واألشجار.
من جهته، أوضح المصمم المعماري اإليطالي ستيفانو بويري، أنه سيتم بدء األعمال 
اإلنشــائية بالغابة العمودية في 2020، على أن يتم تســليمها عام 2023. وذلك بهدف 

الحد من التلوث وتخفيف ضغط الكثافة السكانية في المدن الحضارية.

كشــفت “ســويس بلهوتيل انترناشــيونال”، عن خطط 
لتوسع ضخم في مجموعة فنادقها في فيتنام، حيث تشغل 
المجموعة حالياً فندق ســويس - بل ريزورت تيوين الم. 
وتهدف إلى توســيع محفظة أعمالها لتصل إلى ما ال يقل 
عن 10 فنادق ومنتجعات بحلول 2021. ووقعت “سويس 
- بلهوتيــل” عقــدي فندقين، األول ســويس - بل هوتيل 
سويتس أند ريزيدانســيز خليج “ها لونج باي”، المتوقع 
افتتاحه فــي الربع األخير من 2019، وفندق ســويس - 
بــل ريزورت “باي داي فو كواك”، ســتفتتح أبوابه عام 

2022، على ساحل فو كواك، جنوبي جزيرة فيتنام.

“سويس بلهوتيل” تتوسع
في فيتنام

أطلقت شــركة ســيفن تايدز لتطوير المشــاريع الفندقية 
والســكنية والتجاريــة في اإلمارات، عــرض ترويجي 
حصري خالل أشــهر الصيف للمســتثمرين الراغبين 
بشــراء وحدة سكنية في مشــروعها “سيفن ريزيدنسز 
نخلة جميرا” بالتعاون مع مدرسة دبي هيتس أكاديمي.

ويتيح هذا العرض للمشترين المحتملين الراغبين بشراء 
إحدى الشــقق الفاخرة من فئة شقق االستوديو أو الشقق 
المؤلفــة من غرفة نوم واحــدة أو 2 أو 3 غرف نوم في 
“ســيفن ريزيدنســز نخلة جميرا” الحصول على تعليم 
مجاني لطفل واحد لمدة عام دراســي، وذلك في مدرسة 

دبي هيتس أكاديمي.

تعليم مجاني للمستثمرين
في “سيفن ريزيدنسز”

خميس: خطة الحكومة تشييد 100 ألف شقة

أشار رئيس الحكومة السوري عماد خميس، أنه 
خالل ســنوات الحرب، تم إشادة نحو 40 ألف 
شــقة سكنية بكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليار 
ليرة، تدفعها الدولة كاملة عند التنفيذ واألكساء، 
ويســددها المكتتبون تقسيطاً على فترات زمنية 
تصل إلى 25 عاماً، الفتاً إلى أن خطة الحكومة 
تتضمــن إشــادة 100 ألــف وحدة ســكنية في 
مختلف المحافظات، حيث تم هذا العام فتح باب 

االكتتاب على نحو 12 ألف وحدة سكنية.
كالم رئيس الحكومة جاء خالل افتتاح المؤتمر الوطني األول لإلسكان في سورية.

عماد خميس

تراجع الطلب العقاري في لبنان 17 %

ســجل مؤشــر بنك بيبلوس للطلــب العقاري فــي لبنان 
معــدالً شــهرياً بلغ 46,5 نقطــة في الفصــل الثاني من  
2019، ما يشّكل انخفاضاً بنسبة 17% مقارنة بالفصل 
األول مــن العام الحالي وارتفاعاً بنســبة 6,4% مقارنة 
بالفصــل الثاني من عام 2018. وقال كبير االقتصاديين 
فــي بنــك بيبلوس، نســيب غبريل: تراجــع الطلب على 
الوحدات الســكنية في الفصل الثاني نظــراً إلى التدابير 
غيــر الواضحة في موازنة العام 2019 وإلى التصاريح 
الُمبهمة والمتناقضة من بعض السياسيين بخصوص دعم 

الفوائــد على القروض الســكنية، األمر الــذي أدّى إلى دفع المشــترين المحتملين إلى 
التروي واتباع نهج االنتظار والترقب في قراراتهم المتعلقة بشراء وحدة سكنية.

نسيب غبريل
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بلــغ عدد رخص البنــاء الصادرة عن وزارة الشــؤون 
البلديــة والقروية، منذ بداية العــام الجاري، حتى نهاية 
شــهر تموز/يوليــو الماضــي، نحو 30 ألــف رخصة. 
وتتضمن رخص البناء، تشييد، تسوير، إضافة، ترميم، 

أو ترخيص لكشك وصراف آلي.
يأتــي ذلك في وقت بلــغ فيه عدد المقاوليــن المصنفين 
حســب المناطق 3196 مقــاوال، حيث تصدرت منطقة 
الريــاض بـ1434 مقــاوال، تلتها منطقــة مكة المكرمة 
بـ547 مقاوال. ودشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية 
الجديــدة  اإلجــراءات  الماضــي،  فبراير/شــباط  فــي 
لتراخيــص البنــاء للمســتودعات والمنشــآت التجارية 

الخاضعة إلشراف الوزارة.

Guiterrez البرازيلية توقع عقداً مع نادي قرطبا 30 ألف رخصة بناء سعودي
في 7 أشهر

وقــع النــادي الثقافــي الرياضي 
االجتماعي - قرطبا ممثالً برئيسه 
جــورج كــرم، عقداً مع شــــركة 
التي  البرازيليــة   Guiterrez
تشــرف علــى األعمــال الفنيــة 
والهندسية إلنشاء سد جنة، تتعهد 
بموجبه تسليم النادي 28 فيال مع 

منشآتها كانت قد شيدتها على أرضه، بحيث تنتقل إليه جميع هذه اإلنشاءات مع انتهاء 
مــدة العقد في حزيران/يونيــو 2024. وأكد رئيس النادي أهمية هــذا االتفاق وجدواه 
اإليجابية على بلدة قرطبا اللبنانية، خصوصاً أنه يشــكل نموذجاً في تشــييد التجمعات 
السكنية المستوحاة من الطابع الهندسي المعماري للقرية اللبنانية وتراثها، مشدداً على 
أن عائدات الفيالت ستعود بالنفع على البلدة ونشاطاتها الثقافية االجتماعية والرياضية.

يفتتــح فندق باراماونت دبي أبوابه الســتقبال الضيوف 
الشهر الجاري، وذلك حســبما أفادت به مجلة “هوتيلر 
ميدل إيســت”. ويقع الفندق في الخليج التجاري ويتألق 
بتصميــم مبتكر وأفكار جريئة لطالما ُعرف بها الفريق 
الُملهم في “باراماونت بيكتشرز” على مدى 105 أعوام 
مــن الزمن. كذلك يضم الفندق 823 غرفة وجناحاً، كما 
تتزيّــن كافــة طوابق الفنــدق البالغ عددهــا 69 بصور 
حصريــة تُعرض للمــرة األولى مــن كواليس تصوير 

أروع أفالم باراماونت.

افتتاح فندق بارامونت دبي

فنادق شذا تتوسع في اإلمارات

أعلنــت فنادق شــذا عــن افتتاح 
“واحةـ البدايــــر - مجمـوعــــة 
وهــو  مســك”،  مــن  الشــارقة 
منتجع صحــراوي مصمم على 
نمــط واحــة قديمة وســط التالل 
الممتدة في وســط الشــارقة. وقد 
ُشــيدت واحــة البدايــر لتكــون 
مالذاً لالسترخاء تبث الحياة في 
ارتباطــات ذات معنى باألجواء 

المحيطة المستوحاة من الخان القديم المقام على طرق سفر القوافل، وتضم 21 غرفة 
و10 خيام مزينة بالثقافة العربية وزخارف تعود إلى عهد مضى في شكل مخيم رائع.

مشروع استثماري في مطار علياء الدولي

مشــروع  إلقامــة  االردن  تخطــط 
اســتثماري جديــد في مطــار الملكة 
عليــاء الدولي “مرحبــا”، منتصف 
تشرين أول/اكتوبر من العام 2019، 
ولمدة 6 أشــهر. ويتألف المشــروع 
من ســوق تجاري وخدماتي متكامل 

بجانب فندق المطار لخدمة المســافرين القادمين والمغادرين والمستقبلين والمودعين 
والعامليــن فــي المطار وســكان المناطق المحيطة والشــركات التجاريــة من بنوك، 
ومطاعم، ومقاهي، وســوبرماركت، ومحالت حلويات، وصرافة، وصيدلية، ومركز 
شامل لغســيل وصيانة السيارات، ومحطات شحن للســيارات الكهربائية، ومعارض 

ومكاتب تجارية بمساحات مختلفة وقاعات للمناسبات ومركز طبي شامل.
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ســايت” حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر 
من 10 مليــارات دوالر أميركي، مع نمو اإليرادات 
بمعدل ســنوي يزيد عن 6 %. ومن أبرز مشاريعها 
التطويرية في المملكة مشروع مدينة “ذاخر” متعدد 
االســتخدامات بقيمة 4 مليــارات دوالر أميركي في 
مكة المكرمة ومشــروع تطوير منطقة الفيصلية في 
الريــاض، والــذي يتضمن تطوير مجمــع الخزامى 

لتجارة التجزئة والضيافة واألعمال التجارية.
وفي ظــل التوتــرات التجارية العالميــة بين الصين 
والواليات المتحدة ورفع األخيرة من استخراج النفط 
الصخري لديها بمعدالت قياسية بلغت 12.32 مليون 
برميل يومياً، بددت الســعودية الشكوك حول قدرتها 

سوق اإلنشاءات يتعافى مجدداً في دول التعاون
ذكرت شركة الين سايت المتخصصة في مجال االستشارات والتكاليف اإلنشائية في دبي، والتي لديها أنشطة 
في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دوالر أميركي، أن قطاع اإلنشاءات في دول مجلس 
التعاون الخليجي سيبدأ بالتعافي تدريجياً مع بداية العام 2020، بعد فترة صعبة مليئة بالتحديات شهدت أداًء 

منخفضاً في مختلف دول المنطقة.

التنوع االقتصادي واإلصالح
وستسهم مجموعة من العوامل الرئيسية في 
انتعاش قطاع اإلنشــاءات على المدى البعيد 
لعل أبرزها التنــوع االقتصادي واإلصالح 
االجتماعــي الســيما فــي المملكــة العربية 
الســعودية، إلى جانب ارتفاع الطلب نتيجة 
النمو السكاني، فضالً عن الطموح الحكومي 
المتجــدد. وتقــود الســعودية حاليــاً قطــاع 
اإلنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي 
بأكثر من 5000 مشروع تتجاوز قيمتها 1.6 

تريليون دوالر في مرحلة ما قبل التنفيذ.
وتعليقــاً علــى ذلك، قــال المديــر اإلقليمي 
لشــركة اليــن ســايت فــي منطقة الشــرق 
األوســط، والتي تمتلــك مكاتب في كل من 
الرياض ودبي والبحرين، داميان غالوغلي: 
مــن الطبيعي أن تســود حالة مــن التفاؤل 
واالرتياح لــدى العديد مــن المتخصصين 
فــي هــذا القطاع فــي المنطقة بشــأن آفاق 
النمو والتطور الذي تشهده المملكة العربية 
الســعودية، ال ســيما مع الجهود الواضحة 
التي تبذلها الحكومة لتحســين البنى التحتية 
الحديديــة والمطــارات والموانئ  للســكك 
وغيرها مــن مرافق النقل، وزيــادة الدعم 
الســكني، واالهتمام الكبير بقطاع الرعاية 
الصحية، فضالً عن إحداث نقلة نوعية في 
المرافق الترفيهية والســياحية. وبناًء عليه، 
فإن قطاع اإلنشاءات في المملكة هو األكثر 
نمواً ونشاطاً على مستوى المنطقة، كما أنه 

يَِعدُ بالكثير في السنوات المقبلة. 
أضــاف غالوغلي: فــي إطار ســعيها إلى 
تحقيق التنمية االجتماعية، عملت الحكومة 
الســعودية إلــى إجــراء تحــوالت ثقافيــة 
واجتماعيــة كبيرة منذ عــام 2017، والتي 
شملت الســماح لكال الجنسين بالدخول إلى 
دور السينما وحضور الحفالت الموسيقية، 
ووضع حد للقيود المفروضة على النســاء 

للسفر والتنقل بمفردهن.
نمو اإليرادات

تبلغ قيمة المشــاريع التي تشارك فيها “الين 

على تمويل مشاريع رؤية 2030. 
وفــي هذا اإلطــار، أقرت حكومــة المملكة 
موازنــة عــام 2019 بقيمــة 295 مليــار 
دوالر أميركــي، بزيــادة قدرهــا 7 % عن 
موازنــة عام 2018، حيــث تعتزم مواصلة 
إصالحاتها االقتصادية واالجتماعية لجذب 
المزيد من االســتثمارات األجنبية المباشرة 
والتي بلغت 3.5 مليارات دوالر عام 2018 
وهــو ضعف حجــم هذه االســتثمارات عام 

.2017
برامج الخصخصة

وتركــز حكومة المملكة أيضــاً على برامج 
الخصخصــة التي من المتوقــع أن تُدر إلى 
الخزينة أكثر من 10 مليارات دوالر، وذلك 
على الرغم من عــدم اكتمال الطرح األولي 
لالكتتاب العام لشركة أرامكو. ومن المتوقع 
أن تتجــاوز أصــول الصنــدوق الســيادي 
الســعودي 600 مليــار دوالر بحلول العام 

المقبل.
واختتــم غالوغلي قائــالً: مــن الواضح أن 
الســعودية ملتزمــة بإكمال هذه المشــاريع 
التنمويــة الضخمة، ولديها ثقة بأنها ســتجد 
حلول التمويل المناسبة الستكمالها. وحسب 
رأيي الشــخصي فإن هذه المشــاريع تجعل 
ســوق اإلنشــاءات فــي الســعودية األكثــر 
األوسط.ديناميكيــة وحيويــة فــي منطقــة الشــرق 

داميان غالوغلي
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المملكة لرفع أعداد الحجــاج والمعتمرين إلى 30 
مليونا سنوياً بحلول عام 2025. 

وكشــف التقرير عن وجــود تحــول ملحوظ نحو 
المشــاريع الفندقية ذات الجــودة العالية التي تتميز 
بالخدمات والمرافق الجيدة والشــقق الفندقية، وهو 
ما يتوافق مع رؤية المملكة لتنويع خيارات اإلقامة 
المتاحة للحجاج. كما يواصل المستثمرون تطوير 
عقاراتهم من أجل جذب شركات الضيافة الدولية.

ومن المتوقع أن تستمر فنادق مكة في تحقيق نمو 
إيجابي في معدالت اإلشغال، حيث ازدادت بنسبة 
15 % مقارنة بالعام 2018. وفي اإلجمال، هناك 
أكثــر من 21 ألف غرفة فندقية قيد اإلنشــاء حالياً 

في مكة.

قطاع التجزئة
ووفقًــا للتقرير، فإن الطلب على قطاع التجزئة في 
مكة يشــهد تحوالً ملحوظاً في المشــاريع التجارية 
ذات الجــودة العاليــة، مــع اســتمرار المجمعــات 

الحجاج يدعمون القطاع العقاري في مكة المكرمة

أثبتت المبادرات الحكومية نجاحها في زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة لزيارة 
المشاعر المقدسة، ما انعكس إيجابًا على مختلف القطاعات العقارية، وذلك وفقًا لتقرير شركة االستشارات 

العقارية “سي بي آر إي” التي تتخذ من مدينة لوس أنجلس األميركية مقراً لها.

قــال المدير العام لدى “ســي بــي آر إي” 
الشرق األوسط، سيمون تاونسيند: “تشهد 
مكــة المكرمة نمواً في عدد من القطاعات 
العقارية الرئيسية. وهذا االتجاه هو نتيجة 
مباشــرة للرؤيــة التي طرحتهــا الحكومة 
الســعودية وخططها لزيادة أعداد الحجاج 
والمعتمرين بشــكل سنوي. ومع استمرار 
نمــو أهمية مكــة فــي الســوق العقارية، 
واســتمرار إعادة تطويرهــا، يمكننا توقع 
رؤيــة نتائــج إيجابية لعدد من المشــاريع 
الكبيرة عبر مختلف القطاعات الرئيسية”.

القطاع السكني
ويشــير التقريــر إلــى أن مكــة المكرمة 
ســجلت نمواً في المشــاريع السكنية ذات 
المخططــات التقســيمية، مثــل مشــروع 
“أعالي مكة”. كما ســجلت زيادة في عدد 
من المجمعات السكنية، مثل مجمع “تالل 
النســيم” و“العوالــي هيلز” تلبيــةً للطلب 

على المساكن الميسورة التكلفة.
ومــن المتوقــع علــى المــدى القصير أن 
يســتمر التركيز في الطلب على الوحدات 

السكنية ذات المساحات الصغيرة.
وعالوة علــى ذلك، يتم اآلن إعادة تطوير 
بعض األحياء العشــوائية في مكة لتحسين 
جودة الحياة وزيادة الطلب في هذا القطاع 

بالذات.

قطاع الضيافة
يســعى المشــغلون الدوليــون إلــى زيادة 
مســاهمتهم في المشــاريع الكبــرى، مثل 
مشــروع تطويــر جبــل عمر ومشــروع 

تطوير طريق الملك عبد العزيز.
ويواصل مشــغلو الفنــادق تقديم عروض 
ترويجية وباقات خاصة لشــركات تنظيم 
حمالت الحج والعمرة، تماشــياً مع رؤية 

التجارية في تسجيل معدالت إشغال عالية. 
وتواصل منافذ المأكوالت والمشــروبات 
تســجيل أداٍء جيــد، ال ســيما المشــاريع 
الموجــودة في منطقــة العوالي والرصيفة 
والخالديــة. وعلــى الرغم مــن انخفاض 
أســعار اإليجارات في قطــاع التجزئة مع 
انخفــاض معــدالت التأجير بنســبة 1 % 
في 2019 مقارنــةً بالعام 2018 للمراكز 
التجاريــة اإلقليميــة واإلقليميــة العظمى. 
إال أن التقريــر يتوقع أن يــؤدي اإلطالق 
المرتقــب لعــدد مــن المتاحــف والمواقع 
التراثية إلى تحســين جودة الحياة وتحفيز 

قطاع التجزئة.

القطاع المكتبي
في وقت تســيطر فيه الجهــات الحكومية 
والشــركات المتخصصة في تنظيم الحج 
والعمــرة على القطاع المكتبــي في مكة، 
يتوقع التقرير وصول شــركات جديدة إلى 
السوق مع استمرار ارتفاع أعداد الحجاج 
والمعتمرين، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب 
على المساحات المكتبية. ومن المحتمل أن 
يكون المعروض المقبل للسوق في صورة 

مشاريع مكتبية من الفئة “ب”.
ويبلغ إجمالي المعروض من المكاتب في 
مكــة المكرمــة 284 ألف متــر مربع من 
المســاحات القابلة للتأجير بحســب أرقام 
النصــف األول مــن عــام 2019، ومــن 
المتوقع أن يتم تسليم أكثر من 44 ألف متر 

مربع إضافي بحلول عام 2022.
لكن رغم التوقعات اإليجابية على المدى 
الطويــل، اســتمر أداء اإليجــارات فــي 
االنخفــاض لكل مــن المكاتب الرئيســية 
والثانويـة، مع تســجيل انخفـاض بنســبة 
بالعام 10.2018 % و11 %علــى التوالــي مقارنــة 

سيمون تاونسيند
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الرئيسة للمدينة على: اســتخدام الطاقة الشمسية، تكامل وتوافر كافة 
أوجه الحياة مما يقلل الحاجة الستخدام وسائل المواصالت، االعتماد 
على مباني محدودة االرتفاع والحجم، تطوير وتوفير المرافق العامة 
واالهتمام بالمشاة، توفير حياة ذات جودة عالية ضمن منظومة بيئية 
بطريقة كفؤة ويعتمد نظام المواصالت على الســيارات والباصات 
الكهربائيــة، إضافــة إلى اتبــاع تعليمات بنــاء صارمة مــن العزل 
الحراري واســتخدام األجهزة الكهربائية قليلة اســتهالك الكهرباء، 

حيث يتم تشغيل المدينة باستخدام الطاقة المتجددة.
في عام 2010، قامت الهيئة العامة لالســتثمار السعودية بالتخطيط 
لبناء مدينــة الملك عبد هللا االقتصادية في شــمال غــرب مدينة جدة 
لتعزيز قطاع االستثمارات الرقمية وصناعة المعرفة الذكية وتنويع 
مصادر االقتصاد وزيادة فرص العمل. وتهدف المدينة الى االعتماد 
على بنى تحتية تقنية تســاعد علــى تحفيز المســتثمرين والمقيمين 
على حد سواء. وتتوزع مســاحة المدينة على االستخدامات السكنية 
والصناعية والتجارية والترفيهية، إضافة الى ميناء بحري، وسكك 

حديدية سريعة تربط المدينة بجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويشــير صندوق النقــد العربي إلــى أن مشــروع بنــاء “العاصمة 
اإلدارية الجديدة” الذي بــدأ عام 2017 على رأس المشــاريع التي 
تهتم بها الحكومة المصرية للتحول نحو المدن الذكية. وتتمثل أبرز 
مقومات نجــاح هذه المدينة بدمــج عملية التحول للمــدن الذكية منذ 
بداية إنشاءها بما يســمح بدمج البنية التحتية الذكية في جميع مبانيها 
وطرقها. وتبلغ مســاحتها اإلجمالية 170 ألف فدان. وسيتم نقل عدد 
اكتمالها 6.5 مليون نسمة، إضافةً إلى خلق 2 مليون فرصة عمل.من األجهزة والــوزارات الحكومية إليها. ويُتوقع أن تســتقطب عند 

اإلمارات وقطر تتصدران نهج “المدن الذكية” العربية

وفقاً لدراســة حملت عنوان “المدن الذكية في الدول العربية: دروس 
مســتوحاة من التجارب العالمية”، تتصدر اإلمــارات وقطر، الدول 
العربية من حيث نسبة المدن الذكية إلى إجمالي المدن الرئيسة بنسبة 
تبلغ 50 % و43 % على التوالي، فيما يتوفر 46 % من المدن الذكية 

في العالم العربي في 3 بلدان، هي: اإلمارات، قطر والسعودية.
التجارب العربية مع المدن الذكية

وبحسب الدراسة، تسعى األردن إلى تعزيز مكانتها في مجال المدن 
المســتدامة والذكية، من خــالل عدد من مشــاريع البنية األساســية 
ان وإربد ومنطقة البحر الميت التنموية  والطاقة المتجددة في مدن عمًّ
ــان إلى مدينة  ومنطقة العقبــة االقتصادية. ولدعم تحــول مدينة عمًّ
مســتدامة وذكية تم إنشــاء برنامج “آليــة التنمية النظيفــة” العتماد 
مصادر الطاقــة منخفضة االنبعاثات الحراريــة، إضافة إلى إطالق 
عدد من المبادرات المتعلقة بالطاقة المستدامة، والنقل داخل المدن، 

ونفايات البلدية، والتشجير الحضري.
وتعتبر دبي مــن بين المدن العربيــة الرائدة التي اتخــذت إجراءات 
منهجية لتصبح مدينة ذكية بمفهوم شامل. فقد طرحت هيئة كهرباء 
ومياه دبي مبادرات للشــبكة الذكية تشــمل تركيب عــدادات ذكية، 
ومحطات لشحن المركبات الكهربائية بالطاقة. كما أدرجت حكومة 
دبي التقنية الذكية في العمل بالمؤسسات الحكومية منذ 14 عاماً في 
إطار مشــروع الحكومة اإللكترونية، وكان لهذا النهج األثر المعزز 

في توفير أرضية صلبة لسهولة التحول إلى مدينة الذكية. 
فيما لفتت الدراســة إلى أن مدينة أبوظبي قامت باعتماد استراتيجية 
لتطويــر مدينة ذكية مســتدامة وســط الصحــراء تتمثل فــي مدينة 
“مصدر”، التي بدأ التخطيط لها منذ عــام 2006 وتعتمد المكونات 

أوضحت دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي، أن الحكومات العربية اتجهت إلى االهتمام بالتحول نحو المدن 
الذكية على ضوء الضغوط الناتجة عن ارتفاع مستويات التحضر في العديد من البلدان العربية، وما يترتب عليه من 
ضغوط لتوفير الخدمات المالئمة لسكان المناطق الحضرية. وأشارت إلى أن عدد المدن الذكية في الدول العربية 

يبلغ نحو 24 مدينة ذكية من أصل 115 مدينة رئيسة، بما يشكل نحو 21 % من إجمالي المدن العربية.
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في العالم، حيث تســاهم بأكثر من 75 % من انبعاثات ثاني أوكسيد 
الكبريت البشرية المنشأ على الصعيد العالمي بحسب النقاط الساخنة 
التي كشــفتها وكالة ناســا. يعود الســبب الرئيســي الرتفاع نســبة 
االنبعاثات في الهند إلى االعتمــاد الكبير على الفحــم لتوليد الطاقة 
الكهربائية خالل العقد الماضي. وتفتقر غالبيــة المحّطات في الهند 
إلى تقنية نــزع الكبريت من غاز المداخن التــي تهدف إلى تخفيض 

تلّوث الهواء.
روسيا: تُعتبَر مصاهر نوريلسك في روســيا مسؤولةً عن أكثر من 
59 % من إجمالــي االنبعاثات التي تراقبها وكالة الناســا في جميع 
أنحاء روسيا. وقد سّجلت معظم المواقع األخرى انخفاضاً بسيطاً في 

نسبة االنبعاثات خالل السنوات الـ75 الماضية.
الصين: تتمتّع الصين بأكبر قدرة على توليد الطاقة باستخدام الفحم 
في العالــم. وبالتالي، شــكَّلَت أكبر مصــدر النبعاثات ثاني أكســيد 
الكبريت حتّى ما يقــارب العقد تقريباً. وبعد أن بــدأت بتركيب نظم 
نزع الكبريت من غــاز المداخن في قطاع توليــد الطاقة الكهربائية 
عاّمةً، تحّسنت نوعية الهواء لديها بشكٍل ملحوظ، لكْن تبقى الصين 

ثالث أكبر مصدر لالنبعاثات في العالم.
المكسيك: تُعتبَر حقول النفط في خليج المكسيك من بين أبرز النقاط 
الساخنة في العالم. واستمّر ارتفاع االنبعاثات في هذه المناطق حتّى 

2016، قبل أن تعودَ لتنخفض لعاَمْين متتاليين في 2017 و2018.
ثات الهواء الناتجة عن محّطات  ولكن يؤكد التقرير، أن انبعاثات ُملّوِ
توليد الطاقة والصناعات األخرى مازالت تزداد في الهند والمملكة 
العربية السعودية وإيران. أّما في روسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك 
وتركيا فاالنبعاثات ال تزداد حالياً، لكن لم يتّم إحراز تقدُّم ملحوظ في 
معالجتها. فاالنتقال نحو هواٍء أنظف في هــذه الدول يُعيقه االعتماد 
م االنبعاثات،  وعدم التنفيذ.المفرط على الفحم والنفط، وضعف المعايير التي تُنّظِ

6 دول عربية بين األكثر تلوثًا في العالم

قال مسؤول الحمالت في منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، جوليان جريصاتي، إن “التحليل يظهر ان الدول التي تعتمد 
بشــكل كبير على مصادر الوقــود األحفوري إلنتــاج طاقتها، وفي 

صناعتها واقتصادها هي األكثر تلوثاً”.
ثات الرئيسية التي تساهم في  وثاني أوكســيد الكبريت هو أحد الُملّوِ
الوفيات واألمــراض الناجمة عن تلّوث الهواء حــول العالم. ويمثل 
تلوث الهواء أكبر طارئة من طــوارئ الصحة العامة، وفقاً لمنظمة 
الصحة العالمية، حيــث يتعرض أكثر من 90 % من ســكان العالم 
للهواء الخارجي الســام. ويقدّر أن تلوث الهواء يتسبب بأكثر من 7 

ماليين حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم سنوياً.
الدول العربية

احتلت المملكة العربية الســعودية المرتبة األولــى عربياً من حيث 
انبعاثات ثاني أوكســيد الكبريت، وما يثير القلق بحسب التقرير، أن 
مكة المكرمة جاءت كثاني أعلى منطقة في مستويات انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكبريت الناتجة عن األنشطة البشــرية على مستوى العالم 

خلف كراسنويارسك في روسيا. 
أضاف جريصاتي: ضمن مسافة 120 كلم من منطقة مكة المكرمة، 
وهي إحــدى المناطق التي تســّجل أعلى كثافة ســّكانية في المملكة 
العربية الســعودية، هنــاك مجموعات كبيرة من مصــادر انبعاثات 

ثاني أوكسيد الكبريت بما في ذلك معامل ربيغ والشيبة وجدّة.
وتشتمل المصادر الرئيســية األخرى النبعاثات so2 في السعودية: 
محّطات توليــد الطاقة والمصافي فــي الجبيل، وينبــع، والهفوف، 
والرياض، والعثمانية، وبريدة. وتضم قائمة الدول العربية األخرى 
كالً من اإلمارات العربية المتحدة ) في المرتبة 14 عالمياً(، وقطر 

)15(، والكويت )17(، والعراق )23(، والمغرب )25(.
الدول األخرى

الهند: تُعتبَــر الهند أكبر مصــدر النبعاثات ثاني أوكســيد الكبريت 

أظهر تحليل أعدته منظمة غرينبيس (منظمة السالم األخضر)، وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية، أن 6 دول 
من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من بين أكثر 25 دولة ملوثة بغاز ثنائي أوكسيد الكبريت SO2 في العالم.
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بنسبة 25 % واألميركيتين بنسبة 22 %.

وقال رئيس شركة UPS لمنطقة شبه القارة الهندية 
والشرق األوســط وأفريقيا رامي سليمان: “تُعتبر 
الهند أكبر شــريك تجاري لدولــة اإلمارات، بينما 
تأتي دولــة اإلمارات في المرتبــة الثالثة بين أكبر 

الشركاء التجاريين للهند.

وفي ضــوء التوقعات بــأن يتجاوز حجــم التبادل 
التجــاري بيــن البلديــن قيمــة 100 مليــار دوالر 
أميركي بحلول عام 2020، ستســهم نتائج دراسة 
“نبض المتســّوق اإللكتروني 2019” في مساعدة 
الشــركات علــى فهم وجهــة نظر العمالء بشــكل 
أفضل، والتكيّف بنجاح مع احتياجاتهم المتطورة. 
كما ستساعد الدراسة سالســل التوريد في التكيّف 
مع نموذج المســتهلك الجديــد، وهو تحّول ينعكس 
في تجارب رضا أكثر ســرعة وكفاءة مع سياســة 

المرتجعات بخدمة كاملة”.

المتسّوق اإللكتروني يطالب بالشفافية والجودة

قطاع  في  الرائدة  الشركة   ،UPS شركة  عنها  كشفت  جديدة  دراسة  عنوان  اإللكتروني”  المتسّوق  “نبض 
التطبيق  أو  اإللكتروني  الموقع  جاذبية  أّن  يتبين  الشركة  أعدتها  التي  الدراسة  وفي  اللوجستية.  الخدمات 
المتسّوقون بشفافية مسبقة حول  يطالب  إذ  اإلنترنت،  المتسوقين عبر  يعودا كافيين إلرضاء  لم  الحديث 
التوصيل وبرامج  التحكم بعمليات  القدرة على  المنتجات، فضاًل عن  الرسوم وسياسة واضحة بشأن إعادة 

لمكافآت الوالء.

أهداف الدراسة
التوجهــات  مــن  ُكالً  الدراســة  تناولــت 
والتفضيالت والتوقعات المتغيّرة التي يتسم 
بها المتسوقون اإللكترونيون في 15 دولة، 
منها الواليات المتحدة وآسيا وأوروبا وكندا 
والمكســيك والبرازيل، إضافــة إلى الهند 
التي تشــملها الدراسة للمرة األولى، حيث 
تطرقــت إلى األثر الذي يتركه جيل طفرة 
المواليد والجيل إكس وجيل األلفية والجيل 
“زد” على توجهات تجارة التجزئة، لتزود 
تجار التجزئــة وتجار الجملة والمصنّعين 
بالمعلومات التي من شأنها مساعدتهم في 
التطور واالزدهار على الصعيد العالمي. 
ورصدت الدراسة على مدى سبع سنوات 
توجهات التجارة اإللكترونية الناشــئة قبل 

أن تتحول إلى سلوكيات سائدة.

وكشــفت الدراســة عن نتائج مهمة حول 
المتســوقين في الهند، فقد جــاءت الجودة 
فــي مقدمة اهتماماتهم )البحث عن الجودة 
األفضــل هو الدافع لـــ66 % من عمليات 
التســّوق اإللكتروني الدولية(، تليها تكلفة 
التسليم )41 %(، وسرعة التسليم )39 %( 
ومن ثم الثقة فــي البائع الدولي )39 %(. 
وبرزت الهند على رأس قائمة المتسّوقين 
)68 %( الذيــن يعيــدون المنتجــات بعد 

شرائها عبر اإلنترنت.

وقياســاً بنظرائهــم حــول العالم، اســتأثر 
المتسّوقون الهنود بنسبة 53 % من حيث 
تســجيل الشــكاوى ضد التجار، كما نشر 
30 % منهم مراجعات ســلبية عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي، ويليهــم في ذلك 
المتسوقون من منطقة آسيا المحيط الهادئ 

عمليات التسّوق
وكشــفت الدراسة أن 5 من بين 8 أسباب 
تدفع العمالء للتخلي عن عملية التســوق، 
وذلــك يعتبــر نقطــة حرجة رئيســية في 
التجارة اإللكترونية تخضع إلدارة التاجر. 
ويتضمــن ذلــك تكاليــف التســليم ووقت 
التسليم ومستويات المخزون والعجز عن 
تســليم المنتج في الوقــت المطلوب وعدم 
توفــر طريقة مفضلة للدفــع. ومن المثير 
لالهتمام أن 48 % من المتسوقين الهنود 
كانوا األكثر نشاطاً في التراجع عن شراء 
المنتجــات نظراً لســوء خدمــة العمالء، 

بالمقارنة مع نظرائهم حول العالم.

أما على الصعيد العالمي، فقدر قام 36 % 
من المتســوقين اإللكترونييــن بإعادة أحد 

المنتجات خالل األشهر الثالثة الماضية.

ويقــوم 2 من بيــن كل 3 متســوقين على 
مســتوى العالــم )63  %( بإعادة شــحن 
المشــتريات إلى الباعة أو تجار التجزئة. 
وتُعتبــر هــذه الطريقة األكثــر رواجاً في 
أوروبا ومنطقة آســيا والمحيــط الهادئ، 
حيــث يقوم 67 % من المتســوقين بإعادة 
شحن مشــترياتهم. وفي الوقت ذاته، جاء 
البطء في استرداد سعر المشتريات كواحد 
من األســباب الرئيســية النخفاض نســب 

تجربة إعادة المشتريات )25 %(.

الجدير بالذكر، أّن فكرة سداد رسوم إعادة 
المنتــج إلى البائع، تُشــّكل مصدر إزعاج 
لدى نسبة كبيرة من المستهلكين )24 %(، 
المنتج )21 %(.حالهــا كحال التأخــر في خدمة اســتبدال 

رامي سليمان
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زيادة الوعي
تشــارك “في إف إس غلوبــال” على نحو ملحوظ 
في الجهــود الرامية إلى زيــادة الوعي بين طالبي 
الحصول على تأشيرات لتوخي الحذر من الكيانات 
االحتياليــة التي تعــد بتوفير تأشــيرات الهجرة أو 
العمــل أو الزيارة لقــاء الدفع المســبق. ويتضمن 
ذلك الرســائل التي يتم نشــرها في مراكز مختلفة 
لتحذيــر المتقدمين من توخي الحــذر من الكيانات 

تحذيرات من رسائل محتالي تأشيرات العمل والهجرة

تمارسه  الذي  للتحايل  عرضة  الناس  أكثر  الخارج،  في  للهجرة  أو  للعمل  يتطلعون  الذين  األشخاص  يعتبر 
الشركات التي تسوق نفسها كوكاالت أو مكاتب للتوظيف أو تقديم طلبات الهجرة وتوفير فرص العمل في 
الخارج. غالباً ما نسمع عن تعرض العديد من األشخاص لالحتيال بسبب وعود كاذبة بالوظائف أو الهجرة إلى 
الخارج من قبل مؤسسات احتيالية. ويوضح الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة “في إف إس غلوبال” في 
منطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا والصين، فيناي مالهوترا، في هذا الصدد، أن ذلك يؤثر على المتقدمين من 

الناحية المالية والنفسية، إضافة إلى إمكانية تعرض بياناتهم الشخصية للسرقة أو سوء االستخدام. 

يجب على العمالء

الحرص على عدم

نشر أرقام

جوازات سفرهم

أو طلبات التأشيرة

على منصات

التواصل االجتماعي

شكاوى بالجملة
يقول مالهوترا، ان “في إف إس غلوبال”، 
وهي أكبر شــركة متخصصة في خدمات 
التعهيــد والتقنيــة للحكومــات والبعثــات 
الديبلوماسية حول العالم، تلقت عام 2018 
أكثر من 560 شكوى، عبر رسائل البريد 
اإللكترونــي مــن األشــخاص المتأثرين، 
حــول الكيانــات االحتياليــة التــي تمثــل 
الشركات وتقدم عروض وهمية للوظائف 
والهجرة  لقــاء مبالغ مالية كبيرة مدفوعة 
أو  التأشــيرات  علــى  للحصــول  مقدمــاً 
تصاريح العمل، ووصلت معظم الشكاوى 
من أفراد يقيمون في الهند، تليها الشكاوى 

من منطقة الشرق األوسط.
أضاف: وقد الحظنا تكرر السيناريوهات 
والمواضيع في معظم شــكاوى االحتيال، 
حيث تقوم المؤسســة االحتيالية بالتواصل 
مــع الضحيــة عبــر البريــد اإللكتروني، 
قائلة بأنها وجدت مؤهالته مناســبة للعمل 
كموظــف أو لتقديم طلــب للحصول على 
الهجرة. بعد ذلك، يُطلب من الفرد مشاركة 
بياناته الشــخصية لقاء دفع مبالغ مســبقة 
للتعجيل بعملية تقديم التأشــيرة/الهجرة أو 

الحصول على العمل.
هــذه  تقــول  األحيــان،  بعــض  وفــي 
المؤسســات بأنهــا ســتعيد هــذه المبالــغ 
بمجــرد انتهاء العملية. مــن المهم التأكيد 
بأن هذه االتصاالت احتيالية - وال عالقة 
لـ“فــي إف إس غلوبــال” بهــا وال تعتبر 
جزءاً من العمليات الهادفة للحصول على 

تأشيرات.
إلــى ذلــك، إن “فــي إف إس  وإضافــة 
غلوبال” ليســت شــركة توظيف وال تقدم 

وظائف أو استشارات تتعلق بالهجرة.

االحتياليــة التي قــد تتواصــل معهم عبر 
الرسائل القصيرة والصوتية والمنشورات 
الخاصة بالمستهلكين والملصقات والبريد 
اإللكترونــي ومــا إلى ذلك. ويقــوم فريق 
أمن المعلومات في الشــركة، بالتحقق من 
ســوء اســتخدام العالمة التجاريــة واتخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة عنــد القــدرة ضد 

الكيانات االحتيالية.
ومــن  المؤشــرات التــي تشــير إلــى أن 

المؤسسة التي تتواصل معكم احتيالية:
1. تقوم الكيانات المتحايلة بنشــر وظائف 
ممتــازة عبــر اإلنترنــت برواتــب عالية 

ومزايا فريدة غير واقعية.
2. يتم إرســال رســائل البريد اإللكتروني 
مــع عروض العمــل أو الهجرة بمعرفات 
البريد اإللكتروني اإلحتيالية عبر حسابات 
 Hotmailو Yahooو Gmail شخصية

وغيرها.
3. يتم تلقي عروض عمل من شركات لم 

تتقدم بطلب توظيف لديها.
4 اســتالم عــرض عمل مــن دون إجراء 
مقابلــة، أو أوراق غيــر مختومــة بختــم 

السفارة، أو مختومة بأختام مزيفة.
5. إرســال عرض العمل من دون إجراء 
مقابلة، مع رســالة تطلب منك دفع رسوم 
طلب الحصول على التأشــيرة، أو تحويل 
األموال لحســابات المصرفية الشــخصية 
مع اإلنذار برفض طلب التأشيرة في حال 

اإلمتناع عن الدفع.
إضافة إلى ذلك، يجب على العمالء الحرص 
على عدم نشــر أرقام جوازات ســفرهم أو 
طلبات التأشــيرة في المســاحات العامة أو 
يبحث المحتالون دائماً عن ضحاياهم.على منصات التواصل االجتماعي، حيث 

فيناي مالهوترا
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المشتركة كابتكار مجتمع”.
مطابقة الشركات مع العمال

ناقشــت ســبيريتزر رؤى تعتمد على األبحاث مثل هذه في عرض 
تقديمي فــي مؤتمر األعمال اإليجابــي، والذي انعقد فــي الفترة من 
9 إلــى 10 مايو/ايــار 2019، في جامعة ميشــيغان روس. وكانت 
الجلســة االفتتاحية للمؤتمر، بعنوان “إمكانية العمــل اإليجابية في 

مكان العمل اليوم”.
وإلى أبعــد من أماكــن العمل المشــتركة، تراقب ســبيريتزر أيضاً 

تطورات واعدة أخرى في عالم العمل المتغير، بما في ذلك:
 )Freelancers Union( ظهور مؤسسات مثل اتحاد المســتقلين

الذين يقدمون مزايا ومساعدات أخرى للعمال المتعاقدين.
وتقــول ســبيريتزر، “تحــاول هــذه المؤسســات مســاعدة العمال 
المســتقلين الذين لديهم أشــياء مثل مزايا الرعاية الصحية، أو نظام 
معاشــات التقاعد، أو التطبيقات التي تســاعد المستقلين على تيسير 

دخلهم الشهري المتغير”.
إنشاء منصات رقمية مثل Upwork لمطابقة الشركات مع العمال 
المســتقلين - المحاميــن والمبرمجيــن والمصمميــن والمهندســين 
والمحاسبين والمسوقين وما إلى ذلك - الذين يمكنهم تقديم عطاءات 
في مشــاريع معينة. “إنه مثل التوفيق بين الخدمــات المهنية”، كما 

تقول سبيريتزر.
تستكشــف شــركات مثل Costco طــرق زيادة األجــور وضمان 
الحــد األدنى لعدد ســاعات العمل في األســبوع. تقول ســبيريتزر: 
وبالتالي يشتري الناس المزيد وتحقيق المزيد من المبيعات”.“إنهم يجذبون عماالً أفضل، والعمال يقدمون خدمة عمالء أفضل، 

طرق جديدة مشتركة للتقدم في مجال العمل

جاذبية العمل المشترك
يركز اهتمام سبيريتزر على مســاعدة كل من الشركات والموظفين 
على التقدم في هذا العالم المتغير. وتكمــن إحدى الطرق التي يمكن 
بها حدوث ذلك هــي: زيادة مســاحات العمل المشــترك، والتي لها 

القدرة على تقديم الفائدة لكل من الموظفين وأصحاب العمل.
تقــول ســبيريتزر، “إن أماكــن العمل المشــترك هي بيئــات عمل 
احترافية حيث يمكــن للعاملين عن بعد أو العمال المســتقلين إنجاز 
أعمالهم مقابل رسوم شهرية. إنها بيئة عمل احترافية حيث تحصل 
على شــبكة اتصال الســلكية، وآلة نســخ، وقاعة مؤتمرات يمكنك 

حجزها، وفي بعض األحيان قد تكون في بيئة هادئة ومكشوفة”.
وتضيف سبيريتزر، إن المرافق والمعدات وغيرها من الممارسات 
العملية تجذب الناس إلى أماكن العمل المشتركة. ولكن الشيء الذي 

يجعلهم يعودون هو وجود “زمالء” حولهم، حتى لو لم يعملوا معاً.
وجدت ســبيريتزر ومؤلفي البحث المشــاركين، وطالبة الدكتوراه 
هيالري هندريكــس، ومديرة األبحاث فــي “إتــش إل دبليو” بيت 
بيسفيس، أن األشخاص الذين يستخدمون مساحات العمل المشترك 
يقدمون مستويات أعلى من التقدم مقارنة باألشخاص الذين يعملون 
في مكتب منزلي أو مقهى أو في مكاتب الشركات. وقد يكونوا أيضاً 
أكثر إنتاجية وابتكاراً وإبداعاً. وفي الوقت نفســه، تساعد الشركات 

في التحلي بالمرونة وتوفير النفقات.
درســت ســبيريتزر وزمالءها في اآلونة األخيرة، تعريف العمال 
بمساحات عملهم المشتركة. تقول ســبيريتزر “لقد بدا أن األعضاء 
يقدرون بشدة وجود أشخاص آخرين والتفاعالت الحاصلة جرائها. 
لقــد رأوا على وجــه التحديد أن المســاحات واألنشــطة والفعاليات 

البروفيسور جريتشن سبيريتزر في جامعة ميشيغان روس عن كثب هذه  وتراقب  التطور،  العمل في  يستمر عالم 
التغييرات، حيث درست 3 توجهات عالمية على وجه الخصوص: طبيعة عقود العمل، واالنتقال من العمل مدى الحياة إلى 
العمل المستقل والعمل الموقت، خصوصاً بعد أن أصبح توقيت عمل الموظفين “حسب الطلب” بداًل من مدة محددة لـ8 

ساعات في المكتب، وموقع العمل بعد ظهور المكاتب المنزلية والعمل عن بعد وغيرها من الترتيبات البديلة األخرى.
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توظيف الالجئات يعزز

الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

 ديفيد ميليباند
الرئيس التنفيذي للجنة اإلنقاذ الدولية ووزير الخارجية السابق للمملكة المتحدة

نحــن نعيــش أزمة الجئين عالمية، ففي يونيو/حزيران، أعلنت المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة عن ارتفاع قياســي في عدد 
النازحين في جميع أنحاء العالم، رقم يُعتبر األعلى منذ حوالي 70 عاماً. 

ويواجــه العديد من الالجئين قيوداً في الوصول إلى أســواق العمل، بل وغالباً مــا يُمنعون كلياً من العمل والحصول على دخل. أّما الالجئات، 
فيواجهن صعوبة أكبر حتى، إذ يعشن فقراً طويل األمد، فضالً عن تعرضهن لمستويات عالية من االعتداء الجنسي.

في الدول الضعيفة والمتأثرة بصراعات، تعمل 4 فقط من بين كل 10 نســاء بأجر، بينما يعمل 7 من بين كل 10 رجال. وال تعتبر مســاعدة 
الالجئين أمراً صحيحاً من الناحية األخالقية فقط، وإنما أمر ذكي من الناحية االقتصادية أيضاً، ســواء كان ذلك بالنســبة لإلنتاجية االقتصادية 
في البلدان المستضيفة لالجئين، أو من أجل سالمة النساء الالجئات وأسرهن وأمنهن االقتصادي. وتنخفض نسبة مشاركة النساء الالجئات في 
سوق العمل بألمانيا واألردن ولبنان إلى حوالى 6 %. وحتى عندما تعملن، فإن فجوة األجور بين الجنسين تسلط الضوء على عدم المساواة. وقد 
وجد المنتدى االقتصادي العالمي أن 63 % فقط من فجوة األجور تم تخطيها في جميع أنحاء العالم، في حين أن النساء ما زلن يقضين ضعف 
الوقــت فــي أداء مهام غير مدفوعة األجر، مثــل األعمال المنزلية، مقارنة بالرجال. لذا فإن في األمر إيجابيات كبيرة في هذه الحالة تتمثل في 
مساعدة الالجئات وفي الوقت ذاته معالجة قضية عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك عدم المساواة في األجور. وكما ذكر المفوض السامي 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بوضوح في الميثاق العالمي بشأن الالجئين لعام 2018، فإن تمكين الالجئين من كسب دخل هو أفضل بكثير 
من تزويدهم بالمســاعدات، ألن ذلك يولد االعتماد على الذات وحرية االختيار. وغالباً ما يخفف وجود دخل، وفرصة الســماح للمرأة بالذهاب 
إلى العمل من حاالت العنف القائم على نوع الجنس، ما يساهم بالتالي في حماية العائالت بشكل أفضل أيضاً. على سبيل المثال، ال يتطلب على 

النساء الالجئات االعتماد على دخل أطفالهن العاملين في الشوارع، وبدالً من ذلك، سيتمكن األطفال من االلتحاق بالمدارس.
ويوضح تقرير جديد صادر عن لجنة اإلنقاذ الدولية ومعهد جورج تاون للنساء والسالم واألمن الفائدة االقتصادية الضخمة إذا ما تمكن الالجئون 
- وخاصة النساء منهم - من الحصول على وظائف، ووجد التقرير أن الالجئات يمكنهن المساهمة بمبلغ يصل إلى 1.4 تريليون دوالر سنوياً 
في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، إذا أغلقت فجوات العمالة والعائدات بين الجنسين في 30 دولة من التي تستضيف 90 % من الجئي العالم. 
كما أن سد هذه الفجوات لجميع الالجئين - عن طريق معادلة األجور ومعدالت التوظيف بين الجنسين في هذه البلدان - يمكن أن يعزز الناتج 

المحلي اإلجمالي العالمي ليبلغ 2.5 تريليون دوالر.
في الواليات المتحدة األميركية، يشــير التحليل إلى أن إذا ما شــاركت الالجئات في ســوق العمل بذات معدالت مشــاركة الذكور األميركيين، 
فسيتمكن من المساهمة بمبلغ 1.6 مليار دوالر في إجمالي الناتج المحلي األمريكي السنوي. ويأتي هذا في مقدمة دراسة أجرتها وزارة الصحة 
والخدمات اإلنسانية في العام 2017، تفيد بأن الالجئين قد ساهموا بمبلغ 63 مليار دوالر في االقتصاد األميركي بين عامي 2005 و2014. 

ولكن، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، إدارة ترامب قامت برفض هذه الدراسة.
أرقــام كهــذه يجب أن تُعتبر دعوة للعمــل والتغيير، إذ يجب أن توضع أجندة عالمية جدية تدعم فرص الالجئين للعمل من خالل الســماح لهم 

بالوصول إلى سوق العمل، بما في ذلك العمل الحر، وزيادة فرصهم في الحصول على عمل أخالقي.
لن يكون ذلك ممكناً إال إذا دعمت المؤسسات االقتصادية الدولية دوالً مثل تركيا ولبنان وإثيوبيا للوفاء بمسؤولياتها تجاه الالجئين وحتى سكانها. 
أوغنــدا مثــالً كانت واحدة من أول الدول التي حصلت على دعم اقتصادي لمســاعدة البالد على الوفاء بوعدها في الترحيب بماليين الالجئين 
ودمجهم اقتصادياً. وتستضيف اليوم أوغندا أكبر عدد من الالجئين في إفريقيا وتتمتع بأحد أعلى معدالت توظيف الالجئين في العالم، حيث تبلغ 
37 %، مقارنة بالواليات المتحدة بنسبة 40 %. وتعمل لجنة اإلنقاذ الدولية على الحث إلنشاء لجنة عالمية للنساء الالجئات والعمل، لمساعدة 
البلــدان األخرى على اتباع مبادرة أوغندا، والتي تشــمل الجهات المانحة والحكومات المســتضيفة والمنظمــات الدولية والقطاعات الخاصة. 
ويمكن البدء بعملية اختيار مدير إدارة جديد لصندوق النقد الدولي الجديد. ثم عند اختيار رئيس صندوق النقد الدولي الجديد، يجب أن يُطلب من 
المرشحين أن يعلنوا عالنية ما إذا كانوا يخططون لمواصلة عمل كريستين الغارد في مجال عدم المساواة في األجور بين الجنسين، وبالتحديد 

كيف سيتعاملون مع مسألة وصول الالجئات إلى سوق العمل.
الجنسين. الرهانات عالية جداً، بحيث ال يمكنها الفشل.إن مواجهــة الظلــم المتمثــل في عدم تكافؤ فرص حصول الالجئــات على العمل هو أمر ضروري في الكفاح العالمي من أجل المســاواة بين 
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أفضل رحالت القوارب والغوص في مالطا

زيارة الجزر
بالنسبة للرحالت بالقوارب البحرية، يمكن لزوار الجزيرة استعمال المراكب 
لزيارة جزيرة كومينو والبحيرة الزرقاء )بلو الجوون(، وتعد كومينو أصغر 
جزيرة من الجزر المالطية الثالث األساســية. تدور جولة المركب السياحي 
حول الجزيــرة وتمكن الراكب من االســتمتاع بمنظر الميــاه الفيروزية في 
البحيرة الزرقاء في تجربة فريدة من نوعها، ويمكنهم أيضاً اكتشــاف ميناء 
فاليتا الكبير الذي يشتهر ببنائه الجميل من الحجر الجيري وأبراجه الشامخة. 
و تعد هذه الرحلة بمثابــة تجربة هادئة و لكنها ثقافية أيضا ومناســبة لجميع 
األعمار. كما يمكن القيام فــي جولة بحرية كاملة حــول الجزيرة في تجربة 
خيالية ال يمكن تفويتها. ســيتمكن الزوار من مشــاهدة منحدرات دينجلي أو 
جزر سانت بول ولن يخفضوا أعينهم عن المنظر الطبيعي البديع. أو يمكنهم 
التمتع بجولة بحرية للمدن الثالثة. فســواًء بالبر أو بالبحر، تعد هذه المناطق 

األثرية تحف هندسية جميلة و ترحب موانئها بجميع الزوار.
أفضل موقع للغوص

أما عن أنشــطة الغوص فإن مالطا قد اختيرت كثانــي أفضل موقع للغوص 
عالميا في عام 2017. فبرامج الغوص متوفرة لجميع األعمار من المبتدئين 
والمحترفين على حد ســواء ليتمكن الجميع من االســتمتاع بمشاهدة مناظر 
األعماق الطبيعية والمخلوقات الغريبة والســفن و الطائــرات الغارقة. وتعد 

أيضاً فرصة ممتازة للمصورين ألخذ صور لمشاهد لم تلتقط من قبل. 
في إمكان الزوار الغوص إلى حطام سفينة الحراسة الدورية  )بي 29( حيث 
إنها أحد أشــهر مواقع الغوص في الجزيــرة للمبتدئيــن والمحترفين أيضاً. 
موقعها يبعد مســافة 150 متر عن ســاحل ســيركيوا وبعمق 34 متر تحت 
سطح البحر. فقد أغرقت كاسحة األلغام األلمانية السابقة عمداً في عام 2007 
بعد أن تم تأمينها للبيئة والغواصين حولها. و يسمح للغواصين المحترفين أن  
يستكشفوا داخل هيكل الســفينة، ولكن للمبتدئين الذين لن يتمكنوا من دخول 
الهيكل فبإمكانهم التمتع بمشاهدة المخلوقات البحرية المدهشة المتواجدة في 

الموقع لمراقبتها وتصويرها. 
ويمكن للغواصين أيضاً زيارة حطام ســفينة النســر الملكيــة التي كانت في 
الســابق تنقل الركاب من جزيرة مالطا إلى جزيرة غوزو ولكنها فككت في 

عام 1999 لتصبح وجهة للغواصين. 
وســيندهش الغواصين من األلــوان المتنوعــة والمخلوقــات المختلفة التي 
تمأل خليج ســانت أندرو ونقطة الرقــة، وعلى الرغم من عــدم وجود حطام 
الغواصين الدائمة لالستكشاف.لمشــاهدتها، لكن البيئــة الطبيعية الخالبــة للموقــع كافية بأن تشــبع رغبة 

يعتبر البحر من أهم الميزات التي تتمتع بها جزيرة مالطا على اإلطالق، ومع قربه من كل ركن من أركان الجزيرة، 
تكون األنشطة البحرية مثل التجول بالسفن السياحية والغوص في أعماق البحر شائعة جداً في الجزيرة بال 
شك. ويقول نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التسويق في هيئة مالطا للسياحة كارلو ميكاليف، “إن اكتشاف 
الجزيرة من البحر له مذاق آخر تماماً، حيث يمكن مشاهدة امتزاج ألوان اليابسة والبحر والسماء والشعور بأن 
ال مكان يشبه ذلك على األرض. ينسى الزوار جميع همومهم بمجرد اندماجهم بهذه التجربة وهذا الخليط 

المميز، حتى وإن كانوا في مزاج سيء.” 
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سوتشي لؤلؤة البحر األسود وعروسه

4 مناطق
تقــع المدينة فــي االتجاه الجنوب الشــرقي مــن مدينة كراســنودار مركز 
اقليم كراســنودار وتمتد حوالى 150 كيلومتر على ســاحل البحر، وتقسم 
مدينة سوتشــي الكبيرة الى 4 مناطق هي : ادلر وخوستينســكي ووسطي 
والزوريفسكي وكل هذه المناطق تشكل مجتمعة اضخم مجمع للمنتجعات 
والمصحات في روســيا. ويمكن اعتبار المدينة فندقاً كبيراً يســتقبل في آن 
واحد حوالى 100 الف شــخص ويصل عدد الذيــن يصطافون في المدينة 

حوالى 5 ماليين شخص سنوياً.
سوتشي عروس البحر األسود  تشتهر بطبيعتها الخالبة وخاصة عند ملتقى 
الجبال العالية مع شــواطئ الرمال ... وتعتبر مرتفعات “كراسنايا بوليانا” 
من أبرز المصايف الســياحية في المنطقة والتي تكثر فيها حمامات المياه 
الســاخنة وشــالالت المياه العذبة، إضافة إلى مناحل العســل. وهي تتمتع 
بمناخ معتدل للغاية معظــم أيام العام، إضافة إلى البحر األســود التي تطل 
عليه والذي يتميز بمياهه الدافئة التي يمكن السباحة فيها حتى شهر أكتوبر/

تشرين اول.
وتتميز حديقتا آربوريتوم وريفييرا بأنهما ضمن أشهر الوجهات التي يُقبل 
عليها الزوار في المدينة. وتشكل جبال القوقاز خلفية رائعة الجمال لمدينة 
سوتشــي، وتضم هذه الجبال منتجع كراســنايا بوليانا القريب للتزلج على 

الجليد.
لؤلؤة المصايف

سوتشــي تقع في منطقة شــبه اســتوائية. تعتبر لؤلؤة البحر األسود  وهي 
مصيف مشهور يحظى بشــهرة واسعة بين مواطني روســيا. وقد تغيرت 
تغيراً كبيراً جداً خالل الســنوات األخيرة. وظهرت في هذه المدينة عشــية 
األلعاب األولمبية الشــتوية التي جرت فــي المدينة عام 2014 عشــرات 
الفنادق على اختــالف أنواعها. ولهــذا فإن األماكن كافية الســتقبال جميع 
الضيوف. ويمكنك أن تقيم في فنادق سواء على ساحل البحر أو على سفوح 

الجبال، حيث تكون الحياة صاخبة في الصيف والشتاء على حد سواء.
ألوف السياح

ويأتي إلى المنطقة آالف السياح للتزلج على الثلج. ويستغرق السفر بالقطار 
من موسكو إلى سوتشي حوالى 24 ســاعة بينما تصل إلى هناك بالطائرة 
خالل ســاعتين. وهي مدينة كبيــرة، وخير مثــال على اختــالط الثقافات 
المتنوعة والتقاليد. وتتضمن المأكوالت المحلية كل أنواع األطباق الروسية 

والقوقازية التقليدية، إضافة إلى الكثير من أنواع الفواكه.
وتعد سوتشــي واحدة من المراكز الســياحية المهمة في روســيا التي تقع 
على ساحل البحر األسود وتشتهر بشواطئها وغاباتها وجبال القوقاز، كما 
لبعض من أفضل المرافق لممارسة الرياضات الشتوية.أنها استضافت دورة األلعاب األولمبية الشــتوية لعام 2014، وهي موطن 

سوتشي هي مدينة ومنتجع روسي يقع في كراي كراسنودار شمال الحدود الروسية الجنوبية. وتمتد المدينة 
على طول ساحل البحر األسود ، وأمام خلفية من القمم المعممة بالثلوج في جبال القوقاز.
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جمع وسائل تخزين الموسيقى
هناك أيضاً فئة من األشخاص يهوون جمع وسائل تخزين الموسيقى القديمة 
كالفينيل والكاســيت، حيث يقومون بشــرائها وتجميعها، حتى أنّهم يقومون 
أحياناً بدفع مبالــغ طائلة لقاء أقــراص الفينيل النادرة، وهؤالء األشــخاص 
بالعادة كباٌر بالسن نسبياً وليسوا من فئة الشــباب، وربما تكون هوايتهم هذه 

محاولة السترجاع شبابهم.
كذلك، وعلى الصعيد التقني، إن جودة وســائل تخزين الموسيقى القديمة تُعد 
سبباً بارزاً يُفسر شــعبيتها، فصحيح أنّنا نمتلك اليوم مكبرات صوت رقمية 
ذات جــودة عالية جــداً إال أّن مكبرات الصــوت هذه غالباً مــا تكون باهظة 
الســعر جداً، أما غالبية األشــخاص يمتلكون مكبرات صوت رخيصة ذات 
جودة متوســطة أو رديئة، لذا يحبذ بعض األشــخاص جــودة الصوت التي 
تُقدمها الوسائل القديمة. باإلضافة إلى ســبٍب تقني آخر أكثر أهمية، حيث أن 
وسائل التخزين الرقمية الحديثة هشة للغاية وليســت آمنة أبداً، والدليل على 
ذلك هو لألسف، خســارة صور أو ملفات صوتية كالموســيقى أو غيرها تم 
تخزينها على بطاقة ذاكرة أو قرص مدمج أو غيرها من الوســائل الرقمية، 
بينما تؤمن وســائل تخزين الموســيقى القديمة قدراً عالياً من األمان، وذلك 

لجودتها العالية حقاً.
وبالطبع، مــن غير المنطقي التوقع بأن تســتطيع وســائل التخزيــن القديمة 
منافســة الوســائل الحديثة، إال إنه ال يُتوقع أيضاً اندثارها، بل ســتبقى دائماً 
األشخاص.وسيلةً رومنسية ممتعة لالســتماع إلى الموسيقى، وســتبقى تثير العديد من 

شعبية وسائل تخزين الموسيقى القديمة ال تزول

مبيعات كبيرة
تبدو شعبية وسائل تخزين الموســيقى القديمة في عصرنا 
هذا مســتغربةً بعض الشــيء في ظل توافر وســائل أكثر 
عملية بشكٍل كبير، لكن هذه الشــعبية ال يمكن إنكارها، بل 
هي في ازدياٍد مستمر، فقد بيع ما يُقارب 4 ماليين قرص 
فينيل في عام 2017 بينما بيع فقط 3.2 ماليين قرص عام 
2016، ومــن المتوقع أن تصــل المبيعات مــع نهاية عام 
2019 إلى 4.5 ماليين قرص، وذلك في المملكة المتحدة 
لوحدها، أمــا في أميركا فقد بيع حوالــى 14 مليون قرص 

فينيل عام 2017 وهو الرقم األعلى منذ عام 1991.
وهذا التصاعــد في الشــعبية ليس مقتصــراً على أقراص 
الفينيل فقط، فقد شــهدنا أيضاً ازدياداً في شعبية الكاسيت، 
كما ازدادت نســبة مبيعات الكاسيت بشــكٍل ملحوظ على 
عكــس االعتقاد الســائد بــأّن وســائل تخزين الموســيقى 
القديمة هذه قد اندثرت، لكن ما األسباب خلف هذه الشعبية 

المتصاعدة؟
قد يكــون الجــواب األكثــر بديهيــة هــو الحنيــن، فهواة 
االســتماع للموســيقى يحنّون إلى األيام القديمة التي كانوا 
يســتخدمون فيها وســائل تخزيــن الموســيقى القديمة هذه 
لالستماع إلى موســيقاهم المفضلة، وبينما يُمكن القول أّن 
الحنين هو من أهم األســباب خلف هذا التصاعد الملحوظ 
في الشعبية إال أنّه ال يُفسر لوحده لَم يقوم العديد من الشبان 
أيضاً بشــراء أقراص الفينيل مثالً، أو لَم تُباع التسجيالت 

الحديثة للفرق المعاصرة بشكٍل كبير أيضاً.
وهناك أسباب أخرى، منها:

- حس االمتــالك، حيث يمنح المســتمع إحساســاً بامتالك 
الموســيقى كأقــراص الفينيــل والكاســيت، للبشــر الذين 
يرغبــون دائمــاً بامتالك األشــياء التــي تعجبهــم وجعلها 

خاصة بهم لوحدهم.
- الرغبة بجــذب االنتباه، حيــث تُظهــر اإلحصائيات أّن 
قرابة نصف الذين يشــترون أقراص الفينيــل عمرهم أقل 
من 25 عاماً، وهو أمٌر مفاجئ بحــق، لكن يبدو أّن هؤالء 
الشــباب يعتقدون أّن امتالك هذه األقــراص وعرضها أو 
تشــغيل الموســيقى من خاللهــا يجعلهــم مميزيــن، أو قد 

يساعدهم حتى على إثارة إعجاب باقي األشخاص بهم.

في يومنا هذا، أصبح االستمتاع بالموسيقى أكثر سهولة من الماضي، فأي شخص يستطيع عبر هاتفه 
أو  القديمة  الموسيقى  إلى  أو كمبيوتره استخدام تطبيقات عدة، حيث يستطيع عبرها االستماع  الذكي 
أحدث اإلصدارات بسهولة، أو ولوج موقع يوتيوب مثاًل واالستماع لما يشاء. لكن على الرغم من أّن األمر بهذه 
البساطة في عصرنا هذا، إال أّن وسائل تخزين الموسيقى القديمة كقرص الفونوغراف المعروف باسم فينيل 

(Vinyl Record) والشريط المدمج المعروف باسم كاسيت ال يزاالن يمتلكان شعبيًة كبيرة.
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عودة األسطورة ...
أعلــن فنــدق 
فـلـــــــــز  را
فـورة  ســـنغا
عـــن إعــادة 
 ، حــــه فتتا ا
بعــد عمليـــة 
لترمـيـــــــم  ا

الدقيقة. واآلن يســتطيع المســافرون انتظار مســتويات جديدة من 
زة لإلقامة  الراحــة التي ال تضاهى والخدمة الفائقة مع تجربة معزَّ
بأجنحــة الفندق التي تتجســد علــى أرض الواقع مــن خالل طاقم 

الضيافة األسطوري.

“بيغليز” تحتفل بعيدها الثالثين
احتفلت حانـة 
بيغليـــز فــي 
فندق ميلينيوم 
المطــار دبي 
بعيدها الـ30، 
تـشــــتـهـر  و
الـحــانـــــــة 
البريطانـيـــة 

بطعامها الممتاز والترفيه الحي. وال يُعد هذا البار الُمزيَّن بتذكارات 
الطيران في الحرب العالمية الثانية مكاناً مثالياً للترفيه الليلي فحسب، 

بل هو أيضاً حانة رياضية تضم شاشات لالستمتاع بالرياضة.

فندق “ذا النغام”
إحتفاًء بأمسيات 
لــصــيـــــــف  ا
المرحــة، يقــدّم 
فندق ذا النغــام، 
نيويورك، غرفاً 
وأجنحــة بحلّــة 
جديـدة، حـيـــث 
تـــم تزويدهــــا 

بتراسات في الطابقين الخامس والحادي عشر. تتصل هذه التراسات 
الخاصة بثالث غرف للضيوف في الطابق الخامس، وجناح جونيور 

واحد وغرفتين في الطابق الحادي عشر.

متعة الـ“شيفال بالنك”
يــقـــــــــدم 
 C h e v a l
 B l a n c
 Randheli
للضيــــوف 
أفضــل مــا 
جــزر  فـي 

المالديف من خالل مجموعة من المنتجات المصممة حسب الطلب.
لخلــق عطلة ال تنســى، تبــدأ الرحلة الى الفندق علــى متن الطائرة 
المائية المصممة خصيصاً للوصول والمغادرة من راندهيلي للتمتع 

بالراحة واالستجمام.

هامبورغ تثير شغف زوارها
صـبـحــــــت  أ
غ  ر مبــــــو ها
إحدى وجهـات 
السفر المفضلة 
لدى المسافرين 
الخليجييـــــن، 
نظراً للمقومات 
السياحية الهائلة 

التــي تمتلكها والمواقع المذهلة على الواجهة البحرية والتي تعد من 
أبرز معالم المدينة، إضافة إلى مراكز التســوق العصرية، والفنادق 

الفاخرة، والمطاعم الراقية الحاصلة على نجمة ميشالن الشهيرة.

أروع اإلطالالت في المالديف
تدعــو فنــادق 
ومنتجعـــــات 
كونــــــــراد، 
ر  الخـتـبــــــا
بــــــــة  تـجـر
ئيــة  اســـــتثنا
بيـن أحضــان 
منتجع كونراد 

المالديف جزيرة رانغالي في شقة موراكا الفريدة الواقعة تحت الماء. 
تعتبر موراكا الفيال الوحيدة في العالم التي تطفو فوق سطح المحيط 

الهندي بينما يقع جزء منها تحت الماء.
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تاغ هوير تزيد سرعتها مع كاريرا ليدي
لتجسيد أسلوب وشخصية ساعات 
Carrera Lady الجديدة أطلقت 
السويســرية  الســاعات  عالمــة 
TAG Heuer مجموعــة مــن 
الصور عقب جلسة التصوير مع 
كارا ديليفيــن، عارضــة األزياء 
 ،TAG Heuer والممثلة وسفيرة
حيث أن شخصية كارا الشجاعة، 
وأنوثتهــا، وســمعتها العالميــة، 
هي خيــر مكّمل لهذه الســاعات 

العصرية.

ساعة الُمسافر من برميجياني فلورييه
 Toric Hémisphères ّتعد
Rétrograde ساعة المسافر 
األساســية من دار الســاعات 

برميجياني فلورييه.
تحتوي الســاعة على منطقتي 
توقيت، ولذلك فهي تسمح ألي 
والتصحيح  باالقتران  موقعين 
ألقرب دقيقة. حتى أنها تسمح 
بإقران تلك األماكن التي يوجد 
بها فارق توقيــت يبلغ نصف 

ساعة

“ليدي غولدن بريدج”
جــدد فريــق العمــل 
دار  فــــــي  الفنــــي 
السـاعات “كوروم” 
مفهوم أناقة الوقـــت 
من خــالل “كوروم 
ليــدي غولدن بريدج 
راونــــد 39 مللــم” 
والتــي تتزين بألوان 
الطيـــف وتُغلــــــف 

بكريســتال الوفير، لتُجســد الــدار مفهوم أناقة الوقــت وتجمع بين 
البساطة واألناقة لتتناسب مع احتياجات المرأة العصرية.

مجموعة ساعات اللياقة البدنية
أطلقت “كاسـيو” مع 
عالمة “إيفرالسـت” 
مـن  جديـــد  طــراز 
مجموعـة ســـاعـات 
البدنـيـــــة  اللياقــــة 

.G-SQUAD
وتحمل هذه الســاعة 
الحمــــراء كلـــــون 

قفازات المالكمة شعار “إيفرالست” على خلفية الساعة، وتحتوي 
على تقنية “بلوتوث” وميزة تتبع الخطوات وشعار )LCD( كلما 

.)LED( تم تنشيط إضاءة

ابتكارات “أدميرال ليجند”
دار  قــامـــــت 
ت  عـــا لســــا ا
“كــــــوروم” 
بكشــف النقاب 
إصدارات  عن 
ليجند  أدميرال 

42 األيقونية.
تتميز الساعات 

الجديدة بعرض شــاراتهم متعددة األلوان فــي توليفة من النفحات 
البحريــة، وعلبة ذات الجوانــب 12، وقطرها 42 مللم، مصنوعة 

من الفوالذ أو الذهب الوردي، وتتسم بأناقة فريدة.

“إبرهارد آند كو” في أهم المعارض

اســتقبل معرض Wopart تقديراً لفن الساعات الراقية، الذي يميز 
كالً مــن “إبرهــارد آند كو” و“ميرســمان”، تشــكيلة مختارة من 
المنحوتات البرونزية لـ“سلفادور دالي” عن موضوع - عزيز جديد 
عليــه - وهو “ســاعات االنصهار”: فرصة نادرة لالســتمتاع بهذه 

األعمال المميزة السريالية ثالثية األبعاد.
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إصدارمحدود بلون جديد
أطلقت “هواوي” 
إصدار المحـــدود 
مـــن هـاتـــــــف 
 H U A W E I
بلونه   P30 Pro
األبيض اللؤلؤي، 
وقد اســـــتـوحـَِي 
اإلصـدار بلونـــه 

الجديد من انعكاسات السماء على البحيرات المالحة.
يأتي هــذا اإلصدار المحدود مع هدية حصرية رائعة، وهي غالف 

للهاتف من سواروفسكي مرّصع بحبات الكريستال الفاخرة.

كابور سفير “ماالبار للذهب واأللماس”
شـــركـــة  قامــــت 
“ماالبــار غولــد أند 
وهي  ديامونــدس”، 
مــن أكبــر متاجـــر 
العالميـــة  التجزئـــة 
للمجوهـــرات مــــع 
250 صالة عـرض، 
بتوقيــع عقد مع نجم 
بوليوود أنيل كابور، 

والذي سيظهر في المسلسل التلفزيوني الجديد الذي ستنتجه شركة 
ماالبار غولد أند دياموندس “ماالبار مومينتس”.

FOREO العناية ببشرة الرجال من
طــرحـــــــــت 
 F O R E O
تشـكيلة متنوعة 
مــن المنتجــات 
لتجميلــيـــــــة  ا
لـلــرجـــــــال، 
انطالقــــاً مـــن 
العنايـة بصحــة 

الفم وجمال األســنان، وصوالً لتنظيف البشــرة والحــدّ من ظهور 
عالمات التقدم في الســّن، وتهيئة بشــرة الوجــه لحالقة ناعمة بال 

حساسية وتهيّجات، ما يضمن التألق بإطاللة جذابة بكل سهولة.

... وهدايا مثالية لألصدقاء
 ،FOREO دَعت
العالمة الســويدية 
الرائــدة بابتكـــار 
مـنـتــجــــــــــات 
والعناية  الجمــال 
الشــخصية، إلــى 
االحتفــال باليــوم 

العالمي للصداقة مع مجموعة مميزة من ابتكارات العناية بالبشــرة 
التي تشكل هدايا مثالية لجميع الصديقات على اختالف اهتماماتهّن 
وأنمــاط حياتهّن. إذ تضمــن FOREO إطاللة مشــرقة ونضرة 

طوال الصيف.

الجيل الجديد المطّور من “سيتزن”
أصدرت سيتزن مجموعة جديدة 

من ساعات إيكو - درايڤ. 
وتتميـــز مجموعــــة ســـاعات 
 CITIZEN World Perpetual
Calendar، بعرضهــا التوقيت 
العالمي فــي 26 منطقــة زمنية 
والتقويــم الدقيــق بــال انقطــاع، 
وهــي معــززة بتقنيــة إيكــو - 
درايڤ العاملة بالضوء والخاصة 
بســاعات ســيتزن لتمنح حاملها 

الدقة الكاملة والمظهر األنيق.

أزياء الكتان مثالية
ألجواء الصيف

أتــى الصيــف وأصبحت األجــواء أكثر 
حــرارة، ولهــذا تقدم “ســوت ســبالي” 
تشكيلة مميزة من قطع الكتان األنيقة التي 

تتيح شعوراً مميزاً باالنتعاش.
يشــار، إلــى ان الكتــان يجســــد الخيار 

المثالي في الصيف.
ويذكر انه باإلمكان االختيار من تشــكيلة  
“ســوت سبالي” الواسعة، والمتوفرة في 

المتاجر وعبر اإلنترنت.
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“بالوع بلعة” ... أكثر الشالالت سحراً

كتب لمساعدة الضيوف على النوم 

نشــرت صحيفة الغارديان البريطانية، الئحة تضم أكثر شــالالت 
العالم سحراً وعددها 20، من ضمنها شالالت بالوع بلعة في  لبنان.

تقع شالالت مغارة الجســور الثالثة قرب بلدة تنورين الشمالية في 
قضاء البترون. وتعرف ببالوع بعتارة أو بالوع بلعا أو بالوع الجسور 
الثالثة، الذي يصنف كأحد أقدم شالالت العالم، حيث تتساقط المياه 

الباردة من ارتفاع 250 متر من كهف كلسي.
وعبر العصور، نحتت المياه ثالثة جسور كلسية على امتداد الكهف 
األساســي في نهاية انحدار شديد. ويعطي التآكل الطبيعي المتعّرج 
ووفــرة االخضرار الــذي يغلّف المكان انطباعاً بأننا أمام مشــهدية 

متخيلة، ورهبة العالم الطبيعي.

تعـــاون فـنــــدق 
شــيراتون غرانـد 
لندن بــارك لين، 
مع “هاتشاردز”، 
أقــدم متجر كتب 
في لندن، إلنشــاء 
مكتبــة تحتــــوي 
على مجمـوعــــة 

مختــارة من الكتب المخصصة لمســاعدة الضيوف على الحصول 
علــى نوم هنــيء. وتوفر المكتبــة الفريدة من نوعهــا 30 كتاباً من 

الروايات التي من شأنها أن تساعد الضيوف على طرد األرق.
وبالتعاون مع الدكتور ديفيد لويس، االختصاصي النفســي المعتمد 
وطبيــب النوم، تم وضع مجموعة من القواعد التي يجب أن تتواجد 
في الكتب، مثل اســتخدام الجمل القصيــرة والفصول الختامية التي 
تحقــق رغبة الدماغ في الوصول الكتمــال القصة. وصنُفت الكتب 
بحســب الفئات )الجيل العاشر، وجيل األلفية، والجيل زد(، ويمكن 
للضيــوف االســتمتاع بقراءة كتــاب من المكتبــة المتاحة ألعضاء 

الصالة والمقيمين في غرف أو أجنحة النادي، في غرفتهم الخاصة.

معبد عمره أكثر من 1000عام

اكتشف علماء االثار الذين يدرسون مدينة هرقليون القديمة الغارقة، 
أنقاض معبد وقطع أثرية عديدة بما فيها حلي ذهبية، وقطع فخارية 

ونقود معدنية وأجزاء من قارب لالحتفاالت الطقوسية.
وكشــف الغواصون المصريــون واألوروبيون مؤخــراً، عن آثار 
المعبد الرئيســي للمدينة، إلى جانب العديد من القوارب التي تحمل 

كنوزا من العمالت البرونزية والمجوهرات.
وقال عالم اآلثار فرانك جوديو، بأن الفريق ال يزال في بداية البحث، 
وأنــه ربما يتعين علينا مواصلة العمــل على مدى 200 عام قادمة. 

وكانت المدينة قد غرقت منذ حوالى 1200 عام.

سيارة إليزابيث تايلور بـ520 ألف دوالر

ذكــرت وكالة األنبــاء األلمانية، أنــه تم بيع ســيارة رولز رويس 
باللون األخضر، كانت مملوكة للممثلة األميركية الراحلة إليزابيث 

تايلور، في مزاد بنيويورك مقابل 520 ألف دوالر أميركي.
وقال متحدث باسم دار مزادات غيرنزي في نيويورك، إنه تم بيع 

السيارة، وهي من طراز سيلفر كالود، لمشتٍر مجهول.
يشــار إلى أنه تم طالء الســيارة باللون المفضل للممثلة، وظهرت 
فــي كواليس تصوير فيلم “كيلوبترا” في روما. وكان زوج تايلور 

حين ذاك إيدي فيشر، هو من أهداها هذه السيارة عام 1960.
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فــي إنقــاذ الفاكيتا قبــل فــوات األوان، وهو مــا رحب بــه الرئيس 
المكســيكي الســابق إنريكي بينيا نييتو في تغريدة مشــابهة، مؤكداً 
في الوقت ذاته أن المكســيك تركز كل جهودها علــى الحيلولة دون 

انقراض هذا النوع.
وبعد أقل من شــهر على تبادل التغريدات، التقى بينيا نييتو في مقر 
إقامته الرســمي في مكسيكو ســيتي مع دي كابريو ورجل األعمال 
الملياردير كارلوس سليم، واتفقوا على خطة مشتركة لحماية أسماك 
فاكيتــا. ونصت الخطــة على تحويــل الحظر المؤقــت على نصب 
الشباك في المياه التي تعيش فيها أسماك فاكيتا إلى حظر دائم وتعزيز 

جهود مكافحة االستخدام غير المشروع لشباك الصيد.
عامان بعدها وتحديداً في يوليو/تمــوز 2019 أدرجت لجنة التراث 
العالمــي موقع الجــزر والمناطــق المحمية فــي خليــج كاليفورنيا 
بالمكســيك ضمن قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بعد القلق 

حيال االنقراض الوشيك للفاكيتا.
ورغم هــذه اإلجــراءات وغيرها جــاء التحذير األخطــر من مجلة 
“رويال سوسايتي أوبن ســاينس”، حين أكدت أنه لم يعد هناك على 
مســتوى العالم ســوى أقل من 19 من هذه األســماك. وفقاً لمنظمة 
هي أكثر ثدييات البحر تعرضاً لالنقراض الوشيك.فاكيتا CPR التي أسستها وزارة البيئة المكسيكية، فإن أسماك فاكيتا 

الفاكيتا معرضة لإلنقراض بعد 70 عامًا على اكتشافها

الفاكيتا
في عام 1958 تّم اكتشاف سمكة الفاكيتا في أعالي خليج كاليفورنيا 
بالمكســيك الذي يعــد موطنها األصلــي. وال يتعدى طــول الحوت 
الصغيــر أكثر مــن 1.5 متــر وال يتجــاوز وزنــه 45 كيلوغراماً. 
وتتواجد الفاكيتا على أعماق تراوح بين 20 إلى 40 متراً في مناطق 
المد والجزر القوية وليس من السهل جداً تحديد موقعها على الرغم 

من عيشها في منطقة معينة، وفقاً لما تقوله األمم المتحدة.
اإلهمال أساس المشكلة

يرى رئيس اللجنة الدولية الســترداد الفاكيتــا )CIRVA( لورينزو 
روخاس براكو أن مسألة ســمكة الفاكيتا هي مسألة إهمال. ويشرح 
العالم المكسيكي الذي يعمل على إنقاذ الفاكيتا منذ أكثر من 30 عاماً 
“أنه على مدى عقود، اختار السياســيون والمسؤولون الحكوميون 
تجاهل المشــكلة واعترفوا في وقت متأخر جداً بأهمية الحفاظ على 
هذا النوع من الكائنات البحرية، وهو موقف متناقض ألن المكسيك 

لديها سجل كبير وقياسي في الحفاظ على الثدييات البحرية”.
وأوضح روخــاس براكو أنــه “بفضل اإلجــراءات التــي اتخذتها 
الحكومة المكســيكية، تم تجنب انقراض فيل البحر؛ وأن المكســيك 
كانت أول دولــة توفر مــالذاً للحيتان بمــا في ذلك لتكاثــر الحوت 
الرمادي، إضافــة إلى حالــة الذئب ذي البشــرة الرقيقة، أو األســد 

البحري لجزيرة غوادالوبي الذي تم إنقاذه أيضاً من االنقراض”.
وبحسب األمم المتحدة، يعود االنخفاض في أعداد أسماك الفاكيتا إلى 
قيام الصيادين بنصب الشباك الصطياد أســماك توتوابا، التي تباع 
بأثمان باهظة في الصين. ولكن كثيراً ما تعلق أسماك فاكيتا في تلك 

الشباك الخيشومية ما يؤدي إلى هالكها.
إجراءات ولكن؟!

في شهر مايو/أيار من العام 2017 أطلق الممثل األميركي ليوناردو 
ديكابريو تغريدة على تويتر حض فيها متابعيه على مســاندة جهود 
الصندوق العالمي للحياة البرية من أجل زيادة التوعية والمســاعدة 

بعد أقل من سبعين عامًا على اكتشاف سمكة الفاكيتا أو البقرة الصغيرة في اللغة اإلسبانية، وهي أصغر 
الثدييات البحرية على سطح الكوكب، فإن العالم على وشك فقدانها إلى األبد بسبب الجريمة المنظمة. 
ورغم توالي الوعود واإلجراءات فإن أعدادها الصادمة التي كشف عنها مؤخراً تنذر أن هذا النوع قاب قوسين 

أو أدنى من الزوال.

لورينزو روخاس براكو
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دعم المزارعين المتعاونين.

اآلثار االقتصادية
يؤثر تفشــي الوباء بشــكل خاص على صغار المزارعيــن الضعفاء ممن 

يفتقرون إلى الخبرة أو األموال لحماية حيواناتهم من المرض.
ففي فيتنام، يشــكل قطــاع لحــم الخنزير ما يقــرب من 10 % مــن قطاع 
الزراعة في البالد ويشكل لحم الخنزير حوالى ثالثة أرباع استهالك البالد 
من اللحــوم. وقد أعدمت البالد حتــى اآلن ما يقــارب 3 ماليين خنزير في 
إطار محاولتها للحد من انتشــار المــرض، ما أثار القلق حــول احتمال أن 
يســاهم مرض حمى الخنازير اإلفريقية في زيادة انعدام األمن الغذائي في 

المجتمعات التي تواجه بالفعل العديد من الصعوبات والتحديات.
وفي الصين، هناك على األقل 26 مليون منتج فــي مجال تربية الخنازير، 

ويوفر صغار المنتجين حوالى 50 % من إجمالي إنتاج لحم الخنزير.
أضاف خــوان لوبروث: “فقد بعــض المزارعين قطيــع الخنازير بالكامل 
بســبب هذا الوباء، وقد يســتغرق األمر ســنوات عديدة حتى تتمكن البلدان 
شديدة التضرر من التعافي من اآلثار االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن 

تفشي المرض”.
الخنازير )المنزلية والبرية(، وال يوجد حالياً لقاح فعال ضده.الجدير بالذكر أن الفيروس ال يشكل خطراً على البشر، فهو يؤثر فقط على 

ماليين الخنازير في آسيا ضحايا الحمى اإلفريقية

انتشار المرض
ظهر فيروس حمى الخنازير اإلفريقية في 6 بلدان آســيوية 
هي: كمبوديــا، الصيــن، جمهوريــة كوريــا الديمقراطية 
الشعبية، وجمهورية الو، ومنغوليا، وفيتنام. وتشير أحدث 
بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، إلى 
أن نسبة الخسائر الحالية تمثل أكثر من 10 % من إجمالي 

عدد الخنازير في كل من الصين وفيتنام ومنغوليا.
وقــال كبيــر المســؤولين البيطرييــن فــي الفــاو، خوان 
لوبروث: “نظراً لعدم وجود لقاح متاح في األسواق، علينا 
التركيز أكثر على جهود أخــرى لمكافحة المرض. يجب 
أن تكون الدول متيقظة عند نقاط الحدود البرية أو البحرية 
أو الجوية لمنع دخول المرض وانتشاره عن طريق إدخال 
الخنازيــر المصابــة أو منتجــات لحــم الخنزيــر الملوثة. 
ويجب اإلبالغ على الفور عن تفشــي المرض. كما نحض 
البلدان المعرضة لخطر انتشار المرض على تنفيذ تدابير 
فعالــة لألمن الحيــوي لمنع الخنازيــر الحيــة المصابة أو 

منتجات لحوم الخنزير الملوثة من عبور حدودها”.

الحد من انتشار المرض
وبحســب الفــاو، يمكــن أن تصــاب الخنازيــر الســليمة 
بالمرض عن طريق مالمســة الخنازير المصابة، ال سيما 
في حالة وجود دم. ويمكن أن تحدث العدوى أيضاً إذا كان 
الخنزير يتنــاول القمامة الملوثة أو منتجــات لحم الخنزير 
الخام أو غير المطهوة جيداً. ويمكــن أن تؤدي األحذية أو 
المالبس أو األدوات أو غيرها من المعدات الملوثة لعمال 

المزارع إلى انتشار العدوى.
وفــي ظــل تشــديد الفــاو علــى أهميــة اســتخدام أفضل 
الممارسات، فإنها تحث المزارعين المتضررين من حمى 
الخنازيــر اإلفريقية على عــدم نقل الخنازيــر أو منتجات 
الخنازيــر، وتحض عمال حــاالت الطوارئ والســلطات 
البيطرية على اإلشراف على التخلص من جثث الخنازير 
من خالل الحرق أو الدفــن في أماكنها، وتشــجع على أن 
يكون لدى البلدان اســتراتيجيات تعويض ســليمة من أجل 

قالت منظمة الزراعة واألغذية التابعة لألم المتحدة (الفاو)، إن ما يقرب من 5 ماليين خنزير في آسـيا نفق 
أو أعدم بسـبب انتشـار حمى الخنازير األفريقية (ASF)، وهو مرض فيروسـي معدي يصيب الخنازير البرية 

والمنزلية.
وقد اكتشف المرض ألول مرة في آسـيا في شـهر أغسـطـس/آب من العام 2018. ورغم أن هذا المرض ال 
يشكل خطورة على البشر، إال أنه يتسبب في نفوق جميع الخنازير المصابة، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية 

فادحة.
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شبيه البشر يشق طريقه إلى الفضاء
أرسلت روسـيا 
فيـدور، وهـــو 
روبـــوت  أول 
بمواصفــــات 
شــبيهة بالبشر 
إلــى محطــــة 
الفضاء الدولية 

بعد أن انطلق في مهمة الختبار مهاراته ودعم الطاقم.
وذكرت وكالة الفضاء الروســية، أن الهدف الرئيسي من الروبوت 
هو استخدامه في عمليات تمثل خطراً على البشر على متن مركبات 

الفضاء وفي الفضاء الخارجي.

إطالة العمر أصبح سهاًل
لحــظ العلمــاء من 
خالل الدراسات أن 
خطر الوفاة المبكرة 
مــن  ألكثــر  يزيـد 
الضعــــف إذا كان 
الشــخص يقضي 9 
إلى 10 ساعات في 
وضعيــة الجلوس، 

وأكــدوا أنه إلطالة العمر من الكافي أن نمشــي لمــدة 24 دقيقة في 
اليوم أو ممارســة التمارين الرياضية متوســطة الشدة لنفس المدة، 
وحتى أن تنظيف الشقة بإمكانه أن يزيد من متوسط العمر المتوقع.

خطر  دخول البالستيك مياه الشرب!؟
الصحـــة  ذكــرت منظمـــة 
العالميـــة، أن الدراســـــات 
المتاحة حالياً عن مدى سمية 
جزيئات البالستيك محدودة، 
مشــيرة إلــى أن هناك حاجة 
إلى مزيد من األبحاث لطمأنة 
المستهلكين. وكشف الخبراء 
أنــه علــى الرغم مــن أوجه 
القصــور فيه، فإنهــم عملوا 

على أساس أسوأ الفرضيات، ويثقون أن خطر دخول البالستيك إلى 
مياه الشرب سيظل محدوداً إذا تغيرت بعض البيانات.

تأثير عكسي للمضادات الحيوية!!!
أوضحــت دراســة 
أن  بـريـطـانـيـــة، 
األطـفـــال الـذيـــن 
يتلقـون مـزيــداً من 
الحيوية  المضادات 
تزيد نسبة زيارتهم 
إلــى الطبيــب مرة 

أخــرى، حيث إن إعطاء أكثر من جرعتيــن من المضادات الحيوة 
لألطفال سنوياً يزيد من مقاومة أجسادهم لعالجات إلتهابات الجهاز 
التنفسي بنســبة 30 %. ولذلك فإن األطفال يمكنهم الشفاء من نزلة 

البرد أو وجع األذن دون تلقي المضادات الحيوية.

لحظة فارقة بتاريخ البشرية
مــــــت  قـا
وكالة ناسـا 
بتثبـيـــــت 
كاميــرات 
لـيـــــة  عـا
الدقـة على 
فـــة  ا لطو ا

“روزاليند” المتوقع هبوطها في مارس/آذار عام 2021.
وتهدف الوكالة من هذه الخطوة إلى التعرف على إمكانية وجود حياة 
على المريخ أو اكتشاف كائنات ما عليه، حيث ستكون لحظة فارقة 

في تاريخ البشرية، كما ستغيّر فهم العالم للنظام الشمسي.

ابتكار زبدة من الماء
نجــح العلماء فــي صناعة 
زبــدة تتكــون أساســاً من 
80 % مــن المــاء مقارنة 
مــع الزبــدة الحالية،األمر 
الذي يجعلها مفيدة للصحة. 
وبحسب العلماء فإن ملعقة 

كبيــرة من الزبــدة العادية تتكون من 84 % مــن الدهون و16 % 
من الماء و100 ســعرة حرارية، في حيــن أن مكونات الزبدة التي 
تم التوصل إليها تشــمل على 80 % من الماء و25 سعرة حرارية. 
كما يمكن تعزيزها بمواد غذائية أخرى، مثل الفيتامينات أو الحليب 
أو البروتينات النباتية، مما سيجعل مذاقها يشبه الزبدة العادية تماماً.
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آلية للتنبؤ بالزالزل عبر صور الفضاء

الخديعة الكبرى للخاليا السرطانية !

أعلن كبير الباحثين في معهد الدراسات الفضائية في أكاديمية العلوم 
الروســية، سيرجي بولينيتز، أن علماء من بالده والواليات المتحدة 
ابتكروا منظومة آلية لإلنذار بقرب وقوع زلزال عبر صور الفضاء.

وقــال بولينيتز: ابتُكــرت منظومة آلية للتعرف إلــى الحاالت غير 
الطبيعية بمساعدة الصور التي تلتقطها األقمار الصناعية المناخية.

وكان علمــاء روس أول مــن الحــظ حــدوث ظواهــر غريبة في 
طبقة األيونســــفير فـــوق المناطــق التي تعرضــت إلى هــزات 
أرضيـــة، بعد تحليلهم للمعلومات التي أرســــلها القمر الصناعي 
Intercosmos-19. وعلى ضوء ذلك ابتكرت تكنولوجيا للتعرف 

آلياً إلى ما يحدث في طبقة األيونسفير قبل وقوع الزالزل.

خلصت دراســة 
لعلـمـــــاء فـــي 
كليــة الطب في 
جامعة ستانفورد 
األميركـيـــــة، 
إلى أن خاليــــا 
الســــــرطـــان 
تبعث “إشـارات 

مضللــة” إلى نظام المناعة في الجســم مفادها “ال تأكلوني”، لوقف 
 CD24 هجماته المكلف بحماية الجسم، ووجد العلماء بروتين يسمى
على غشــاء الخلية الســرطانية الخارجي يقوم بالتضليل. وعادة ما 
تحاط الخاليا السرطانية بخاليا أخرى يطلقها نظام المناعة الخاص 
بالجسم، األمر الذي يمنع انتشارها في الجسم. وعندما وضع العلماء 
حاجــزاً أمام هذه الخاليا في الفئران التي حقنت بخاليا الســرطان، 
وجدوا أن األمر أتاح لخاليا النظام المناعي مهاجمة خاليا السرطان، 
وقــد أدى ذلك إلى انخفاض نمو الــورم وزيادة وقت البقاء على قيد 
الحياة، التي تتشــابه مع يولوجيا مع اإلنســان. ويمكن أن يقود األمر 
نحو عالج سرطاني الثدي والمبيض اللذين يصيبا الكثير من النساء.

علماء يرصدون “سحابة النار” النادرة

رصــدت مجموعــة من العلماء فــي الواليات المتحــدة األميركية 
ظاهرة جوية نادرة تُعرف باســم “ســحابة النــار”، وانتهز علماء 
وكالة “ناســا” وNOAA الفرصة للطيــران داخلها، أثناء تحليل 

آثار الدخان الناجم عن حريق Williams Flats في واشنطن.
 ،pyrocumulonimbus وتتشكل هذه الغيوم الشاهقة، التي تسمى
عندمــا ترفع الحرائق ما يكفي من الحــرارة والرطوبة في الغالف 

الجوي، ما يؤدي إلى حدوث عاصفة رعدية.
وفرصــة االقتــراب من هذه الغيوم ودراســتها تعتبــر قيمة للغاية 

بالنسبة لعلماء الغالف الجوي بسبب ندرتها.

السموم البيئية خطر على األجنة

ينصــح خبراء الخصوبة النســاء الحوامل بضــرورة توخي الحذر 
الشــديد من مســتويات تعرضهن للمواد الكيميائية المسببة الختالل 
الغــدد الصماء، بعد النتائج التي توصلت لها دراســة حديثة أجراها 
باحثــون من جامعة “لييج” في بلجيكا عن وجود عالقة وطيدة بين 
آثار الســموم البيئية من حيث التطور الجنسي والخصوبة والتي قد 

يمتد أثرها لعدة أجيال.
كما أظهرت الدراســة أن مواد الـEDCs الموجودة في الصناعات 
البالســتيكية والمبيــدات الحشــرية، لهــا تأثير ســلبي على صحة 

البويضات والحيوانات المنوية، وكذلك جودة األجنة.
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أمل في عالج الزهايمر
بروتين  يتراكم 
 A m y l o i d
لــدى المرضى 
الذيـن يعانـــون 
مـــن فـقــــدان 
الذاكرة وتسـمم 
الدمــاغ، لــــذا 
عمــد الباحثون 

إلى إزالة الخاليا المناعية، التي تسمى الخاليا الدبقية الصغيرة، من 
أدمغة الفئــران التي تحمل عالمات مرض الزهايمر، حيث وجدت 
الدراســات أن هذه الخاليا تنشط الجينات المســؤولة عن المرض.
وعثــر على الخاليا الدبقية الصغيرة في جميع أنحاء الدماغ والحبل 
الشــوكي، ويعتقد أنها خــط الدفاع األول ضد العــدوى في الجهاز 
العصبي المركــزي. وتوصل الباحثون لعقار يمنــع الخاليا الدبقية 
الصغيرة من إرســال اإلشــارات الالزمة لبقائهــا، حيث إن حجب 
هذه اإلشــارة يــؤدي إلى القضاء على الخاليــا الدبقية الصغيرة في 
الدماغ. وكشــفت النتائج أن الخاليا الدبقيــة الصغيرة تتعرف أيضاً 

على لويحات Amyloid الضارة وتهاجمها.

التبريد لعالج الخيول
أفادت شـركة 
ريـفـايــــــف 
بي  كريوثيرا
أنهـا تـوفــــر 
أول مكـــــان 
مجهز لـعالج 
لخـيـــــــول  ا
بالتبريــــــــد 

يغطي جســم الحيوان بالكامل. وتستخدم هذه التكنولوجيا اآلن يومياً 
على الخيول في اســطبالت زعبيل، وهي مساحة خضراء في قلب 
الحي المالي في دبي. ويجري إدخال الخيول تدريجياً إلى مقصورات 
التبريد التي تتالءم بشــكل مريح مع أجسادها بطريقة تجعل الرأس 
والعنق في وضــع حر وتعريضها للضباب البارد الذي يتحرك في 
شكل دوائر. وبعد جلسات أولى تمهيدية للتكيف، يتم تطبيق العالج 
الكامل الذي يستمر حوالى 7 دقائق ويخفض حرارة الجلد إلى ما بين 
3 و5 درجات. ويُعتقد أن العالج بالتبريد يساعد في عالج االلتهاب 
والتئام األنســجة التالفة، ويختصر المــدة التي يحتاجها الرياضيون 

والخيول للتعافي بعد التمارين.

تطور ثوري في تقنية تعديل الجينات

CRIS-حقق علماء إنجازاً هاماً بتطوير تقنية تحرير الجينات الثورية 
PR لتكون قادرة على تعديل “العشرات أو حتى مئات الجينات”، ما 
يسمح لهم بإعادة برمجة شبكات الجينات بأكملها مرة واحدة. ويمكن 
للطريقة الجديدة استهداف 25 هدفاً داخل الجينات في وقت واحد، مع 
إمكانيــة الوصول إلى مئات األهداف األخرى. ما يعني أنه باإلمكان 
إجراء تعديالت أوسع على الجينات. ويعد تعديل الجينات تقنية جديدة 
نسبياً تتيح للعلماء إعادة نمذجة الحمض النووي عن طريق تصحيح 
الطفرات الجينيــة، كاالضطرابات الوراثية أو إضافة جينات جديدة. 
واســتُخدمت هذه التقنية لعالج األطفــال المصابين بأمراض وراثية 

خطيرة، أو سرطانات مستعصية أو فيروس نقص المناعة البشرية.

تطوير جهاز لرؤية المكفوفين

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريق بحث من سويســرا 
وإيطاليا قام بتطوير جهاز من شأنه تحفيز منطقة الدماغ المسؤولة 
عن الرؤية للمســاعدة في تمكيــن فاقدي البصر من رؤية الضوء، 
حيــث عمــل على ابتــكار طريقة لتوصيــل النبضــات الكهربائية 
للعصب البصري في األرانب عبر قطب كهربائي يسمى “أوبتيك 

سيالين”.
ونظــراً ألن اختبــارات الجهــاز ال تزال في مراحلهــا األولى، لم 
يتضح بعد ما إذا كان هذا التحفيز ســيمّكن الشــخص المكفوف من 
الرؤيــة مــرة أخرى، ولكنه يثبــت إمكانــات التكنولوجيا التي من 

شأنها حل مشكلة مئات آالف المكفوفين يوماً ما.
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حسب الطلب، وافق المستخدم “الضحية” على النسخة االحتياطية 
المصابة ونّزلها. وقد مّكن هذا االختبار الباحثين من الحصول على 
حقوق اســتخدام فائقة لوحدة التحكم في المنزل الذكــي، ما أتاح لهم 
التالعب في المنظومة المنزلية. وقد غيّر خبراء كاسبرسكي صوت 
رنّة المنبه إلثبــات اقتحامهم الناجــح للمنظومة، فاســتيقظ موظف 

كاسبرسكي في اليوم التالي على بعض الموسيقى الصاخبة.
ومن غير المرّجح أن يقُصر مجرم إلكترونــي يحظى بالقدرة على 
الوصول إلى مركــز التحّكم بالمنزل الذكــي، هجومه على “مزحة 
منبه” بحســب تعليق بافل تشيريموشــكن الباحث األمني في فريق 
االســتجابة لحاالت الطوارئ اإللكترونية في نظم الرقابة الصناعية 
لدى كاسبرسكي، الذي أوضح أن إحدى المهام الرئيسة للوحدة التي 
خضعت لالختبار كانــت دمج جميع “األشــياء الذكية” حتى يتمكن 
مالك المنزل من إدارتها من مركز منزلي واحد، وقال: “اســتهدف 
نظاماً توظيفه منتشــر، ومع أن معظم األبحاث كانت في السابق تتّم 
في ظروف مخبرية محددة، فقد أظهر االختبــار أنه ما زالت هناك 
قضايا يتعيّن معالجتها على الرغم من الوعي المتزايد بأمن إنترنت 
األشــياء. كذلك فإن األجهزة التي درســناها يتم إنتاجها على نطاق 
واسع وتوظيفها في شبكات منزلية ذكية عاملة أصالً”. وتقدّم الخبير 
في فريق االستجابة لحاالت الطوارئ اإللكترونية لدى كاسبرسكي 
بالشكر لشــركة “فيبارو” على “موقفها المسؤول تجاه هذه المسألة 
به، لجعل منزل زميلنا أكثر أمناً مما كان عليه قبل االختبار.المهمة، مع علمنا بحرص الشركة على األمن اإللكتروني واهتمامها 

تجربة القضاء على الثغر للتحكم بالمنزل الذكي

أمن إنترنت االشياء
مّرت ســنوات منذ أن بدأ النظر للمرة األولى في مسألة أمن إنترنت 
األشياء، ومع استمرار مشهد إنترنت األشياء في التوّسع والتطّور، 
تظّل أهمية النظر في أمن األجهزة قائمة وملّحة، ال سيما مع ظهور 
تهديــدات جديدة تواكــب المنتجات والحلــول الجديــدة، ما يعّرض 

سالمة المستخدمين للخطر.
وكان أحد موظفي كاسبرســكي تحدّى زمالءه من باحثي الشــركة 
إلخضاع نظــام منزلــه الذكــي لالختبار، فمنــح الباحثيــن إمكانية 
الوصول إلــى وحدة التحّكم الذكيــة بمنزله، نظــراً لكونه يربط بين 
العمليات الشاملة في جميع أنحاء المنزل الذكي ويشرف عليها. وألن 
االختراق الناجح من شــأنه أن يســمح للمهاجم اإللكتروني بالتطفّل 
على المنظومة المنزلية بأكملها لتحقيق جميع األغراض المنشودة، 

من التجّسس والسرقة إلى التخريب المادي.
وقــادَت مرحلة البحث األولــي الخاصة بجمع المعلومــات الخبراء 
إلى العديد مــن نواقل الهجــوم المحتملــة، أحدها عبــر بروتوكول 
االتصــاالت الالســلكية Z-Wave المســتخدم علــى نطاق واســع 
في التشــغيل اآللــي للمنــزل، وآخر عبــر واجهة الويــب الخاصة 
بلوحــة إدارة المنظومة، وثالث عبر البنية التحتية الســحابية. وكان 
هذا األخير أكثر نواقل الهجوم فعالية، إذ كشــف فحص األســاليب 
المســتخدمة لمعالجة الطلبات من الجهاز عن وجود ثغرة أمنية في 

عملية التخويل تتيح إمكانية تنفيذ شيفرات برمجية عن بُعد.
ومن شــأن نواقل الهجوم هذه مجتمعة، أن تسمح ألطراف خارجية 
بالوصول إلــى جميع النســخ االحتياطية التي جــرى تحميلها على 
الســحابة من جميع المراكــز الرئيســية التابعة لشــركة “فيبارو”، 
وتحميل نســخ احتياطية مصابة إلى الســحابة ثم تنزيلها على وحدة 

تحكم معينة - بالرغم من عدم وجود حقوق تسمح بذلك في النظام.

ً منزل أكثر أمنا
ونفّذ خبراء كاسبرســكي، من أجل إتمام التجربــة، هجوماً اختبارياً 
على وحدة التحكم أعدوا له نسخة احتياطية محددة مع برمجية نصية 
منفصلــة ومحمية بكلمة مرور. وأرســل الخبراء تالياً رســالة بريد 
إلكتروني ورسائل نصية إلى صاحب الجهاز الخاضع لالختبار عبر 
السحابة، لحثه على تحديث البرمجية الثابتة الخاصة بوحدة التحكم. 

حّدد باحثون في كاسبرسكي يحققون في وحدة للتحّكم بمنظومة نشطة للمنزل الذكي، وجود العديد 
السحابية  التحتية  البنية  في  برمجية  أخطاء  ثغرات  هذه  وتشمل  الوحدة.  هذه  في  الحرجة  الثغرات  من 
وقدرة على تنفيذ شيفرة برمجية عن ُبعد قد تسمح لطرف خارجي بالحصول على قدرة تحّكم فائقة بوحدة 
المصّنعة  “فيبارو”  شركة  كاسبرسكي  أْطلعت  وقد  الذكي.  للمنزل  التحتية  بالبنية  والتالعب  التحّكم 
لمنظومة المنزل الذكي، على النتائج التي وصلت إليها فعالجتها على الفور، وأجرت التحديث المطلوب على 

بروتوكوالت األمن.
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للمؤسسات بسبب نقص القدرة على مراقبة سير العمليات ضمن بيئة العمل. 
وقد يرجع الســبب في عدم القدرة على تطبيق هذا الشــرط الهام، إلى نقص 
الســجالت القديمة التي تســمح للمســؤولين عن حماية الشــبكة بتجميع كل 
األنشــطة التي تمت بشكل شــرعي، أو قد يكون ذلك بســبب نقص األدوات 
المناســبة لمراقبة أنشــطة خبيثــة وتهديــدات أمنيــة مســتمرة. يجب على 
المؤسســات العمل على ضمــان تكوين ســجالت كاملة يتم االســتفادة منها 
لتسجيل البيانات خالل فترة زمنية مناســبة. كما تعد أدوات مراقبة األجهزة 
الطرفية ضرورية للغاية للكشف عن أية أنشــطة مشبوهة ضمن بيئة العمل 
في حــال اســتطاعت أية جهــات احتياليــة االلتفــاف حــول أدوات الحماية 

األخرى.
4 - إجراء تدريبات االستعداد

ال يمكــن لحلول األمــن الســيبراني التعامــل مع كافــة مخاطــر التهديدات 
اإللكترونية، فعمليــات التحايل عن طريق البريد اإللكتروني على مســتوى 
الشركات تعتبر مثاالً واضحاً على دور األفراد في زيادة المخاطر األمنية أو 

الحد منها عند تنفيذ العمليات ضمن شركاتهم. 
يجب على المؤسسات القيام بإنشاء إطار عمل ينطوي على موافقات متعددة 
لتنفيذ المعامالت، وعمليات تأكيد ألية تغييرات يمكن أن تطبق على تفاصيل 
الحسابات المصرفية من خارج نطاق الشــبكة، من دون الموافقة على تقديم 

أية استثناءات للطلبات العاجلة التي يمكن أن تقدم من اإلدارات العليا.
5 - االستفادة من التدريبات للحماية

يمكن للمؤسســات االســتفادة، في مراحل مختلفــة، من التدريبــات التي يتم 
تنفيذها بشــكل افتراضي. ويمكن أن تســاعد الســيناريوهات والمناقشــات 
الالحقة في بعض الحاالت، المشــاركين على فهم بيئة العمل بشــكل أفضل. 
كما أن إشــراك أصحاب المصالح من الشــؤون القانونية والعالقات العامة 
ماهية البيانات، وما هي القضايا الهامة وغير الهامة والسبب وراء ذلك.والمجموعات األخرى في المؤسســة، يســاعد في توفير نظــرة ثاقبة حول 

خطوات تساعد برفع مستوى األمن اإللكتروني

1 - اختيار إطار العمل المناسب
من السهل بالنسبة لمعظم المؤسسات القيام بفحص الحوادث 
األمنية وتحليل األسباب األساسية وراءها وتحديدها بشكل 
منفرد، فضالً عن تطويــر حلول آنية محــددة لمعالجة تلك 
الحوادث. بيــد أن بناء برنامــج حماية شــامل يضمن أمن 
وحماية إطار العمل القياســي ضمــن أي صناعة، يضمن 
قدرة المؤسسات على التعامل ومعالجة العديد من الفجوات 
األمنية، ليــس فقط تلك األنظمــة التي تــم اختراقها بالفعل. 
وعلى الرغم من وجــود العديد من أطــر الحماية لالختيار 
منهــا، إال أن إطار العمل الذي توفره مؤسســة ســنتر فور 
إنترنت سكيوريتي CIS العملي والواقعي يضمن عناصر 
واضحة وتوجيهات يمكن للمؤسسات االستفادة منها للدفاع 

ضد التهديدات اإللكترونية المختلفة. 
MFA 2 - تطبيق أسلوب المصادقة

تعتبر طريقــة المصادقة متعددة العوامــل MFA من أبرز 
التوصيــات التــي يقدمها محللــو ســكيوروركس وأكثرها 
شــيوعاً وفعالية لتطبيقها علــى كل الخدمــات العامة التي 
توفرها المؤسســات. حيث يجب تطبيق هذا األســلوب من 
المصادقة على المســتخدمين عند الولوج إلى الخدمات من 
خارج شبكة المؤسسة، بما في ذلك التطبيقات السحابية مثل 
أوفيــس 365 وبرنامج Outlook والشــبكات االفتراضية 
الخاصــة VPNs وصفحــات تســجيل الدخــول األحادي 
SSO، إضافة إلى ضرورة قيامهم بتقديم كلمة مرور لمرة 
واحدة OTP باإلضافة إلى كلمة المرور األساسية. ويمكن 
إنشــاء كلمة المرور التي تســتخدم لمرة واحدة OTP عن 
طريق جهاز توفير الرقم الســري المتغيــر، أو عن طريق 
تطبيق خاص على األجهــزة المحمولة. وعلــى الرغم من 
إهمالها ضمن بعض المعايير األمنيــة، إال أن كلمة المرور 
التــي تقدم لمــرة واحدة عن طريق رســالة نصيــة قصيرة 
OTP SMS التي تصل إلى هاتف المســتخدم، تعد عملية 
مصادقة أكثر أماناً مقارنة بعمليــات المصادقة المكونة من 
عامل واحد فقط. يجب أن يُطبق أســلوب المصادقة متعددة 
العوامل على كافة المســتخدمين خصوصاً كبــار المدراء 
والمورديــن والبائعين الذيــن يحتاجون إلــى الوصول إلى 

أنظمة المؤسسة.  
3 - تعزيز قدرات المراقبة

غالباً ما تتعثر جهود االســتجابة للحوادث األمنية بالنســبة 

عرضت شركة سيكيوروركس، مجموعة من الخطوات التي تساعد المؤسسات في االرتقاء بمستوى األمن 
اإللكتروني لديها ورفع مستوى حماية وأمن المعلومات لديها، وهذه الخطوات هي:
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برنامج يعّلم احتياجات األطفال

طرحت إحدى الشركات التقنية، برنامج يُعلم األمهات بكل احتياجات 
األطفال الرضع من خالل صراخهن. ويعتمد البرنامج في عمله على 
الــذكاء االصطناعي، حيث يمكنه تحديــد وتمييز صرخات األطفال 
الرضــع، إلخبــار اآلباء واألمهات بما يريــده أطفالهم. وقام بتطوير 
البرنامج، باحثون من معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات ومقره 
في مدينة نيويورك )IEEE( والرابطة الصينية للتشغيل اآللي، الذي 
يكشــف ما إذا كان بكاء الطفل الرضيع إما بســبب الجوع أو التعب 
أو المــرض أو الشــكوى من ألم ما أو من تغير الجــو أو الرغبة في 
االحتضــان أو الحاجة إلى تغيير الحفــاض. واعتمد الفريق المطور 
للبرنامج، على “خوارزمية محددة”، تستند إلى التعرف التلقائي على 

الكالم، للكشف عن ميزات صرخات األطفال والتعرف عليها.

إرسال صور عالية الجودة عبر واتساب

يواجه تطبيق “واتساب” مشاكل ضغط الصور المرسلة عبره، وللحد 
من هذه المشــكلة بإمكان مســتخدمي نظام أندرويد من إرسال صور 
عالية الجودة، عبر إعادة تسمية الصورة بصيغة pdf أو doc، وعند 
إرســالها إلى المستلم، يعاد تسميتها بتنســيق jpg وستظهر الصورة 
األصليــة غير المضغوطة له. أما لمســتخدمي نظــام iOS، فتحفظ 
الصــور في تطبيــق الملفات، مع تحديد مجلــد لتطبيق موجود على 
الهاتف أو على iCloud Drive، أو استخدام مجلد Word لصورة ال 
تريد إرسالها إلى iCloud، حدد جهة االتصال واضغط على عالمة 
 ،Photo بدالً من صورة Document إضافة مرفق، ثم حدد مستند
وستسحب الملفات الخاصة بك، ويتم العثور على الصور وتحديدها، 

ثم إرسالها كمستندات غير مضغوطة بدالً من صور مضغوطة.

اتفاقية “أمنية” في األمن السيبراني

وقــع كل من الرئيس التنفيذي لشــركة “أمنيــة” التابعة لمجموعة 
بتلكو - البحرين، زياد شـــــطارة، ورئيـــــس جامعــــة العلــــوم 
والتكنولوجيــا االردنــي، صائب خريســات، اتفاقيــة تفاهم، تعقد 
من خاللها شــركة “أمنيــة” دورات تدريبية متخصصة في األمن 
الســيبراني لطالب الجامعــة وحديثي التخرج، لتكــون بذلك أول 
مشــغل اتصاالت في المملكة األردنية تقوم بعقد هذه الدورات من 

دون مقابل.

Snap نظارات ذكية بتصميم مميز من

أعلنت شــركة Snap عن جيلها الجديد من النظــارات الذكية التي 
أتت على هيئة نظارة شمسية بتصميم عملي. وزودت جوانب هيكل 
النظارة بكاميرات قادرة على توثيق الصور والفيديوهات وإرسالها 
إلــى الهواتف الذكية، ويمكنها التقاط صــور بدقة )1642/1642( 
بيكسل، وفيديوهات بدقة )1216/1216 ( بيكسل، ولها القدرة على 

التعامل مع تقنيات الواقع االفتراضي.
كما حصلت Spectacles 3 على ميكروفونات إلجراء المكالمات 
الصوتيــة، وبطاريــة قابلة للشــحن تلتقط ما يقــارب 200 صورة 
بالشحنة الواحدة، أما ذاكرة التخزين فتكفي لتخزين ما يقارب 100 

فيديو مدة الواحد 60 ثانية، وما يزيد عن 1200 صورة.
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سامسونغ ومايكروسوفت تتعاونان

أعلنت شــركة “سامســونغ” عــن المرحلــة التالية في شــراكتها 
االســتراتيجية طويلة األجل مع شــركة “مايكروسوفت”، لتوفير 
تجارب إنتاجية سلســة وموحدة عبر مختلف األجهزة والتطبيقات 

والخدمات.
وإلى جانــب ميزة التكامل الحصري مع تطبيقات مايكروســوفت 
فــي هاتــف Galaxy Note10، ســيكون للعمــالء اآلن طريقة 
بســيطة للعمل بشكل سلس عبر هواتفهم الذكية وأجهزة الحاسوب 
الشــخصية، بينما يقدم حاسوب Galaxy Book S تجربة جديدة 
تمامــاً في مجــال الحوســبة المتنقلة بفضــل قابلية التنقــل الفريدة 

وقدرات األداء الفائقة من الجيل التالي.
وتستمر الشراكة االستثنائية بين الشركتين بالتوسع من خالل تحقيق 

.Windowsو Galaxy أفضل استفادة من منصات

“دل” تضّم روسيا ألسواقها الرقمية
أعلنت “دل تكنولوجيز” توســيع منطقة 
الشرق األوســط وتركيا وإفريقيا لتشمل 
روســيا، فــي تغيير يبــدأ ســريانه على 
الفور، ضمن رؤية الشــركة في أن تلك 
البلدان لديها احتياجات ومتطلبات عمالء 
مشابهه ألســواق المنطقة، ما يؤدي إلى 
وضع روســيا ضمن األســواق المتقدمة 
رقمياً. وسيتولّى اإلشراف على المنطقة 

النائب األول للرئيس للشــرق األوســط وروســيا وإفريقيا وتركيا، 
محمد أمين، في حين يتولّى نائب الرئيس للشركة في روسيا بوريس 

شيرباكوف، قيادة العمليات التجارية المحلية تحت إشراف أمين.

“جينيتك” األسرع نمواً في العالم
صنّفـــت شـــركـــة 
لتطويــــر  جينيتــك 
الحلـــول األمنيـــــة 
الموحــدة وحلــــول 
الســالمـــة العامـــة 
وعمليـات األعمــال 

القائمة على استقصاء البيانات، كواحدة من أسرع الشركات المزودة 
لبرمجيات مراقبة الدخول نمواً في العالم، وهي تعتبر الوحيدة التي 
تحتل أعلى 10 تصنيفات عالمية في جميع قطاعات صناعة األمن 
المادي، بما في ذلك برامج إدارة الفيديو، وبرامج التحكم في الدخول، 

وبرنامج التعرف التلقائي على أرقام لوحات السيارات.

“إنسومنيا” يستعد لالنطالق في دبي

يســتعد مهرجان “إنسومنيا”، أطول مهرجانات األلعاب اإللكترونية 
الســنوية في المملكة المتحدة، لالنطالق في دبي )17 - 19 أكتوبر/
تشرين األول 2019(، في إطار شراكة مع “غلوبال إيفنت مانجمنت” 
التي تتخذ من دبي مقراً لها. ومن المقرر أن يســتمر المهرجان لمدة 
3 أيام وسيحفل بالفعاليات واألنشطة المتعلقة باأللعاب اإللكترونية، 

التي ستستقطب اآلالف من عشاق هذه األلعاب من أنحاء المنطقة.

مركز تدريبي لجودة االتصاالت في األردن
أقـــر االتحــــاد الدولــي 
لالتصـاالت، اتفاقـيــــــة 
العتمــاد االردن كمركز 
تدريبــــي دولــــي فـــي 
جــودة خدمــات  مجــال 

االتصاالت.
وقــام االتحـــاد بنشـــــر 
الصيغة النهائية للتوصية 
المقدمة مــن هيئة تنظيم 

قطــاع االتصــاالت والمتعلقــة بحمالت قيــاس وأنظمــة المراقبة 
ومنهجيــات أخذ العينات لغايات رصد جودة الخدمات المقدمة من 
خالل شــبكات الهواتف المتنقلة، على موقع االتحاد لغايات التزام 

كافة األطراف المعنية بمضمونها.
وأكــد رئيس مجلس مفوضي الهيئــة، غازي الجبور، أن التوصية 
تصف إطاراً أساســياً ألفضل الممارســات لقياس جودة الخدمات 
المقدمــة وتغطي جــودة شــبكات الهواتف المتنقلــة والخصائص 
والمتطلبات ألنظمة المراقبة وسيناريوهات لما بعد تحليل العينات 

المطلوبة.
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القطاع الصناعي.
سادساً: تعزيز اإلبداع: ســيؤدي الذكاء االصطناعي الســحابي إلى خفض 
التكاليف والتغلب على العوائق التي تحول من دون إجراء التجارب العلمية، 
واالبتكار، واإلبداع الفني، مما يوفر كنزاً من القدرات اإلبداعية للجميع من 
دون اســتثناء. ويُتوقع أن تصل نسبة الشــركات الكبرى التي تستخدم الذكاء 

االصطناعي إلى 97 %.
سابعاً: تواصل بال عوائق: ســيثمر الذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات 
عن سالسة في التواصل بين الشركات والعمالء وكسر حواجز اللغة. فالدقة 
والتفاهم والثقة ستكون مقومات للتواصل في المســتقبل. ويتوقع التقرير أن 

تحقق الشركات استفادة كاملة بـ86 % من البيانات التي تنتجها.
ثامناً: االقتصاد التكافلي: تعتمد شركات من جميع أنحاء العالم على التقنيات 
الرقمية والتطبيقات الذكيــة المتاحة على منصات الوصــول الموحد، وهذا 
يعني زيادة التعاون والتنســيق وتبادل الموارد، ودعم المنظومات العالمية، 
وزيادة اإلنتاجية، حيث يتوقع التقرير أن تســتخدم جميع الشــركات في كل 

مكان التقنية السحابية وأن تعمل 85 % من التطبيقات على السحابة.
تاسعاً: االنتشــار الســريع لتقنية الجيل الخامس: باتت تقنية الجيل الخامس 
واقعاً، وها هي تنتشر بمعدل أسرع من أي جيل سابق من التقنيات الالسلكية، 
والفرص التي تحملها في طياتها للناس والشــركات والمجتمع ال حصر لها. 
وتشير التوقعات إلى أن نسبة مستخدمي تقنية الجيل الخامس ستصل إلى 58 

% من سكان العالم.
عاشــراً: الحوكمة الرقمية العالمية: ال بد من موازنة التطورات في التقنيات 
يبلغ حجم البيانات العالمية سنوياً 180 زيتابايت )180 تريليون جيغابايت(.الرقمية بمعايير ومبادئ بيانية مشتركة الستخدام البيانات. ويتوقع التقرير أن 

10 توجهات تقنية لهواوي ترسم مالمح المستقبل

التوقعات
أوالً: العيش مع الروبوتات: يتوقع التقرير أن يصل انتشار 
اســتخدام الروبوتــات المنزليــة علــى مســتوى العالم إلى 
14 %، حيث تحفّز التطورات في العلــوم المادية والذكاء 
االصطناعي والتقنيات الشبكية على اســتخدام الروبوتات 

لقضاء أعمال منزلية وشخصية متنوعة.
ثانياً: قــدرات بصرية فائقــة: مع الدمج بيــن تقنيات الجيل 
الخامس، والواقــع االفتراضــي والواقع المعــزز، والتعلم 
بواســطة اآللة، وغيرهــا من التقنيــات الناشــئة األخرى، 
سيتمكن اإلنســان من رؤية ما وراء المسافات، واألسطح، 
والتاريخ، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستخدمين على مستوى 
األعمال التجارية والثقافة. ويتوقع التقرير أن ترتفع نســبة 
الشركات التي تســتخدم تقنيات الواقع االفتراضي والواقع 

المعزز إلى 10 %.
ثالثاً: االستغناء عن البحث: مع شروع األدوات واألجهزة 
التي تعتمد على البيانات والمجهزة بأدوات االستشــعار في 
توقع احتياجاتنا، لن نكون في حاجة للبحث عن المعلومات، 
فالمعلومات هي التي ستســعى إلينا. فأبحاث المســتقبل لن 
تقوم على الجهود البشرية، وســوف يتمكن الناس من بناء 
شــبكاتهم االجتماعية دون عناء، كما ستســتفيد القطاعات 
الصناعية مــن أنظمة الصيانــة التي ال تقوم علــى البحث. 
ويتوقع التقريــر أن يصل مســتخدمو تطبيقات المســاعدة 

الشخصية الذكية من أصحاب الهواتف الذكية إلى 90 %.
رابعاً: طــرق مصممــة خصيصاً: ســتعمل أنظمــة النقل 
الذكيــة علــى الربط بيــن األشــخاص والســيارات والبنى 
التحتية، وبالتالي سينعدم الزحام، وتزداد سرعة االستجابة 
للطوارئ، باإلضافة إلى ما سيثمر عنه ذلك من وظائف من 
شأنها أن تجعل حياتنا أكثر سالسة، وفي ضوء ذلك يرجح 
التقرير أن تصل نسبة الســيارات المجهزة بتقنية االتصال 

الخلوي بين السيارة وما يحيطها من أشياء إلى 15 %.
خامساً: العمل مع الروبوتات: بدأ التوجه إلى االعتماد على 
الروبوتــات الذكية يُحدث تحوالً في كثيــر من الصناعات، 
لكن من المتوقع أن تتولى الروبوتات مهاماً متكررة أخطر 
تتطلب مســتوى عاٍل من الدقــة. ويتوقع التقريــر أن يكون 
هنــاك 103 روبوتــات مقابــل كل 10 آالف موظــف في 

حددت شركة هواوي 10 توجهات كبرى تعمل حاليًا على صياغة أنماط حياتنا وعملنا بشكل مختلف، حيث 
يتوقع تقرير “الرؤية الصناعية العالمية” االتجاهات التقنية حتى عام 2025، حدوث نقلة نوعية على مستوى 
استخدام التقنيات الحديثة وفي مقدمتها تغطية شبكات الجيل الخامس، الذكاء االصطناعي، استخدام 

الروبوتات المنزلية، ونسبة استخدام تطبيقات المساعدة الذكية.
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Nokia 105 بتصميم عصري
أطلقــت شــركة HMD الجيل الرابع 
 Nokia 105 من هاتفها الكالســيكي
الذي يشــتمل علــى البطاريــة طويلة 
األمد القابلــة للنزع بكفاءة عالية أليام 
قبل الحاجة إلى إعادة الشحن لمواكبة 
احتياجات التواصل اليومية، فيما تُعد 
شاشــته قيــاس 1.77 بوصــة الملونة 

مثالية لأللعاب التقليدية.
يذكــر أن الهاتــف الجديــد يجمع بين 
التصميـــم العصـــري، والبســاطـة، 

والمظهر الجذاب في جهاز واحد يمثل قيمة كبيرة بحد ذاته.

GalaxyA90 الجديد من “سامسونغ”
تستعد شركة سامسونغ 
هـاتـــــــف  إلطــالق 
 ،G a l a x y A 9 0
حيث سـيزود النموذج  
بتقنيــات تعمـــل مـــع 
مـن  الخامـــس  الجيل 
اإلنترنت 5G، وقدرة 
على العمل مع شبكات 
 Bluеtooth 5.0
لتبادل البيانات بسرعة 

كبيرة.
وســيزود الجهاز بكاميرا أساسية ثالثية العدسة، مثبتة على هيكل 

متحرك، دقتها )5+8+48( ميغا بيكسل.
 Quаlcomm كذلك ســيحصل الجهــاز الجديــد على معالجــات
Snаpdragon 855 ثمانيـة النـوى، وذاكـرة وصـول عشــوائي 
6 / 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 265 / 512 غيغابايت، باإلضافة 
إلــى بطارية كبيرة بســعة 4400 ميلي أمبيــر، تعمل مع خاصية 

الشحن السريع.

Galaxy Note 10 الكشف عن سلسلة

أعلنت شركة سامســونغ عن سلسلة هواتف “غالكسي نوت 10” 
مع الكثير من المزايــــا، والتي تأتي ألول مــــرة مــــع شــاشــــة 
Infinity-O، بوجــود دائرة صغيــرة في منتصف الجزء العلوي 
األخير في الهاتف مع شاشــة كبيرة فائقــة اإلمكانية وتصميم أنيق 

بفضل الشكل الجديد للشاشة.
وهــذه المرة بطبيعة الحال، كانت سلســلة الهواتــف مختلفة، ألن 
الشــركة قررت إطالق نسختين من سلســلة نوت 10 وألول مرة 

في تاريخها.

Nokia 220 تكشف عن HMD
أطلقت شركة HMD هاتفها 
الجديــد Nokia 220 الجيل 
الرابع، الذي يدعم المكالمات 
الصوتيــة فائقــة الوضــوح 
مــن   LTE * عبــر تقنيــة 
شــبكات الجيل الرابع، وهو 

ما يتيح للمســتخدمين تصفح مواقعهم الشــبكية المفضلة، واستخدام 
شــبكة اإلنترنت، ومشــاركة المحتوى. وســيواكب الهاتف الجديد 
تطلعات المســتخدمين بالخصائص األساسية التي تحتاج إليها، بما 
فيها ممارســة األلعاب واالســتماع إلى الراديو من دون سماعات، 

والتصميم العصري وغيرها من المزايا الحديثة.

جهاز لتحسين الذاكرة
أعلنــت شــركة Humm عــن 
جهاز ذكي قابل لالرتداء بشــكل 
لصاقــة، يعمــل بمبــدأ التحفيــز 
العصبــي، يحّســن ذاكــرة مــن 
يرتديه، ويزيد من ســرعة التعلم 
لديه. كما يوفــر تحفيزاً كهربائياً 
معتدالً أثبت العلماء ســالمته بعد 

اختبارات دامت ألكثر من 30 عام، إذ يبعث بنبضة كهربائية للقشرة 
األمامية للمخ، تنتشر بعدها في أنحاء هذا العضو. ويستهدف اختراع 
الشــركة األشــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة، ويواجهون 

صعوبات في قراءة وتعلم مهارات ومعلومات غير مألوفة لديهم.
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“هواوي” لن تعتمد “هارموني أو أس”

نقــل موقع )ســي نــت( CNet التقني تصريح مســؤول بشــركة 
هــواوي، أن الشــركة ال تعتزم خالل العــام 2019الحالي إطالق 
أي هاتــف ذكي يعمل بنظام التشــغيل )هارمونــي أو إس( الجديد 
الذي أعلنت عنه حديثاً، بل ســوف تســتمر في االعتماد على نظام 

أندرويد.
وقــال المســؤول، إن “هواوي” قــد تلجأ إلى نظــام هارموني في 
حــال أصرت الواليــات المتحدة علــى فرض حظر شــامل على 
شــركة هواوي يمنعها من الوصول إلى األجزاء المهمة من نظام 

أندرويد، بما في ذلك خدمات غوغل، مثل: الخرائط، والمتجر.

فأرة ألعاب بأزرار بصرية من “ريزر”
أطلقت شــركة 
“ريــــــــزر” 
األميركية فأرة 
أللـعــــــــاب  ا
 V i p e r
الجديـدة، والتي 
تعتمــد عـلـــى 
أزرار بصريـة 

بدالً من األزرار الميكانيكية التقليدية، بسعر 80 دوالراً. وأوضحت 
الشــركة أن األزرار البصرية من شأنها زيادة سرعة الفأرة، حيث 
تمتاز الفأرة الجديدة بزمن استجابة يبلغ 0.2 مللي ثانية، وهو معدل 

أسرع ثالث مرات من األزرار الميكانيكية.
وتعتمــد الفأرة ، التي تــزن 69 غراماً، على المستشــعر البصري 
ريــزر 5G مع ما يصل إلــى dpi 16000، ومــا يصل إلى 450 

IPS، ومعدل تسارع 50G، ومعدل استقصاء 1000 هرتز.
وتــم تصميــم الفأرة لعدد 70 مليــون نقرة، كما تــم تجهيزها بكابل 
Speedflex المرن للغاية. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص 8 

مفاتيح قابلة للبرمجة بوحدات الماكرو والوظائف الثانوية.

“آبل” تنفق على البحث والتطوير

في العامين األخيرين، كان هناك الكثير من التذمر والسخط من كون 
شــركة آبل ال تقوم بتقديم الكثير من األشــياء “الجديدة” مع هواتف 
ايفــون، إال أنــه على ما يبــدو أن آبل قد كثفــت جهودها فيما يتعلق 
بالبحــث والتطويــر )R&D(. ووفقاً لتقريــر CNBC، فقد أنفقت 
شركة التكنولوجيا العمالقة 4.2 مليار دوالر على البحث والتطوير 
خالل الربع الثالث من عام 2019، ليوضح أنه بالمقارنة مع عمالقة 
التكنولوجيا اآلخرين Google وMicrosoft، أنفقت آبل مبالغ أقل 
نســبياً على البحــث والتطوير، فقد أنفقتا في الربع نفســه 13.4 % 
و15.7 % مــن إيراداتهما على التوالي على البحث والتطوير، أما 

بالنسبة آلبل، فقد بلغ هذا الرقم 7.9 % فقط.

... وقفزة كبيرة في ايراداتها

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، أن إيراداتها في النصف 
األول من عام 2019، ارتفعت بنســبة 23.2 % على أساس سنوي 
علــى الرغم من حملة أميركية مكثفة ضدها تحولت في النهاية إلى 

حظر تجاري في منتصف أيار/مايو الماضي.
وأوضحت “هواوي” غير المدرجة بالبورصة، التي بدأت اإلفصاح 
عن نتائجها الفصلية في العام الحالي فقط، أن إيرادات النصف األول 
ارتفعت إلى 401.3 مليار يوان )58.28 مليار دوالر( من 325.7 
مليار يوان )47.3 مليار دوالر( قبل عام، وبلغت شحنات الهواتف 

الذكية 118 مليون وحدة بزيادة 24 %.
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iPayLinks الصينية تدخل المنطقة

بدأت منطقة الشــرق األوسط بترسيخ نفســها كسوق ناشئة للتجارة 
اإللكترونية عبر الحدود نظراً لالنتشار الواسع للهواتف الذكية وتزايد 
 iPayLinks القوة الشرائية لدى المستهلكين، ويعتبر دخول شركة
الصينيــة لخدمات الدفع عن بُعد، على الســوق اإلقليمي حدثاً مهماً 
يهدف إلى بناء حلول الدفع الشــامل للشركات عبر الشرق األوسط. 
ويتوقع أن تقــوم iPayLinks، التي يقع مقرها في مركز األعمال 
التجارية بشنغهاي، على بناء جسر بين صناعة الدفع اإللكتروني في 
الصين والشــرق األوسط، مما سيساهم في نمو التجارة اإللكترونية 
في المنطقة، وتوفير تســهيالت الدفع المريحة، األمر الذي سيعزز 

بدوره العائدات ويتجنب الرسوم اإلضافية.

جهاز لكشف الكذب في المطارات

تسّوق مجموعة من الباحثين جهازاً لكشف الكذب يعمل بتقنية الذكاء 
االصطناعي، يحمل اسم “أفاتار”، ليصبح األداة الرئيسية في حفظ 
أمن المطارات حول العالم، حيث يوجه “أفاتار”، أســئلة للمسافر، 
ويفحــص بدقة ردود الفعل كتعابير الوجــه ونبرة الصوت وطريقة 
الكالم. ويســتهدف الجهاز مواجهة األشخاص ذوي النوايا الخطرة 
بدقــة كبيرة، وهو يســتخدم عدة ألوان منهــا األخضر واألحمر في 
تصنيف المسافرين، حيث يمر الشخص الذي يحظى باللون األخضر 
وفق تقييم الجهــاز، دون تحقيق إضافي، لكن الذين يحصلون على 
اللــون األحمر، يســتجوبون مــن قبل حراس األمــن. وتتراوح دقة 

الجهاز بين 80 - 85 %.

ذراع روبوتية تمّكن من اللمس والشعور

ابتكر العلماء ذراع روبوتية  Luke، تساعد مبتوري األطراف على 
اللمس واإلحســاس، ويمكن استخدامها اللتقاط األشياء بدقة متناهية 
مــن دون الضغــط عليها مثل قطف العنب، تقشــير المــوز وكتابة 
الرســائل. وقال قائد الدراسة البروفيسور غريغوري كالرك، وهو 
مهنــدس طبي حيوي بجامعة يوتا، إنه يتم التحكم في اليد واألصابع 
بواســطة أقطــاب كهربائية تزرع في عضــالت المريض، توصل 
بجهــاز كمبيوتر، مما يوفر حرية كاملة الســتخدامه في أي مكان، 
كما يوفر حاسة اللمس التي تعني أنه يمكن للمستخدمين التمييز بين 
األســطح المختلفة، ألنهم “يشعرون” باألشــياء عن طريق أجهزة 

االستشعار التي تغذي نبضات األعصاب في ذراعه.

Apple Card رسميًا للجميع
أعـلـنــــت 
“آبل” عن 
طـــــالق  إ
بـطـاقـــــة 
االئتمـــان 
صــة  لخا ا
بـــهــــــــا 
 A p p l e
 C a r d

رســمياً في الواليات المتحدة لكافة الراغبين بالحصول عليها ومن 
دون الحاجة لدعوات

وتأتــي البطاقة على شــكل معدنــي بتصميم أنيق ال يشــبه البطاقات 
التقليدية، حيث ال تحوي ســوى األسم وشــعار آبل وشريط ممغنط، 
وكذلك على شكل رقمي ضمن تطبيق المحفظة في آيفون وآيباد، وهي 
بالتعاون مع بنك Goldman Sachs. وتتم عمليات االقتطاع المالي 
من البطاقة عبر شــبكة ماســتر كارد ويتم ربط كل بطاقة حقيقية مع 
حســاب مســتخدم آليفون. ويتراوح معدل الفائدة ما بين 12.99 % 

إلى 23.99 % والحد االئتماني ما بين 250 إلى 7500 دوالر.
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وحصلت أوروبا على 26.2 % من حصة السوق 
)1.1 مليار راكب(، وجاءت أميركا الشــمالية ثالثاً 
بنسبة 22.6 % من حصة السوق )989.4 مليون 
راكب(، ثّم  أميركا الالتينية )302 مليون راكب(، 
بينما استحوذت شركات الطيران في منطقة الشرق 
األوســط على 5.1 % من حصة السوق )224.2 

مليون راكب(.

4.4 مليارات راكب في رحالت النقل الجوي 2018

سجل قطاع النقل العالمي العديد من األرقام اإليجابية خالل عام 2018، سواًء على مستوى أعداد الركاب أو 
تكلفة النقل أو زيادة عدد الرحالت. وجاء ذلك في التقرير الخاص باإلحصائيات العالمية للنقل الجوي لعام 
2018 الصادر عن االتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، والذي يسّلط الضوء فيه على الكفاءة المتزايدة في مجال 

الربط الجوي وتطوره المتواصل.

انخفضت

الكلفة الحقيقية 

للنقل الجوي

إلى أكثر

من النصف

خالل السنوات

الـ20 األخيرة

وقــال المديــر العــام والرئيــس التنفيذي 
لالتحاد الدولي للنقل الجوي، ألكساندر دو 
جونياك: “إن الخطوط الجوية باتت تربط 
بين المزيد من األفراد والوجهات أكثر من 
أي وقت مضى، فحرية الطيران أصبحت 
اليــوم أكبر في شــكٍل ملحــوظ. وكما هو 
الحال مع كل النشــاطات البشرية، يترافق 
هذا التقدم مع تكلفة بيئية تســعى شــركات 
الطيــران إلــى تقليصها، فنحــن ندرك أن 
االســتدامة هي عنصر أساسي يمّكننا من 

االستمرار بتوفير مزايا النقل الجوي”.

تطلع نحو األفضل
أضــاف دو جونيــاك: “نعتــزم الحــدّ من 
انبعاثات الكربــون ابتداًء من عام 2020، 
وســنقوم بحلــول عــام 2050 بتخفيــض 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عن 
طائراتنا إلى نصف المســتويات المسجلة 
عــام 2005، لكــن تحتاج هــذه األهداف 
الطموحة إلــى دعم الحكومــات، كما أنّنا 
بحاجة ماســة إلــى وقود طيران مســتدام 
وتقنيات جديدة وطــرق أكثر كفاءة لبلوغ 

مستقبل يراعي بصورة أكبر البيئة”.

أعداد الركاب في تزايد
ويظهــر التقريــر، أن شــركات الطيران 
نقلــت 4.4 مليــارات راكــب في رحالت 
مجدولة، محققة زيادة بنســبة 6.9 % عن 
عــام 2017، أي 284 مليون رحلة جوية 
إضافية. واستطاعت شركات الطيران في 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ نقل أكبر عدد 
من الركاب على مستوى القطاع مستحوذة 
علــى 37.1 % من حصة الســوق )1.6 
مليار راكب، بزيادة بلغت 9.2 % مقارنة 

بعام 2017(.

خدمات الشحن
في عام 2017، ســجلت خدمات الشــحن 
الجــوي أداًء قوياً، بينما شــهد عام 2018 
زيــادة طفيفة فــي أحجام الشــحن الجوي 
بالتــوازي مــع حجم التبــادالت التجارية، 
حيث حققت سعة الشحن )التي تقاس بطن 
الشحن المتاح في الكيلومتر( ارتفاعاً بنسبة 
3.4 % مقارنــة بـ9.7 % في عام 2017. 
وبينما ازدادت السعة بنسبة 5.2 % في عام 
2018، انخفض عامل الحمولة بواقع 0.8 
نقطة مئوية ليبلــغ 49.3 %. وجاءت أول 
5 شــركات طيران من حيث طن الشــحن 
لــكل كيلومتر فــي الرحــالت المجدولة: 
شــركة فيديكس )17.5 مليار(، ثم طيران 
اإلمــارات )12.7 مليــار(، ثــم الخطوط 
الجوية القطرية )12.7 مليار(، ثم شــركة 

خدمة الطرود المتحدة )12.5 مليار(.

خطوات نحو األمام
ووفقًا إلحصائيات “إياتا”، سجلت معدالت 
اإلشــغال مســتويات غير مســبوقة بنسبة 
81.9 % علــى متــن الرحــالت الجوية، 
وتحســنت الكفاءة في استهالك الوقود بما 
يزيد على 12 % مقارنة مع عام 2010، 
وانخفضــت الكلفة الحقيقيــة للنقل الجوي 
إلى أكثر من النصف خالل السنوات الـ20 
األخيرة إلى حوالى 0.78 دوالر لكل طن 

شحن متاح في الكيلومتر.
وفــي ما يتعلق بالتحالفات الجوية، احتفظ 
تحالف “ســتار أالينس” بمركزه كأضخم 
تحالف لشركات الطيران في عام 2018 
مسجالً 21.9 % من إجمالي حركة النقل 
الجــوي المجــدول، يليه تحالف “ســكاي 
وورلــد”  “ون  ثــم   ،)%  18.8( )15.4 %(.تيــم” 

ألكساندر دو جونياك
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اتفاقية بين “األردنية” و“المغربية”
بين شركتي  ُوقِعت 
الجويــة  الخطــوط 
األردنيــة  الملكيــة 
الملكية  والخطــوط 
اتفاقيــة  المغربيــة 
تعاون تجاري على 

أساس الرمز المشترك تتضمن قيام الملكية األردنية بتسويق وبيع 
عدد غير محدود من المقاعد على الرحالت التي تشــغلها طائرات 
“المغربيــة” بين الدار البيضاء وعمان. وهذه الصيغة من التعاون 
بين الشــركتين ســتنعكس نتائجها إيجابياً على تسهيل حركة عبور 

المسافرين بين البلدين، وإتاحة خيارات أكبر للسفر.

صفقة بين “سيرتا” و“طيران صربيا”فالي بغداد تعزّز أسطولها بطائرة رابعة
ت  ز عـــّز
فـــــالي  “
بغـــــداد” 
للطيـــران 
اســـطولها 
بطائـــــرة 
جـديــــــدة 

ليصبــح 4 طائرات، فيما يُتوقّع وصــول طائرات أخرى حديثة في 
الفترة القريبة القادمة. وقال مصدر، إن الطائرة الرابعة وصلت إلى 
اســطول شــركة فالي بغداد، وهي من نوع بوينغ ، مشيراً إلى أنها 

الطائرة الرابعة وفي نهاية العام ستصبح هناك 5 طائرات.

أبرمت شركة مطار بلغراد لخدمات الضيافة “إيه بي سي”، والتي 
اســتحوذت عليها بالكامــل مجموعة “ســيرتا” اإلماراتية ، أضخم 
صفقة في مجال الضيافة الجوية لشــركة الخطوط الجوية الصربية 
“طيران صربيا”، تشــمل الضيافة وتقديم الوجبات والمشروبات، 
وخدمــات البيع على متن الطائرة أثنــاء الرحالت، وتقديم منتجات 
الســوق الحرة، وعدد من الخدمات اللوجستية، وذلك لمدة 8 أعوام 

متتالية قابلة للتجديد لمدة تصل إلى 15عام.
ووقع الصفقة رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرتا عبد هللا الشمري، 
والرئيس التنفيذي لشركة طيران صربيا دنكان نايسميث، بحضور 

ممثل السفارة اإلماراتية بصربيا إبراهيم الدرمكي.

“االتحاد للطيران” إلى الغوس
هبطت طائرة االتحاد للطيران من طراز بوينغ )9-787 دريمالينر( 
في الغوس، في أول رحلة لها من أبوظبي. وتضم الطائرة المرتبة 
بنظــام الدرجتين، 299 مقعداً منها 28 مقصــورة في درجة رجال 
األعمال و271 مقعداً ذكياً في الدرجة الســياحية. كما أعلنت تشغيل 
طائــرات مــن طراز بوينــغ )787 دريمالينر( ابتــداًء من أكتوبر/
تشرين األول 2019، على رحالتها اليومية بين أبوظبي وجاكرتا.

“إيرباص” تصدر نتائج “نصف 2019”
أعلنت شــركة “إيرباص” عــن نتائجها الماليــة الموحدة للنصف 
األول من عام 2019، مواصلة التزامها بالتوجيهات الخاصة لعام 
2019 بالكامل. وســجل إجمالي اإليــرادات الموحدة زيادة لتصل 
إلــى 30.9 مليار يورو )مقارنة بـــ25.0 مليار يورو في النصف 

األول من عام 2018(.
وشــهدت “إيرباص” تســليم 389 طائرة تجاريــة )بالمقارنة مع 
303 طائــرة(، وعلــى مســتوى الطائرات المروحيــة، فقد قامت 
بتســليم 143 طائرة )بالمقارنة مــع 141طائرة في النصف األول 

من عام 2018(.
يشــار إلى ان اإليــرادات المرتفعة في عمليات شــركة “إيرباص 
للدفــاع والفضــاء”، أتــت مدعومة بأنشــطة الشــركة فــي مجال 

الطائرات العسكرية.
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محطة دبي مع “إسكان أفياشن”تطوير مطار الغردقة الدولي

افتتح وزير الطيران المصري يونس المصري، ووزيرة السياحة 
رانيا المشــاط، أعمال تطوير مبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة 
الدولي،  ليكون جاهًزا للزيادة المرتقبة في أعداد األفواج السياحية 

الوافدة.
مــن جهتــه، قال رئيــــس الشــركة المصريــة للمطــارات، وائل 
النشــــار، إن إجمالي حجم تكلفة أعمال التطوير بمطار الغردقـــة 
الدولــي وصلت إلى مليار جنيه مصري حوالى )60 مليون دوالر 

أميركي( .

وقــع رئيس مجلس إدارة شــركة مصر للطيران للصيانة مصطفى 
 SKAN Aviation علــي الدين إمام والرئيــس التنفيذي لشــركة
أشــرف ناصر، عقد تأسيس محطة جديدة لشــركة مصر للطيران 
لتقديــم خدمات الصيانة اليومية للشــركات العاملــة من وإلى مطار 
دبي الدولي. بحضور رئيس مجلس إدارة الشــركة القابضة لمصر 
للطيران أحمد عادل الذي صرح، بأن المحطة الجديدة تمثل خطوة 
هامة نحو التوسع خارج نطاق القارة اإلفريقية خاصة في مطار دبي 

الذي يشهد كثافة تشغيل مرتفعة ما يعني منافسة أكبر.

إيران تدخل صناعة قطع غيار الطائرات

أعلن رئيس هيئة تطوير التقنيات الفضائية والشــحن والنقل المتقدم 
اإليرانيــة، منوجهــر منطقــي، حصــول مصنعيــن محلييــن على 

التراخيص الدولية الالزمة لصناعة قطع غيار الطائرات.
وأوضــح منطقي، علــى هامش ملتقى االحتياجــات التقنية لتصليح 
وصيانة الطائرات، أن “الطائرات منتج معقد ولصناعة قطع غيارها 
يتطلب اســتصدار تراخيص دولية، وحالياً نال مصنعون إيرانيون 
هذه التراخيص ودخلوا مرحلة التصنيع فعلياً”، كاشفاً أن المصنعين 
اإليرانيين، وعبر الحصول على التراخيص الدولية، باتوا يصنعون 

أغلبية قطع غيار صناعة الطيران الخاضعة للحظر.

هبوط أسهم الطيران الكورية الجنوبية

تعاني شــركات الطيران الكورية الجنوبية من تراجع في أســهمها 
منــذ يوليو/تموز 2019 إثر مقاطعة الكثير من الكوريين الجنوبيين 
للســياحة إلى اليابان وســط تصعيد في التوتر التجاري بين البلدين. 
ووصلت القيمة الســوقية المجمعة لـ6 شــركات طيران مدرجة في 
سوق “كوسبي” الرئيســي إلى 4 مليارات دوالر. وتراجعت أسهم 

الخطوط الجوية الكورية، بنسبة 31.1 % خالل الفترة المذكورة.
وفسر المحللون التراجع في أسهم شركات الطيران بأنه تأثير حملة 
“مقاطعة اليابان” والتي تشــجع الكوريين على االمتناع عن شراء 
البضائــع اليابانية والقيام برحالت إلــى الدولة المجاورة بعد فرض 

طوكيو لقيود تصدير مشددة ضد كوريا الجنوبية.

83



84

جديد سيارات

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2019

خدمات أوتوموتيڤ غاليريز آند ليرز من “أستون مارتن”

مساحة متميزة
وفــي تعليقــه، قــال المديــر اإلبداعي لدى “أســتون 
مارتن” ماريك رايتشــمان: “تخيّلوا منــزالً أو موقفاً 
فاخراً يتمحور تصميمه حول ســيارتكم. أو تصّوروا 
إنشاء مساحة متميزة الستعراض مقتنياتكم الثمينة من 
الســيارات الفاخرة، لقد أصبح هذا الحلم حقيقة واقعة 
اليوم. وبالنسبة لعشاق السيارات، تعادل أهمية الكراج 
أي غرفة أخرى فــي المنزل. وقد صممت “أســتون 
مارتن” حيّزاً مخصصاً يتيح إمكانية استعراض مزايا 
سياراتها، أو يعتبر جزءاً من مساحة ترفيهية متكاملة 
أكبر حجماً مزودة بأجهزة محاكاة وتقنيات حديثة، ما 
يرتقي بمفهوم امتالك ســيارات ’أستون مارتن‘ نحو 

مستويات غير مسبوقة”.
ومن خالل “أوتوموتيڤ غاليريز آند ليرز”، يحظى 
العمالء بفرصــة التعــاون مــع فريــق التصميم في 
’أســتون مارتن‘ ومهندســين معماريين مشــهورين 
يتمتعــن بالخبــرة المحليــة والفهــم المعّمــق لمزايا 
التصاميــم المخصصــة. وقــد أبــدع فريــق ماريك 
رايتشــمان، تصاميــم داخليــة مذهلة لبرج “أســتون 
مارتن ريزيدنسز” في ميامي المكّون من 66 طابقاً، 
وأدى فريقــه دوراً فــي تصميــم أول مركــز عالمي 
لعالمة “أســتون مارتــن” التجارية: “هــاوس أوف 
أستون مارتن أوياما” في طوكيو، فضالً عن تصميم 
الديكــورات الداخلية لعــدد كبير من مراكــز وكالء 

“أستون مارتن”.

منازل ومنصات
ويمكن بناء منازل أو مواقف ومنصات اســتعراض 
فاخرة مع وضع الســيارة في صلــب التصميم، فعلى 
سبيل المثال، أبدعت شــركة “أوبرموزر” الهندسية 
تصميمــاً معمارياً مذهالً على شــكل مســاحة دائرية 
تحت األرض لموقف ســيارة يمكــن أن يضم أعماالً 
فنية منها “أســتون مارتن فالهاال” وســيارة “أستون 
مارتن دي بــي 5”. وتقبع الســيارة المختارة في قلب 
مساحات الترفيه والمرح والمعيشة للضيوف.التصميم الفخم لتستقطب اهتمام الناظرين، مع توفير 

نجحت “أستون مارتن” في االرتقاء بمفهوم ملكية سياراتها إلى مستوى جديد كلياً، بإعالنها في بيبل بيتش 
عن إطالق خدمة تصميم جديدة لعشاق السيارات وهواة جمعها. وبفضل “أستون مارتن أوتوموتيڤ غاليريز آند 

ليرز”، يمكن للعمالء إنشاء المساحة األمثل لسياراتهم، سواء كان ذلك كراجاً مخصصاً أو موقفاً متكاماًل.
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BENTLEY MOTORSالذكرى المئوية لـ

احتفــاءاً بالذكرى المئوية األولى على تأسيســها، كشــفت شــركة 
 )Monterey Car Week( فــي احتفــال Bentley Motors
طرازين جديدين في أميركا، ســيارة Flying Spur الفاخرة عالية 
 EXP 100 GT والجديــدة كليّاً، والســيارة النموذجية GT األداء

التي تمثّل مستقبل صناعة السيارات للعام 2035.

شراكة بين “تويوتا” و“سوزوكي”

أعلنت شــركتا “تويوتا” و“ســوزوكي” اليابانيتان عن شــراكتهما 
في تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، حيث تتنافس شركات 
تصنيــع الســيارات في جميــع أنحاء العالــم على االبتــكارات في 
هــذا القطاع. وستســتحوذ “تويوتا” على نســبة 4.9 % من أســهم 
“ســوزوكي موتور” بقيمــة 96 مليار يــن )908 ماليين دوالر(، 
وســتقوم “سوزوكي” باســتثمار 48 مليار ين )454 مليون دوالر 

أميركي( في “تويوتا”.
يذكــر أن الشــركتين وافقتــا عــام 2017 علــى العمل ســوياً في 
تكنولوجيا الســالمة والبيئة، لكن  تلــك الصفقة لم تتضمن امتالك 

حصص متبادلة.

Fenyr SuperSport عودة
ت   د عــــــا
 F e n y r
 S u p e r
 S p o r t
ث  حــــــد أ

سيارات الهايبركار من W Motors التي يجري العمل على إطالقها، 
وتركز بشكل أساسي على األداء والقوة والسرعة. وسيقتصر اإلنتاج 
على 110 ســيارة، كونها نموذج رائع لســيارات األلياف الكربونية. 
وهي مجهزة بمحرك توربيني 3.8 مزدوج 800 حصان مســطح 6 
أسطوانات وقابض سرعة ثنائي 7 سرعات RDK، تسارع 0 - 100 

كلم/ساعة خالل 2.8 ثانية والسرعة القصوى 400 كلم بالساعة.

حافلة جزائرية بنسبة إدماج 65 %
كشفت المؤسسة الجزائرية 
 MEDITERRANEE
 P O L Y E S T E R
لتصنيـــع الشـــــاحنــــات 
والحافالت وبواخر الصيد، 
عن تركيــب “أفريكـــــا” 
جزائـريـــة  حافـلــــة  أول 
خاصـــة بنســــبـة إدمــاج 
65 % تنتجها مؤســــسـة 
خاصة بأعلى نســبة إدماج 
عـلــى اإلطالق، حـيــــث 
يتــم تصنيع هيــكل الحافلة 
وزجاجها الخلفي واألمامي 

ومقاعدهــا وواجهتها األمامية والخلفية مــع العديد من أجزائها في 
الجزائر.

 MEDITERRANEE من جهتـــه، أكــد مديـــر مؤســســـــة
POLYESTER حمــزة ســعيد أنهــم مســتعدون لتغطية الطلب 

الوطني إذا ما توفرت التسهيالت لذلك.

نسخة الرامي سبورت المحدودة

أعلنــت شــركة رام وصول مركبــة رام 1500 الرامي ســبورت 
المحدودة إلى الشــرق األوسط، وهي شاحنة تشمل ميزات حصرية 
ال تعــد وال تحصى فــي المجاالت التــي تحظى باألهمية بالنســبة 
للمشترين وتجمع بين مستويات جديدة من فخامة المقصورة والراحة 

والتكنولوجيا والقدرة والوظائف.
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“واز” تمضي قدماً  في مشروع “برادو”

كشــفت شركة “واز” الروســية عن خطتها لتوسيع أسرة مركباتها 
وزيــادة حجــم اإلنتاج، وذلك عــن طريق تحقيق مشــروع “برادو 

الروسية”، حيث سيتم تزويد السيارة بعلبة سرعة أوتوماتيكية.
وأعلــن مديــر عام مصنــع “واز” في مدينــة أوليانوفســك، عادل 
شــيرينوف، أن شــركته تنــوي أن تســتثمر في مشــروع “برادو 

الروسية” أو “باتريوت - 2020”، حوالى 110 ماليين دوالر.
وذكرت وســائل إعالم روسية، أن شــركة “واز” ستنتج بناء على 
منصة “واز” المطورة 4 نماذج من السيارات، وهي: رباعية الدفع، 

بيك آب، الفرغون ومونو كاب.

إعادة تطوير “دي بي 4 جي تي زاغاتو”

في مشــهد رائــع لن يتكّرر، يدخــل كادر العمل إلى منشــآت البناء 
الجديدة الخاصة بإعادة تطوير السيارات في قسم العمليات الخاصة 
لدى “أســتون مارتن” في نيوبورت باجنيل، حيث يخضع أكثر من 
10 نماذج من “دي بي 4 جي تي زاغاتو كونتينيويشن” لعملية إعادة 
بناء وتطوير دقيقة ضمن برنامج مواصلة التصنيع. وتسير خطوات 
إنتــاج الســيارة األغلى ثمناً من “أســتون مارتن” حتــى اآلن على 
قدم وســاق في المبنى الرئيسي لقســم “هيريتاج ديفيجن”، ويمتزج 
اإلتقان الحرفي ومنشآت اإلنتاج الحديثة إلتاحة المجال أمام بناء عدة 

سيارات معاً وفق برنامج إعادة التطوير، وللمرة األولى.

Mustang نسخة خاصة من فورد

 mustang تستعد شــركة “فورد” إلطالق نسخ خاصة من سيارة
الشــهيرة بمناســبة الذكرى الـ55 على إطــالق أول نموذج من هذه 
المركبات. وستطرح هذه الســيارات بنموذجين، مكشوفة وكوبيه، 
مزودين بهياكل انسيابية أنيقة، تميزها العجالت الرياضية الكبيرة، 
والشــبك األمامي العريض لغطاء المبرد والفتحــات الهوائية على 

.mustang  الهيكل والتي تعكس روح سيارات
وجهزت فورد ســيارتها الجديدة بمحرك جبار من 8 أســطوانات، 
وعــزم 450 حصانــاً، يعمــل مع علب ســرعة ميكانيكيــة ذات 6 
مراحل، وعلب ســرعة أوتوماتيكية ذات 10 مراحل، ونظامي دفع 

خلفي ورباعي.

Q3 Sportback من “أودي”

كشفت “أودي” عن أول سيارة كروس أوفر رياضية وفاخرة من 
.Audi Q3 Sportback انتاجها تحمل اسم

وجهزت الشــركة األلمانيــة ســيارتها الرياضية الكوبيــه متعددة 
االستعماالت الجديدة بنظام توجيه متطور تزداد  فيه نسبة تعشيق 
 quattro التروس مع زيادة زاويــة التوجيه، باإلضافة إلى  نظام

للدفع الرباعي المستمر في نقل الحركة.
وتعتزم “أودي” طرح الســيارة في أســواق الشــرق األوسط في 
النصف األول من عام 2020، وســيكون محرك TFSI ســعة 2 

ليتر أقوى محرك تُطرح به السيارة في المنطقة.
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اعتقال المدير التنفيذي لـ“إيران خودرو”

اعتقلــت الســلطات اإليرانيــة المديــر التنفيذي لمجموعــة “إيران 
خودرو” للســيارات، هاشــم يكــه زارع، بموجب مذكــرة قضائية 
صادرة بحقه، وفقاً لما ذكرته وكالة فارس لألنباء. ولم يتم الكشــف 

عن سبب اعتقال المسؤول لكن ذلك قد يرجع لقضايا فساد.
تعتبر “إيران خودرو” أكبر شــركة لتصنيع الســيارات في إيران، 
وتأسست عام 1962 وتنشط بتجميع سيارات بيجو. وبدأت الشركة 
تصدير منتجاتها إلى األسواق العالمية منذ 2003، وقامت بتصدير 
ســياراتها إلى أكثر من 30 دولة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وأوروبا الشرقية، ولديها معمل لتجميع السيارات في سورية.

 Centodieci الحصرية من “بوغاتي”

 Bugatti كشـــفت “بوغاتــي”، عن أحدث طــراز محدود لهــا
Centodieci فــي معــرض للســيارات الكالســيكية فــي والية 
كاليفورنيا األميركية، مشيرةً إلى أنه سيتم تصنيع 10 سيارات فقط 

من هذا الطراز، وسيبلغ ثمن السيارة الواحدة 9 ماليين دوالر.
يذكــر أن اســم الطــراز Centodieci، يعنــي الرقــم 110 باللغة 
اإليطالية، وتم اختياره ألن تصميم الســيارة مســتوحى من ســيارة   
EB110 Bugatti الخارقة، التي ازدهرت في أوائل التسعينيات، 

والتي ساهمت في إعادة إحياء وتجديد عالمة بوغاتي.

“هيونداي” تطلق “سوناتا” الهجينة

أطلقت شــركة هيونداي مركبتهــا الجديدة ســوناتا هايبرد الهجينة 
المجهزة بأول تقنية في العالم لنظام “التحكم النشط بتبديل التروس”، 
فضالً عن “سقف شمسي”  يُعيد شحن البطارية لزيادة مسافة الرحلة 
المقطوعة ومنع نفاد البطارية. وتم تجهيز السيارة بمحرك “سمارت 
ســتريم” G2.0 GDi HEV بســعة ليترين يعمل بالحقن المباشر 

للوقود، وناقل حركة هجين بست سرعات.
ويصــل مقــدار الطاقة المتولدة مــن المحرك 152 حصانــاً. ويولّد 
المحــرك الكهربائي للمركبة طاقة تبلــغ 38 كيلوواط ، أما مجموع 

الطاقة المتولدة من النظام فتبلغ 195 حصاناً.

”RS6 Avant  “ أودي تستعد لطرح

تســتعد شــركة “أودي” إلطالق ســيارتها من الفئة السادسة، التي 
تنافس أقوى الســيارات الرياضية. وســيتم تزويد الســيارة الجديدة 
“آر إس 6 أفانــت” RS6 Avant بمحرك قوي من 8 اســطوانات 
بســعة 4 ليترات، وخاصية ضخ “التربو”. وكذلك ســيتم تزويدها 
بمولد كهربائي بقدرة 48 فولتا، ما يرفع  قوتها االجمالية إلى  600 

حصان، وعزم الدوران إلى 800 نيوتن متر.
وتستطيع الســيارة الجديدة الوصول لسرعة 100 كلم/س من حالة 
الســكون في ظــرف 3.6 ثانية فقط، ويمكنها بلوغ ســرعة قصوى 

تصل لـ305 كلم/س.
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3.5 مليارات ليرة قيمة اعالنات السوريين
كشــــــف مـديــــر 
المؤســـسة العربية 
لإلعـالن، أيـمـــــن 
األخــــرس، عـــن 
الماليــة  الكتلــة  أن 
ت  نــــــا عـــال لإل
المصروفـــة عـــن 
طريــق المؤســـسة 
للعام 2018، بلغت 

حوالى 2.5 مليار ليرة سورية، بكل القطاعات سواء كانت إعالنات 
)رســمية، تجارية، طرقية ثابتة أو غير ثابتــة، مرئية تلفزيونية أو 
إذاعية أو في الصحف(، على حين إنها وفي العام الحالي، وبحسب 
دراســة تقديرية عن الربــع األول، وصلت إلى حوالى 400 مليون 

ليرة سورية.
وبيّن األخرس، أن اإلعالنات التي تنشــر عن طريق المؤسسة في 
الســوق اإلعالني تشكل ما نســبته 70 %، )ما يجعل الكتلة المالية 
لإلعالنــات في البالد ســواء كانــت عن طريق المؤسســة العربية 

لإلعالن أو غيرها تقدر بنحو 3.5 مليارات ليرة(.

اندماج “غانيت” و“غايتهاوس”

أعلنت مجموعة غانيت األميركية الرائدة في عالم الصحافة، ومنافستها 
“غايتهاوس”، عزمهما االندماج لتعزيز موقعهما في قطاع يعاني من 
صعوبات مزمنة. وستســتحوذ “نيوميديا إنفستمنت غروب” المالكة 
لـ“غايتهاوس، على “غانيت” عن طريق شــراء أســهمها في صفقة 
تقدر بـ1.4 مليار دوالر. وسيولد هذا التحالف بين “غانيت” )يو أس 
إيــه توداي( و“غايتهاوس”، عمالقــاً في الصحافة المحلية مع 263 
صحيفة يومية. وقال المدير العام لمجموعة نيو ميديا إنفستمنت، مايكل 
ريد، إنه من خالل توحيد موظفينا ومصادر دخلنا، سنتمكن من توسيع 
تغطيتنا المحلية وتعميق عروضنا من المنتجات للشــركات المحلية 

والتعجيل في انتقالنا من الصحافة الورقية إلى الوسائط الرقمية.

خدمة بث جديدة من ديزني بلس

تستعد ديزني إلطالق خدمة بثها عن طريق االنترنت، التي ستسمى 
ديزني بلس، وسيشكل دخولها تحوالً في سوق البث، فالشركة تمتلك 
مكتبة كبيرة من المحتوى )األفالم والمسلسالت والبرامج الخاصة(، 
باإلضافة إلمتالكها استوديوهات مارفل المنتجة ألقوى أفالم األبطال 
خالل السنين القادمة، ولوكاس فيلم التي تنتج جميع ما يتعلق بسلسلة 
ستا روارز، وفوكس، باإلضافة إلى شبكة ESPN الرياضية، وكل 
هــذا المحتوى ســيكون جزءاً من خدمة بلس حيــن تنتطلق، وهناك 
احتمــال أن ال تكتفي ديزني بكل ماتملكه، فهي قادرة على ترخيص 
 ،Netflix العديد من األفالم والمسلسالت التي ال تمتلكها مثلما تفعل

.Netflixوبالتالي سيشكل دخول ديزني تهديداً مباشر وقوياً لـ

إذاعة مجتمعية شبابية في االردن

اطلقت وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة 
االردنيــة جمانة غنيمات، البث الرســمي إلذاعــة المجتمع المحلي 
“مأدبــا هوانا”، التي تهــدف لدعم المجتمع المحلــي عبر اإلعالم. 
وتمثــل اإلذاعة، التي تبث برامجها عبر موقع التواصل االجتماعي 
فيس بوك، ترجمة رؤية شــبابية لتوفير منصة إعالمية، قادرة على 
خدمة المجتمع المحلي ومناقشة قضاياه بمهنية، وبما يعزز من حالة 

الوعي والتفاعل المجتمعي.
وقالت غنيمات، خالل مقابلة عبر األثير المباشر لإلذاعة، إن اطالق 
إذاعــة مجتمعية تدار بكادر شــبابي من أبنــاء المحافظة يعد إنجازاً 

مهما لشباب مأدبا، الواعي القادر على خدمة أبناء مجتمعه ووطنه.
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عضوان جديدان بـ“دبي العالمي للفنون”
أعلن مركــز دبي العالمــي للفنون 
عــن انضمام مدير الفنــون المرئية 
في هيئــة دبي للثقافة والفنون خليل 
عبد الوحيد، والمدير المســؤول في 
“ايفوبس ماركتينج آند بي آر” هينا 

باكت، إلى مجلس اإلدارة القائم.
وبهــذا الصدد، قالت باكت: أشــعر 
بامتنــان بالغ لمركز دبــي العالمي 

للفنون ألنه منحني هذه الفرصة لتشجيع الفن والفنانين في اإلمارات. 
إنه شــرف كبير أن أكــون جزءاً من هذا المجلس، وأن أســاهم في 

نجاحه الملحوظ.

ضرائب على اعالنات فايسبوك وغوغل!

إطالق Google Go في انحاء العالم

كشــف وزير االقتصاد 
الرقمــي والريادة مثنى 
الغرايبــة، عــن توجــه 
فرض  إلــى  الحكومــة 
ضرائب على اعالنات 

فايسبوك وغوغل.
وقــال الغرايبــة، إنه ال 
بد مــن فرض ضرائب 
على غوغل وفايسبوك 

في األردن، ألن عدد كبير من شركات االعالنات التي تشغل أيدي 
عاملة أردنية، اغلقت بسبب هذه الشركات.

أعلنــت شــركة غوغل 
إطالق النسخة المخففة 
Lite من تطبيق البحث 
التابــع لها علــى متجر 
فــي  ســتور”  “بــالي 

جميع أنحاء العالم.
وهــو تطبيق يســاعدك 

على الوصول إلى المعلومات على اإلنترنت وفي العالم من حولك، 
وذلك حتى مع استخدام اتصال غير مستقر.

وهو يفعل ذلك بينما يستخدم ذاكرة ومساحة تخزين أقل، مما يساعد 
هاتفك على البقاء سريعاً.

“إنتاج” منصة إلكترونية أردنية

أكــد المديــر التنفيــذي فــي جمعيــة شــركات تقنيــة المعلومــات 
واالتصاالت األردنية “إنتاج”، نضال البيطار، أن الجمعية تحضر 
لمشــروع جديد، وهــو منصة إلكترونية تجمع أحــدث المعلومات 
والبيانات والمؤشرات كافة المتعلقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومــات في المملكة. وأضاف، أن المنصة التي ســتحمل اســم 
“إنفو سنتر” ستضم وتجمع معلومات وأرقام ومؤشرات اقتصادية 
محدثة عن قطاعــي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وســيبدأ 
العمل بالمشروع في شــهر أيلول/سبتمبر 2019، على أن ينطلق 

مع بداية العام 2020.

Netflix مسلسل “دوالر” على

بدء عرض مسلسل “دوالر”، باللغة العربية، الذي تدور أحداثه حين 
يقــدم طارق )عادل كرم(، أحد العقول المبدعة في عالم اإلعالنات، 
فكرة تسويقية مدهشة الفتتاح بنك جديد في لبنان. إال أنه يثير حفيظة 
زينة )أمل بوشوشــة(، مديرة مالية شــابة ذكية وطموحة تعمل في 

البنك، حين يصر على تقديم فكرته أمام المدير التنفيذي للبنك فقط.
وتتسارع األحداث ليجد اإلثنان نفسيهما عالقين معاً في رحلة البحث 
عــن ورقــة نقدية بقيمة دوالر واحد. فهل ســيبقى الربح المادي هو 

هدفهما الوحيد؟
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تروبيل تطلق نظام التوزيع المحسن
أطلقت شــركة 
تـروبـيـــــــــل 
الستيراد السلع 
االســـتهالكية 
دول  فــــــــي 
مجلس التعاون 

الخليجــي ومقرها اإلمارات، آلية جديدة ومحســنة لتوزيع منتجاتها 
انطالقاً من مركز التوزيع والتخزين المتطور الخاص بها في مجمع 
دبي الصناعي. وستســهم عملية التوزيــع الجديدة التي تم العمل بها 
بالفعــل في أكثر من 400 متجر بما فيها متاجر “زووم” في جميع 

أنحاء اإلمارات.

أيزو سالمة الغذاء لـ“مصر للطيران”
جــددت “مصــر للطيــران” للخدمات 
الجويــة حصولهــا على شــهادة األيزو 
الدوليــة فــي مجــال الجــودة وســالمة 
الغذاء، ذلك بعد اجتياز التفتيش السنوي 
 TUV الذي أجــراه وفد متخصص من
Austria، إحــدى الشــركات المانحــة 

لشهادة األيزو. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة هشام عبد الحفيظ، 
إن مثــل هذه االعتمادات الدولية تســاعد عنــد إجراء أي اتفاق مع 
شركات كبرى الشــتراطها الحصول على هذه الشهادات، كما أن 
الحصول على هذه الشــهادة يأتي تأكيــداً على الدور الحيوي الذي 

تقوم به الشركة وتعزيزاً لريادتها الذي تتمتع بها اقليمياً ودولياً.

أول مرصد بيئي في سورية
الســورية  أطلقــت الجمعية 
لالستكشــاف والتوثيق أول 
مرصــد بيئــي في ســورية 
ســارية  أضخــم  وتشــييد 
خشبية، باإلضافة إلى نموذج 
لقريــة ســياحية مصغــرة، 
بمشــاركة ما يقــارب 150 

متطوع ومتطوعة من متطوعي الجمعية من مختلف المحافظات.
الجدير بالذكر أن معسكر المرصد يقام على 3 مراحل متتالية تحت 
شــعار: “قوية ... صلبة ... حرة”، واســتمرت المرحلة األولى منه 

لمدة 7 أيام متتالية.

رافعات جديدة في السوق الُعمانية
فـــت  ســــتضا ا
شـــركة تصنيع 
معــدات البنــاء 
الصينية “أكـس 
أم جي”  ســــي 
حفــل الكشـــف 

عــن منتجات جديــدة في العاصمة العمانية مســقط، لتقديم سلســلة 
منتجاتهــا الجديــدة من معدات البناء لمنطقة الشــرق األوســط، بما 
في ذلك رافعات ورافعات محملة على الشــاحنات ومنصات العمل 
الجوية، والتي تتناسب مع المناخ الجاف والرملي في المنطقة، وذلك 

بحضور أكثر من 200 عميل وعدد من الضيوف.

جائزة مرموقة لـ“الدا”
فــــــــــازت 
ة  ر ســـــــيــا
 L a d a
 V e s t a
ت  ا ذ  S W
المحرك 1.6 

ليتر بجائزة ســيارة الركاب األكثر كفاءة مــن الناحية االقتصادية، 
 OAMTS وذلك في إطار مسابقة ينظمها نادي السيارات النمساوي
سنوياً. وجاء الفوز بعدما أجرى الخبراء تقييماً شامالً للسيارة انطالقاً 
من اهتمامات المستهلك، حيث تم األخذ بعين االعتبار ثمن السيارة 

وكلفة صيانتها واستهالكها الوقود وجملة أخرى من العوامل.

“مرسيدس” تعتزم سحب ألف سيارة!
ســحب  مرســيدس  شــركة  تعتــزم 
944 ســيارة مــن األســواق الروســية 
بعــد اكتشــاف مشــكالت تقنية تســبب 
باالنــزالق. وسيشــمل الســحب بعض 
 Mercedes-Benz i-Class سيارات

التي طرحت في روســيا خالل شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2018. 
واكتشف الخبراء عيوباً بعمل أنظمة التحكم اإللكترونية ESP، مما 
يزيد خطر انزالق الســيارات عند تحميلها أوزان زائدة. واشــتكى 
مالكي i-Class في روسيا من أن أنظمة ESP في مركباتهم تعمل 
بشكل سيء، وفي بعض األحيان ال تعمل أبداً، وتظهر لوحات القيادة 

في المركبات رسائل تحذير لم يجدوا مثلها في كتيب التعليمات.
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بنك عوده يدعم الدفاع المدني
بنــك  أعلــن 
ه  د عـــــــــو
عـــن تقديــم 
أســــطـــول 
إضافــي من 
الدراجــات 

النارية ضمن مشــروع MotoAmbulance العائد إلى المديريّة 
العاّمة للدفاع المدني، المنفذ بالشــراكة مع UNDP، وتحت مبادرة 
 ،Champs وصنــدوق ،LBCI عيــش لبنــان”، وبالتعاون مــع“
ووزارة الداخليّــة، والمجلــس الوطني للســالمة المرورية. وجرى 

تسليم 10 دراجات ضمن هبة ستصل إلى 56 دراجة.

الدروع الذهبية لـ“اإلسالمي األردني”
فــاز البنك اإلســالمي 
بـجـائـــزة  األردنــــي 
الذهـبـيـــــة  الـــدروع 
االلكترونيــة  للمواقــع 
مــــن   ،2019 لعـــام 
أكاديمية جوائز التميـز 
في المنطقــة العربيــة 

ومقرهــا دبي، وذلك بحصــول الموقع االلكتروني للبنك على أعلى 
درجة تقييم عن فئة البنوك والمؤسسات المالية في األردن.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، حسين سعيد، نعتبر هذه الجائزة تقديراً 
للجهود التي يبذلها البنك لالرتقاء بأدائه.

العربي ينضم لـ“مجموعة بي إس أي”
أعلنت “مجموعة بــي إس أي” 
الفرنســية لصناعــة الســيارات 
عن اختيار العربي الهبيل لتولّي 
منصــب مدير عمليــات الوكالء 
الجديد في منطقة مجلس التعاون 
الخليجــي، حيث سيشــرف على 
خطط التوّســع اإلقليمية وشــبكة 

الوكالء في األسواق المحلّية.
ومــن خــالل منصبــه الجديــد، 

ســيعمل العربــي مع وتحــت إدارة المدير التنفيذي فــي المجموعة 
بمجلس التعاون الخليجي راكيش ناير.

Atanasova مديراً عاماً لموفنبيك االردن
انضمــت تاتيانــا أتاناســوفا إلى 
موفنبيــك  وريزدنســز  منتجــع 
العقبة، مباشــرة بعد 14 شــهراً 
من عملها كمدير فندق في منتجع 
موفنبيك البتراء، حيث اكتســبت 
خبــرة تصــل إلــى 16 عاماً في 

مجال الضيافة حتى اآلن.
وقبــل ذلــك، قــادت الفريق في 
 Silver House Business فندق

Hotel في صوفيا، بلغاريا، كما عملت في ألمانيا وتشيك وجنوب 
إفريقيا وبربادوس.

رئيس تنفيذي جديد لـ“مرسيدس بنز”
عينت شــركة مرســيدس-بنز الشرق 
األوســط، تومــاس كاليــن، بمنصب 
الرئيــس والمدير التنفيذي ليكون خلفاً 
لمــارك دي هايز، الذي حقــق العديد 
من اإلنجازات منذ توليه المنصب في 

مايو/آيار 2015.
ويتمتــع كالين بخبرة عالمية واســعة 
في قطاع السيارات، وسيتولى تحسين 

الخدمات في 13 سوقاً في الشرق األوسط، كما سيعمل على تعزيز 
الشــراكات مع القطاعين العام والخاص في المنطقة، باإلضافة إلى 

تعزيز التعاون بين المكتب اإلقليمي والوكالء.

“فارنك” تقدم خدماتها لمطارات دبي
شــركة  وقعت 
فارنك لخدمات 
إدارة المرافــق 
والتكنولوجيــا 
واالســــتدامة 
ومـقـرهــــــــا 
اإلمــــارات، 

عقــد جديد مع مطارات دبي لمدة 5 ســنوات، ســتخصص بموجبه 
فارنك نحو 800 موظف لتقديم خدمات التنظيف الشاملة في كل من 
المبنيين 1 و2 ومبنى “الكونكورس دي” وقرية الشــحن، باإلضافة 

إلى مطار آل مكتوم الدولي “دبي وورلد سنترال”.
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دفعة أولى للذكاء االصطناعي باألردن

خرجت أكاديمية انيفوترز لالستشــارات والتدريب الدفعة األولى 
من حملة الرخصة الدولية للذكاء االصطناعي في األردن.

ومنحــت األكاديمية الحاصلــة على االعتماد الرســمي من الهيئة 
االميركيــة الدوليــة، الرخصــة الدوليــة للــذكاء االصطناعي لـ6 

اشخاص بعد اجتيازهم اختبار القدرات.
وتمت مناقشــة سبعة نماذج في الدورة التأسيسية للرخصة الدولية 
للذكاء االصطناعي )بلوك تشــين، انترنت االشــياء، الروبوتات، 
الطباعة ثالثية االبعاد، الواقع االفتراضي، الواقع المعزز، الذكاء 

االصطناعي(.

األردن في إكسبو دبي
االردن  وقـــع 
عقد مشــاركته 
معــرض  فــي 
إكســبو 2020 
الـــذي  دبــي، 
يقام في الفتــرة 
الممتدة من 20 
أكتوبر/تشرين 
األول 2020 
إلى 10 أبريـل 

/نيســــان 2021، وذلــك خــالل لقاء وزيــر الصناعــة والتجارة 
االردنــي، طارق الحوري، والســفير االماراتي في االردن، أحمد 
علـــي محمـــد البلوشــي، يرافقــــه وفــد إكســـبـــو 2020 دبي، 
المؤلف من نائب رئيس للمشاركات الدولية مها القرقاوي، وعضو 
الوفد أحمد الحمدان، حيث جرت مباحثات موســعة خالل اللقاءات 
كافــة، تركزت على ســـــبل تعزيز االردن في معرض إكســــبو 
2020 بدبــي، وأبدى الجانب األردني اهتمامــاً وتعاوناً كبيراً في 

المشاركة.

أكاديميات سياسية لشباب األردن

وقع وزير الثقافة ووزير الشباب االردني محمد أبو رمان مع المعهد 
الهولندي للديمقراطية متعددة االحزاب اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع 
األكاديميات السياسية للشباب. وقال أبو رمان، إن إقامة االكاديميات 
السياســية والحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي تحت مظلة المعهد 
السياســي إلعــداد القيادات الشــبابية يعد من أبرز المشــاريع التي 
عزمــت الوزارة علــى تنفيذها، بالتعــاون مع العديد من الشــركاء 

الحكوميين والدوليين.
وقال الممثل المقيم للمعهــد الهولندي للديمقراطية متعددة االحزاب 
رامي العدوان: إن ابرام االتفاقية يأتي في اطار بناء ثقافة سياســية 

لتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في العمل السياسي والعام.

أول مركز لتدريس الفضاء في األردن

افتتحت األميرة سمية بنت الحسن، مبنى المركز اإلقليمي لتدريس 
علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آســيا/ األمم المتحدة، في االردن، 
بحضــور عدد من كبار المســؤولين المدنيين والعســكريين وعدد 
من رؤســاء الدوائــر والهيئات المختصة العامليــن في المنظمات 

الفضائية من مختلف أنحاء العالم.
يهدف هذا المركز اإلقليمي األول من نوعه على مســتوى المملكة 
والخامــس عالميــاً، إلى تعزير قدرات المملكــة واإلقليم في مجال 

علوم وتكنولوجيا الفضاء.
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MTN سورية اإلسالمي واالفتراضية يتعاونانمعرض للتوظيف برعاية

قامــت MTN برعاية المعرض التخصصــي للتوظيف والموارد 
البشــرية والمعرض التخصصــي للجامعات والمعاهــد الحكومية 
والخاصة، بهدف تعريف الشباب باحتياجات سوق العمل للكفاءات 
والمهارات المطلوبة وتعزيز جسور التواصل مع أصحاب المنشآت، 
وبالتالي توفير فرص عمل حقيقية للشباب من الطالب الدارسين في 

الجامعة والخريجين من مختلف االختصاصات مباشرة.
ويشكل المعرض فرصة هامة لشركة MTN سورية للقاء شريحة 
الشــباب وتعريفهــم على كافة الشــواغر الموفرة ضمن الشــركة، 
إضافة إلى تعريفهم على أحدث منتجاتها، خط “كوول” المخصص 

للشباب، والذي صمم ليناسب متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

وقع الرئيس التنفيذي لبنك ســورية الدولي اإلسالمي، بشار الست، 
ورئيس الجامعة االفتراضة الســورية، خليل العجمي، مذكرة تفاهم 
علمي، وذلك في مجال الدراســات واالستشارات واألبحاث وتبادل 
الخبــرات المصرفية واألكاديمية والعلمية وفي إطار إقامة أنشــطة 
علميــة وعملية وبما يســهم فــي تحقيق غايات التنميــة االقتصادية 

واالجتماعية.
وبهــذه المناســبة، قــال الســت، إننا ســعداء بالتعاون مــع الجامعة 
االفتراضية الســورية في ســبيل تقديم الدعم للموارد البشــرية التي 

دائماً ما يعتبرها البنك حجر الزاوية لنمو أعمال أي مؤسسة.

... وتفاهم مع “سند التنموية”

وقع الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام، ورئيس مجلس 
أمناء مؤسسة سند الشباب التنموية مؤيد حجازي، مذكرة تفاهم لتنفيذ 
برامج تدريبية لتنمية الطاقات البشرية في مجال الصيرفة اإلسالمية. 
وقال اللحام، تأتي هذه الخطوة لتؤكد دور البنك تجاه الشباب وطالب 

العلم، وتنمية الموارد البشرية في مجال الصيرفة اإلسالمية.
يذكر أن المذكرة نّصت على تنفيذ تدريبات عملية لطالب االقتصاد 
 Economic من اختصاص المصارف والمشــاركين في مشروع
Day الذي تقيمه مؤسســة ســند بشكٍل ســنوي منذ 6 سنوات، كما 
تنص المذكرة على منح المتدربين شهادات تدريبية شريطة حصول 

المتدرب على تقييم )60 %( بالحد األدنى.

دورة لبنك الشام حول غسل األموال

نّظم بنك الشــام دورة تدريبية بعنــوان “االلتزام وبناء برامجه في 
مكافحــة غســل األموال وتمويــل اإلرهاب”، وذلــك بالتعاون مع 

مديرية التدريب في مصرف سورية المركزي.
واستمر التدريب /15/ ساعة، بمشاركة /24/ موّظفاً من مصرف 
ســورية المركــزي والعاملين في مديرية مفوضيــة الحكومة لدى 
المصــارف، ومديرية العمليــات المصرفية، ومديريــة العالقات 

الخارجية، وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وحول التعاون، صّرح الرئيس التنفيذي لبنك الشــام، أحمد يوسف 
اللحــام، فقــال: “نحــن في بنك الشــام ملتزمون بدورنــا في تنمية 

وتطوير الموارد البشرية”.
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NETC في معرض دمشق الدولي

شــاركت الشــركة الوطنيــة لصناعــة المحــوالت الكهربائية في 
معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 بجناح تبلغ مساحته 120متر 
ويحمــل رقــم OE12، وذلك للتأكيد على أن ســورية عادت اليها 
الصناعــات الثقيلــة، ولضرورة مشــاركتها فــي مرحلة النهوض 
وإعادة اإلعمار التي تمر فيها ســورية ولما حققته مشــاركتها في 

معرض دمشق الدولي بدورته 60 من نجاح.
وشــهد الجناح زيــارات كثيرة من رجال اعمــال محليين ودوليين 
ومتعهدي بناء ومهندسين، وعرضت الشركة داخل الجناح أحدث 
منتجاتهــا المصنّعة وفق تكنولوجيا متطورة ومعايير عالمية، تلبي 
حاجة الســوق الســورية المتناميــة لهذه المنتجــات والقت اعجاباً 
كبيراً من قبل الحضور، إذ تضمن الجناح نموذج لمحوالت بطاقة 

تتراوح من 25 ك.ف.أ حتى الـ5 ميغا.
وتعتمد الشــركة الوطنية للمحوالت بإنتاج ســلعها، عالية الكفاءة، 
علــى المعاييــر العالميــة والتكنولوجيــا الحديثة، وشــهادة اآليزو 
الممنوحة لها حيث تم تصميم خطوط اإلنتاج وفق المعايير المعتمدة 
من شركة ولسون األســترالية إلنتاج المحوالت الكهربائية بطاقة 
تتراوح من 50 حتى KVA  5000، وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 

6000 حتى 9000 محولة سنوياً.
يشــار الى ان مصنع الشــركة يقع في المنطقــة الصناعية بعدرا، 
وتمتلك وكالء وموزعين في مختلف المحافظات الســورية. لذلك 
حظيــت الوطنيــة للمحوالت بنصيــب كبير في ســوق المحوالت 
الكهربائية بســورية. ومنذ تأسيســها تخصصت بتزويد األســواق 
المحليــة واإلقليمية بمحــوالت كهربائية فائقة الجــودة وعلى قدر 

عال من االعتمادية.
وتكريمــاً لجهودها، نالت الشــركة عدداً من الجوائز والشــهادات 

العالمية المرموقة.
والجديــر بالذكــر، ان )NETC( تعتبر موردة رئيســية لوزارتي 
الكهرباء والنفط والشــركة السورية للشبكات. كما وتعمل الشركة 

على االنتشار بشكل واسع في السوق الخارجية.

SMC في معرض دمشق الدولي

تحت شعار “كابالت تمد العالم بالحياة”، شاركت الشركة السورية 
للكابالت SMC في معرض دمشــق الدولي بدورته الـ61، المقام 

على أرض المعارض بمساحة 120 متر.
وقد شــهد جناح الشــركة الســورية للكابــالت SMC ذات الرقم 
OE12 اقبــاالً كبيراً من قبل جمهور المعــرض المحلي والدولي 
من شــخصيات حكومية ورجال أعمال ومقاولين ومتعهدي البناء 
ومهندسين، حيث عرضت الشركة أحدث منتجاتها المصنّعة وفق 
تكنولوجيــا متطــورة ومعايير عالميــة جعلتها تتميــز عن غيرها 
في الســوق الســورية والخارجية، وقد تضمن الجناح جميع أنواع 
الكابــالت بعّينات بســيطة ومصغــرة لتلقى إقبال جميع الشــرائح 

المستهدفة من خالل صناعة الكابالت.
وتأتي مشــاركة الشــركة الســورية للكابالت SMC في معرض 
دمشــق الدولي بهــدف دفع عجلــة االقتصاد الســوري إلى األمام 
وللقيام بدور فعال بإعادة بناء ســورية، وأيضــاً لتعزيز المبيعات 
وخلق فرص أكبر للمنافســة بين المنتجات الســورية من مثيالتها 

الموجودة في المعرض.
كما ويشار إلى أن معمل الكابالت جاهز إلنتاج جميع أنواع كابالت 
التوتــر المنخفــض والمتوســط، ناهيــك عن وجود معمــل إلنتاج 
جميع أنواع الحبيبات البالســتيكية بشــتى المجــاالت والصناعات 
واالستخدامات المتنوعة وحسب المواصفات العالمية، إضافة إلى 
وجود األسالك المعزولة بمادة الورنيش، حيث ان الطاقة االنتاجية 

للمعمل تتراوح حالياً بين 150 لـ200 ألف طن.
يذكر، ان الشــركة الســورية للكابالت SMC سعت منذ تأسيسها 
للوصــول إلى صناعــة محلية متكاملــة، ومن هــذه الرؤية بدأت 
الشــركة بالدراسات الالزمة إلنشــاء معمل القضبان النحاسية، ما 
يجعل الشــركة الســورية للكابالت من كبرى الشركات الصناعية 
ذات االنتــاج المحلي المتكامل، علماً أن معمل الشــركة الســورية 
للكابــالت SMC أنشــئ عــام 1996 مدعومــاً بخطــوط االنتاج 

والمخابر المتطورة والمواد االولية ذات الجودة العالية.
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“فينيسيا” يدعم بنك الغذاء اللبناني
الغــذاء  بنــك  وقّــع 
اتفاق شراكة  اللبناني 
فينيســيا  فنــدق  مــع 
يتبـــــرع بموجبهــــا 
الفنــدق اعتباراً مـــن 
بفائض  المقبلة  السنة 
الطعام في مطاعمـــه 
وحفالتـه، مســـاهمـة 
منه في جهــود البنك 
العائــــالت  لتزويـــد 

المحتاجة بحصص غذائية، سعياً إلى وضع حٍد للجوع في لبنان.
وبهذه المناســبة صرح المدير العام ل فينيسيا” مانريكي رودريغيز 
خــالل االحتفال بتوقيــع االتفاق، إن الفندق ســيبدأ الســنة المقبلة، 
بموجــب االتفاق، التبــرع بالغذاء لـ“بنــك الغــذاء اللبناني”، وفق 
المعايير المعتمدة للسالمة الغذائية. وأضاف: “إنه لشرف لفندقنا أن 
يســاهم في دعم العمل الذي يقوم به بنك الغذاء اللبناني، وأن يتمكن 
من خالل هذه المساهمة من إحداث فرق في حياة الناس المحتاجين 

في مختلف المناطق اللبنانية”.

النسخة العربية لـ“األنباء البرازيلية”
احتفـــت الغرفــــة 
التجارية البرازيلية 
بإطــالق  العربيــة 
النسخة  “برازيليا” 
العربيــة من وكالة 

األنباء البرازيلية.
وأفاد رئيس الغرفة 
العربيـة  التجاريـة 
البرازيليـة، روبنز 
حنون، بأن إطالق 
األنـبـــاء  “وكالــة 

البرازيليــة - العربيــة” يؤكد قوة العالقات بيــن البرازيل والدول 
العربية والتقارب الثقافي الكبير بين الجانبين.

وستساهم “برازيليا” في إتاحة الفرصة أمام توطيد قنوات التواصل 
بيــن البرازيــل والعالم العربي مــن خالل تقديم األخبــار المتعلقة 
بالبرازيل باللغة العربية، وتســليط الضوء على أبرز المستجدات 
ذات الصلة بالعالقات المتبادلة مع دول الشــرق األوســط وشمال 

إفريقيا.

“فيرابيوتك” األول في تحدي التأثير

فازالمشروع المصري )فيرابيوتك VRapeutic( بالمركز األول 
في مســابقة )تحدي التأثير العالمي( التابعة لجامعة ســينجوالريتي 
األميركيــة. وحصل المشــروع الفائز على جائــزة قدرها 60 ألف 
دوالر متمثلة بمنحة دراسية للمشاركة في البرنامج العالمي للشركات 
الناشئة GSP بجامعة سينجوالريتي لتحويل الفكرة اإلبداعية للفائز 
إلى واقع ملموس يسهم في التأثير في حياة مليار شخص في المنطقة 
خالل السنوات العشر القادمة. ويخدم المشروع الفائز قطاع التعليم 
وتســهم فكرته في تذليل صعوبات الدراسة والتحصيل التي تواجه 
ذوي القــدرات الخاصة ممــن يعانون من التوحد واضطراب نقص 

االنتباه والشلل الدماغي وعسر القراءة والرهاب االجتماعي.

BLOMPay لحاملي بلوم ماستركارد

أعلــن بنك لبنان والمهجر عن تطويــر خدمة BLOMPay بحيث 
ســيصبح في إمكان حاملي بطاقات بلوم ماستركارد إجراء الدفعات 
بواســطة الهاتف الذكي المزّود بنظام تشــغيل أندرويد عبر تطبيق 
eBLOM بســرعة وأمان وســهولة. وأوضح البنك  أنه أصبح في 
إمكان العمالء استخدام كافة بطاقات بلوم ماستركارد، سواء أكانت 
مباشــرة أم للتقســيط، للقيام بعمليات الدفع بواســطة الهاتف الذكي 
عبر خدمة  BLOMPay. وتم اإلعالن عن هذه الخدمة في المقّر 
الرئيســي للبنــك، في حفل حضــره رئيس مجلــس إدارة مدير عام 
لبنان والمهجر سعد أزهري، والرئيس اإلقليمي لـ“ماستركارد” في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالد الجبالي.

96



تصدرعن:
مجموعة ماغاغروب ش.م.م.

Published by
MAGAGROUP sarl

الناشر
الشريف جعفر الفضل

Publisher
AlCharif Jaafar Alfadel

مدير التحرير المسؤول
إبراهيم حيدر

Editor Responsible Manager
Ibrahim Haydar

مدير العالقات العامة
شكيبة بنشي

P.R. Manager
Shakiba Binchi

المحررون  والمراسلون
إيفا جبور - شهيدي عجيب

شادي شهاب - جان عيد - قـتادة الحّمود
Editors & Reporters

Eva Jabour - Shahedeh Ajeeb
Shadi Shehab - Jean Eid - Qatada Al Hammoud

المخرج
محمود علو

Art Director
Mahmoud Allo

Al Bank Wal Mustathmer

شكيبة بنشي
دبي - اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 552600065 971+

يزن الحمود
دمشق - سورية

هاتف: 3347021 11 963+
فاكس: 3347024 11 963+

بيروت - لبنان
هاتف: 970725/6 1 961+

فاكس: 985414 1 961+
خليوي: 606087 81 961+

المملكة المتحدة
هاتف: 442037697445+

ص.ب: 11-3534

Shakiba Binchi
Dubai - U.A.E
Tel: +971 552600065

Yazan Al Hamoud
Damascus - Syria
Tel:  +963 11 3347021
Fax: +963 11 3347024

Beirut - Lebanon
Tel:  +961 1 970725/6
Fax: +961 1 985414
Mobile: +961 81 606087

United Kingdom
Tel: +442037697445

P.O.Box: 11-3534

E-mail: editor@magaggroup.com
admin@magagroup.com

الطباعة: مطبعة كركي

جديد نشاطات

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2019

موسم الطائف يشهد إقبااًل كثيفًا

كشــفت اللجنة المنظمة لموســم الطائف “مصيف العرب” عن وصول عدد الزوار 
ألكثــر مــن 750 ألف أول 10 أيام فقط، والتي اســتمرت حتى نهاية أغســطس/آب 
2019. ويســعى موســم الطائف إلى إبراز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات 
الســياحية العربية، وإبراز عمقها الحضاري والتاريخــي، وتنوعها الثقافي والفني، 
ومنتوجهــا الطبيعــي، باإلضافة إلى التفاعــل مع المجتمع المحلــي بتوفير الفرص 
الوظيفية الموسمية، والفرص االســتثمارية لرواد األعمال والمؤسسات والشركات 

الصغيرة والمتوسطة.

الجناح اللبناني في سوق عكاظ
الجنــاح  بوابــة  مثلــت 
اللبنانــي فــي قلب حي 
العرب بــ“سوق عكاظ 
الـــ13”، صالة مغادرة 
يســـافـر مـعـهـــا زوار 
إلى  الطائــف  موســــم 
أجواء بيروت السـاحرة 
وزيـــارة معالمـهـــــــا 
الشــهيرة، واقتناء أبرز 

منتجاتها، واالســتمتاع بألــذ أطباقها، وتنــوع فنونها الفلكلورية. كمــا تعايش زوار 
الجناح مع أجواء ومعالم لبنان الشهيرة، التي تم محاكاتها بطريقة إبداعية. ويعد “حي 
العرب” في قلب سوق عكاظ، أحدث الفعاليات النوعية التي تقدم للمرة األولى تحت 

مظلة موسم الطائف، الذي استمر طوال شهر أغسطس/آب 2019.
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تصنيف شــنغهاي للجامعات للســنة 2019 لم يتضمن غير جامعة لبنانية وحيدة هي 
الجامعة األميركية في بيروت، لكن في مرتبة متأخــرة بين األلف جامعة عالمية، أي في 
المرتبة بين 601 - 700، وهي كانت خارج هذا التصنيف في األعوام الماضية كما الجامعات 
اللبنانية األخرى المصنفة عالمياً، على رغم أن مجموعة من مؤسسات التعليم العالي في 
لبنان تفرض نفسها في تصنيفات دولية أخرى، مثل كيو أس المرموق، خصوصاً جامعة 
القديس يوســف والجامعة اللبنانية األميركية. كذلك كانت الجامعات العربية قليلة في 
الئحة هذا التصنيف باستثناء بعضها في الســعودية ومصر ألسباب لها عالقة بمعايير 

محددة.

هــذا التصنيف ينطلق من اعتبــارات مختلفة تتعرض النتقادات كثيــرة، خصوصاً من 
األوروبيين، إذ أن معاييره ال تأخذ باالعتبار التقويم الحقيقي األكاديمي لعدد من الجامعات 
في العالم. ويؤخذ على هذا التصنيف أنه يســتند الى مؤشرات ذاتية ودراسات مسحية 
غير مستقرة كما يعتمد على مؤشــرات محدودة، مثل نسبة عدد الطالب ألعضاء هيئة 
التدريس، إضافة إلى تركيزه على العلوم البحتة والنشر في مجالت محددة باللغة اإلنكليزية 
ومتطلبات جائزة نوبل، فيما يشكك البعض بسالمة بياناته المستخدمة في عملية الترتيب 
وغياب اإلتساق العالمي في المسوحات، بحيث تبقى جامعات محددة مدرجة في صدارة 
الترتيب وال تخضع القائمة لتغييرات لسنوات طويلة. وقد بقيت جامعة هارفرد األميركية 
منذ انطالق التصنيف في عام 2003 األولى عالمياً حتى تصنيف 2019، أي منذ 17 عاماً تليها 

جامعة ستانفورد األميركية وهي في المرتبة الثانية منذ عام 2010.

الكالم عن تصنيف شــنغهاي ال يلغي أهميته الدولية، لكــن دخول جامعات عربية هذا 
التصنيف في مراتب بين أفضل 500 جامعة، خصوصاً السعودية والمصرية يطرح تساؤالت 
حول طريقة المســوحات التي يتبعها، طالما أن الجامعات اللبنانية لها موقع في أفضل 
تصنيفات عالمية وفق معايير تأخذ باالعتبار كل أسس التعليم العالي، فيما يستند تصنيف 
شانغهاي إلى ستة معايير، من بينها عدد المتخرجين من الجامعات الحائزين جوائز “نوبل” 
وعدد الباحثين المعروفين في مجاالت تخصصهم الذين تتردد أســماؤهم في مصنفات 
عالمية، وهما معياران يسمحان لبعض الجامعات المتمكنة مالياً والمدعومة من استضافة 
عشرات االســاتذة الذين نالوا جوائز عالمية، علماً أن هذا المعيار يشكل 40 % من الدرجة 
التي تنالها الجامعة، فيما جودة التعليم ال تشــكل سوى 10 %، ومتوسط أداء المؤسسة 

التعليمية الفردي للعاملين األكاديميين 10 % أيضاً.

على رغم ذلك ليس مبرراً غياب جامعات لبنانية وعربية عن هذا التصنيف، وإن كان اختراقه 
صعباً بســبب إمكانات جامعاتنا المالية على رغم انتشــار التاريخية منها عالمياً، لكن 
التركيزعلى البحوث واالداء المميز والمســتوى األكاديمي يعزز درجة التصنيف واالنتشار 

العالمي.

التصنيف الصيني للجامعات والعقم العربي
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