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، إىل حد أن البعض صار يترصف  كي ي لبنان عىل الدولر الأم�ي
انعكست الأزمة المالية �ف

نهيار، فيما كل الأجواء تش�ي وعىل  ي السوق وكأن البلد عىل شف�ي الإ
مع شّح الدولر �ف

ي محاولت حثيثة 
رغم الصعوبات إىل أن هناك افتعالً لتضخيم المشكلة تمثل �ف

ف  لتحويل مبالغ إىل الخارج، وهو أمر يرصف السوق ويجعل المصارف عاجزة عن تأم�ي
ي تفرض التعامل بالدولر مع 

تبات ال�ت الســيولة بالعملة الصعبة، إضافة اىل الم�ت
السوق الخارجية.

ان المدفوعات وتراجع تحويالت  ف ي م�ي
هناك أزمة بالفعل ناجمة عن العجز �ف

ف من الخارج، إضافة إىل عدم قدرة القتصاد عىل جذب الرساميل  اللبناني�ي
فراج عن قروض “سيدر”  جّراء تراجع الستثمار والمشاريع، فيما ينتظر لبنان الإ
وطة بالإصالحات. وهذه الأزمة يمكن معالجتها بإجــراءات ل تقترص عىل  الم�ش
توف�ي الدولر ووضع خريطة طريق لحلحلة الأزمة، إنما معالجة المشــكلة الأصل 
المتعلقة بالعجز ومنع المضاربة عند حصول أزمات سياسية وأمنية، علماً أن حاكم 
اد  ست�ي مرصف لبنان يسعى جاهداً لضبط التفلت والتضخيم، ثم تنظيم عملية الإ

بالدولر.

ة سيعود ثابتاً، وهذا أمر أكده الحاكم  المهم أن الدولر متوفر وســعر رصف الل�ي
سالمة الذي يمسك بالوضع النقدي ويواجه حمالت التضخيم وأهدافها. فمرصف 
ف  ي حاجات المواطن�ي ي المقابل أن تل�ب

لبنان يؤمن السيولة بالدولر للمصارف وعليها �ف
بهذه العملة ضمن ضوابط ل تؤدي إىل فقدانه. وعندما يؤكد رياض ســالمه أنه 
ي ذلك أن الحتياطي 

ي مواعيدها، يع�ف
سيجري سداد استحقاقات الديون اللبنانية �ف

، لكن ذلك أيضاً  ي
ي المركزي ويشــكل صمام أمان لحماية النقد الوط�ف

متوافر �ف
يجب أن يتحصن بالثقة وبسياسات مالية واقتصادية للدولة تعزز من الستثمار 

والمشاريع وتستقطب رؤوس الموال لتعويض الخسائر.

حماية النقد واستقطاب رؤوس الأموال
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أما الحــل النهائي، فيكمن وفق ســامه فــي العمل على رفع نســبة 
التصديــر والتخفيف من االســتيراد لخلق توازن في الســوق في ما 

يتعلق بالعمات، أقله في المرحلة الصعبة الحالية.

حماية الودائع من العقوبات
تمكن الحاكم ســامه من التعامل مــع وضع “جمال ترســت بنك” 
على الائحة الســوداء األميركية بكثير من الهدوء والحرفية، فهو لم 
يخضع للضغوط ولم ينفذ الرغبات األميركيــة التي كانت تدعو الى 
تصفية البنك ســريعاً، لذا هو ميز بين شقين، فليست كل ودائع جّمال 
 )OFAC( ترســت بنك مدرجة في الئحة مكتب األصــول األجنبية
التابع لوزارة الخزانة األميركية، وهذه نقطة جرى العمل عليها بدقة، 
فتمكن مصرف لبنان من تســديد كل الودائع البالغــة قيمتها 5 آالف 
دوالر أميركي، )عمات أجنبية وليرة لبنانية( خصوصاً تلك البالغة 
ألفي دوالر أميركي من أصل ودائع لنحو 89 ألف مودع في “جمال 
ترســت بنك”، وهو ما أبلغه ســامه حرفياً لجمعية مصارف لبنان. 
وبينما تدقق لجنة الرقابة على المصــارف، وهيئة التحقيق الخاصة 
بالشيكات المصدّرة من “جّمال ترســت بنك” على مصرف لبنان، 
تمكن الحاكم ســامه من التواصل مــع وزارة الخزانــة األميركية، 
والتأكيد أن ودائع الزبائن الشرعية غير معنية بقرار إدراج المصرف 
في الئحة )OFAC(، ويمكن أن تنتقل الودائع إلى مصارف أخرى، 

رياض سالمه المنقذ األخير للنقد

أمام عاصفة الدوالر األميركي في لبنان اتخذ سامه اجراءات يؤمن 
المصرف المركــزي من خالها حاجات القطاعيــن العام والخاص 
بالعمات األجنبية. فجاءت إجراءاته لتعيد تهدئة السوق، وذلك عبر 
تعميم ينظم توفير الدوالر للمصارف بالســعر الرسمي المعلن عنه 
لتأمين استيراد البنزين ومشــتقات المحروقات واألدوية والطحين، 
وهي التي تســتنزف العملة الصعبة. وهو أخرج الملف من ســوق 
الصرافــة الموازية التــي تهافت عليهــا اللبنانيون خال األســابيع 

الماضية، وكادت تطيح بالليرة اللبنانية نتيجة المضاربة.

مراكمة اإلحتياطات لحماية النقد
ال يستطيع رياض ســامه التفريط باحتياطات مصرف لبنان. ففي 
كل األزمات كان هــذا االحتياط صمــام أمان. فإذا اتهــم بأنه يحفظ 
الــدوالرات والعملة الصعبــة ليضعها فــي احتياطــات المصرف 
المركزي بالعمــات األجنبية، فإنه فــي المقابل ال يلبــي الحاجات 
الضرورية لمنع الفوضى والتفلت في أســعار العمات، لذا يستمر 
مصرف لبنان فــي مراكمة االحتياطات للتدخل في الســوق ولتلبية 
الحاجات من جهة، ثم المحافظة على نسبتها المرتفعة لتكريس الثقة 
وجذب المزيد من العمات األجنبية من الخارج، وذلك بهدف تغطية 
السوق المحلية والتدخل عند الحاجة إلبقاء سعر الصرف ثابتاً لليرة 
اللبنانية مقابل الــدوالر، علمــاً أن الطلب األساســي على العمات 
األجنبية يأتي من عمليات اإلســتيراد التي تحتاج سنوياً لمبلغ يفوق 
الـ16 مليار دوالر في مقابل 3 ماييــن دوالر تصدير، وهذا االمر 

يؤدي إلى خلل في ميزان المدفوعات.
يعرف الجميع أن رياض ســامه يســعى الى تأمين االستقرار، فا 
تســّرع هنا وال عشــوائية هناك. ويدرك كثيــرون أيضــاً أن تدفق 
الدوالرات إلى لبنان تراجعت وتيرته، وكذلك تدفق الودائع، فتحمل 
مصرف لبنان أعباء إضافية اســتنزفت بعض احتياطاته بالعمات 
األجنبيــة لتغطيــة الطلب، لذا وضع ســامه ســقوفاً لعمليــات بيع 
الدوالرات في الســوق، من دون تقنينها، مع الحفاظ على الســيولة 
بالدوالر لدى المصارف لبيعها للمســتوردين بالحد األدنى، لذا كان 
تمويل اإلستيراد مدروساً على رغم األزمات القائمة، ومن بينها ما 
أعلنه تجار النفط وشركات المحروقات الذين يستوردون بالدوالر، 
إنما تعامل ســامه مع األمر بروية، خصوصاً أمام مشــكلة تراجع 
تدفق العمات الصعبة، وتمكن من توفير حد أدنى من االســتقرار. 

في األزمة المالية التي يعانيها لبنان، لم يكن أمام حاكم مصرف لبنان رياض سالمه إال طريق الحفاظ على ثبات 
النقد. هو يلتزم هذا النهج منذ سنوات طويلة، وتمكن من خالل سياسات رشيدة ومدروسة من ضمان ودائع 
اللبنانيين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، على رغم العجز في الموازنة وفي البلد. لذا ما كان أمام سالمه خيارات 
كثيرة وهو الذي يتعرض لحمالت في الداخل ولضغوط في الخارج يتعامل معها بهدوء وبالعمل على تأمين 

االستقرار.

رياض سامه
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دعمها للبنان مالياً، خصوصاً باريس وقطر وأخيراً السعودية. وإذا 
كان على ما يبدو أن هناك قراراً سياســياً بتأكيد الدعم العربي للبنان 
وإنه ليس متــروكاً، فإن كل مــا يحصل عليه لبنان هو فترة ســماح 
سياســي تتجددّ لمنع االنهيار. ويعرف الداعمون أن هناك على سدة 
المسؤولية رجل إسمه رياض ســامه يمكن الثقة به لمنع اإلنهيار، 
إذ أن الدعم ليس مكافأة لنظام منتج لألزمــات. وإذا كان قرار الدول 
سياســي إال أنه يصرف مالياً ونقدياً مع مصرف لبنان. ويســتقطب 
سامه شراء دول عربية إصدارات جديدة من سندات اليوروبوندز 
لســداد مســتحقات دين بنحو مليار ونصف المليار دوالر أميركي، 
مســتحقة قبل نهاية الســنة 2019على لبنان، وإذا لم يحصل عليها 
سيتولى مصرف لبنان تحمل المسؤولية، إذ أن لبنان يحتاج إلى مال 

للخزينة ونقداً عبر أكثر من وديعة كبيرة.
وبالفعل، عندما تعلن دولة عربية أنها ستســاعد لبنان مالياً يتحّســن 
سعر أوراق الدين اللبنانية في الخارج مباشرة، وهو ما حصل حين 

إعان قطر شراء سندات لبنانية بواقع 500 مليون دوالر أميركي.
وفي ظل المشــكات المالية ومراهنة لبنان على قروض “سيدر”، 
وعدم قــدرة الحكومة على مواكبــة العملية اإلصاحيــة المطلوبة، 
بدا أن حاكم مصرف لبنان يؤدي دور المنقذ، بالتوازي مع تشــديده 
على ضرورة اإلصاح ومعالجة ارتفاع العجــز في الموازنة. لكن 
ما يقدمه سامه ويســعى إليه لم يمنع البعض من مواصلة الحمات 
المغرضة، والتي تذكر بحمات أيلول/سبتمبر 2018، التي أسقطها 
اللبنانيون بعد احتضانهم الحاكم سامه وتجديد ثقتهم به، وهو الذي 
كّرس كل حياته ووضع كل إمكاناته في خدمة لبنان، بدءاً من حماية 
النقد الى تعزيز صمود االقتصاد والمالية العامة، وشــكل على مدى 

تاريخه صمام أمان للنقد ولاستقرار في البلد.

تحصين القطاع المصرفي
قاد رياض سامه سياســة حمائية للمصرف جعلت من لبنان عصياً 
على االنهيار، وعملته الوطنية مســتقرة بالرغم من كل الصعوبات 
والضغوط، لكن عندما تتراجع الجهود اإلصاحية وتدخل في دائرة 
التجاذب السياســي، يكثر التصويب في اتجاه قــّوة لبنان الكامنة في 
“االســتقرار النقدي” بقيادة حاكم مصرف لبنان الذي يبقى “الدرع 
الواقــي” للبلد وصموده فــي أعتى األزمــات. وقد كانــت تدخات 
المصرف المركزي صائبة في الســنوات التي كان لبنان مهدداً فيها 
باالفاس، وتلك التي مّرت على البلد خــال أكثر من عقدين، وهي 
حفظت النقد وال تزال، ويلبي المركزي حاجات البلد المالية ويمول 

الدولة ويتلقى كل الضربات ويتحمل المسؤولية بكل ثقة.
يعرف رياض سامه أن لبنان يمر اليوم بأصعب الظروف وأكثرها 
خطورة، وهو يلمس مدى التضييق الــذي يتعرض له البلد على كل 
المســتويات، خصوصاً وأن الدولة عجزت عن وضع سياسة مالية 

واقتصادية لمواجهة العجز وخدمة الدين العام المرتفعة.
الواقــع، أن لبنان الذي ينتظــر دعماً وإقراضاً مــن المجتمع الدولي 
وال يســتطيع أن يؤمن حاجاته إال من مصرف لبنان، وذلك بســبب 

إضافة إلى محفظة قروض المصرف. ولتسوية القضية، أعلن الحاكم 
أنّه وافق على طلب “جمال تراست بنك” إفادة المصرف من أحكام 
المــادة 17 من القانــون رقــم 110 تاريــخ 7 / 11 / 1991 المتعلق 

بالتصفية الذاتية، ما يعني أن التصفية تمت بقرار ذاتي.

معدالت المالءة واستقطاب األموال
مصرف لبنان مســتمر في سياسة االســتقرار النقدي. الكام يؤكده 
سامه في كل مناســبة، وهو استطاع عبر سياســته النقدية في ظل 
األزمــة رفع احتياطاتــه من العمــات على رغم تســديد المركزي 
مســتحقات على الدولة. وفي قضية خفض تصنيف لبنان، ونتائجه 
المحتملة على الماءة والخسائر المتوقعة، يعمل الحاكم على إصدار 
تعميم للمصارف سيتضمن رفعاً لنسبة تثقيل ســندات اليوروبوندز 
من 100 % إلى 150 %. وســيبقي على نسبة تثقيل 50 % لودائع 

المصارف بالعمات األجنبية لدى مصرف لبنان.
وبالنتيجــة، فقــــد يتراجــع معــــدل الماءة إلى حدود 12.5 % أو 
12 %. وهو معدّل أعلى من المعدالت الموصى بها في اتفاق بازل 
3 أي 10.5 %. وعلى رغم األزمة وتصنيفــات الوكاالت العالمية 
السلبية للبنان وبعض المصارف، اســتقطب لبنان خال شهر آب/

أغسطس الماضي نحو 3 مليارات دوالر أميركي، من بينها وديعة 
جديدة إلى القطــاع المصرفي، ما يؤّكــد ثقة المســتثمرين بالقطاع 
وبالثبات النقــدي القائم، وهو ما يــؤدي الى اســتقرار الوضع وإلى 

زيادة الثقة بماءة الدّولة على الحكومة للقيام بإجراءات إصاحية.
الواضح، أن األسباب الرئيســية خلف هذه الودائع ال تعود فقط إلى 
أن القطاع المصرفي اللبناني يتمتّع بقدرة جذب إستثمارية مع فوائد 
عالية وإلتزام كامل بالقوانين الدّولية، إنما إلــى الثقة العالمية بحاكم 
مصرف لبنان رياض ســامه وقدرته على التواصل مع األســواق 

المالية والُمستثمرين والجهات الدولية.
والواقــع، أن إجــراءات مصرف لبنان وقدرة ســامه علــى زيادة 
االحتياطات واســتقطاب الودائع جنّب البلد احتمــاالت خطرة مالياً 
ونقدياً. وللداللــة على الثقــة بالمصرف المركزي نُقل أن مؤسســة 
الخدمات المالية واالستثمارية االميركية “غولدمان ساكس غروب” 
Goldman Sachs Group، هي مـن أمـّـن وديعــة الـ 1.4 مليار 
دوالر التي كشــف عنها ســامه،  فيما أدى مصرف SGBL دور 
الوسيط في العملية. وقد ارتفع احتياطي مصرف لبنان من العمات 
األجنبية مــن دون الذهب بمــا يقــارب 1.4 مليــار دوالر أميركي 
ليقارب في نهاية آب/أغســطس، 38.660 مليــار دوالر أميركي، 
وذلك بنتيجة تدفق ودائع مباشــرة الى مصرف لبنــان، من القطاع 
الخاص غير المقيم وليــس من دول او جهات دوليــة، ما يعكس ثقة 
المودعين ويعزز الثقــة بالليرة اللبنانية ويســاهم بخفض العجز في 

ميزان المدفوعات.

ثقة الجهات المانحة
يتابع ســامه أيضاً عاقاته بالجهــات المانحة والــدول التي أعلنت 
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بالرغم من الحمات والتشكيك، فاستطاع حماية القطاع المصرفي 
وتطويره في لبنان، واكتســب ســمعة كبرى في الشــرق األوسط 
وحــول العالم وهــو يؤمن ســيولة للعديد مــن المشــاريع المختلفة 
الحجم. وقد اســتندت الهندســة المالية التي يتبعهــا مصرف لبنان 
بقيادة رياض ســامه وتأثيرها علــى وضع الصناعــة المصرفيّة 
في لبنان الــى معايير ال يخفيها الحاكم. فهــي انطلقت من الحرص 
على االلتزام بالمعايير الدولية لتسيير األعمال المصرفيّة والمالية، 
حيث يتذكر المصرفيون التعاميــم العديدة التي صدرت بدءاً بتثبت 
القاعــدة القانونيّة لمكافحة تبييــض األموال، وأيضاً تلــك المتعلّقة 
بمعايير بــازل 3، حيث تــّم االتفاق أن تصل نســبة المــاءة لدى 

القطاع المصرفي اللبناني إلى 12 % في عام 2015.
أّما بالنسبة إلى مخاطر االئتمان، فالتدابير االحترازيّة التي يعّممها 
مصــرف لبنان علــى المصارف كافيــة للحدّ مــن المخاطر. ومن 
المعايير، الحفاظ على مســتوى سليم من الســيولة في المصارف، 
وهو ما جنبها اليوم مخاطــر محدقة بالبلد. وهــو عمل على فصل 
المصارف التجاريّــة عن مصــارف األعمال، باعتبــار أنّها تقوم 
بأدوار مختلفة تماماً. وحســن نوعيّــة العمل المصرفــي بالتعاون 
مع المصارف، مــع الحفاظ على االســتقرار التســليفي في لبنان، 
إضافة الى مراقبة االســتقرار المالي، ورصد المخاطر واألزمات 
المحتملة قبل وقوعها التّخاذ التدابيــر االحترازيّة، وتطوير الثقافة 

المصرفيّة بهدف تطبيق مبادىء اإلدارة الرشيدة.
ومنذ التســعينات، أي منذ توليــه حاكمية مصرف لبنــان، تنوعت 
وسائل المركزي في تحقيق االســتقرار في أسعار الصرف. وكان 
فرض نسب احتياطي إلزامي مائمة على الودائع لدى المصارف 
بالليرة اللبنانية والعمات األجنبية لمســاعدته فــي اإلدارة الفعالة 
للسيولة والتسليف وتحقيق المنافسة بين التســليف بالعملة الوطنية 
وبالعمــات األجنبية ودعــم دوره كمقرض أخير ولــو بعملة غير 

عملته الوطنية.
وعندما كانــت الثقة تتزعــزع بالدولــة ومؤسســاتها وتامس في 
احيان كثيــرة حدود اإلنهيار، لــم تتزعزع الثقة يومــاً بـ“مصرف 
لبنان” وسياسته المسؤولة ورؤيته االســتباقية لامور واالزمات. 
وعندما كانت مؤسســات وشــركات وطنية عريقة تواجه نكســات 
واخطاراً، لم يكــن إال “مصرف لبنان” ماذاً وملجــأ، حتى إذا ما 
وضع يده على المشــكلة واخذ االمر على عاتقه وضعت المشــكلة 
على ســكة المعالجة الصحيحة والعاج الشــافي. وهــا هي الدولة 
كلهــا ال تخطو أي خطــوة أو تتقدم مــن دون أن يكــون للمصرف 

المركزي كلمة الفصل فيها.

ً الحاكم األفضل عالميا
حــاز حاكم مصرف لبنــان رياض ســامه مؤخراً للمــرة الرابعة 
على درجة “A” من بيــن 94 حاكم مصرف مركــزي في العالم 
  Global Finance في تقرير عام 2019  لمجلة غلوبال فاينانس
وهي من أهم المجــات االقتصادية فــي العالم، بعدمــا حاز على 

العجز في ميزان المدفوعات، يلجأ مســؤولوه دائمــاً الى المصرف 
المركــزي، وهو الذي يأخذ المســؤولية على عاتقــه وال يترك البلد 

لإلنهيار.
المفارقة، أن اللحظة التي يعيشها البلد تختلف عن كل ما أصاب لبنان 
من أزمات، في ظل العقوبات والضغوط واالرتفاع المقلق في نسبة 
الدين العام الى الناتج المحلي. لذا، عندما واكب رياض ســامه كل 
المؤتمرات الســابقة لدعم لبنان بما فيها مؤتمــرات باريس، لم تكن 
المخاوف على قــدر األخطار الحاليــة، لكنه ال يتراجــع وهو الذي 
يستفيد من تجربته في مواجهة األزمات، إذ ساهمت السياسة النقدية 
التي اتّبعها مصرف لبنان منذ 26 عاماً، في تحييد الليرة اللبنانية عن 
التقلبات السياســية واالقتصادية في كل الظروف، وفي الوقت نفسه 
دعمت االقتصاد، كما أن الهندســات المالية التي رسمها المصرف 
بقيادة ســامه جنبّت لبنان مخاطر نقدية ورســّخت اســتقرار سعر 
الصرف الوطني ومكنّته من تقوية احتياطاته من العمات األجنبية، 
في ظل عجز كبير في الموازنة العامة وتنامي الدين العام وانكماش 
عجلة االقتصاد، علماً أن سامه نفســه كان يؤكد في كل مناسبة أن 
خفض العجز هو الســبيل لشــق طريق حماية المالية واالســتقرار 

وإعادة النهوض.

سياسات وهندسات مالية
قدم رياض ســامه منذ توليه حاكميــة مصرف لبنان عــام 1993 
سياســات وهندســات مالية جديدة كان لها التأثير المباشــر والدعم 
اإليجابي فــي حماية النقــد الوطني واإلســتقرار االقتصــادي، كما 
ســاهم في بناء صرح مصرفي ذي ثقة وشــفافية، وكان لسياســاته 
الدور األبرز في دعم االقتصاد اللبناني وتحفيز نموه بكل الوســائل 
والسياسات المتاحة التي ســاهمت في تنشيط االقتصاد ومنع تهاوي 
قطاعات أساســية في عّز األزمات والعواصف. وهو اســتحق لقب 

أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم.
نقلت حاكميته، وعلــى مدى عقدين ونصف العقد، وعبر هندســات 
مالية حازت شــهادات المجتمــع الدولي، لبنان النقــدي والمصرفي 
وحتى االقتصادي والمالي من ضفّة إلــى أخرى، فحقق ما عجزت 
عنه دول شــارفت على اإلفاس رغــم برامج الدعــم واإلنقاذ. وقد 
اســتحق فعاً قرار تجديد واليتــه الرابعة بإجماع سياســي ووطني 
وشــعبي أكد الثقة بسياســاته التي حفظت للبنان نقداً وطنياً وقطاعاً 
مصرفياً قادراً على المنافســة في أســواق المنطقة. لكنه أيضاً ثبت 
ســعر صرف الليرة اللبنانية، وحماها من التجاذبات السياســية في 
التسعينات من القرن الماضي، وتمكن من تحييدها خال الخافات 
التي كانــت ثقيلة علــى النقد والماليــة، وهو اليوم يواجــه الصعاب 
ويعمــل علــى تحييد النقــد عن األزمــة بالرغــم مــن كل األزمات 

والضغوط.

ثبات النقد الوطني
ال يترك ســامه النقد الوطني لإلنهيار، وهو مســتمر في سياساته 
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إجراءات وإنجازات وترتيب األولويات
أنقذ ســامه شــركات عدة من اإلفــاس، أبرزها شــركة “طيران 
الّشرق االوســط”. ومنصبه الدقيق، واألوضاع السياسية في لبنان 
والمنطقــة واألزمــات الماليــة واالقتصادية، لــم توقفه عــن اتخاذ 
القرارات الصائبة والخطوات الُمنِقذة وال أن يقوم بإنجازات وســط 
العواصف، ليرســو بالســفينة التي يقودها على بّر األمان، فيُسّجل 
له نجاحه في تأمين االســتقرار المالي والنقدي طيلة سنوات واليته 
في حاكمية مصرف لبنــان، وال يزال حتى الســاعة، وإعــادة بناء 
وترتيب وضع القطاع المصرفي الذي أمســى اليوم قطاعاً محصناً 
ضد األزمات. وها هــو اليوم ال ييأس وال يتوقف، وهمه األساســي 
واألول حماية لبنان. وال تقف إنجازات رياض ســامه عند حدود، 
فهو اتخذ إجــراءات لضمان التمويــل مثل تحديد نســــبة القروض 
إلى القيمـــة، وضع ســــقف لنســـبة القروض الُمتعثّــرة قبل تدّخل 
 مصرف لبنان المركزي، وتحصين ميزانيــة المصارف عبر رفع 
السيولة، اإلحتياطات اإللزامية، تحديد وجهات إستثمار المصارف، 
وإلتــزام  المصــارف بالمعاييــر الدّوليــة، وتدعيم تدفقــات رؤوس 
األموال خصوصــاً الداخلة إلــى لبنان وهــي بالعملــة الصعبة، ما 
يســـمح بتمويل االقتصاد  ودعم الليرة اللبنانية وخفض عجز ميزان 

المدفوعات . 
ولم يغب عــن ســامه الشــق االجتماعي، إذ قــام بدعــم القروض 
السكنية، إضافة إلى قروض للقطاعات اإلنتاجية. وبذلك تمكن لبنان 
للعبور من االزمة األخطر اليوم؟.من الصمود ومواجهة الزالزل، فهل تساعد الحكومة رياض سامه 

هذا التصنيف فــي أعــوام 2011، 2017 و2018. وهذا يؤكد في 
ظل األزمة الحاليــة أن الحاكم صمام أمان للبلد ومنقذ للســفينة من 
الغرق. وللتذكير أنه تّم اختياره للسنة الثانية على التوالي، من بين 
أفضل 9 حكام مصــارف مركزية فــي العالم من مجلــة “غلوبال 
فاينينس” للســنة 2017. ونال جائزة أحد أفضل حكام المصارف 
المركزية فــي العالم من مجلــة “غلوبال فاينانس” للســنة 2016. 
كما نــال جائــزة أفضل حاكــم بنك مركزي في الشــرق األوســط 
للعــام 2013 مــن مجموعــة يورومانــي الدولية. وأفضــل حاكم 
مصرف مركزي في الشــرق األوســط للعــام 2012 جائزة مجلة 
The Banker، وجائزة مجلــة Global Finance كأحد أفضل 
6 حكام مصــارف مركزية فــي العالم للعام 2011 . وحاز وســام 
جوقة الشرف من رتبة ضابط قلّده إياه رئيس الجمهورية الفرنسي 
األســبق نيكــوال ســاركوزي بتاريخ 31 كانــون األول/ ديســمبر 

.2009
اختير أفضــل حاكم مصــرف مركزي في الشــرق األوســط للعام 
2009، وجائــزة مجلــة  The Banker، وأفضــل حاكم مصرف 
مركزي في العالم للعام 2006 جائزة EUROMONEY. أفضل 
حاكــم مصرف مركزي في الشــرق األوســط للعــام 2005 جائزة 

EUROMONEY لألسواق الناشئة.
أفضل حاكم مصرف مركزي للعــام 2003 )رجــل العام 2003( 
جائزة EUROMONEY . كذلك أفضل حاكم مصرف مركزي 
 . EUROMONEY فــي العالــم العربــي للعــام 1996 جائــزة

وغيرها من األوسمة والجوائز والتكريم.
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بنك عودة - مصر يدرس تدشين فروع إلكترونية

أشــار العضــو المنتدب لبنك عودة فــي مصر، محمد 
بدير، إلى أن البنك يدرس تدشين فروع إلكترونية في 
الفترة المقبلة، لمســايرة التحول التكنولوجي والرقمي 
الذي تســعى الدولة لتحقيقه، مؤكداً إدراك البنك أهمية 
أن يكــون في طليعة التحــول الرقمي، من خالل تقديم 
خدمــات الدفع اإللكتروني والحلــول الرقمية األخرى 

التي تلبي جميع احتياجات العمالء المتزايدة.
ولفــت بدير إلى أن البنك، ينتهــج خطة للتطوير نحو 
التحول الرقمي، بهدف مواكبة التطورات الجارية في 

المجال المصرفي، حيث يخطط للتوســع في الخدمــات اإللكترونية المقدمة من خالل 
القنوات البديلة، مع إيالء اهتمام خاص بحلول الدفع اإللكترونية والتجارة اإللكترونية.

محمد بدير

أعلنت مجموعة االعتماد اللبناني عن استحصالها على 
حزمــة تمويليــة بقيمة 100 مليــون دوالر أميركي من 
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، لالستفادة منه 

وتوظيفه في دعم القطاع الخاص في لبنان وتنميته.
ويتألف هذا التمويل من قرض مباشــر بقيمة 50 مليون 
دوالر مخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الحجــم )SMEs(، باإلضافة إلى خط ائتماني مصرفي 
بقيمــة 50 مليــون دوالر، تحت مظلة برنامج تســهيل 
التجارة )TFP(، مخّصص لعمليات إصدار “كفاالت” 
في مقابل فتح االعتمادات المستندية وتسهيالت مرتبطة 

بعمليات التجارة الخارجية.

“فيتش” ُتخّفض تصنيف “عوده” و“بيبلوس”

البنك األوروبي يواصل دعم
القطاع الخاص اللبناني

خفّضــت وكالة فيتــش للتصنيف 
المصــدر  تصنيــف  االئتمانــي، 
 )IDR( االئتماني طويــل األجل
لكل من مصرفي عوده وبيبلوس 
 ،CCC  إلى درجة B- من درجة
 ccc إلــى  الجــدوى  وتصنيــف 
مــن -b. ويحتل مصــرف عوده 

رأس قائمة المصارف اللبنانية، فيما يأتي بيبلوس في المرتبة الثالثة. وربطت الوكالة 
تصنيف المصرفين اللبنانيين بانكشــافهما الكبير على الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، 

.CCC بعد تصنيف الوكالة لبنان في درجة
ويتحدث تقرير فيتش عن البيئة التشــغيلية الصعبة في المصرفين، ويشــير إلى ضعف 

رسملتهما و“شؤون أخرى”. بالرغم من التنويه بقاعدة الودائع المرنة في المصرفين.

أعلن بنك ســورية الدولي اإلسالمي، عن نتائجه المالية 
للنصــف األول مــن العــام 2019، حيــث ارتفع صافي 
الربح المحقق بنســبة 66 % ليصل إلى 2.9 مليار ليرة 
ســورية مقارنة بالنصف األول من العام السابق. وبلغت 
نسبة العائد على حقوق المساهمين 9.37 %. وفي جانب 
الموجودات، حقق البنك نمواً بنســبة بلغت 59 % حتى 
نهايــة النصــف األول من 2019، بينمــا وصل إجمالي 

اإليداعات لدى البنك إلى 540 مليار ليرة.
وفــي تعليقه على هــذه النتائج، قال الرئيــس التنفيذي 
للبنك، بشــار الست، ســنواصل تحقيق النمو في نتائج 
أعمالنــا، األمر الــذي ينعكس فــي الزيادة المســتمرة 

لحصة البنك في السوق.

نتائج ايجابية لـ“سورية الدولي”
في النصف األول من 2019

رفع سقف االقتراض للمشاريع الصناعية اللبنانية

أعلــن حاكم مصــرف لبنان رياض ســالمه، في مؤتمر 
مشــترك عقــده مع وزيــر الصناعــة وائل ابــو فاعور 
ورئيــس جمعية الصناعيين فادي الجميل، اننا “ســنرفع 
ســقف االقتــراض للمشــاريع الصناعيــة مــن 3 إلى 5 
مليون دوالر”. وقال: “تشــجيعاً لالقتصاد، عدلنا بتعميم 
مصرف لبنان، بشكل أن نحفز التسليف للقطاع الصناعي 

في لبنان”.
وأكد ســالمه، ان “الدوالر متوفر، والكالم الذي نسمعه 

فــي اإلعالم مضخم وله أهدافه، والمصارف تلبي حاجات المواطنين من هذه العملة، 
وما يهمنا هو الســيولة بالدوالر الموجودة في القطاع المصرفي ومصرف لبنان لديه 

موجوداته بالدوالر”.

رياض سالمه
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تعاون بين “المركزيين” اإليراني والسوري

أبرم محافظ البنك المركزي 
االيراني عبد الناصر همتي 
وحاكــم مصــرف ســورية 
المركــزي حــازم قرفــول 
مذكرة تعــاون في طهران، 
بحثا ســبل تعزيز العالقات 
المصرفية وإنشاء مصرف 
مشــترك وتنفيــذ االتفاقات 
البنكيــة الموقعة بين البلدين 
وتســهيـــل نشــــاط رجـال 

األعمال. واتفق الجانبان خالل االجتماع على تأســيس لجنة مصرفية مشــتركة تضم 
ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسورية لمتابعة 
تنفيــذ مذكرات التفاهــم الموقعة بينهما. وأكد  قرفول حرص بــالده على التعاون مع 
البنوك اإليرانية، معرباً عن ترحيبه بنقل الخبرات التكنولوجية اإليرانية إلى البنوك 
الســورية. ولفت إلى أن نتائج المباحثات الحالية من شــأنها تحفيز البنوك والشركات 
اإليرانية والسورية على ترسيخ المزيد من التعاون في ما بينها، مشدداً على ضرورة 

تكريس الجهود لتنفيذ االتفاقات الموقعة بين البلدين بشكل دقيق وسريع.
مــن جانبه، أشــار همتي إلى مذكرات التعاون المبرمة بيــن المصرفين المركزيين، 
متطلعــاً إلى اتخاذ إجــراءات من قبل بنوك البلدين لتنفيذ هــذه االتفاقات وبما يصب 
فــي صالح تعزيز العالقات االقتصادية الثنائية. ودعا إلى تســريع وتيرة اإلجراءات 
إلنشــاء بنك إيراني ســوري مشــترك في إطار وثيقة التعاون الموقعة بين الجانبين، 
مؤكــداً اســتعداد إيران لنقــل تجاربها في مجــال تكنولوجيا المعلومات إلى الشــبكة 

المصرفية السورية.

أعلن جمال ترســت بنك أنه “على ضوء قرار الخزانة 
 SDGT األميركية القاضي بإدراج  البنك على قائمة الـ
وعلــى الرغم من ســالمة وضعه المالــي وامتثاله التام 
للقواعــد واألصول المصرفيــة، اضطر مجلس االدارة 
الــى اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنســيق الكامل مع 

مصرف لبنان”.
من جهتــه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض ســالمه، 
أنه وافق على “طلب جمال تراست بنك ش.م.ل. تاريخ 
19 / 9 / 2019 إفــادة المصــرف المذكــور من أحكام 
المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7 / 11 / 1991 
المتعلق بالتصفية الذاتية”، الفتاً إلى أن قيمة الموجودات 
الثابتة والحقوق كافة العائــدة للمصرف المعني اضافة 
الى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع هي 

كافية لتسديد كامل ودائع والتزامات البنك.

تصفية “جمال ترست بنك”

كشف مسـتشـار رئيــس 
لـلشــــــؤون  الــوزراء 
الماليــة، مظهــر محمد 
صالــح، أن احتياطــي 
البنك المركزي العراقي 
والحكومة يقدر بحوالى 
87 مليار دوالر. فضالً 
عـــن وجـــود فائـــض 
يتراوح بيــن 12 - 13 

مليار دوالر أميركي. مبيناً، أن الوضع المالي في العراق 
مطمئن والعجوزات التي يتم الحديث عنها افتراضية.

وأعلــن البنك المركــزي العراقــي في نيســان/أبريل 
2019، ارتفــاع احتياطياته مــن النقد األجنبي إلى 62 
مليار دوالر، مؤكداً في الوقت نفســه نجاحه في ضبط 

مستوى التضخم.

87 مليار دوالر أميركي
احتياطي العراق من العملة الصعبة

مظهر محمد صالح

المركزي العراقي يدير احتياطاته مع البنك الدولي

أعلــن البنــك المركــزي 
العراقــي، المضــي فــي 
مصرفية  عالقــة  إنشــاء 
مع البرنامج االستشــاري 
إلدارة االحـتـيـاطــيــــات 
للبنــك  التابــع   RAMP
الدولي، مبينــاً أن العالقة 
تضمنــت االســتثمار في 

الســندات التي يصدرها. كما أُعدت خطة للتعاون مــع البنك الدولي في جانب إدارة 
االحتياطيات، واالســتثمار بالســندات المصدرة بعملة الدوالر، بما ال يقل عن 300 

مليون دوالر أميركي.
ويعد البرنامج االستشــاري إلدارة االحتياطيات RAMP التابع للبنك الدولي، منبراً 
لتقديم االستشــارات فــي تطوير إدارة األُصــول واالحتياطيات في البلــدان النامية، 

والمؤسسات الدولية لتمكينها من تعظيم مواردها المالية.
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“التسليف الشعبي” يمنح قرض السلع المعمرة

أكد مدير مصرف التســليف الشعبي نضال العربيد، 
أن قيمة القرض المخصص لشــراء ســلع معمرة من 
المؤسســة الســورية للتجارة يصل ســقفه إلى مليون 
ليرة. موضحاً أنه تم توقيع االتفاق مع المؤسسة على 

آلية المنح بنسبة فائدة 7 % ولمدة 5 سنوات.
ويســتهدف القرض جميع العاملين في الدولة ســواء 
كانــوا دائمين أو مؤقتيــن أو متعاقديــن، إضافة إلى 
العاملين في القطاع المشترك والتعاوني، كما يستفيد 
مــن القرض فئة المتقاعدين عــدا متقاعدي التأمينات 

االجتماعية، والعسكريين، ويمكن لورثة الشهيد االستفادة من القرض بحسب الحصة 
الوراثية من راتب الشــهيد، مشــيراً إلى أن المصرف قدم تســهيالً للقرض بما يخص 

الكفالء، حيث تم قبول كفيلين بمجموع خدماتهم التقل عن 5 سنوات.

نضال العربيد النقــد  أعلــن صنــدوق 
الـقـــارة  أن  الـدولـــي، 
األفريقيــــة أصبحــــت 
فــي الصــدارة العالمية 
فــي نشــاط الدفــع عبر 
المحمــول مــن حيـــث 
االبتكارات واالسـتخدام 
وتبنـــي التكنولوـجيـــــا 
الجديدة خالل الســنوات 

العشــر الماضيــة، إذ تبلغ قيمــة المعامــالت التي تتم 
عبــر المحمول 10 % نســبة إلى قيمــة الناتج المحلي 
اإلجمالــي، في حين تبلغ تلك النســبة 7 % في آســيا، 

وأقل من 2 % في مناطق أخرى من العالم.
وأشــار الصنــدوق إلــى أن هنــاك حاجــة إلــى تحرك 
منســق نحو المزيد من المدفوعات الرقمية لتعزيز نمو 
االقتصــادات األفريقيــة، وتحقيق العديد من المكاســب 
األخرى، كزيــادة األمن وتقليل التكاليف، وفتح المجال 

أمام المزيد من الشمول المالي.

أفريقيا تتصدر عالميًا
في الدفع عبر المحمول

قال مســؤول كبير في بنــك في.تي.بي الروســي الذي 
تسيطر عليه الحكومة للصحفيين، إن البنك الذي يعكف 
على توســيع أعماله فــي مجال الحبــوب يعتزم دخول 
أسواق الحبوب في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا بهدف 

زيادة صادرات روسيا من الحبوب.
وأصبــح “في.تي.بي”، ثاني أكبر بنك في روســيا، في 
اآلونــة األخيرة أكبر مشــغل للبنية التحتيــة لصادرات 
البالد من الحبوب ويعمل على تأسيس ذراعه التصديرية 
الخاصة بعد أن اشترى شــركة تجارة الحبوب المحلية 

الكبيرة ميروغروب في أغسطس/آب.

بنك في.تي.بي يعتزم دخول
أسواق حبوب أفريقيا

حمرة: أموال “المركزي” لتمويل السلع

كشــف نائب حاكم مصرف ســورية المركزي محمد 
حمــرة، عــن أن حجم موجــودات المصــارف بلغت 
7511 مليار ليرة، وبلغت التســهيالت للعمالت كافة 
2423 مليــار ليرة، أما التســهيالت بالليرة الســورية 
فبلغت 2068 ملياراً، كما أن الودائع بالليرة الســورية 
تقدر حالياً 2973 مليار ليرة. ولفت إلى أن المصارف 
اآلن تعاني حالة فائض في الســيولة، وليس نقصاً، إذ 
تجــاوزت 1700 مليار ليرة، وهــذه فرص جيدة من 

أجل إعادة اإلعمار.
وفيمــا يتعلق بســعر الصرف أوضح حمــرة، أنه تم اتخاذ قرار حاســم في المصرف 
المركــزي بأنــه لن يتدخل في الســوق وال بدوالر واحد، مثل الســابق، وكل مقدرات 

المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع األساسية.

محمد حمرة

 التجاري السوري: 50 صرافًا جديداً

كشــف ماهر الزعبي، أمين السر 
في المصرف التجاري السوري، 
أنه لــدى المصرف نيــة لتركيب 
عدة صرافــات جديدة فــي مدينة 
دمشق متوزعة في المرجة، حيث 
قام بتأمين عدة صرافات وتجهيز 
صالــة كبيــرة مخصصــة لهــم، 
وفــي البرامكة عند بــاب الوكالة 
السورية لألنباء سانا، حيث تخدم 

هذه الصرافات الوافدين إلى مدينة دمشق عن طريق المدخل الجنوبي لها.
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تشكيلة جديدة لـ“الرقابة الشرعية” بفلسطين

أعلــن محافظ ســلطة 
النقد الفلسـطينية عزام 
الشــوا، ورئيـس هيئة 
سوق رأس المال نبيل 
قســيس، عــن إعــادة 
العليا  الهيئــة  تشــكيل 
الشــرعية،  للرقابــة 
وذلـــك فـــي إطــــار 

التعاون المســتمر بين ســلطة النقد وهيئة ســوق رأس المال لتطوير منظومة العمل 
المالي اإلســالمي في فلســطين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير 

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
وتضم الهيئة في تشــكيلتها الجديدة نخبة من علماء الشــريعة والفقه وذوي الخبرة في 
مجال الصيرفة اإلسالمية، وتشمل إعادة التشكيل، باإلضافة إلى المصارف ومؤسسات 

التمويل اإلسالمية، شركات التأمين التكافلي وشركات التأجير التمويلي.

“فوري” المصرية تتعاقد مع بنك في اإلمارات

قال مســؤول في أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في 
مصر، إن الشركة ستبدأ العمل في اإلمارات العربية 
المتحــدة قبــل نهاية العــام وتأمل في تقديــم خدماتها 
بالســعودية والكويتيــة في 2020، في إطار مســعى 
الســتهداف الــدول ذات الجاليات المصريــة الكبيرة 
بحســب رويترز، التــي نقلت عن الرئيــس التنفيذي 
لشــركة فوري، محمد عكاشــة، أن الشــركة ستدشن 
خدماتها  فــي اإلمارات قبل نهاية هذا العام مع واحد 

محمد عكاشةمن أكبر البنوك هناك.

كشــفت وكالة موديــز للتصنيف االئتمانــي، أن معدل 
انتشــار التمويل اإلســالمي في الســعودية يرتفع على 

الرغم من المستويات العالية التي وصل إليها.
وأشــارت إلى أن حجم التمويل اإلســالمي في المملكة 
هــو األعلى في العالم، متوقعةً أن يزيد معدل انتشــاره 
ليمثــل 80 % من إجمالي القروض خالل مدة تتراوح 
بين عام و18 شــهرا، مقارنــة بنحو 77 % خالل عام 
2018، نظراً لتزايد الطلب من قبل الشركات واألفراد 

على تلك التمويالت.
وأوضحــت أن إجمالي حجــم التمويل اإلســالمي في 
المملكة وصل إلى 299 مليار دوالر أميركي في آذار/

مارس 2019، لتتفوق بذلك على ماليزيا، التي احتلت 
المركز الثاني، عند 134 مليار دوالر.

السعودية: التمويل اإلسالمي
يستحوذ على 80 % من القروض

وافــــق البرلـمــــــان 
األوروبـــي، عـلــــى 
تعيين مديرة صندوق 
النقد الدولي كريستين 
الغــارد فــي منصب 
رئيسة البنك المركزي 
األوروبي، الذي أعلن 
األســـبـــوع الماضي 

حوافز كبيرة في منطقة اليورو رغم االنقســامات بين 
قادته.

وموافقــة البرلمــان األوروبي بمنزلــة توصية، إذ إن 
القــرار النهائــي علــى تعيينها متــروك لقــادة االتحاد 
األوروبي الذين يجتمعون في قمة في منتصف تشرين 
األول/أكتوبــر المقبل. ومن المتوقــع أن تنال موافقتهم 
دون صعوبــة، إذ إنهم رشــحوها للمنصب في تموز/

يوليو الماضي.

البرلمان األوروبي: تعيين الغارد
رئيسة للبنك “المركزي”

كريستين الغارد

بنك مسقط يقدم “التمويل األخضر”

أطلق بنك مسقط بالتعاون مع مؤسسة 
التمويــل الدوليــة )IFC( أول منتــج 
للتمويــل الصديــق للبيئة بالســلطنة، 
وذلك بهــدف تعزيز وتشــجيع أفراد 
المجتمع للمحافظة على البيئة، حيث  
سيتمكن الزبائن من خالل هذا المنتج 
مــن شــراء ألــواح الطاقة الشمســية 

وتركيبها على أســطح منازلهم واستثمار مصادر الطاقة الطبيعية لتوفير احتياجاتهم 
من الطاقة وعدم االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الكهرباء والغاز.

ويقدم التمويل بمعدالت فائدة تنافسية مع مراعاة أن يكون الحد األقصى لنسبة الدين 
هو 50 %، وذلك لمدة 5 سنوات.
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وقع مســاعد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي لألوراق 
الماليــة عبد العزيز النعيمي، ونائــب الرئيس التنفيذي 
لبنك أبوظبي األول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية 
للمؤسســات واالســتثمار للمجموعــة أندريــه صايغ، 
اتفاقية شــراكة تهدف إلى توزيــع األرباح النقدية على 
المســتثمرين المسجلين لدى الســوق إلكترونياً وبشكل 
مــرن وعملي، وذلك من خالل محفظــة البنك الرقمية 
payit. وتعتبــر هــذه المحفظة األولى مــن نوعها في 
المنطقة، حيث سيمّكن هذا النظام المبتكر المستخدمين 
من إدارة مدفوعاتهم عبر منصة رقمية واحدة وبشــكل 

يتسم بالشفافية والسهولة.

اإلمارات دبي الوطني: رفع نسبة تملك األجانب اإلمارات: اتفاقية لتوزيع
األرباح النقدية إلكترونيًا

أعلن بنــك اإلمارات دبي الوطني عن رفع نســبة 
تملك األجانب من 5 % إلى 20 % وبأثر فوري، 
وذلك بعد حصوله على الموافقات الرقابية الالزمة 
وموافقة كل من مساهمي ومجلس إدارة البنك. كما 
أعلن البنك عن نيته لزيادة نسبة تملك األجانب إلى 

40 % مستقبالً.
وفــي هــذا اإلطار، أكــد رئيس مجلــس إدارة بنك 

اإلمــارات دبي الوطني، أحمد بن ســعيد آل مكتوم، أن هذا اإلعالن سيرّســخ مكانة 
اإلمارات كإحدى أكثر االقتصادات جذباً لالســتثمارات األجنبية المباشــرة، وفضالً 

عن ذلك، تهدف هذه الخطوة إلى تنويع قاعدة مستثمري البنك.

أحمد بن سعيد آل مكتوم

أعلنت مجموعة بنك أبوظبــي التجاري، التوصل إلى 
اتفاق لبيع أغلبية األعمال واألنشطة المصرفية التابعة 
لها في الســـوق الهندي لصالـــح بنـك “دي سي بي”، 
وبالتالــي التخــارج مــن عملياتهـــا هناك عقــب إتمام 
الصفقة، شــــريطة الحصول على موافقـــات الجهـات 

التنظيمية.
وأضاف البنك في بيــان، أن عملية تخارجه من أغلب 
أعماله المصرفية في الســوق الهندي تأتي تماشــياً مع 
اســتراتيجيته الرامية الى التركيز بشــكل رئيسي على 
الســوق المحلي في دولة اإلمارات، مؤكــداً أن عملية 

التخارج لن تكون لها أي تأثير على ربحيته.

بنك أبوظبي التجاري
يبيع أعماله في الهند

ارتفاع مستوى الثقة بمصارف اإلمارات

كشــف اتحاد مصارف اإلمارات، عن نتائج اســتبيان 
مؤشر الثقة لعام 2018، والذي عبّر فيه حوالى 74 % 
من المشاركين، عن ثقتهم الكبيرة بالقطاع المصرفي 
فــي دولة اإلمارات، مقارنــةً بحوالى 68 % في عام 

.2017
وأوضح االســــتبيان الـــذي أُجـــري بالتعـــاون مـع 
شــركة “كانتار” لالستشارات واألبحاث، أن حوالى 
95 % مــن عمــالء الخدمــات المصرفيــة لألفــراد 
يشــــعرون بالرضا عن المصرف الذين يتعاملـــون 

معه، مقارنةً بما نســبته 93 % في عـام 2017.
وقال رئيس اتحاد مصارف اإلمارات، عبد العزيز الغرير: نثق بأن نتائج مؤشر الثقة 
ستحفز المصارف على تحسين أدائها والتأهب بشكل أفضل للمستقبل، كما ستساعد في 

حصر التحديات المتغيرة في السوق.

عبد العزيز الغرير

19 مليار دوالر أرباح بنوك الخليج

األربـــــاح  قيمــــة  بلغــت 
للمـصــــارف  المجمـعــــة 
البالغ  المدرجــة،  الخليجية 
عددهــا 67 مصرفاً، خالل 
النصــف األول مــن عــام 
2019، نحو 18.87 مليار 

دوالر أميركي.
ووفقا لرصد استند إلى القوائم المالية للمصارف الخليجية المدرجة في نهاية النصف 
األول من عام 2019، سجلت أرباح هذه المصارف نمواً نسبته 7.8 %، بما يعادل 
نحــو 1.36 مليــار دوالر أميركي، مقارنة بنحو 17.51 مليار دوالر أميركي للفترة 

المقابلة.
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الرئـيـــــــس  أصـــدر 
األرجنتيني ماوريتسيو 
ماكــري، مرســـــوماً 
يقضــي بفــرض قيود 
على صرف وشـــراء 
العمــالت األجنبية في 

البالد.
وبموجـب المرســـوم، 

بات لزاماً على جهات التصدير الحصول على إذن من 
البنك المركزي قبل شراء العمالت األجنبية. كما يفرض 
المرسوم الحصول على إذن حكومي للتمكن من تحويل 
مبالغ مالية إلى الخارج وال يسمح للفرد بشراء أكثر من 
10 آالف دوالر شــهرياً. لكن القيود التي ستسري لغاية 
نهاية كانون األول/ديســمبر 2019، ال تشــمل عمليات 

السحب بالدوالر من الحسابات المصرفية.

األرجنتين: تقييد صرف وشراء
العمالت األجنبية

ماوريتسيو ماكري

أكــد رئيـــس مجلـــس 
الوطنــي  البنـــك  إدارة 
)البنــك  الســويســـري 
تومـــاس  المركــزي(، 
جــوردان، أن هنــــاك 
علــى  لإلبقــاء  حاجــة 
أسعار الفائدة السلبية في 
الوقت الحاضر، مشدداً 
على أن فوارق أســعار 
الفائــدة مهمة ألســواق 

العمــالت. وقال جــوردان فــي مؤتمر اقتصــادي إن 
“أســعار الفائدة السلبية مهمة لتنفيذ السياسة النقدية في 
سويســرا في الوقت الحاضر”، مضيفاً أنه ال يستطيع 
أن يتنبــأ بالفترة الزمنيــة الالزمة لبقائها ســلبية، لكنه 
يفترض أنه ســيحدث تطبيع ألسعار الفائدة في مرحلة 

ما في المستقبل.
واســتبعد، طبع نقود وتوزيعها علــى المواطنين بهدف 
زيــادة التضخم وإنفاق المســتهلكين. وقــال: إن إعطاء 
كل مواطن سويسري 500 فرنك سويسري )506.07 
دوالر( هو شــيء غير منطقي ويتعارض مع دســتور 
البــالد. وأضاف: منح أموال مجانية هو في الواقع قرار 

سياسي وليس شيئاً ينبغي أن يتخذه بنك مركزي.

سويسرا تبقي على أسعار
الفائدة السلبية

توماس جوردان

المركزي األوروبي يزيد الفائدة السلبية على الودائع

قــرر البنك المركــزي األوروبي 
زيادة الفائدة الســلبية على الودائع 
البنكية، كما أعلن أنه سيعيد العمل 
ببرنامج إعادة شــراء الســندات. 
وأوضــح البنــك، الــذي يتخذ من 
مدينــة فرانكفورت مركزا له، أنه 
قــرر خفض معــدل الفائــدة على 
تسهيالت الودائع بمقدار 10 نقاط 

أســاس ليصل إلى مســتوى 0.5- %. فيما قــرر اإلبقاء على عمليــات إعادة التمويل 
الرئيســية، ومعدالت الفائدة على اإلقراض الهامشي وتســهيالت الودائع عند الصفر 
و0.25 %. كما قرر المركزي األوروبي إعادة العمل ببرنامج شــراء األصول بداية 

من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

الصين تخفض االحتياطي اإللزامي للبنوك

خفض البنك المركزي الصيني حجَم 
األمــوال الســائلة التي يجــب على 
البنــوك أن تحتفَظ بهــا كاحتياطيات 
بمقدار 50 نقطة أســاس وذلك للمرة 
الثالثة في عام 2019. وكان محللون 
قــد توقعــوا أن تعلَن الصيــن قريباً 
عن المزيد من اإلجراءات لتيســيِر 
السياســات النقديــة والماليــة بينمــا 

يتعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط متنامية من تصعيد في الرسوم الجمركية 
األميركيــة وركــود فــي الطلب المحلــي. ويُتوقع أن يُفــرج القرار األخيــر بتخفيِض 

االحتياطيات، عن سيولة تُقدر بحوالى 126 مليار دوالر لدعم االقتصاد المتباطئ.

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

أعلــن البنــك المركزي الروســي، 
خفض ســعر الفائدة الرئيسي بنسبة 
0.25 % إلى 7 %، وهو المستوى 

الذي كانت عنده الفائدة في 2014.
وجاء في بيان صدر عن “المركزي 
الروســي”: أن مجلس اإلدارة قرر 
خالل اجتماع مجلــس إدارته في 6 
ســبتمبر/أيلول خفض ســعر الفائدة 

الســنوي بواقــع 25 نقطة أســاس إلى 7 %. وهذه هي المــرة الثالثة التي يخفض فيها 
المركزي الروســي ســعر الفائدة منذ مارس/آذار 2018، أخرها كان في يوليو/تموز 

الماضي حينها خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أيضاً إلى 7.25 %.
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وتطوير إدارة المخاطر بما يتماشى مع المستجدات في القطاع المالي والمصرفي. 
وركزت مداخالت أعضاء المجلس على الفرص التي تقدمها العمالت الرقمية 
في تعزيز الشــمول المالي، ومكافحة الفســاد وغســل األموال، وتطوير أدوات 
الدفع اإللكتروني وتحسين إدارة السيولة، كما نوهوا بالحاجة لمعالجة المخاطر 
التي قد تنشأ، إضافة إلى دراسة التأثيرات المحتملة على السياسة النقدية، وأهمية 
التحضير المناســب، وبناء القدرات لدى البنوك المركزية التي ترغب بإصدار 
العمالت الرقمية، وتطوير معايير فيما يخص الهويــة الرقمية ومبادئ: اعرف 
عميلك، كذلك أكد المجلس على أهمية تطوير التشــريعات المناســبة، وتعزيز 

التنسيق الدولي في هذا الشأن.
التفنيات المالية

واســتعرض المجلس أعمال وتوصيــات اللجان وفــرق العمــل المنبثقة عنه، 
المتمثلــة باللجنة العربيــة للرقابة المصرفيــة، وفريق العمــل اإلقليمي لتعزيز 
الشــمول المالي في الــدول العربية، وفريق عمل االســتقرار المالــي، واللجنة 

العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات االئتمانية.
ورحب المجلس بإنشــاء مجموعة التقنيــات المالية الحديثــة، ألهميتها كمنصة 
تجمع أهم األطــراف والجهــات ذات العالقة بتنميــة البيئة الحاضنــة للتقنيات 
المالية، وأكد المجلس في هذا الســياق، على أهمية دراسة مقترح إنشاء مختبر 
تنظيمي لتشــجيع االبتكارات الماليــة، كإطار جديد مقترح للتعــاون والتجارب 
اإلقليمية بين السلطات اإلشرافية على مســتوى المنطقة العربية لتشجيع إنشاء 
شــركات التقنيات المالية ولتعزيز بنــاء القدرات فــي هذا المجــال. كذلك دعا 
المجلس المصــارف المركزية العربية، إلــى العمل على تعظيم االســتفادة من 
التقنيات المالية الحديثة. واستعرض المجلس مســودة الخطاب العربي الموحد 
الذي سيتم إلقاؤه باســم المجموعة العربية خالل االجتماعات السنوية لصندوق 
النقد والبنك الدوليين. وجــدد أعضاء المجلس تأكيدهم أهميــة توفير المزيد من 
المؤسسات المالية الدولية والصناديق والمؤسسات المالية العربية.الدعم المالي للدول العربية. كذلك أكدوا دعوتهم مجددًا لتعزيز الشــراكات بين 

محافظو المصارف العربية لتشجيع اإلبتكارات المالية

عقد المجلــس دورتــه االعتياديــة الثالثة واألربعيــن في 15 
ســبتمبر/ أيلول 2019 في العاصمة المصريــة  القاهرة، في 
رعاية رئيس مجلس الــوزراء المصــري الدكتور مصطفى 
مدبولي. وترأس االجتماع، محافظ البنــك المركزي األردني 
الدكتور زياد فريز رئيس الدورة الحالية للمجلس، وشارك فيه 

محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
تعاون السلطات النقدية

افتتح اجتمــاع هذه الــدورة بكلمــة ترحيبية من محافــظ البنك 
المركزي المصري طــارق عامر، وألقــى الدكتور مصطفى 
مدبولي،  كلمة في الجلســة االفتتاحية جدد فيها ترحيب مصر 
بالمشــاركين. وســلطت الكلمة الضوء على جهــود اإلصالح 
االقتصــادي والمالي التي تقــوم بها الســلطات المصرية. كما 
اشتملت الكلمات االفتتاحية على كلمة لرئيس االجتماع، أبرزت 
األهمية المتزايدة للتعاون والتنســيق بين الســلطات النقدية في 

الدول العربية، مشيداً بالمواضيع التي يتناولها االجتماع.
من جانبه، تناول المديــر العام رئيس مجلــس إدارة صندوق 
النقــد العربي الدكتــور عبدالرحمن بن عبــدهللا الحميدي، في 
كلمته االفتتاحية انعكاســات التطورات والمتغيرات اإلقليمية 

والدولية على االقتصادات العربية.
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض ســالمه “تخفيض التوقعات 
للنمو العالمي اســتناداً الــى صنــدوق النقد الدولــي، غير ان 
توّجه المصارف المركزية العالمية الى خفض أســعار الفوائد 
سينعكس انتعاشــاً في اقتصادات دول المنطقة ولبنان ال سيما 
لناحية ارتفاع حجم الســيولة. وقــال “إن تحقيق االصالحات 
المرجوة سيمنح اقتصادنا عامل ثقة كي ينهض مجدداً وتدور 
العجلة االقتصادية وينتعــش القطاع الخــاص اذ ان الثقة هي 

اساس االقتصاد”.
وناقش المجلــس التطــورات النقديــة واالقتصاديــة والمالية 
اإلقليمية والدولية، وانعكاســاتها على االقتصــادات العربية. 
كما ناقش  التحديــات التي تواجــه االقتصاد العالمــي بما في 
ذلك ارتفاع مســتويات المديونية وتطورات التجارة العالمية. 
واستمع المجلس في هذا اإلطار إلى مداخلة من صندوق النقد 
الدولي، حول اتجاهات التدفقات المالية العالمية. كما تطرقت 

المناقشات إلى سياسات أسعار الصرف.
تعزيز قدرات المصارف

وناقش المجلس، على ضوء األهمية المتزايدة لمواضيع حوكمة 
المصــارف المركزيــة التطورات المتســارعة والتوســع في 
مســئوليات المصارف المركزية. وأبــرزت المداخالت أهمية 
تعزيز قدرات المصارف المركزية في دعم االستقرار المالي، 

أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أهمية دراسة مقترح إنشاء مختبر تنظيمي 
السلطات اإلشرافية على  اإلقليمية بين  للتعاون والتجارب  المالية، كإطار جديد مقترح  االبتكارات  لتشجيع 

مستوى المنطقة العربية لتشجيع إنشاء شركات التقنيات المالية.
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ليون زكي:
سياسة المركزي فاعلة ...

ورفع الدعم يزيد الرواتب

في ظل تردي الرواتب الحكومية الســورية وعدم مجاراتها لموجات غالء المعيشــة ومتطلبات الحياة والدوران في حلقة مفرغة 
التخاذ القرار برفعها، كشف الباحث االقتصادي ورئيس مجلس األعمال السوري األرميني ليون زكي ان الوفر الناتج عن رفع 
الدعــم عن الخبز والمحروقات الســورية، بإمكانه تحقيق زيادة في رواتب الموظفيــن الحكوميين مقدارها 60 في المئة، ما يحل 

المعضلة التي أرهقت الحكومة وموظفيها.

وفي هذا الســياق، خص زكي “البنك والمســتثمر” بحديث شدد فيه على وجوب احقاق العدل عبر توجيه دعم الحكومة السورية 
الذي توفره لمادتي الخبز والمشــتقات النفطية الى المســتحقين الحقيقيين للدعم، والذي يذهب قســط منه لغير مستحقيه “فبمقدور 
الحكومة زيادة الرواتب، والبالغة كتلتها في موازنة الدولة للعام الجاري 2019 مبلغاً مقداره 1380 مليار ليرة ســورية، حوالى 
60 في المئة، بعد رفع الدعم عن الخبز والمحروقات، والذي يكلف الخزينة 791 مليار ليرة ســورية وفق موازنة العام نفســه، 

وبال تكاليف أو أعباء اضافية للحكومة”.

رفع رواتب الموظفين بشروط
واكد زكي، في المقابل، أنه يجب على وزارة الشــؤون االجتماعية والعمل الســورية، رفع رواتب موظفي القطاع الخاص “ولو 
بالحدود الدنيا، وذلك وفق آلية وشــروط مناســبة تفرض الزيادة” فذلك ســيحرك عجلة االقتصاد واالسواق من خالل زيادة كتلة 
السيولة النقدية فيها، األمر الذي سيرتد ايجابا على حجم أعمال القطاع الخاص دون األخذ بمخاوف ارتفاع اسعار المواد والسلع 

في بداية زيادة الرواتب ألنها ستستقر الحقا لتخدم الزيادة مصلحة الموظفين”.

ولفت الكاتب والخبير االقتصادي ليون زكي، الى ان رفع الدعم ســيحل الكثير من المشــاكل المزمنة “وأهمها قطع الطريق على 
الفساد والتهريب، عدا تخفيف الضغط وحجم العمل الكبير على الجمارك والتموين ومنع فروقات أسعار تلك المواد، وبما يحول 

أيضاً من دون اعتماد سعر 435 ليرة سورية لتغطية نفقات المحروقات من المركزي”.

دور المصرف المركزي
وفي ما يخص عمل المصرف المركزي الســوري، في ظل ما يواجهه من انتقادات جراء انخفاض قيمة الليرة الســورية وتذبذب 
ســعر الصرف، اوضح زكي ان المصرف غير مســؤول عن انهيار ســعر صرف العملة الســورية “ألنه يمول شــراء المواد 
التموينية والمواد األساســية واألولية بالسعر الرســمي 435 ليرة سورية ويدفع، مثالً، مئات المليارات من الليرات لشراء ودعم 
المحاصيل الزراعية لكن العديد من المزارعين يستخدمونها لشراء العمالت الصعبة من دون حاجتهم اليها، ما ولد ضغطاً على 

الليرة أضيف الى جملة الضغوط الممارسة بحقها من المضاربين”.

وبينمــا نوه الى أن تســديد فاتورة المحروقات تكلف المركزي اكثر مــن 1.2 مليار دوالر أميركي، بين ان تغطية المركزي لهذه 

خاص - “البنك والمستثمر”



19

رأي

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2019

النفقات بمثابة “معجزة اقتصادية في الظروف الراهنة، ما يدل على ان سياساته النقدية مرنة وفاعلة”.

وأوضح زكي، أن المصرف المركزي الســوري يترفع عن مجاراة ســعر صرف الســوق الســوداء والدخول في منافســة معه 
للمضاربة على العملة السورية “فالحاكم والقائمون عليه، على قناعة تامة أنه ال توجد أسباب اقتصادية موضوعية وحقيقية وراء 

هذا االرتفاع، بل إن األمور ستعود الى الوضع الطبيعي عاجالً ام آجالً”. 

تكاليف المعيشة 
وأشــار زكي، الى انه وعلى الرغم من ظروف الحرب واألوضاع االقتصادية واألمنية المتردية “وخصوصاً في ظل الحصار 
االقتصادي الخارجي المفروض على البالد، تظل ســورية أرخص دولة في المنطقة بالنســبة إلى تكاليف المعيشــة كافة، والدليل 
على ذلك، على ســبيل المثال ال الحصر، التظاهرات التي خرج بها التجار في األردن في اآلونة االخيرة ومشــاكل المعابر الى 

لبنان، وذلك للحد من تدفق البضائع السورية الرخيصة المهربة الى االردن ولبنان”.

وتساءل عن آلية الحكومة للوصول الى أهداف تجعل المواد األساسية المستوردة أنسب وأرخص سعراً من دول الجوار قبل ان 
يجيب بقوله: “يتوجب على المصرف المركزي الســوري، لتحقيق ذلك، العمل وفق مســتويين يثبت األول ســعر استيراد المواد 
األساســية بتســعيرته الرســمية البالغة 435 ليرة ســورية للدوالر األميركي الواحد، على الرغم من أن سعر الدوالر في السوق 
الســوداء ناهز مطلع ايلول/ســبتمبر من العام 2019 الجاري 660 ليرة ســورية، وعلى الرغم من عدم وجود أي إيرادات مهمة 
بالعملة الصعبة لديه لتوفير الدوالر بهذا الســعر. في حين يفرض المســتوى الثاني على الحكومة دعم المواد األساســية كالخبز 

والمحروقات، وهذه معجزة حكومية أخرى أيضاً”.

وأردف زكي قائالً: “وببقى السؤال االهم من كل ذلك هو: هل حققت تلك المعجزات الغاية اإلنسانية التي وجدت من أجلها، وهل 
يسعر التاجر المستورد عند تسلمه تلك المواد على اساس سعر دوالر الـ435، الذي حصل عليه من المركزي، أم بسعر السوق 
الســوداء، وهذا ليس من مســؤولية المركزي الذي ليس لديه الية للمتابعة والتحقق، بل هي مســؤولية مديريات التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك في المحافظات السورية”

وجزم زكي، بأن معظم التجار المســتوردين “وطنيين وشــرفاء، ويسعرون بالســعر الرسمي، بدليل تهريب تلك المواد الى دول 
الجوار، والذي هو مسؤولية الجمارك المنتشرين على الطرق والمعابر الحدودية وليس مسؤولية المركزي”.

دعم الموظفين ومحدودي الدخل
وابدى الباحث ليون زكي رأيه بعناصر التموين والجمارك، وقال: إنهم يقومون بواجبهم على أتم وجه “ويبذلون كل ما يلزم من 
جهد النجاح مهامهم، لكن بصراحة، هذه المهام أكبر من طاقتهم، وأعتقد أنه ليس بوســعهم الوصول الى هدفهم بأفضل مما هو 
عليه اآلن، ما يتســبب بتفاوت أســعار بعض المواد األساسية المستوردة في السوق السورية المحلية بين رخيصة ومرتفعة الثمن 

جّراء التهريب الى دول الجوار على الرغم من وجود الجمارك”.

وجــدد تأكيــده أن من حق الموظف صاحب الدخل المحدود والمقطوع ان يســتفيد من المــواد المدعومة “لكن هل من حق جميع 
المواطنين من دون استثناء االفادة من تلك المواد باالسعار المدعومة من الحكومة، مثالً هل يحتاج صاحب السيارة الفارهة الى 

بنزين مدعوم أو الغني جداً الى الخبز المدعوم؟”.

األقل كل أفراد المجتمع في المستوى االقتصادي ذاته، بينما يشير واقع الحال الى ان معظم دول العالم تعتمد على اقتصاد السوق”.وبيّــن زكي، أن دعم المواد التموينية “فكرة اشــتراكية قديمة جــدا عندما جرى اعتبار كل المواطنين من العمال والفالحين، أو على 
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خدمات تأمينية ألصحاب المشاريع في سورية

وقع مدير عام هيئة تنمية المشروعات 
الصغيــــرة والمتوســــطة إيهـــاب 
اســـــمندر، ومدير عام المؤســـسة 
العامة السورية للتأمين إياد الزهراء، 
اتفاقية تعاون تتضمن تصميم وتقديم 
خدمــات تأمينية مناســبة ألصحاب 
المشـــاريع ضد األخطــار المختلفة 
والتعويــض الكلي أو الجزئي عـــن 

الخســائر المحتملة بالتوازي مع توفير كافة المعلومات الالزمة ألصحاب المشــاريع 
لتحقيــق شــفافية كاملة في تلقي خدمات التأمين مع تحســين وضــع األخطار المؤمنة 
وكذلك المشاركة في األنشطة اإلعالمية واإلعالنية والثقافية الهادفة إلى دعم المشاريع 
ورفع مســتوى الوعي التأميني إضافة إلى الســعي للحصول على الموافقات الالزمة 
للمساهمة في دعم وتمويل مؤسسات التمويل )من خالل الودائع ألجل( والمرخص لها 
أصوالً لدعم وتمويل المشــاريع الصغيرة إضافة عن العديد من المزايا األخرى التي 

تصب في مصلحة أصحاب المشاريع ومصلحة المجتمع واالقتصاد السوري.

الكوارث تكبد شركات التأمين 92 مليار دوالر

قــدرت شــركة إيــر وورلدوايــد 
المخاطر،  بتحليــل  المتخصصــة 
التكلفة العالمية للكوارث خالل عام 
2019 التــي كان آخرهــا إعصار 
دوريــان، بنحــو 92 مليار دوالر. 
وأشــارت في تقريرها عن نماذج 
الكــوارث، إلــى أن األضرار في 
منطقة الكاريبي تراوح تكلفتها بين 

1.5 و3 مليارات دوالر. وذكر محللون في بنك يو.بي.إس، أن إعصار دوريان الذي 
ضرب جزر الباهاما تسبب بخسائر 25 مليار دوالر لشركات التأمين على األقل.

هـيـئــــة  تعمــــل 
اإلشـــراف علــى 
التأميـــن، عـلـــى 
تأسيس نظام جديد 
عـمــــل  لمراقبــة 
شـــركات التأميـن 
فــي ســــوريـــة، 
وفـــق معايـيـــــر 
محــددة، لتصنيف 

هذه الشــركات وتقييمها من الناحيــة المالية واإلدارية 
واالســتثمارية، إذ يشــتمل هذا النظام على 27 معياراً 

باالعتماد على معايير دولية.
وعــن أهمية هذا النظام والغاية منه، بيّن رئيس الهيئة، 
ســامر العــش، أن تصنيف الشــركات يســمح بإظهار 
مقارنــة موضوعية بين الشــركات الخاصة من خالل 
مالحظــة معظم مؤشــرات األداء والعوامل المؤثرات 
علــى ذلــك األداء، ويعمــل علــى تشــجيع الشــركات 
وتحفيزها لتطوير أدائها في بعض النقاط والمؤشرات 
التي تعاني ضعفاً، وذلك بهدف تحسين األداء اإلجمالي 

للسوق.

نظام جديد لمراقبة شركات
التأمين السورية

سامر العش

اتفاقية بين “نجم” و“ساس” لتحديد االحتيال

أبرمت شركتي “ساس” لتقنيات تحليالت البيانات ومكافحة 
االحتيــال، و“نجم” لخدمات التأميــن، اتفاقية تعاون تقني 
لتســخير خبرة “ســاس” في مواجهة حاالت االحتيال في 
مطالبات التأمين على السيارات والحدّ منها. واعتبر المدير 
التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط في “ساس” عالء يوسف، 
أن قطــاع التأمين مــن أكثر القطاعــات ُعرضة لالحتيال 
والمخاطر المالية، وأضاف: خطت شــركة “نجم” خطوة 

واثقة نحو تحقيق قدرات التنبؤ باألعمال وربحيتها، ويسعدنا أن نلعب دوراً في التحّول 
الذي تشهده الشركة باتجاه أن تصبح أكثر خدمات التأمين تقدماً من الناحية التقنية.

عالء يوسف كشــف وكيــل محافــظ 
مؤسســة النقــد العربي 
الســـعـودي “ســـاما”، 
الدكتور فهد الشــثري، 
عــن عمليتــي اندمــاج 
 4 بـيـــن  منتظرتـيـــن 
قطــاع  فــي  شــركات 

التأمين.
وقـــال الشــثري خالل 

مؤتمــر “يورمونــي الســعودية ”، إن المباحثــات بين 
الشــركات األربعة ال تزال في المرحلــة األولية، بينما 
أكد أن “ساما ” تدعم عمليات اإلندماج التي تنتج كيانات 

قادرة على تلبية متطلبات السوق.
ووفقاً لصحيفة محلية، أكد الشثري، أن “ساما” ستدعم 
القطاع التأميني بالتشريعات النظامية الالزمة والكوادر، 
مؤكداً أن القطاع يسير في طريقه الصحيح، وفقاً لرؤية 

المملكة 2030.

“ساما”: مباحثات لدمج 4 شركات
في قطاع التأمين

الدكتور فهد الشثري
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أعلــن 9 رجال أعمال ســوريين ورجل أعمال لبناني، 
عن تأسيس شركة لتصدير الخضار والفواكه إلى دول 
العالــم، قد تم ذلك خالل معرض دمشــق الدولي الذي 

أقيم مؤخراً.
وقال رجل األعمــال اللبناني، جوزيف مزرعاني: إن 
الشــركة ســتتكفل باإلشــراف على المنتج التصديري 

ابتداء من توفير البذور إلى الفرز والتوضيب.
بدوره، أوضح رجل األعمال بشــار الملك، أن الشركة 
التي تم االتفاق على تأسيســها مؤلفة من 10 شــركات 
متخصصــة بتصدير الخضار والفواكه إلى دول العالم 
وفق المواصفات والمقاييس العالمية، مبيناً، أن الشركة 
لن تكتفي بالتصدير إلى األســواق الروسية، بل ستفتح 

خطوطاً تصديرية إلى أوروبا وباقي دول العالم.

شراكة سورية لبنانية
لتصدير المنتجات الزراعية

قال تقرير مشترك صادر عن منظمة األغذية والزراعة 
لألمــم المتحدة )فــاو( وبرنامــج األغذيــة العالمي، إن 
محصولي القمح والشعير في سورية زادا هذا العام بدعم 
من أمطار مواتية وتحســن الوضع األمني في المجمل، 

لكن األمن الغذائي يظل يشكل تحدياً.
وذكر التقرير، أن إنتاج القمح في موســم 2019، يقدر 
بواقع 2.2 مليون طن، ارتفاعاً من أدنى مستوى في 29 

عاماً البالغ 1.2 مليون طن في العام الماضي.

محصول القمح السوري يتضاعف
وأمن الغذاء يشكل تحديًا

الوظائفي مديراً تنفيذيًا لبورصة عمان

قــرر مجلــس إدارة بورصة عمــان تعيين مازن 
الوظائفــي مديــراً تنفيذيــاً لبورصة عمــان، علماً 
بأن الوظائفي له خبرة واســعة في الســوق المالي 
كانــت بدايتها من منتصف الثمانينيات. وله العديد 
من األبحاث وأوراق العمل المتخصصة بأســواق 
رأس المــال، وهو عضو في العديد من اللجان في 
منظمــات عربية ودولية. وتــدرج الوظائفي بعدة 
مناصب كان آخرهــا مفوضاً في مجلس مفوضي 

هيئة األوراق المالية منذ تموز/يوليو 2014 إضافةً إلى تسلمه مهام أمين عام للهيئة 
حتى آب/أغسطس 2016.

مازن الوظائفي

اتفاقيات استثمارية بالمدن الصناعية االردنية

وقعـــت شــــركـــة 
الصناعيــة  المـــدن 
االردنيـة 6 اتفاقيات 
اســتثمارية مع عدد 
مـن المســــتثمريـن 
فـــي  الصناعييـــن 
مدينتي مادبا والسلط 
الصناعيتيــــن مــن 
مختلفــة  جنســـيات 

منها 3 اســتثمارات اردنية وواحد اردني عراقي مشــترك واآلخران يمني وســوري 
الجنســية بحجم اســتثمار يقــارب 7 مليون دينــار اردني )9 مليــون دوالر أميركي( 
وستوفر ما يزيد عن 160 فرصة عمل في مراحلها األولى عدا عن فرص العمل التي 

ستستحدثها في مختلف القطاعات المساندة بمحافظات السلط ومأدبا.
وكشــف مدير عام الشــركة عمر جويعد، أن االستثمارات الجديدة موزعة على عدة 
قطاعات منها الغذائي والدوائي والبالســتيكي واإلنشــائي، حيث ســتوفر ما يقارب 
160 فرصــة عمــل في مراحلهــا األولى فضال عن فــرص العمــل اإلضافية التي 

ستستحدثها للقطاعات المساندة.

“الكهرباء” العراقية تحتاج استثمارات باهظة

قــال وزيــر الكهربــاء العراقــي، لــؤي الخطيــب 
لـ“رويترز”: إن إصالح وتحديث شبكة الكهرباء في 
البالد يحتاج إلى اســتثمارات ال تقــل عن 30 مليار 

دوالر أميركي.
يشـــــار، إلى أن العـــراق، ال يـــزال يعانــــي مــن 
نقــص كبيــر في الكهرباء، بعد 14 عاماً من انتهـاء 

لؤي الخطيبالحرب.
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مصفاة بالتعاون مع أرامكو بكلفة 45 مليار دوالر

قال وزيــر النفط الهندي، دارمنــدرا برادان، إن 
تكلفة مشــروع التكريــر والبتروكيماويات الذي 
يجري تشــييده بالتعــاون مع أرامكو الســعودية 
وشــركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ستزيد 
عن مســتواها الذي كان مخططا له في األســاس 

والبالغ 45 مليار دوالر.
والمشروع الســاحلي العمالق البالغة طاقته 1.2 
مليــون برميل يوميــاً هو جزء مــن خطط الهند 
لزيــادة طاقتها التكريريــة بواقع 77 % إلى 8.8 

مليــون برميل يومياً بحلول 2030. ويجري بنــاء المصفاة في روها على بعد حوالى 
100 كيلومتر جنوبي مومباي.

دارمندرا برادان
قال الرئيس التنفيذي 
أرامـكــو  لشــــركـة 
أميــن  الســعوديـــة، 
الناصــر، إن الطرح 
المحلي  األولي  العام 
النفط  ألسهم شــركة 
العمالقة  الحكوميــة 
سيكون إدراجاً أولياً، 
الشركة مستعدة  لكن 

أيضاً لطرح دولي.
ونقل الناصــر في حديثه للصحفيين، عن وزير الطاقة 
السعودي الجديد األمير عبد العزيز بن سلمان قوله: إن 
الطرح العام األولي ســيتم ”قريباً جداً”، لكنه أضاف، 
أن القــرار النهائــي بخصــوص توقيتــه ومكانه في يد 

الحكومة.
وقــال الناصــر، إنــه في ضــوء تعييــن األميــر عبد 
العزيــز وزيرا للطاقة، ســيكون ألرامكو عالقة تتســم 
باالستقاللية مع الوزارة، التي قال إنها ستواصل تحديد 

الحد األقصى للقدرة اإلنتاجية واإلنتاج المستدامين.

أرامكو: الطرح المحلي أولي
ومستعدون إلدراج دولي

أمين الناصر

كشــفت وزارة السياحة 
العُمانيــة عــن أحــدث 
حققهــا  التــي  األرقــام 
القطاع السياحي لصيف 
2019، حيث أوضحت 
أن فنادق الســلطنة من 
فئــة 3 إلــى 5 نجــوم 
 872 اســتقبلت حوالى 
ألف نزيل خالل الفترة 

بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2019، مسجلة 
بذلك نمواً بنسبة 34 %.

وقال مدير عام الترويج الســياحي في وزارة الســياحة 
العُمانيــة ســالم بن عــدي المعمري: بفضل مســاعينا 
الحثيثــة اســتطاعت الســلطنة أن تحقق نتائــج إيجابية 
خــالل األشــهر القليلة الماضية، حيــث ارتفعت أعداد 
الســياح بشــكل ملحوظ، ونؤكد حرصنا علــى متابعة 
العمــل وبذل الجهود، لتحقيق المزيد من النجاح والنمو 

في هذا المجال.

34 % نمو إيرادات الفنادق الُعمانية

سالم بن عدي المعمري

“أدنوك” تسعى للتعاون مع روسيا

التنفيــذي،  الرئيـس  بـحـث 
لشركة “أدنـوك”، ســلطان 
ومجموعة  الجابر،  أحمـــد 
شركاتها، مع وزير الطاقة 
الروسي، ألكسندر نوفـاك، 
فــرص ومجاالت التعـاون 
المحتمــل، حيــث تســـعى 
“أدنــوك” لتوســـعة نطاق 

شــــراكاتها واســــتثماراتها في كافة مجاالت ومراحل قطاع النفط والغاز. وأشــار 
نوفــاك، إلى أن هنــاك العديد من فرص التعاون في مجال الطاقة بين شــركات النفط 
والغاز في دولة اإلمارات وروســيا، والتي تكمن في تطوير أنشــطة تجارية في مجال 

الموارد الهيدروكربونية، وكذلك مشاريع مشتركة في مجاالت التعدين والتجارة.

افالس “بوردو فارما” بسبب انتشار تعاطي األفيون

أعلنت شــركة “بوردو فارما” األميركية، التي تنتج 
العقار المخدر “أوكسي كونتين”، إفالسها في مواجهة 
الدعاوى القضائية المقامة ضدها بتهمة التســبب في 
انتشار تعاطي مخدر األفيون في أميركا. وعرضت 
الشركة المملوكة ألسرة “سكلر” مبادرة لتسوية أكثر 
من 2000 دعوى قضائية أقامها ضدها مســؤولون 
في أكثر من 20 والية أميركية. ووفقا للتســوية، فإن 
الشــركة ســتتنازل عن كل أصولها لصالح الشعب 

األميركي. وقالت الشركة: إن هذا اإلطار للتسوية سيحول دون تبديد مئات الماليين من 
الدوالرات في نزاع قضائي طويل، في حين ستتيح التسوية مليارات الدوالرات والموارد 

الحيوية لصالح المجتمع واستخدامها في التغلب على أزمة انتشار تعاطي األفيون.
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بدأت األعمال اإلنشائية في مشروع تنمية ساحل الخليج 
المشترك بين شركتي “سابك” و“إكسون موبيل”، الذي 
يقام بالقــرب من مدينة غريغوري، في والية تكســاس 
األميركيــة، ويوفــر فرص عمــل وأخــرى اقتصادية 
مستدامة لمنطقة كوستال بيند الساحلية. ويضم المشروع 
وحدة تكسير اإليثان سعة 1.8 مليون طن متري، ستقوم 
بتغذية 3 وحدات، هــي: وحدة إنتاج غاليكول اإليثيلين 

األحادي، ووحدتي إنتاج البولي إيثيلين.

انطالق مشروع بين “سابك”
و“إكسون موبيل”

اســــتحوذت 
شـركة ماتيتو 
العالمـيـــــة، 
الـمــــــــزود 
للحلول الذكية 
المتكاملــــــة 
ة  ر ا د إل
ومعـالـجــــة 
الميــاه علــى 

غالبية أسهم مجموعة إنفو التركية للكيماويات. وجرى 
حفل توقيع عقد التعاون بين الشــركتين في فندق سرايا 
ســراجان - كمبنسكي في إســطنبول، بحضور عدد من 
ممثلي وسائل اإلعالم والمسؤولين والعمالء والموظفين 
مــن الجانبين. وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة ماتيتو، 
فادي جويز، تمثل هذه الصفقة أول دخول لشركة ماتيتو 
العالميــة إلى الســوق التركية من خالل االســتثمار في 
شــركة محلية. وقال الشــريك المؤسس لمجموعة إنفو، 
عبد هللا أوســلو إن التعاون الذي ســيتم بناءه مع شــركة 
كبرى كشــركة ماتيتــو العالمية والتــي أنجزت 3000 
مشروع في أكثر من 46 دولة حول العالم سيكون مثاالً 

رائعاً على الشراكات المهمة القائمة في تركيا.

اتفاقيات اقتصادية بين العراق والصيناستحواذ “ماتيتو” على أسهم “إنفو”

أعلــن وزير الصناعــة والمعادن 
العراقي صالح عبدهللا الجبوري، 
خالل مشاركته في أعمال منتدى 
التعــاون االقتصــادي العراقي - 
الصينــي في العاصمــة بكين عن 
االتفاق على انشاء مدينة صناعية 
المنتجــات  لتصنيــع  مشــتركة 

الصينية وبمواصفات عالمية، وذلك في 5 محافظات عراقية، مشــيراً إلى طرح أكثر 
من 200 مشــروع وفرصة استثمارية متاحة لدى شركات وزارة الصناعة والمعادن 

في شتى المجاالت الصناعية.
من جهة أخرى، وقع وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، عقداً مع شــركة هندسية 
صينية “متخصصة في مجــاالت النقل والطاقة واالتصاالت والمعدات الثقيلة”، فيما 

أشار إلى دخول محطة للعمل قبل صيف العام المقبل في محافظة صالح الدين.

دعوة الشركات السعودية لالستثمار في العراق

أكــــد وكـيــــل وزارة الـنـفــــط 
العراقيــة حامــد الزوبعي، طرح 
قائمــة اســتثمارات فــي مجــال 
البتروكيمياويــات والغــاز أمــام 
المستثمرين السعوديين. وقال على 
هامش ملتقى نظمتــه هيئة تنمية 
الصــادرات الســعودية والبعثــة 

التجارية الســعودية - العراقية في مدينة الخبر، إن نقاشــات تجري مع شركتي سابك 
للصناعات األساسية وأرامكو السعودية لالستثمار في مشروع نبراس للبتروكيماويات 
وتطويــر حقــل عكاز للغاز، الذي يبلغ إنتاجه اليومي 300 مليون قدم مكعبة. وأشــار 
إلى أن مشــروع نبراس للبتروكيماويات يتراوح حجم االســتثمار فيه ما بين 6 إلى 8 

مليارات دوالر، مضيفاً أنهم لمسوا من شركة سابك االهتمام بهذا االستثمار.

مكتب لـ“بالك روك” في السعودية

افتتحــت “بــالك روك”، أكبــر مديــر 
صناديــق فــي العالــم، مكتبــا لهــا في 
الســعودية، لتمضــي قدمــاً فــي خطط 
لالســتفادة من برنامج إصالح حكومي 
طموح. وقالت متحدثة باسم الشركة، إن 
مكتب الرياض افتتح حديثاً ويرأسه يزيد 

المبارك، الذي عمل سابقاً لدى مورغان ستانلي وجدوى لالستثمار. ويتابع المستثمرون 
واالقتصاديون على نطاق واســع “بالك روك”، التي تشــرف على أصول بقيمة 6.4 

تريليون دوالر، نظراً لتأثيرها على العديد من الشركات المدرجة في أنحاء العالم.
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إيران والصين تبرمان عقودا بـ400 مليار دوالر

وقعت ايــران والصين عقــودا بقيمة 
400 مليار دوالر يتم بموجبها ترسية 
المشــاريع علــى الشــركات الصينية 
مــن دون ضــرورة المشــاركة فــي 
المناقصــات، حســبما كشــفت عضو 
هيئة المندوبين بغرفة تجارة وصناعة 
طهران فريال مســتوفي، مشيرة إلى 
أن ايران ستقدم خصومات بين 20 % 

إلى 30 % عند بيع النفط للصين. وكانت مجلة Petroleum Economist  قد ذكرت 
في وقت ســابق أن االســتثمارات الصينية تشكل النقطة الرئيســية في اتفاق جديد بين 
الدولتين، تم تأكيده أثناء زيارة وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إلى الصين 

لتقديم خارطة طريق التفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة المبرمة عام 2016.

كشــفت شــركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة عن 
عرض لالســتحواذ على بورصة لندن مقابل 39 مليار 
دوالر لكنهــا تلقــت ردا فاترا من المســتثمرين القلقين 

بشأن العقبات التنظيمية والمالية.
ويهدف العرض لتأســيس مجموعة تســتطيع منافســة 
أقرانهــا األميركيين علــى نحو أفضــل. لكن العرض 

مرهون بتخلي بورصة لندن عن صفقة رفينيتيف.
وأحد التحديات المهمة التي تواجه بورصة هونغ كونغ 
هــو الحصول على دعم من الحكومــة البريطانية التي 
أبدت بعض الحذر بالفعل تجاه سيطرة مستحوذ أجنبي 

له صالت وثيقة بالصين على بورصتها.

بورصة هونغ كونغ
تعرض شراء بورصة لندن

“أوبر” تطرح سندات بقيمة 750 مليون دوالر

تطرح شــركة خدمــات النقل 
أوبــــــر  الذكي األميركيــــة 
تكنولوجيز كمية من السندات 
صفقــة  بتمويــل  للمســاهمة 
اســتحواذها على شركة كريم 
المنافسة. ووفقاً لـ“األلمانية”، 
ذكرت الشركة في بيان، أنها 

تستهدف طرح سندات بقيمة 750 مليون دوالر وتستحق السداد في 2027، للمساهمة 
في تمويل صفقة االســتحواذ على شركة خدمات النقل الذكي الموجود مقرها في دبي 
مقابل 3.1 مليار دوالر، وهو ثاني طرح لســندات مدتها 10 أعوام في تاريخ الشركة، 

واألول منذ الطرح العام األولي لسهم “أوبر” في وقت الحق من 2019.

دراســـة  كشــــفت 
أن  حـديــثـــــــــة، 
اســتثمارات الدول 
الغربية فيما يعرف 
باســــــم “طريــق 
الحريـر” مماثلــــة 
ت  ا ر ســـــــتثما ال
الصيــن فــي هــذا 

المجال.
وأظهرت الدراسة، 
التــــي أُجـريـــــت 
بتكليف من معهـــد 

“بيرتلسمان” األلماني بعنوان “ما يستثمره الغرب على 
طــول طريق الحرير الجديد للصين، أن االســتثمارات 
التــي ضختها دول غربية خــالل الفترة من عام 2013 
حتــى عام 2017 فــي دول “الحــزام والطريق”، التي 
شــملتها الدراســة، بلغت نحو 290 مليار دوالر، مقابل 

285 مليار دوالر من الصين.

استثمارات الدول الغربية تتدفق
على “طريق الحرير”

“ياهو” اليابان تعتزم شراء “زوزو”

تعتزم ياهو اليابان االســتحواذ على “زوزو”، 
أكبر متجر إلكتروني للمالبس في اليابان، مقابل 
400 مليــار يــن )3.7 مليــار دوالر(، بهدف 
إنعاش موقعها واالرتقاء بمستواه في مواجهة 
منافسين مثل )أمازون.كوم(. وقال الملياردير 
يوســاكو مايزاوا مؤســس زوزو، إنه سيترك 
منصبه كرئيس تنفيذي ويبيع معظم حصته بعد 
سلســلة إخفاقات دفعت األسهم للهبوط 60 % 

عام 2018. وتتيح الصفقة لياهو اليابان فرصة تسلم الريادة في مجال تجارة المالبس 
عبر اإلنترنت، حيث تكافح أمازون وراكوتين لتحقيق اختراق، وحيث يســيطر زوزو 
تاون، مركز التسوق التابع لزوزو، على 50 % من سوق المالبس المتوسطة إلى الراقية.
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قد يجد سائقو “أوبر”، في مدينة نيويورك، أنفسهم غير 
قادرين على الوصول إلى التطبيق أو اســتخدامه خالل 
فترات الركود، إذ كشف تقرير لـ“رويترز”، أن الشركة 
ستمنع السائقين من استخدام التطبيق فى بعض األحيان، 
وفــى المناطــق ذات الطلــب المنخفض، فــي محاولة 
لالمتثال للوائح الجديدة فــي المدينة، كما قررت وضع 

حداً أدنى لألجور للسائقين.
ووفقاً لموقــع “انغادغيت” األميركــي، تضع القواعد 
الجديدة ســقفاً لعدد الســيارات المرخصة حديثاً لشركة 

“أوبر”، كما تحدد حداً أدنى ألجور السائقين.

“أوبر” ستمنع السائقين
من استخدام التطبيق أحيانًا !

اشترت شركة التجارة اإللكترونية العمالقة “أمازون”، 
100 ألف ســيارة كهربائية من فئــة VAN، لتوصيل 
البضائع والمنتجات لعمالئها، وذلك من شركة صناعة 

السيارات الكهربائية األميركية الجديدة “ريفيان”.
يأتي ذلك، في إطار ســعي الشــركة إلى المساهمة في 
الحد من تلوث الكوكب، بتحويل جميع الســيارات التي 

تعمل تحت خدمتها للطاقة الكهربائية.
وأظهــر إعــالن صفقــة “أمازون”، شــروع شــركة 
“ريفيــان” فــي صناعــة وتطويــر موديــالت من فئة 
VAN للمــرة األولى، وهو األمر الذي لم تكشــفه من 

قبل في أي مناسبة.

Van أمازون” تشتري 100 ألف“
كهربائي من “ريفيان”

الملياردير الصيني “جاك ما” يترك منصبه

اســتقال الملياردير الصيني، جــاك ما، من منصبه 
كرئيس مجلس إدارة مجموعة “علي بابا”، في يوم 
عيــد ميالده الـ55، والذي يتزامن أيضاً مع الذكرى 

الـ20 لتأسيس المجموعة العمالقة.
وحــول الخطط بعــد االســتقالة، قال جــاك ما: إن 
اســتقالته من المنصب ال تعني أبداً تخليه عن ريادة 
العمل أو تقاعــده، مؤكداً أنه لن يتوقف عن العمل، 
وأن “علــي بابــا” هي مجرد أحــد أحالمه، وأنه ال 

يزال شاباً، وعنده أفكار كثيرة أخرى. ويعد جاك ما، أحد أغنى أغنياء العالم، حيث تبلغ 
ثروته 38.6 مليار دوالر أميركي.

جاك ما

“سترايب” ثالث أكبر شركة ناشئة في أميركا

باتت منصة الدفع “سترايب”، واحدة 
من أكبر الشــركات الناشئة في العالم 
بعد الكشــف عن جولة تمويل جديدة، 
جمعــت فيهــا 250 مليــون دوالر، 
وقفزت بقيمتها السوقية إلى 35 مليار 

دوالر أميركي.
وأوضحت الشــركة، أن هذا التمويل 
سيستخدم في استمرار توسيع أنشطتها 

حــول العالــم وإطالق خدمات جديدة. وأطلقت “ســترايب” خدمة إقــراض جديدة في 
ســبتمبر/أيلول 2019، باإلضافــة إلى بطاقة ائتمانية للشــركات، وبعد ارتفاع قيمتها 

السوقية، أصبحت ثالث أكبر شركة ناشئة في الواليات المتحدة.

“إنفستكورب” تستحوذ على “فيفاتيِكت”

اســتحوذت مؤسسة إنفستكورب، 
االســتثمارات  في  المتخصصــة 
البديلة، علــى شــركة فيفاتيِكت، 
للحلــول  عالمــي  مــزّود  وهــي 
البرمجيــة المتكاملــة فــي مجال 
حجــز التذاكــر ضمــن قطاعات 

الترفيه والرياضة والمعارض.
وقال رئيس فريق االســتثمار في الشــركات الخاصة في أوروبا إلنفستكورب، دانيال 
لوبيز كروز ، إن فيفاتيِكت توفر “محفظة نوعية من الحلول البرمجية التي تركز على 
تلبية احتياجات العمالء، مدعومةً بفريق إداري يضم كفاءات متنوعة وكوادر متميّزة. 
وفي ظل اســتمرار زيادة الطلــب العالمي على المحتوى الترفيهــي، تمتلك فيفاتيِكت 
اإلمكانات التي تؤهلها لالســتفادة من فرص النمو العديدة التي تتسق تماماً مع خبرات 

إنفستكورب في مجال االستثمار”.
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االقتصادي المســتدام، وذلك من خــال اتخاذ العديد مــن قرارات 
التطوير اإليجابية على مدار الســنوات األخيرة، ومــن بينها إقرار 
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإبرام أولى مناقصات 
النفــط والغــاز الطبيعــي، باإلضافــة إلى تطبيــق برنامــج طموح 

لاستثمار الرأسمالي.
تتضمنَّ الخطة الحكومية لاستثمار الرأسمالي تنفيذ أكثر من 280 
مشــروعاً للبنية التحتية على مدار 12 عاماً، وتبلغ قيمتها ما يقرب 
من 23 مليار دوالر أميركي. وسوف تتمتّع هذه المشروعات بإمكان 
الحصول على تمويل ميّســر فضــاً عن شــروطها المائمة، وهو 
األمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة لاستثمار في مشاريع الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص الممّولة تمويــاً جذّاباً، باإلضافة إلى 

غيرها من المبادرات ذات الصلة لتطوير القطاع.
تعهد المؤتمــر االقتصــادي للتنمية عبــر اإلصاحــات واألعمال  
)CEDRE(، والــذي انعقد فــي باريس في نيســان/ابريل 2018، 
مســاعدة إيجابية كبيرة للبنان جاءت في صــورة قروض منخفضة 
الفائدة ومنٍح بقيمة ما يقارب من 11.8 مليار دوالر مقدمة من البلدان 
المانحــة والمؤسســات المتعددة األطــراف. وهذه الخطــوة تعكس 
ثقــة المجتمع الدولي بقــدرة لبنان علــى مواجهة التحديــات الحالية 

والمستقبلية للتنمية.
وســوف يرّكز الصنــدوق علــى العديد مــن القطاعات، مــن بينها 
قطاع النقل والمواصات )الطرق والمطــارات والموانئ البحرية( 
والميــاه والري وميــاه الصــرف والكهربــاء )بما في ذلــك الطاقة 
المتجددة والطاقة البديلة( واالتصاالت والنفايات الصلبة والســياحة 

والصناعة.
انضم إلــى الصنــدوق أكثــر مــن 25  مكتــب اســتثماري خاص 
وأشــخاص ومؤسســات من لبنان وأوروبا ودول مجلــس التعاون 
لبنان والفرص المتاحة لاستثمار في قطاع البنية التحتية فيه.الخليجي، وهم جميعاً لديهم قناعة مشتركة بالقدرات التي يتمتّع بها 

صندوق مخّصص الستثمارات البنية التحتية في لبنان

 Tell تتولــى إدارة الصنــدوق إحدى الشــركات التابعــة لمجموعة
Group المتخّصصة فــي إدارة األصول، والتــي تتخذ من جنيف 
مقّراً لها وتخضع لقوانين الهيئة السويســرية للرقابة على األسواق 
المالية. وســوف يوفّــر الصندوق للمســتثمرين فرصة لاســتثمار 
المباشر في محفظة استثمارية تضم مجموعة منتقاة من مشروعات 
البنية التحتيــة وغيرها مــن القطاعــات ذات الصلــة، وذلك خال 

مراحل التطوير المختلفة.
مشروعات المحفظة اإلستثمارية

ســوف يتم تطبيق نهــج منّظم لعمليــات االســتحواذ في مــا يتعلّق 
بالمساهمات في مشروعات المحفظة االستثمارية، وذلك بناًء على 
معايير المخاطر والعائدات والتحليل األساســي للقطاعات. وسوف 
يستفيد فريق عمل الصندوق من مهاراته وخبراته وشبكته العالمية 
ووجوده في السوق من أجل الحصول على المشاريع وتنفيذها وفقاً 
لتوّجه ونهــج يرتبطان ارتباطاً وثيقاً باألســهم الخاصــة، وذلك بما 
يتماشى مع المعايير االســتثمارية للصندوق بهدف تعظيم العائدات 

المتناسبة مع المخاطر.
يهدف الصندوق إلى استغال الفرصة الحالية لاستثمار في مشاريع 
البنية التحتية والقطاعات ذات الصلة في لبنان، والتي تشــّكل جزءاً 
أساسياً من خطة االستثمار الرأسمالي )CIP( التي اعتمدها مجلس 
الوزراء، والتي تشمل، على ســبيل المثال وليس الحصر، المبادرة 
العالمية للمؤتمر االقتصــادي للتنمية عبر اإلصاحــات واألعمال  
)CEDRE(، إضافــة إلى الفــرص المحتملة األخرى فــي الباد. 
ويِمثّل اإلغاق اأّلولــي للصندوق عامة فارقــة مهمة في الطريق 
الصحيح لتحقيق “مبادرة االســتثمار في البنيــة التحتية” في لبنان، 
والتي من شأنها أن تمّهد الطريق لتحقيق االنتعاش االقتصادي للباد 

وتعزيز الوضع المالي في المنطقة.
تطوير وشراكة

من الواضح أن لبنان قد بدأ الســير في طريقه نحو تحقيق االنتعاش 

 Tell Lebanon أعلــن صنــدوق
Infrastructure عن اإلغالق األولي 
للصندوق بقيمة 100 مليــون 
أميـركـي والمخّصــص  دوالر 
حصريـًا الســتثمارات البنيـة 
التحتية في لبنان، وهي خطوة 
أخرى  مجموعة  تليها  مبدئية 

من الخطوات.
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إخوان الســعودية في شــهر مارس/آذار، إضافة إلى محطة “دومة الجندل” للرياح 
البالغة طاقتها 400 ميغاوات، والتي تم منحها لشركة “اي دي اف” وشركة مصدر.

خطط مستقبلية واعدة
وبحسب الشركة، تبدو الخطط المستقبلية لمشاريع البنية التحتية في السعودية قوية، 
حيث تخطط الحكومة الســتخدام شــراكة القطاعيــن العام والخــاص والخصخصة 
لتحقيــق رؤيــة 2030. ولــدى المركــز الوطني للتخصيــص مجموعــة كبيرة من 
المشــاريع في قطاعات الطاقة والمياه والرعاية الصحية والطرق والسكك الحديدية. 
وتتضمن المعامالت المباشرة التي يقوم بها المركز حالياً عدداً من شراكات القطاعين 
العام والخــاص، وذلــك لبناء 60 مدرســة ومركز طب إشــعاعي وســكن موظفين 
وخدمات إدارة معدات لمستشفى الملك فيصل التخصصي. كما أن هنالك 8 مشاريع 

للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مرحلة المؤيدين المؤهلين مسبقاً.
ويعمل صندوق االســتثمارات العامة في المملكة على تطوير مشــروع بقيمة 500 
مليار دوالر، والمعروف باســم “نيوم” وهــو عبارة عن مدينة ذكية مســتقبلية على 

ساحل البحر األحمر بحجم والية ماساتشوستس.
وفي هذا الصدد، قال الشريك اإلداري لمنطقة الشرق األوسط في شركة وينستون آند 
سترون المحدودة، كامبل ستيدمان: “شــهدنا في عام 2019 عدداً كبيراً من صفقات 
االندماج واالســتحواذ في المملكة العربية الســعودية، وال يعكس هذا النشاط تحسن 
آفاق النمو االقتصادي في المملكة والمنطقة ككل فحسب، بل هو دليٌل على ارتفاع ثقة 
المستثمرين أيضاً. ومع اقتراب طرح االكتتاب العام األولي لشركة أرامكو السعودية 
وعدد من عمليات االندماج واالستحواذ المهمة األخرى عبر مجموعة من القطاعات 
الرئيسية، نتوقع أن يساهم ذلك في تشــجيع زيادة نشاط االكتتاب العام واالستثمارات 
إضافية من خالل االندماج”.الجديدة والســيولة في جميع أنحاء المنطقة، نظراً ألن الشــركات تســعى لتقديم قيمة 

نمو صفقات االندماج واالستحواذ في السعودية

وكانت ميرغرماركت استضافت منتدى “االندماج 
واالســتحواذ الخاص في الســعودية” في سبتمبر/

أيلــول 2019 فــي مدينــة دبــي، بالشــراكة مــع 
وينســتون آند ســترون المحدودة وإرنست ويونغ 
وبارثيــون، وحضرتــه فــرق تطوير الشــركات 
وعمليات االندماج واالســتحواذ ومحترفي األسهم 
الخاصة وأصحاب األعمال والبنوك االســتثمارية 
والمستشارين الماليين والمحامين وخبراء خدمات 

المعامالت.
سوق االكتتاب

وتقــول ميرغرماركــت، إن ســوق االكتتــاب في 
المملكة شهدت نشــاًطا محدوداً في السنوات القليلة 
الماضيــة، إال أن النصف األول من 2019 شــهد 
اكتتابات بقيمة 752 مليــون دوالر موزعة على 3 
عروض، وهي أعلــى قيمة لها منذ العــام 2015. 
وشــملت هذه االكتتابــات اكتتاب شــركة المراكز 
العربية بقيمة 659 مليون دوالر، وشــركة مهارة 
للمــوارد البشــرية بقيمــة 207 مالييــن دوالر، 

وشركة عطاء التعليمية بقيمة 93 مليون دوالر.
تمويل المشاريع

وشــهد قطاع تمويل المشــاريع في البالد نشــاطاً 
ملحوظاً هو اآلخر خالل األشــهر الـ18 الماضية، 
 ،)Inframation( إنفراميشــن  لشــركة  فوفقــاً 
الشــركة الزميلة لميرغرماركت والتي تركز على 
البنيــة التحتية، من المقرر أن تصل المشــروعات 
الكبرى إلى اإلغــالق المالي في المملكــة، بما في 
ذلك مشــروعان مستقالن للمياه ومشــروع للطاقة 

الشمسية الكهروضوئية ومزرعة رياح.
وشملت المشاريع مشروع “الشقيق 3” بقيمة 646 
مليون دوالر الممنوح لشركة “آكيونا ومروبيني” 
فــي تحالف مــع المطوريــن المحلييــن، والذي تم 
إغالقه في شهر مايو/أيار الماضي. كما تم إغالق 
مشــروع “رابــغ 3” بتكلفــة 715 مليــون دوالر 
والذي تم منحه إلى شــركة “أكوا باور” وشــركة 

شكل استحواذ “أرامكو” على 70 % من شركة سابك للكيماويات بقيمة 70 مليار دوالر أميركي، منعطفاً في 
صفقات االندماج واالستحواذ التي شهدتها المملكة العربية السعودية خالل النصف األول من عام 2019، وهي 
أعلى الصفقات قيمًة في المنطقة وثاني أكبر صفقة للصناعات الكيماوية على مستوى العالم. وقفزت عمليات 
االندماج واالستحواذ على مستوى المملكة لتصل إلى 14 صفقة بقيمة 72.6 مليار دوالر، بحسب ما تقوله 

شركة ميرغرماركت (Mergermarket)،  الرائدة في مجال توفير بيانات ومعلومات صفقات االندماج واالستحواذ.
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رضاً بشأن مقراتهم الحالية وضمن األكثر توجًها نحو االنتقال.

خيارات قادة األعمال
وفي معرض تعليقه على النتائج، قال رئيس قسم الملكية العقارية في غولينغ دبليو إل 
جي، ريتشارد بيت:  من الواضح بجالء أن المملكة المتحدة لم تزل قوة كبيرة لجذب 
أكبر الشركات العالمية لنقل مقراتها الرئيسية غير إن بحثنا كشف أن خروج المملكة 
المتحدة من االتحاد األوروبي له تداعيات تؤدي لتفكير قادة األعمال العالميين بشــدة 

في بدائل أوروبية أخرى.
وعندما سئلوا عن اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها المملكة المتحدة لتحسين جاذبيتها 
كمقر رئيســي بعد الخروج من االتحــاد األوروبي، تقدم القادة برســالة واضحة إلى 
صناع السياسة: تقليل لوائح األعمال، وتحسين سبل الوصول إلى المواهب، وتطوير 

نظام ضريبي أكثر مالءمة وتحسين رابط النقل.
كما كشف بحثنا عن أهمية أساســيات المكان، من البحث عن المباني المناسبة وحتى 
البنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الممتازة الخاصة بالنقل. وفعلياً، يفضل العديد من 
المستجيبين وجهات تعرض منشآت عقارية عالية الجودة - وهو الجانب الذي تتفوق 

فيه المملكة المتحدة.
وبإزاء هذه الخلفية، من الضروري اتخاذ قرار ســريع بشــأن مأزق مغادرة االتحاد 
األوروبي وتغيير السياســة الصحيحة فور مغادرتنا النهائيــة لالتحاد األوروبي كي 
خاصة بين الشركات في أميركا الشمالية وخارج أوروبا.تتمكن بريطانيــا من الحصول علــى الحصة األكبر من ســوق المقرات الرئيســية، 

المملكة المتحدة أقل جاذبية لكبرى شركات العالم

مقّرات األعمال
مع احتــالل التطــورات البــارزة األخيــرة التي 
شــهدتها المقــرات الرئيســية لشــركات أمازون 
وغوغــل    ،Unilever ويونيليفــر   ،Amazon
Google، كشــف تقرير غولينــغ دبليو إلي جي، 
المكان المناســب للمقر الرئيســي: إلــى أين تتجه 
 HQ Sweet Spot: مقرات األعمال الرئيســية
 ،Where big businesses want to call home
عن الخطط االســتراتيجية ألكثر من 650 مديراً 
تنفيذياً على مســتوى مجالــس اإلدارات في أكبر 
مؤسسات األعمال في أوروبا، والشرق األوسط، 

وآسيا، واألميركيتين.
وكشــفت نســبة مذهلة بلغت 92 % ممن شــملهم 
االســتطالع والتي تقع مقرات أعمالهم الرئيســية 
في المملكة المتحــدة حالياً عن تقييمهــم امتيازات 
االنتقال إلى الخارج - وتصنــف أيرلندا باعتبارها 
الخيار األفضل واألكثر قبوالً، حيث اختارها أكثر 
من نصف الشركات 54 %، وتلتها ألمانيا 33 %، 

وهولندا 31 % ولوكسمبورغ 23 %.
ويعتقــد أكثر مـــن ثلـث قـــادة األعمال العالميين 
35 %، أن المملكــة المتحــدة بعــد خروجها من 
االتحــاد األوروبــي ســتكون أقــل جاذبيــة كمقر 
رئيســي للشــركات على المدى البعيد. ومع ذلك، 
فقــادة األعمال فــي البرازيل، وكنــدا، والواليات 
المتحدة متفائلون بشــدة تجاه التأثيــر الذي توفره 
األعمــال بالمملكــة المتحــدة ويفكــرون جدياً في 

إعادة االنتقال إلى بريطانيا.
وعندما طلــب ممن شــملهم االســتطالع تصنيف 
السمات العديدة من إتاحة المواهب والبنية التحتية 
الرقمية وحتى االســتقرار السياســي واالقتصادي 
في مكانهــم الحالي، كان قادة األعمال في فرنســا، 
وســنغافورة، وسويســرا، واليابان األكثــر رضاً 
واألقل تفكيراً في االنتقال. وعلى العكس، فنظرائهم 
في المملكة المتحدة، وكندا، والبرازيل كانوا األقل 

ما يترتب عن تأثير خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي على جذبها ألكبر الشركات العالمية، كشف 
أن نحو ربع شركات األعمال   ،Gowling WLG الدولية، غولينغ دبليو إل جي المحاماة  عنه بحث جديد لشركة 
العالمية 23 % أعلنت عن توجهها نحو نقل مقراتها الرئيسية HQ، أخذاً في االعتبار أن لخروج المملكة المتحدة 

من االتحاد األوروبي التأثير األكبر على جاذبية المملكة المتحدة كمقر ألكبر الشركات العالمية.
وأشار نحو النصف 41 % إلى أنهم ال يدرسون االنتقال إلى المملكة المتحدة كخيار بعد خروجها من االتحاد األوروبي، 

وعوضًا عن ذلك فقد وضعوا ألمانيا، وأيرلندا وسويسرا ضمن أعلى الوجهات.
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ثالثاً: تضرر أسعار السلع
 بلغت العوامل الدافعة الناتجة عن أسعار السلع ذروتها بالفعل، وهو 
ما يشير إلى ضغط إضافي على األسواق الناشئة المنتجة للسلع من 
خالل تدهور ديناميــات المالية العامة والتبادل التجاري والحســاب 
الجاري. وفي حين ال يزال مؤشــر بلومبيرغ للســلع مرتفعاً بنسبة 
2.6 % حتى اآلن في عام 2019، إال أن المؤشــر الكلي تأثر بشدة 
بأســعار الذهب والفضة والنفط الخام. فقد ارتفعت المعادن النفيسة 
بنسبة 14 % في السنة حتى اآلن ألن عدم اليقين العالمي يدفع نحو 
أصول المالذات اآلمنة. وتعتبر أســعار النفط الخام مرتفعة بســبب 
تعافيها بســرعة من المعدالت المنخفضة التي بلغتها في ديســمبر/
كانون األول 2018. وقد تضررت أســعار الســلع، باستثناء النفط 
والمعادن النفيسة. وانخفضت أسعار السلع الزراعية )البن، والذرة، 
والقطن، وفول الصويا، والسكر، والقمح( بأكثر من 10 % في عام 
2019، في حين تراجعت أســعار السلع األساســية بنسبة 8 % من 

مستوياتها المرتفعة لشهر مارس/آذار.
رابعاً: مخاطر غير اعتيادية

ظهرت مجموعة من المخاطر غير االعتيادية في األسواق الناشئة 
في األســابيع األخيرة. وقــد أدى ذلك إلــى زيادة في ســلوك تجنب 

المخاطرة وسرع من عمليات البيع في األسواق الناشئة.
وتتضمــن المخاطر غيــر االعتيادية المرتبطة باألســواق الناشــئة 
التوتــرات االقتصادية بيــن اليابان وكوريــا الجنوبيــة، واالنهيار 
االقتصادي لألرجنتين، والتوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان، 
التي تقودها فرنسا ضد البرازيل.والتظاهرات الحاشــدة في هونغ كونغ، وردود الفعل البيئية العالمية 

تراجع تدفقات رؤوس األموال نحو األسواق الناشئة

يقــول QNB في تقريــر، إن هنــاك 4 أســباب وراء هــذا التغيير 
المفاجــئ في مــزاج المســتثمرين وتدفقــات رؤوس األمــوال إلى 

األسواق الناشئة:
أوالً: تطورات الحرب التجارية

أثرت التطورات الســلبية فــي المفاوضات التجارية بيــن الواليات 
المتحدة والصين بشدة على معنويات المخاطرة، مما أدى إلى زيادة 
تقلبات األسعار والمستوى العام للضغوط في أسواق المال والسندات 
واألســهم. وفي حين بات المســتثمرون اآلن أكثر خبرة بسبب المد 
والجزر في المفاوضات التجارية بين الواليــات المتحدة والصين، 
يبــدو أن المرحلة األخيرة مــن التصعيد قد أوضحــت إجماعاً أكثر 
تشاؤماً بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري. وعلى نحو هام، بدأت 
األســواق في التســعير على أســاس مخاطر اندالع حرب عمالت 
شــاملة، خاصة بعد أن صنّفــت وزارة الخزانــة األمريكية الصين 

“كمتالعب بالعملة”.
ويؤدي سلوك تجنب المخاطرة إلى تفضيل األصول اآلمنة )الذهب، 
ســندات الخزانة األميركية، الين الياباني، الفرنك السويسري( على 
حساب أصول األسواق الناشئة. عالوة على ذلك، فإن االضطرابات 
في التجارة العالمية أو في نمو الصين تهدد بشكل خاص المصدرين 

اآلسيويين والمصدرين للسلع األساسية.
ثانياً: حذر االحتياطي الفيدرالي 

فقد تالشــت اآلثــار اإليجابية الناتجــة عن تحول بنــك االحتياطي 
الفيدرالي إلى موقف متســاهل مع اســتمرار دعم السلطات النقدية 
األميركية إلجراء تخفيف حذر أو “تعديــل في منتصف الدورة”، 

مما خيب آمال المستثمرين الذين يستثمرون بقوة في السندات.
ويشكل تباين وجهات النظر بين أسواق السندات والسلطات النقدية 
عامالً معيقاً بالنسبة لألســواق الناشــئة. وعادة ما تؤدي التعليقات 
المتشــددة من مســؤولي مجلس االحتياطي الفيدرالي إلى مفاجآت 
ســلبية، وتشــدد الظروف المالية، ووضع الضغــط على األصول 
ذات المخاطــر العالية. ونظراً لعــدم وجود إجماع بين الســلطات 
النقدية األمريكية العليا حول مسار أســعار الفائدة، فإن االحتياطي 
الفيدرالي يستمر في الســير وراء المنحنى، أي أنه يتصرف بشكل 
تفاعلي بدالً مــن أن يكون اســتباقياً. وتؤدي حالة عــدم اليقين هذه 
بشــأن السياســة النقديــة إلــى مضاعفــة التغييــرات المفاجئة في 

المعنويات.

عاشت األسواق الناشئة خالل العام 2019 حالتين متناقضتين، فمع مطلع العام اندفعت رؤوس األموال نحو 
األصول ذات المخاطر العالية بشكل عام وأصول األسواق الناشئة بشكل خاص. ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، 
زادت تدفقات المحافظ غير المقيمة إلى األسواق الناشئة من متوسط شهري قدره 16 مليار دوالر في عام 2018 
إلى 32 مليار دوالر في النصف األول من 2019. غير أن الظروف العالمية قد ساءت بالنسبة لألسواق الناشئة في 

الصيف، حيث تحولت المعنويات فجأة مع تفاقم عدم اليقين في ما يتعلق بالسياسات وبروز المخاطر.
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توزيع أرباح الشركات المدرجة

في سوق دمشق المالية

الدكتور زياد زنبوعه
كلية االقتصاد - جامعة دمشق

هناك مفارقة في توزيع أرباح الشــركات المســاهمة، وهي أنه عندما تقرر الهيئة العامة للشــركة توزيع الربح بشــكل نقدي يتم األمر بيسر 
وســرعة ومن دون تعقيدات روتينية كثيرة، بينما عندما تقرر الهيئة العامة رســملة الربح يحتاج األمر لشــهور عدة وموافقات كل الجهات 

الوصائية. أليست هذه مفارقة عجيبة؟

والسبب في هذه المفارقة هو المادة 101 من قانون الشركات لعام 2011 التي تنص على: )يجوز للشركة المساهمة المغفلة بقرار من الهيئة 
العامة غير العادية أن تزيد رأسمالها إذا كان قد سدد بالكامل ويخضع هذا القرار لتصديق الوزارة وموافقة هيئة األوراق إذا كانت الشركة 

مساهمة عامة(. فكما نقرأ من هذه المادة المطلوب هو )تصديق( الوزارة بينما يتطلب األمر )موافقة( هيئة األوراق!

مثال ملموس عن الشركات
لن نتحدث بالعموميات، وإنما سنأخذ مثال من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية، والتي حققت أرباحاً عن العام 
2018، ووزعتها بشــكل نقدي )مثال الشــركة السورية الكويتية للتأمين(، أو بشكل أســهم مجانية )مثال بنك سورية الدولي اإلسالمي(، أو 
بهــذا وذاك )مثــال بنك بركة(. فإذا أخذنا بنك البركة باعتباره حقق األمرين أي توزيع نقدي لجزء من األرباح، ورســملة الجزء اآلخر من 

األرباح المحققة والمدورة.

فقد ُعدل الســعر المرجعي للســهم بمقدار التوزيع النقدي )ُخفض بمقدار 5 ليرات ســورية( فور نشر محضر اجتماع الهيئة العامة للبنك أي 
بتاريــخ 22 - 4 - 2019 إيذانــاً باعتمــاد التوزيع النقدي، أي بعد عدة أيام فقــط من اجتماع هيئته العامة التي انعقدت في 15 - 4 - 2019، 
وبدأ البنك فعالً بالتوزيع النقدي لهذا الجزء من أرباحه )5 ليرات للسهم الواحد( في 15 - 5 - 2019. بينما على النقيض من ذلك، تأخرت 
كثيراً رسملة الجزء اآلخر من الربح، فقد جاءت موافقة هيئة األوراق واألسواق المالية على اعتماد أسهم الرسملة بتاريخ 17 - 6 - 2019 
مع إعطاء مهلة 15 يوم وبعدها أي في 2 - 7 - 2019 ُعدل السعر المرجعي بنسبة زيادة رأس المال )ُخفض السعر المرجعي إلى النصف 

نظراً لمضاعفة رأس المال وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 100 %(.

أي كان هناك أكثر من شهرين ما بين تعديل السعر المرجعي بناء على توزيع ربح نقدي، وبين تعديله بناء على رسملة الربح، فما مبرر ذلك؟

مع مالحظة أن موافقة هيئة األوراق واألســواق المالية صدرت بعد موافقات البنك المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المســتهلك 
)تعقيد آخر نالحظه هنا هو موافقة البنك المركزي، على الرغم من عدم ذكره في المادة 101 المذكورة أعاله!(.

وعالوة على كل ذلك، فإن موافقة هيئة األوراق واألسواق المالية المذكورة أعاله هي موافقة على اعتماد األسهم المزمع إصدارها، أي هي 
موافقة مبدئية وليست نهائية، إذ يتطلب األمر موافقتها ثانية على إصدار هذه األسهم والتي تعد الموافقة النهائية!

حالة توزيع األسهم
إذاً لماذا ال يتم معاملة حالة توزيع أسهم مجانية على المساهمين )رسملة الربح( بشكل مشابه لحالة توزيع أرباح نقدية على المساهمين؟
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إذاً لدينا حالتين: ففي الحالة األولى يُخفض السعر المرجعي للسهم بمقدار المبلغ الموزع على كل سهم فور نشر تقرير الهيئة العامة المقدم 
لســوق دمشــق لألوراق المالية. بينما في الحالة الثانية األمر أعقد ويحتاج المرور بمرحلتين: األولى موافقات الجهات الوصائية وقد تمتد 
ألشــهر حتى بعد نشــر محضر اجتماع الهيئة العامة التي قررت التوزيع، والثانية إعطاء مهلة 15 يوم بعد موافقة هيئة األوراق واألسواق 

المالية على التوزيع ليتم تخفيض السعر المرجعي للسهم بنسبة توزيع األسهم المجانية.

ال يوجد مبرر منطقي لهذا الروتين والتمييز بين الحالتين بموضوع توقيت تغيير السعر المرجعي لألسباب اآلتية:

1. الهيئة العامة للشركة المساهمة هي التي تقرر التوزيع من عدمه. البل في حالة توزيع أسهم مجانية والرسملة بها يُشترط أن تكون الهيئة 
العامة غير عادية مما يعني موافقة 70 % أو أكثر من المساهمين.

2. إن تعقيد الحالة الثانية المذكورة أعاله بالمقارنة مع الحالة األولى غير مبرر، خاصة كما قلنا للتو، إن األمر يحتاج انعقاد هيئة عامة غير 
عادية، هذا عدا عن انتفاء أي مخاطر ممكن أن تنشــأ عن رســملة أســهم الزيادة ال على االقتصاد الوطني ال بل بالعكس، وال على الشــركة 
ذاتها كشخصية اعتبارية ال بل بالعكس، وال على المساهمين ال بل بالعكس، وال على الدائنين أو المدينين ال بل بالعكس. ألن هذه الرسملة 
تؤدي إلى تدعيم المركز المالي للشــركة، ما يعني من جهة أولى ارتفاع احتياطيات الشــركة لدى البنك المركزي، ومن جهة ثانية ارتفاع 
االحتياطي اإلجباري لدي الشــركة والذي يجب أن يزداد ســنوياً إلى أن يصل 25 % كحد أدنى من رأس المال و100 % كحد أعلى منه، 
ومن جهة ثالثة رفع مســتوى الضمان لحقوق الدائنين والمودعين )في حالة المصارف(، ومن جهة رابعة رفع القدرة التشــغيلية للشــركة أو 
اإلقراض )في حالة المصارف( ما ســينعكس إيجاباً على األرباح المســتقبلية للمســاهمين. فأتوني بمبرر واحد لهذا الروتين والتعقيد بمقابل 

كل هذه المزايا لكافة الجهات واألطراف؟

3. نكرر دوماً أن الهيئة العامة هي أعلى ســلطة، وهذا في الواقع العملي غير صحيح. فكثيراً من قراراتها يجب أن تدقق وتغربل من قبل 
الجهــات الوصائيــة بعضها قبل العرض، وبعضها بعد العرض، وبعضها قبل وبعد العــرض على الهيئة العامة. وحالتنا المذكورة للتو هي 

أحد األمثلة على ذلك.

4. إن الربح المزمع توزيعه، ســواء بشــكل نقدي، أو بشــكل أســهم مجانية هو في جوهره واحد وهو الربح المحقق لدى الشركة، واليوجد 
ربحان للتمييز بينهما في المعاملة.

الرسملة
بالطبــع إن زيادة رأس مال الشــركة عن طريق رســملة الربح ال بد أن يســجل في مديرية الشــركات في وزارة التجــارة الداخلية وحماية 
المســتهلك، وكذلك في هيئة األوراق واألســواق المالية، وفي الســوق المالية، وهذا ممكن أن يتم ببساطة بمجرد إشعارهم بذلك دون انتظار 
موافقات على حق من حقوق الهيئات العامة لهذه الشــركات، وخاصة أن هذه الرســملة ال تتضمن أي مخاطر على أي جهة ال بل تتضمن 

ميزات كثيرة كما نوهنا إلى ذلك أعاله.

ولألمانة فإن بعض الشــركات كانت هي نفســها ســبباً لهذا التأخير، فبعضها تأخر في عقد اجتماع الهيئة العامة، وبشــكل مخالف لألنظمة 
والقوانين، الذي يفرض عقد هيئاتها العامة فور نشر بياناتها المالية في الربع األول من كل عام.

إن مثالنا أعاله عن بنك البركة هو األكثر تفاؤالً، حيث كان هو األســرع حظاً في صدور موافقاته وتعديل ســعره المرجعي )ومثله شــركة 
التأمين أروب، التي فعال ُعدل السعر المرجعي لسهمها بنفس توقيت تعديل سعر سهم البركة(، بينما الشركات األخرى )وهي أكثر من 10 

شركات( تأخرت كثيراً عن ذلك.

لتغطية خسائر متراكمة، فلها معالجة مختلفة وإجراءات كثيرة تتطلب الحذر الشديد.في الختام حديثنا الســابق كله يخص فقط حالة توزيع أرباح نقدية أورســملتها، أما في الحالة المعاكســة، التي تتطلب تخفيض رأس المال 
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الملتقى االقتصادي اللبناني - الُعماني

ُعقد الملتقى االقتصادي اللبناني 
- العمانــي فــي مقــّر غرفــة 
بيروت وجبل لبنان، بمشاركة 
رئيــس الهيئــات االقتصاديــة 
في لبنان الوزير محمد شــقير، 
وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا 
أفيونــي،  عــادل  المعلومــات 

ورئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان قيس اليوسف. وُخصص الملتقى لمناقشة 
سبل إحداث نقلة نوعية في العالقات االقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص، 
ووضع تصور مشترك حول فرص االستثمار المجدية بمختلف القطاعات في البلدين.
وتــم توقيع مذكــرة تفاهم بين “مايــس” اللبنانية و“انتك” العمانيــة، تهدف الى تفعيل 
المشاركات وإقامة المعارض، تبادل المعلومات، وانشاء شركة تنظيم معارض بمسقط.

الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية

تــرأس لبنــان، ممثــالً بوزير 
منصور  والتجــارة  االقتصاد 
بطيش، الــدورة الرابعة للقمة 
العربيــة التنموية، التي عقدت 
بمقر جامعــة الــدول العربية 
القاهــرة علــى هامــش  فــي 
اجتماعات المجلس االقتصادي 

واالجتماعي في الجامعة. وعقد االجتماع بهدف متابعة تنفيذ القرارات والمبادرات التي 
صــدرت عن القمة التي عقدت ببيروت في بداية 2019. واعلن بطيش عن مبادرتين 
االولى، إنشــاء صندوق لالســتثمار في التكنولوجيا واالقتصــاد الرقمي، أطلقها أمير 
الكويت الشــيخ صباح األحمد الجابــر الصباح، والثانية، اســتراتيجية إعادة اإلعمار 
وتأسيس مصرف عربي إلعادة اإلعمار والتنمية، أطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون. 

أكد المبعوث الفرنســي المكلف متابعة مقررات مؤتمر 
“ســيدر” بيار دوكان، أن المؤتمر ال يزال قائماً، إذ إنه 
ليــس هناك بند بطــالن أو نهاية. فقــد التزمنا في إطار 

“سيدر” برنامج استثمار يمتد على 12 عاماً.
كالم  دوكان جــاء خالل زيــارة قام بها إلى وزير المال 
اللبناني علي حسن خليل، حيث عرض معه مجمل القضايا 
المتعلقة بالمؤتمــر وبموازنة 2020 واإلصالحات التي 
تتضّمنها، ثم انتقل إلى وزارة االقتصاد والتجارة، حيث 
التقــى الوزير منصور بطيش يرافقــه وفد من الخبراء، 
وبحث معه في االوضاع االقتصادية التي يمر فيها لبنان.

مؤتمر“سيدر” ال يزال قائمًا

األوضاع المالية والنقدية  بين خليل وسالمه

عقــد وزيــر الماليــة اللبناني علي 
حســن خليــل اجتماعاً مــع حاكم 
مصرف لبنان رياض ســالمه في 
مكتبه بــوزارة الماليــة، خصص 
الماليــة  األوضــاع  فــي  للنقــاش 
والنقدية، والتنســيق بيــن الوزارة 
والمصــرف المركــزي حول كل 

االستحقاقات، ال ســيما االصدارات بالعملتين المحلية واالجنبية. وأعلن كل من خليل 
وسالمه عن “االطمئنان الى سير األمور واستقرارها، رغم كل الضغوط، خصوصاً 

بعد إحالة مشروع موازنة 2020 على مجلس الوزراء للمباشرة بنقاشه”.

ســفارة  أعلنت 
بريطانيــا فــي 
لبنان أن وزير 
شؤون السياسة 
لـتـجـاريـــــة  ا
النائــب كونــر 
بيرنز، ووزيـر 

الخارجيــة والمغتربيــن اللبنانــي جبران باســيل، وقعا 
اتفاقيــة تجارية بين المملكة المتحــدة ولبنان، ما يضمن 
قدرة الشركات والمستهلكين البريطانيين واللبنانيين على 
مواصلة التداول التجاري بنفس الشــروط عندما تخرج 

من االتحاد األوروبي.
وأشــارت إلى أن االتفاقية الجديــدة توفر فوائد تجارية، 
مــن بينها تجــارة المنتجات الصناعية من دون رســوم 
جمركيــة، إلى جانــب تحريــر التجارة فــي المنتجات 
الزراعية والمواد الغذائية الزراعية والمنتجات السمكية. 
وســوف يحقق التداول وفقــاً لهذه الشــروط التفضيلية 
توفيراً كبيراً، األمر الذي يســاعد في دعم فرص العمل 

البريطانية وإعطاء دفعة إيجابية لالقتصاد اللبناني.

 توقيع اتفاقية تجارية
بين بريطانيا ولبنان
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إدخال بئر جديدة للغاز في سورية

أعلنــت وزارة النفــط والثروة 
المعدنية في سورية دخول بئر 
للغاز حيز العمل بعد توقف عن 
اإلنتاج منذ انــدالع األزمة في 

البالد عام 2011.
وذكرت الــوزارة في بيان لها، 
أن الطاقة اإلنتاجية لبئر “شرق 
األرك 2” تبلــغ 175 ألف متر 

مكعب من الغاز يومياً، وأوضحت أن ورشها الفنية تمكنت من إعادة إدخال البئر حيّز 
التشغيل بعد االنتقال إلى طبقة جديدة منتجة.

تعاون سوري إيراني إلنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة

وقعت الشــركة الدولية للتقنيات التعليمية السورية مع 
شركة نوفن اإليرانية المختصة بإنتاج الطاقة الكهربائية 
بالطاقة المتجددة اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية 
في إحدى المناطق الواقعة بين حمص وحســياء بطاقة 
إنتاجية مبدئية 5 ميغاواط. وخالل توقيع االتفاقية ضمن 
الجناح اإليراني في معرض دمشق الدولي، أشار مدير 
عام الشركة الدولية رامي خوري، إلى أهمية المشروع 
في دعم إنتــاج الكهرباء بالطاقــة البديلة للتخفيف عن 

الشبكة الكهربائية، مشيراً إلى أن دراسة المشروع ستكون جاهزة خالل 6 أشهر ريثما 
تكون األمور تبلورت للمباشرة بالعمل على أرض الواقع.

من جانبه، أشار مدير شركة نوفن علي أميري، إلى أن االتفاقية تأتي في إطار عملية 
إعادة اإلعمار، مؤكداً اســتعداد شــركته للتعاون مع الجانب السوري بكل ما يسهم في 

دفع عملية إعادة إعمار سورية.

علي أميري

أنجزت شركة كهرباء حمص أعمال الربط الشبكي بين 
العنفــة الريحية المولدة للكهرباء المنشــأةغرب حمص 
علــى اوتســتراد حمــص  - طرطوس لتحويــل الطاقة 
الكهربائيــة بانتظار إدخال العنفــة باإلنتاج الفعلي ورفد 
المحطة بالكهرباء. وأشار مدير التخطيط واإلحصاء في 
الشركة بسام اليوسف، إلى أن المحطة الريحية هي أول 
محطة من نوعها في ســورية وهــي تنتج طاقة نظيفة، 
الفتاً إلى أنها تنفذ على مرحلتين باستطاعة 2.5 ميغاواط 
ساعة لكل عنفة، حيث تم تركيب العنفة األولى وربطها 
بمحطــة الذهبية، ويتم حالياً إجراء تجارب األداء عليها 
من قبل الخبراء المختصين في الشركة المصنعة ليتم في 

مرحلة الحقة تركيب العنفة الثانية باالستطاعة نفسها.

عنفة ريحية لتوليد الكهرباء
في سورية

وافقت اللجنة االقتصادية على االستراتيجية التي تقدمت 
بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، 
وتضمنــت االســتراتيجية عدة مشــاريع وإجــراءات، 
أولهــا إنشــاء محطات تصل اســتطاعتها إلــى 1500 
ميغاواط، ولواقط كهروضوئيــة وعنفات ريحية تصل 
اســتطاعتها إلى 900 ميغــاواط. كما تضمنت محطات 
باستطاعة 200 ميغاواط كهروضوئية و100 ميغاواط 
كهروريحية ســتنفذ من قبل القطاع الخاص، بشرط أن 
تلتزم وزارة الكهرباء شــراء المنتــج بناء على التوجيه 
الحكومي الخاص بنظام تعرفة التغذية الذي يحدد أسعار 
شراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة. وجاء في 
االستراتيجية تركيب 1.2 مليون سخان شمسي منزلي.

استراتيجية للطاقات المتجددة 
في سورية حتى عام 2030

خطة إسعافيه بمليار ليرة للصناعة السورية

وافقت الحكومة الســورية على إقرار خطة 
“إســعافيه” إلعادة اإلعمار للوزارات عام 
الصناعــة  وزارة  يخــص  وفيمــا   .2019
والمؤسســات التابعة لها، فقد تقرر تزويدها 
بمبلــغ مليــار ليــرة ســورية فــي الخطــة 

اإلسعافية، لتنفيذ عدة مشاريع في الشركات العامة الصناعية والجهات التابعة. والجزء 
األكبر من هذا المبلغ تم تخصيصه لشركة اإلنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية، 
حيــث تقرر تقديــم 726.9 مليون ليرة، لتنفيذ مشــروع اســتكمال إعــادة تأهيل مقر 
شركة اإلنشــاءات المعدنية في ضواحي العاصمة دمشق. وتم تزويد المؤسسة العامة 
للصناعات النسيجية بمبلغ 160 مليون ليرة، لعدد من المشاريع، أما المؤسسة العامة 

للصناعات الغذائية، فقد تم دعمها بمبلغ 100 مليون ليرة إلسعاف بعض الشركات.
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قــال وزيــر النفــط 
العماني، محمـد بـن 
حمــد الرمحــي: إن 
المنتجين في اجتماع 
الوزاريـــة  اللجنـــة 
لـــم  لـ“أوبــــك+”، 
تعميــق  ينـاقشـــــوا 
تخفيضـــات إنتـــاج 
النفــط، لكن نيجيريا 
والعـــراق تعـهــــدا 

“باالمتثــال الكامل” بحلــول أكتوبـر/تشـــرين األول 
.2019

وأبلــغ الرمحــي الصحفيين، بعد اجتمــاع في أبوظبي 
لمراقبــة االلتـــزام بتخفيضــات اإلنتــاج، أن معــــدل 
االمتثــال الكلي لتخفيضات إنتاج “أوبك+” بلغ نســـبة 
136 %. وقــال الوزيــر: “آفــاق 2020 ليســت جيدة 
جــدا”، مضيفاً، أن هناك “شــعوراً” بــأن التعاون بين 

“أوبك” وحلفاءها ينبغي أن يستمر.

عُمان: ال حديث عن تعميق
تخفيضات النفط

محمد بن حمد الرمحي

األردن: 12 % من الكهرباء من الطاقة المتجددة

أكدت وزيرة الطاقــة والثروة المعدنية األردنية، هالة 
زواتــي، أن بالدهــا وصلــت إلى مرحلــة متقدمة في 
مجال الطاقة، حيث أن 12 % من الكهرباء تم توليدها 
مــن الطاقة المتجددة، و88 % مــن الغاز. وأضافت، 
أن 20 % من احتياجات االردن من الكهرباء ستكون 
مــن الطاقــة المتجددة بحلــول 2020. كمــا أن هناك 
نحــو 1200 ميغاوات من الطاقــة المتجددة المركبة، 

وستصل إلى أكثر من 2400 ميغاوات في 2020.
ونوهــت وزارة الطاقــة األردنية بوجود 4 مشــاريع 

صخر زيتي إلنتاج المشتقات النفطية.
هالة زواتي

منصة لتعزيز التعاون األردني - الفلسطيني

أكد رئيــس غرفة تجارة 
عمان خليل الحاج توفيق 
الكترونية  منصة  انشــاء 
تتضمن الفرص التجارية 
االردن  لــدى  المتوفــرة 
وفلســطين وبيانــات عن 
أعضاء الغرف التجارية 

لتكون وسيلة ســريعة لتبادل المعلومات واالطالع على احتياجات السوقين من السلع 
والبضائــع. وجدد الحاج توفيق خالل لقاء عقد بين مجلســي ادارة غرفة تجارة عمان 
وتجــارة وصناعة محافظة رام هللا-البيرة التأكيد على أن الغرفة بصدد اقامة معرض 
دائم للمنتجات الفلسطينية في مقرها للترويج للصناعات الفلسطينية وفتح أسواق جديدة 

أمامها واطالع الوفود التي تزور الغرفة عليها.

قـالــــــت مـديــــــر 
الجيولوجيا والتعدين 
فــي شــركة القمــر 
للطاقــــة والبنـيـــــة 
التحتيـــة المهندســة 
إن  النجــار،  هيالنه 
الشركة ســتنتج أول 
مــن  نفــط  برميــل 

الصخر الزيتي األردني على النطاق التجاري من خالل 
إنشاء أول محطة تجريبية لتكنولوجيا البوليكراك الرائدة 
بسعة 50 طنا في اليوم الواحد كمرحلة أولى لتصل للحد 
األقصى للســعة 96 الف طن في اليــوم ما يلبي نصف 

احتياجات األردن السنوية.
وأشــارت النجار إلى أن الشــركة تواصلت مع أستونيا 
وكندا وأســتراليا إلى أن عثرت على تقنية رائدة لتقطير 
الصخــر الزيتــي، وهذه التقنيــة تم اختراعهــا من قبل 
العالــم الهندي الدكتور راغافندرا راو، واخترع بخبرته 
الواســعة تقنية جديدة أســماها “البوليكراك” وبموجبها 

يمكن استخراج مركبات نفطية.

“القمر للطاقة”: النفط
من الصخر الزيتي االردني

المهندسة هيالنه النجار

3 عقود مع شركات روسية للتنقيب في سورية

وقــع  المديــر العــام للمؤسســة 
العامــة للنفــط  الســورية، بســام 
طعمــة، والمديــر العام لشــركة 
فيالدا الروســية اوليك كيريلوف، 
والمدير العام لشــركة ميركوري 
ديمتــري غرين كييــف، 3 عقود 

بمجال النفط والغاز خالل معرض دمشــق الدولي. وقال وزير النفط والثروة المعدنية 
علي غانم، الذي صادق على العقود: أبرمنا اليوم على هامش معرض دمشق الدولي 3 
عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر واإلنتاج في القطاع النفطي والغازي 

في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.
من جهته، قال كييف: إن العقد هو للتنقيب عن البترول ومساحته كبيرة، حيث سيتم الحفر 

باألماكن المتوقع وجود النفط فيها وتهيئة المنطقة وبناء البنى التحتية المطلوبة.
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وضع حجر األساس لمشروع مجمع غاز البصرة

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقــة العراقي ثامر الغضبان، 
خــالل وضــع حجــر األســاس 
لمشــروع مجمــع تســييل الغاز 
 )Basrah-NGL( الطبيعــي 
في محافظــة البصــرة، أن هذا 
المشروع يعزز من قدرة شركة 
غــاز البصــرة من اســتثمار ما 

نســبته 40 % مــن انتاج الغاز في حقــل ارطاوي وصوالً إلى رفــع معدالت االنتاج 
للشركة من الغاز المستثمر إلى 1.4 مليار قدم مكعب قياسي باليوم من جميع الحقول 
المســتثمرة فــي جولــة التراخيص األولــى وهي )الرميلــة الشــمالية، الزبير، غرب 
القرنة/1(. وأضاف، أن المشروع سيحقق توليد )1500 ( ميغاواط، إضافة الى زيادة 

.)LPG( معدالت انتاج الغاز السائل

العراق وروسيا توقعان عقداً في مجال النفط

قالت وزارة النفــط العراقية، في بيان، إنها 
وقعت باألحرف األولى مع شــركة ستروي 
ترانس كاز الروســية على عقد استكشــاف 
وتطوير وإنتاج خاص بالرقعة االستكشافية 
رقــم “17” في األنبار. وقــال نائب رئيس 
الوزراء لشــؤون الطاقة وزير النفط، ثامر 
عباس الغضبان، إن الدراسات والمعلومات 

األولية الخاصة بالرقعة االستكشافية تشير إلى وجود مخزون نفطي يتراوح بين 2 - 4 
مليار برميل نفط مكافئ، فيما يشكل الغاز ما نسبته 60 - 70 % منه.

وقع وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب ورئيس هيئة 
الربــط بين دول مجلس التعاون الخليجي أحمد إبراهيم، 
علــى هامش مؤتمر للطاقة في بغــداد، اتفاقاً يعد األول 
من نوعه، مع مجلس التعاون الخليجي لتزويد المناطق 
الجنوبية عبر الكويــت بنحو 500 ميغاواط بحلول عام 
2020، لدعم الشبكة الكهربائية التي تعاني نقصاً حاداً.

ويبلغ طول خــط النقل 300 كيلومتر مــن الكويت إلى 
مينــاء الفاو في جنــوب العراق. وســيزود خط مجلس 
التعاون الخليجي طاقة البلد خالل عدة سنوات بما يصل 

إلى 2000 ميغاواط، وفقاً لوزارة الكهرباء العراقية.
وأوضح الخطيب، أن العراق يجري، محادثات منفصلة 

مع السعودية واألردن وتركيا الستيراد الكهرباء.

كهرباء العراق
من مجلس التعاون الخليجي

أشــارت وزارة النفــط العراقيــة فــي بيان، إلــى توقيع 
مذكــرة تفاهم مع رويال بوســكاليس الهولندية إلنشــاء 
جزيــرة صناعية بهدف تعزيز قــدرات العراق النفطية 
التصديريــة والتخزينية. وقالت الوزارة، أن المشــروع 
ســيعزز طاقة التصدير بمقــدار 3 ماليين برميل يومياً 
وطاقة تخزين النفط الخام بنحو 6 ماليين برميل يومياً. 
وأكد نائب رئيس الوزراء لشــؤون الطاقة وزير النفط، 
ثامــر الغضبان، حــرص العراق على تطويــر قدراته 
التصديريــة مــن خالل تنفيــذ مشــاريع زيــادة الطاقة 

التصديرية من المنافذ الجنوبية.

العراق: انشاء الجزيرة الصناعية 
بشراكة هولندا

إعادة بناء محطتي بيجي في العراق

وقــع التحالــف المشــترك )شــركة 
وشــركة  لإلنشــاءات  أوراســكوم 
ســيمنز( اتفاقية مع وزارة الكهرباء 
العراقية إلعادة بناء محطتي بيجي 1 
و بيجي 2 في شــمال العراق. وتبلغ 
الطاقــة اإلنتاجية اإلجمالية لمحطتي 
انتاج الكهرباء 1.6 غيغاواط. وسيبدأ 
العمل بالمشروع بمدينة بيجي، التي 

تبعد 250 كلم شمال بغداد، بعد إقرار العقود من قبل مجلس الوزراء العراقي واالنتهاء 
من عقود التمويل مع وزارة المالية العراقية. ومن المقرر أنه يتم تنفيذ المشــروع على 
أساس أعمال اإلنشاءات مع توفير التمويل الالزم للمشروع )EPC + Finance(، ومن 
المتوقع أن يكتمل تنفيذ أعمال اإلنشاءات خالل 28 شهراً بعد اإلغالق المالي للمشروع.
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سياسة جديدة لتعزيز المدخرات في تركيا

قال وزير الخزانــة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن 
بالده تعتزم اإلعالن عن سياسة جديدة لتعزيز المدخرات 
بالعملة المحلية وتقليل االعتماد على رأس المال األجنبي 
بعد شهر من تسجيل حيازات األتراك بالعمالت األجنبية 
مســتوى قياســياً مرتفعاً جديداً. ومنذ أزمــة العملة التي 
شهدتها تركيا العام الماضي وأدت إلى انزالق االقتصاد 
إلى الركود، عمد األتراك إلى شــراء الــدوالر واليورو 
كوسيلة للتحوط في مواجهة هبوط قيمة الليرة، وهو اتجاه 

براءت ألبيرقأبقى على العملة التركية غير مستقرة هذا العام.

قــــالــــــــت 
الحكـومــــــة 
الجـزائـريـــة 
فــي بـيـــــان 
نشرته وسائل 
اإلعــــــــالم 
الرســمية في 
وقت متأخـر، 
إن الجـزائــر 
ســــتـســـمح 
نـــــب  لألجـا
بـتـملـــــــــك 

حصــص أغلبيــة فــي قطاعــات غيــر اســتراتيجية 
باالقتصاد، من دون الخوض في تفاصيل.

وتمنع الجزائر المستثمرين األجانب من تملك حصص 
تزيد على 49 %، وتظل قطاعات كبيرة من االقتصاد 

خاضعة لسيطرة الدولة.

الجزائر تعتزم السماح بالملكية 
األجنبية في بعض القطاعات

العراق: تسهيل استيراد الدواء اللبناني

والبيئــة  الصحــة  وزيــر  زار 
العراقــي عــالء العلــوان مقــّر 
شركة “بنتا” للصناعات الدوائية 
)BPI(، ضمــن زيارة رســمية 
الى لبنان تهدف الى تفعيل مذكرة 
تفاهــم بيــن وزارتــي الصحــة 
اللبنانية والعراقية لتشجيع تسويق 
الدواء اللبناني في العراق وايفاد 

المرضى العراقيين الى لبنان، ووعد العلوان بتســهيل استيراد العراق الدواء اللبناني. 
وكان في استقبال  العلوان والوفد المرافق له رئيس مجلس إدارة “بنتا” برنار تنّوري، 
الذي اصطحبهم  في جولة على أقســام المصنع والمنشــآت والمختبرات وقدّم شــرحاً 
مفصالً عن سير العمل والقدرة االنتاجية، باإلضافة الى كيفية التزام المصنع بالقواعد 

والقوانين التنظيمية في تطبيق معايير الجودة العالمية.

اقترحت فرنســا تقديم 
بقيمة  ائتمــان  خطوط 
15 مـلـيـــــــار دوالر 
أميركــي إليران حتى 
نهاية عام 2019، في 
مقابــــل عودة طهران 
إلــى االمتثــال الكامل 
لالتـفـــاق الـنــــووي، 
لكنه عـرض متوقــف 

على عدم معارضة واشــنطن له، حسبما ذكرت وكالة 
رويترز.

وقــال وزير الخارجية الفرنســي جان-إيف لو دريان، 
إن المحادثات بشــأن ترتيب ائتماني، بضمان إيرادات 
نفط إيران، مســتمرة لكن الموافقة األميركية ســتكون 
ضروريــة، موضحاً أن الفكرة هي “مبادلة خط ائتمان 
بضمــان عائدات النفط في مقابــل: أوالً، العودة لخطة 
العمــل الشــاملة المشــتركة، وثانياً أمــن الخليج وبدء 
مفاوضات بشأن أمن المنطقة والبرنامج النووي ما بعد 
2025، كل ذلك بافتــراض أن يصدر الرئيس ترامب 

إعفاءات”.

فرنسا تقترح خط ائتمان
بقيمة 15 مليار دوالر إليران

جان-إيف لو دريان

روسيا والهند توقعان حزمة من االتفاقات

وقعــت موســكو ونيودلهــي حزمة 
واســعة من االتفاقــات على هامش 
منتدى الشرق االقتصادي الروسي، 
بينها اتفاق استراتيجية عمل لتعزيز 
واالقتصــادي  التجــاري  التعــاون 

واالستثماري.
وجرى توقيــع االتفاقات ومذكرات 
التفاهــم عقــب مفاوضــات عقدها  

الرئيــس الروســي فالديمير بوتين مع رئيــس الوزراء الهندي نارينــدرا مودي في 
مدينة فالديفوستوك في الشرق األقصى الروسي.

ومــن أبرز الوثائــق المبرمة، اتفاق حكومي بين روســيا والهنــد للتعاون في مجال 
اإلنتاج المشترك لقطع الغيار ومكونات األسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

38



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2019

كشفت أورسا سبيس سيستمز لبيانات األقمار الصناعية 
والتحليالت أن مخزون النفط الخام في السعودية الذي 
رصدته أوائل سبتمبر/أيلول 2019، بلغ 73.1 مليون 
برميل موزعة بين 3 مواقع تخزين رئيسية. ورصدت 
الشــركة 31.1 مليــون برميــل في ينبــع و2.8 مليون 
برميــل فــي الخفجي. وأوضحــت أن المخــزون كان 
يعــادل 60 % من طاقة الصهاريــج في ينبع و25 % 

في الخفجي. 
وتســتخدم أورســا التي مقرها الواليات المتحدة شبكة 
من األقمار الصناعية لمراقبة مخزونات النفط العالمية 
وغيرهــا مــن مرافق البنيــة التحتية المهمــة. وترصد 
الشركة الصهاريج ذات األسطح العائمة أسبوعياً، لكن 

بياناتها ال تشمل المخزون تحت األرض.

73 مليون برميل
مخزون الخام السعودي

العراق ينضم لمبادرة “حزام وطريق”

أعلـــن رئـيـــــس الوزراء 
العراقي عادل عبد المهـدي 
من بكين أن بالده ســتنضم 
إلى مشروع الصين الضخم 
المعروف  التحتيــة  للبنيــة 

بمبادرة “حزام وطريق”.
وجاء اإلعــالن خالل لقاء 
جمعه بالرئيــــس الصينـي 
شـــــي جينبينغ. وأعـــرب 

مهدي عن امتنان بالده لدعم بكين لها، مؤكداً أن العراق مســتعد للتعاون مع الصين 
في إطار مبادرة “حزام وطريق”. فيما أكد شــي، أن البلدين ســيتعاونان في مشاريع 
مرتبطة بالنفط والبنى التحتية. وتعد بكين أكبر شريك تجاري لبغداد بينما يعد العراق 

ثاني أكبر مصدر للنفط بالنسبة للصين.

ايران: انتاج 5 ماليين طن قمح عبر الزراعة الديمية

أعلــن مســاعد وزيــر الزراعــة 
كشــاورز،  عبــاس  االيرانــي، 
عــن انتــاج 5 ماليين طــن قمح 
عبــر الزراعة الديمية في الســنة 
الجارية. وأوضح كشــاورز، في 
تصريــح، أن مســاحة االراضي 

الديمية 6 ماليين هكتار في مقابل 6 ماليين اراض تُزرع عبر االرواء.

خسائر االقتصاد السوري خالل الحرب

كشـــف رئيـــــس الــوزراء 
الســوري، عمــاد خميــس، 
عــن حجــم األضــرار التي 
لحقــت باالقتصاد الســوري 
ومؤسســات الدولــة منذ بدء 
األزمة، إذ تشــير التقديرات 
األولية إلى أن كلفة األضرار 
التي لحقت بمؤسسات الدولة 
تجاوزت 45 ألف مليار ليرة 

ســورية )87 مليــار دوالر(، حيث تعرض أكثر من 28 ألــف مبنى حكومي للضرر 
و188 معمالً وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي. كما تعرض أكثر من 
1194 موقعاً أثرياً للتخريب والنهب المتعمدين. وأوضح خميس في حديث على هامش 
أعمال الملتقى النقابي الثالث، عن تعرض 15 محطة توليد كهربائية للتدمير الكلي و10 

محطات للتدمير الجزئي من بين 39 محطة كانت موجودة قبل بدء األزمة.

أشــاد نائــب رئيــس 
الــوزراء الروســي، 
بوريســوف،  يوري 
بمســتوى العالقــات 
بيــن روســيا وكوبا، 
مشيراً إلى أن التبادل 
البلدين  بين  التجاري 
ارتفع في عام 2018 

بنســبة 34 %، متوقعــاً أن تصل التجــارة الثنائية إلى 
نصف مليار دوالر مع نهاية العام الحالي.

وعــن خارطــة الطريق التــي وقعها البلــدان لتحديث 
وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة والوقود في كوبا، 
قال بوريسوف، إن تنفيذ خطة تهدف لتحديث وتطوير 
قطــاع الوقود والطاقــة في كوبا، يهــدف لضمان أمن 
الطاقة في هذه الدولة الالتينية، وســيقلل من استيرادها 

للنفط بمقدار الثلث ويوفر 1.8 مليار دوالر.

نمو قوي للتجارة بين روسيا وكوبا

يوري بوريسوف
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السعودية توقع عقداً عسكريًا مع إسبانيا

وقعــت شــــركة ســــامي 
نافانتيا، المشروع المشترك 
بيــن الشـــركة الســعودية 
للصناعـــات العســكريـــة 
SAMI وشــركة نافانتيــا 
اإلسبانية، عقداً بقيمة 900 
مليون يــورو )991 مليون 
دوالر(، مع شـركة نافانتيا 

ُمصنِّع السفن الحربية اإلسباني، يتعاون الطرفان بموجبه لدمج أنظمة قتال ضمن سفن 
“أفانتي 2200” لصالح القوات البحرية الســعودية. وسيســاهم العقد في توطين نحو 

60 % من القدرات التقنية للمملكة وتنمية الشركات والمؤسسات السعودية.
تــم توقيع العقد في جناح شــركة SAMI في معرض معدات الدفــاع واألمن الدولي 
بلندن، بحضور رئيس مجلس إدارة SAMI أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيسة مجلس 

إدارة نافانتيا سوزانا دي ساريا.

“بريك بلك” يدعم القطاع البحري

تحــت رعاية وزير تطوير البنيــة التحتية ورئيس الهيئة 
االتحاديــة للمواصالت البرية والبحرية باإلمارات، عبد 
هللا بلحيف النعيمي، تكشــف الــدورة القادمة من مؤتمر 
ومعرض “بريك بلك” الشــرق األوسط المتخصص في 
قطاع الشحن البحري للبضائع السائبة والمعدات الضخمة 
للمشــاريع الكبرى، العديد من المبــادرات النوعية التي 
من شــأنها تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته عالمياً. ومن 
المقــرر أن ينطلق المؤتمر والمعــرض يومي 25 و26 

عبد هللا بلحيف النعيميفبراير/شباط 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.

توجه سعودي لتخصيب اليورانيوم

أكــد وزيــر الطاقــة الســعودي عبــد العزيز بن 
ســلمان، أن المملكــة تريد تخصيــب اليورانيوم 
من أجل برنامجها النووي الذي ســيبدأ بمفاعلين 
كهروذريين. وقال األمير السعودي خالل مؤتمر 
للطاقة في أبوظبي: إننــا نواصل األمر بحذر ... 
نحن نجرب مفاعلين نوويين. وأضاف أن الرياض 
تسعى في النهاية للمضي قدماً في الدورة الكاملة 
للبرنامــج النــووي بما في ذلــك إنتاج وتخصيب 

اليورانيوم للحصول على الوقود النووي.
وتخطط الســعودية لبناء مفاعلين كهروذريين، في إطار خطة تهدف لتقليص استخدام 

النفط والغاز في توليد الطاقة الكهربائية.

عبد العزيز بن سلمان

ذكــر وزيــر الماليــة األلمانــي، أوالف شــولتس، أن 
الحكومــة االتحاديــة مســتعدة جيداً للتعامــل مع أزمة 

اقتصادية محتملة في ألمانيا.
وقال شــولتس، في مستهل جلسة نقاش بشأن الموازنة 
فــي البرلمــان األلمانــي )بوندســتاج(: إن الحكومــة 
وضعت أساســاً بموازناتها الثابتــة يمكنها من التعامل 

في األوضاع االقتصادية الصعبة.

ألمانيا مستعدة للتعامل
مع أي أزمة اقتصادية

أوالف شولتس

أظهــرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات االتحاد 
األوروبي )يوروســتات( أن نمو منطقة اليورو تراجع 
بمقدار النصف في الربع الثاني من 2019 مع انكماش 
اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة. وأوضح  يوروســتات، 
أن الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو زاد 0.2 % 
في الربع الثاني، بعد نموه 0.4 % في األشــهر الثالثة 

األولى من العام.
وتباطــأت التجــارة ككل خالل الربع الثانــي، مع نمو 
الواردات بوتيرة أقل مقارنة مع الربع األول واستقرار 
الصادرات. وانكمش اقتصاد ألمانيا، األكبر في التكتل 
والذي يعتمد بقوة على الصادرات، بنســبة 0.1 % في 

الربع الثاني، مسجالً أسوأ أداء في منطقة اليورو.

تباطؤ نمو منطقة اليورو
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اســتعرض مركــز دبي المالــي العالمي أكبــر منظومة 
للتكنولوجيــا المالية وأكثرها تقدّماً فــي المنطقة، المزايا 
والحوافز االســتثمارية والخدمات المتكاملة التي يوفرها 
للشــركات األوروبية، وذلك خالل زيارة رسمية قام بها 
وفد المركز برئاســة محافظ مركز دبــي المالي العالمي 
عيســى كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة المركز عارف 
أميري لعدد من الدول األوروبية. وسعى الوفد الستكشاف 
آفاق التعاون االستراتيجي مع كبرى المراكز المالية في 
أوروبا شملت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا، 
وذلك بما ينســجم مع جهود المركز الرامية لضمان نمو 

مستدام لقطاع التمويل، ودعم مستقبل القطاع المالي.

“دبي المالي” يستعرض خدماته
في أوروبا

“البحري” تتفق لبناء ناقلة نفط عمالقة

وقعــت “انترناشــــيـونـــال ماريتايم 
إندستريز”، الشركة العالمية للصناعات 
 VPA البحرية اتفاقية شــراء ســفينة
مع مؤسسة “البحري” لخدمات النقل 
واإلمــداد، باإلضافة إلى توقيع اتفاقية 
مع شريكها الدائم هيونداي للصناعات 
الثقيلة HHI لبناء ناقلة نفط خام واحدة 
تبلغ حمولتها الساكنة 319 ألف طن، 

والتي من المتوقع أن يتم تسليمها في أكتوبر/تشرين أول 2021. وتم كذلك التوقيع على 
اتفاقيــات أخرى خاصة بخدمات الترخيص والخدمات الفنيــة والتدريب مع هيونداي 
لضمان بناء القدرات ونقل المعرفة. وتعد “انترناشيونال ماريتايم إندستريز” مشروعاً 

مشتركاً بين شركات أرامكو السعودية، والمبريل، ومجموعة البحري، وهيونداي.

فيالدلفيا توفر الطاقة لمركز العبدلي في األردن

تحالفت شركة هواوي مع 
شــركة فيالدلفيا للطاقـــة 
الشمسية األردنية، لتوفير 
الطاقــة ألكبــر مشــروع 
طاقة شمسية في العالم تم 
بناؤه لتوفير الطاقة لمركز 
العبدلي الطبي” في عمان.

وتعتمــد محطــة الطاقــة 
الشمســية التي تبلغ قدرتها اإلنتاجية 8.2 ميغاواط على حل “هواوي” الذكي “فيوجن 
ســوالر”، بما في ذلك سلسلة العاكس الذكي SUN2000-42KTL والمتتبع الذكي، 
إلى جانب ألواح بولي كريستاالين بقدرة 325 واط وتغطي مساحة 86 ألف متر مربع. 

وستغطي الكهرباء التي تنتجها هذه المحطة االستهالك الخاص بالمركز الطبي.

توقعات متشائمة للنمو السعودي

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن النمو 
االقتصادي الســعودي في 2019 ســيكون أقل كثيراً 
مما توقعته المملكة بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي 

تقودها “أوبك”.
وشدد الوزير السعودي على أن الهجوم على منشأتي 
“أرامكو” ليس له أي تأثيــر إطالقاً على اإليرادات، 
مشــيراً إلــى أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقي 

ســيتوقف كثيــراً على إنتاج النفط، فيما يتعلق بحصص )أوبــك( و)أوبك+(. ولم يعط 
الوزير أي توقعات لنمو الناتج المحلي اإلجمالي في 2019، لكن صندوق النقد الدولي 

قال: إن االقتصاد السعودي قد ينمو بنسبة 1.9 %، بما يقل عن 2.2 % في 2018.

محمد الجدعان

افتتح وزير التسامح اإلماراتي الشيخ نهيان بن مبارك، 
معرض “سي بي إتش آي” العالمي لألدوية في الشرق 
األوســط وإفريقيا 2019، في مركــز أبوظبي الوطني 
للمعــارض “أدنيــك”، برعاية وزارة الصحــة ووقاية 
المجتمع في اإلمــارات للعام الثاني على التوالي، وذلك 
بحضور 5 آالف زائر، ومشاركة 250 جهة عارضة.

وحســب أبحاث “ســي بي إتش آي”، مــن المتوقع أن 
تتجاوز قيمة ســوق األدوية 41 مليار دوالر بحلول عام 
2022، بالتزامــن مع زيادة فرص الشــراكة واألعمال 
التجارية على الصعيدين المحلي والدولي التي تعزز من 

قيمة السوق في المنطقة.

افتتاح المعرض العالمي لألدوية
في أبوظبي
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تخفيض التصنيف االئتماني لهونغ كونغ

فيتــش  وكالــة  خفضــت 
للتصنيــف االئتماني درجة 
الدين الســيادي لهونغ كونغ 
في ما يشكل ضربة لسمعة 
المدينة كمركــز مالي على 
وقع االحتجاجات والشكوك 
الناجمة عن تعزيز الصالت 

مع الصين. وأعلنت فيتش، أنها خفضت تصنيف المدينة كمصدر للديون طويلة األجل 
بالعمــالت األجنبيــة من AA+ إلى AA مع توقعات ســلبية .وقالــت، إّن “األحداث 
الجاريــة ألحقت أضراراً طويلــة األمد بالمفاهيم الدولية لجودة وفعالية نظام الحكم في 

هونغ كونغ وسيادة القانون وأثارت الشكوك حول استقرار وديناميكية بيئة أعمالها”.
وذكــرت “بلومبيرغ” أنها المرة األولى التي تقوم بها الوكالة المالية بهذه الخطوة منذ 

1995 حين خيم الغموض حول تسليم المدينة إلى الصين.

أظهرت بيانات رســمية أن الحكومة األميركية سجلت 
عجــزا فــي الميزانية بلــغ 200 مليــار دوالر في آب/

أغســطس 2019، ليتخطــى إجمالي العجــز في الـ11 
شهراً المنقضية من السنة المالية 2019، حاجز تريليون 
دوالر. وقالــت وزارة الخزانة األميركية إن اإلنفاق في 
آب/أغسطس الماضي بلغ 428 مليار دوالر بانخفاض 
قدره 1 % مقارنة مع الشــهر نفســه من العام الماضي، 
بينما بلغت اإليرادات 228 مليار دوالر بزيادة نســبتها 
4 % مقارنــة مــع آب/أغســطس 2018. وبلغ إجمالي 
العجز في الـ11 شهراً المنقضية من السنة المالية الحالية 
1.067 تريليــون دوالر، مقارنة مــع عجز قدره 898 

مليار دوالر في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

عجز الميزانية األميركية
يتخطى التريليون دوالر

قــال الرئيس األميركي، 
بــأن  ترامــب،  دونالــد 
الفيدرالــي  االحتياطــي 
القطاع  لصالــح  يعمــل 
الصناعــي فــي الــدول 
بأن  األخــرى، مضيفــاً 
أن  يحــب  الفيدرالــي 
يرى شــركات التصنيع 
تكافح  وهــي  األمريكية 
لتصريف منتجاتها بينما 

يعمل هو من أجل القطاع التصنيعي في دول أخرى من 
خالل رفع الفائدة.

يذكر، أن النشاط الصناعي في الواليات المتحدة انكمش 
خالل أغســطس/آب 2019، بســبب تراجــع الطلبيات 
الجديدة، حيث هبط المؤشــر دون مستوى الـ50 نقطة، 
للمرة األولى منذ سبتمبر/أيلول 2009، ويعتبر مستوى 
50 نقطة، الحد الفاصل بين االنكماش والنمو في القطاع 

التصنيعي.

ترامب: االحتياطي الفيدرالي
يعمل لصالح الدول األخرى

دونالد ترامب

الدوالر يترّبع على عرش العمالت العالمية

عزز الــدوالر األميركي مكانته على عرش العمالت 
األكثر أهمية لالحتياطيات النقدية، حسبما أظهر  تقرير 
نشره موقع “هاو ماتش” مدعوم ببيانات صندوق النقد 
الدولــي عن الربع األول من 2019. واليزال الدوالر 
يهيمن بشــكل كبير على تكوين االحتياطيات األجنبية 

لــدى البلــدان، تليه العملة الموحــدة لمنطقة اليورو، في حين جــاء اليوان الصيني في 
المرتبة الخامســة ألقوى عمــالت االحتياط، لكن نصيبه بدا متواضعاً للغاية. وشــّكل 
الــدوالر أقل قليالً مــن 62 % من حجم احتياطيات البنــوك المركزية العالمية، بقيمة 
6.74 تريليونــات دوالر، فيمــا بلغت القيمة اإلجمالية لجميــع العمالت الموجودة في 

احتياطيات النقد األجنبي قرابة 11 تريليون دوالر.

عمالقة التكنولوجيا  متهمون باالحتكار

أميركيــون  مشــرعون  طلــب 
مــن أعضــاء أقــوى لجنــة فــي 
الكونغرس األميركي، وثائق من 
كبرى شــركات التكنولوجيا، في 
الوقــت الــذي يحققون فيه بشــأن 
ادعــاءات بمكافحة االحتكار، في 
أحدث مســاعي الضغط، التي يتم 

تنفيذها ضد الشــركات. فقد طالبت اللجنة القضائية في مجلس النواب، كبرى شركات 
التكنولوجيا بالوثائق، بما في ذلك البريد اإللكتروني والملفات القانونية من “أمازون” 
و“آبل” و“فايســبوك” و“ألفابيت”، الشركة األم لـ“غوغل”، وتستخدم اللجنة سلطات 

بموجب قانون معني بمكافحة ممارسات مانعة للمنافسة.
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الخليــل بما أنجز في المعرض مــن توقيع اتفاقية 
مــع جمهوريــة القــرم لتعزيز التعــاون التجاري 
واالقتصادي، وشملت إنشــاء بيت تجاري يشكل 
قنــاة للتعــاون من خــال اســتيراد المنتجات بين 
ســورية والقــرم وتصديرها، إضافة إلى شــركة 
ماحة للقطاع الخاص وغيرها من المشــاركات، 
مضيفــاً بأن اتفاقية أخرى قد وقعت مع جمهورية 
أوســيتيا الجنوبيــة، لتعزيــز التعــاون التجــاري 
واالقتصــادي بيــن البلديــن فــي مجاالت إنشــاء 
بيت تجاري وتســهيل تدفق الســلع التجارية ذات 
المنشــأ الوطني بين الجانبين والتي يتم السعي من 
خالها إلى تســهيل التبــادل التجاري بين البلدين، 
إضافة إلى توقيع اتفاقية البيت التجاري بين القرم 
وسورية وعدد من مصدري الفواكه والخضروات 
السوريين، إلى جانب اتفاقيات أخرى في مجاالت 
البناء وتصنيع األســمدة واآلليــات الثقيلة والمواد 
الغذائية، وغيرها مع الشــركات العاملة في مجال 
إنتاج الزيــوت النباتية وإنتــاج ومعالجة الحبوب 

الزراعية وتصنيع األخشاب.

الخليل: الدورة 61 لمعرض دمشق حافلة باإلنجازات
أكد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في سورية الدكتور محمد سامر الخليل، أن دورة معرض دمشق الدولي الـ61 هي 
األهم واألفضل على اإلطالق بكل التفاصيل، بدءاً من االفتتاح مروراً بالخدمات والتنظيم والعقود، وانتهاء بنشاطات 
وملتقيات رجال األعمال، والتي أظهرت حالة من الرضا والتفاهم لتصدير المنتجات السورية نحو الخارج، على أرضية من 
الدعم الحكومي الواثق للمنتج المحلي بشقيه الزراعي والصناعي حتى يشتد عوده ويتمكن من حجز المكانة الالئقة به 

في األسواق العالمية، وذلك بعد عودته بالفعل إلى األسواق التي كان يتواجد فيها قبل األزمة.

نجاحات المعرض
قــال الدكتور محمــد الخليــل، أن وزارة 
االقتصــاد والتجــارة الخارجية حرصت 
لهذا العام على أن يكون معرض دمشــق 
الدولــي أكثر تألقاً وتميــزاً بعد النجاحات 
الســابقة التي حققهــا، مــع التركيز على 
نواحــي اإلنتــاج والزراعــة والصناعــة 
في توليفة المواد المشــاركة، األمر الذي 
يدل على نجاح السياســات العامة للدولة، 
والتي كانت األســاس في نجاح المعرض 
من خال التسهيات المقدمة، سواء لجهة 
إحال بدائل المستوردات، أو دعم أسعار 
الفائــدة وغيرهــا مــن التشــريعات التي 
صــدرت، والتي هيــأت بيئة اســتثمارية 
العديــد مــن  لعــودة  وأرضيــة مناســبة 
المشــاريع إلى العمل واإلنتاج، ال ســيما 
وأن الجانــب االقتصــادي حاضر وبقوة 
فــي كل نقاشــات الحكومة ويحتــل حيزاً 
مهمــاً، واالولوية القصــوى في خططها 
وإجراءاتهــا، والتــي عالجــت العديد من 
المشكات التي لحقت باالقتصاد السوري 
مــن 2013 وحتــى اليوم فــي الكثير من 
المجاالت، ال سيما سياسات تحفيز القطاع 
الخاص لتفعيل نشــاطه وتأهيل المنشآت 
المتضــررة بالتوازي مــع مجموعة من 
السياســات الجدية على مســتوى التجارة 
لتخفيــض  الســعي  لجهــة  الخارجيــة 
لتقليــص فاتــورة القطــع  المســتوردات 
وتحفيز القطاعات االنتاجية المحلية حيث 
اســتعادت الكثير مــن القطاعات حيويتها 
وباألخــص تلك التي تمتلك فيها ســورية 

مواد اولية ومدخات انتاج.
أمــا بالنســبة لاتفاقيات التــي تمت على 
هامــش فعاليات معرض دمشــق الدولي 
نــوه  فقــد  والســتين،  الواحــدة  بدورتــه 

العقود الموقعة في المعرض
وفيمــا يتعلق بحجــم العقــود الموقعة قال 
الخليــل أن من المبكر تحديــد قيمها بدقة، 
خاصــة وأن العقود الموقعة هي أصناف، 
جزء منها عقود بين التجار ورجال األعمال 
على المســتوى المحلي، وجــزء آخر بين 
رجــال األعمــال األجانب والســوريين، 
وخــال  التصديريــة.  العقــود  تتضمــن 
الســنوات الماضية كان هناك دعم شــحن 
لعقــود التصدير، حيث تبيــن حجم العقود 
ممن أتى ليستفيد من الدعم، أما اليوم ومن 
خال معرض دمشــق الدولي فيُاحظ أن 
العقود الخارجية الموقعة جيدة بشكل عام، 
واالنطباعات لُمست من خال العارضين 
الذيــن أكدوا أن هناك تواصــاً مع رجال 
األعمال المشاركين. وهناك عقود جديدة، 
جزء منها تم توقيعه، وجزء يتم التفاوض 
عليه، مع األخذ بعيــن االعتبار أن أغلبية 
عقود التصدير هي عقــود زراعية األمر 
الذي ينسجم مع العقود الموقعة خال العام 
الماضي، والتي كانت بمعظمها لمنتجات 
زراعية، مــع أصناف أخــرى، الفتاً إلى 
اتفاقيــة مع وزارة التنميــة االقتصادية في 
أبخازيا، حيث دخلت اتفاقية تسهيل وتنمية 
التجارة بيــن البلدين حيّــز التنفيذ، بحيث 
تســتفيد المنتجات الســورية المصدرة من 
اإلعفــاءات الجمركيــة لمدة 5 ســنوات، 
إضافــة إلى مباحثات مع جمهورية كوريا 
الديموقراطية لاستفادة من خبرة الشركات 
الكوريــة فــي مجــال إعــادة اإلعمــار؛ 
ومباحثات هامة مع الجمهورية االسامية 
االيرانية من خال رئيسي اللجنة المشتركة 
للتعــاون االقتصادي وزيــر الطرق وبناء 
الخارجية في سورية.المدن االيراني ووزير االقتصاد والتجارة 

د. محمد سامر الخليل
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إسرائيل التي تستأثر بـ80 % من صادرات الشعب الفلسطيني وتستحوذ على 58 % 
من وارداته.

وتحتل الســوق الفلســطينية الصغيرة المرتبة الرابعة بين أكبر األســواق لصادرات 
إسرائيل بعد الواليات المتحدة والصين والمملكة المتحدة، ولكنها تمتص من واردات  
إسرائيل أكثر مما تمتصه أسواق تجارية عمالقة مثل فرنسا وألمانيا والهند. وال يمكن 
لقيمة الصادرات الفلسطينية مجتمعة أن تغطي العجٌر في الميزان التجاري الثنائي مع 

إسرائيل.
وفي ما يتعلق بالتكلفة االقتصادية لالحتالل، يرى تقريــر “األونكتاد”، أن االحتالل 
قد حرم الشعب الفلسطيني من اســتغالل موارده من النفط والغاز الطبيعي في قطاع 
غزة والضفة الغربيــة. لذلك تُقدر الخســائر المتراكمة بمليارات الــدوالرات إضافة 
إلى التكلفــة الهائلة المتمثلــة في الفــرص اإلنمائية الضائعــة. وما دام هــذا الوضع 
قائماً فإن هذه التكلفة ســتزداد وســيتواصل ارتفاع التكاليف االقتصادية التي يتكبدها 

الفلسطينيون.
قانون المقاصة

في يوليو/تمــوز 2019، أقرت إســرائيل  قانوناً يقضــي بأن تقتطع مــن اإليرادات 
الضريبية الفلسطينية ما يعادل المبالغ التي تدفعها الحكومة الفلسطينية ألسر الشهداء 

والسجناء الفلسطينيين القابعين في السجون اإلسرائيلية.
واســتناداً إلى ذلك، قامت إســرائيل في عام 2019 بخصم مبلع 11.5 مليون دوالر 
شــهرياً من إيــرادات المقاصة الفلســطينية )ما يعــادل 138 مليــون دوالر أميركي 
ســنوياً(. وردّت الحكومة الفلســطينية برفض تســلم أي شــيء أقل مــن كامل مبالغ 
اإليــرادات الضريبيــة المســتحقة. وقد أدت هــذه المواجهــة إلى حرمــان الحكومة 
الفلســطينية من 65 % من إيراداتها )15 % من الناتج المحلي اإلجمالي(،  وهو ما 
50 % فقط من رواتب القطاع العام.اضطر الحكومة إلى تخفيض المساعدات االجتماعية المقدمة ألشد الفئات فقراً ودفع 

إسرائيل تخنق االقتصاد الفلسطيني وتدفعه لإلنهيار

يحذر آخــر تقرير أصــدره مؤتمر األمــم المتحدة 
للتجارة والتنمية “أونكتاد” بشأن مساعدته للشعب 
الفلسطيني، من أن التوقعات االقتصادية لفلسطين 
عنى األمــد القصير تبــدو أكثر قتامــة، وال توجد 
مؤشــرات تفيــد بــأن العوامل الســلبية الرئيســية 
المثبطة للنمو االقتصادي سوف تتغير في المستقيل 
القريب. وهناك شــخص عاطل عن العمل من كل 
3 فلسطينيين في سوق العمل. وفي غزة بلغ معدل 
البطالــة أكثر مــن 50 %، فــي حين بلغت نســبة 
الفقــر 53 % في القطــاع. وباتت غــزة على نحو 
متزايد مكاناً غير صالحــاً للحياة في ظل الظروف 

االجتماعية واالقتصادية القاسية والمتفاقمة.
االحتالل يخنق االقتصاد

تتمثــل األســباب الكامنــة وراء االنهيار الوشــيك 
لالقتصــاد الفلســطيني في زيــادة وإحــكام قبضة 
االحتــالل وخنــق االقتصــاد المحلــي فــي غــزة 
وانخفاض الدعم المقدم من المانحين بنســبة 6 % 
بين عامي 2017 و2018، وتدهور الحالة األمنية 

وانعدام الثقة بسبب اآلفاق السياسية القائمة.
وعلى الرغم مــن أن االحتالل يفــرض قيوداً على 
جميع قطاعــات االقتصاد، فإن قطاعــي الزراعة 
والصناعــة يتأثران بصورة كبيــرة  ويترتب على 
ذلك عجــٌر تجاري ضخم يؤثر ســلباً عــدى النمو 

االقتصادي.
وإضافة إلى ذلك، استمر إضعاف االقتصاد بسبب 
الحظر اإلســرائيلي المفروض على استيراد قائمة 
طويلة من السلع األساسية والتكنولوجية والوسيطة 
والتي تنتمى إلــى قائمة الســلع ذات “االســتخدام 
المزدوج” )سلع مدنية ترى إسرائيل أنها تطبيقات 
عسكرية محتملة(، فضالً عن حظر مدخالت إنتاج 

أخرى بالغة األهمية.
العزلة عن األسواق الدولية

يشــير التقريــر إلــى أن االحتــالل يعزل الشــعب 
الفُلســطيني عن األســواق العالمية ويجبره بالتالي 
على االعتماد والتبعية االقتصادية بشكل كبير على 

تتفاقم المعاناة في فلسطين مع استمرار تدهور اقتصادها وتكبدها خسائر فادحة جراء تزايد مستويات 
الفقر والتدهور البيئي الفلسطيني. ففي عام 2018 ومطلع 2019 شهد االقتصاد الفلسطيني حالة من الركود 
وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7 %، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة 

األضرار البيئية.
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وبعيــداً عن دول الخليــج، يرجح التقرير أن يتحســن النمــو في الدول 
العربية األخــرى الُمصدرة للنفــط عــام 2019 إلــى 2.7 % مرتفعاً 
من 0.4 % في عام 2018، وذلك مع تحســن األوضــاع الداخلية في 
بعض بلدان المجموعــة، والتوقعات بارتفاع كميــات إنتاج النفط على 
ضوء إعفاء بعضها من االلتزام باتفــاق أوبك+ )مثل ليبيا(. ويُتوقع أن 
تسجل هذه الدول ارتفاعاً في مستويات النشــاط االقتصادي، وأن تنمو 
اقتصاداتها بمعدل يدور حول 5.0 % عام 2020 مع اســتمرار تحسن 

مستويات الطلب المحلي.
مستوردو النفط

ووفقــاً للتقرير، مــن المتوقــع أن يتراجــع النمو فــي الــدول العربية 
المســتوردة للنفط  من 3.8 % في 2018 إلى 3.6 % في عام 2019، 
نظراً للتوقعات بتباطؤ مستويات الطلب الخارجي، وتعرض بعض هذه 

البلدان لظروف مناخية وأوضاع داخلية غير مواتية للنمو.
في المقابل، يتوقــع أن يعود النمو إلــى هذه الدول بوتيــرة مرتفعة في 
2020 ليصل إلى 4 %. وال تزال بعض هذه الدول تســتفيد من اآلثار 
اإليجابية الناتجة عن تبني برامج لإلصالح االقتصادي التي ســاعدت 
على تجاوز جانٍب من االختالالت الداخلية والخارجية، ووفرت حيزاً 

مالياً داعماً للنمو االقتصادي.
ما الذي يجب فعله؟

يقول التقريــر، إن البلدان العربية تتبنى منذ ســنوات إصالحات عديدة 
الستعادة استقرار االقتصاد الكلي، وزيادة معدالت النمو االقتصادي، 
وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة مستويات التنويع االقتصادي، 

وتعزيز انتاجية وتنافسية اقتصاداتها.
وفي ضوء ما سبق، تتمثل أبرز األولويات على صعيد السياسات  التي 

اإلصالح أساس االستقرار والنمو في الدول العربية

يأتي ذلك انعكاســاً لخفض تقديرات النمو االقتصادي في كل من الدول 
العربية الُمصدرة للنفط والمستوردة له كنتيجة لتباطؤ الطلب الخارجي 

وتأثيراته المتوقعة على الصادرات النفطية وغير النفطية. 
في المقابل، تم اإلبقاء علــى توقعات النمو االقتصــادي للدول العربية 
خالل العام 2020 عند مســتوى يدور حول 3.0 % فــي ظل التعافي 
النســبي المتوقع لالقتصاد العالمي، وتواصل اآلثــار اإليجابية لبرامج 
اإلصــالح االقتصــادي، وإصالحات السياســات االقتصاديــة الكلية، 
واإلصالحــات الهيكلية التــي تنفذها الــدول العربية لدعم االســتقرار 

االقتصادي وحفز النشاط االقتصادي.
مصدرو النفط

على صعيــد الــدول العربية الُمصــدرة للنفــط، خفض تقريــر “آفاق 
االقتصــاد العربي” توقعات النمــو إلى نحو 2.2 % فــي عام 2019، 
وإلى نحو 3.0 % في عام 2020، وذلك في ظل تأثر بلدان المجموعة 
بضعف مستويات الناتج في القطاع النفطي على ضوء االلتزام باتفاق 
أوبك لتعديل كميات اإلنتاج الذي ســيمتد العمل به حتى شــهر مارس/

آذار 2020.
على مســتوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيــة، من المتوقع 
أن يتراوح النمو حول 2.1 % عام 2019 مقابل 1.1 % المسجلة عام 
2018، فيما يتوقع تواصل تحسن معدل النمو إلى 2.7 % عام 2020. 
ويقول التقرير، إن نمو النشاط االقتصادي في هذه الدول يبقى مدفوعاً 
بوتيرة النمو المعتدلة للقطاع غير النفطي الذي اســتفاد من المبادرات 
الحكومية، والسياســات المتبعة لزيادة مســتويات التنويع االقتصادي، 
وتحسين بيئات األعمال، ودور السياسات االقتصادية الكلية وصناديق 

الثروة السيادية الداعمة للنمو.

انعكست المخاطر التي تحيط باالقتصاد العالمي بما فيها الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين، 
وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون التوصل إلى اتفاق، والشكوك بشأن قدرة االقتصادات العالمية على 
بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، على آفاق النمو في البالد العربية، حيث توقع صندوق النقد العربي أن 

يبلغ معدل النمو في الدول العربية نحو 2.5 % في عام 2019 مقابل 2.1 % للنمو الُمسجل عام 2018.
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إصالح االقتصاد الجزئي
تواجه أســواق العمل والمنتجات فــي عدد من الــدول العربية تحديات 
مختلفة، نظراً للحاجة إلى زيادة مســتويات مرونة هذه األسواق بهدف 
رفع الكفاءة االقتصادية وزيادة مستويات اإلنتاجية والتنافسية. ويستدل 
على ذلك من الفجــوة بين العالم العربــي والدول األخــرى فيما يتعلق 

بمدى كفاءة أسواق العمل والمنتجات.
فعلى سبيل المثال، تشير بيانات المنتدى االقتصادي العالمي إلى اتساع 
الفارق بين مستويات كفاءة أســواق العمل في المنطقة العربية، ودول 
مجموعة التعاون االقتصادي والتنمية بشــكل كبيــر خالل عام 2018 
في 4 مجاالت رئيســة وهي: االبتكار، واالســتعداد التقنــي، والتعليم 

والتدريب، وكفاءة سوق العمل.
القدرة على مواجهة الصدمات

وبحســب صندوق النقد العربي، فإن التأثير القوي للتداعيات في البيئة 
االقتصادية الدولية يالحظ على مســارات النمو في الدول العربية. لذا 
فإن تعزيز مرونة االقتصادات العربية تجاه التقلبات االقتصادية يستدع 
توجيه المزيد من االهتمام بتقوية حيز السياســات بما يشــمله ذلك من 
سياسات لتحقيق االنضباط المالي وضمان االســتدامة المالية، وزيادة 
مســتويات مرونة نظم أسعار الصرف واســتهداف التضخم في بعض 
في بعض الدول في اآلونة األخيرة.البلدان وتعزيز مســتويات االحتياطيات الخارجية التي شهدت تراجعاً 

يتوجب على الدول العربية القيام بها:
أوالً: زيادة مستويات التنويع االقتصادي

ال يزال يتعيــن على الدول العربيــة تكثيف الجهود الراميــة إلى تنويع 
هياكل االقتصــادات الوطنية وزيادة مســاهمة القطاعــات االقتصادية 
األخرى، ال سيما قطاع الصناعة التحويلية الذي ال تزال مساهمته في 
الناتج المحلــي اإلجمالي محدودة عند مســتوى 10.4 % مقارنةً بنحو 
22 % للمتوسط الُمســجل في الدول النامية واألســواق الناشئة، ونحو 

16 % للمتوسط العالمي.
ثانياً: خفض معدالت البطالة

يُمثل معدل البطالة في الــدول العربية البالغ نحــو 10 % وفق بيانات 
البنك الدولي ضعف معدل البطالة في العالم. فيما يمثل الشــباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً نحــو 42 % من مجمل العاطلين 
عن العمل في عام 2018، بينما تبلغ نســبة اإلناث بيــن العاطلين عن 
العمل حوالى 30 %، وهو مــا يفوق ضعفي المعــدالت العالمية. كما 
تتركز البطالة كذلك بين أوساط المتعلمين والداخلين الجدد إلى أسواق 
العمل في عدد كبير من الدول العربية. ويستلزم خفض معدالت البطالة 
مجموعة من السياسات والتدخالت بما يشــمل إحداث تحول شامل في 
هياكل االقتصادات العربية، وزيادة مستويات ديناميكية أسواق العمل، 
وتقوية دور القطــاع الخــاص، ومبادرات وسياســات لدعــم التكامل 

اإلقليمي والعالمي.
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الخاص، والذي يُشّكل مقّوماً أساسياً للنمو في المملكة”.
السعودة في تراجع

من جهة أخرى، تشــير األرقام األولية إلى أن االقتصاد نما بنسبة 
1.7 % في الربع األول من 2019، مدعوماً بارتفاع النشــاط في 
القطاعين النفطي وغير النفطــي، مقارنةً بالفترة نفســها من العام 
2018. ومع ذلك، فإن النمو االقتصادي القوي وارتفاع اإلنتاج لم 

يُترجم بعد إلى نشاط توظيف أكبر في القطاع الخاص.
ويذكر التقرير أن مؤشــر التوظيف ضمن استطالع مؤشر مدراء 
المشــتريات ظّل قريبــاً مــن المســتوى المحايــد )50( ألكثر من 
عامين. ويُعــزى ذلك جزئياً إلــى هوامش الربــح المتقلصة، حيث 
تعاني الشــركات من ارتفاع التكاليف وتراجع أسعار البيع، وسط 

منافسة محتدمة وقوية.
ولطالما اعتمد القطاع الخــاص على العمالة الوافدة، التي شــكلت 
حوالــى 80 % مــن إجمالي القــوى العاملــة في القطــاع الخاص 
فــي 2018. وبينمــا تدفــع الحكومة بسياســات الســعودة لمعالجة 
المســتويات المرتفعة من البطالة بيــن المواطنيــن، انخفض عدد 
المغتربين العاملين في القطاع الخاص بشــكل كبيــر، حيث غادر 
أكثر من 1.2 مليون مغترب ســوق العمل منــذ نهاية 2016. لكن 
األمر المقلق هو أن إجمالي عدد السعوديين العاملين لم يرتفع، بل 
انخفض في الواقع على أســاس ســنوي لربعين متتاليين، وتحديداً 
و1.2 % على التوالي.خالل الربع األخير من 2018 واألول من 2019، بنســبة 1.7 % 

جهود لتنويع االقتصاد في السعودية والنمو محدود

االرتباط بقطاع النفط
يوضــح تقرير “رؤى اقتصادية: الشــرق األوســط للربــع الثالث 
2019” الذي شــارك فــي إعــداده معهــد المحاســبين القانونيين 
و“أكســفورد إيكونوميكس”، أن االقتصاد الســعودي يسير ببطء 
نحو التنويع االقتصادي، وتحســين بيئة األعمال بشــكل عام. ونما 
القطــاع الخاص غير النفطي بنســبة 2.3 % فــي الربع األول من 
2019، وهو األســرع في ســتة أرباع فصلية، كما وصل مؤشــر 
مدراء المشــتريات في يونيو/حزيــران إلى أعلى مســتوى له منذ 
ديســمبر/كانون األول 2017. ومع ذلك، وعلى الرغم من الجهود 
الكبيرة للتنويع، ال يزال االقتصاد السعودي مرتبطاً بصورة وثيقة 
بتطورات قطــاع النفط. ومــن المتوقع أن ينكمــش القطاع النفطي 
بنسبة 1.8 % في 2019، وهو أقل بكثير من معدل النمو 2.9 % 

المسجل في 2018، ما يُضعف مساهمته في االقتصاد.
وبحســب التقرير، بلغ متوســط إنتــاج النفط في المملكــة 10.06 
مليون برميل في اليوم خالل الربــع األول، و9.78 مليون برميل 
يومياً خالل الربــع الثاني من 2019، وهو أقل بشــكل ملحوظ من 
متوسط 10.3 مليون برميل في اليوم في 2018. ومع تمديد اتفاق 
“أوبك+” لتقليص اإلمدادات بنســبة أكبر خــالل الربع األول من 
2020، ال يرجح أن تتعافى معدالت اإلنتاج في النصف الثاني من 
هذا العام. وتعمل المملكة بنشاط  لدعم أسعار النفط، وسط مخاوف 
متزايدة من تدهور ظروف الطلــب العالمي، والتي تعكس تصاعد 
الحرب التجارية بين الواليــات المتحدة والصين، واحتمال حدوث 
ركود في الواليات المتحدة العام المقبل. عالوة على ذلك، ســيتأثر 
قطاع النفــط بانخفاض األســعار فــي 2019 عند متوســط 65.5 
دوالر للبرميل، أي أقل بحوالى 7.8 % من متوســط 71.1 دوالر 

العام الماضي.
وقال المحاسب القانوني المعتمد والمدير اإلقليمي لمعهد المحاسبين 
القانونيين ICAEW في الشــرق األوســط وإفريقيا وجنوب آســيا 
مايــكل آرمســترونغ: “نشــيد باإلصالحــات الالزمة التــي نفّذتها 
الحكومة السعودية لتحقيق التنويع االقتصادي وتحسين بيئة األعمال 
بشــكل عام. وبالرغم مــن أننا نرى عالمات للتحســن فــي القطاع 
الخاص غير النفطي، ال يزال االقتصاد الســعودي مرتبطاً بصورة 
وثيقة بقطاع النفط. ولتحقيق أهداف رؤية 2030، ال بد من تحسين 
البيئــة التجارية عموماً من خالل السياســات والمبــادرات المحفّزة 
لألعمال، ال ســيما معالجة مســتوى البطالــة المرتفع فــي القطاع 

توقع معهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره، أن يشهد اقتصاد المملكة 
الماضي.  العام   %  2.2 متوسط  من  أقل  أي   ،2019 في   % 0.5 بنحو  للغاية  محدوداً  نمواً  السعودية  العربية 
بتمديد اتفاق  وبالرغم من الجهود الحثيثة لتنويع االقتصاد، ما زال النشاط االقتصادي في المملكة متأثراً 

“أوبك+” لتقليص مستويات اإلنتاج.

مايكل آرمسترونغ
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“سيفن” تبيع 260 شقة سكنية

أعلنت شركة سيفن تايدز 
لتطوير المشاريع الفندقية 
والســكنية في اإلمارات، 
“ســيفن  مشــروعها  أن 
جميرا”  نخلة  ريزيدنسز 
في دبي جذب مستثمرين 
مــن 14 جنســية مختلفة 
لشراء 260 عقاراً فاخراً.

وأشــارت الشــركة إلــى 
الروس  المســتثمرين  أن 

والبريطانيين والبرازيليين اشتروا أكثر من 38 % من تلك الشقق في المشروع الثالث 
لشــركة ســيفن تايدز في نخلة جميرا، والذي من المتوقــع االنتهاء من جميع األعمال 

اإلنشائية فيه بحلول الربع الرابع من عام 2020.

إنجاز 80 % من تطوير مسفاة العبريين

يواصــل بنــك مســقط وضمــن 
المبادرة الوطنية “بصمات” تنفيذ 
مشــروع تطوير المســفاة القديمة 
فــي قرية مســفاة العبريين بوالية 
الحمراء بمحافظة الداخلية، حيث 
تعمل الشــركة المنفذة للمشــروع 
منذ توقيــع االتفاقية علــى إنجاز 
مختلــف األعمــال واالنشــاءات 

وعمليات الترميم المختلفة في المســفاة القديمة، وقد وصلت نســبة إنجاز األعمال في 
المشــروع إلى أكثر من 80 %. وكان بنك مســقط قد وقّع اتفاقية تنفيذ وتمول مشروع 
تطوير المســفاة القديمة، وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارة السياحة وشركة المسفاة 

األهلية في يناير/كانون الثاني 2019.

تماشياً مع التزامها برفد القطاع اإلقليمي، ناقشت جمعية 
الشرق األوسط إلدارة المرافق، آليات مواجهة التحديات 
الحالية والناشــئة وسبل توظيف الفرص المتاحة ضمن 
ســوق إدارة المرافــق المصري، وذلك خــال “ملتقى 
التواصــل” الذي حمل عنوان “مســتقبل إدارة المرافق 
في مصر ... الفــرص والتحديات”، وذلك ضمن إطار 
جهودهــا الســبّاقة في إرســاء أفضل ممارســات إدارة 
المرافق ضمن األســواق اإلقليميــة. وأكد رئيس جمعية 
الشرق األوســط إلدارة المرافق، جمال لوتاه، ضرورة 
تبنّي أطر موحدة واستراتيجيات واضحة إلدارة المرافق 

في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط.

مشاريع توفر السكن لمليون سوريمستقبل إدارة المرافق في مصر

كشف مدير هيئة االستثمار والتطوير العقاري، أحمد 
حمصي، عن مشــاريع معروضة لاســتثمار تؤمن 
الســكن لما يقارب مليون نســمة، مع تأمين تسهيات 
بنكية مهمة، إذ هناك قروض يتم العمل عليها لتشجيع 
المكتتــب علــى االكتتاب، وســوف تكون األســعار 

مدروسة.
وبيّن حمصي، أن هناك 12 فرصة جاهزة للتقدم إليها 
حالياً بهدف االستثمار في مجال التطوير واالستثمار 

أحمد حمصيالعقاري.

ستعرض شركة نيكين سيكي اليابانية العاملة في مجال 
التصميم المعماري والهندســي والمشــاريع الحضرية 
دراســتها األخيرة حول االستدامة والهياكل الخشبية في 
قطاع البناء فضاً عن مشروعها المتطور “دبليو 350”  
متعدد االستخدامات الذي تصل تكلفته اإلجمالية إلى 5.5 
مليار دوالر وســيضم أعلى ناطحة ســحاب خشبية في 
العالم، وذلك خال مشاركتها في معرض سيتي سكيب 
العالمي الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في 

الفترة من 25 إلى 27 تشرين األول/أكتوبر 2019.
ويؤكد مشــروع “دبليــو 350” متعدد االســتخدامات، 
التزام “نيكين سيكي” بتطوير مشاريع الحياة الحضرية 

المستدامة الحالية والمستقبلية.

“نيكين سيكي” تستعرض
مشروعها “دبليو 350”
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قال هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير 
العقــاري، المملوكــة للمليارديــر المصــري نجيــب 
ســاويرس، إن شــركته تعتزم اســتثمار مــا بين 4 و5 
مليــارات جنيــه )241 - 302 مليــون دوالر( خــال 
العامين 2019 و2020 في مشــروعها السكني “زد” 

غربي القاهرة.
يقع مشــروع “زد” على مســاحة 165 فداناً في مدينة 
الشيخ زايد غربي القاهرة، وتنفذه “أورا” بالشراكة مع 

هيئة المجتمعات العمرانية الحكومية.
وأضــاف محمد: أن اســتثمارات مشــروع “زد” تبلغ 
40 مليار جنيه على 10 سنوات، بمبيعات متوقعة 50 

مليار جنيه في 6 سنوات.

10 آالف منزل مخصص للعطل

“أورا” تستثمر 5 مليارات جنيه
في مشروع سكني

كشــفت “آي بي ســي غروب”، 
عن عزمها االســتحواذ على 10 
آالف وحدة من أبرز العقارات في 
دبي لفرشــها وتجهيزها كمنازل 
مخصصــة لإلقامــة فــي فترات 
العطلــة. وتعاقــدت الشــركة مع 
للخدمات  هاثــاواي  “بيركشــاير 
للعقــارات”،  الخليــج  المنزليــة 
لتتولـــى حصريّـــاً، مســؤوليـــة 

الوســاطة االستشارية للمســاعدة في تحديد العقارات، واالســتحواذ عليها، وتمويلها. 
وتبلــغ قيمة الصفقــة 5 مليارات دوالر )18 مليار درهم(، مع خطط محتملة للتوّســع 

واالستحواذ على مليون عقار في أكثر من 100 مدينة حول العالم.

أسعار المنازل في دبي ستتراجع بشدة

تتمتع  التــي  واجهت دبــي، 
باقتصــاد متنــوع المــوارد 
التجــارة  علــى  يعتمــد 
حــاداً  تباطــؤا  والســياحة، 
في ســوق العقــارات معظم 
باســتثناء  الجــاري،  العقــد 
انتعــاش وجيز قبل أكثر من 

5 ســنوات. ومن المتوقع أن يســتمر االتجاه النزولي في نشــاط ســوق اإلســكان في 
دبي الذي يعد من العوامل الرئيســية في ناتجها اإلجمالي المحلي. وأظهر اســتطاع 
أجرته رويترز آلراء محللي السوق في 11 شركة استثمارات ومعهد أبحاث بين 14 
أغسطس/آب والثالث من سبتمبر/أيلول، أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض 10 % 

هذا العام و5 % في العام المقبل.

أعلنت شــركة مــاج للتطويــر، ذراع التطوير العقاري 
لمجموعــة ماج القابضة، عن تعيين المجموعة الوطنية 
الصينية للهندســة الكيميائيــة المحدودة لبنــاء المرحلة 
األولى من مشــروعها “ماج ســيتي” في مدينة الشــيخ 
محمد بن زايد بدبي. وتم توقيع العقد البالغة قيمته 500 
مليون دوالر، خال حفل أقيم في مقر الشركة الصينية 
فــي العاصمــة بكيــن، وحضــره موفق القــداح رئيس 
المجموعــة ، وحضره أيضاً وداي هيجن رئيس مجلس 
إدارة المجموعــة الوطنية الصينية للهندســة الكيميائية 
المحدودة إلى جانب أعضاء اإلدارة العليا من الشركتين.

“ماج” تعين مجموعة صينية
لبناء المرحلة األولى لمشروعها

“سنترال بارك” أعلى مبنى في العالم

أعلنت شركة إكستل العقارية، أن 
برجهــا في ســنترال بارك أصبح 
بفضل ارتفاعه البالغ 1550 قدماً 
المبنى السكني األعلى في العالم. 
إذ بات برج سنترال بارك ناطحة 
السحاب األكثر تعريفاً لنيويورك، 
موفراً لمشــاهد ال تنتهي وعمارة 

باهرة وتصميمات لطيفة ومســتوى ال يضاهى مــن الخدمة. ويتكون المبنى من 131 
طابقاً و179 شقة فخمة جداً والمكونة من غرفتين إلى 8 غرف نوم من الطابق الـ32 

بمساحة بين 1435 قدم وأكثر من 17.500 قدم مربع.
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إطالق مرحلة جديدة في بناء “ذا لينك” بدبي

أعلنــت “إثــراء دبــي” شــركة 
المملوكــة  العقــاري  التطويــر 
بالكامــل مــن قبل مؤسســة دبي 
 /ICD/ لإلســتثمارات الحكومية
الرئيســي  االســتثماري  الــذراع 
لحكومة دبي عــن إطاق مرحلة 
بناء جديــدة ألكبر المباني المعلقة 

في العالم “ذا لينك”.
وتتكــون أبراج “ون زعبيل” األيقونية مــن مبنيين عاموديين وثالث أفقي “ذا لينك”، 

وهو أكبر مبنى معلق في العالم.

كشــفت بيانات صادرة عن مؤسسة “فريدي ماك”، أن 
متوســط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 
3.73 % خال األســبوع الذي ينتهي في 19 سبتمبر/
أيلول 2019 مقارنة مع 3.56 % المسجلة في األسبوع 
السابق له. وتعتبر هذه الزيادة في تكلفة الرهن العقاري 
لمدة 30 عاماً األكبر منذ أوكتوبر/تشرين األول من عام 
2018. وسجل متوسط العائد على الرهن العقاري آلجل 
30 عاماً مســتوى 4.65 % في الفترة نفســها من العام 

الماضي.

ارتفاع تكلفة الرهن العقاري األميركي

االنتهاء من مشروع “سباركل تاورز”

أعلنــت شــركة “تبيــان” العاملة 
مجال التطوير العقاري والحائزة 
علــى العديــــد مــــن الجوائــــز 
والمسـؤولة عن تطوير مشـــروع 
سباركل تاورز في منطقة مرسى 
دبي “دبــي مارينا” رســمياً عن 
االنتهــاء من جميــع األعمال في 
هذا المشــروع الذي يضم برجين 
مزدوجيــن، بالتزامن مــع انتقال 

75 عائلة للعيش واالستمتاع بنمط الحياة العصري والمرافق الحديثة فيه.
وتحتل “سباركل تاورز” موقعاً حيوياً في منطقة مرسى دبي الراقية، وتوفر للقاطنين 
فيهــا إطاالت خابــة على البحر أو منطقة المرســى. ويضم هذا المشــروع برجين 
مزدوجين يتكون األول من 29 طابقاً والثاني من 14 طابقاً ويتصان ببعضهما بعضاً 

بممشى واسع في الطابق الرابع يسهل حركة التنقل بينهما.

يســتهدف المجمع السكني الفاخر مونت ري غولف آند 
كانتري كلوب الذي يقع على مساحة تقدر بألف فدان في 
منطقة “الغارف الشرقية” الريفية المذهلة في البرتغال، 

المستثمرين من دول المنطقة.
يُعدّ االستثمار في مجمع مونت ري خياراً مثالياً للباحثين 
عن منزٍل فاخر لقضاء العطات، كما يوفر لهم فرصة 
كبيرة للتقدم بطلب للحصول على الجنســية البرتغالية، 
والتي ســتمكنهم من العيش والعمل واالســتقرار في أي 
دولة مــن دول االتحاد األوروبــي. باإلضافة إلى ذلك، 
تُعفي اإلقامة غير الدائمة في البرتغال صاحبها من دفع 

ضريبة على الدخل الخارجي لمدة 10 سنوات.

“مونت ري” في البرتغال
يستهدف المستثمرين

213 أسرة سعودية تتملك منازلها يوميًا

لــوزارة  تقاريــر  كشــفت 
أن  الســــعودية،  اإلســكان 
إجمالي األســر التي سكنت 
في منازلهــا يومياً بدءاً من 
بداية العام 2019 حتى نهاية 
أغسطس/آب الماضي، بلغ 
قرابــة 51.844 أســرة أي 
بمتوسط استفادة 213 أسرة 
يومياً من مبادرة المســاكن 

الجاهزة.
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“اليف هوسبيتاليتي” في زنجبار

اليــف  شــركة  أعلنــت 
هـوســــــبـيـتـالـيـتـــي، 
المتخصصـــة بــــإدارة 
وتشــغيل الفنــادق، عن 
بــدء أعمالها في تانزانيا 
من خــال توقيع اتفاقية 
إدارة لتشــغيل منتجعين 

من فئة “البوتيك”، هما منتجع “موجا توو” ومنتجع “هاكونا ماجيوي” في زنجبار.
وتجســد عقود اإلدارة الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في شــهر تشرين 
األول/أكتوبر، التوســع المستمر ألعمال اليف هوســبيتاليتي في إفريقيا، حيث تتنوع 

مجموعتها اآلن لتشمل 5 دول في القارة األفريقية.

شركة الخضري تعرض إعادة هيكلتها

قدمت شــركة اإلنشاءات السعودية عبد هللا عبد المحسن 
الخضــري وأبنائــه -التــي تعاني من خســائر كبيرة في 
أرباحها- عرضاً تقديمياً حول خطة إعادة هيكلتها، وذلك 
بحضور بعض مساهميها وممثل عن أمين إعادة التنظيم 
المالي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فواز الخضري: 
إن العــرض التقديمــي حول خطة إعادة هيكلة الشــركة 
تضمــن شــرح التطورات األخيــرة بعد بلوغ الخســائر 
المتراكمــة أكثر من نصف رأس المــال ونبذة عن نظام 
اإلفاس السعودي بجانب لمحة عن إجراء إعادة التنظيم 

المالي كأحد إجراءات نظام اإلفاس، باإلضافة إلى آثار إجراء إعادة التنظيم المالي.
فواز الخضري

اإلعداد النهائي لقانون التطوير العقاري السوري

تــم االنتهاء من اعداد مشــروع 
واالســتثمار  التطويــر  قانــون 
العقاري المؤلــف من 72 مادة. 
وأبــرز ما جــاء فيــه، تضمنت 
المــادة 12 كيفية إحداث مناطق 
التطوير العقاري داخل أو خارج 

المخططات التنظيمية دون التعارض مع توجهات ومعطيات التخطيط اإلقليمي وتحديد 
مناطق تتصف بالنشاط الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو التنموي. كما نصت المادة 
18 على أولويات التدخل والمعالجة في مناطق السكن العشوائي وفق الخريطة الوطنية 
للســكن العشــوائي وتعديل هذه األولويات داخل أو خارج المخططات التنظيمية عبر 
الهــدم وإعــادة البناء أو االرتقاء وإعادة التأهيل أو كلتــا الحالتين. ونصت المادتان 19 
و20 على كيفية إحداث مناطق تطوير السكن العشوائي، وعدت منطقة تطوير السكن 
العشوائي المحدثة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.

أصــــدرت الـهـيـئـــــة 
الســعودية للمهندســين 
لجنــــة  عمـــل  الئحـة 
المكاتـب والشــــركات 
الهندســـية التــي تضع 
ممـارســاتهـا  قـواعـــد 
المهنيـــة وتدفــــع أداء 
أعمالهــــا وشــــــعبهـا 
المتعددة، وذلك عقـــب 
اعتمادهــا من مجلـــس 

محتوية  “الهيئــة”  إدارة 
على 10 مواد وأحكام عامة تنظم أعمال اللجنة ومهامها 

وتشكيلها.
وقــال أمين عام “الهيئة” فرحان الشــمري: إن الائحة 
تأتي تتويجاً لعمل مشــترك في أروقــة “الهيئة”، حيث 
تضافرت الجهود إلخراج الئحة شــاملة تســهم في رفع 
مســتوى األداء المهنــي وتحقق المصلحــة العامة التي 

ينشدها أصحاب المكاتب والشركات الهندسية.

الهيئة السعودية للمهندسين
تصدر الئحة عمل لجنة المكاتب

فرحان الشمري

أبرمت منطقة عجمان الحرة وشــركة “سوليدير” عقد 
شراكة تتولى بموجبه حرة عجمان إدارة مركز األعمال 
فــي منطقة الــزوراء والــذي تصل مســاحته لـ3 آالف 
قدم مربعة. كما تتضمن االتفاقية حصول المســتثمرين 
الراغبين في نقل شــركاتهم إلى مركز األعمال عدد من 

الخصومات واالمتيازات الترفيهية.
ويشــمل مركز األعمال 17 وحدة مقسمة إلى 9 مكاتب 
تنفيذية و8 مكاتب صغيرة، توفر للشركات بيئة متميزة 
لممارســة األعمال وتتكامل تلك التســهيات مع منطقة 
مخصصة للمواقف لتسهيل دخول وخروج المستثمرين 

والمتعاملين.

“حرة عجمان” تدير
مركز األعمال في الزوراء
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19 مليون زائر على كٍل منهما. وشــهدت المدن العشــر األولى في 
عام 2018 نمو أعداد الزوار الذين يمضــون ليلة واحدة على األقل 
مقارنة بالعام الســابق، باســتثناء لندن التي شــهدت انخفاضاً بنسبة 
4 % . وتشــير توقعات عــام 2019 إلــى نمو شــامل، ويرجح أن 
يكون لطوكيو أكبر زيادة في عدد الزوار. وبالنســبة لحجم اإلنفاق، 
تصــدرت دبي القائمــة حيــث ينفــق المســافرون 553 دوالراً في 
المتوسط. وال تزال مكة المكرمة، التي انضمت إلى هذه القائمة في 

عام 2018، تحافظ على المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي.
اتجاهات رئيسية

خالل العقد الماضي الحظ التقرير وجود 3 اتجاهات رئيسية وهي:
النمــو الثابت والمطــرد: كان الشــيء الوحيــد الثابت خــالل العقد 
الماضي هو التغير المستمر. ففي كل عام يســافر المزيد من الناس 
دولياً وينفقون أكثر. ومن بين جميع الوجهات المدرجة في المؤشر، 
نما عدد الزوار في المتوسط بنســبة 6.5 % على أساس سنوي منذ 

عام 2009، مع زيادة اإلنفاق بمعدل 7.4 %.
هيمنة المدن الكبــرى:  ظلت المراكز العشــرة األوائل ثابتة إلى حد 
كبير، حيث تتبوأ لندن وباريس وبانكوك المراتب الثالثة األولى منذ 
عام 2010، وتصدرت بانكوك القائمة 6 مرات في األعوام السبعة 

الماضية.
زيادة المســافرين الدوليين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ: شهدت 
هذه المنطقة أكبر زيادة في عدد المسافرين الدوليين منذ عام 2009، 
بنســبة نمو بلغت 9.4 %. ويرجع الفضل في ذلك إلــى زيادة أعداد 
المســافرين من بــّر الصين الرئيســي. ومنــذ عــام 2009، قفزت 
الصين 6 مراكز لتتبوأ المرتبة الثانية خلــف الواليات المتحدة فقط 
رة للمسافرين إلى الوجهات المدرجة في  المؤشر.ضمن قائمة البلدان الُمصدِّ

دبي رابعة في قائمة المدن األكثر استقبااًل للزوار

التنوع أساس النجاح
قال المدير العام لماستركارد في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة 
ُعمان جيريش ناندا: تعتبر دبي الوجهة األكثر اســتقطاباً لمسافري 
األعمال أو الترفيــه الدوليين في الشــرق األوســط وإفريقيا، نظراً 
لما توفره من الخيــارات المتنوعة والعــروض المتميزة التي تفوق 
توقعاتهم. وال شك في أن السفر أصبح من الســمات الرئيسية لنمط 
الحياة العصرية، كما أصبح جزءاً ال يتجزأ من أنشطة األعمال في 
عالم اليوم الذي بــات أكثر ترابطاً واتصاالً. لذلــك، يتعين علينا فهم 
التأثير اإليجابي الذي يمكن أن يحدثه السفر على الوجهات السياحية، 
إضافة إلى معالجة أي تحديات قد يواجهها لضمان توفير المعلومات 

والحلول الالزمة للمعنيين بالسياحة لتحقيق النجاح المنشود.
عام جديد أكثر تفاؤالً

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في معرض إكسبو 
2020 دبي، سانجيف خوســال: من المنتظر أن يشــهد العام المقبل 
زيادة كبيرة في أعداد الزوار ال ســيما مع انطالق فعاليات معرض 
إكسبو “2020 دبي” بمشــاركة 192 دولة في أول حدث من نوعه 
تستضيفه المنطقة. ومع توافد ماليين الزوار لدولة اإلمارات، نتوقع 
أن يعود الحدث العالمي بفوائد كبيرة على صناعة السياحة في دبي 
على المدييــن القصير والطويــل إلى جانب تعزيز ســمعتها كنقطة 

التقاء عالمية ديناميكية ومتنوعة.
المدن األخرى

وشــمل المؤشــر 200 مدينة حول العالم تم تصنيفها وفقــاً للبيانات 
المتاحة حــول أعــداد الزائرين وحجــم اإلنفاق. وال تــزال بانكوك 
الوجهة األولــى، حيث توافد إليهــا أكثر من 22 مليــون زائر دولي 
ممن يمضون ليلة واحــدة على األقــل. وجاءت باريــس ولندن في 
المركزيــن الثاني والثالث علــى التوالي، وذلك بتوافــد ما يزيد عن 

حافظت دبي على المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر المدن استقبااًل للزوار في العالم للعام الخامس توالياً، حيث 
استقبلت حوالى 16 مليون زائر أمضوا ليلة واحدة على األقل خالل عام 2018، ومن المتوقع أن تسجل فصاًل جديداً 

من النجاح والنمو المطرد في 2019، وفقًا لمؤشر ماستركارد السنوي للمدن العالمية المقصودة لعام 2019.
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المدارس والحاقهم بسوق العمل. وقال العائدون في محافظات حلب 
وحمص ودير الزور، إن البالغين في معظم األســر قد استغنوا عن 
البيض ومنتجات األلبان حتــى يتمكن أطفالهم من تنــاول األطعمة 

الغنية بالمغذيات الدقيقة بدالً من ذلك.
تحديات المزارعين

في العامين 2018 - 2019، سجلت بعض المناطق هطوالً لألمطار 
يزيد عن ضعف المتوسط الســنوي. ويشير التقرير إلى أن األمطار 
الغزيرة أدت إلــى زيادة في إنتــاج الفاكهة والخضــروات، بالرغم 
من خسارة بعض اإلنتاج بســبب التلف العائد الرتفاع أسعار الوقود 
وانعدام األمن المحلي ونقص شاحنات التبريد، ما أعاق وصوله إلى 
األســواق. وازدادت وتيرة الحرائق وكثافتها فــي الحقول الزراعية 
في عام 2019، وذلــك أمر اعتيــادي أثناء الحصــاد، حيث قدّرت 

الحكومة احتراق حوالى 85 ألف هكتار من المحاصيل.
وعلى الرغم من أن الحرائق العرضية أمر مألوف، إال أن هناك أدلة 
تشير إلى أن بعض الحرائق قد تم إشعالها بشكل متعمد، ال سيما في 

المناطق التي ال تزال تشهد حروبا مستمرة.
وبفضل اإلمدادات الصغيــرة التي قدمتها المؤسســة العامة إلكثار 
البذور، إضافة إلى تحسن القدرة الشــرائية في األسواق، واقتراض 
البذور واستخدام بعض البذور المحفوظة من العام الماضي، هدأت 
المخاوف من أن تؤدي قلة الحصاد في العام الماضي إلى نقص في 

البذور.
كما عانت تربية النحل خالل األزمة معاناة شديدة، وهناك مخاوف 
بشأن وفيات النحل الناجمة عن إســاءة استخدام المبيدات الحشرية، 
قابلة لالستمرار.ونقص قنوات التسويق لمنتجات العسل والنحل لضمان سبل عيش 

عاٌم جيد من المحاصيل في سورية والتحديات مستمرة

زيادة في إنتاج القمح والشعير
وبحســب تقرير البعثــة، يُقدر إنتاج القمــح لهذا العــام بحوالى 2.2 
مليون طن متري، مقارنة بإنتاج العام 2018 الذي كان األدنى على 
مدى السنوات الـ29 الســابقة والبالغ 1.2 مليون طن، لكنه ال يزال 
أدنى بكثير من متوســط اإلنتاج ما قبل األزمــة والبالغ 4.1 ماليين 
طن )أي الفترة بيــن 2002 - 2011(. أما إنتاج الشــعير، والمقدر 
بـ2 مليون طن متري، فقد ازداد 5 أضعــاف عما كان عليه في عام 
2018، متجاوزاً متوســط مســتويات اإلنتاج التي تــم تحقيقها قبل 
األزمة بأكثر من 150 %. وبالرغم من ذلك، شــهدت أسعار المواد 
الغذائية ارتفاعاً تدريجياً خالل األشــهر الماضية )12 - 14 شهراً( 
ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة الرتفاع أســعار الوقود محلياً وانخفاض 

قيمة الليرة السورية بشكل مستمر في سوق الصرف غير الرسمية.
وال يزال األمن الغذائي يمثل تحدياً خطيراً بســبب استمرار األزمة 
المحلية، والنزوح الجديد والمطّول، وزيادة أعــداد العائدين الجدد، 
والضعف المستمر لقدرة المجتمعات المحلية على الصمود بعد نحو 

9 أعوام من األزمة.
معاناة األسرة السورية

يقدر أن حوالى 6.5 ماليين شــخص في ســورية يعانون من انعدام 
األمن الغذائي وبحاجة إلى الغذاء ودعم ســبل العيش. كما أن هناك 
2.5 مليون شــخص إضافي معرضون لخطر انعدام األمن الغذائي 

والحاجة إلى دعم سبل كسب العيش لتعزيز قدرتهم على الصمود.
وذكر التقرير، أن قلة فرص العمل وارتفاع أســعار الوقود والسلع 
يؤديان إلى الحد من القدرة الشــرائية لألســر، ما يتســبب في تبني 
استراتيجيات تكيف ســلبية مثل اســتهالك أطعمة غير مفّضلة لكن 
أقل كلفة، أو خفض عــدد الوجبات اليومية، أو ســحب األطفال من 

أظهر تقرير جديد لألمم المتحدة، أن األمطار المؤاتية في المناطق الزراعية السورية، إضافة إلى التحسن العام 
في األمن، قد عززا من حصاد 2019 مقارنة بعام 2018، ولكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ال يزال يفرض المزيد من 
الضغوط على العديد من السوريين. وكان بعثة مشتركة بين منظمة الزراعة واألغذية التابعة لألمم المتحدة (

الفاو) وبرنامج األغذية العالمي قد زارت في الفترة ما بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2019، 10 محافظات من 
أصل 14 محافظة في البالد، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى محافظتي الرقة وإدلب بسبب انعدام األمن.
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عنوان “قياس الرفاهية االجتماعية والعمل 
علــى تطويرها: تقييــم التنميــة االقتصادية 
المســتدامة فــي 2019”، أن دول مجلــس 
التعــاون حققــت أداء ضعيفاً فــي مجاالت 
البيئة واالستقرار االقتصادي وفقاً للمعايير 
العالميــة خالل عــام 2019. وفــي الواقع، 
تأخــرت دول مجلــس التعــاون عــن التقدم 
النســبي الــذي أحرزته بقيــة المناطق حول 
العالم في فئة االستدامة، التي تشمل المساواة 

والمجتمع المدني والحوكمة والبيئة.

وخــالل الفترة ذاتهــا، حققــت دول مجلس 
التعــاون الخليجي تقدمــاً ملحوظــاً مقارنةً 
بمثيالتها من دول العالم في مجال التوظيف 

والتعليم والبنية التحتية.

وقد أشــار التقرير إلــى أن أداء دول مجلس 
التعاون الخليجي بين عامي 2008 و2019 
كان “أفضــل وشــهد تطــوراً ملحوظاً” في 
مجاالت البنية التحتية والعمالة والتعليم. كما 

دول الخليج تتقدم بالتنمية االقتصادية وتعاني بيئيًا

أكد مؤشر تقييم التنمية االقتصادية المستدامة الصادر عن مجموعة “بوسطن كونسلتينغ غروب” (مقرها 
الرئيسي في بوسطن األميركية)، أن اتباع سياسات حكيمة ومتسقة لتعزيز االقتصاد الكلي من قبل العديد 

من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أدى إلى تعزيز النمو االقتصادي ال سيما لناحية الدخل.

عالقة الرفاهية بالنمو
وخلــص البحــث الجديد الــذي يســتند إلى 
مؤشر مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب 
إلــى تقييــم التنميــة االقتصادية المســتدامة 
وهو أداة تشــخيص شــاملة لتقييــم معدالت 
الرفاهية في الــدول، إلى وجود صلة وثيقة 
بيــن الرفاهيــة والنمــو، حيث تميــل الدول 
التي توفــر الرفاهية لمواطنيهــا إلى تحقيق 
نمو اقتصادي أكثر ســرعة، مع قابلية أكبر 

للتعافي من الركود.

وعلــى الرغم مــن التقلبــات العالميــة، فقد 
نمــا اقتصاد دول مجلس التعــاون الخليجي 
بوتيرة ثابتة مع العديد من التحســينات التي 
تــم رصدها على مســتوى الدخــل والعمالة 
والبنية التحتية في الســنوات الـ12 الماضية 

من 2008 وحتى 2019.

وفي هــذا الصــدد، قــال  المديــر المفَوض 
والشــريك بمجموعة بوســطن كونســلتينغ 
غروب الشــرق األوسط، ألكسندر توربيتز: 
“نــرى في المجموعــة أن النمو االقتصادي 
المستدام وتحسين الرفاهية يشكالن عنصرين 
أساســيين يجب التركيز عليهما في أي أجندة 
وطنيــة تتطرق إلى الرؤى المســتقبلية. وقد 
أثبتت التحليالت الخاصة بالنتائج التي خلص 
إليها مؤشر تقييم التنمية االقتصادية المستدامة 
على مــدى 12 عاماً، إلى أن االســتفادة من 
الثــروات لتحقيــق الرفاهيــة، يعتبــر عامالً 
اســتثنائياً دافعاً بالنســبة للحكومــات الرائدة 
لالرتقاء بمســتوى حياة المواطنين، وتمهيد 
الطريق أمــام تعزيز المســتقبل االجتماعي 

واالقتصادي للمجتمع ككل”.

مجاالت الضعف والقوة
من ناحية أخــرى، أظهر البحث الذي حمل 

أظهــر التقرير، أن علــى حكومات المنطقة 
تعزيــز أجندتها الخاصــة بالرفاهية والعمل 
على استدامتها، بالتزامن مع وضع سياسات 

اقتصادية متينة.

من جهتها، قالت المدير المفوض والشريك 
فــي مجموعة بوســطن كونســلتينغ غروب 
الشــرق األوســط، ليلى حطيــط: “إن دول 
مجلس التعاون الخليجي نجحت في تحسين 
نتائجهــا فــي العديد من النواحــي المرتبطة 
بمؤشــر تقييم التنمية االقتصادية المستدامة 
عبــر تعزيــز العديد من المحاور الرئيســية 
فــي هــذا اإلطار، مــا يعكس تحــوالً واعداً 
لالســتفادة من الثــروات لتحقيــق الرفاهية 
التــي توفــر المنفعة للمجتمــع ككل. ويمكن 
لحكومــات دول مجلــس التعــاون التركيز 
على تعزيز مســتوى الرفاهية االجتماعية، 
لتحقيــق األهــداف الخاصة برفع مســتوى 
السنوات المقبلة”.المعيشة، وزيادة المرونة االقتصادية خالل 

ألكسندر توربيتزليلى حطيط
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2050، وهو ما أسفر عن طائفة من االستنتاجات المذهلة.
جاءت منطقة الشــرق األوســط األولى عالمياً في مــا يتعلق بفكرة 
أن نشر التسامح والشــمولية قد يؤدي إلى فرص أفضل، بينما نالت 
وســائل النقل الشــخصية الطائرة اهتمام المســتطلعين فــي األردن 

والكويت وعمان والسعودية.
ومع اقتراب انطالق إكسبو 2020 دبي، الذي لم يعد يفصلنا عنه إال 
نحو عام واحد، قال 85 % من المشاركين من المنطقة إنهم مهتمون 
بالحضور، وهو ما يدل على االهتمام الكبيــر الذي يلقاه هذا الحدث 
العالم.الدولي في بلدان الشرق األوســط، وهو اهتمام يمتد إلى جميع دول 

استطالع: تفاؤل بالمستقبل في منطقة الشرق األوسط

خمسة بلدان
تم اســتطالع آراء 4000 مشــارك من 5 بلدان في منطقة الشــرق 
األوســط، هــي األردن والكويت وعمــان والســعودية واإلمارات، 
موزعين حســب المنطقــة الجغرافيــة والجنــس والعمــل والحالة 
االجتماعية والدخل. فيما شــمل االســتطالع على الصعيد العالمي 
أكثر من 20 ألف شخص من 23 دولة. وتتوافق األعمال السائدة في 
أغلب بلدان هذه المنطقة مع التحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل 
كوكب األرض- حيــث يُنظر إليها علــى أنها أولى مــن أي قضايا 
شخصية أو اقتصادية أو تقنية. ويفوق معدل اآلمال في مكافحة تغير 
المناخ المسجل في المنطقة، المتوسط العالمي، حيث عبّر نحو ثلثي 
المجيبين 64 % عن تفاؤلهم بشأن قدرة البشــرية على إنقاذ كوكب 
األرض. وســجل التســامح واالحترام معدالت عاليــة، حيث ترى 

المنطقة أنهما ضروريان لبناء عالم أفضل.

األفراد والمجتمعات
تعتقد الغالبية العظمى من المســتطلعين في منطقة الشــرق األوسط 
أن المفتاح إلطالق الفرص المســتقبلية وتشــكيلها يعود إلى األفراد 
والمجتمعات المحلية، أكثر مــن البلدان والشــركات الكبرى. وقال 
88 % من المجيبين فــي المنطقة إن األفــراد والمجتمعات المحلية 
بإمكانهم معا رســم معالم المســتقبل من خــالل مزيد مــن التعاون 
والتواصل وتبادل المعرفة، وهو ما يُظهر استعداد الناس للعمل معا 
من أجل الصالح العام. وتتوافق هــذه النتائج إلى حد كبير مع النتائج 
المسجلة على الصعيد العالمي. وإقليميا، تعتقد أغلبية كبيرة 86 % 
أن االختراعات ستواصل، مع التقدم التقني، بناء المجتمعات المحلية 
في جميــع أنحاء العالــم، والتواصل بين الناس على مســتوى العالم 
85 % وتقريب العالــم 81 %. كما أن أغلبية أكبــر 89 % متفائلة 
بمستقبل النقل العالمي الذي ســيتيح للناس تنقال أكثر يسرا. وأعرب 

87 % عن أملهم في تسهيل العبور بين الحدود في المستقبل.

التطلع إلى المستقبل
 ُطلب من المشــاركين في االستطالع أن يســافروا بخيالهم إلى عام 

أظهر استطالع عالمي جديد، أن الناس في أنحاء منطقة الشرق األوسط يشتركون في نظرتهم المتفائلة 
للمستقبل ويرون أن االحترام واالحتفاء بالتنوع هما المفتاح لبناء مستقبل أفضل للجميع.  

العالمي”  التفاؤل  توقعات  “استطالع  دبي،   2020 إكسبو  وبتكليف من   ،YouGov يوغوف  وأجرت مؤسسة 
الذي بحث أولويات البلدان في تطلعاتها إلى المستقبل، على مستوى االستدامة والنمو االقتصادي والتقنية 

والسفر وغيرها.
وأظهرت نتائج االستطالع أن منطقة الشرق األوسط إحدى أكثر المناطق إيجابية في العالم، حيث اعتبر 63 % 
من المشاركين في االستطالع أنفسهم متفائلين، بينما سجلت هذه المنطقة في كل األسئلة التسعة معدالت 

أعلى من المتوسط العالمي.
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الرئيســية انخفضت بنحو 10-25 % خالل الفترة نفســها. إضافة إلى 
ذلك، بلغت أرباح الشركات األميركية ذروتها في الربع الثالث من عام 
2018، ما يعزز الفرضية، حيث أن بلوغ هذه الذروات عادة ما يسبق 

التحول الدوري نحو انخفاض الطلب.
ثالثاً: ضعف في النشاط الحقيقي

ويشــير التحليل، إلى أن معالم الضعف بدأت تظهر أيضاً على النشاط 
الحقيقي، فقد بلغ مؤشــر مديري المشــتريات الصناعي لمعهــد إدارة 
التوريــدات )ISM( أعلى مســتوى له فــي أغســطس/آب 2018 عند 
60.8 نقطة، قبل تراجعه إلى 51.2 نقطــة في يوليو/تموز 2019. كما 
أن الطلبات المســتقبلية الجديدة في المؤشــر المذكور-وهي ذات طابع 
استشــرافي- في وضع أســوأ، فهي أعلــى بقليل من حاجــز االنكماش 
البالغ 50 نقطة. كذلك تباطأ االنفاق الرأســمالي فــي الواليات المتحدة 
بحدة، وتشير أيضاً المؤشرات عالية التواتر، مثل طلبات السلع المعمرة  
وواردات الســلع الرأســمالية، إلى وجود المزيد مــن الضعف. وحتى 
سوق العمل التي كانت تتسم بالقوة بدأت تتدهور. وفي حين أن معدالت 
البطالة ال تزال قريبة من أدنى مستوياتها لعقود، إال أن أنشطة التوظيف 
)الوظائف الجديدة( تتراجع، كما يشــهد العدد التراكمي لساعات العمل 
الفعلية في القطاع الخاص انحساراً. وذلك يشــير عادةً إلى دورة جديدة 

من عمليات تسريح العمالة.
ويرى  التحليل أن العالمات التحذيرية الصادرة عن المؤشرات تتوافق 
مع الرؤية التي تفيد بأن االقتصاد األميركي سيشــهد تباطؤاً بأكثر مما 
تشير إليه التوقعات اإلجماعية. ويعود ذلك إلى زوال “التأثير اإليجابي 
األولي” الناتج عــن التحفيز المالي، والتبعات المتأخرة لدورة التشــديد 
المصاحب للحرب التجارية.النقدي السابقة، واآلثار غير المباشرة لتباطؤ النمو العالمي وعدم اليقين 

مخاطر التباطؤ تالزم التحسن االقتصادي األميركي

وتطرق التقرير إلى مجموعــة مختارة من المؤشــرات عن االقتصاد 
األميركي وفق اآلتي:

أوالً: أدوات الدخل الثابت
في ما يتعلق بأدوات الدخــل الثابت، فقد انعكســت مقاييس مختلفة من 
منحنى عائد ســندات الحكومــة األميركيــة، وهو الفرق بيــن عائدات 
األدوات المماثلة ذات آجال االســتحقاق المختلفة. على ســبيل المثال، 
الهامش المعياري بين سندات الخزانة لمدة 10 سنوات و3 أشهر. وهذا 
مؤشــر على الركود حيث أن انخفاض العائدات علــى المدى الطويل 
يعني انخفاض توقعات النمو، وارتفاع العائدات قصيرة األجل ينطوي 
على تشديد للسياسة النقدية. وقد ظهرت هذه اإلشارة قبل فترات الركود 
الســبع األخيرة في الواليــات المتحدة منــذ أوائل الســتينات من القرن 

الماضي، وعادة ما يأتي هذا التحذير قبل عام أو عامين من الركود.
ثانياً: األسهم

على الرغم من أن مؤشــر S&P 500 وغيره من مؤشــرات األســهم 
تحوم حول أعلى مســتوياتها علــى اإلطالق، فإن النظر بشــكل أعمق 
إلى المؤشــرات يشــير إلى صورة مختلفة تماماً. في حين أن الســوق 
العامة مدعومة بأســهم دفاعية )األدوية، والمرافق األساســية( وحفنة 
من األســهم ذات األداء المتفوق، فإن أسهم القطاعات الدورية األمامية 
تشير إلى بيئة صعبة إلى حد ما. وتشمل األسهم الدورية الرئيسية أسهم 
قطاعات النقل بالشاحنات وتجارة التجزئة وأسهم المعادن والتعدين في 
مؤشر S&P، وهي عادة ما تكون أكثر حساسية للتغيرات االقتصادية 
الدورية. وعلــى هذا النحو، غالباً ما تكون األســهم الدورية الرئيســية 
بمثابة إنذار مبكر بنقاط التحول، خاصةً عندما تنحرف عن المؤشرات 
الكبيرة. وفي حيــن أن مؤشــر S&P 500 ال يزال مرتفعــاً قليالً عن 
أعلى مستوياته في أكتوبر/تشــرين األول 2018، فإن األسهم الدورية 

أظهرت المؤشرات الفصلية وفق تقرير صادر عن QNB، إن النمو االقتصادي للواليات المتحدة كان قوياً خالل الفصول 
األخيرة، وهو ما دعم الطلب العالمي خالل فترة اتسمت بالضعف المصحوب بتراجع التصنيع وزيادة عدم اليقين.

واقتربت أسعار األسهم من أعلى مستوياتها على اإلطالق، وال يزال الناتج المحلي اإلجمالي ينمو فوق إمكاناته، كما 
أن مختلف مؤشرات قياس معدالت البطالة تحوم حول أدنى مستوياتها في عقود عدة. ولكن تقدم هذه المؤشرات 

الرائدة هو صورة أقل تفاؤاًل إلى حد ما، بل إنها ترسل إشارات تحذيرية حول مستقبل االقتصاد األميركي.



60

مرايا

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2019

البريميرليغ
صرفت أربعة أندية انكليزية )مانشســتر سيتي، مانشستر يونايتد، 
آرسنال، توتنهام( بحسب تقديرات ترانســفير ماركت قرابة 600 
مليون يورو. وجاء مانشســتر ســيتي في المقدمة بعــد إنفاقه 168 
مليون يورو علــى االنتدابات كان أبرزها ضــم رودي من أتلتيكو 
مدريد مقابل 70 مليون يورو، وجواو كانسيلو من يوفنتوس بقيمة 

65 مليون يورو.
الجار مانشســتر يونايتد ضم كالً من هــاري ماغواير )87 مليون 
يورو( وآرون بيســاكا )55 مليون يــورو( ودانيــال جيمس )17 

مليون يورو(.
أما ليفربول وبعــد أن كان أكثر األندية اإلنكليزيــة إجراًء للصفقات 
خالل العام الماضــي، فقد قرر هذا الموســم أن يكون ســوقه هادئاً 
نســبياً حيث أجرى تعاقدين فقط هم الهولندي ســيب فــان دي بيرج 
بقيمة 1.9 مليون يورو، واإلنكليزي هارفي إليوت دون الكشف عن 
قيمة الصفقة. بينما بلغت قيمة تعاقدات أرســنال 152 مليون يورو، 
وتوتنهام 114 مليون يورو، في حين لم يجِر تشيلســي أي تعاقدات 

ثورة شراء الالعبين والتعاقدات لكرة القدم األوروبية

إسبانيا: حرب التعاقدات
خالفاً للمواســم الماضيــة التي أجــرى فيها لاير مدريــد صفقات 
متوسطة، فإن النادي الملكي لم يفّوت الفرصة هذا الصيف إلجراء 
صفقات قياســية ربما في محاولة منه  لتجاوز النتائج الســيئة الذي 
عاشها الموســم الماضي على مســتوى األداء واأللقاب. وفي هذا 
الصدد، تعاقد نادي العاصمة مع إيدين هــازارد بقيمة 100 مليون 
يورو، ولــوكا يوفيتش من إنتراخت فرانكفــورت بقيمة 60 مليون 
يورو، إضافة إلى ميليتاو )50 مليون يورو(، وميندي )48 مليون 

يورو(، ورودريغو )45 مليون يورو(.
على الطرف اآلخر من العاصمة مدريد، تعاقد نادي أتلتيكو مدريد 
مع النجــم البرتغالي الصاعــد جــواو فيليكس بقيمــة 126 مليون 
يورو، وماركوس يورينتي )30 مليون يورو(، وماريو هيرموسو 
)25 مليون يــورو(، واإلنكليزي كيران تريبير قادمــاً من توتنهام 
بقيمــة 22 مليون يــورو، وفيليبــي مونتيرو )20 مليــون يورو(، 

ورينان لودي )20 يورو(.
أما برشلونة حامل لقب الدوري اإلسباني فقد أشعل سوقه بصفقات 
من العيــار الثقيل، وهي السياســة التي اتبعها منذ بيعــه للبرازيلي 
نيمار صيــف العــام 2017، حيــث تعاقــد الكتالن مع الفرنســي 
أنطــوان غرينزمان قادمــاً من أتلتيكــو مدريد بقيمــة 120 مليون 
يورو، والهولندي فرانكي دي يونــغ بـ75 مليون يورو، والحارس 
البرازيلي نيتــو )26 مليون يورو(، وفيربو جونيــور )18 مليون 

يورو(.
ووفقاً إلحصائيــة موقع ترانســفير ماركــت، فإن األنديــة الثالثة 
تصدرت قائمة أكثر األندية صرفاً لألمــوال خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية 2019 موزعة على 307 مليون يــورو لريال مدريد، ثم 

برشلونة بـ255 مليون يورو، ثم أتلتيكو 243 مليون يورو.

أشعلت أندية القارة األوروبية موسم االنتقاالت الصيفية للعام 2019 بثورة من التعاقدات ضمت العبين من 
أمثال هازارد وغرينزمان ولوكاكو ودي ليخت، ثورة قدم فيها كبار أوروبا الغالي والنفيس لتحقيق أعلى قدر من 

التنافسية المحلية والقارية.
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ماليين يورو. وبلغت قيمة تعاقدات موناكو 140 مليون يورو.
وفي ألمانيا، ظهر السوق بشــكل أقوى عن العام الفائت خصوصاً 
لــدى بايــرن ميونخ الــذي ضــم لــوكاس هيرنانديــز )80 مليون 
يورو(، وبنيامين بافارد )35 مليون يورو(، وعلى ســبيل اإلعارة 
جاء فيليب كوتينيــو من برشــلونة بقيمة 8 ماليين يــورو، وإيفان 
بيرسيتش من اإلنتر بـ 5 ماليين يورو. من جهته صرف بوروسيا 
دورتموند 127 مليــون يورو على عدد مــن الالعبين منهم ماتس 
هوميلــز )35 مليون يــورو( وباكو ألكاثيــر )21 مليــون يورو( 

وجوليان براندت )25 مليون يورو(.

الرابحون والخاسرون
من الناحية المالية وبعيــداً عن القيمة الفنيــة لالعبين، فقد صرفت 
معظــم األندية علــى عمليــات الشــراء أكثــر مما صرفــوه على 
التعاقدات. فعلى ســبيل المثال، بلغت قيمة تعاقدات برشلونة 255 
مليون يورو وبــاع بقيمة 157 مليــون ليكون الفــارق 98 مليون 
يورو. كذلك األمر عند لاير مدريد الذي خسر حوالى 177 مليون 
يورو بعد عمليات شــراء بقيمــة 307 مليون يــورو وبيع عدد من 
الالعبيــن بـــ130 مليون يــورو. وكــذا وصلــت الفروقــات عند 

مانشستر سيتي إلى 99 مليون يورو.
أما األندية التي حققــت أرباحاً من فوارق عمليات البيع والشــراء 
مليون يورو(، أتلتيكو مدريد )69 مليون يورو(.فجاءت على الترتيب: أياكس )148 مليون يــورو(، بنفيكا )146 

إضافية بسبب خضوعه لعقوبة من االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

إيطاليا
إذا كان هناك استثناء في إيطاليا فهو حتماً لصالح إنتر ميالن، فبعد 
ســنوات من التعاقدات الخجولة، يعود النــادي صيف العام 2019 
بصفقــات من العيــار الثقيــل كان أبرزهــا ضم العبي مانشســتر 
يونايتــد البلجيكــي روميلو لوكاكــو )65 مليون يورو( والتشــيلي 

أليكسيس سانشيز على سبيل اإلعارة.
وبدأ يوفنتوس حامل لقب الكالتشيو موسمه بضم المدافع الهولندي 
ماتياس دي ليخت بعد منافســة شرســة مع برشــلونة بقيمة قدرت 
بنحو 85 مليــون يورو، كمــا تعاقد أيضــاً مع دانيلــو )37 مليون 
يورو(. وتمثلت أكبــر صفقات روما بضم ســبينازوال )29 مليون 
يورو(. في حين بلغت تعاقدات نــادي نابولي )128 مليون يورو ( 

وميالن )104 مليون يورو(.

فرنسا وألمانيا
استمراراً للعام الماضي ال يزال باريس ســان جيرمان يحافظ على 
هدوئه في  عمليات الشــراء خوفاً من مخالفة قواعــد اللعب المالي 
النظيف وبالتالي تجنب عقوبات اليويفا. واشترى نادي العاصمة كالً 
من عبدو ديالو )32 مليون يورو( وإدريس جي )30 مليون يورو( 
وبابلو سارابيا )18 مليون يورو( وكيلور نافاس )15 مليون يورو(، 
كما ضّم مــاورو إيكاردي على ســبيل اإلعارة من إنتــر ميالن بـ5 
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التقويم القمري في أوج بهائه
قامــت دار الســاعات 
فلورييــه  برميجيانــي 
بإهــداء عالــم الوقــت 
الثميــــن، إصـــــــدار 
بالتقويـم  تونـدا 1950 
ويتناســـب  القمـــري. 
اإلصــدار الـجـديـــــد 
مــع شــخصية الرجل 

العصــري. وتضيف دار الســاعات السويســرية اإلصــدار الفاخر 
بجانب إصدار توندا 1950 النسائي، فكالهما يُبرز شاعرية “التقويم 

القمري” التي تنير الميناء بشكل جديد.

تصميمان جديدان من “تاغ هوير”
أطلقــت شــركة تاغ 
هويـر السـويســـرية، 
تصميميــن جديديــن 
مـــن ســــــاعــــات 
أكواريسر التي تنفرد 
بلونهــــا األخضــــر 
الزمردي، المســتلهم 
المحيــط  ميــاه  مــن 

الســاحرة، ويتميز التصميمان بقدرتهما علــى األداء الرياضي في 
كافة التضاريس. وتتألق هذه الســاعات األنيقة المخصصة للرجال 

والنساء باستخداماتها اليومية المتعددة وبتقنيتها المعدة للغوص.

“بوفيه 1822” ودانييل ميدفيديف
تفخـر بوفـيــــه 1822 
باإلعالن عن تعاونهـــا 
الجديـــد مـــع بـطــــل 
التنــس العالمــي دانييل 
ميدفيديــــف المصنّــف 
خامســاً وفقــاً لتصنيف 
رابطة محترفي التنس.

يرتــدي دانييــل حاليــاً 
تـوربـيــون  ســــــاعـة 

Ottantasei، وهو أحدث إبداعات الشراكة بين بوفيه وبينينفارينا، 
التي قُدّمت في إصدار محدود من البالتين.

ميليناري فروستد ذات العقرب الوحيد
يأتي تصميم الساعة الجديدة من 
مجموعة ميليناري - ميليناري 
فروســتد غولــد فيلوســوفيك 
- المســتوحاة مــن جماليــات 
ســاعات القرن الســابع عشر 
ذات العقــرب الوحيــد، لتخبر 
عن الوقــت بطريقة فلســفية. 
لتضع الوقت في جانب المرأة، 
فمــن خــالل عقربهــا الوحيد 
تتحدى المألوف المعاصر في 

قياس الوقت.

كليفتون بوماتيك: أناقة رجولية
تجمــع ســاعة كليفتون 
بوماتيك بيــن الرصانة 
والموثوقيّــة  الجماليّــة 
التقنيّة مع الجيل األخير 
مــن حركــة بوماتيــك 

.BM13
ويأتي هيكلها المستدير 

بمقاييــس مثاليّــة مصنوعاً من الذهب الوردّي عيــار 18 قيراط أو 
الفــوالذ المصقــول بأداٍء ختامــي المع، أو خطّي ناعــم غير المع. 
ويزداد مظهرها الرائع ثراًء من خالل زجاجتها الُمقّوسة المصنوعة 

من الكريستال السافيري المقاوم للخدش.

ساعات الطيار من “أوريس”
الســاعـــات  قامت دار 
 - “أوريس  السويسرية 
Oris” بطــرح إصدار 
بروبايلوت  كراون  بيغ 
إكس كاليبر 115، للمرة 
المنطقة،  فــي  األولــى 
والتي تتميز بانها ساعة 
عصريــة تعمــل بعيار 

مهيكل ذاتي التطوير باحتياطي طاقة لمدة 10 أيام ومؤشر احتياطي 
طاقة غير خطي مســجل باســم أوريس يعرض ما تبقى من الطاقة 

بدقة رائعة كما يعرض الوقت القتراب إعادة التعبئة.
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ساعة نسائية “راندي فو سيليستيال”
كان من دواعي سرور 
جيجــر- لوكولتــر ان 
تقدم نسخة جديدة رائعة 
من ســاعتها النســائية 
فو  “رانــدي  اآلســرة 
أن  بعــد  سيليســتيال” 
أعــادت النظــــر فــي 
موضوعها الســـماوي 
بمناســــبـة  المفضـــل 
الــدورة الســادســــــة 

والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي “بينالي دي فينيسيا”.

منتجات طبيعية من “بروفانس”
مـــن قــلـــــب 
فرنسا، وصلت 
لـعـالمــــــــة  ا
لفـرنـســـــيـة  ا
فـــي  الرائـــدة 
جــل  صناعــة 
االســـــتحمـام 

وصابــون غســل اليديــن Le Petit Marseillais إلــى بيروت، 
ناشــرةً الروائح العذبة، مألت مجموعــة المنتجات هذا الحدث في 
Le Palmier بالطاقة اإليجابية. فاســتمتع المدعّوون بالموســيقى 

أثناء تذّوقهم أشهى األطباق المحّضرة.

ميبيلين تتعاقد مع “إيستيل تشن”
أعلنت شــركة ميبيلين نيويورك 
لمنتجــات التجميــل أن عارضة 
الصينيــة  الفرنســية  األزيــاء 
إيســتيل تشــن قــد تعاقــدت مع 
الشــركة لتكــون الوجه األحدث 

للماركة التجارية.
وتنضــم إيســتيل إلــى قائمة من 
الناطقــات باســم الشــركة بمن 
فيهــن جيجــي حديــد، أدريانــا 
ليما، جوزفين سكرايفر، إيميلي 

ديدوناتو.

غونغ لي تختار مجوهرات “بوشرون”
بمناسبة عرض فيلم “ساترداي 
فيكشن” في ســاال غراندي في 
مهرجان البندقية الدولي لألفالم 
الســينمائية، اختــارت الممثلــة 
الصينيــة غونغ لــي أن ترتدي 
مجوهــرات من مبتكــرات دار 

بوشرون.
 Hopi فارتدت األقراط المتدلّية
المصنوعــة من الذهب األبيض 
والمرّصعة بحجري مورغانيت 

بوزن 13 قيراطاً.

إصدار “كرونوسويس” بأطوار القمر
طـــلـــقـــــــــــت  أ
“كرونوسويـــس” 
طــــراز أطـــــوار 
 Sirius الـقـمـــــر
 Chronograph

.Moon Phase
تحتـوي الســــاعـة 

المذهلة علــى كرونوغراف بحري بمراحل القمر ومؤشــر تاريخ 
تناظــري، وتأتي في علبة مــن الفوالذ مقاســها 41 ملم مع حواف 
مخروطة جزئياً، وتشــطيب ناعم ومصقول ومكابس كرونوغراف 

غير مألوفة وتاج بصلّي كبير مميز.

غراندي ترتدي أقراط “ريشة الطاووس”
بمناسبة جولتها العالمية “سويتنر 
وورلد” والحفل الموسيقي، الذي 
 The O2 Arena أقامتــه فــي
المغنيــة  اختــارت  لنــدن،  فــي 
غرانــدي،  أريانــا  األميركيــة 
أن تضــع زوج أقــراط “ريشــة 
 Plume de Paon ”الطاووس
من بوشــرون، المصنوعين من 
الذهــب األبيــض والمرّصعيــن 
بماستين من قطع الوردة والماس 

المنثور.
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زفاف استثنائي في المحيط الهندي
 إذا كنــت تخّطــط 
لدخـــول الـقـفــص 
الذهبي عّما قريب، 
مجموعــــة  فتِعدك 
للفنادق  كونستانس 
والـمـنـتـجـعـــــات 
بلحظـات رائـعــــة 

تجمــع بين أجواء الخصوصية علــى جزيرة منعزلة من جهة وبين 
باقة اســتثنائية من األماكن والخدمات المتاحة لكل عروَسين، حيث 
سيستمتع الثنائي بمحيط بارع الجمال وسط شواطئ رملية بيضاء، 

فيما يخطط فريق متمّرس لكل التفاصيل المتعلقة بحفل الزفاف.

موراكا الوجهة األفضل لعشاق المغامرة
كونراد  يواصل 
المالديف جزيرة 
لـــــــي،  نغـا را
المنتجع الفاخــر 
 ، لمبتكــــــر ا و
تخطـي الحـدود 
فــي تـجــــارب 

الســفر التــي تثــري الضيــوف، مع برنامــج جديد مصمــم بهدف 
تحسين التجربة الشاملة لنزالء فيال موراكا، حيث يقدم المنتجع “ذا 
وانــدررز” وهي مجموعة من التجارب لعشــاق الجرأة والمغامرة 

الراغبين في استكشاف أراضي المالديف.

جائزة اآلغا خان للمتحف الفلسطيني

أعلنت لجنة التحكيم العُليا لجائزة اآلغا خان للعمارة 2019، عن فوز 
المتحف الفلسطيني بالجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دوالر أميركي، 
مع 5 مشاريع عالمية أخرى، تنافست ضمن القائمة القصيرة للجائزة، 
والتــي تضم 20 مشــروعاً مــن 16 دولة مختلفة لــدورة هذا العام. 
وستوزع الجوائز في حفل بمدينة قازان الروسية في خريف 2019.

“خريف صاللة” يستقطب السياح
أكـــدت وزارة 
حـــة  لســـــيـا ا
العُمانية اإلقبال 
الالفت للسـياح 
“مهرجان  إلى 
صـاللــــــة”، 
االمــر الــــذي 
يعكس ســـعيها 

المتواصل إلى تعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية 
وجعلهــا المكان المفضــل لماليين الــزوار. وأفادت الــوزارة بأن 

محافظة ظفار استقطبت في شهرين حوالى 650 ألف سائحاً.

 قلعة هايكلير متوفرة اآلن لإليجار   
قلعــة هايكلير، 
متوفــــرة اآلن 
العمـر  إلقامـة 

فيها.
لليلــة واحــــدة 
فقط، ســــتفتتح 
قلعـة هايكليـــر 
أبـوابـهـــــــــا 

لضيفيــن، مقدمة فرصة للمعجبين لالنغماس في موقع تصوير فيلم 
داونتاون آبي، والتعرف على ما كانت عليه الحياة للكروليز. وسيتم 

معاملة الضيوف كأفراد أسرة ملكية أثناء إقامتهم.

أول فندق مستوحى من حرب النجوم
كشـــفت “ديزنـي” 
أخيــراً عــن فندقها 
المســتوحى  القادم 
أفالم  مــن سلســلة 
في  النجــوم  حرب 
أورالنـدو، وســـيتم 

االفتتــاح بالكامل في منتجع والت ديزنــي وورلد، بينما تعد ديزني 
بتجربــة عطلة جديــدة من نوعها، فــي الفندق الجديــد الذي يحمل 
اسم ســتار وورز: غاالكتيك ستاركروزر. وسيتمكن الضيوف من 
تسجيل الوصول للمغامرة التي تستغرق ليلتين، ويمكنهم التفاعل مع 

الشخصيات، والمشاركة في القصص من حولهم.
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بحيرة اللتقاط السيلفي تحت الماء

تمتــد بحيــرة أمبول بونغوك على مســاحة 20 متــراً فقط، وتتميز 
بكونهــا بحيرة من أنظف البحيــرات مياهاً في العالم، إذ يتم تغذيتها 
بشكل مستمر بالمياه العذبة من 40 ينبوعاً مختلفاً، بمعدل 800 ليتر 
في الثانية، لذا فإن المياه عادة ما تكون صافية للغاية. وبفضل مياهها 
الصافية أضحت البحيرة موقعاً ذائع الصيت اللتقاط صور السيلفي 
تحــت الماء. قبل 15 عاماً، كانت بونغكوك قرية إندونيســية فقيرة، 
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تحولت القرية إلى إحدى أغنى 

القرى في إندونيسيا، بفضل بحيرتها التي نشطت السياحة.

فندق يعانق السحاب في جبال األلب

يعتبــر فندق مارجريتا مــن الفنادق الفريدة مــن نوعها، فهو يعانق 
السحاب على قمة جبال األلب، ويعتبر من أعلى فنادق أوروبا.

 Puntaالسويســرية و Signalkuppe يقع الفندق علــى قمة جبل
Gnifetti اإليطالية، التي يبلغ ارتفاعها 4555 متراً، بجبال األلب 
بالقرب مــن الحدود اإليطالية السويســرية. ويحتــوي الفندق الذي 
يمكن الحجز فيه عبر اإلنترنت بكل ســهولة، على أسرة تتسع لـ70 
شخصاً، ولكن الشيء األصعب، أنه ال يمكن الوصول إليه إال سيراً 
على األقدام. ويوجد فريق عمل مكون من 5 موظفين، يعملون لمدة 

أسبوعين قبل النزول إلى الوادي للراحة.

فندق خيالي لعّشاق الشواطئ

يقع فندق Seashell House على شاطئ المياه األطلسية لجزيرة 
موخيرس المكســيكية، الذي يبدو كـ“َصدَفــة بحرية عمالقة”، قام 
المهندســان إدواردو، وراكيل أوكامبو، بتصميم الفندق من صدف 

البحر في عام 1996.
ويتألف الفندق من منزلين مســتوحى شــكلهما من صدف القواقع، 
حيــث اســتخدمت أصداف الســلطعون في البنــاء األصغر حجماً، 
فــي حين تم بناء الجزء اآلخــر من صدف المحار. وتم بناء حوض 
الســباحة من قواقع الصدف والمحار، وتحيطه أشجار جوز الهند، 

كما نجد أن صنابير المياه مصنوعة من المرجان.

عازفة البيانو األكثر أناقة في دبي
البيانو  عازفــة  تمــزج 
األكثر شــهرة في دبي 
أنا ديميس، بين األزياء 

والموسيقى.
وتعــد آنا عازفــة بيانو 
محترفة ومؤلفة ومنتجة 
الكثير  موسيقية، قدمت 
مــن حفــالت الزفــاف 
الملكيــة والعديــد مــن 
المعارض فــي الفنادق 
الخمــس  والصــاالت 

نجوم في اإلمارات. تعزف آنا على آالت متعددة منها الساكســفون 
والطبل إلى جانب البيانو، ولديها أكثر من 300 أغنية بين موسيقى 
الثالثينيات إلى الموسيقى العربية وأغاني ديزني ويمكنها أن تؤدي 
دورهــا كعازفة بيانو منفــردة أو كجزء من الثنائي الكالســيكي أو 
 Sam Smith’s Stay الثالثــي أو الرباعــي. بعض أغنياتها هــي
With Me ،Perfect of Ed Sheeran’s والموسيقى التصويرية 

.Lion King - Can You Feel The Love Tonight لفيلم
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وفي ســياٍق متصل، مــن المتوقــع أن يصل عدد 
ســكان العالــم إلــى 10 مليــارات نســمة في عام 
2050، وهــو ما يعد تحدياً آخــر، وبالتالي ينبغي 
علينا مراجعة أنظمة إنتاج الطاقة وإمدادات الغذاء 
والميــاه، كما يجــب أن يصاحب هــذه التغييرات 
وضع آلية مدروسة وحلول مناسبة كفيلة بالتغلب 

على ظاهرة التغير المناخي.

استخدام التكنولوجيا في مجال الطاقة يخفض اإلنبعاثات

ال شك في أن عاملي النمو االقتصادي والتوسع الحضري، يمثالن اتجاهين إيجابيين في نمو الجنس البشري، 
إال أنهما يسهمان في الوقت ذاته في زيادة عدد سكان العالم وتفاقم النقص في 3 موارد رئيسية أال وهي: 
الطاقة والمياه والغذاء. وهذا ما سلطت عليه “غلوبال إنيرجي أسوسيشين” الضوء ألظهار أهمية استخدام 

التكنولوجيا في مجال الطاقة ودورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي.

نهج مدروس
ووفقــاً لمــا ذكره رئيــس اللجنــة الدولية 
لجائــزة الطاقــة العالميــة، العضــو فــي 
الفريــق الحكومي الدولــي المعني بتغير 
المناخ، راي كون تشــونغ، والحائز على 
جائــزة نوبــل للســام عــام 2007، فإن 
مســألة ضمان توافر هذه الموارد بشــكل 
دائــم يتطلب منا اتباع خطة عمل شــاملة 

ونهج مدروس.
وحــّض راي كون تشــونغ خال جلســة 
“الطاقة والمياه والغذاء” التي تم انعقادها 
خــال فعاليات مؤتمــر الطاقــة العالمي 
اســتضافته  الــذي  والعشــرين  الرابــع 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي، على التوجه 
نحو دعــم اســتخدام الطاقــة الخضراء، 
والزراعــة المســتدامة مــع تعزيــز دور 
اســتخدام الحلــول التكنولوجية في مجال 
إنتــاج مــوارد الطاقة وتخزينهــا ونقلها، 
والذي ســيكون له تأثير إيجابي ومساهمة 
كبيرة في حــل معظم المشــكات البيئية 

التي تواجهنا.
أضاف: “يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم 
المشــاكل البيئية المتمثلة بالطلب المتزايد 
على الغذاء والطاقــة والمياه، ففي الواقع 
نحــن نواجه أزمة حقيقية ألن زيادة إنتاج 
الغذاء والطاقة والمياه يزيد من تفاقم أزمة 

المناخ”.
وقال: “إن الزراعة واستخدام األراضي 
مســؤوالن عــن حوالــى ثلــث انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري في العالم، إذ 
أن الظروف المناخية القاسية، مثل فترات 
الحــرارة الشــديدة والفيضانات والجفاف 
تخفض من إمدادات المياه األساسية لربع 
ســكان العالــم، وذلك وفقاً لتقريــر الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ”.

وبحسب ما أورده راي كون تشونغ خال 
جلســته النقاشية، فإن تحقيق ذلك يتم أوالً 
عن طريق إعادة توجيه الدعم الستكشاف 
وإنتاج وتشــغيل الوقود األحفوري )الذي 
يصــل إلــى 370 مليــار دوالر ســنوياً( 
لدعم مصادر الطاقة المتجددة، والتي يتم 
تمويلها حاليــاً بأربعة أضعــاف )حوالى 
100 مليار دوالر(، كما أن تحويل الدعم 
بنســبة تراوح ما بين 10 إلى 30 % من 
المصــادر التقليدية نحو مصــادر الطاقة 
المتجددة ســيكون قــادراً علــى تعويض 

االنتقال العالمي إلى الطاقة الخضراء.

تدابير صديقة للبيئة
ثانياً، يجب أن يتــم تطبيق تدابير صديقة 
للبيئة إلنتاج الغــذاء، مع األخذ باالعتبار 
مســألة الحد من االنبعاثــات الضارة في 

الغاف الجوي.
ثالثًا وأخيراً، يجب دعم التطورات العلمية 
ألنهــا تعتبر أمراً بالــغ األهمية، وعاوةً 
على ذلك فإن هنــاك حاجة ملحة إلى هذا 
الدعم ليــس فقط في مجال إنتــاج الطاقة 
األحفوريــة والطاقــة الخضــراء، ولكن 
أيًضــا في مجال التخزيــن والنقل وكفاءة 
اســتخدام الطاقــة للمــوارد، وبالتالي فإن 
الحلــول التكنولوجية لتنفيذ جميع التدابير 

ستكون متاحة.
واختتــم راي كون تشــونغ حديثــه قائاً: 
“تعــد جائــزة الطاقة العالميــة واحدة من 
أفضل الممارســات بهذا الصدد، حيث تم 
منح هذه الجائــزة في عام 2019 للعلماء 
)الواليــات  أميــن  خليــل  المشــهورين: 
بابيــرج  وفريــد  األميركيــة(  المتحــدة 
تكنولوجيا وتخزين الطاقة”.)الدنمارك( نتيجــة دورهم الرائد في نقل 

راي كون تشونغ

يجب

أن يتم

تطبيق

تدابير

صديقة للبيئة

إلنتاج الغذاء
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اكتشاف مفتاح عالج السرطان
اخـتـبـــر العلـمـــاء 
تأثيرات المركبـات 
المشــــتـقـــة مـــن 
التي  الماريغوانــا، 
الفالفونويد،  تسمى 
الحيوانـــات  علــى 
المصابة بســرطان 

البنكرياس,وتسبب عالج الفالفونويد في قتل جميع الخاليا السرطانية 
لدى 70 % من هذه الحيوانات.

وأشارت الدراسة إلى احتمال أن يمنع القنب )الماريغوانا( نمو الورم 
بعدة طرق، ولكن آثار النبات غير واضحة بعد.

أول عملية قلب بالروبوت “عن ُبعد”!

تمكــن طبيــب هندي من إجــراء وبنجاح 5 عمليــات غير جراحية 
باســتخدام الروبوت على مجموعة من المرضى كانوا يبعدون عنه 
مســافة تزيد عن 30 كلم. واســتعمل الطبيب الهندي تيجاس باتيل، 
الروبوت “كور باث جي آر إكس” إلجراء العملية المعروفة باســم 

“التدخل التاجي عن طريق الجلد” على 5 مرضى.
ورغــم التأخير بين تعليمات بيتــال وأداء الروبوت، إال أن األمر لم 
يمثل مشــكلة مع نجاح العمليات التي أجريت على مرضى تتراوح 
أعمارهــم بيــن 52 و84 عاماً، حيــث أتم بيتال العمليــات في مدد 

تتراوح بين 19 و28 دقيقة.

الغابات المطيرة مهددة باالختفاء

تتعــرض الكثير من األنظمــة البيئية على األرض إلى مشــكالت 
تهدد وجودها، ومن بيــن ذلك تتعرض الغابات المطيرة لمثل هذه 
التهديدات، حيث يتوقع الخبراء أنها ســتختفي تماماً خالل الـ100 

عام المقبلة.
وتعد الغابات االستوائية من أهم النظم اإليكولوجية، حيث تعد موطنا 
للكثير من التنوع البيولوجي في العالم. فقد تم فقدان 12 مليون هكتار 
من الغابات االســتوائية المطيرة بســبب إزالة الغابات، وإذا استمر 
معــدل إزالة الغابــات في الزيادة، يقــدر الخبــراء أن آخر الغابات 

المطيرة المتبقية يمكن تدميرها في أقل من 100 عام.

ابتكار ضّمادة إلكترونية
كشــفـــت دراســـــة 
علميـــة، أن ضمـادة 
مبتكــرة  إلكترونيــة 
تولد تياراً كهربائيـــاً 
ضعيفــاً تســـاعد في 
التئام الجـــروح، بـ4 
أضعــاف ســـــرعـة 
االلتئام باســــتـخـدام 

الضمادات التقليدية. ويرجع السبب في سرعة الشفاء وااللتئام إلى أن 
خاليا شفاء الجلد، المعروفة باسم الخاليا الليفية، تتدفق إلى المنطقة 

المصابة، مما يشجع إنتاج الكوالجين وخاليا الجلد الجديدة.

النباتيون أكثر عرضة للسكتة الدماغية
وجــد العلماء أن النباتيين 
لديهــم خطــر اإلصابــة 
بالســكتة الدماغية بنسبة 
20 % أكثــر مــن الذين 
يتناولــون اللحوم، ويعود 
ذلك بشــكل رئيســي إلى 

ارتفاع معدل الســكتة الدماغية النزفية التي تحدث عندما تتســرب 
األوعيــة الدموية في الدمــاغ أو تتمزق. وتبيّــن أن لديهم انخفاضاً 
في نسبة الكولســترول في الدم وانخفاضاً في مستويات الفيتامينات 
الرئيسية مثل فيتامين “بي 12” الذي يمكن أن يفسر هذه الصلة بين 

الحمية الغذائية النباتية واإلصابة بالسكتة الدماغية.
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عالج نزالت البرد عبر تحرير الجينات
توصــل علمــاء إلى 
لعالج  جديدة  طريقة 
نــزالت البــرد مــن 
خــالل إيقاف اإلنتاج 
من  لنــوع  البشــري 
البروتينــات الحيوية 
التي يحتاجها فيروس 
عبر  للتكاثر،  البــرد 

استخدام تقنية تحرير الجينات، حيث حدّدوا بروتيناً حيوياً في الخاليا 
يحتاجــه فيروس البرد ليتكاثر، وعن طريــق إيقاف إنتاج البروتين 

يمكن إيقاف تكاثر الفيروس.

أجهزة سمع تحد من اإلصابة بالخرف
أوضحــت دراســة 
أن أجهــزة الســمع 
الســن  كبـــار  تفيد 
متعــــددة  بطـــرق 
تبــدأ من الســالمة 
البدنية حتى صحـة 
تَبيّن  حيث  الدماغ، 

أن ارتداء سماعه األذن أدى إلى تخفيض الخطر النسبي للتشخيص 
بالخرف بما في ذلك مرض الزهايمر  بنسبة 18 %، وتقليل الخطر 
النســبي للتشــخيص باالكتئاب أو القلق بنسبة 11 %، تقليل الخطر 

النسبي لإلصابات المرتبطة بالسقوط بنسبة 13 %.

تحذير من العدسات الالصقة
حـــذّر الـمـعـهـــــد 
االتحـادي األلمانـي 
لألمراض المعديــة 
من خطورة التهاب 
القرنية باألكانثاميبا 
الذي قد يتسبب في 

اإلصابــة بالعمى. وأشــار إلى أن هذا االلتهاب تســببه األكانثاميبا، 
وهــي إحدى األوليات التي تعيش في الميــاه كالبحيرات وحمامات 

السباحة، وهي تهاجم القرنية عند مالمسة العين الماء الملوث بها.
وأكــدوا أن العدســات الالصقة تعمــل على نقل هــذه البكتريا عند 

ارتدائها عند نزول حمامات السباحة والبحيرات.

 خطر السجائر اإللكترونية
ت  جــــــــد و
دراســـــــــة 
جديدة أجرتها 
كليــة الطــب 
جامعــة  فــي 
نيا،  بنســـــلفا
أن الســـجائر 
اإللكترونيــة 

الخالية من النيكوتين ليســت آمنة وتضــر باألوعية الدموية، حيث 
اكتشــفوا أن الحرارة تحول المواد الكيميائية الموجودة في ســوائل 

السجائر اإللكترونية إلى جزيئات تؤدي إلى تلف األوعية الدموية.

“مالبس نوم” لقياس دقات القلب
طــــّور الباحـثــــون 
مالبس النــوم بحيث 
تحتــوي على أجهزة 
محمولة غير مزعجة 
لمراقبــة الـتـنـفــــس 
ومعــــدل ضربــات 
الـقـلــــب. وصمــــم 

المخترعون مستشعراً جديداً قائماً على النسيج ودمجه مع مستشعر 
كهربائي واحد يتم تنشيطه عن طريق تغيير في االتصال الجسدي، 
كما قاموا بتطوير تحليالت البيانات لدمج اإلشــارات من العديد من 
النقاط التي أخذت في االعتبار جودة اإلشارة الواردة من كل موقع.

... والهند تحظر إنتاجها وبيعها
حظرت الهند إنتاج واستيراد 
وبيــع الســجائر اإللكترونية 
فــي لطمــة لشــركات كانت 
تعتزم التوسع في البالد مثل 
جول البس وفيليب موريس 
إنترناشــونال. وسيتم فرض 
الحظــر عــن طريــق أمــر 

تنفيذي وسيشمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات للمخالفين.
وكانــت وزارة الصحــة الهنديــة التــي اقترحت الحظــر، قد قالت 
إنه ضروري لضمان عدم تفشــي اســتخدام الســجائر اإللكترونية 

“كالوباء” بين األطفال والشباب.
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الـDNA لتخزين البيانات

يتوجــه الباحثون إلى حلــول تمكنهم من اســتعمال وحدات تخزين 
حيوية كبديل عن التخزين على األقراص المغناطيسية أو الضوئية، 
فالخاليا الحيّة تستعمل سالسل الحمض النووي DNA لتشفير كمية 

كبيرة جدا من المعلومات ونقلها من جيل آلخر.
وقام الباحثون في مختبر أبحاث مايكروســوفت بكتابة برنامج يأخذ 
على عاتقه تحويل البيانات الرقمية التقليدية إلى بيانات مكتوبة بلغة 
الــدي إن إيــه، ويقوم جهاز خــاص بتركيب تلك الجزيئات بشــكل 
مناســب على شكل سالســل طويلة بينما تقوم مضخة صغيرة جدا 
بدفع السائل إلى قوارير تخزين لحفظها، والقراءة تتم بشكل معاكس 
حيــث تمر السالســل خالل جهاز يقــرأ ترتيب جزيئــات الحمض 

النووي ويعيد تحويلها إلى بيانات رقمية.

مخلفات خطيرة إلبر الوشم

قالت دراســة حديثة إن الجزيئــات المعدنية التي تخــرج من اإلبر 
أثناء حفر الجلد لوضع الحبر، هي النيكل والكروم، وتسبب بدورها 
الحساســية التي تظهر على الجلد بعد رســم الوشــم، وبالتالي سبب 
الحساسية ال يعود فقط إلى الحبر، فاإلبر لها تأثير على الجسم، حيث 
أظهــرت األبحاث وجود جزيئات متناهيــة الصغر من المعادن في 
الغدد اللمفاوية، وأن األحبار التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم 
هي سبب رئيســي في تلك المشكلة، حيث يعمل هذا األكسيد بمثابة 

مادة قاسية تقوم بتقشير جزيئات اإلبرة المعدنية.

روسيا تطلق أول رجل فضاء آلي

أطلقت وكالة الفضاء الروســية “روسكوسموس” مركبة “سويوز 
إم إس - 14” وعلــى متنهــا أول رجــل آلي )روبوت( يحمل اســم 

“فيودور”، الذي يحاكي دور رواد الفضاء.
وأوضح مديــر مركز إعداد رواد الفضاء، أندريه كوريتســين، أن 
الرجل اآللي، فيودور، سيكون مساعداً لرواد الفضاء، لكن ال يمكنه 

اآلن أن يحل محلهم.
وقد عملت شركة “أندرويد تكنيكا” الروسية على تصنيع “فيودور” 

على هيئة إنسان، وذلك بطلب من  وزارة الطوارئ الروسية.

تبريد األرض بحجب أشعة الشمس

كشفت دراســة حديثة، أن كوكب األرض غرق في عصر جليدي 
قبــل 470 مليون عــام بعد انفصــال كويكب، مما أحدث ســحابة 

ضخمة من الغبار حجبت ضوء الشمس.
وينظــر العلمــاء حالياً في اختالق حدث مماثل من صنع اإلنســان 

يمكن أن يؤدي إلى تبريد المناخ في الوقت الحالي.
وأفــادت الدراســة التي أعدهــا علماء من جامعة لوند في الســويد 
ومتحف فيلد في شيكاغو بأن هذا “الكشف غير المتوقع” يمكن أن 
يكون ذا صلة بمعالجــة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الكوكب، إذا 

تم الفشل في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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تعيش على أجهزة الكمبيوتر في مراكز خدمات الطباعة الطالبية، 
التي ظلّت تســتخدم غالباً لســنوات طويلة مــن دون تحديثات أمنية 
منتظمة وتشــغّل إصدارات قديمة من التطبيقات، وكانت قد وصلت 

إلى هناك عبر ما بدا أنه مقالة طالبية تحتاج إلى طباعة.
وقالت الباحثة األمنية لدى “كاسبرسكي” ماريا فيدوروفا، إن الطلبة 
الذين يحاولون تجنّب دفــع ثمن الكتب المدرســية والمواد التعليمية 
األصليــة األخرى يتيحــون أمام مجرمــي اإلنترنت فرصــة ثمينة 
ال تقاوم. مؤكدة أن هــذا األمر بات يتحول إلى مشــكلة خطرة تهدد 

المنشآت التعليمية.
 أضافت: “يمكن أن ينتشر التهديد بســهولة بين حواسيب المدرسة 
بمجرد إصابة أحد األجهزة على شبكتها، فليست كل المدارس على 
استعداد لتنفيذ استجابة فعالة للحوادث، بالرغم من اهتمام المحتالين 
باستهدافها وحرصهم على استغالل كل فرصة في سبيل ذلك، ولهذا 
يُعدّ اتخاذ المنشــآت التعليميــة للتدابير االحترازية المالئمة مســألة 

ضرورية”.
نصيحة للطالب

وتوجه “كاسبرســكي الب” مجموعة مــن النصائــح للطلبة منها: 
تجنب فتح مرفقــات البريد اإللكتروني التي تبدو مشــبوهة، أو التي 
تأتي من شــخص أو جهة مجهوليــن، البحث عن الكتــب المطلوبة 
في المتاجر التقليدية أو في مكتبات إلكترونية موثوق بها، ضرورة 
االنتباه إلى امتداد أي ملف يتم تنزيله، فالنسخ اإللكترونية من الكتب 
التخزين عبر USB مجهولة المصدر.األكاديمية ال تنتهي ملفاتهــا باالمتداد exe، وتجنب اســتخدام قطع 

“كتب الطالب” مسرحاً لعمليات االحتيال اإللكتروني

بينما يجد البعض أن تكلفة كتب الطالب باهظة، إال أنها تبقى جزءاً 
ال مفّر منه فــي أي برنامج تعليمي، مــا يدفعهم للبحــث عنها على 
اإلنترنت وتنزيلها من مواقــع ويب خاصة بالقرصنــة أو منتديات 

استضافة الملفات، إلى جانب مقاالت الطالب.
ومع ذلك، فإن الجهات التخريبية ترغب في اســتغالل نهم الطالب 

للمعرفة والنجاح األكاديمي في توزيع البرمجيات الخبيثة.
نوعية البرمجيات

ووفقاً للتقرير الذي حمل عنوان “موســم العودة إلى المدرسة”، فقد 
أخفت هذه الجهات أكثر من 17 ألف تهديد في هيئة كتب مدرســية، 
في تخصصــات متنوعــة بينهــا اللغــة اإلنكليزيــة )2080 كتاباً( 

والرياضيات )1213( واألدب )870(.
وكانت الغالبية العظمى من التهديدات التي تختبئ تحت ســتار هذه 
الكتب أدوات لتنزيل ملفات مختلفة تراوحت بين برمجيات إعالنات 
مزعجة ولكــن غير تخريبيــة، وبرمجيات غير مطلوبــة، وأخرى 
خبيثة تهدف إلى ســرقة المال. أما التهديدات المتبقية  فأُخفيت على 

هيئة مقاالت وأوراق عمل طالبية تتناول مواضيع شتّى.
استهداف مراكز الطباعة

والحظ الباحثون الذين كانوا يراقبون هذه التهديدات عن كثب شــيئاً 
غريباً، إذ إنه فــي 35.5 % من الحاالت، كانــت البرمجية الخبيثة 
األكثر شــيوعاً دودة أطلقت أول مرة منذ 8 سنوات، وهي نوع قديم 
من التهديدات لم يعد يُستخدم كثيراً في الوقت الراهن. وجرى توزيع 
هذه الدودة بنشاط من خالل ناقل هجوم محدّد تمثل في قطع التخزين 
عبر USB المحمولة. وتبيّن للباحثين بعد الفحص الدقيق أن الدودة 

في موسم العودة إلى المدارس، بدا أن الطالب قد أصبحوا مسرحاً جديداً لعمليات االحتيال اإللكتروني وفق 
“كاسبرسكي الب”. وكشفت الشركة عن وجود أكثر من 53 ألف ملٍف من الملفات الخبيثة أو غير المرغوب 
في  والجامعات  المدارس  في  لالستخدام  جاهزة  مدرسية  أو كتب  مقاالت طالبية  هيئة  في  متنكرة  فيها 
مختلف أنحاء العالم. واستخدمت هذه الملفات في الفترة بين أغسطس/آب 2018 ويوليو/تموز 2019 في شّن 

حوالى 356 ألف هجوٍم على 105 آالف مستخدم.
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ولفت الباحث األمني في كاسبرســكي ألكســي ماالنــوف، إلى أن 
هنــاك العديد مــن المبــادرات التقنيــة والقانونية الهادفــة لتقليص 
التأثير الــذي يُحدثه تعدين العمــات الرقمية، مشــيراً إلى حدوث 
انخفاض ملحوظ في هذه العمليات خــال العام 2019، وأضاف: 
“ستظّل محاوالت اســتغال أجهزة الضحايا مســتمرة بالرغم من 
هذا االنخفاض طالما وجدت الحوافــز المالية. ومن المهم ماحظة 
التأثيــر البيئي الســلبي لهذا التهديــد، وإن كان نادراً، مــا يعني أن 
إيقاف هذه العمليات ال يقتصر على كونه مسألة أمنية، وإنما يرتبط 

ارتباطاً وثيقاً بإنقاذ البيئة”.
وأّكــد ماالنوف ضــرورة تذّكر هــذه األرقــام عند تقييــم خطورة 
عمليات تعديــن العمليات الرقمية، بالرغم مــن أن طريقة التعاطي 

هذه مع المسألة تبدو غير مألوفة.
كيف نحمي أجهزتنا

توصي كاسبرســكي المســتخدمين باتباع عدد من الحلــول لتفادي 
استغال أجهزتهم في تعدين العمات الرقمية، منها: االنتباه إلى أداء 
الجهاز، إذ يُعتبر بطء تنفيذ العمليات وتجّمدهــا داللة على عمليات 

خبيثة قد تجري من دون علم المستخدم.
كذلك مــن الضــروري مراقبــة حــرارة المعالجات فــي الجهاز، 
فهــي عامــة مهمــة تشــير إلــى إجهادهــا جــّراء مــا قــد يكون 
برمجيات تعدين تعمل في متصفح ويب. ويمنــح الحل األمني من 
البرمجيات.كاسبرســكي Kaspersky Security Cloud  الحماية من هذه 

خسائر بيئية ومالية بسبب تعدين العمالت الرقمية

استغالل أجهزة الضحايا
وتشّكل برمجيات تعدين العمات الرقمية التي تختبئ في متصفحات 
الويب تهديداً قد يتعرض لــه الكثير من المســتخدمين دون علمهم. 
وقد يُكشف عن هذا التهديد فقط بعد تفقد العناصر البرمجية لصفحة 
الويب، أو ماحظة اســتهاك غير معتــاد لموارد الجهــاز من قبل 
متصفح اإلنترنــت. ويُعدّ التعديــن عبر الويب وســيلة بديلة لتعدين 
العمات الرقمية، تســتغل زوار موقع ويب مــا لتحقيق هدفها، بعد 
أن يحّول الموقع أجهزة المســتخدمين إلى أدوات تُســتغّل في تعدين 

العمات في خلفيتها من دون أن تُاحظ.
ولكن في بعض الحاالت، قد تحدث هذه العمليات بشفافية بعد طلب 
موقع الويب أو صفحة الويب إذن المستخدم إلجرائها على جهازه، 
وتوضح له أن هذا األســلوب من تعدين العمات الرقمية سيُستخدم 
لتمويل الصفحة ومنع اعتمادها على اإلعانات المزعجة أو الحاجة 

إلى اشتراك المستخدمين فيها بالمال.
خسائر أكبر من المتوقع

وغالبا ال يُعــار تعدين العمــات الرقميــة أية أهمية، إذ ال يتســبب 
بخسارة ملحوظة للمال، نظراً الستهاكه القليل من الطاقة فقط. لكن 
باحثين من كاسبرسكي حللوا أرقاماً واردة في تقارير من مجموعة 
من حلول كاسبرسكي األمنية التي تصدّت لعمليات تعدين للعمات 
الرقمية خال 2018، فوجــدوا أن التأثير الكلي لتلك العمليات مثير 
للقلق، حتــى وإن كانت الخســائر محــدودة أو ال تكاد تُــدرك على 

المستوى الفردي.
وأظهرت تحليــات الباحثين أن اســتهاك الطاقة خــال عمليات 
التعدين قد يصل إلى 1,670 ميغاواط - ساعة، إال عند منع البرمجية 
المسؤولة عن عملية التعدين وإيقافها عن العمل. ويساوي هذا الرقم، 
بحسب الباحثين، قرابة 800 طن من االنبعاثات خال العام 2018، 
عند تحويله إلى مكافئه من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بناء 

على المعدالت العالمية حسب الوكالة الدولية للطاقة.
التكلفة المالية

وتتراوح تكاليف هذه الكمية من الطاقة بيــن بضع آالف الدوالرات 
إلى نصــف مليــون دوالر، باختاف أســعار الكهرباء فــي البلدان 
التي تشــهد هذه الظاهرة. ويتجاوز إجمالي معدل االستهاك نتيجة 
عمليــات تعدين العمــات الرقميــة ثــاث أضعاف إنتــاج محطة 
“تشــيرنوبيل” للطاقة النووية خــال العام األخير لهــا قبل حادثها 

الشهير.

أظهرت تحليالت شركة كاسبرسكي الب، المتخصصة في األمن اإللكتروني، أن برمجيات تعدين العمالت 
الرقمية التي تعمل في متصفحات الويب تسببت باستهالك ما يعادل 18.8 غيغاواط من الطاقة الكهربائية 
خالل العام 2018، ويقارب هذا الرقم معدل استهالك الكهرباء السنوي في دولة مثل بولندا، ما يعني أن عمليات 

تعدين العمالت الرقمية تتسبب بانبعاث قرابة 800 طن من غاز  ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة.
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تحديث جديد لمستخدمي “تلغرام”
أطـلــق تـطـبـيــــق 
لــتــواصـــــــــل  ا
عـــــــي  الجـتـمـا ا
“تلغـرام” تحديثات 
جديدة على نظامي 
تشـــغـيـل أندرويــد 

وIOS . فقد بات بإمكان المســتخدم جدولة أي رسالة يريد إرسالها 
بحسب اليوم والتاريخ والوقت، وذلك من خالل ضغطة مطولة على 

زر اإلرسال ثم تخصيص الوقت المناسب.
كما تشمل مزايا الخصوصية الجديدة إمكانية تخصيص جديدة لمن 

يمكنه رؤية رقم هاتفي أو العثور عليك من خالل رقم الهاتف.

To Do مايكروسوفت” تحّدث تطبيق“
مايكروســوفت  أطلقــت 
تحديثًا لتطبيــق )تو دو( 
يحســــن مــن مظهــره، 
مع عــدد مــن الخلفيات. 
وأصبــح يتضمــن أيضاً 
قوائــم ذكيــة، ومخطــط 

يومي ذا طابع شخصي ويوفر اقتراحات للمهام التي يحتاج المستخدم 
إلنجازها، ويدعم العمل على مختلف المنصات، بما في ذلك آي أو 

إس، وأندرويد، وويندوز، وماك.
ويُعتقد أن “مايكروســوفت” تهدف من خالل التحديث إلى تشــجيع 

المستخدمين على االنتقال من )وندرليست( إلى )تو دو(.

األردن يطلق خدمة “المزاد اإللكتروني”
العدل  وزارة  أطلقت 
األردنيــــة، خدمــــة 
“المزاد اإللكتروني” 
فــــي  مـــــرة  ألول 
والـتــــي  المملكـــة، 
تُمّكـــن مســـتخدميها 
من إجــراء المزادات 
علـــى المركـبـــــات 
والعقارات واألمـوال 
المنقولــة فــي جميع 

المحاكم إلكترونياً.
وقال وزير العـــدل، 

بســام التلهونــي، إن هــذه الخطــوة تأتــي ضمــن خطــة التحول 
اإللكتروني للوزارة لألعــوام 2018 - 2020، مضيفاً، أن “لدى 
الــوزارة 19 خدمة إلكترونية دعماً للجهــاز القضائي خالل العام 

2019 الجاري.
وأشــار التلهونــي، إلى عمــل ورش تدريبية اســتهدفت الموظفين 

والمزاودين والخبراء، بهدف تعريفهم بالخدمة وكيفية استخدامها.

Delta Chat يدعم دردشة البريد اإللكتروني
“دلتــا  تطبيــق  يعتمــد 
شـــات” علــى عناوين 
البريــد اإللكترونــــي، 
ويــــروج مطـــــوروه 
لفكرتهم األساســية بأنه 
يمكن اســتعمال عنوان 

البريــد اإللكتروني للدردشــة عبر هــذا التطبيق مــن دون الحاجة 
لتسجيل المعلومات. ومن الناحية التقنية، فإنه عبارة عن تطبيق بريد 
إلكتروني مع واجهة عصرية للدردشــة. ويمتاز التطبيق بأنه يُوفر 
تشــفيراً كامالً وتلقائياً، ويعمل بسرعة فائقة، نظراً ألنه يعتمد على 

بروتوكول “بوش- آي ماب” لمزامنة الرسائل.

خدمة الفايبر نت المنزلي في سورية
أوضح مديـر 
الـتســـــويـق 
في الشـــركـة 
الســــوريـــة 
لالتصـــاالت 
فراس البديـن 
أن الشـــركـة 
تعمــل حاليــاً 
علــى إطالق 

خدمــة جديدة نوعية FTTH، وهي إيصــال االنترنت إلى المنازل 
بســرعات عاليــة تراوح بيــن 8 و16 ميغا بالثانية بواســطة الكبل 
الضوئي وتســمى “الفايبر المنزلي”، وســيتم إطالق الخدمة في 6 
محافظــات. وهذه التقنية عبارة عن نقل البيانات والمعلومات داخل 
أســالك زجاجية بسرعات عالية جدًا تعادل سرعة الضوء، وتعتبر 
من أفضل وســائل االتصال الموجودة وأكثرها ثباتًا، كونها ال تتأثر 
بالعوامل الخارجية، مثل التشــويش والرياح والحــرارة الخارجية 
وغيرهــا، منوهاً إلى أن األعمال المدنية لهذه الخدمة بدأت، وخالل 

شهرين تقريباً نستطيع أن نخدم الزبائن بها.
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تحركات لـ“ليسيوم” في المنطقة

رصدت “سيكيوروركس” المتخصصة بتوفير الحماية للشركات 
في العالم الرقمي، تحّركات جديدة لعصابة “ليســيوم” اإللكترونية 
تســتهدف شركات في قطاعات اســتراتيجية وطنية تتضمن النفط 

والغاز واالتصاالت.
وبالرغــم من أن “ليســيوم” تســتهدف حالياً شــركات الطاقة في 
الشــرق األوسط، لكن يتوجب على الشــركات أال تفترض وقوف 
الهجمات عند هذا القطاع. ويعد اســتغالل كلمات المرور الشائعة 
واختــراق نظام أســماء النطاقات والهندســة االجتماعية وإســاءة 
اســتخدام برامج االختبارات األمنية من التكتيكات الشــائعة، سيما 

لدى جماعات القرصنة الناشطة في المنطقة.

“غوغل كروم” يتيح صفحات الويب

أطلقت شــركة غوغل  النســخة الـ77 من “غوغل كروم” ألنظمة 
التشــغيل ويندوز، وماك، ولينكس، وأندرويد، وآي أو إس، والذي 

يشتمل على مقاييس أداء جديدة.
وبالرغم من وجود العديد من التغييرات المرئية، إال أن “غوغل” 
تقدم ميزة إرســال صفحة ويب جديدة إلى األجهزة، حيث إن النقر 
بــزر الفأرة األيمــن فوق الرابط يظهر قائمة جديدة، تتيح إرســال 

روابط إلى أجهزة أخرى يُستخدم “كروم” فيها.
وتتضمــن نســخة “غوغل كــروم” الجديــدة، تحســينات لحماية 
البيانــات المشــتركة بين المواقــع، مثل ملفات تعريــف االرتباط، 

.)HTTP( وموارد

فايسبوك تختبر إخفاء عدد اإلعجابات

تختبر شبكة التواصل االجتماعي فايسبوك إخفاء عدد اإلعجابات من 
المنشورات، وذلك بالتزامن مع اختبار ذلك في خدمة مشاركة الصور 

والفيديو إنستاجرام التابعة لها في 7 دول.
وقالت المهندسة جين مانتشون وونج: إن فايسبوك تعمل على اختبار 
إخفاء عدد اإلعجابات. وأضافت: تشــير حقيقة أن فايســبوك تســير 
على خطى إنستاغرام إلى أنهما )الشركتين( واثقتان من رجحان كفة 
إيجابيات إخفاء اإلعجابات على كفة السلبيات. ويُعتقد أن إخفاء عدد 
اإلعجابات يمكن أن يقلل من عقلية التقليد، حيث يعجب األشــخاص 
ببعض المنشــورات ليس حباً بها، بــل ألنها حصلت على عدد كبير 
من اإلعجابات، كما قد يقلل هذا من الشعور بالمنافسة على فايسبوك.

... وتوفر خدمة التعرف على الوجه

بــدأ موقــع فايســبوك بتوفير خاصيــة التعرف علــى الوجه لجميع 
مســتخدمي الموقع، لكنها لن تفعّل إال باختيار المســتخدم، وستكون 
هذه الخاصية مغلقة، إال في حال تفعيلها من قبل المستخدم. وفي حال 
تفعيلها، ســيتم التعرف على وجوه األشخاص في الصور الجماعية 
والفيديوهات بشــكل أوتوماتيكي. وسيســتقبل المستخدمون إشعاراً 
بشــأن الخاصية، وســيتم خاللــه إدراج التعليمــات واختيار تفعيل 
الخدمة من عدمه. وسيعتمد “فايسبوك” على هذه الخاصية إلرسال 
المســتخدمين إشــعاراً حين يتم استشــعار وجوههم في منشــورات 
ألصدقائهم، وســتكون مفيدة في حال استخدم أشخاص أو صفحات 

صورة المستخدم من دون علمه، حيث ستعلمه الخاصية بذلك.
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الكشف عن اختراق كلمات المرور

كشــف تقرير عن تعّرض كلمات مرور عــدد كبير من متصفحي 
“غوغل كروم” لالختراق، والذي بلغ 4 ماليين.

وتضــّم الحســابات المخترقــة حســابات تابعــة لمؤسســات مالية 
وحكومية ومواقع تسّوق.

ولتفادي أي عملية اختراق، أعلن “غوغل” عن تطبيق جديد بإمكانه 
إجراء فصح دقيق للحسابات وهو Password checkup، والتأّكد 

إن كانت كلمة المرور تعرضت لالختراق أم ال.
وبحسب آخر تقرير من غوغل، فإن 650 ألف شخص قاموا بتحميل 
هذه الخدمة، وتبين أن 316 ألفاً منها ليست آمنة، أما نسبة الحسابات 

المخترقة فهي 1.25 %.

موظفو “مايكروسوفت” يتجسسون

أقرت الشــركة األميركية “مايكروســوفت”، بأن موظفيها يمكنهم 
االستماع لتسجيالت المستخدمين وتحليل المعلومات الواردة، حيث 
يمكنهم التنصت على المكالمات واإلطالع على ما يستخدمه العمالء 

.Skype Translator أو Microsoft Cortana في
وذكر أحد العاملين السابقين في الشركة بأنه قد تم استئجار موظفين 
للتنصــت علــى المكالمات الشــخصية، في الوقت الــذي أكدت فيه 

الشركة بشكل جزئي هذه المعلومات.
يذكــر بــأن الشــركة لم تبلــغ مســتخدميها فــي وقت ســابق بأنه 
يمكــن التنصت على مكالماتهــم، األمر الذي يعد انتهــاكاً لقوانين 

الخصوصية.

نمو قوي للرياضة اإللكترونية األوروبية

كشف تقرير لشركة ديلويت، بالتعاون مع االتحاد األلماني لصناعة 
األلعاب، أن ســوق الرياضة اإللكترونية األوروبية )وهي مصطلح 
عالمي يعبر عن منافســات ألعاب الفيديــو، حيث يتنافس الالعبون 
على هيئة أفراد أو فرق ضمن بطوالت محلية أو عالمية بهدف الفوز 
بجوائز معنوية ومادية(، سجلت نمواً قوياً خالل السنوات الماضية، 
مشــيراً إلى أن اإليرادات التي حققتها هذه السوق ارتفعت إلى 240 
مليون يورو في 2018. وأشار التقرير، إلى أن هذه السوق أصبحت 
محط اهتمام كل من شــركات تصنيع المنتجــات وبرامج الرياضة 
اإللكترونية وشــركات المنتجات األخــرى، بفضل نمو قاعدة هواة 

األلعاب الرياضية اإللكترونية.

روبوتات دردشة للخدمات الحكومية !
وقــع وزيــــر 
االقـتـصـــــاد 
لـرقــمــــــي  ا
والـريــــــادة 
مثنى الغرايبـة 
ومديــر عـــام 
شــركة لبيبــة 
لتكنولوجـيــــا 

المعلومات علي حجاج، مذكرة تفاهم لتطوير نظام روبوتات الدردشة 
ChatBot  بتقنية الذكاء االصطناعي للخدمات اإللكترونية الحكومية 
لستة خدمات حكومية. وتشمل الخدمات التي سيتم تطويرها ضمن 
المرحلة األولى: خدمات في أمانة عمان الكبرى وهي: االســتعالم 
ودفــع مخالفات الســير، االســتعالم عــن دفع المســقفات، ضريبة 
التحققات، وخدمات في الضمان االجتماعي، وهي: االســتعالم عن 
رقم الضمان وخدمة االســتعالم عن رصيد االشــتراك االختياري، 
وفي ديوان الخدمة المدنية االستعالم عن الدور والترتيب التنافسي، 
وفي المراحل الالحقة سيتم إضافة الخدمات المقدمة حكومياً بشكل 

رقمي إلى روبوتات الدردشة تدريجيا.
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“فايرفوكس 69” من “موزيال”

أعلنت مؤسسة موزيال عن إطالق اإلصدار 69 من متصفح الويب 
التابــع لها -فايرفوكس- ومعه تأتــي العديد من المزايا الجديدة، لعل 
أبرزها منع عمليات التنقيب عن العمالت المشفرة، وملفات تعريف 
االرتبــاط )كوكيــز( افتراضياً. وقــد أطلقت ميــزة )حماية التعقب 
المحسنة( في شهر حزيران/يونيو 2019 لتكون اإلعداد االفتراضي 
لمســتخدمي فايرفوكس الجدد، ولكنها تركت إعدادات المستخدمين 

الحاليين دون تغيير. أما اآلن فالميزة أصبحت افتراضية للجميع.
وتســتهدف الميزة ملفــات تعريــف االرتباط الخاصــة باألطراف 
الخارجية، التي تُستخدم لتعقب مستخدمي اإلنترنت من أجل أهداف 
غير بريئــة، مثل: تكوين ملفات شــخصية عن المســتخدمين. كما 

تستهدف ميزة مكافحة التعقب التنقيب عن العمالت المشفرة.

Wi-Fi 6 ... جيل جديد من الشبكات

لينوكس لتشغيل حواسيب “هواوي”

أعلنت منظمة Wi-Fi Alliance، أن اإلصدار األحدث واألسرع 
من الشــبكة الالسلكية، والذي كان يعرف باسم 802.11ax، سوف 
يُطلق عليه اسم Wi-Fi 6، وذلك ألنه يعد الجيل السادس من معايير 
الشبكات الالسلكية. وهي ليســت وسيلة جديدة لالتصال باإلنترنت 
مثل األلياف الضوئية، بل هي معيار مطور يمكن لألجهزة المتوافقة 

االستفادة منه لنقل إشارات Wi-Fi بشكل أكثر كفاءة.
 Wi-Fi 6 يذكر، أن التحسين األكثر وضوحاً الذي ستقدمه شبكات
هو السرعة، فعند استخدامها مع جهاز واحد متصل، ستزيد السرعة 
القصوى بنســبة 40 % مقارنةً بشبكة Wi-Fi 5، أي بزيادة قدرها 

6.1 غيغابت في الثانية.

بــدأت شــركة “هواوي” في اســتخدام توزيعــة “لينوكس ديبين” 
)Deepin Linux(، المثبتــة مســبقاً علــى أجهــزة حواســيبها 
المحمولــة )MateBook( فــي الصيــن، بدالً من نظام التشــغيل 

مايكروسوفت ويندوز 10 المطور بواسطة شركة أميركية.
وابتكرت “هـــواوي” نظـــام التشــــغيـــل الخاص بهـا المســـمى 
)HarmonyOS( كبديل لنظام التشغيل أندرويد للهواتف الذكية، 
لكن بالنسبة إلى أجهزة الحواسيب المحمولة، فإن الشركة الصينية 

اختارت نظام لينوكس.

تغريم “غوغل” 170 مليون دوالر
وافقــت  شـــــركـة 
غوغـــل على دفـع 
غرامـــــة بقيمــــة 
170 مـلـيــــــــون 
دوالر، النتهاكهـــا 
خصوصية األطفال 
عبر نـشـر إعالنات 
موجهــة لهــم فــي 
“يوتيـــوب”  موقع 

التابع لها.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية األميركية إن “غوغل” و“يوتيوب” 
ســيدفعان حوالى 136 مليون دوالر للجنة التجارة الفيدرالية، و34 
مليون دوالر لوالية نيويورك في نطاق تســوية بعد اتهام الشــركة 

بانتهاك قانون حماية خصوصية األطفال على شبكة اإلنترنت.
وجاء قرار التغريم بعد تحقيق أنجزته اللجنة حول االتهامات التي 
وجهت لموقع “يوتيوب” بشأن جمع معلومات شخصية عن أطفال 
مــن دون موافقة الوالديــن، وإتاحة فيديوهــات ذات محتوى غير 

مالئم لألطفال.
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مساعدة المدن الباحثة عن السعادة

تشارك  شــركة تو.آي ا للمرة الثانية في نشاطات معرض جيتكس 
لعــرض برنامجها الفريد من نوعه الـ“ماب”. ويتميز هذا البرنامج 
بتحليل بث الفيديو المباشــر بهدف تحســين مســتويات السعادة في 
المــدن. إن تحليل البث المباشــر للبيانات الســكانية مثل المشــاعر 
واألعمــار واألجناس يســاعد علــى توجيه اتخاذ القــرار كما يتيح 
قيــاس أثر المبادرات. والســعادة حالة معقدة مرتبطة بمجموعة من 
المتغيرات التي تتعدى بكثير مجرد رصد االبتسامات على الوجوه. 
ومــن ثم فإن الهــدف هو تعزيز التنوع واالندمــاج للجميع. وهو ما 
يتحقق من خالل دورة حميدة تبدأ بمعالجة العناصر األولية وتجميع 
بيانات ثم دراســة البيانــات التي تؤدي إلى اتخــاذ القرار ثم ظهور 

بيانات جديدة من شأنها إصدار قرارات جديدة.
خريطة تفاعلية

وتعــد شــركة تو.آي مــن الشــركات الرائدة على مســتوى تطوير 
برنامــج الـ“مــاب”. فهو عبارة عن منصــة لخريطة تفاعلية تعمل 
على تجميع وعرض كل البيانات الوصفية )الميتا داتا( المستخرجة 
من بث الفيديو المباشــر على اإلنترنت. وبالتالي تتيح هذه المنصة 
للمستخدم التنقل في مدينته وإجراء متابعة مباشرة لمستويات السعادة 
فــي مختلــف األحياء والمناطــق. ومن خالل عرض كــم هائل من 
المعلومات الهامة على هيئة إحصائيات مختصرة، يســاهم برنامج 
مــاب في إحداث ثورة فــي تناول مفهوم إدارة المــدن. وإلى جانب 
ذلك، تم تصميم البرنامج بشكل يتوافق مع متطلبات سرية البيانات. 

حل إدارة المرور
ويتميز فريق تو. آي بإبداع كبير في التغلب على التحديات الخاصة 
بدمج حل إدارة المرور والتدفق وكذلك في ربط البيانات الخارجية 
بمنصتــه المتطورة بالفعــل بهدف توفير تحليالت شــاملة للبيانات 
الخاصــة بالحضــر. وقد تعــاون الفريق البحثي لشــركة تو.أي مع 
المستشــفيات الفرنســية لتنفيذ تجارب طبية حول اكتشاف وتحليل 
اآلالم لتقليــل مــدة البقاء في المستشــفيات ولزيادة فعالية اســتخدام 
المســكنات. ومن ثم يتيح هذا المشــروع للشركة فرصة فهم أعمق 

لمنظومة المشاعر المعقدة.

مسابقة تقنية المعلومات واالتصاالت

أطلقت شــركة هواوي أحدث نسخة من “مســابقة تقنية المعلومات 
واالتصاالت” الســنوية في لبنان، برعاية  وزير االتصاالت محمد 
شقير وحضور الرئيس التنفيذي للشركة في بالد الشام بول فنغ نانو.

وأشارت “هواوي” إلى أنها  تسعى من خالل هذه المبادرة إلى تحقيق 
رؤية الشــركة المتمثلــة في بناء نظام إيكولوجــي عالمي للمواهب 
البشرية ذات الكفاءة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، يشّكل 
منظومة شاملة ومتكاملة من الكوادر المؤّهلة للعمل على قيادة مسيرة 
توفير التقنيات الرقمية لكل شخص وبيت ومؤسسة في البلدان التي 
تعمل بها الشــركة. ووجهت الشــركة الدعوة إلى طالب الجامعات 

للتسجيل في المسابقة عبر الموقع اإللكتروني الخاص بذلك.

5G لبنان: موقع للهاتف النّقال بتقنية

أطلقــت “تاتش” أول موقــع للهاتف النقّال يعمــل بتقنية الـ5G في 
لبنان، وذلك في مقّر الشركة، حيث اختبرت سرعات غير مسبوقة 
من تقنيــة الجيل الخامس، تجــاوزت 1400 ميغابت في الثانية مع 

.)ms( ”ال يتجاوز 6 “ميلي ثانية )latency( وقت استجابة
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة أمري غوركان: في العام الماضي، 
أجرينا رســمياً أول تجربة تجارية للجيل الخامس في لبنان، ونحن 
اليــوم أول من أطلق الموقع األول للهاتف النقّال يعمل بتقنية الجيل 
الخامس في لبنان، وهي خطوة حاسمة ستمكننا من تقديم المنتجات 
والخدمــات األكثــر ابتــكاراً لعمالئنا فــي القطاعات االســتهالكية 

واألعمال وإنترنت األشياء والمدن الذكية.
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تطويــر أجهزة استشــعار متاح ارتداؤهــا يمكنها 
شــم مرض الســكري من خالل الكشف عن معدل 

األسيتون عند التنفس.
3. حاسة السمع:

 Wifore Consulting بحسب شركة االستشارات
في المملكة المتحدة، فإن مبيعات تقنيات تقوية السمع 
وحدها ســتصل إلــى 40 مليــار دوالر بحلول عام 
2020. وقد ســجلت هذه التقنيات 5 مليارات دوالر 
فقــط في عــام 2018، حيث ظهرت اليــوم أجهزة 
التنبيه وأدوات السمع المزروعة، وسترة مخصصة 
يمكن ارتداؤها لمساعدة الصم على سماع سلسلة من 
االهتزازات، حيث تلتقط مجموعة من المستشعرات 
األصــوات وتقوم باالهتزاز، ما يســمح لحامل هذه 
الســترة في الشــعور باالهتزازات بدالً من ســماع 
األصوات. وتصل االهتزازات للمستخدم بترددات 

معينة تتناسب مع قوة الصوت بكل دقة.
4. حاسة اللمس:

طــّور الباحثون فــي عام 2013 جهاز استشــعار 
مرن قادر على اكتشــاف درجة الحرارة والضغط 
والرطوبة في وقت واحد، وهو ما شكل قفزة كبيرة 
نحو تقليد قدرات االستشعار العالية للجلد البشري. 

أجهزة استشعار الستبدال الحواس الخمس
استعرضت شركة إف 5 نتوركس، دور التقنية المتطّورة وأجهزة االستشعار في استبدال الحواس الخمس لدى 
البشر. وقال مدير تسويق الحلول األمنية لدى الشركة بيتر سيلفا: “باتت األجهزة اإللكترونية )وتقنيات إنترنت 
األشياء( تنفذ مهاماً رديفة للقدرات التي تقدمها األعضاء البشرية مثل العينين واألذنين واألنف واللسان واليدين، 
أو حتى التعويض عنها بشكل كامل. وقد بات باإلمكان استبدال المستقبالت الحسية بأجهزة متناهية الصغر 

يمكنها تأدية وظائف هذه المستقبالت نفسها عن طريق توصيلها أو دمجها بالجسم البشري”.

أبرز هذه التقنيات:
1. حاسة البصر:

هــل تتذكرون نظــارات غوغــل؟. عمل 
مهندســو شــركة غوغل على تصميم تلك 
النظــارات بحيث تتصل بشــكل مباشــر 
بالسيارات، وتعرض معلوماتها وقياساتها 
مباشــرة أمام عدســاتها. أمــا اليوم يمكنك 
الحصول على جهاز خاص يقوم بعرض 
المعلومات أمام الزجاج األمامي للسيارة، 
أو عرضهــا باســتخدام تقنيــة مدمجة في 
الزجاج مباشرة. كما توفرت تقنيات أخرى 

تتيح لك “الرؤية” عبر الجدران مثالً.
يوجــد 285 مليون شــخص حــول العالم 
يعانون من مشــاكل ضعف البصر، ومن 
بيــن هــؤالء، هنــاك 39 مليون شــخص 
أعمى تماماً. لقد كانت األجهزة المســاعدة 
المعتمــدة على المستشــعرات والتي تقدم 
للمكفوفيــن ذات قــدرات محــدودة، وكان 
الهــدف منها فقــط تنبيــه المســتخدم إلى 
وجود عقبات أمامه. أما اليوم، فاســتطاع 
الباحثون تطوير جهاز مساعد يتم ارتداؤه، 
يمّكن المستخدم من الشعور ببيئته المحيطة 

والتنقل بأمان أكبر.
2. حاسة الشم:

بدأت األجهزة واألدوات المصممة إلصدار 
روائــح معينة بالظهور منــذ فترة طويلة، 
بــأدوات Smell-O-Vision و  ابتــداءاً 
Smell-O-Rama التي اســتُخدمت في 
دور الســينما فــي أربعينات وخمســينات 
القرن العشــرين، وحتى ظهــور األجهزة 
الصغيــرة حديثــاً، التي تتصــل بجهازك 
المحمــول لتصــدر أنواعاً مــن الروائح. 
كذلك األجهزة المصممة خصيصاً لـ“شم” 
مادة معينة في الهواء، مثل أجهزة الكشف 
عن الدخان وغاز الرادون وأول أوكســيد 
الكربون. كما اســتطاع الباحثــون بالفعل 

وفي مــكان آخــر، صمم المركــز الطبي 
التابع لجامعة بيتســبرغ ذراعــاً آلية تتيح 
للمستخدم الشعور باللمس باستخدام أصابع 

الذراع اآللية.
أمــا اآلن، فبات لدينا مــا يعرف بالعصب 
الخاليــا  غــرار  وعلــى  االصطناعــي. 
العصبيــة الحســية التــي توجد فــي الجلد 
البشــري، يمكــن لهــذا الجهــاز المصمم 
على شــكل ضمادة مرنة الشعور باللمس، 
ومعالجة البيانات، وإرسالها إلى أعصاب 
أخرى. وبدالً من اســتخدامه للغة الرقمية 
ذات األصفــار والواحدات، يســتطيع هذا 
العصب االصطناعي اســتخدام نفس لغة 
األعصــاب البيولوجية ويمكنــه التواصل 
مباشرة مع الجسم المستهدف، سواءاً كان 
عبــارة عن ســاق صرصــور أو نهايات 

عصبية متبقية من أطراف تم بترها.
5. حاسة الذوق:

بات هنــاك ما يعــرف بإنترنــت الطعام، 
وهي عبارة عن أدوات وتقنيات تشهد نمواً 
مطرداً. وقد كتبُت سابقاً عن عيدان تناول 
الطعام الذكية التي يمكنها اكتشاف الزيوت 
التي تحتــوي على مســتويات تلوث غير 
صحية، والشوكة التي يمكنها تسجيل عدد 
لُقمات الطعام التي تتناولها، والكوب الذكي 
الذي يقوم بحســاب الكميات التي تشربها 

وسعراتها الحرارية.
ويركز مجال البحوث الحســية الكيميائية 
بشــكل خــاص علــى تحديد المســتقبالت 
الرئيسية التي تســتخدمها الخاليا الذوقية، 
وفهــم كيفيــة إرســال هــذه المســتقبالت 
إلشــارات محددة إلى الدماغ، حيث يعمل 
الباحثون على ســبيل المثال، على تطوير 
فهــم أفضــل لكيفيــة ارتباط المــواد حلوة 
عملية الشعور بالمذاقات المختلفة.المذاق أو مرة المذاق مع مستقبالتها خالل 

بيتر سيلفا
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خدمة Find My iPhone من “آبل”
  iOS 13 يوفـــر تحديــث
الجديد مــن “آبل”، خدمة 
جديــدة، وذلك بدمج خدمة 
Find My iPhone مـع 
My Friends  وتعزيزهما 
بالمزيد مــن أدوات الذكاء 
من  لتتمكن  اإلصطناعــي 

تتبع جهازك.
ووفقاً آلبل، فإنه يمكنك اآلن العثور على جهاز آيفون غير متصل 
باإلنترنت، وذلك عندما تقوم بتمييز جهازك على أنه مفقود وهناك 

جهاز Apple آخر في مكان قريب منه.

... وأيضًا ميزة تتبع النوم

من الممكن أن تضيف شــركة آبل ميزة جديدة رئيســية تتمثل بتتبع 
النوم إلى ساعتها الذكية الجديدة بعد استحواذها في عام 2017 على 
الشــركة المصنعة لمنتــج )Beddit Sleep Monitor( وتطبيقه 
 -)Burrito( الذكي. وتســمح هذه الميزة -التي تحمل االسم الداخلي

لمالكي الساعة بتتبع نومهم دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية.
ومــن المفتــرض أن يطلق على هذه الميزة اســم “تتبــع الوقت في 
الســرير” )Time in Bed(، وهــي تعتمــد بالكامــل على أجهزة 

االستشعار الحالية في ساعة آبل.
وتســتفيد الميــزة من البيانات، مثل حركة الشــخص في الســرير، 
ومعــدل ضربات القلب، وأي ضوضــاء أخرى أثناء نومه، وتعمل 

“آبل” على تطوير تطبيق )Sleep( جديد لساعتها الذكية.

 “آيفون 11” الجديد
كشــــفـت “آبـل” 
أن هاتفها “آيفون 
11” ســــيـــزود 
فــي  بكاميرتيــن 
الخلف، إحداهمــا 
بعدسة ذات زاوية 
عريضــة إضافة 
إلى الجيـل التالـي 

من الرقائق متناهية الصغر، كما ســيزود بـ3 كاميرات في الخلف - 
بزاوية عريضة، وعدسة مقربة، وعدسة عريضة، وسيستطيع التقاط 

التسجيالت المصورة بالكاميرات الثالث والكاميرا األمامية معاً.

طرح Playstation 5 الجديد
انتشــرت صورة لتصميم فني قامت 
بتســجيله ســوني لجهــاز إلكتروني 
قــادم، الصــورة هي عــدة التطوير 
لجهاز سوني المنزلي القادم، والذي 
Playsta- ً  ســيطلق عليه اصطالحا

tion 5 حتى يتم  اإلعالن عن اسمه 
الرسمي. وأكدت سوني أن تصميم عدة التطوير مختلف عن تصميم 
الجهــاز نفســه، وأن الجهاز الجديد ســيضم وحدة ســريعة لتخزين 
البيانات SSD، كما سيدعم تقنية Ray Tracing  وآخر التطورات 
التكنولوجيــة من شــركة AMD على صعيد المعالجــة أو تقنيات 

الرسوم، ومن المخطط إطالقه في العام القادم 2020.

“دل” تطلق وحدة حوسبة جديدة
“دل  طـرحـــــت 
تكنولوجـيـــــز” 
وحــدة الحوســبة 
المبتكرة  المكتبية 
 O p t i P l e x
 7070 Ultra
التــي تعتبــر فئة 
من  جديــدة تماماً 
أجهزة الحاسـوب 

المكتبية.
وتخّزن الوحدة الجديدة تقنياتها الصغيرة والقوية رأسياً داخل حامل 
شاشــة نحيل التصميم وخفيف الوزن، ما يخلق أذكى تصميم لوحدة 

حوسبة مكتبية تتميز بصغر حجمها.
ويتمتع OptiPlex 7070 Ultra بتصميم جميل وموفر للمساحة، 
بالرغم من كونه مؤلفاً من وحدات متكاملة تمّكن العمالء من ترقية 
الحاسوب وتعديل مواصفاته حسب الحاجة. ويمكن ترقية الحاسوب 
الشــخصي األول ذو المســاحة الصفريــة مــن “دل” والشاشــة، 

وصيانتهما بشكل منفصل.
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Mate X القابل للطي من “هواوي”
كشــــــــفــــت 
تقارير عالمية، 
أن شـــــركـــة 
“هــــــواوي” 
لـصـيـنـيـــــة  ا
 ، ة ئـــــــد لـرا ا
تِعـــد بمفاجــأة 
فــي هاتفهـــــا 
المـرتقــــــــب 
للطــي  القابــل 

.Mate X
وتنوي “هواوي” دعم هاتفها القابل للطي بمعالج فائق السرعة من 

نوع “كيرين 990”.
وقال رئيس قســم المســتهلكين في الشــركة، يانمين وانغ، إن ذلك 

المعالج الجديد سيضمن للهاتف سرعة خارقة.
ومــن المقرر أن يدعم المعالج تقنيــات الجيل الخامس لالتصاالت 
نــوع  مــن  األخــرى  المعالجــات  علــى  ســتتفوق  التــي   ،5G

“سنابدراغون”، وبسرعة تصل إلى 300 غيغاهرتز.

... وأيضًا شريحة اتصاالت حديثة
كشــــفـت “هــواوي” 
عــن أحــدث شــريحة 
قـبـيــــــل  اتصـــاالت 
اإلطـــالق المرتـقـــب 
ألحــــدث هواتـفـهــــا 

الذكية.
الـرئـيــــس  وعــرض 
التنفيــــذي لـقـطـــــاع 

األعمال االســـتهالكية في هواوي ريتشارد يو، الشـــريحة الجديدة 
المطورة لشبكات الجيل الخامس والتي تجمع 10 مليارات ترانزستور 

في حجم األظفر، التي  ستكون العقل المشغل لهاتف “ميت 30”.

Galaxy Note10 في اإلمارات
كشفت شــركة سامسونغ الخليج 
لإللكترونيات، النقاب عن هاتفها 
 ،Galaxy Note10 الجـديــــد
فــــي دبـي. ويجمـــع اإلصـدار 
الحديـــث بين التصميـــم األنيق 
واألداء القــوي ووســائل تعزيز 
اإلنتاجيــة. ويُســتوحى تصميــم 
الهاتــف مــن أجيال مســتخدمي 

هواتــف Galaxy Note الذين يتمتعون بــروح الريادة وينتقلون 
بشكل ســلس بين أعمالهم وأنشطة حياتهم اليومية لمنحهم مستوى 

أعلى من المرونة وحرية العمل بالطريقة التي يرغبون بها.

هاتف قابل للطي من “سامسونغ”
اطلقــت “سامســونغ” هاتفهــا الجديد 
القابــل للطــي Galaxy Fold بتقنية 
الجيل الخامس، الذي يجسد فئة جديدة 

في قطاع األجهزة المحمولة.
تــم تصميــم  Galaxy Fold إللهام 
المســتهلكين الختبار تجــارب جديد، 
فعنــد الطــي يمكــن الوصــول إلــى 
التطبيقــات األساســية على الشاشــة 
بشــكل مريح. وعند فتحه يقدم طريقة 

فعالــة إلدارة المهــام المتعددة ومشــاهدة مقاطع الفيديو وممارســة 
األلعاب وغيرها، على شاشة عرض مقاسها 7.3 بوصة.

OnePlus من أفضل الهواتف
كشـفت شــركة 
 O n e P l u s
عــن هـاتــــف 
مـتــطــــــــور 
بمواصـفــــات 
تجعـــل مـنـــه 
واحــداً من بين 
أفضل الهواتف 

الذكية.
أبــرز ما  ومن 

يميزه هو الشاشــة التي تمأل كامل مســاحة الواجهة األمامية والتي 
أتت بقدرات عرض مذهلــة للصور والفيديوهات، وكذلك الكاميرا 
األمامية بدقة 32 ميغابيكســل. كما سيتميز الهاتف بكاميرا أساسية 
ثالثية العدســة بدقــة )12+16+48( ميغابيكســل، مزودة بفتحات 
عدســات كبيرة ستســمح بالتقاط صــور عالية الدقة فــي اإلضاءة 
المنخفضة. أما معالج فسيكون +Snapdragon 855، قادراً على 
التعامل مع شبكات 5G، وذاكرة الوصول العشوائي من المفترض 

أن تكون 8/12 غيغابايت، والذاكرة الداخلية 512 غيغابايت.
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أعمدة إنارة ذكية لرصد المخالفات

بدأت العاصمة الصينيــة، بكين، تحديث أعمدة اإلنارة في أحيائها 
المختلفة، لتتحول إلى أعمدة إنارة ذكية متعددة الوظائف.

وفــي التفاصيل، فإّن أعمــدة اإلنارة الجديدة تدمــج وظائف مراقبة 
المخالفات المرورية، وعرض دليل الطرق، ودعم مرافق اتصاالت 
الجيــل الخامس، إضافة إلى جمع وتحليل بيانات حول جودة الهواء 

وعوادم السيارات، ومراقبة الوقوف غير المشروع للسيارات.
ويمكن لهذه األعمدة من خالل شاشات عرض مركبة عليها، عرض 
ظروف الطريق ومعلومات حول وقوف السيارات، وكذلك ستساعد 
أعمــدة اإلنارة الذكية فــي توفير الكثير من المســاحات ألنها تدمج 

وظائف عديدة لمرافق الطرق.

تقنية Face Match من “غوغل”

تدعم أحدث شاشــات “غوغل” الذكيــة Nest Hub Max تقنية 
 ،Face Match )جديــدة مثيرة للجدل، وهي تقنية )مطابقة الوجه
التــي تســتخدم الكاميــرا األماميــة للشاشــة الذكية كميــزة أمان، 
ووســيلة للمشاركة في مكالمات الفيديو، كما تعرض لك صورك، 
والنصوص المهمة، وتفاصيل التقويم، وما إلى ذلك عندما تتعرف 

على وجهك.
وتعتبــر )مطابقــة الوجــه( Face Match أحد أهــم الميزات التي 
تدعمها شاشــة غوغــل الذكية الجديــدة Nest Hub Max، والتي 
تســتخدم الكاميرا األماميــة وبرمجيات التعرف علــى الوجه دائماً 

لمساعدتها على تحديد أي فرد من أفراد األسرة يستخدمها حالياً.

Tik Tok من clips فايسبوك” يأخذ ميزة“

لفتت الباحثة جين ماشون وونغ إلى أن موقع التواصل االجتماعي 
يختبر إضافة ميزة مقلدة من “تيك توك” إلى قصص “انستغرام”.

 ،”clips“ وستســمح هــذه الميــزة، التــي ســيطلق عليهــا اســم
للمســتخدمين تســجيل مقاطــع الفيديــو داخل القصــص وتركيب 
الموســيقى وضبط الســرعة، لكن لن يكون بإمكان المســتخدمين 
اســتخدام “الفالتر” والتأثيــرات. وتأتي هذه الميزة الجديدة بعد أن 
حقق “Tik Tok” شعبية واسعة، ولم تكن هذه المرة األولى التي 
يســرق فيها “فيسبوك” مزايا من منافســيه، إذ قلد ميزة القصص 

بـ“سناب شات” ودمجها بتطبيق “انستغرام”.

ابتكار يولد ضوءاً كهربائيًا من الظالم

ابتكر علماء في جامعة ســتانفورد “خلية شمســية عكسيّة” يمكنها 
تسخير الحرارة التي تشعها األرض في الليل لتوليد ضوء كهربائي.
يتكون الجهاز من صندوق من البوليسترين مغطى بمايلر األلمنيوم، 
مع قرص ألمنيوم 200 ملم مطلي باللون األسود ومعلق في األعلى، 

ليكون بمثابة “باعث حراري”.
وتتدفق الحرارة من األرض إلى الهواء، من خالل كتلة صغيرة من 
األلمنيوم على الجانب السفلي من الصندوق وفي القرص، الذي يشع 
الحرارة إلى األعلى في الهواء. ويمكن أن يعمل الجهاز في االتجاه 
المعاكس خالل النهار، ويمتص أشــعة الشمس وينتج الكهرباء من 

الحرارة التي تنتقل من الشمس إلى القرص.
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“روبوت” على هيئة طائر

اســتعرضت شــركات عاملة في معــرض دولــي للروبوتات في 
الصين أحدث ابتكاراتها التي شملت روبوتا على هيئة طائر يمكنه 
الطيران فعالً. وبإمكان الروبوت الطائر، الذي اســتوحت شــركة 
فيســتو األلمانية فكرته من طائر النــورس الفضي، االنطالق من 
وضع الثبات والطيران والهبوط باســتخدام قوة الدفع الخاصة به، 
وهو مــزود بنظام تحديد المواقع العالمــي )جي.بي.إس( وكاميرا 

تمكنه من الطيران باالعتماد على نفسه جزئياً.
والروبــوت يتمتع أيضاً بخفة الــوزن، فهو مصنع من مواد ال يزيد 

وزنها عن 400 غرام.

خسائر التكنولوجيا األميركية بالمليارات

كشف تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” األميركية أن تصاعد 
النــزاع التجــاري بيــن الواليات المتحــدة والصين كبد شــركات 
التكنولوجيا األميركية خســائر بلغت 10 مليارات دوالر منذ شهر 

تموز/يوليو 2019.
وأوضــح التقريــر، أن النــزاع المتصاعــد بيــن أكبــر اقتصادين 
على مســتوى العالم دخل مرحلة جديدة، بحيث سيشــعر المواطن 
األميركي خالله بشــكل مباشــر بوطــأة التعريفــات الجديدة التي 
تســتهدف منتجات تقدر قيمتها بمليارات الدوالرات، وتشمل كثيراً 

من المنتجات اإللكترونية بمختلف أشكالها.

لبنان: ابتكار جديد لخدمة المزارعين
عــلــنــــت  أ
الجامـعـــــة 
اللبنانية عـن 
ابتكار جديـد 
ضـع  ســـيـو
خدمــة  فــي 
مزارعــــي 
لبنان، وهــو 
عبارة عـــن 

آلــة لقياس وحســاب ســاعات الشــمس والغيم وتحديــد الظروف 
المناخية في منطقة معينة تمهيداً لالستفادة منها زراعياً.

وأشــارت الجامعة، الى أن صاحب االختراع هــو الدكتور ناجي 
كعدي، األستاذ المتفرغ في الجامعة اللبنانية - كلية اآلداب والعلوم 
اإلنســانية، الــذي يعتبر أن أهميــة اختراعه تكمن في أنه يســاعد 
المــزارع على معرفة البيئة المناخية لألرض التي ينوي زراعتها 
ومدى مالءمة منطقة جغرافية معينة لالستفادة من الطاقة الشمسية 
لتوليــد الكهرباء فيهــا، موضحاً أن اآللة، التــي تعمل على الطاقة 

الشمسية، تتمتع بتقنية برمجة دقيقة.

Ascend 910 المعالج األقوى في العالم

أعلنت شركة االتصاالت هواوي عن إطالق أقوى معالج في العالم 
Ascend 910. وقــال الرئيــس التنفيــذي، إريك شــو، إن إطالق 
IA( المعالج، يمثل مرحلة جديدة في استراتيجية ضمان المعلومات

تأمين المعلومات وإدارة المخاطر المرتبطة باستخدام المعالجة(.
وأشارت الشركة، أن أداء أسيند 910 ينتمي إلى سلسلة شرائح أسيند 
ماكس، ويعتبر جزء من اســتراتيجية الشركة لبناء مجموعة كاملة 
لجميع سيناريوهات الذكاء االصطناعي، باإلضافة إلى أنه يصرف 
طاقــة أقل بكثير من المتوقع. وقال شــو: إن Ascend 910 يعمل 
بشكل أفضل بكثير مما توقعنا، إنه بالتأكيد يتمتع بقدرة حسابية أكبر 

من أي معالج AI آخر في العالم.
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الصق إلكتروني يرصد العمليات الحيوية

ابتكر عدد من العلماء ملصقاً إلكترونياً مرناً يعمل على مراقبة نشاط 
نبضات القلب والتنفس والعضالت الســلكياً. ويأمل الفريق أن يتاح 
استخدامه لمراقبة المرضى الذين يعانون من اضطرابات القلب أو 
النــوم. ويتم توصيل الملصق الناعم المرن على الرســغ، ويحتوي 
على أجهزة استشــعار في الداخل لقياس وظائف الجسم. ومع ذلك، 
ال يزال المستخدم بحاجة إلى ارتداء جهاز متصل بمالبسه ليتم نقل 

البيانات إلى الهاتف الذكي.
وتعمل جامعة ســتانفورد على تحســين الملصق ليكون قادراً على 
الشــعور بالعرق ودرجة الحرارة. ويتم إرســال المعلومات السلكياً 
إلى جهاز استقبال متصل بمالبس الشخص، وبعد ذلك ينقل المستقبل 

المعلومات إلى هاتف ذكي عبر البلوتوث.

“هواوي” تتجاهل الضغوط االميركية

أعلنت شركة هواوي الصينية أنها وقعت  أكثر من 50 عقداً تجارياً 
متعلقاً بشبكات الجيل الخامس 5G على الصعيد العالمي بالرغم من 
حظرها من بعض األســواق الرئيســية، ووسط الضغوط المستمرة 
مــن الواليــات المتحدة. ويضع اإلعالن األخير مــن “هواوي” في 
موقع الصدارة قبل أقرب منافســيها نوكيا وإريكســون، وذلك وفقاً 

ألحدث أرقام العقود الصادرة عن الشركات.
على صعيــد آخر، وقعت “هــواوي” اتفاقاً للتعاون االســتراتيجي 
مع وكالة اإلعالم الدولية “روســيا ســيغودنيا” ينص على التعاون 
المشــترك في تنفيذ مبادرات تطوير تقنيات إنتاج وتوزيع المحتوى 

اإلعالمي، عبر استخدام أنظمة خاصة في الهواتف الذكية.

ال خيانة زوجية بعد اليوم
طرحــت شــركة “آبل” 
اختراعــاً جديـــداً علــى 
الســــاحة التكنولوجيــة، 
يـــبدو أنه سيكون رائجاً 
الحيـــــاة  مجـــال  فـــي 
والعــــالقات  الزوجيـــة 
العاطفيـــة، واالختـــراع 
هــذه المــرة، ليــس لــه 
عالقة باألعمال المكتبية 
أو ألعــاب الفيديو، وإنما 

هو خاتم زواج.
إنه خاتــم يتيح للزوج أو 
وتتبع  معرفــة  الزوجــة 

الزوج اآلخر في أي مكان يذهب إليه ... وقد أطلق عليه اســم “ال 
خيانة زوجية بعد اليوم” ... ويتيح الخاتم للمتزوجين تتبع ومعرفة 

مكان الشريك اآلخر في أي وقت وأي مكان.
ويقــول بعض علماء النفس، إن هذا االختراع الجديد قد يكون حالً 

للبعض، بينما سيكون جحيماً للبعض اآلخر.

Lenovo Carme اإلعالن عن

أعلنت الشــركة الصينية Lenovo عن ســاعة ذكية أطلقت عليها 
.Lenovo Carme اسم

تضم الســاعة شاشة ملونة حساســة للمس بحجم 1.3 إنش محمية 
بطبقــة زجاجية منحنيــة. وقد تــم تصميمها لعرض اإلشــعارات 
الخاصة بالرسائل النصية والمكالمات على الشاشة، ولتقديم العديد 
من ميزات اللياقة البدنية مثل عداد الخطوات ومستشــعر ضربات 
القلب. ويمكن للســاعة أن تســاعدك في العثور علــى هاتفك، وال 
يتوجــب عليــك خلعها أثناء مزاولة الســباحة، ويبلغ ســعرها 50 

دوالر أميركي.
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حذاء من “نايكي” يشد ويفك الرباط !
أعلنت شركة صناعة 
الرياضية  المالبــس 
Nike  أنهــا ســوف 
المحرك  تقنية  تجلب 
سلســلة  إلى  الذاتــي 
الرياضيــة   أحذيتهــا 

.Adapt BB وذلك بعد إطالق ألحذية ،Huarache
وتمتاز هذه األحذية بأنها تستخدم تقنية تسمح للمستخدمين بفك وشد 
ربــاط الحذاء عن طريق األوامر الصوتية. وتعمل هذه األحذية مع 
ســاعة آبــل الذكية، باإلضافة إلــى هواتف آيفــون، إذ يمكن توجيه 

األوامر إليها عن طريق مساعد آبل الذكي: سيري.

Xperia5 وتكشف رسميًا عن ...
كشــفت ســوني عن هاتف 
Sony Xperia 5 الــذي 
 OLED يأتــي بشـاشــــة
 Full بقياس 6.1 إنش بدقة
HD Plus. ويحمل معالج 
 Snapdragon 855
ثمانــي النــواة مــع ذاكرة 
جيغابايــت   6 عشـــوائية 

وسعة تخزين 128 جيغابايت وبطارية بسعة 3100 ملي أمبير مع 
شــاحن ســريع بقوة 18 وات، ويدعم الهاتف شــبكات الجيل الرابع 

فقط. ويوفر كاميرا ثالثية بدقة 12ميغابكسل.

HMD 5 هواتف جديدة من

كشــفت شــركة HMD النقاب عن 5 هواتف نوكيــا جديدة، اثنان 
منهمــا ذكيــة، وهمــا Nokia 7.2 المــزود بكاميرا ثالثيــة بقدرة 
48 ميغابيكســل، وNokia 6.2 الــذي يجمــع بين شاشــة عرض 
 Nokia 800 ذات وضــوح فائق وكاميرا ثالثية. كما كشــفت عن

.Nokia 110و ،Nokia 2720و ،Tough

هواوي تتحدى آبل بسماعات السلكية
“هواوي”  استعرضت 
جيلهــا الثالــــث مــــن 
 Freebuds ســماعات
الالســلكية التــي تعتبر 
المنافســين  أهــم  أحــد 
 airpods لســـمـاعـات

الشهيرة من “آبل”.
  Freebuds وتـشــبـــه

سماعات airpods من حيث الشكل، لكنها تعتبر أكثر تطوراً، فلها 
قــدرة أكبر على عزل الضوضاء الخارجية لتوفير اســتماع ممتاز 

للموسيقى واستقبال المكالمات.

محرك أيوني إلطالة عمر األقمار الصناعية
بكيــن  قــام معهــد 
للمؤسســة الصينية 
الفضائــي  للعلــم 
الجوية  والتقنيــات 
محــرك  بابتــكار 
أيونــي جيبــي من 
شــأنه إطالــة عمر 

األقمــار الصناعية الصغيــرة والحيلولة دون تحويلهــا إلى نفايات 
فضائية خطيرة. يزن المحرك 300 غ، وال تتوفر فيه خزانات وقود 
كيميائــي ســام وال مضخات. مع ذلك فإنه قــادر على جعل األقمار 

الصناعية الصغيرة قابلة للمناورات الفعالة في مدار األرض.

“سوني” تتألق بهاتف جديد
اســتعرضت شركة ســوني أحدث نموذج 
من هواتف Xperia، الذي جاء بهيكل من 
الزجاج المقاوم للصدمات، وشاشة بمقاس 
6.1 بوصة وأبعــاد 9:21، التي تعتبر من 
أفضــل الشاشــات. ويضم الجهــاز معالج 
Snapdragon 855، وذاكــرة وصــول 

عشــوائي 6 غيغابايت، وذاكــرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة 
للتوسيع، وبطارية سعة 3140 ميللي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن 
الســريع، ويتميز بكاميرا أساسية ثالثية العدســة بدقة )12+12+8( 
ميغابيكسل، باإلضافة للكاميرا األمامية بدقة 24 ميغابيكسل، وخاصية 

التعرف على الوجوه، والتحكم بالهاتف عن بعد عبر إيماءات اليد.
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االســتطالع، أّن هذا التحول الديموغرافي سيكون 
من أهم العوامل المؤثرة على اســتراتيجيات حلول 

المسافرين الخاصة بهم بحلول عام 2025”.
تكنولوجيا المقاييس البيومترية

وتُمثــل تكنولوجيــا المقاييــس البيومتريــة واحدة 

المسافرون الرقميون يغزون المطارات في 2025
للمسافرين  والسلسة  المؤتمتة  الرحالت  على  الطلب  متزايدة من  الجديد، مستويات  تقرير “سيتا”  كشف 
األكثر إلماماً باألمور التقنية، وأظهر  تقرير “2025: السفر الجوي في العصر الرقمي” الصادر عن شركة “سيتا”، 
أن توجه الرؤساء التنفيذيين نحو االعتماد المتزايد لتكنولوجيا المعلومات بالنسبة إلى المسافرين الملّمين 
بالتكنولوجيا في المطارات وشركات الطيران سيؤثر بشكل كبير على خططهم الرقمية على امتداد األعوام 

الستة المقبلة حتى عام 2025.

إدارة شؤون الرحالت
وتشــير نتائج التقرير الصادر عن الشركة 
تكنولوجيــا  خدمــات  فــي  المتخصصــة 
المعلومات لقطــاع النقل الجــوي، إلى أن 
المسافرين الرقميين سيُشّكلون 68 % من 
إجمالــي المســافرين بحلول عــام 2025، 
ويتطلــع هــؤالء المســافرين ألن يكونــوا 
قادرين على إدارة شؤون رحالتهم باستخدام 
هواتفهم النقالة، كما هي الحال بالنسبة لبقية 

جوانب حياتهم اليومية.
وســاهم هــذا التحــول الديموغرافــي في 
ظهــور العديد مــن المســافرين الرقميين 
مّمن يطلبون مستويات متزايدة من األتمتة 
والقدرة العملية على التحكم بكل خطوة من 
رحالتهــم. ومن المتوقع أن تكون هذه الفئة 
من المسافرين على وجه الخصوص قادرة 
على اســتخدام الهواتــف النقالة للحصول 
على خدمات تتراوح بين إشــعارات مواقع 
األمتعة وصوالً إلى بطاقات صعود الطائرة 
وعمليــات الدفع، فضالً عن التطلع إلى أن 
تكون جميع المراحل في رحلتهم مشمولة في 
تجربة موحدة عبر كل المطارات وشركات 
الطيران ونقاط مراقبة الحدود وغيرها من 
وسائط النقل، منذ لحظة مغادرتهم منازلهم 

وصوالً إلى وجهتهم المنشودة.
وقالت الرئيســة التنفيذية لشــركة “سيتا” 
باربــرا داليبــارد: “يترافــق هــذا التحول 
الديموغرافي مع توقعات بإمكان اســتخدام 
التكنولوجيا في جميــع المجاالت، بما فيها 
خــالل الســفر، ما يســهم بترك أثــر كبير 
على ُسبل تفاعل المسافرين مع المطارات 
وشــركات الطيــران بحلول عــام 2025. 
وفــي واقــع األمــر، أعــرب 83 % مــن 
مديري تكنولوجيا المعلومات في المطارات 
وشــركات الطيــران الذيــن شــاركوا في 

من عناصر التمكين الرئيســية المســاهمة 
في تحقيــق المزيــد من األتمتة وتســهيل 
الربــط بيــن كل الخطوات التــي تنطوي 
عليها الرحلة. ومن المتوقع أن تشــهد هذه 
التكنولوجيــا قدراً ملحوظاً من التطور من 
حيث االنتشار الجغرافي والتميز الوظيفي، 
علماً أن المطارات باتت تستخدمها بالفعل 
على نقاط مراقبة الحدود وأثناء اســتكمال 

إجراءات الصعود إلى الطائرة.
ويشــير التقريــر إلى أّن أكثــر من نصف 
مديري تكنولوجيــا المعلومات في القطاع 
يرون بأّن وســائل تحديد هوية المسافرين 
بواسطة المقاييس البيومترية ستؤدي دوراً 
رئيسياً في رسم مالمح تجارب المسافرين 

مستقبالً.
ويتمحور التركيز حتــى وقتنا الراهن في 
استخدام المقاييس البيومترية لتحديد هوية 
المســافرين أثناء الرحــالت أو المطارات 
المنفــردة، غيــر أّن القطــاع يتحرك أكثر 
فأكثر نحــو توفير هوية رقمية ثابتة يُمكن 
اســتخدامها عبر الرحالت ذات المحطات 

المتعددة.
أضافــت داليبــارد أيضــاً، أنــه “لتحقيق 
االستفادة القصوى من تكنولوجيا المقاييس 
البيومترية، فينبغي علينا كقطاع أن نعمل 
ســوية لتطويــر الهوية الرقميــة واالتفاق 
عليهــا، بحيــث تمنــح المســافرين القدرة 
على التحكــم بهويتهم، إلــى جانب قبولها 
في جميــع المطــارات وعلــى كل النقاط 
الحدودية، كما هي الحال بالنسبة لجوازات 
السفر في يومنا الحالي. وال يُمكننا تحقيق 
هذا في حال بقيت الجهات المعنية منعزلة 
عن بعضها البعض، فــال بد من التوصل 
المفهوم إلى حقيقة”.إلى درجات كبيرة من التعاون لتحويل هذا 

باربرا داليبارد
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عمالء في صناعة الطيران.

الوالء وخدمات االتصاالت
وترصد الدراســة العديد من المحفزات العصرية التي تعزز الوالء 
لشركات الطيران في عالم يهيمن عليه التحول الرقمي، والتي تشمل 
تجارب الطيران الجذابة بداية من التجارة اإللكترونية إلى المحتوى 
المتميز وتهيئة الخدمات بما يالئم الميول الشخصية للمسافرين قبل 
الرحلة وخاللها وبعدها، وجعل الرحلة مكوناً أكثر أهمية في تجربة 

العمالء األوسع.
وقال مؤلف الدراسة ألكســاندر جروس: يحمل العقد المقبل لصناعة 
الطيران العالمية فرصة كبيــرة وتحدياً هائــالً. فالتكنولوجيا والبنية 
التحتية يمكنهما اآلن تلبية تطلعات المسافرين الذين يريدون أن يكونوا 
دائماً على اتصال باإلنترنت، ولذلك فإن األمر يتوقف على شــركات 

الطيران الغتنام هذه الفرصة، أو المجازفة بالتأخر عن منافسيها.
من ناحيته، قال رئيس إنمارسات أفييشــن، فيليب باالم: ال شك في 
أن توفير خدمة واي فــاي عريضة النطاق وعاليــة الجودة وذات 
تغطية مســتمرة يمثــل خطوة أساســية لتلبيــة متطلبــات الركاب 
المتعطشين الســتهالك البيانات، ولكن االســتعانة بالتكنولوجيا ال 
تعــدو أن تكون مجرد بدايــة. إن الفرصة الحقيقيــة تكمن في جعل 
تقنية واي فاي على متن الطائرة أداة مساعدة في تقديم تجربة سفر 
مصادر جديدة لإليرادات.تلبي التطلعات الشخصية، بما يعزز الوالء ويضمن الوصول إلى 

الـ“واي فاي” تؤمن مليارات الدوالرات لشركات الطيران

تغير التركيبة العمرية للمسافرين
وبحسب الدراسة التي حملت عنوان “ســكاي هاي إكونوميكس”، 
والتي أُجريت بالتعاون مع شــركة إنمارســات الرائــدة في مجال 
االتصاالت المتنقلة عبر األقمار الصناعية،  فإن صناعة الطيران 
تواجه اليوم تغييرات اســتثنائية، وذلك ألن أول جيل رقمي حقيقي 
وهو الجيل Z )وهم األشــخاص الذين ولدوا خــالل الفترة 1997 
- 2012( ســوف يمثل أكبر فئة من المســافرين جــواً خالل العقد 

المقبل، بواقع 1.2 مليار مسافر سنوياً.
ويتزامن مــع هــذا التحــول الديموغرافي فــي التركيبــة العمرية 
للمســافرين، تحوٌل رقمي على األرض بما يعزز التطلعات بشأن 
تجربة المســافرين على متــن الطائــرات، ويعيد تعريــف مفهوم 

الوالء لشركات الطيران.
ووفقاً للدراســة، فإن جيــل األلفية الــذي يمثل أكبــر مجموعة من 
المســافرين اليوم )مواليــد الفتــرة مــن 1981 - 1996( هو أقل 
األجيال التي ســبقته تقديراً للوالء، وهو اتجاه يُتوقع استمراره مع 

األجيال األصغر.

فرصة شركات الطيران
وتقدر دراســة “ســكاي هاي إكونوميكس” أن هنــاك 450 مليون 
مســافر تقريباً في جميع أنحاء العالم، ليســوا مرتبطيــن حالياً بأي 
من برامــج الوالء المعروفة لدى شــركة طيران، ومــن ثم يمكنهم 
أن يحولوا والءهم إلى شــركة الطيران التي توفر لهم شبكة “واي 

فاي” عالية الجودة على متن رحالتها.
وقد تم حســاب هذه التقديرات بناء على بيانات مســتقاة من برامج 
السفر لدى المســافرين الدائمين، والتي تكشــف عن انقسام السوق 
ما بين مسافرين دائمين نشطين )13 %( ومســافرين أقل ارتباطاً 
وال يفضلون عادة شركة على أخرى )87 %(. ويمثل المسافرون 
األقل ارتباطاً فرصة كبيرة لشــركات الطيران لكسب حصتها من 

هذه السوق الهائلة.
وتشــير الدراســة إلى أن هناك اليوم 12 % من المســافرين األقل 
ارتباطاً مستعدين لتحويل والءاتهم لشركة طيران أخرى إذا كانت 
ستوفر لهم خدمة “واي فاي” يمكن االعتماد عليها، وهو ما يعادل 
حصة ســوقية قيمتها 33 مليــار دوالر، يمكن لشــركات الطيران 

التي توفر هذه التقنية بالفعل أن تستحوذ عليها من منافسيها.
ومن المتوقــع أن ترتفع هــذه الحصــة لتبلغ 45 مليــار دوالر في 
غضون العقــد المقبل، حينما يكون الجيل Z قــد أصبح أكبر قاعدة 

أظهرت دراسة بحثية صادرة عن كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، أن شركات الطيران العالمية التي 
نجحت في تزويد مقصورات طائراتها بخدمات “واي فاي” عالية الجودة أمامها فرصة سانحة لالستحواذ على 
حصة سوقية من منافسيها ُتقدر بـ33 مليار دوالر، وهي فرصة تعادل 6 % من القيمة اإلجمالية لسوق الطيران 

التجاري السنوي.

ألكساندر جروس
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نظام تفتيش األمتعة ثالثي البعد

نهج جديد لصعود الطائرات

صــّرح رئيس الوزراء 
بوريــس  البريطانــي 
جونسون، أنه يجب أن 
المطارات  جميع  تكون 
البــاد  فــي  الرئيســية 
جديدة  بأجهــزة  مزودة 
إلجــراء تفتيــش ثاثي 
البعد لألمتعة. وأشارت 

الحكومــة البريطانية إلى أن التكنولوجيا الجديدة ســتعزز إجراءات 
األمن وتسرع عمليات التفتيش وقد تؤدي إلى رفع القيود على دخول 

السوائل وأجهزة الكمبيوتر المحمول إلى مقصورات الطائرات.

تبنّت شركة الطيران 
األلمانية “لوفتهانزا” 
نهجــاً جديــداً إلنهاء 
الممــرات المزدحمة 
بتبني قاعدة بســيطة 
وهــي النوافــذ أوالً، 
ســوف يصعد ركاب 

شــركات الطيران هذه الطائرة أوالً في حال كانت مقاعدهم بجوار 
النافذة، يليهم أي شخص في المقعد األوسط وأخيراً هؤالء أصحاب 
مقعــد الممر. ومن المأمول أن يســمح إجراء “النافذة - األوســط - 

الممر” بضمان حركة صعود أسرع.

 “إندي جو” تتوقع نمو نشاطها 30 %
قال الرئيــس 
ي  لتنفيـــــذ ا
لشـــــركـــة 
الطـيـــــران 
يــــــة  لهنـد ا
“إندي جو”، 
رونوجــوي 

دوتا، إنه يتوقع نمو نشــاط الشــركة خال الســنوات القليلة المقبلة 
بمعــدل 30 % ســنوياً، مضيفــاً أمام الجمعية العمومية لمســاهمي 
الشــركة، إن نصف النمو في الطاقة التشــغيلية للشركة سيكون من 

قطاع الخطوط الدولية “إنترغلوب أفياشن”.

... ودعوى قضائية ضدها
فايننشال  لصحيفة  وفقاً 
تايمــز البريطانيــة، أن 
كابيتــال  آفيــا  شــركة 
سيرفيس الروسية، هي 
أول شركة ترفع قضية 
إللغاء طلبيــة طائرات 

“ماكــس 737”، فــي أحــدث التداعيات على “بوينغ” بعد تســبب 
“ماكس 737” بكارثتين جويتين في إندونيســيا وإثيوبيا. باإلضافة 
ألنها تطالب شــركة بوينغ بدفع 115 مليــون دوالر لها، والتي هي 
عبارة عن دفعة مقدمة ســددتها الشــركة الروسية وغرامات تأخير 

توريد طائرات “ماكس 737” وتعويضات عن إلغاء الطلبية.

”777X مشكالت في “بوينغ
خال  اكتُشــــفــــت 
االختبارات األخيـرة 
لطائرة شركة بوينغ 
 ،777X الجديـــــدة 
مشــكات  مجموعة 
جديــدة تتطلب وقف 

هذه االختبارات.
يذكــر، أنــه كان من 

المقــرر أن يكون أول تحليق تجريبي للطائــرة 777X في خريف 
2019، ولكن الشركة قررت تأجيله إلى بداية 2020 بسبب اكتشاف 

مشكات في محركاتها.

“جورامكو” تنال اعتماد السالمة
أعـلـنـــــت “دبــي 
عـــــــات  لـصـنـــا
الطيران”، حصول 
مـكـــــو”  “جـورا
فــي  المتخصصــة 
عمليــات الصيانــة 

واإلصاح والعمرة ومقرها العاصمة األردنية عّمان، على اعتماد 
وكالــة ســامة الطيران األوروبيــة لطائرة بوينــغ 777. ويعد هذا 
االعتمــاد الرابع مــن الوكالة الذي تحصل عليــه “جورامكو” منذ 
االســتحواذ عليهــا من قبــل “دبي لصناعــات الطيــران”. وتمتلك 

“جورامكو” حالياً 12 اعتماداً ألنواع مختلفة من الطائرات.
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رئيس تحالف oneworld يزور “الملكية”

زار الرئيــس التنفيذي لتحالف الطيران العالمي oneworld روب 
غيرني، شركة الملكية األردنية، برفقة نائب رئيس التحالف لشؤون 
االتصــال جيم لي يــوي، وبحضور المديــر العام/الرئيس التنفيذي 
ستيفان بيشلر، بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس التحالف، حيث 
جرى اســتعراض المراحل التي مرَّ بها تطور التحالف والمبادرات 

.oneworld 2020 الجديدة التي تم اطاقها كجزء من رؤية
وأوضح غيرني، أن شركات الطيران األعضاء في التحالف تطبق 
حلول رقمية تتيح للمســافرين الوصول إلى الخدمات األساسية التي 
توفرها تلك الشركات عبر المواقع االلكترونية أو تطبيقات الهواتف 

الذكية ألي من شركات طيران األعضاء في التحالف.

مطاران لالستثمار األجنبي في سورية
أعلنت المؤسســة العامة للطيران المدني في ســورية، أنها طرحت 

مشروعين الستثمار مطارين في المنطقة الوسطى وحلب.
وقال المدير العام للمؤسســة باســم منصور، أنه تم طرح مشــروع 
لتحويــل مطار تدمــر إلى مطار دولي “يخدم المتطلبات الســياحية 
للمدينة ويلبي 15 مليون مسافر سنوياً. وأضاف، أن المشروع الثاني 
هــو تشــييد مطار ثان في منطقــة ايكاردا في مدينــة حلب ليخدم 3 
محافظات كونه يبتعد عن حلب 33 كلم، وعن حماة 90 كلم، وعن 

إدلب 46 كلم، وسيخدم المطار 30 مليون مسافر سنوياً.
وأشار منصور، إلى أن المشروعين طرحا بمواصفات دولية، وأن 

لهما بعداً اقتصادياً واستثمارياً مهماً.

“أجنحة الشام” إلى أصفهان
ســيّرت شركة أجنحة الشــام للطيران رحاتها إلى مدينة أصفهان 

اإليرانية مباشرة من مطار دمشق الدولي.
وأوضح مدير تطوير األعمال في الشركة، أسامة ساطع، أن مدينة 
أصفهان تمثل جزءاً من خطة توسع “أجنحة الشام” إلى العديد من 

الوجهات الجديدة في المنطقة.
ولفــت ســاطع، إلــى أن المدينة مــن المحطــات المهمة ســياحياً 
واقتصادياً، وتسيير الرحات فرصة لزيادة التواصل بين الشعبين 

والبلدين الصديقين.

مركز “خدمات الكترونيات” لـ“إيرباص”
أعلنت شركة 
ص  بـــــا ير إ
افتتــاح  عــن 
أول مركــــز 
متخصــص 

بتقديم خدمات 
الكترونيــات 
المقصــــورة 

لعمائها في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا بالمنطقة الحرة بمطار 
دبي “دافزا”، والذي ســيوفر خدماته لشــركات الطيــران المحلية 
واإلقليمية إضافة إلى عماء الشــركة في الهند وتركيا، حيث يعتبر 
هذا االفتتاح إضافة مهمة لمســيرة نمو الشــركة واستثماراتها على 
مســتوى المنطقــة. وجاء هذا االعــان خال حفل افتتــاح أقيم في 
المركز الجديد، بحضور رئيس شركة إيرباص في الشرق األوسط 
وأفريقيا، ميكائيل هواري، ومدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار 
دبــي “دافزا” محمد الزرعوني. وســيقدم المركز خدمات الصيانة 
وقطع الغيار لمكونات وأنظمة المقصورة، إلى جانب الخدمات الفنية 

في الموقع مثل أنظمة التدريب.
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VoloCity تاكسي للنقل الجوي الخاص

كشــفت شــركة Volocopter األلمانية، عن أول نموذج لتاكسي 
ستســتخدم للنقل الجــوي الخاص في أجواء المــدن الكبرى. وهي 
عبــارة عــن مروحيــة VoloCity، متعددة المــراوح قادرة على 
اإلقاع والهبوط عمودياً ومزودة بـ18 محركاً كهربائياً وبطاريات 

الليتيوم والمظات إلنقاذ الركاب.
ويمكــن للمروحية، أن تحلق إلى مســافة 35 كيلومتراً، حيث تبلغ 
ســرعتها 110 كلم/ساعة، وتتســع قمرة قيادة التاكسي لشخصين 
وأمتعة شــخصية خفيفة الوزن،  مضيفةً أنها تتفق مع كل المعايير 

التي أقرتها الوكالة األوروبية لألمن الجوي.

مروحية فاخرة من “أوروس” الروسية

شــهد  معــرض “ماكس - 2019” الكشــف عــن مروحية فاخرة 
من طراز “أنســات”  تم تصميمها وفق منصة سيارة “أوروس - 

سينات” الروسية الفاخرة.
وشــارك المهندســون أنفســهم، الذين صممــوا صالون الســيارة 
الروســية في تصميم صالون المروحية. وهنــاك عدد من الحلول 

الهندسية الفريدة التي ال تستخدم إال في سيارات سيدان.
وعلى ســبيل المثــال، تم تزويد الصالون بنظام القيادة على شــكل 
مستشــعرات تفاعلية. أما كراســي المروحية فتم تجهيزها بإضاءة 
كهربائية شخصية لكل راكب. وهناك مكيفات هواء ومآخذ لشحن 

بطاريات الهواتف الذكية.

A220 مصر أول ُمشغل لطائرات

ســلمت “إيرباص” أول طائرة من طراز A220 - 300 من أصل 
12 طائرة مقرر تســليمها لشركة مصر للطيران، لتكون بذلك أول 
شركة تُشــغل هذا الطراز من الطائرات في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا، والمشغّل السادس عالمياً.
وتضم A220 - 300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعداً، 
تشمل 15 مقعداً في الفئة السياحية الممتازة و125 في الفئة السياحية. 
وتتميز الطائرة بكفاءتها العالية في اســتهاك الوقود، والراحة التي 
يوفرها الهيكل الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد، كما 
تجمع بين أحدث التقنيــات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، 

والمواد عالية الجودة.

A320neo الكويتية” تتسلم أول طائرة“

تســلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى طائرتها الجديدة من 
طراز إيرباص “A320neo” أحادية الممر.

وتتميز طائــــرة إيربــاص A320neo الجديــــدة، بســاســـــة 
عمليــات االنتقال إليهــا بالنســــبة للطيارين وطواقم الطائــــرات 

والفرق الفنية.
كذلك ستساهم الطائرة الجديدة بتعزيز ربحية “الخطوط الكويتية” 
باعتبارهــا من أكثر الطائرات تطوراً وكفاءة من حيث اســتهاك 
الوقود في العالم، فضاً عن تصميم المقصورة، إذ تضم 12 مقعداً 

في درجة رجال األعمال، و122 مقعداً في الدرجة السياحية.
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درون خشبي للشحن
 Yates كشفت شــركة
 E l e c t r o s p a c e
 C o r p o r a t i o n
األميركيــة عن طائرة 
خشبية من دون طيار 
قادرة علــى نقل 740 

كيلوغرامــاً مــن الحمولة إلى ميــدان القتال. ويعتبــر الممثلون عن 
الشركة أن استخدام الدرون لهذا الغرض أرخص بنحو 10 أضعاف 
مقارنة بمنظومة JPADS. والدرون الخشبي قادرعلى نقل الحمولة 
بشكل خفي ودقيق ألن الرادارات المعادية عاجزة عن اكتشافه. لكن 

من سلبياته أنه يستخدم لمرة واحدة فقط.

“إير فرانس” تعرض شراء “إيغل أزور”
أعلنــت “إيغــل 
أزور” إفاسها، 
وعــلّـــقـــــــت 
رحاتهــا، بعــد 
تكبدها خســـائر 
تسـببت بانقاب 
مــن قبــل حملة 

األسهم أطاح برئيسها التنفيذي. وتشغّل “إيغل أزور” 11 طائرة، لكن 
النقابات تشــير إلى أن الجهات التي ستســعى لشرائها ستكون مهتمة 
بمواقع الهبوط التابعة لها في مطار باريس أورلي. وأكد متحدث باسم 

“إير فرانس”، أن الشركة تقدمت بعرض شراء منافستها الصغرى.

طائرة الركاب األسرع من الصوت

أعلنت شــركة بناء المحركات المتحدة، أنه من المقرر تطوير مولد 
الغاز لمحرك الطائرة األســرع من الصوت )وهو الجزء الرئيسي 
في محرك التوربينات الغازيــة( بحلول عام 2024. وكان الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين، اقترح صنع نسخة مدنية من الطائرة على 
أســاس حاملة الصواريخ االســتراتيجية توبوليــف 160. بعد ذلك، 
أعلنت الشركة أنها تعمل على طائرة ركاب تفوق سرعة الصوت.

القمة العالمية لالستثمار في الطيران

تنظــم الهيئة العامة للطيران المدني فعاليات الدورة الثانية من القمة 
العالمية لاستثمار في قطاع الطيران 2020، في كانون الثاني/يناير 
2020، تحت شعار “ تقوية نمو الطيران العالمي من خال ادخار 
األموال لاســتثمار” فــي قاعات مدينة جميرا بدبــي، بهدف تبادل 
الخبــرات والمعلومــات والتجارب بين مســؤولي وخبراء صناعة 
النقل الجوي على مستوى العالم. وأعلنت  اللجنة المنظمة، تفاصيل 
وفعاليــات الحدث في مؤتمــر إعامي عقد إلطــاق القمة، تحدث 
فيه مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ســيف محمد السويدي، 
ورئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية لاستثمار في قطاع الطيران 
ناديــة المازمــي. وتمثــل القمة منصــة عالمية، يحضرهــا وزراء 
ورؤســاء هيئات الطيران، ونخبة من أكبر الشــركات المتخصصة 

المشغلة للطائرات، وشركات التمويل والتأمين.

طائرة هيدروجينية مسيرة

 أطلقت شركة أم أم سي للطائرات )المسيرة( خال معرض إنترجيو 
2019 في المانيا، طائرتها الهيدروجينية الجديدة “غريفليون أتش” 
بقدرة طيران محطمة لألرقام القياسية تبلغ 15 ساعة، وهي طائرة 

تعمل بالهيدروجين وتقلع وتهبط بصورة عمودية.
يذكر، أن أهم ما يميز “غريفليون أتش”، هو وقت الطيران الطويل 
بفضــل خايا الوقود الهيدروجينيــة ذات األلواح ثنائية القطب ذات 
الكفــاءة العالية مع قدرة تخزيــن هيدروجين قصوى تصل إلى 27 
ليتر، حيث وصل وقت الرحلة إلى 15 ساعة قياسية من دون حمولة 
و 10 ساعات بحمولة 3 كلغ، في حين أن معظم الطائرات من دون 

طيار في السوق تتمتع بوقت طيران بحد أقصى ساعتين.
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G V12 900 من “برابوس” 

 G V12 900 أطلقت شــركة برابوس، وحــش األراضي الوعرة
One of ten. وأوضحت الشركة، أن سيارتها المعدلة تعتمد على 
سيارة مرسيدس الفئة G، وبداخلها محرك مكون من 12 أسطوانة  

بقوة 900 حصان مع عزم دوران يبلغ 1500 نيوتن متر.
وتتضافــر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 
ســرعات ليدفعها من الثبات إلى ســرعة 100 كلم/س في غضون 
3.8 ثانيــة، بينما تصل الســرعة القصوى إلــى 280 كلم/س. أما 
معدل استهالك الوقود فيبلغ 18.9 لتر/100 كلم. ومن المتوقع أن 

يتم عرض السيارة بسعر 720 ألف يورو.

أقوى سيارة رباعية الدفع من “بيجو”

أعلنت شركة “بيجو” الفرنســية عن إطالق سيارة كروس رباعية 
الدفــع Peugeot 3008 GT Hybrid4، وتعتبــر مــن أنظــف 

السيارات الهجينة بيئياً في العالم.
وتنتــج الســيارة قــوة 300 حصان، وذلــك بفضل محــرك بنزين 
PureTech ينتــج 200 حصان ومحركين كهربائيين يولد أحدهما 
المركب في مقدمة السيارة والمقترن بعلبة من ثماني سرعات 110 

أحصنة ويولد ثانيهما المركب في مؤخرتها 112 حصاناً.
وتتسارع السيارة حتى 100 كلم في الساعة خالل 6.5 ثانية، ويمكن 
أن تقطع ببطارية ســعة 13.2 كيلوواط/ساعة مسافة  59 كيلومتراً 

من دون أن تشغل محرك البنزين.

كروس مصفحة من “بي إم دبليو”

 BMW كشفت شركة بي إم دبليو عن سيارة كروس مصفحة، وهي
X5 - Protection VR6 . وحصلت الســيارة على دروع قادرة 
على تحمل القصف من رشــاش “آكا – 47” )كالشــينكوف(عيار 
7.62 ملــم وانفجارات بقوة 15 كيلوغرام مــن مادة التروتيل. كما 
حصلــت على إطارات قوية في عجالت مقياس 20 بوصة وخزان 
الوقــود المدرع والمقــاوم للنار، ومدفع صوتــي. وتزودت كروس 
المصفحة بمحرك تربو 8 ســلندر، ســعة 4.4 ليتــر ينتج قوة 530 
حصانا و750 نيوتن/متر من عزم الدوران. وتتسارع السيارة حتى 
100 كلم/ساعة خالل 5.9 ثانية. أما سرعتها القصوى فبلغت 210 

كلم/ساعة، ولم تكشف الشركة عن سعر سيارتها.

GLE Coupe الجديدة من “مرسيدس”

كشفت شركة مرســيدس، عن ســيارتها GLE Coupe الكروس 
الجديدة، التي تتميز بتصميم عصري يشبه سيارات الكوبيه. ويبدو 
مــن الوهلة األولــى أن طــراز GLE Coupe ال يختلف تقنياً عن 
ســيارة GLE العادية. إال أن هناك تفاصيــل تجعل الطراز الجديد 

أكثر جاذبية مقارنة بسابقه، وذلك لسقفه المائل في قسمه الخلفي.
ويمكن أن تتزود السيارة بمحركين: محرك ديزل سعة 2.9 ليتر ينتج 
272 حصانــاً أو 330 حصاناً، ومحــرك تيربو ينتج 435 حصاناً 
ويســاعده محرك EQ Boost الكهربائي .ويسمى الطراز المزود 
 ،Mercedes - AMG GLE 53 Coupe بهذيــن المحركيــن

ويتسارع حتى 100 كلم/ساعة خالل 5.3 ثانية.
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“بوغاتي” تسجل سرعة غير مسبوقة

تمكنت ســيارة “بوغاتي” بنسختها األخيرة والمعدلة، “تشيرون”، 
من تحقيق ســرعة غير مسبوقة في تاريخ صناعة السيارات، حيث 
تخطــت الـــ489 كلم/س. وتمكنت الســيارة من الوصــول إلى تلك 

السرعة على حلبة اختبارية لشركة “فولكس فاغن” في ألمانيا.
وتم تكليف الشــركة اإليطاليــة Dallara Automobili، بتصميم 
وإنشاء هيكل “تشــيرون”، ومجموعتها اإليروديناميكية، في حين 
 ،Pilot Cup 2 ،صنعت شركة ميشالن مجموعة إطارات خاصة
يمكنها الدوران 4100 مرة في الدقيقة. وقد استخدم  محرك السيارة 
ألول مــرة في هذه التجربة التاريخية، حيث تبلغ ســعته 8.0 ليتر، 

.W16 وفيه 16 أسطوانة

بورش تقدم أيقونة Taycan الكهربائية

كشــفت شركة بورشــه النقاب عن أيقونتها Taycan الجديدة، التي 
تعتمــد على نظام الدفع الكهربائي الكامل. وأوضحت الشــركة، أن 
السيارة رباعية األبواب تظهر بطول 5 متر، كما تم تجهيزها بمقاعد 

لخمسة أشخاص، وصندوقي أمتعة سعة 447 ليتر.
وتعتمــد Taycan على محركيــن كهربائيين يولــدان في الموديل 
األساســي قوة 500 كيلووات/680 حصان. وتكفي البطارية ســعة 
93.4 كيلووات ســاعة السيارة الوصول إلى مدى السير 540 كلم. 
وتولد هــذه المحركات فــي الموديل األقــوى 560 كيلووات/761 
حصان، وهو ما يقلل مدى الســير إلى 412 كلم، وتصل ســرعتها 

القصوى إلى 260 كلم/س.

إنتاج رادارات للسيارات ذاتية القيادة

أبدت عدة دول اهتماماً بإنتاج ردارات 4D روسية الصنع تستخدم 
في السيارات ذاتية القيادة.

وأعلنت رئيسة شــركة Cognitive Technologies الروسية، 
أولغــا كوســكوفا، أن إنتــاج هذه األجهزة ســينطلق قريبــاً خارج 
روسيا، وأوضحت إننا نعتزم إنتاج دفعة صغيرة من راداراتنا في 

روسيا نهاية العام الجاري.
وقالت كوســكوفا: نحن بصدد دراســة اقتراح بإنتــاج أجهزتنا في 
كوريــا الجنوبيــة، وقــد تلقينا اقتراحات بهذا الشــأن مــن الصين 

وماليزيا.

“هوندا” تكشف نسختها الكهربائية

نشــرت شــركة هوندا اليابانية، صوراً أولى لنموذجها الكهربائي 
صغير الحجم “e”، وهو أول نموذج كهربائي تنتجه الشركة على 
دفعات. ويتم تزويد السســيارة الجديــدة بمحركين كهربائيين، يولد 
أولهما قوة 136 حصاناً، وينتج ثانيهما قوة 154 حصاناً، ويضمن 
المحرك األخير تســارع الســيارة حتى 100 كيلومتر في الساعة 
خــالل 8 ثوان، أمــا بطارية الليتيوم األيونية فتتميز بســعة 35.5 

كيلوواط/ساعة.
وأعلــن مصممو الســيارة “e”، أنها بإمكانها أن تســير بالكهرباء 
مســافة 200 كيلومتــر من دون أن تشــحن البطارية، وأن شــحن 

البطارية بنسبة 80 % يمكن أن يتحقق خالل نصف الساعة.
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“تاغ هوير” تشارك “بروش” من جديد

حققت “بورشه” خطوة مهمة في طريق إضافة المزايا الحديثة على 
 ABB رياضة السيارات في بطولة االتحاد الدولي لسباق السيارات
للفورمــوال إي موســم 2019  / 2020، بإطالقها العرض العالمي 
األول لســيارة بورشه 99X Electric الكهربائية. وستكون شركة 
“تاغ هوير” المصنعة للساعات السويسرية شريك اللقب والتوقيت 
لفريق بورشه الذي سيتنافس في الموسم السادس من بطولة االتحاد 

الدولي للسيارات تحت اسم فريق تاغ هوير بورشه للفورموال إي.
وتستذكر شركتا بورشه وتاغ هوير نجاحهما السابق في التعاون في 
مجال ســباقات السيارات، وتتطلعان إلى فتح آفاق جديدة في سلسلة 

سباقات السيارات الكهربائية.

Spider 488 ترث عرش F8 Spider

 F8 Spider أعلنــت شــركة فيــراري اإليطاليــة، أن الســيارة
المكشوفة سترث عرش األيقونة Spider 488، حيث تعتمد على 
ســواعد محرك تربو مزدوج من 8 أســطوانات V8، ليزأر بقوة 

720 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 770 نيوتن متر.
وبفضــل هذه القوة الهائلة تنطلق الســيارة من الثبات إلى ســرعة 
100 كلم/ســاعة فــي غضــون 2.9 ثانيــة، بينمــا تقف ســرعتها 
القصــوى على أعتاب 340 كلم/ســاعة. وقد تم تجهيزها بســقف 
صلب قابل للفتح والغلق في غضون 14 ثانية أثناء القيادة بسرعة 

حتى 45 كلم/ساعة.

أول “هايبرد” من إنتاج “المبورغيني”

 sian كشــفت شــركة المبورغيني اإليطالية النقاب عــن أيقونتها
فــي معــرض فرانكفورت. وتــم تصنيع هيكل الســيارة من ألياف 
الكربون، وهي أول ســيارة هجينة تعتمد على محرك V12 ســعة 
6.5 ليتر يولد قوة 808 حصان، كما تحصل على محرك كهربائي 
بقــوة 34 حصــان مع بطارية بقــوة 48 فولت. وبإمكان الســيارة 
االنطالق من الثبات حتى 100 كلم/ســاعة في أقل من 2.8 ثانية، 
مع القدرة على الوصول لسرعة قصوى قدرها 350 كلم/الساعة.

وذكرت الشركة، أنه تم تصنيع 63 سيارة فقط، أما عن سعرها فقد 
ناهز الـ2.2 مليون دوالر أميركي.

“هونغ تشي” تستعرض عضالتها

أزاحــت شــركة “هونغ تشــي” )Hongqi( الســتار عن ســيارة 
اختباريــة لتســتعرض بهــا عضالتهــا خــالل فعاليــات معرض 

فرانكفورت الدولي.
وتعتمد ســيارة “هونغ تشي” S9 االختبارية على نظام دفع هجين 
يتألــف من محرك بنزين V8 مع آخر كهربائي لتزأر بقوة 1029 

كيلوواط/1400 حصان.
وبهذه القوة الهائلة، تنطلق الســيارة بسرعة قصوى 400 كلم/س، 
في حين تتســارع مــن الثبات إلى 100 كلــم/س في غضون 1.9 

ثانية فقط.
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“تويوتا” تعمل بالطاقة الشمسية

تســعى شــركة تويوتا اليابانية إلى الترويج لموديل جديد من سيارة 
“بريــوس”، التي تصنعهــا خالل معرض الســيارات الدولي. وما 
يميزها أنها تعمل بالطاقة الشمســية عبر ألواح توضع فوق السيارة 
وعلــى بعض جوانبهــا، ومنها غطاء المحرك، وتُغذي باســتمرار 

بطاريات ُوضعت في صندوق السيارة الخلفي.
ومــن أهم خصائص هــذه األلواح، أنها اســتُمدت من تقنيات صنع 
األلواح الشمســية المتناهية الدقة والخفة، وتتمكن السيارة من قطع 
مســافة تقدر بـــ56 كيلومتراً في اليــوم. وتتمثل العقبــة األولى في 
تخفيف وزن صندوق الســيارة الخلفي الذي توضع فيه البطاريات. 

أما العقبة الثانية فهي كلفة إنتاج السيارة والتي ال تزال مرتفعة.

AI Trail Quattr أودي” تكشف عن“

AI:Trail quat�  كشفت شركة أودي النقاب عن سيارتها الكهربائية
tro االختبارية، التي تستشرف مستقبل سيارات األراضي الوعرة، 
وذلــك خالل فعاليات معرض فرانكفورت الدولي. وتظهرالســيارة 
بطول 4.15 متر وعرض 2.15 متر، وجاءت المقصورة الداخلية 

للسيارة تستوعب ما يصل إلى 4 أشخاص.
وتعتمد السيارة إلى حد كبير على نظام القيادة اآللي، وتنبض بداخل 
السيارة 4 محركات كهربائية مثبتة على العجالت، والتي تزأر بقوة 
320 كيلووات/435 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 1000 نيوتن 
متر. ويتراوح مدى السير بين 400 و500 كلم. وتم تحديد السرعة 

القصوى عند 130 كلم/س.

Vision EQS االختبارية من “مرسيدس”

 Vision EQ S كشــفت شركة مرسيدس عن ســيارتها الكهربائية
االختباريــة خالل فعاليات معرض فرانكفورت الدولي. وأوضحت 
الشــركة، أن ســيارتها االختباريــة تعتمــد على ســواعد محركين 
كهربائييــن بقــوة 350 كيلــووات/476 حصان، مع عــزم دوران 
أقصــى يبلــغ 760 نيوتن متر، حيث تنطلق من الثبات إلى ســرعة 
100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، بينما تتخطى سرعتها القصوى 
حاجز 200 كلم/س. كما تم تجهيزها ببطارية ســعة 100 كيلووات 

ساعة، والتي تتيح بلوغ مدى سير يصل إلى 700 كلم.
يذكر أن شــــركة مرســيدس تخطـط لطـرح سـيارتها االختباريـة 

Vision EQ S في غضون عامين.

شركة صينية تقدم SUV كهربائية

كشــفت شــركة Aiways النقاب عن ســيارتها U5 Ion الجديدة، 
التي تنتمي لفئة موديالت SUV الكهربائية. وتعتمد الســيارة على 
محــرك كهربائي بقوة 197 حصان/315 نيوتن متر لعزم الدوران 
األقصى، وهو ما يساعد على االنطالق من الثبات إلى 100 كلم/س 

في أقل من 10 ثوان.
وتبلــغ الســيارة الجديدة مــدى الســير 460 كلم، كما تــم تجهيزها 
بالتقنيــات البيومترية، حيث يمكن فتح األبواب عن طريق التعرف 
على الوجه واليد، باإلضافة  للعديد من الكاميرات لمراقبة محيطية 
360 درجــة، فضالً عــن 12 كاميرا رادار تعمــل بالموجات فوق 

الصوتية وكاميرا لنظام القيادة اآللي.
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تصميم استثنائي من “انفينيتي”

أبرمــت “إنفينيتــي” شــراكةً مع عالمــة تصنيع األثاث الشــهيرة 
“تيندو” لتصميم مســاحة داخلية رحبة، غنيــة بالتفاصيل الطبيعية 
مثالية لالســترخاء والراحة، حيث تمحور اهتمام مصممي شــركة 
إنفينيتيمنذ بداية عام 2019 حول ابتكار مقصورة مذهلة مصنوعة 

يدوياً لتحاكي راحة الردهات الفاخرة.

سيارة جيمس بوند
شهد مزاد 
“أمســيـة 
مـــــــــع 
ســـتـون  أ
مارتـن”، 
بـيــــــــع 
مجموعـة 

من أفخر ســيارات “أستون مارتن” الرياضية الكالسيكية بماليين 
الدوالرات األميركية. وتألقت ســيارة “أســتون مارتن دي بي 5” 
طراز 1965 المعروفة باســم ســيارة جيمس بوند، حيث تم بيعها 

بقيمة 6,385,000 دوالر أميركي.

Abarth 595 Pista الكشف عن
شــركة  كشـفت 
فيات اإليطاليـة، 
عـن ســـيارتهـا 
 Abarth 595
Pista، الـتــــي 
تنتمـــي لفئـــــة 

المـوديــالت الرياضيــة الصغيــرة.
ويعتمد الموديل الجديد على سواعد محرك تربو رباعي األسطوانات 
ســعة 1.4 ليتر وبقوة 165 حصان، وتصل بالســيارة إلى ســرعة 
218 كلم/س. وتم تجهيزها بنظام ملتيميديا مع أنظمة دمج الهواتف 

الذكية أبل Carplay وأندرويد Auto ونظام مالحة.

“لوتس إيفايا” تصل إلى المنطقة
تّم الكشف عن 
سيارة “لوتس 
يـــتـــــا”  يفـا إ
الكهربائـيــــة 
بالكامـل ألول 
مرة بالمنطقـة 
فــي مركــــز 
“لوتـس دبي” 

باإلمارات. بأداء ال مثيل له وقدرة عزم صافية تصل الى 2,000 
حصان، وقد تّم تصميم وهندسة السيارة في بريطانيا، في حين أنه 

سيتم إنتاجها ابتداًء من العام المقبل.

طراز “إم جي آر إكس 8” الجديد كلّيًا

كشفت “إم جي موتور” عن التفاصيل األّوليّة حول طراز “آر إكس 
8” الجديــد كليّاً أّول مركبة رياضية متعدّدة االســتخدامات ذات 7 
مقاعد تطلقها عالمة الســيارات البريطانية المنشأ. وأطلقت الشركة 
مركبة “إم جي آر إكس 8” الجديدة في أسواق المنطقة خالل شهر 

أيلول/سبتمبر 2019.

“دايلمر” تستعد لطرح “سمارت”
شــركة  أعلنت 
دايملر األلمانية 
عــن عـــرض 
الموديـــــالت 
مـــن  الجديــدة 
أيـقـونـتـهـــــــا 

 ،Forfourبنسختيها الكوبيه والكابريو و Fortwo الصغيرة سمارت
خالل فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، وستعتمد على 
محرك كهربائي بقوة 41 كيلووات/60 حصان، مع مدى سير يبلغ 
159 كلم، ومقصورة داخلية بنظام ملتيميديا مع نظام دمج الســلكي 

للهواتف الذكية، وبعض مواضع التخزين اإلضافية.

96



جديد سيارات

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2019

جيب “إس ليميتد” يصل إلى المنطقة
طرحــت جيب 
مجمـوعتـهــــا 
الجديـــدة مـــن 
فــئـــــة “إس�
ليميتد”، وهــي 
مجموعة تتميّز 
ت  بتـحســـــينا

واضحة على طابع ســيارات جيــب الرياضية لتصبح مالئمة أكثر 
للمدن، مع التشديد في الوقت عينه على إمكانات السيارة األسطورية 
للقيادة علــى الطرقات الوعرة. وهذا اإلصــدار الخاص ُمتاح على 

طرازات كومباس، وشيروكي، وغراند شيروكي.

 “الدا غرانتا” تكشف عن طرازها الجديد
سيارات  أسرة  استكملت 
“الدا غرانتــا” بموديــل 
 Lada Granta-Drive
Active الــذي يختلــف 
عن ســابقه بطــول أكبر 
ومســــافة أطـــول بيــن 
العجلتيــن، حيــث ازداد 

طولهــا من 4268 ملــم إلى 4280 ملم، أما المســافة بين العجلتين 
الجانبيتين فازداد من 1430 ملم إلى 1436، وارتفع مقياس عجالتها 
إلى مقياس R15، أما محركها فلم يتغير وما زال محرك بنزين سعة 

1.6 ليتر ينتج 106 أحصنة يقترن بعلبة السرعة الميكانيكية.

“كيا” تطلق طرازين هجينين
كيا  شــركة  كشفت 
الكوريـة الجنوبيـــة 
عــــن طرازيـــــن 
هجينين هما كروس 
XCeed وستيشن 
Ceed SW، يمكن 
شحنهما بالكهرباء.

كما زودت الســيارتان بنظام مولتيميديا ذي شاشــة لمســية بمقياس 
8.25 بوصة. وتُظهر الشاشــة إلى جانب معلومات أخرى مستوى 
شــحن البطاريــة والجدول الزمني الســتخدام الطاقــة. والطرازان 

مخصصان للسوق األوروبية فقط.

Kamiq SUV الجديدة من “سكودا”
طـلـقـــــــت  أ
شركة سكودا 
التشــــيكيـــة 
مـركـبـتـهــــا 
 K a m i q
الجديدة، التي 

تنتمــي لفئة الموديالت الرياضية متعددة األغراض SUV. ويتوفر 
لها مجموعة من محركات البنزيــن والديزل، التي تغطي نطاق قوة 
يمتد بين 70 كيلووات/95 حصان و110 كيلووات/150 حصان. كما 
تتوفر من السيارة نســخة الغاز الطبيعي )CNG(، التي تعتمد على 

سواعد محرك ثالثي األسطوانات بقوة 66 كيلووات/90 حصان.

بصمة بيومترية لفتح وتشغيل السيارة
تعمل الشركات 
لمصـنّـعــــــة  ا
للســــــيـارات 
علــى المرحلة 
مــن  النهائيـــة 
نظــام جديـــد، 
يُعــــد ثـــــورة 

تكنولوجية مســتقبلية، يتيح للسائقين فتح سياراتهم وتشغيلها بمجرد 
مسح “بصمات أصابعهم”، تماماً كما نفعل عادة مع هواتفنا الذكية، 
وســيحّل هذا النظام مكان مفاتيح السيارات التقليدية التي توشك أن 

تختفي تماماً.

شيري ترتقي بـ26 درجة
شيري  صعدت شركة 
لصناعــــة  الصينيـــة 
مرتبة  إلى  الســيارات 
درجــة  بـــ26  أعلــى 
 ،2018 بالعام  مقارنة 
دراســة  فــي  وذلــك 

النوعيــة األوليــة لجــي دي بــاور 2019 التــي أصدرتها شــركة 
استشارات السوق واالستطالعات العالمية جي دي باور.

ويمكن أن يُعزى التقدم الذي أحرزته “شيري”، إلى نظامها اإليجابي 
لتطوير المنتجات وعملية اإلنتاج المتقيدة بالمعايير الدولية، ونظام 

وعملية إدارة الجودة العالمية الراسخة.
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وتراثية، كّرســتها مراكز ومؤسســات في رعاية رســمية بإشــراف دائرة 
الثقافة والســياحة في المدينة الناهضة، وكأن الثقافة صارت رئتها تتنفسها 
وتســتعيد معها تاريخ األصالة في الفــن والتراث الذي ميّزها في ســنوات 
ســابقة. وها هو المجمع الثقافي في قلب المدينة الذي يتصل بقصر الحصن 
نقطة انطالق أبو ظبي وحاضن تاريخها، يعود متألقاً مع مسرحه وصاالت 
الفنون التــي احتضنت أبرز الفنانين التشــكيليين اإلماراتيين، فيســتضيف 

فرقاً موسيقية تحيي حفالت في برامج متنوعة.
المســرح الجديد في قلب المجمع الثقافــي جرى تأهيله مــع مكتبة ضخمة 
لألطفال وورش عمل تفاعلية، وصارت صاالته تســتوعب معارض فنية 
ضخمة، افتتحت مــع الفنانة التشــكيلية اإلماراتيــة نجاة مكــي التي تعتبر 
من ابرز رواد الفــن المعاصر فــي بلدها. وهو معــرض تكريمي احتفائي 
بنجاة مكي بمشــاركة فنانيــن إماراتييــن، ويجمع بين ثالثة أجيــال مختلفة 
من الفنانين اإلماراتيين تحت ســقف واحد، من جيل السبعينات وحتى جيل 
التسعينات، ممن عاصروا الفنانة وشهدوا على دورها الريادي في تطوير 

المشهد الفني محلياً ودولياً.
قبل ســنوات كان المجمع الثقافي مهمالً، فأقفل مســرحه لمــدة طويلة. لكن 
خطوات طموحــة أعادت الــروح إليــه، منذ أن أعيــد النبــض إلى قصر 
الحصن التراثي، فرمم كمســرح معاصر يتســع لـ900 شــخص، وها هو 
يحتضــن األداء الفني من موســيقى ورقــص وغناء ومســرح وعروض 
أفالم، ويحتضن أهل العود مع الموسيقار نصير شّما و“أوركسترا 2350 
ق.م.”، فقدما عرضاً موســيقياً بعنوان “من آشــور إلى إشــبيلية”، وأخذا 
الحضور فــي رحلة عبر الموســيقى والثقافــة والزمن. وضمت األمســية 
مزيجــاً فريداً من مقطوعات موســيقية أبحرت بالحضور في رحلة آســرة 

أبوظبي تحيي الثقافة وتنبض بالفنون والموسيقى

نهج التعلم لألطفال
بدا المســرح التاريخي في المجمع أكثر تألقــاً بعد ترميمه 
واعادة تأهيله. وفي قســم “الصحراء” في الطابق األول، 
وقد اســتوحي من هدوء وســكينة الصحــراء، حيث يأخذ 
زّواره فــي رحلــة ممتعــة وغامرة للقــراءة عبــر كثبانه 
الرملية الكبيرة، واألنظمة المبتكرة للكتب والمستوحاة من 
األفالج التي تخترق الواحات، ومساحات القراءة المريحة 
التي تبعث على االســترخاء والتي اســتلهمت من رحالت 

التخييم.
وتماشياً مع نهج التعلم عن طريق اللعب، تشمل المساحات 
الغامرة في المكتبــة قلماً ناعماً ُصمــم خصيصاً لألطفال، 
وشــجرة للقراءة ومســاحة للمخلوقــات الخياليــة لتحفيز 

مخيلة الصغار وراديو رانج روفر بالحجم الحقيقي.
أما قســم “الواحة”، في الطابق الثاني مــن المكتبة، فيوفر 
مساحة ملهمة لألطفال تتيح لهم التعلم من خالل االكتشاف 
عبر مــا تحتويــه مــن مســارات لعــب ومحطــات عمل 
ومساحات تفاعلية تشــجع على التعلم المنفرد والجماعي، 
كل ذلك ضمن أجواء نابضة بالحيوية وتبعث على الراحة 
وسط مســاحات خضراء تصطف على جانبيها مجسمات 

ألشجار النخيل ومنازل خاصة ضمن األشجار.
وتقــدم مكتبة أبوظبــي لألطفال بــدءاً من أيلول/ ســبتمبر 
الماضــي، نحــو 10 نشــاطات حيويــة يوميــاً، تتخللهــا 
مجموعة متنوعة مــن ورش العمل والجلســات الجماعية 

بمشاركة األطفال واآلباء وأولياء األمور.
وتحث ورش العمل المشــاركين من مختلف األجيال على 
مزاولة األنشطة والتعلّم بالمشاركة ضمن محاور أساسية 
تتمثّل في سرد القصص والكتابة والفنون والحرف اليدوية 
والعلوم والتكنولوجيــا والعالم الرقمي. فيما تقدم مســاحة 
المعارض وورش العمل في الطابــق األرضي من مكتبة 
أبوظبي لألطفــال فرصة للصغار لصقــل مهاراتهم الفنية 
وتنميتها، وكذلك تمكينهم من تصميم مشــاريعهم الخاصة 

واكتشاف الروابط العميقة التي تمتد بين الفن واألدب.

أعمال ثقافية وتراثية
في الواقع، ال يمر يوم إال وتشــهد أبو ظبــي أعماالً ثقافية 

يقع المجمع الثقافي في أبوظبي في منطقة الحصن التاريخية التي تحتضن أول قلعة قامت عليها أبوظبي. هذا 
المجمع الذي أعيد تأهيل أقسامه ليرتبط بالحصن، يمثل اليوم رئة العاصمة اإلماراتية ومتنفساً ثقافياً يحتضن 

أعمااًل ثقافية ونشاطات وحفالت ومعارض، إلى جانب مراكز ثقافية أخرى بدأت تميز هذه المدينة الناهضة.

“البنك والمستثمر”
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ويستضيف شعراء ورســامين وفنانين خليجيين وعرب، 
وهو يكمل مع مكتبة األطفال المبتكــرة الجانب اآلخر من 

المتاحف.
ويضيــف، أنــه قــد تــم وضــع برنامــج لتأهيــل التالمذة 
وتعريفهــم علــى المجمــع وقصــر الحصــن واكتشــاف 
المواهب، الفتاً الى أولوية العمل لتأهيل الكوادر البشــرية 

حيث هناك دور أساسي للمرأة.

مسيرة إزدهار
المفارقــة أن المجّمــع الثقافي تأســس عــام 1981، لكنه 
في حلّتــه الجديدة اليوم يأخــذ أبوظبي إلى مســتوى ثقافي 
وحضاري يجعلها مدينة نابضة بالحياة ويؤســس لمسيرة 
االزدهار الفني ونشــر المعرفــة وبناء جســور التواصل 
الثقافي بين مختلف فئــات المجتمع في أبوظبي والجمهور 
العالمي من مختلــف األعمــار والخلفيات، وهــو ما أكده 
رئيس دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبي محمــد خليفة 
المبارك مــن أن الدور المحــوري الذي يقوم بــه المجّمع 
الثقافي هــو لالرتقــاء بالمشــهد الثقافي والفنــي، وتعزيز 

التمكين المعرفي والثقافي بين أفراد المجتمع.
ويخاطب هــذا المركز الثقافــي والفني الجميــع، بدايةً من 
الفنانين الذين يدفعهم شــغفهم بحثاً عن مصدر إلهام جديد، 
مروراً بعشاّق الموسيقى وصوالً إلى الباحثين عن أنشطة 
ترفيهيــة وتعليمية ألبنائهم. وهو يســتقطب الناس لخوض 

تجربة جديدة في المعرفة والحياة.
ها هي أبوظبي تســتعيد رونقها الثقافــي، وتؤكد ريادتها، 
حين تتحــول الثقافة والفــن إلــى مرحلة ال يســتطيع أحد 
إخماد شعلتها، وهي وضعت األساس لإلنطالق بعزم إلى 

مرحلة أكثر تألقاً وحياة.
وبذلك، تواصل أبوظبي التزامها تجاه دعم المشهد الثقافي 
الثقافية والفنية في المنطقة.والتراثــي، وتمضي فــي تعزيــز مكانتها مركــزاً للمعالم 

تالشت فيها الحدود الثقافية والزمنية.
وســلط العرض، الذي شــارك فيه 35 من خريجي “بيت العود” وعدد من 
الموســيقيين الضيوف من مختلف أنحاء العالم، الضــوء على آالت جديدة 

تنتمي إلى عائلة العود مثل المندولين والجيتار والبزق.
وجاء العرض الموسيقي احتفاًء بالذكرى العاشرة لـــتأسيس “بيت العود” 
واستكماالً لتقاليده في االحتفاء بتاريخ الموســيقى العربية، وذلك بمشاركة 
عدد من الموهوبين والمدربين الموســيقيين. وقدمــت فرقة كركال للرقص 
فــي 26 و27 أيلول/ســبتمبر، أول عرض راقص على خشــبة المســرح 

الجديد من خالل عرض “ألف ليلة وليلة”.

أهمية المجمع الثقافي
األهمية التي تعطيها أبوظبي للمجمع الثقافي ونشــاطاته، ترجمت بحضور 
عضــو المجلس التنفيذي إلمــارة أبوظبي ورئيــس اللجنة التنفيذية الشــيخ 
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ورعايته افتتاح المســاحات الجديدة داخل 
المجّمع، واســتحدث فيه “بيــت الخط” وعاد “المرســم الحــر” إلى مكان 
انطالقه في ثمانينات القرن الماضي، ما يؤكد التزامها الثقافة، والذي قال: 
إن أبوظبي مستعدة لتأدية دور أكثر حيوية على الصعيدين الثقافي والفني، 
بما يعكس التوجه الحضاري الذي تنتهجه اإلمارة لتمكين المعرفة والثقافة 
والفنون واألدب، وبمــا يعبر عن عمــق االرتباط بين مكوناتنــا التاريخية 
وتطلعنا إلى المستقبل، خاصة أن منطقة الحصن تضم قصر الحصن، أقدم 
مبنى في أبوظبي والذي يعد رمزاً للتراث والتاريخ، مؤكداً أن دور المجمع 
يعبر عن الوجه المعاصــر للثقافة اإلماراتية، ويدعم الحــوار بين الثقافات 

ويحفز الفنون.
ليس المجمــع الثقافي في قلــب العاصمة بضخامــة قصر الوطــن وقيمته 
المعماريــة، إال أن المجمع الــذي يرتبط بالحصن، يشــكل المعلــم الثقافي 
المميز في أبوظبــي بأصالته ومعاصرتــه، وهو إلى جانب منشــآت ثقافية 
أخرى كمنارة الســعديات وغيرها، يقدمان المدينة كمنصــة ثقافية خليجية 
وعربية وعالمية وفق وكيل دائرة الثقافة والســياحة - أبوظبي سيف سعيد 
غباش، الذي قــال: إن األدوار الثقافيــة تتوزع وتكمل بعضهــا من منصة 
عالمية كمنارة الســعديات إلى المجمــع الثقافي كمركــز إماراتي وخليجي 
وعربي الــذي ســيحتضن على مــدار العام معــارض فنية موقتــة ودائمة 
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“آبل” و“ديزني” ينافسان “نتفليكس”

CNN اإلخبارية ُتضاعف ساعات بّثها

مــن المقـــرر أن 
تطلــق شـــــركتا 
وولــــت  آبــــــل 
ديزنـي خدماتهمـا 
الخاصــة بالبـــث 
التلفزيونـــي فــي 
نوفمبر/تشـــرين 

الثاني، لتنافســا شــركة نتفليكس التي هيمنت على المجال لسنوات. 
وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن آبل ستقدم خدمة البث التلفزيوني 
بســعر ال يقارن، يبدأ من 5 دوالرات شــهرياً. وتدشن شركة والت 

ديزني في الشهر نفسه خدمة بث مماثلة مقابل 7 دوالرات شهرياً.

أعلنت “سي إن إن”، 
الشــبكـــة اإلخباريــة 
العالمـيـــــة، عـــــــن 
مضاعفة عدد ساعات 
البـــث المباشـــر مـن 
اإلخبــاري  مركزهــا 
بالشــــرق األوســــط 
 twofour54 فـــي 
أبوظبي من 5 إلى 10 
األسبوع.  في  ساعات 
زيادة  ذلك  وسيشــمل 
الشهير  برنامجها  مدة 

الُمختص بالشــؤون العالمية الراهنة Connect the World من 
ســاعة واحدة يومياً إلى ســاعتين. ويُبث البرنامــج من األحد إلى 

الخميس في تمام الساعة 7 مساًء بتوقيت دولة اإلمارات.
ووصفــت نائــب رئيــس مجلــس إدارة twofour54 مريــم عيد 
المهيــري هــذه الخطــوة بالمهمة كمــا أنها “شــهادة علــى النمو 

المتسارع الذي تشهده صناعة اإلعالم في أبوظبي”.

فايسبوك تطلق إعالنات الواقع المعزز

أعلنت شــركة “فايسبوك” أنها ســتطلق على نطاق واسع 3 نماذج 
إعالنية جديدة على منصتها، بدءاً من استطالعات الرأي واإلعالنات 
القابلة للتشغيل في خدمة خالصة األخبار لألجهزة المحمولة متبوعة 
بإعالنات الواقع المعزز )AR( في مرحلة تجريبية على مســتوى 
العالم هذا الخريف. وظهرت اإلعالنات القابلة للتشغيل، وهي منتج 
فيديــو تفاعلي يتيح للمســتخدمين تثبيت التطبيقــات وتجربتها قبل 

.)ChinaJoy( شرائها، ألول مرة في مؤتمر األلعاب
أما بالنسبة إلعالنات الواقع المعزز )AR(، فقد اختبرتها مجموعة 
مختارة من المعلنين منذ ان كشفت عنها “فايسبوك” في عام 2018 

. )F8( ضمن مؤتمر مطوريها السنوي

افتتاح متحف كنيسة آجيا صوفيا
غبطـــة  افتتح 
لبطريــــرك  ا
يوسف العبسي 
بـطـريـــــرك 
أنـطـاكـيــــــة 
ئـــر  وســـــــا
المشرق للروم 

الملكيين الكاثوليك متحف كنيســة آجيا صوفيا فــي مدينة صيدنايا. 
ويضم المتحف مئات المخطوطات واألناجيل واأليقونات المقدســة 
وعشرات األدوات الكنسية األثرية وعدداً من المخطوطات األثرية 

التي يعود أقدمها وهو مخطوط صلوات طقسية إلى العام 1602.

 تكريم الفائزين في مهرجان البندقية
خــــالل حفــــل اختتــام 
مهرجـــــان البندقـيــــــة 
السينمائي الدولي، كافأت 
جيجر - لوكولتر الفائزين 
بجائـــــزة ليــــون دورو 
“األسد الذهبي”، ألفضل 
فيلــم وجوائز كوبا فولبي 
ألفضــل ممثلــة وأفضل 
ممثــل، فقدمت لكل منهم 
ســــاعـة “ريفيرســـــو” 

مصممة خصيصاً لهم.
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اإلمارات في قمة “أقدر” العالميةفتح باب المشاركة في مهرجان عّمان
عـلـــــــن  أ
“مهرجـان 
ن  عـّمــــــا
الســينمائي 
لـدولــــي  ا
ول  أ ـــــــ 
البدء  فيلم” 
بقبول تقديم 
ألفـــــالم  ا

لدورتــه األولى فــي عمان حتــى 31 كانــون الثاني/يناير 2020، 
عبــر موقعه اإللكتروني www.aiff.jo. وســتقام الــدورة األولى 
للمهرجــان الذي تنظمــه “الهيئة الملكية لألفالم” مــن 13 إلى 18 

نيسان/أبريل 2020.
ويهدف المهرجان، وفقاً لرئيســته األميــرة ريم علي، الى “تطوير 
وتعزيز الســينما العربية التي تعكس إبداع المنطقة وتعالج قضاياها 
الراهنــة، وفي الوقت ذاته توفير فســحة ثقافية لمحبــي األفالم في 
األردن”. وتضيف: “يأتي هذا المهرجان في أعقاب تراكم نجاحات 

عروض األفالم التي نظمتها “الهيئة الملكية” منذ 12 عاماً”.

اختتمت وكالة اإلمارات للفضاء مشاركتها في فعاليات قمة “أقدر” 
العالمية بدورتها الثالثة في موسكو، تحت شعار “تمكين المجتمعات 

عالمياً ... التجارب والدروس المستفادة”.
وسلط الوفد المشــارك برئاسة وزير الدولة لشــؤون التعليم العالي 
والمهــارات المتقدمة رئيس مجلــس إدارة اإلمارات للفضاء، أحمد 
بن عبدهللا الفالسي، الضوء على برنامج اإلمارات الوطني للفضاء 
ومشــاريعه وخططه المســتقبلية، باإلضافة إلى جهــود الوكالة في 
تعليم الشباب والبحث في االختصاصات الهندسية والعلمية لتعزيز 

القدرات والمهارات الفضائية الوطنية.

لقطات حصرية من كواليس “ساهو”شركة “ديور” تثير الغضب

حذفت شــركة “ديور” الفرنســية الشــهيرة، المعروفــة في مجال 
العطــور واألزيــاء، إعالناً عن آخر منتجاتها من العطور بســبب 
اســمه، وتصويره بطريقة تسيء للســكان األصليين في الواليات 

المتحدة. ويحمل العطر الجديد اسم “سوفاج”، ويعني “همجي”.
ويــؤدي الممثل جوني ديب، دور رجل مــن الهنود الحمر بأزيائه 
التقليديــة القديمة خالل الترويج للعطر، وحذفت الشــركة اإلعالن  
بعد نشــره بساعات قليلة بعد أن وجهت له انتقادات من مستخدمي 

وسائل التواصل االجتماعي.

نشــرت “twofour54” صوراً حصرية ظهر فيها النجم الهندي 
العالمي برابهاس ونجمة بوليوود شــرادا كابــور، أثناء تواجدهما 
فــي موقع تصوير الفيلم الهندي “ســاهو” فــي أبوظبي، والذي تم 
تصويره في مواقع مختلفة على مدى 40 يوماً بمشاركة طاقم عمل 

ضّم 450 خبيراً إعالمياً.
ويظهر في الصور طاقم العمل ونجوم الفيلم أمام شاحنات، والفنان 
برابهــاس على دراجــة نارية، وتقاطع مزدحــم أثناء تصوير أحد 

مشاهد الفيلم في شوارع أبوظبي.
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الرميان رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو
ياســــــر  تعييــن  تــم 
الرميان، المشرف على 
صندوق االسـتثمارات 
الســـــعودي،  العامــة 
إدارة  لمجلـس  رئيســاً 
محــــل   “أرامكـــو”، 
وزير الطاقة السعودي 

خالد الفالح في رئاســة إدارة الشــركة. ويهــدف تعيين رئيس جديد 
لمجلــس إدارة “أرامكــو” إلــى فصل الشــركة عــن وزارة الطاقة 
السعودية، من أجل تفادي أي تضارب للمصالح في سياق استعدادات 

الشركة لالكتتاب العام األولي.

PSA تختار نائبًا للرئيس التنفيذي
عينــت Groupe PSA الشــركة 
الســيارات،  لصناعــة  الفرنســية 
سمير شرفان نائباً للرئيس التنفيذي 
لمنطقة الشــرق األوســط وإفريقيا 
ليصبح عضــواً في مجلس اإلدارة 
العالمي لدى المجموعة. ويســعى 
إلــى توظيــف معرفتــه  شــرفان 

الواسعة بأسواق المنطقة وشبكة وكالء المجموعة لتحقيق نجاحات 
إضافية في منصبه الجديد، فهو يملك خبرة طويلة في مجاالت عديدة 
ضمن قطاع السيارات، حيث تولّى مناصب سابقة في أقسام الهندسة، 

والبرامج واألنشطة التجارية خالل عمله مع مختلف الُمصنّعين.

يوسف مديراً تنفيذيًا لـ“نكسانز”
عيّنت “نكســانز” للكابالت وأنظمة 
الكوابــل، عرفــات يوســف مديراً 
تنفيذياً لوحدة أعمال أنظمة الشــبكة 
المحلية في الشرق األوسط وإفريقيا، 
حيث ســيتولى مسؤولية تعزيز نمو 
أعمال الشــركة ودعم شــبكتها من 
القنــوات وتوســعة امتدادهــا عبــر 
التركيز المتجدد على أسواق جديدة 
فــي المنطقــة. وســيجلب للشــركة 

خبرة بارزة، بفضل سنوات عمله الطويلة في مجال تقنية المعلومات 
والكابالت الهيكلية، تدعمها مهارات ومعرفة عميقة باألسواق.

فانتولي مديراً لفندق “تايم بالزا”
للفنــادق  تايــم  عــززت مجموعــة 
ومقرها اإلمــارات، فريقها التنفيذي 
بتعيين بيرنــارد فانتولي مديراً عاماً 
لفندق تايم غرانــد بالزا-دبي، حيث 
ســيتولى مســؤولية اإلدارة اليومية 
والعمليات التشــغيلية للفندق المكون 
مــن 232 غرفة، بما في ذلك تعيين 
الموظفين وتطوير مهاراتهم، إقرار 
السنوية وضمان تحقيق  الميزانيات 

أعلى مستويات رضا النزالء، والعمل على وضع خطط استراتيجية 
من شأنها رفع معدالت اإلشغال الفندقي وتعزيز إنتاجية فريق العمل.

تعيينات جديدة لـ“المحللين الماليين”
أعلــن معهــد المحلليــن المالييــن 
المعتمديــن، الجمعيـــة العالميـــة 
لممتهني إدارة االســتثمار، تعيين 
مارغريــت فرانكلين “محلل مالي 
معتمد” بمنصب الرئيس والرئيس 
التنفيذي الجديــد للمعهد، وكل من 
ديان نوردين “محلل مالي معتمد”  
بمنصب رئيس مجلس المحافظين، 

ودانييــل غامبا “محلل مالي معتمد” بمنصــب نائب رئيس مجلس 
المحافظيــن. وأعربت مارغريت فرانكلين، عـــن ســــعاتها بتقليد 

المنصب الجديد، وبقيادة هذا الَجمع المهيب من المهنيين.

وسام خوري رئيسًا لـ“فيناسترا”
قامــت “فيناســترا” بتعيين وســام 
خوري بمنصب نائــب رئيس أول 
ومدير عام الشركة للشرق األوسط 
وإفريقيا وآســيا والمحيــط الهادئ، 
حيــث ســيتولى مســؤولية قيــادة 
استراتيجية النمو للشركة، وترسيخ 
حضورها اإلقليمي وتحســين أداء 

المبيعات. وقال خوري: لدي حماس كبير لتولي هذا النطاق التوسعي 
الجديد، إذ تزخر آســيا بالعديد من الفرص التي من شــأنها مســاعدة 
البنــوك على منح زخم أكبر لمبادرات التحول الرقمي وتبني تقنيات 

السحابة والتوجه ألنماط أعمال جديدة قائمة على المنصات.

102



جديد عموميات

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2019

النسخة الثالثة من مسابقة “هواوي”
التنفيــذي  المديــــر  وقعــــت 
لمؤسســة ولي العهد الدكتورة 
تمــام منكــو، والمديــر العــام 
لمكتب “هواوي” في األردن، 
توفيــق زانــج ليانــج، مذكرة 
تفاهم إلطالق النســخة الثالثة 
مــن مســابقة هــواوي لتقنيــة 
في  واالتصاالت  المعلومــات 

األردن 2019 - 2020. اســتكماالً للنســختين األولــى والثانية من 
مســابقة هواوي لتقنيــة المعلومات واالتصاالت في األردن وتســع 

بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط.

مركز دبي أفضل مختبر لالبتكار المالي
نال برنامج فينتك هايف، أول وأكبر 
مســّرع للتكنولوجيا المالية بمركز 
دبــي المالي العالمي، جائزة أفضل 
مختبــر لالبتكار المالــي من مجلة 
غلوبال فاينانس خالل حفل أقيم في 
دبي. وقالت نائب الرئيس التنفيذي 
لـ“فينتك هايف” رجاء المزروعي: 
تســلّط هــذه الجائزة الضــوء على 
أهميــة “فينتك هايــف” في مركز 
دبــي باعتباره جــزءاً من منظومة 
التكنولوجيا المالية األوسع للمركز.

غلوبال براندز تكرم العالمات التجارية
في إطار ســعيها لتكريم 
أفضل العالمات التجارية 
في العالــم، عقدت مجلة 
أمســية  براندز  غلوبــال 
جنــوب  فــي  احتفاليــة 
إفريقيــا، وذلك بحضور 
ممثلــي أكبــر مجــاالت 

الصناعة، وعقدت األمســية في قاعة االحتفاالت الرئيسية وشهدت 
عروضاً واحتفاالٍت مدهشــة أداهــا أفضل فنانو جنوب إفريقيا. وتم 
تقييم أكثر من 5 آالف شــركة من 110 دولة ومنحت جوائز ألكثر 

من ألف شركة بعد آلية تحكيم صارمة ومتكاملة.

اإلمارات: حلول تنقل بالوسائل الخفيفة
 Three60 وقعــت شــــركة
التـابـعـــة   Communities
التــزام والمــزود  لمجموعــة 
الرائــد لخدمات إدارة المرافق 
المتكاملــة ومقرهــا أبوظبي، 

اتفاقيــة مــع “ســْرك” األولى أوروبياً فــي مجال التنقل باســتخدام 
الوســائل الخفيفة، لتوفير دراجات ســكوتر كهربائية لقاطني قرية 
الريم، مارينا سكوير، ومدينة األضواء في أبوظبي، للحد من تأثير 

التغير المناخي عبر توفير الهواء النظيف والحد من الضوضاء.
وســتقوم “سْرك” بعقد فعاليّات تدريبية وتثقيفية في هذه المجّمعات 

السكنية، وتشجيعهم على تبنّي حلول التنقل الصغيرة.

حميدان ينضم إلى “التنمية االقتصادية” 
أعلن مجلــس التنمية االقتصادية في 
البحريــن، الهيئة المعنيــة بالترويج 
المباشرة  واالستقطاب لالستثمارات 
إلــى المملكــة، عن انضمــام عضو 
مجلس اإلدارة خالد حميدان ليباشــر 
مهامه رئيســاً تنفيذياً جديداً للمجلس 
اعتبــاراً من ســبتمبر/أيلول 2019. 
وقبــل انضمامه إلــى المجلس تولى 

حميدان منصب رئيس األسواق العالمية للشرق األوسط وإفريقيا في 
“بي إن بي باريبا”، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة ممتلكات 
البحرين القابضة، وجرى تعيينه في مجلس إدارة المجلس منذ 2014.

“ميم” راعيًا لقمة المدن الذكية
أعلنــت مصرفيــة “ميــم” أول خدمة 
مصرفيــة رقميــة لألفــراد مــن بنك 
الخليج الدولي، رعايتها البالتينية لقمة 
البحرين للمدن الذكية 2019، بنسختها 
الرابعــة والتي تهدف إلى اســتعرض 
االتجاهــات والتقنيــات الجديــدة التي 
تشــّكل تطور المدن الذكيــة. وعقدت 

القمــة في فندق الدبلومات راديســون بلو البحريــن، برعاية وزير 
األشــغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الذي 
قام بتســليم الرئيس التنفيذي للعمليات في “الخليج الدولي” مشاري 

العتيبي، جائزة أفضل حلول التمويل الذكية التي فازت بها “ميم”.

103





جديد نشاطات

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2019

إحدى تجلياِت الصموِد االقتصاديِ الُمذهِل للشعِب السورّيِ.

استراتيجية الصمود الُمحكمة
وأكــد رئيــس مجلس الــوزراء أن في صمود ســورية بنى الرئيس 
بشــار األسد استراتيجيته على ركائز ثالث أولها العمُل على تأميِن 
احتياجاِت الشــعب األساسيِة ِمْن سلعٍ وخدماٍت وضماِن توفرَها في 
األســواِق المحليِة ســواًء عبَر إعادةِ دوراِن عجلــِة اإلنتاجِ المحلّيِ 
للمنشــآِت بمختلِف قطاعاتَِها وأشــكاِلَها )مبينــاً أن الحكومةُ قطعت 
شــوطاً كبيراً في هذا الشــأِن( أو ِمْن خالِل استيراِد ما ال يُنتُج محليا 
وَما يتطلبهُ ذلَك ِمْن جهوٍد خاصٍة في ظّلِ العقوباِت الغربيِة الجائرةِ 
المفروضــِة على ســوريةَ ُمنذُ األيــاِم األولْى للحــرِب، أّما الركيزةُ 
الثانيةُ، فكانْت في مواكبِة انتصاراِت الجيش العربي السوري إلعادةِ 
الحياةِ بمختلِف أشكاِلَها وألوانَِها إلى المناطِق الُمحررةِ عبَر إصالحِ 
بُناَهــا التحتيَِّة ومرافِِقَها الخدماتيَِّة انطالقاً ِمْن التزاِم الدولِة واجباتَِها 
ومسؤولياتَِها تجاهَ كّلِ مواطٍن سورّيٍ وهذا َما أثمَر الحقاً عْن عودةِ 
الماليين ِمَن الُمهجريَن إلى مناطِقِهْم وأعماِلِهْم. الركيزة الثالثة وفق 
خميس، ال تقل أهمية عن الركيزتيِن الســابقتيِن، لجهة ان ما ينتظُر 

معرض دمشق الدولي “رسالة سورية إلى العالم”

بمشاركة 38 دولة وما يزيد على 1700 شركة محلية وعربية وأجنبية وعلى مساحة تتجاوز 105 آالف متر مربع 
انطلق معرض دمشق الدولي بنسخته الواحدة والستين على أرض مدينة المعارض في رعاية رئيس الجمهورية 
العربية السورية بشار األسد بشعار “من دمشق إلى العالم”، وقد ناب عن الرئيس األسد في افتتاح المعرض 
وسفراء  وأبخازيا  والقرم  وإيران  لبنان  من  وزراء  حضور  في  خميس،  عماد  المهندس  الوزراء  مجلس  رئيس 
المهنية وشخصيات سياحية  واالتحادات  الشعب  أعضاء مجلس  من  وعدد  وأجانب  عرب  وديبلوماسيون 

ونقابية ومهنية وممثلون عن الشركات المشاركة ووفود تجارية وصناعية وإعالمية عربية وأجنبية.

تنوع االقتصاد السوري
في كلمته خالل حفل افتتاح الدورة الثالثة للمعرض بعد توقف استمر 
لسنوات خمس نتيجة اإلرهاب نقل المهندس خميس للحضور محبة 
الرئيس بشــار األســد وترحيبه بضيوف ســورية، وتقديره العميق 
للجهود التي بُذلْت على مداِر األشــهِر الماضيــِة النعقاِد هذِه الدورةِ 
بالصورةِ التْي تليُق بانتصاراِت سوريةَ وجيِشها، موضحاً أن الحرُب 
التي تعرضْت لَها سورية لم تكن ذاَت طابعٍ عسكرّيٍ وسياسّيٍ فحسْب 
بْل كانْت في جانٍب مهّمٍ ِمنَها حرباً إرهابيةً اقتصاديةً جسدتها عملياُت 
التخريِب والتدميِر الُممنهَجِة للمنشآِت والمعامِل والممتلكاِت العاّمِة 
والخاّصــِة وعملياُت النهِب والســرقِة للموارِد والثــرواِت الطبيعيِة 
وجســدتَها كذلَك العقوباُت االقتصاديةُ الخارجيةُ الظالمة، معتبراً ان 
وجودُ االقتصاٍد القوّيٍ المتنوعٍ المبنّيٍ على تعدديٍة واســعٍة وتكامليٍّة 
ووجودُ مؤسساٍت عاّمٍة وخاّصٍة إنتاجيٍّة وخدميٍّة ُمتماسكٍة وراسخٍة 
بانتمائهــا الوطنــي والكفاءات والخبــرات التي بقيْت علــى عهِدَها 
وإخالِصَها لسورية، لما كان صمود سورية وتجاوِزها لكّلِ ما حيَك 
ويُحاُك عالنيّةً وســّراً ضدَّ لقمِة عيِش المواطِن الســورّيِ وثرواِت 
وموارِد وطنِه مؤكدا أن معرُض دمشَق الدولّيِ بأجنحتِِه ومشاركيِه 
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فرصة استثمارية مهمة
المدير العام للمؤسســة العامة للمعارض واألســواق الدولية غسان 
الفاكيانــي أوضح في كلمته خــالل االفتتاح أن مســاحات العرض 
تجاوزت في دورة هذا العام 100 ألف متر مربع ووصلت الى 105 
االف متر مربع بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية و1700 شركة، 
مؤكداً أنها أكبر الدورات مساحة في تاريخ دورات معرض دمشق 
الدولي، ومعرباً عن أمله في أن تحقق هذه الدورة األهداف المرجوة 
فــي التواصل وتبــادل المنتجــات وتوقيع العقود وإبــرام الصفقات 
واالطالع على المنتجات المحلية وفرص االســتثمار في ســورية، 
وأن تحقــق هــذه الدورة من المعرض أيضــاً األهداف المرجوة في 
زيــادة تبــادل المنتجات وإبرام العقود والصفقــات، واالطالع على 
الصناعة الســورية مع دخول االقتصاد الســوري مرحلة التعافي، 

وكذلك التعرف إلى الفرص االستثمارية الموجودة في سورية.

استمرار الرسالة االقتصادية
ولفــت الفاكيانــي إلى أن فريقاً مــن الخبراء والمهندســين العاملين 
المهرة عملوا من أجل أن تكون فعاليات المعرض وأقسامه مناسبة 
للفرح وفرصة للتعرف على ما يحمله األصدقاء من بديع صناعاتهم 
ومنتوجهــم الوطني الفاخر وليكون نافذة مضيئة للعالم ليتعرف من 
خاللها على دمشــق الصمود والعراقة والثقافة والصناعة والمحبة 
والسالم، مؤكداً أن معرض دمشق الدولي سيستمر حاضراً برسالته 

النبيلة االقتصادية واإلنسانية.

طريق الحرير
وبعد الكلمات الرسمية تم عرض وثائقي قصير عن تاريخ معرض 
م عرض لتاريــخ طريق الحرير  دمشــق الدولي منذ انطالقتــه وقُدِّ
الــذي يعتبر الطريــق التجاري األقدم في العالم الممتد عبر دمشــق 
إلــى الصين عبر لوحات فنية تمثل تاريخ وتــراث الدول التي يمر 
بهــا طريق الحرير ال ســيما الصيــن وإيران كما قُدمــت فقرة فنية 

البــالدَ في مرحلِة َما بعدَ الحرِب قَدْ يكوُن أخطَر مّما واجَهتهُ خالَل 
ســنواِت الحرِب، لذلَك ال بدَّ ِمن االستعداِد لتلَك المرحلِة ألنَّ الخياَر 
الوحيدَ المتاَح أماَم السورييَن هَو وأدُ الموِت واستيالدُ الحياةِ والنجاحِ.

مشروعات تنموية شاملة
وانطالقــاً من ذلك، يقول خميس، إنَّ الحكومــةَ عملْت خالَل الفترةِ 
الماضيِة على ملفاٍت عديدةٍ ِمن شأنِها توفيُر األرضيِة المناسبِة لتلَك 
المرحلِة والتي بدأْت فعالً مع تنفيِذ مئاِت المشــروعاِت التنمويِة في 
ُمختلِف المحافظاِت وإعادةِ هيكلِة دوِر مؤسســاِت الدولِة بما يصوُن 
ــُخ انتصــاراِت الجيش العربي الســوري ويحقِّــُق التطلعاِت  ويرّسِ

المستقبليِة المشروعِة للشعِب السوري.

مشاريع التعاون االقتصادي
وأشــار رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى أن هاجُس سوريةَ منذُ 
الدورةِ األولى لمعرِض دمشــَق الدولّيِ قبَل نحِو خمسٍة وستيَن عاماً 
كان تعزيَز مجاالِت التعاوِن االقتصادّيِ والتجارّيِ بيَن ُمختلِف دوِل 
المنطقِة والعالِم وفتَح آفاٍق جديدةٍ لتبادِل الخبراِت والمعارِف، واليوَم 
يعــودُ معرُض دمشــَق الدوليُّ ليكمَل ِمن جديٍد رســالتهُ االقتصاديَّةَ 
واالجتماعيَّةَ والثقافيَّةَ والحضاريَّةَ وليكوَن صلةَ الوصِل بيَن الشرِق 
والغرِب وجســراً للتبادِل التجارّيِ والتعاوِن االســتثمارّيِ والثقافّيِ 
ــةً لتعاوٍن اقتصــادّيٍ إقليمــّيٍ ودولّيٍ  بيَن الشــعوِب الحــرةِ ومنصَّ
يحفُظ للشــعوِب ثرواتَِهــا وموارِدَها ويُعزُز ِمــن عالقاتَِها التجاريَِّة 
واالستثماريَِّة البينيَِّة، مؤكداً ان سوريةَ ترحُب بكّلِ مشروعٍ للتعاوِن 
االقتصادّيِ ثنائيّاً كاَن أم جماعيّاً، ال سيما وأن سورية وهَي تتحضُر 
لمرحلِة إعادةِ اإلعماِر والبناِء، تزخُر حاليّاً بفرٍص استثماريٍَّة ُمغريٍة 
تدعُمَها جهودٌ حكوميَّةٌ مكثفةٌ لتوفيِر بيئٍة تشــريعيٍَّة وإداريٍَّة ُمحفزةٍ 
وُمشجعٍة لالســتثماِر المحلّيِ واألجنبّيِ، معتبراً ان معرُض دمشَق 
الدوليُّ يشــكل فرصةً للمشــاركيَن والضيوِف لالطــالعِ على تلَك 

الفرِص وتطوراِت المناخِ االستثمارّيِ في سورية.
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لفرقة تمثل الفن الروســي إلى جانب عمل مسرحي راقص بعنوان 
“من دمشق إلى العالم” شاركت فيه فرق عدة فنية وكورال جرحى 

الجيش العربي السوري.
وبعــد االفتتاح، جال رئيس مجلــس الوزراء المهندس عماد خميس 
بصحبــة وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ســامر 
الخليل على مجموعة من األجنحة اطلع خاللها على انواع المنتجات 
المشــاركة في المعرض واســتمع من القائمين علــى األجنحة إلى 

شروحات عن مشاركات بالدهم وقطاع االعمال فيها.

المشاركة اللبنانية
وفــي إطار المعرض وحفــل افتتاحه الذي حضره على المســتوى 
الرســمي من لبنان وزراء المالية والزراعة والدولة لشؤون مجلس 
النواب، اعتبر وزير المالية اللبناني علي حســن خليل أن المشاركة 
الواســعة في معرض دمشق الدولي ال سيما الحضور اللبناني على 
المستويين الرسمي والخاص تؤكد أهمية وعمق العالقة بين البلدين 
داعيا إلى تكريس العالقة األخوية بين ســورية ولبنان أكثر لما فيه 
مصلحــة البلدين في المرحلة المقبلة، في حيــن أكد وزير الزراعة 
حســن اللقيس أن اللبنانيين والســوريين شــعب واحد في بلدين وال 

يمكن ألحد أن يفصلهما.

مجتمع األعمال اإلماراتي
وعلــى هامش احتفــال افتتاح المعرض وفــي تصريح للصحافيين 
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة نائب رئيس اتحاد غرف 
اإلمارات عبد هللا سلطان العويس، ان مشاركة اإلمارات بوفد يضم 

40 مــن رجــال األعمال يمثلــون توليفة من القطاعــات الصناعية 
والتجاريــة تأتي لدفع العالقات االقتصادية بيــن البلدين نحو األمام 
خصوصاً وأن هناك الكثير من رجال األعمال اإلماراتيين يرغبون 
في عقد شــراكات تقوم على المنفعة المتبادلــة وزيادة حجم التبادل 
التجــاري. أما األمين العام التحــاد غرف اإلمارات حميد محمد بن 
ســالم، فأكــد جهوزية اإلمارات مــن الناحية القانونيــة والفنية لنفاذ 
المنتج الســوري إلى أســواقها وكذلك نفــاذ المنتــج اإلماراتي إلى 
ســورية الفتا الى ان معرض دمشــق الدولي يعتبر فرصة غاية في 
األهمية الطالع الجمهور الســوري ومجتمع االعمال في ســورية 
على المنتجات اإلماراتية بمختلف أنواعها، معتبرا أن مشاركة 26 
شــركة إماراتية في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي دليل حقيقي 

على إقبال المنتجين اإلماراتيين نحو السوق السورية.

10 شركات جزائرية
ومن الجزائر، اعتبر مدير الجناح الجزائري زويوش عبد الرحمن 
فــي تصريحــه للصحافييــن أن الهدف من المشــاركة فــي الدورة 
الحاليــة لمعرض دمشــق الدولي تمكيــن العالقــة االقتصادية بين 
ســورية والجزائر، واصفا الدورة الحالية بدورة العودة للمشــاركة 
في المعرض بعد انقطاع عنه دام لســنوات، منوها بمشاركة العديد 
من شــركات القطاعين العام والخاص مــن الجزائر ومبيناً ان عدد 
الشركات المشاركة يصل إلى عشر تمثل الشركات المنتجة للجلود 
والبــالط والمحركات الكهربائية والنســيج والري. وشــدد على ان 
الى 300 متر مربع هو توقيع عقود اقتصادية بين البلدين.الهدف األبرز لمشــاركة الشركات الجزائرية بجناح تصل مساحته 
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جائزة B.A.U.M لمدير “غروهي”

حصل المدير التنفيذي للعمليات في “غروهي” المتخصصة بتوريد 
التجهيزات الصحية للمطابخ والحمامات، توماس فوهر، على جائزة 
البيئة واالســتدامة للعام 2019 عن فئة “الشركات الكبيرة” المقدمة 
من شبكة الشركات B.A.U.M. وقد نجحت “غروهي” تحت إدارة 
فوهر، بأن تصبح واحدة من العالمات التجارية األكثر اســتدامة في 
الصناعة الصحية. وكشــف فوهر، أنه بحلول 2020 ســتصبح كل 

العمليات في مصانع غروهي خالية من ثاني أكسيد الكربون.
يذكر أن جائزة B.A.U.M تُعنى بتكريم شخصيات حجزت لنفسها 
مكانة عالمية من خالل التزامها المتميز والمبادرات النموذجية في 

مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

“لوفر” يوسع قسم الفنون اإلسالمية

افتتــح متحف “اللوفر” في باريس، مســاحات جديدة وموســعة في 
قسم الفن اإلسالمي بهدف تسليط الضوء على هذا الفن العريق بدعم 
من مؤسسة الوليد لإلنسانية العالمية. وتتألف المساحات الجديدة من 
مدخل رحب ومساحة عرض مؤقتة، وتتيح للزوار التعرف على أهم 
المجموعات الفنية اإلسالمية عن كثب عبر تجربة أكثر سالسة، مما 
يساهم في بناء جسور متينة بين األديان والثقافات والبلدان المختلفة.  
وسيتسنّى للزوار االستمتاع بعروض تفاعلية ومشاهدة قطع مختارة 
خصيصاً للتعريف بتاريخ الفن اإلسالمي. فيما تستعرض المساحة 
المركزية مجموعــة متنوعة من األعمال الفنية والقطع األثرية من 

بلدان مختلفة، بدءاً بإسبانيا ووصوالً إلى الهند.

حرة عجمان في “الذكاء االصطناعي”

شــاركت منطقــة عجمــان الحرة بمعــرض الــذكاء االصطناعي 
2019، والــذي اســتضافته جامعــة عجمــان، بهدف اســتقطاب 
الشــركات العاملة بقطــاع الذكاء االصطناعي، وشــارك بالفعالية 
مديــر عام منطقة عجمــان الحرة بالتكليف فاطمة ســالم، ورئيس 
دائرة البلدية والتخطيط في عجمان راشد بن حميد النعيمي، ووزير 
الدولــة للذكاء االصطناعي عمر بن ســلطان العلماء، وخبراء في 

مجال الذكاء االصطناعي.
وتمحــورت موضوعــات المعرض، حول آليات اســتخدام الذكاء 
االصطناعــي فــي مجاالت الســياحة والنقــل والصناعــة والبيئة 

وغيرها من المجاالت.

قمة نمو المشاريع الحرة في الصين

انطلقت قمة نمو المشاريع الحرة الداخلية في شينغداو جنوب غرب 
الصيــن، بمشــاركة ممثلي الدوائــر الحكومية، ومشــاريع مملوكة 
للدولة، ومؤسســات ماليــة وجامعات، حيث تبادلوا آراءهم بشــأن 
طــرق التحول والتحديث، وذلك لمســاعدة المشــاريع على تحقيق 

التنمية عالية النوعية.
وأوضــح بــول أم رومر، الحائز علــى جائزة نوبل فــي االقتصاد 
2018، أن االبتكار في نموذج األعمال هو المفتاح للشــركة، وهو 
أمر ال يمكن فصله عن التخطيط العلمي والتنسيق، ومن الضروري 
تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين وخلق قيمة للمجتمع، ال سيما 

في مجاالت مثل تغير المناخ وحماية البيئة.
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تفاهم بين إستونيا وأبوظبي الرقمية

“سيركو” تحتفي مع هيئةطرق دبي

اســـتقبلـــت 
رئـيـســـــــة 
جمهوريــــة 
إســـــتـونيـا 
كريـســــتـي 
كاليواليـــد، 
مــن  وفـــداً 
هيئة أبوظبي 
الـرقمـيـــــة 
برئاسة مدير 

عام الهيئة روضة سعيد السعدي، وذلك خالل زيارة رسمية عكست 
حــرص الهيئة على مواكبــة أحدث المســتجدات العالمية لتوظيف 
التقنيات الحديثة والحلول الحكومية الرقمية المبتكرة بما يعزز مكانة 

أبوظبي الريادية ويدعم تنافسيتها في كافة المجاالت.
وخــالل الزيارة وقعــت هيئة أبوظبي الرقمية وجمهورية إســتونيا 
مذكــرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجــال الحكومة الرقمية، وتفعيل 
أطــر التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار تعزيز 

الشراكة في مجال التحول الرقمي في البلدين.

احـتـفــــــت 
“ســـيـركـو 
ق  لشــــــر ا
األوســــط” 
المتخصصة 
فـي توفيـــر 
ت  مـــــا خـد
ع  لـقـطـــــا ا
 ، م لـعـــــــا ا
بمـرور عقد 

على شــراكتها مع هيئة الطــرق والمواصالت في دبي، والتي بدأ 
تعاونهــا معها منذ أن تولت “ســيركو” عمليات تشــغيل وصيانة 

مترو دبي في سبتمبر/أيلول 2009.
وبهذه المناســبة، قال الرئيس التنفيذي لـ“ســيركو” فِل مالم: تمّكنا 
مــن خــالل الجمع بيــن خبرتنا فــي إدارة خطوط المترو واســعة 
النطاق ورؤية وريادة هيئة الطرق والمواصالت، من توفير نظام 
مخصــص للنقل العام أصبح رمــزاً لمدينة دبي، ونتطلع إلى مزيد 

من التعاون من أجل االستمرار بتقديم تجربة مميزة للعمالء.

التحضير للمنتدى العالمي لالجئين

تحــت رعايــة الملكة رانيــا العبدهللا، عقدت مؤسســة الملكــة رانيا 
للتعليم والتنمية بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفل ومعمل عبد اللطيف 
جميل العالمي للتعليــم بمعهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا، اجتماعاً 
رفيع المســتوى في عمان، لبحث أزمة الالجئين والتعليم، وذلك في 
أعقاب المائدة المســتديرة رفيعة المســتوى التي ُعقدت على هامش 
منتدى دافوس في كانون الثاني/يناير 2019، بحضور الملكة رانيا، 
ومشاركة الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية هيلي ثورنينج 
شميدت، رئيس الوزراء الدنماركي السابق ورئيس “مجتمع جميل” 
حسن جميل، في إطار التحضير للمنتدى العالمي لالجئين الذي تنظمه 

مفوضية شؤون الالجئين في جنيف في كانون األول/ديسمبرالقادم.

مباحثات ... بين اإلمارات وأميركا

استقبل اتحاد مصارف اإلمارات وفداً أميركياً ترأسته وكيلة وزارة 
الخزانــة األميركية ســيجال مانديلكــر، وذلك في اجتمــاع أقيم في 
أبوظبي بين ممثلي رؤساء المصارف التنفيذيين في اإلمارات ووفد 
الخزانة األميركية، في إطار تعزيز العالقات المالية والمصرفية بين 

المصارف اإلماراتية واألميركية.
وشــملت قائمة المســؤولين التنفيذيين الذين مثّلــوا اتحاد مصارف 
اإلمــارات، المدير العام التحاد مصــارف اإلمارات جمال صالح، 
والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري عالء عريقات، وشخصيات 
أخــرى. بينما ضــّم الوفد األميركي نائب مســاعد وزيــر الخزانة 
ســيث أنجر، وكبير المستشــارين وآري ريدبورد، وملحق الخزانة 

األميركية في اإلمارات وسلطنة ُعمان بول خوري وغيرهم.
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اإلمارات في اجتماع السياحة العالمية

شــاركت دولة اإلمارات، ممثلة فــي وزارة االقتصاد في االجتماع 
الـ23 للجمعية العامة لمنظمة الســياحة العالمية، والذي أقيم بمدينة 
سان بطرسبرج بروسيا االتحادية، وذلك بمشاركة وزراء السياحة 
ووكالء الــوزارة المســؤولين عــن قطاعات الســياحة فــي الدول 

األعضاء بمنظمة السياحة العالمية.
وتمثل اجتماعات الجمعية العامة محطة رئيسية على جدول أعمال 
منظمــة الســياحة العالمية، حيث توضع خاللها السياســات العامة 
ويتــم انتخاب رؤســاء وأعضاء كافــة الكيانات واللجــان الفرعية 
والرئيسية للمنظمة، ومناقشة كافة القضايا الخاصة بقطاع السياحة 

حول العالم.

الشحي يبحث التعاون مع “تشانغدو”

بحــث وكيــل وزارة االقتصاد للشــؤون االقتصادية فــي اإلمارات 
محمد أحمد الشحي، سبل تعزيز التعاون بين بالده ومدينة تشانغدو 
عاصمة مقاطعة سيشــوان الصينية في عدد من المجاالت الحيوية، 
من أبرزها التجارة واالستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية 
والســياحة، جاء ذلك خالل لقائه وفداً من تشــانغدو يترأســه عضو 
لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة سيشوان فان ريبينغ، الذي 
أبدى اهتمامه بتعريف مجتمع األعمال اإلماراتي بفرص الشــراكة 
والتعاون التجاري واالستثماري بمدينة تشانغدو. كما أوضح حرص 
الحكومــة على دعــوة رجال األعمــال والمســتثمرين اإلماراتيين 

لالطالع على الفرص التنموية التي تطرحها أسواق المدينة.

UAESA عضو في غرفة الشحن الدولية

 اختيرت “جمعية اإلمارات للشــحن البحري” )UAESA( لتكون 
عضواً كامل العضوية في “غرفة الشحن الدولية” )ICS(. وتكتسب 
مذكرة التفاهم أهمية عالية كونها توفر إطاراً متكامالً لتعزيز جسور 
التعــاون الوثيــق بيــن الجمعية وغرفة الشــحن الدوليــة، بما يخدم 
التطلعات المشتركة. وتحدّد المذكرة أدوار ومسؤوليات كال الطرفين 
فيما يتعلق بتمثيل مالك ومشغلي السفن ضمن كافة قطاعات الشحن 
والتجــارة أمام الهيئــات التنظيمية والمنظمات اإلقليميــة والعالمية 
وغيرهــا من الجهات المؤثرة على قطاع الشــحن الدولي. وقد وقع 
على مذكرة التفاهم كل من رئيس غرفة الشحن الدولية إسبن بولسون 

ورئيس جمعية اإلمارات للشحن البحري عبد الكريم المصعبي.

زيادة السياح الروس إلى االمارات

نظمــت وزارة االقتصــاد االماراتيــة معرضاً ترويجيــاً متنقالً في 
جمهورية روسيا االتحادية، يعرف بحوافز ومقومات قطاع السياحة 
فــي دولة اإلمارات، ويروج للدولة كوجهة ســياحية واحدة متميزة 
ومستدامة. ويعد السوق الروسي من أهم األسواق السياحية للدولة، 
حيث تســتقبل اإلمارات أعداداً متزايدة من السياح الروس بصورة 
ســنوية، وهو ما تؤكده إحصاءات زوار الدولة من روســيا، والذين 
بلــغ عددهم نحو 1.1 مليــون زائر خالل عام 2018، بزيادة قدرها 

37.4 % مقارنة بعام 2017.
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(FRONA) بنك الشام يعتمد برنامج

“كفيتو ووفيتو” لمسّرحي الجيش

وقع بنك الشام مع شركة 
مذكـــرة   )Iceberg(
تعــاون حــول اعتمــاد 
 )FRONA( برنامــج
لتقييــم وإدارة المخاطر 
التشغيلية. وقال الرئيس 
التنفيــذي لبنــك الشــام 
أحمد يوسف، إن اعتماد 
 )FRONA( برنامج 
جزء من مسؤوليتنا في 

تطوير سياسات عامة وخطط إلدارة مخاطر التشغيل واألخذ بعين 
االعتبار كل ما له صلة بهذه المخاطر للتقليل أو الحد منها مستقبالً 

وتعزيزاً لثقة المتعاملين مع بنك الشام.
بدوره، تحدث المدير العام لشركة )Iceberg(، وليد قسومة، قائالً: 
نشــكر بنك الشام على ثقتهم ودعمهم الدائم الكفاءات الشبابية، وهذا 
يعكس مدى وعي وإيمان البنك بالســوق السورية المليئة بالخبرات 
والمواهب القادرة على منافســة الشــركات األجنبيــة، خاصة أمام 

التحديات التي يواجهها االقتصاد السوري.

اختتم بنك ســورية الدولي اإلســالمي بالتعاون مع وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل ومركز اإلرشاد الوظيفي وريادة األعمال التابع 
للوزارة، إحدى مبادرات “كفيتوا ووفيتوا” الخاصة بمسرحي الجيش 
العربي السوري من خدمة العلم. وأشار الرئيس التنفيذي للبنك بشار 
الســت خالل الحفل، على أن االهتمام بالمســؤولية االجتماعية يعد 
جزءاً أساســياً من اســتراتيجية البنك، موضحاً أن هذه المبادرة هي 
واجب تجاه هؤالء األبطال الذين وقفوا شامخين أمام الحرب الظالمة 
التي تعرضت لها سورية على مدى أكثر من ثماني سنوات في سبيل 
إعــادة األمن واألمان لكل شــبر من أرض ســورية الغالية. واختتم 

الحفل بتوزيع الشهادات على المسرحين الذي التحقوا بالبرنامج .

“نجاحنا مع البركة بيكبر”

 قامت جمعية المبرة النسائية وبنك البركة سورية باالحتفال بإطالق 
13 مشروع صغير لألمهات المسجالت لدى الجمعية. وقال الرئيس 
التنفيــذي للبنــك محمد عبد هللا حلبي، نحن فخورون كوننا شــركاء 
“المبرة” في المبادرة التي تعزز دور المرأة في التنمية االقتصادية 

وتشجعها على إنشاء مشاريع متناهية في الصغر.
من جهتها، قالت رئيسة جمعية المبرة منى مهنا، ايماناً منا بالتشاركية 
فــي نجــاح أي عمل كانت لنــا تلك التجربة مع بنــك البركة والذين 
نعتبرهــم شــركاؤنا في النجــاح، وقامت الجمعية بإعداد مشــروع 
نجاحنا مع البركة بيكبر، الذي كان تمويله من بنك بركة المشــهود 
له بالمســؤولية المجتمعية. وقد ساهم “مشــروع نجاحنا مع البركة 

بيكبر” بمساعدة 12 سيدة لتنفيذ مشاريعهن وتحقيق أحالمهن.

... ويطلق حملة العودة إلى المدارس 

أطلق بنك الشــام حملة خيرية بمناسبة “العودة إلى المدارس”، يوم 
08/09/2019، في مشــروع الصليبة بمدينــة الالذقية. وتضمنت 
الحملة توزيع كافة المســتلزمات المدرســية علــى 400 طالب من 
مختلف المراحل الدراســية والمسجلين لدى جمعية رعاية الطفولة 
ومعهــد الريادة التعليمــي التابع للجمعية الذي يُعنــى بتقديم دروس 
مجانية لطالب الشهادتين اإلعدادية والثانوية. وقال الرئيس التنفيذي 
أحمد يوسف اللحام: نسعى من خالل الحملة إلى رفع مستوى الوعي 
حول أهمية التعليم، وتحفيز الطالب على بذل أقصى الجهود الممكنة 

وحثهم على التعلم من خالل توفير االحتياجات األساسية للطالب.
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تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا

عقدت الهيئات االقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير لقاء 
عمل مع رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي الفرنســي باتريك 
برناســكوني والوفد المرافــق في مقّر غرفة بيــروت وجبل لبنان، 
بمشــاركة رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي اللبناني شــارل 
عربيد، تم خالله البحث في سبل تنمية العالقات بين القطاع الخاص 
فــي البلدين، والتعاون بين مختلف هيئــات المجتمع المدني البتكار 
الحلــول واألفكار التي من شــأنها دفــع عملية التنميــة االقتصادية 
واالجتماعية. وأشــاد برناســكوني بتوقيع بروتوكــول التعاون مع 
المجلــس االقتصادي واالجتماعي اللبناني، وقــال: إن هذه الخطوة 
من شأنها زيادة التعاون بين المجلسين وتمكين المجلس اللبناني من 

االفادة من خبراتنا لما في مصلحة لبنان االقتصادية واالجتماعية.

جائزة تقديرية لمدير عام ليبان بوست

حصــل رئيس مجلــس إدارة ومدير عــام ليبان بوســت خليل داود 
 Corporate Social Intrapreneur of the year علــى جائزة
2019 التقديرية إلى جانب 6 فائزين آخرين من حول العالم. تم منح 
هذه الجائزة تقديراً لمســاهمات داود الملهمة والعملية والجريئة في 
هذا القطاع والتي أدّت الى تحســين وضع العالم بشكل عام ووضع 

لبنان بشكل خاص.
وأعــرب داود عن فخــره لتلقي هذه الجائــزة المرموقة قائالً: هذا 
يؤكــد أن مجتمعاتنا تحتاج إلى االبتكار االجتماعي، الذي يســاعد 

في مجال األعمال أيضاً. كيفية تحقيق ذلك تعود إلينا.

مبادرة إضفاء راحة البال إلى الحياة

 ،LIFE أطلق مشــروع توســيع ســبل العيش والشــمول المالــي
الممــّول من الوكالــة األميركية للتنمية الدوليّــة، بالتعاون مع بنك 
 Bringing Peace لبنــان والمهجر مبادرة جديدة وموضوعهــا
of Mind to LIFE أي “إضفــاء راحــة البال إلى الحياة” لضّم 
األشــخاص في المناطق اللبنانية النائية إلى استراتيجية المصرف 

في مجال الشمول المالي.
وأقيم حفل خاص بالمناسبة في حضور مديرة بعثة الوكالة األميركية 
للتنمية الدولية في لبنان اّن باترسون، ورئيس مجلس اإلدارة المدير 
العام لبنك لبنان والمهجر ســعد أزهري. وفــي إطار هذه المبادرة، 
أطلق البنك حســاب التوفير الجديد  “بلّش/START” الذي يشجع 

أصحاب المداخيل المحدودة على ادخار األموال.

تعزيز الجاهزية في األمن اإللكتروني

وقعت الهيئة العامة للتخصيص والشــراكة اتفاقية مشروع توازن 
ألكاديمية األمن اإللكتروني المتقدم مع مجموعة تاليس الفرنســية 
كجزء من التزامها مع السلطنة من خالل برنامج توازن المعروف 
عالمياً ببرنامج األوفســت، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة 

الشيخ عبدهللا بن ناصر البكري.
وقــد وقــع االتفاقية مــن جانب الهيئــة الرئيس التنفيــذي ظافر بن 
عوض مرعي الشــنفري ومن جانب مجموعة تاليس  نائب رئيس 

مجموعة تاليس لتقنيات وحلول األمن اإللكتروني بير جين.

112



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 | تشرين األول/اكتوبر 2019

انطالق اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية

اســتضاف بابا الكنيســة الكاثوليكية، البابا فرنســيس، االجتماع األول للجنة العليا 
لتحقيق أهداف وثيقة األخّوة اإلنســانية الذي ُعقد أخيراً في المقر البابوي للكنيســة 
الكاثوليكيــة فــي الفاتيكان. وحضر االجتماع األول جميع أعضاء اللجنة المســتقلة 
التــي تشــّكلت حديثاً، والذين تجمعهم رؤية مشــتركة تتمثل فــي االتحاد والتعايش 

السلمي المشترك.

شخصيات قيادية ودينية
وتضم اللجنة، التي تم تشــكيلها في آب/أغسطس الماضي، في عضويتها، نخبة من 
الشخصيات القيادية الدينية والثقافية واألكاديمية من جميع أنحاء العالم، حيث تستمد 
اللجنة أعمالها من األهداف التي نّصت عليها وثيقة األخوة اإلنسانية من أجل السالم 
العالمي والعيش معاً، التي وقع عليها كل من البابا فرنسيس، واإلمام األكبر الدكتور 

أحمد الطيّب شيخ األزهر، وذلك في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وقد رّكز االجتماع الذي ُعقد في “كازا ســانتا مرتا” على وضع الهيكل التنظيمي 
وصياغــة المهمة المنوطــة بتنفيذها، فضالً عن التصديق على اســتقالليتها كلجنة 
استشــارية، يدفعها تحقيق الهدف المتمثل في التعايش السلمي المنصوص عليه في 

وثيقة األخوة اإلنسانية.

النظام األساسي
وجــرى خالل االجتماع اختيار المطران ميغيل أنخيل أيوســو غويكســوت رئيس 
المجلــس البابوي للحوار بين األديان رئيســاً للجنة، والقاضــي محمد محمود عبد 

السالم المستشار السابق لشيخ األزهر أميناً للسر.
كما تم اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، وهم: المونسنيور يؤانس لحظي جيد، وياسر 
حارب المهيري، وســلطان الرميثي. وتضمنت أعمال االجتماع األول أيضاً العمل 

على صياغة النظام األساسي الذي سينظم عمل اللجنة.

113



إبراهيم حيدر

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2019

ال مؤشرات تدل حتى اآلن أن لبنان سيحصل على قروض “سيدر” التي تعهدتها دول مانحة 
وجهات دولية في باريس قبل سنة و4 اشهر. الواقع أن الشروط التي وضعتها هذه الدول 
تظهر ان لبنان عاجز عن االلتزام بها أو الســير بإصالحات بنيوية لإلفراج عن القروض وإن 
كانت تحت إشــراف دولي. لكن الواضح أن فرنسا من بين الدول المتعهدة هي الوحيدة 
التي تعلن انها تريد مســاعدة لبنان وتنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”، وهذا األمر له أسباب 
تاريخية لدى الفرنسيين وحسابات لها عالقة بالمنطقة. لكن الموقف الفرنسي من إطالق 
“ســيدر” كان مشروطاً، وفق ما كشــفه اللقاء االخير في باريس بين الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

ويرتب هذا الموقف مسؤوليات لبنانية كبيرة، إذ أن الوقت المتبقي للحصول على القروض 
من الجهات والدول التي شاركت في مؤتمر “سيدر” صار ضاغطاً، وفي الوقت ذاته لم يعد 
يمكن لبنان أن يتحمل خسارة العالقة بعدد من الدول التي تستطيع بإمكاناتها مساعدة 
لبنان ومده بالودائع والســيولة، فلبنان بحاجة اليوم للدعم واالحتضان أكثر من اي وقت، 
ووضعه يختلف عما كانت عليه األمور عندما عقدت مؤتمرات باريس 1 و2 و3، حتى عندما 

كان مهدداً باإلفالس قبل 18 سنة.

الواقــع أن تأمين الدعم المالي أو القروض وفق تعهدات الدول في “ســيدر”، بات مرتبطًا 
بجملة ملفات وشــروط، إذ ان المســاعدة ال ترتبط بالجانب التقني أو األداء فحسب، إنما 
باإلصالح وحتى بالموقف السياســي أيضاً، إذ ان بعض القروض مرتبط بموقف لبنان من 
الصراع في المنطقة وهذا يرتب تعقيدات إضافية للحصول على المساعدات، نظراً الرتباط 
البلد بكل ما يحصل في المنطقة. ويبدو أن تسييل القروض ليست مسألة سهلة بل هي 
مرتبطة بالثقة أواًل، إذ أن الفرنسيين غير مقتنعين إلى اليوم بالمسار اإلصالحي في لبنان وال 
باألداء المالي واالقتصادي واإلداري، فال ثقة باإلدارة السياسية وإن كان األمر يرتبط بشروط 
تفرضها باريس والدول المانحة، وال بطريقة إدارة المشاريع واالستثمارات، إذ ينقل البعض 
مالحظات للفرنســيين عن طريقة المحاصصة وتقاسم المشــاريع بين القوى وتوزيعها 
لحسابات معينة. حتى أن الفرنسيين الذين يتولون التسويق لملف سيدر يدققون بأسماء 
متعهدين، بما يعني أن القروض مشــروطة باإلشراف على كل المشاريع ومن يتوالها في 

لبنان، حتى في صوغ السياسة االقتصادية أو المشاركة في مشاريع استثمارية.

أما الخالفات في البلد منذ انعقاد “ســيدر” في أيار/مايــو 2019، فأقلقت الدول المانحة، 
خصوصاً االوروبيين والفرنســيين، وإن كانت هذه الدول تحرص على االستقرار في لبنان، 
لكن لديها مخاوف من أن أي إنهيار قد يفتح على سلسلة من الفوضى لن تكون المنطقة 

بمنأى عنها.

القروض للبنان وشروط الدول المانحة
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