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ال نبالغ إذا قلنا أن ما يمر به لبنان من أزمات سياســية ومالية واقتصادية، هو 
ي الذي شهدته الساحات وأدى إىل استقالة رئيس  ي تاريخه. فالحراك الشع�ب

االخطر �ف
ي يعيشها 

ي البلد، انطلق من المأساة ال�ت
الحكومة ســعد الحريري وشل الحركة �ف

ائب  اكمة أشعلتها ال�ف اللبنانيون وهي ليســت وليدة ساعته بل نتيجة أزمات م�ت
اجع عنها. أما  يبة الواتساب قبل أن يتم ال�ت ف ح�ت ب�ف ي فرضت عىل كل اللبناني�ي

ال�ت
ل المتظاهرون إىل الشارع من أزمة مالية ونقدية  ف االأخطر فكان ما حدث قبل أن ي�ف
وفقدان للعملة الصعبة وارتفاع قياسي للدين العام، كشفت أن الحكومة لم ترى 
ف أعباء إضافية وثقيلة، وهي وحدها  ي معالجة المشكالت إال بتحميل المواطن�ي

�ف
أشعلت الشارع قبل المطالبة باستعادة االأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.

ف باتوا عىل مسافة من حكامهم وال  ي لبنان هو االأخطر الأن اللبناني�ي
إن ما جرى �ف

ي مثلت القوى السياسية، فيما كانت 
يثقون بالسياسات االقتصادية للحكومة ال�ت

ي جففت خزانة المال العام، ودفعت الحكومة اىل 
ى ال�ت المحاصصة المشكلة الك�ب

ي لم يعد ممكناً الس�ي بها 
ســتدانة عىل ما يعرف بقروض “سيدر” وال�ت مزيد من االإ

كما هي بعد استقالة الحريري ال سيما بعد تأجيل االجتماعات المقررة لها. ولم 
ف من التظاهرات  ف االول�ي ي اليوم�ي

تشفع الورقة االقتصادية االصالحية للحكومة �ف
ي الحكم هرب إىل رمي 

ي كســب ثقة الناس لمعالجة المشكلة. ح�ت أن البعض �ف
�ف

ي مكان آخر وحاول تحميل م�ف لبنان وحاكمه مسؤولية ما يحصل وهو 
المشكلة �ف

ي 
، بالرغم من كل الضغوط ال�ت ي

الوحيــد الذي حافظ عىل الثقة وثبات النقد الوط�ف
تعيشها البالد.

ي تعيد معالجة 
اليوم ال بد من مسار مختلف أك�ث شفافية وثقة وبرامج إنقاذ وط�ف

نهيار الشامل. الوضع قبل أن نصل إىل نقطة الالعودة باالإ

لتجاوز المرحلة االخطر للبنان ...
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أعلــن بنك بيبلــوس اللبنانــي اتخاذه إجــراءات متعلقة 
بالسحب النقدي بالدوالر األميركي من أجهزة الصراف 
اآللي بهدف الحدّ من إســاءة اســتعماله وتجنّب عمليات 
المضاربــة علــى العمــات، موضحاً أن هــذه التدابير 
تســّهل مراقبة العمليات والتدقيق بهــا. ورداً على ما تم 
تداوله في بعض وسائل اإلعام وعلى وسائل التواصل 
االجتماعــي، طمأن البنــك زبائنه إلــى أن لديهم حرية 
التصّرف بحساباتهم عند االستحقاق، وأنهم يستطيعون 
الحضور إلــى الفرع إلتمام كافــة العمليات المصرفية 
بما فيها السحب النقدي بكل العمات. كما أكد البنك أنه 
يتمتع بواحدة من أعلى نِسب السيولة في السوق اللبنانية، 
حيث بلغت 13 % من إجمالي ودائع الزبائن بالدوالر.

بنك بيبلوس يطمئن زبائنه

مصرف لبنان يوفر الدوالرات للبنوك

أصــدر حاكم مصرف لبنان رياض ســامه قراراً 
وســيطاً حمل الرقم 13113 قضــى بتعديل القرار 
األساســي رقــم 7144 تاريــخ 30 / 10 / 1998 
المتعلــق باالعتمادات والبوالص المســتنديّة، حيث 
“يمكــن  للمصارف التي تفتح اعتمادات مســتندية 
مخّصصــة حصــراً الســتيراد المشــتقات النفطية 
)بنزين، مازوت، غاز( أو القمح أو األدوية، الطلب 
مــن مصــرف لبنان تأميــن قيمة هــذه االعتمادات 

بالدوالر األميركي”، على أن “تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على 
حدة، بتاريخ فتح االعتماد على األقل، 15 % من قيمة االعتماد المســتندي المطلوب 
بالدوالر األميركي، و100 % من قيمة االعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية”.

في ســياق منفصل، أكد ســامه، أن مصرف لبنان مستمر ضمن إمكانياته في تشجيع 
القطاعات اإلنتاجية واالقتصادية عامةً وفي تأمين استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، 
آماً من الحكومة اقرار موازنة لعام 2020 تعطي اشــارة ايجابية لألســواق من حيث 
تخفيض العجز، مشــيراً الى أننا مستعدون لتسديد استحقاقات الدولة بالدوالر ألسباب 

نقدية ولحماية مصداقية لبنان وقدرته على تمويل اقتصاده.

رياض سامه

32.7 % حصة المصارف اللبنانية من الدين بالليرة

أظهرت إحصاءات جمعية المصارف 
اللبنانيــة، أن الدين العام اللبناني ارتفع 
بنســبة 0.32 % خال الشــهر السابع 
 129.652 الــى   ،2019 عــام  مــن 
مليــار ل.ل. )86.00 مليــار دوالر(، 
مــن 129.242 مليــار ل.ل )85.73 
مليار دوالر( في الشــهر السادس منه. 

وتراجعت حصة القطاع المصرفي من إجمالي الدين المعنَون بالليرة إلى 32.7 %، فيما 
زادت حصة القطاع غير المصرفي إلى 13.9 %، كما نمت حصة مصرف لبنان إلى 
53.4 %. أمــا لجهــة توزيع الدين العام المعنَون بالعمات األجنبية، فتمركزت الغالبية 
منه في خانة سندات الخزينة بالعمات األجنبية )يوروبوند( 93.6 %، تلتها االتفاقيات 

المتعددة األطراف 4.2 % والتسهيات الممنوحة بواسطة االتفاقيات الثنائية 2.1 %.

بنك عودة ينفي تدخله بأي إثراء غير مشروع

أصدر بنك عودة بياناً توضيحياً حول ادعاء النيابة العامة 
في جبل لبنان على البنك بالتدخل في موضوع إثراء غير 
مشــروع، حيث جاء فيه: إن البنك ينفي نفياً قاطعاً تدخله 
بأي عمل متعلّق بإثراء غير مشــروع حسب ما ورد في 

ادعاء النيابة العامة، وهو يؤكد التزامه في العقود موضوع االدعاء وفي سائر العقود 
والمعامات بالقوانين واألنظمة والتعاميم دون أي مخالفة، وهو تحت سقف القانون.

دخــل علــى االراضــي اللبنانيــة 3 صيارفــة بحوزتهم 
عمــات عربية مختلفة بعد االعان عنها. وقد تم تبديلها 
بالدوالرات االميركية في أسواق بيروت ليتم شحنها الى 
تركيا. لذا، على الصيارفة وشركات الصيرفة أن يكونوا 
مرخصين بشــحن األموال من قبل مصرف لبنان أو أن 
يتم شــحن هذه األموال عبر الشركات المرخص لها من 
المصــرف أو التقدم بطلب الترخيص من مصرف لبنان 
حســب التعاميم الصــادرة عنه للقيام بأعمــال الصيرفة 
وشحن األموال مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول 
على هذا الترخيص وعندها ال قيود على المبالغ المشحونة 
وال حاجة لطلب إذن ُمســبق تبعاً لتعاميم مصرف لبنان 
القائمة. الكل يعلم أنه عند دخول األسواق اللبنانية عمات 
عربية ورقية يُعاد شــحن هذه األوراق الى الدول المنشأ 
للعملة حيث تُستبدل بالدوالر األميركي ويُعاد شحنها الى 
لبنان. ان سوق القطع اللبناني سيبقى سوقاً حراً في التعامل 
تبعــاً لقوانين وتعاميم مصرف لبنان الحالية. ولن يُصدر 

مصرف لبنان أي تعميم جديد في هذا الموضوع.

توضيح صادر عن مصرف لبنان
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أعلنـــت “فيزا” 
و“ماستركارد” 
و“إي بــــــاي” 
و“ســــترايب” 
انســـحابهـا مـن 

مشروع “ليبرا” عملة فيسبوك الرقمية المقرر طرحها 
فــي منتصف 2020، في وقت يواجه المشــروع ابتعاد 
الشــركاء ومعارضــة متزايدة من قبل ســلطات تنظيم 
األســواق. ويفترض أن تَُؤّمن عملة “ليبرا” وسيلة دفع 
خارج الدوائر المصرفية التقليدية، تتيح شــراء سلع أو 
إرســال أموال بدرجة ســهولة إرسال نص فوري، لكن 
السلطات المالية تشــعر بالقلق من االستخدامات السيئة 

الممكنة لهذه العملة.

عملة فايسبوك تتلقى ضربة جديدة

أعلــن محـــافظ البنــك 
المركـزي، عبد الناصر 
همتي، أن ســعر الريال 
بنســبة  االيراني تعافى 
تخطـــت 40 % عــن 
العام الســابق. واوضح 
االقتصــاد  أن  همتــي، 

االيراني واجه اوضاع مريرة في العام الماضي، بسبب 
العقوبــات االقتصادية. وقال همتي، نشــهد اليوم تعاف 
للريــال بأكثر مــن 40 % عن العام الســابق، وتم كبح 

جماح التضخم ومامح النمو االقتصادي بدت ظاهرة.

المركزي االيراني: سعر الريال تعافى

عبدالناصر همتي

المركزي السوري يتوجه لرفع أسعار الفائدة

أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في اجتماعها الثاني 
الذي انعقد برئاســة حاكم مصرف ســورية المركزي 
حازم قرفول، برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة 

السورية والقطع األجنبي.
وناقشــت اللجنة في اجتماعها بحســب البيان الصادر 
عن مصرف ســورية المركزي تعديل أســعار الفائدة 
التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة الســورية 
وحســابات شهادات االســتثمار بالليرة السورية أيضاً 
وودائع التوفير، كما ناقشت أيضاً تعديل أسعار الفائدة 
التــي تدفعها المصارف المســموح لها قبــول الودائع 

بالعمــات األجنبيــة على الودائــع بالدوالر األميركــي أو باليــورو. وأكد المصرف 
المركزي في بيانه، أن تعديل أســعار الفائدة على الليرة والقطع األجنبي سيســهم في 

جذب اإليداعات ورؤوس األموال من الخارج وتوظيفها لدى المصارف السورية.

حازم قرفول

20 مادة ستمّولها المصارف السورية

حــددت وزارة االقتصــاد والتجــارة 
الخارجية قائمة المواد المستوردة التي 
يتم تمويلها من المصارف العاملة في 
سورية المســموح لها التعامل بالقطع 
األجنبي، بـ20 مادة وصنف، اســتناداً 
إلــى توصيــة اللجنــة االقتصادية في 
جلســتها 18 / 9 / 2019 ومحضــر 

اجتمــاع الجهات المعنية بهذا الخصوص، حيث أوصي بتقليص قائمة المواد التي لها 
األولوية بالتمويل، وتوجيه المصارف باقتصار تمويل المستوردات على عقود القطاع 
العام، وعلى مواد المتة والســكر والزيوت واألرز والسمون والشاي ومعلبات الطون 

والسردين وحليب األطفال الرضع والمبيدات الزراعية واللقاحات البيطرية.
كما اقتصر التمويل أيضاً على البذور الزراعية، وبيض التفقيص، وصيصان األمات 
الفروج والبياض، وكســبة الصويا، وبذور الصويا، والذرة الصفراء العلفية واألدوية 

البيطرية وموادها األولية.

البدء بمبادرة “عملتي قوتي”

بالتنســيق مع مصرف ســورية المركزي، أعلنت غرفة تجارة دمشــق عن بدء تنفيذ 
مبــادرة “عملتــي قوتي” وبدء تدخل قطاع رجال األعمال من خال حســاب خاص 
بالغرفة لدى المصرف التجاري الســوري لخفض ســعر صــرف العمات األجنبية 
مقابــل الليرة الســورية في الســوق المــوازي بتاريخ األحــد 13 / 10 / 2019 إثر 

استكمال اإلجراءات التنفيذية في المصرف التجاري السوري.
وتعد مســاهمة رجال األعمال مبادرة مهمة من شــأنها تحســين سعر صرف الليرة 

السورية في السوق الموازي أمام العمات األجنبية.

أشــاد المديــر التنفيــذي لـ”غولدمــان ســاكس” ديفيــد 
ســولومون بمشــروع “بطاقة آبل” االئتمانيــة، معتبراً 
إياها األكثر نجاحاً وسط البطاقات األخرى. واستعرض 
ســولومون عددا من المبــادرات الحديثة للبنك، وخص 
بالذكــر البطاقــة االئتمانــي التــي أصدرتهــا شــركة 
التكنولوجيا األميركيــة بالتعاون مع البنك. وأضاف أنه 
في غضون 3 سنوات جمع البنك ودائع بنحو 55 مليار 
دوالر عبر منصة “ماركوس” وتم بناء منصة للبطاقات 

االئتمانية وأطلق عن طريقها “بطاقة آبل”.

“غولدمان ساكس” يشيد
بالبطاقة االئتمانية الخاصة بـ“آبل”
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عقد اتحاد مصارف اإلمارات اجتماعاً مع مكتب مراقبة 
األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األميركية بدبي، 
لمناقشة آخر المســتجدات والقضايا المالية والمصرفية 
ذات االهتمــام المشــترك، في إطار الجهود المســتمرة 
التي يبذلها االتحاد للمســاهمة بتعزيز العاقات الثنائية 
والتعــاون في القطــاع المصرفي. وخــال االجتماع، 
أوضــح ممثلــو وزارة “الخزانة” دور مكتــب مراقبة 
األصول األجنبية بتطبيق وتنفيــذ العقوبات األميركية، 
إضافة إلى االتجاهات الحالية والتطورات المســتقبلية. 
كما بحث الطرفان ســبل التصدي آلليــات التهرب من 
العقوبات، واستغال الشركات ذات األغراض الخاصة، 

وتداعياتها على المؤسسات المالية والمصرفية.

اجتماع اتحاد مصارف اإلمارات
و“الخزانة األميركية

بنك أبوظبي يتعاون مع إماراتك

وقع كل من رئيـــس قســم 
المصرفـيـــة  الخـدمــات 
في  الحكوميــة  للجهــات 
التجاري  أبوظبــي  بنــك 
ســعود محمــد الجاســم، 
العــام وعضو  والمديــر 
شــركـة  إدارة  مجلــــس 
إماراتك للخدمات المالية 

وبوابات الدفع اإللكتروني ثاني الزفين، على اتفاقية تعاون، تنص على إتاحة العديد 
من قنوات الدفع اإللكترونية الجديدة إلى الشركات من عماء البنك.

كمــا تنص االتفاقية على إضافــة محفظة “نقودي” إلى حلول الدفع الرقمية لدى بنك 
أبوظبي التجاري.

عبدالعزيز الغرير رئيساً لمجلس إدارة “المشرق”

أعلن بنك المشــرق عن تعيينين 
مسـتـــوى  علــى  رئيســـيين 
القيادة، حيث قـرر عبد هللا بـن 
أحمــد الغريــر بعــد خدمة 23 
عاماً التقاعد من منصب رئيس 
مجلس إدارة البنك مع احتفاظه 

بعضوية مجلس اإلدارة.
وانتخــب مجلــس اإلدارة عبد 
العزيز الغرير رئيًســا لمجلس 

إدارة البنــك بعد أن قبل المجلس اســتقالته من منصبــه كرئيس تنفيذي للبنك. كما قرر 
مجلــس اإلدارة تعييــن أحمد عبد العال رئيســاً تنفيذياً للبنك.شــغل عبدالعزيز الغرير 
منصب الرئيس التنفيذي للبنك لمدة تقارب 30 عاماً، حيث نما البنك في ظل قيادته من 

بنك محلي محدود الحجم إلى مؤسسة مالية رائدة في المنطقة.

أحمد عبد العال عبد العزيز الغرير

استخدام “DN SERIES” للمرة األولى في لبنان

 Bankmed أطـلـــــق
خدمات متقدمـة ألجهــزة 
الصراف اآللي باسـتخدام 
DN SERIES، وهـــي 
التجهيزات األولى لشركة 
 Diebold Nixdorf
الحديثة، التي تشــكل حل 
متكامل ألجهزة الصراف 

اآللي من خال تدوير األوراق المالية في الباد واألداء المتكامل واألمان. وقّــع بنك االســتثمار األوروبــي )EIB( مع مجموعة 
فرنَسبنك اتفاقية تمويل بقيمة 24 مليون دوالر لدعم بناء 
مصنع للعبــوات الزجاجية في لبنان. وقال رئيس البنك 
األوروبي داريو سكانابيكو، إن المشروع سيعّزز إنتاج 
العبوات الزجاجية ما يشّكل جزءاً رئيسياً من الصناعات 
الزراعيــة، وإن ذلك من شــأنه أن يقلــل االعتماد على 
الواردات ويعزز اإلنتاج المحلي. أما نائب رئيس مجلس 
إدارة فرنَســبنك عادل القصار، فأكد أن دعم المشــاريع 
مــن خال تحســين الوصول إلى تمويــل طويل األجل 
بشروط ميّسرة، يندرج في إطار استراتيجية المساهمة 

بتطوير القطاع الخاص وزيادة فرص العمل في لبنان.

فرنسبنك يحصل على قرض
من “االستثمار األوروبي”
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أطلــق محافظ ســلطة النقــد الفلســطينية عزام الشــوا 
اســتراتيجية قطاع اإلقــراض المتخصــص )2019 - 
2023(، في حفل أقيم في مســرح بلدية رام هللا برعاية 
ومشــاركة رئيس الوزراء محمد اشــتية، وبالتعاون مع 
مجموعة البنك الدولي والشــبكة الفلســطينية لإلقراض 
الصغير ومتناهي الصغر “شــراكة”، وحضور ممثلي 
القطــاع المالــي المصرفي وغير المصرفــي والغرف 

التجارية وخبراء اقتصاديين وممثلي مؤسسات دولية. 
وأوضــح الشــوا، أن إطــاق االســتراتيجية الجديــدة، 
جاء كخطوة إضافية في مســيرة تطــور قطاع التمويل 
األصغر، وكبداية انطاق مرحلة جديدة من مراحل نموه 
وازدهاره، بما ينسجم مع توجيهات الرئيس والسياسات 

الحكومية بتعزيز الصمود وتحقيق العدالة االجتماعية.

70 مليون دوالر لتمويل مشاريع أردنية

سلطة النقد الفلسطينية تطلق 
استراتيجية اإلقراض المتخصص

وقــع البنك المركــزي األردني 
األوروبــي  االســتثمار  وبنــك 
مذكــرة تفاهــم لتســهيل تمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
وســتوفر المذكرة فــي المرحلة 
األولــى تموياً بقيمة 70 مليون 

دوالر خال العام المقبل.
وتتمحور المذكرة حول استخدام 
أداة تمويل هي “مقايضة عملة 

الدوالر بالدينار” وتمكن هذه األداة البنوك المحلية من االقتراض من بنك االســتثمار 
األوروبــي بالدينار ومن ثم اعادة اقراضه للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة، فيما يتم 

وضع المبلغ األساسي في رصيد البنك المركزي بالدوالر.
وبحسب المدير التنفيذي لدائرة االستثمارات والعمليات الخارجية في البنك المركزي عبد 
الرحمن عبد اللطيف فإن حجم المبالغ التي سيستفاد منها خال السنوات الخمس المقبلة 

يتراوح بين 350 و450 مليون دوالر.

خدمات المصارف عبر الهاتف النّقال

وجــه البنــك المركــزي العراقــي، المصارف 
لتقديــم خدماتها عبــر الهاتف النقّــال. وأوضح 
المركزي فــي بيان، أن هــذه الخطوة تأتي في 
ضوء استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي، 
وتحسين الخدمات المصرفية الرقمية، والتقنيات 
الحديثة، لضمان ســهولة وصول تلك الخدمات 
الُمقدَّمــة لشــرائح المجتمع المختلفــة. كما أنها 
تضمن تســهيل الخدمة المصرفية للمستفيدين، 

وضمان توافر أنظمة الحماية والسرية لهم.

المركزي المصري: ال نواجه مشاكل

أكــد وكيل محافــظ البنك المركــزي المصري لقطاع 
األســواق والعاقات الخارجية، رامــي أبو النجا، أن 
مصر ال تواجه أية مشكلة في سداد ديونها والتزاماتها 
الخارجية، وأنه يتم سداد كافة االلتزامات في مواعيدها 

المحددة.
وأشــار أبو النجا، إلى أن اإلقتصاد المصري أصبح 
قــادراً علــى توليد مــوارد لتغطية ســداد اإللتزامات 
واإلحتياجــات مــن خال موارد االقتصــاد الطبيعية 
مثل قناة الســويس والســياحة والتصدير واالستثمار 

رامي أبو النجاوغيرها.

المغــرب،  فــي  المركــزي  الشــعبي  البنــك  اشــترى 
“كومرسيال انترناسيونال” في جمهورية الكونغو، من 
بنك “بي بي سي إي” الفرنسي. وأكد “البنك الشعبي”، 
أن هــذه الصفقة ستســاعد في تعزيز وجوده في وســط 
إفريقيا، مشــيراً إلــى أنه يعمل اآلن فــي 30 دولة منها 
16 فــي إفريقيا. ولدى البنك الشــعبي 6.2 مليون عميل 
في المغرب وفروع في أوروبا ومنطقة الخليج. ودشــن 
أيضاً هذا العام فرعاً في موريشيوس، حيث يرى فرصاً 

تخلقها تدفقات استثمارية من آسيا وإفريقيا.

“البنك الشعبي المغربي” يشتري 
“كومرسيال انترناسيونال”
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أكــد محافــــظ البنــــك 
المركـــزي المصــري 
طارق عامر، أن أسعار 
الفائدة في مصر تشــهد 
انخفاضــاً مــع توقعات 
بتباطــؤ التضخــم فــي 

العام 2020.
وقــال المحافــظ علــى 
هامــــش االجتماعــات 
الســنوية لصندوق النقد 

والبنــك الدولييــن، إن التضخم ســيرتفع بشــكل طفيف 
خال األشهر المقبلة، على أن يعود للتراجع مجدداً العام 

المقبل.
وأشــار عامر إلى أن المظاهرات المناهضة للحكومة 
“ال تذكــر” وال تمثــل قلقاً بالنســبة لتوقعات السياســة 

النقدية.

انخفاض أسعار الفائدة
وتراجع التضخم في مصر

طارق عامر

المصارف األوروبية مستعدة لألزمات

أكــد البنك المركــزي األوروبي، 
أن أغلب مصــارف االئتمان في 
منطقة اليورو مستعدة بشكل جيد 
في حال سحب العماء إيداعاتهم 

على نطاق واسع.
وأعلن أعضاء مجلس اإلشــراف 
علــى البنك المركــزي أن موقف 
الســيولة بشــكل عــام “مريــح” 

بالرغــم مــن وجود بعض نقاط الضعــف. وجاء ذلك وفقاً لنتيجة اختبــار أجراه البنك 
المركــزي لمعرفــة المدة التي يمكن للبنوك، في حال حــدوث صدمة، المحافظة على 
القيام بأنشطتها باستخدام المدفوعات والضمانات المتاحة من دون اللجوء إلى مصادر 
إعادة التمويل. وتبين أن نصف المصارف يمكنها أن تواصل أنشطتها لمدة تزيد على 

6 أشهر من دون االستعانة برأسمال خارجي.

قــام الرئيــس التنفيــذي لبنك مســقط وليد بــن خميس 
الحشــار، ومدير عام بنك اإلســكان العماني عدنان بن 
حيــدر درويش، بتوقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 50 مليون 
لاير )130 مليون دوالر( لقرض طويل األجل، وذلك 
في المقر الرئيســي للبنك بحضور عدد من مســؤولي 

المؤسستين.
وبموجــب االتفاقية، ســيتمكن بنك اإلســكان من تقديم 
التســهيات المصرفية لزبائنــه من الدخل المحدود في 

المجال العقاري.
ويهدف بنك اإلســكان العماني إلى دعم حركة اإلسكان 
والتعميــر لتحقيق التنمية االقتصادية في الســلطنة من 
خال تقديم القروض والتســهيات المصرفية لألفراد، 
والقيام بمشــروعات اإلســكان لذوي الدخــل المحدود 

والمتوسط أو تمويلها.

بنك مسقط يوقع اتفاقية
مع بنك اإلسكان

روسيا وبيالروس تنشئان نظاماً للتسويات المالية

تقتــرب روســيا وبيــاروس من 
االنتهاء من إنشــاء نظام تسويات 
مالية بينهما، ما سيسمح باالستغناء 
عــن منظومة “ســويفت”، وهي 
شــبكة عالمية موحدة لاتصاالت 
الماليــة اآلمنــة بين المؤسســات 
المصرفيــة. وسيســهل الربط في 

تعزيز التجارة بين البلدين، حيث سيسهل المعامات المالية ويحفز المدفوعات بالعمات 
الوطنية. وتعمل روسيا خال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدوالر، 
وفــي هذا اإلطار، تقوم بتقليــص نصيب العملة األميركية فــي احتياطياتها الدولية، 
وذلك بســبب سياســة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة حصة 

الذهب واليوان واليورو على حساب الدوالر.

البنوك الصينية تتخلص من قروض متعثرة

قــال نائب رئيــس لجنة تنظيم البنــوك والتأمين الصينية 
هوانج هونــج، إن القطاع المصرفي فــي الباد تخلص 
من قروض متعثرة قيمتها 1.4 تريليون يوان )197.97 
مليار دوالر( في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/

سبتمبر. ووفقاً لـ“رويترز” قال تشو شو مين، وهو نائب 
آخر لرئيس اللجنة، إن القروض القائمة المقدمة من أكبر 
5 بنوك في الصين إلى الشــركات الصغيرة بلغت 2.52 
تريليــون يــوان بنهاية أيلول/ســبتمبر، بارتفاع نســبته 

هوانج هونج47.9 % عما كانت عليه في نهاية 2018.

10



عالم البنوك

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2019

صنّفــت مجلــة فورتشــن األميركية رئيســة مصرف 
ســانتاندير Santander، آنا بوتيــن، كأقوى امرأة في 

العالم بمجال االقتصاد خال عام 2019.
وجاءت الرئيســة التنفيذية لشــركة األدوية البريطانية 
GlaxoSmithKline إيمــا والمســلي فــي المركــز 
 Gree الثاني تلتها رئيسة شركة اإللكترونيات الصينية
Electric Appliances دونغ مينغ تشــو. وأشــارت 
المجلة إلــى أنه تم اختيار آنا بوتين، نظــراً للدور الذي 
لعبته في المصرف اإلسباني، حيث ارتفعت إيراداته إلى 

حوالى 48 ونصف مليار يورو خال عام 2018.

رئيسة “سانتاندير”
أقوى امرأة في العالم

آنا بوتين

زود االحتياطي الفيدرالي بمدينة نيويورك النظام المالي 
بنحــو 82.7 مليار دوالرأميركــي، عن طريق عمليات 
الريبو لتخفيف ضغوط التمويل في أسواق المال. وطلبت 
البنــوك قروضــاً بقيمــة 21.15 مليــار دوالر، ووافق 
الفيدرالــي األميركي على ضخها مقابل ســندات خزانة 
وأوراق رهن عقاري. كما طلبت البنوك عملية منفصلة، 

61.55 مــلــيــــار 
دوالر أتاحهـا البنك 

المركزي بالفعل.
وأعلــن الفيدرالــي 
عـزمـــــه عـلــــى 
عمليـات  مواصلـة 
الريبو حتى كانــون 
الثانــي مــن عـــام 
2020، على األقل 
لتخفيــف ضغــوط 

التمويل.

الفيدرالي يزود النظام المالي
بـ83 مليار دوالر

البنوك األميركية ستخفض 200 ألف وظيفة

توقــع تقريــر صادر عــن “ويلز 
البنــوك  آنــد كــو”، أن  فارغــو 
األميركيــة ســتخفض 200 ألف 
الســنوات  مــدار  علــى  وظيفــة 
العشــر المقبلــة بســبب الكفاءات 
التكنولوجيــة، وهــو أكبر خفض 
لعدد العاملين في تاريخ الصناعة.

وأوضــح المحلــل لــدى “ويلــز 
فارغو سكيورتيز” مايك مايو، أن الشركات المالية األميركية تنفق 150 مليار دوالر 
ســنوياً علــى التكنولوجيا، وهو ما ســيؤدي إلى خفض التكاليــف، إذ تمثل تعويضات 
الموظفين نصف نفقات البنوك. وأشار التقرير إلى أنه يتم خفض عدد موظفي المكاتب 
الخلفية ومراكز االتصال والفروع بمقدار يتراوح من الخمس إلى الثلث، أما الوظائف 

المتعلقة بالمبيعات والتكنولوجيا واالستشارات فهي أقل تضرراً.

انخفاض حصة الدوالر في االحتياطيات العالمية

انخفضــت حصــة الــدوالر فــي 
العالميــة  العمــات  احتياطيــات 
المبلغــة لصندوق النقد الدولي في 
الربع الثاني من عام 2019، إلى 
أدنى مستوياتها منذ نهاية 2013، 
بينمــا زادت حصة الين إلى أعلى 
مســتوى فــي 20 عاماً، حســبما 

أفادت وكالة رويتــرز. وبلغت االحتياطيات بالدوالر 6.79 تريليون دوالر بما يعادل 
61.63 % مــن إجمالي االحتياطيات المرصودة في الربــع الثاني، مقارنة مع 6.74 
تريليون دوالر أو 61.83 % في الربع األول. وهذا أقل نصيب لاحتياطيات الدوالرية 
من اإلجمالي منذ الربع األخير من 2013 حينما بلغت النسبة 61.27 %. وفي المقابل، 

زادت حصة كل من اليورو والين واليوان الصيني مقارنة مع الربع السابق.

أدوات المركزي الياباني لتيسير السياسة النقدية

أكــد رئيــس البنك المركــزي فــي اليابــان، هاروهيكو 
كــورودا، علــى أن البنك اليــزال لديه مــن األدوات ما 
يمكنه من تحقيق مســتهدف معــدل التضخم 2 %. وقال 
فــي تصريحات أمام البرلمــان، إن المركزي الياباني ال 
يزال لديه مساحة كافية لتيسير السياسة النقدية، لكن حتى 
إذا كنا سنتجه الستخدام تلك األدوات، فإننا سنختار أكثر 

سياسة مناسبة عبر قياس الفوائد والتكاليف لكل خطوة.
وكان كورودا قد صرح بأنهم يواجهون موقف يحتاجون فيه إلى مزيد من االنتباه نحو 

المخاطر التي قد تؤثر على الزخم للوصول نحو مستهدف معدل التضخم عند 2 %.

11
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من األفعال الجرمية اإللكترونية، من أجل التشديد على أهمية حماية 
أمن المصارف من أي محــاوالت إحتيالية مماثلة. مــن هنا، يعتبر 
مصرف لبنان أن إرساء ثقافة حســن األخالق والسلوك في القطاع 
المصرفي، إضافة إلى كل المساعي العملية والقانونية ذات الصلة، 
له أهمية قصوى في مكافحة الفساد واإلحتيال. كما أن نشر التوعية 
واتخاذ اإلجراءات اإلســتباقية في تنفيذ القوانين، فضالً عن التعاون 
مع الســلطات الرقابية وتبادل المعلومات معها، يساهم في الحد من 

حاالت اإلختراق والجرائم المالية”.
وتابع ســالمه قائالً: إن “مصــرف لبنان تمكن من كشــف عدد من 
حاالت الفســاد بفضــل الســلطة الرقابية علــى القطــاع المصرفي 
بالتعاون مــع هذا األخير. ونتيجــة هذه الجهود المبذولــة، تم تجميد 
حســابات مصرفية عدة ورفع الســرية عنها، وإحالتها على السلطة 
القضائية المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة. وتم فرض 
عقوبات علــى بعض المصــارف العاملة في لبنــان، وقام مصرف 
لبنان على أثرها بتعيين مسؤول إداري وتكليفه إدارة هذه المصارف 

نتيجة تورطها في تسهيل توجيه عائدات جرائم الفساد”.
وختم: “فــي بلد كلبنــان حيث تشــكل عالقاته مع المجتمــع الدولي 
والجهات الفاعلــة في األســواق المالية العالمية ركيزة اســتمراره، 
يبقى التعاون الدولي ضرورياً في مجال الفساد واإلحتيال ومصادرة 
واسترداد وإعادة حصيلة الجرائم ذات الصلة، وخصوصاً أنه يساهم 
في منع الفســاد ومكافحتــه على المســتويين المحلــي والدولي. كنا 
نظرائنا من أجل مكافحة الفساد”.وســنبقى دوماً ملتزمين مبادئ التعاون وتبادل المعلومات ومساعدة 

أي آلية لمصادرة األموال غير المشروعة؟

االحتيال والفساد
أوضح  حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، في كلمة الختام لمؤتمر 
“النظم المصرفية وطريقة تتبع ومصادرة األموال غير المشروعة 
واستعادتها”، “إن الفســاد واالحتيال يؤثران سلباً على المجتمعات، 
وخصوصاً في بلد مثل لبنان، وال ســيما أنهما يساهمان في تعطيل 
النمو االقتصادي وتقليص األمــوال العامة، وبالتالــي زعزعة ثقة 
الجمهــور”. وأضاف: “انضم لبنــان في نيســان/أبريل 2009 إلى 
إتفاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع مشاركة مصرف لبنان عن 
كثب في المفاوضات ذات الصلة، نظراً الى طبيعة نظامنا المصرفي 
الذي يلتــزم مبدأ الســرية المصرفية. وبحكم متطلبات هذه الســرية 
والصلــة القوية بين الفســاد والجرائم المالية األخــرى، وخصوصاً 
تبييض األموال، توســعت صالحيات وحدة اإلخبار المالي اللبنانية 
التي أترأسها بصفتي حاكما لمصرف لبنان لتشمل القضايا المتعلقة 

بالفساد”.
أضــاف: “كانت الحكومــة اللبنانيــة صريحة في اآلونــة األخيرة، 
موضحة أنها لن تكون متســامحة بعد اليوم مع عمليات الفساد. وفي 
هذا الصدد، نشــط لبنان في مكافحة الفساد واالحتيال، وتبنى سياسة 
اإلصالح وأرســى اإلطار القانوني الــالزم لتعزيز ســيادة القانون 
والضوابط التنظيميــة في هذا المجال وتمتين مؤسســاته. باإلضافة 
إلى ذلك، كان لبنــان من بين البلــدان األولى، إن لم يكــن األول في 
إعادة األصــول المصــادرة التي تمثل عائــدات جرائم الفســاد إلى 
أصحابها الشرعيين، وأعني هنا الحكومة التونسية، على الرغم من 
عدم وجود بنية تحتية قانونية شاملة لمصادرة الممتلكات المحجوزة 
واعادتها. ولكنها، كانت مبادرة حسنة النية من جهتنا”.  وقال: “إن 
الحكومة اللبنانية تضع حالياً اللمســات األخيرة على االســتراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة 
الفســاد من شــأنها توفير الوعــي والمناضلة للقضاء على الفســاد، 
بالتعاون مع الجهــة القضائيــة المختصة في الحكومة. تشــمل هذه 
اإلســتراتيجية أيضــاً إقــرار قوانين أخــرى ذات صلة مثــل إدارة 
األصول المصادرة. وقــد أطلق رئيس الوزراء أخيراً اســتراتيجية 

وطنية لمكافحة الجريمة اإللكترونية”.

تهديدات األمن السيبراني
ولفت سالمه الى أن “المصرف المركزي يؤمن بأن تهديدات األمن 
الســيبراني المحتملة التي قد تطال القطاع المصرفي تشــوه سمعته 
وتقوض ثقة الجمهــور بالقطاع المالي ومتانته. لذلــك، أصدر دليالً 
إرشادياً بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان، يليه تعميم حول الوقاية 

المشروعة  غير  األموال  استعادة  مجال  في  المتخصصة  الحقوقية  العالمية   Fraudnet - ICC شبكة  نظمت 
مؤتمرها الدولي بعنوان “النظم المصرفية وطريقة تتبع ومصادرة األموال غير المشروعة واستعادتها”.

رياض سالمه
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فروع المصارف تطّور البنوك العاملة في السعودية

افتتاح فروع جديدة
وبلغ عدد فــروع البنوك العاملــة في الســعودية 2062 فرعاً فــي نهاية النصف 
األول 2019، وذلك مقارنة بـــ2064 فرعاً في نهاية عــام 2018. وتم افتتاح 8 
فروع جديدة للبنوك خالل النصف األول 2019 مقابــل إغالق 10 فروع، وذلك 
حسبما أظهرت النشرة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”. وقد 
شــهد النصف األول من العام الجاري 2019 إغالق بنك الرياض 9 فروع، كما 
أغلق البنك العربي الوطني أحد فروعه. وفي المقابل، زادت فروع البنك األهلي 
التجاري بنحو 4 فروع وافتتح مصرف اإلنماء فرعين جديدين، كما افتتح كل من 

السعودي الفرنسي وبنك الكويت الوطني فرعاً جديداً.
جدير بالذكــر، أن قائمة البنــوك العاملة بالســعودية تضم، باإلضافة لـــ11 بنكاً 
مدرجاً في الســوق، إضافة إلى 14 بنــكاً أجنبياً لها فروع بالســعودية، تتمثل في 
كل من بنك اإلمارات دبي الوطنــي )4 فروع(، بنك الخليــج الدولي )3 فروع(، 
“بــي إن بي باريبا” الفرنســي، بنــك الكويت الوطنــي )بفرعين(، دويتشــه بنك 
األلماني، بنك مســقط، بنك البحريــن الوطني، “جي بي مورغان تشــيز إن آي” 
األميركي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، إضافة إلى البنك 
الصناعي التجاري الصيني وبنك قطر الوطني وبنك أبوظبي األول وبنك طوكيو 

ميتسوبيشي يو إف جي.
فروع البنوك السعودية

وبالنسبة إلى عدد فروع البنوك السعودية فقد وصل بنهاية النصف األول 2019 
إلى 2042 فرعاً، يتصدرها مصرف الراجحي بـ551 فرعاً، يليه كل من “األهلي 
التجاري” بـــ405 فروع وبنــك الرياض بـ312 فرعــاً، وجاء البنك الســعودي 
البريطاني - ســاب بعد دمج فروع “األول” في المرتبة الرابعة بعدما وصل عدد 
فروعه إلى 142 فرعاً. كما أظهر تقرير، أنه يوجــد 18490 جهاز صراف آلي 
في عموم مناطق الســعودية تتبع 25 بنكاً، 14 بنكاً أجنبياً وخليجياً والباقي بنوك 
ســعودية. ورفع كل من بنك الخليج الدولــي وبنك البحرين الوطنــي عدد أجهزة 
صرافاتهما، وبلغ عدد أجهزة الصرافات البنكية 18820 جهازاً تمثل كافة البنوك 
العاملة في الســعودية، فيما بلغ عدد صرافات البنوك األجنبيــة 32 صرافاً، تمثل 

نسبتها 0.17 % من إجمالي الصرافات الموجودة بالسعودية.
وأظهر التقرير أيضاً، أن عدد أجهزة الصراف سجلت أعلى مستوى في تاريخها، 
بارتفاع عددها في نهاية النصف األول من العام 2019 بنســبة 1.78 % مقارنة 
بالفترة المماثلة من 2018، إذ بلغ عددها 18490 جهازاً، وبنســبة ارتفاع 3.26 

% مقارنة بالفترة نفسها من 2017 الذي بلغ فيه عددها 18225 جهاز صراف.
وفي ما يختص بأجهزة نقاط البيع، فقد سجلت ارتفاعاً حاداً في أعدادها، في إشارة 
لتحول االقتصاد الســعودي إلى اقتصــاد رقمي، إذ ارتفع عددهــا بنهاية النصف 
األول إلــى 38796 جهاز نقطة بيع بزيادة نســبتها 10.33 %، تزامناً مع دخول 
دخول 200 جهاز للخدمة يومياً.36311 جهازاً للخدمة خالل النصف األول من 2019 البالغ 182 يوماً بمتوسط 

ارتفع إجمالي عدد فروع المصارف األجنبية العاملة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، إلى 20 فرعاً من 
أصل 2062 فرعاً عاماًل، حيث تعادل نسبة الفروع األجنبية 0.97 %، فيما بلغ عدد البنوك األجنبية والخليجية 

العاملة في السعودية 14 مصرفاً، و11 بنكاً سعودياً.
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وقال المحامي فــي مانهاتن، جيفــري بيرمــان، إن كبار مســؤولي البنوك 
في البنك المملوك للدولة التركية ســاعدوا في نقل مليــارات الدوالرات من 
عائدات النفط اإليراني بصورة غير قانونية، وفقاً لما أوردته شبكة “فوكس 

نيوز” األميركية.
ويتعلق االدعاء بخطة تركية اســتمرت بيــن عامــي 2012 و2016، وفقاً 
لقرار االتهــام، حيث حول البنك عائــدات عن طريق الغــش والتالعب إلى 

إيران بقيمة 20 مليار دوالر.
وقال المحامي بيرمــان إن الجرائم كانت مدعومة من قبل كبار المســؤولين 
في الحكومة التركية، والذين حصل بعضهم على ماليين الدوالرات كرشوة 

لدعم وحماية المخطط.
وتأتي هــذه الخطوة ضــد البنك بعــد أكثر من عام مــن إدانة محمــد حاكان 
أتيال، وهو مدير تنفيذي للبنك، وُسجن بسبب لعبه دورا في مخطط عمليات 

التهريب. وتم إطالق سراحه وتم نقله إلى تركيا.
وهذه ليست الواقعة األولى لبنوك تركيا، ففي ديسمبر/كانون األول 2017 
أغلق بنك الزراعة التركي فرعه في مدينة نيويورك، بعدما اتهمته اإلدارة 

األميركية بغسل األموال، لخرق العقوبات األميركية على إيران.
وفتحت الســلطات األميركية تحقيقات مع بنك الزراعة التركي في شباط/
فبراير، 2014، بشــأن تورطه في عمليات غســل أموال عبر شبكة رجل 
األعمال التركــي اإليراني رضا ضراب، الذي اتهــم بالقيام بدور محوري 
في مخطــط التحايل على العقوبــات. وأقر ضراب بتهمته وأدلى بشــهادته 
أمــام االدعــاء األميركي. وقــال إن إيــران، بمســاعدة البنك ومســؤولين 
بالحكومــة التركيــة منهــم الرئيــس، اســتخدموا مجموعة من الشــركات 
األميركية.الوهمية وتعامالت في الذهــب واألغذية واألدوية للتحايــل على العقوبات 

“خلق التركي” يرفض اتهامات أميركية بانتهاك العقوبات

وأحجــم “بنك خلــق” عــن التعليــق علــى أمــر القاضي 
األميركــي، ويؤكد أنه لم يشــارك فــي انتهــاك العقوبات، 
مثلما ورد في االتهامات الموجهة ضده، كما أنه ال يخضع 
لسلطة وزارة العدل األميركية نظرا لعدم وجود أي فرع أو 

موظفين له في الواليات المتحدة.
وأرســل ممثلو االدعاء اســتدعاء طلبوا فيه مــن المحامي 
األميركــي للبنك المثــول أمــام المحكمة فــي 22 أكتوبر/ 
تشرين االول 2019، فيما وصف االدعاء األميركي البنك 

بأنه “هارب” بعد عدم حضور ممثليه.
تصعيد للعقوبات

وكان بنك خلق صّرح، أن االتهامات األميركية الموجهة له 
تمثل تصعيداً للعقوبات التي تفرضها واشــنطن على أنقرة 
بسبب توغلها العسكري في سورية في حين وصف الرئيس 
التركي رجب طيــب أردغان الخطوة بأنهــا “غير قانونية 
وقبيحة”. وتشمل الالئحة المقدمة إلى محكمة في نيويورك 
اتهامات لثانــي أكبر بنك حكومي تركي باالحتيال وغســل 

األموال ومخالفات أخرى.
ورفع االدّعاء العام في المنطقة الجنوبيــة لمدينة نيويورك 
دعوى قضائية ضد مصرف “خلق بنــك” التركي، متهماً 

إياه بـ”خرق العقوبات األميركية المفروضة على إيران”.
المصرف التركي ســبق وورد اســمه في اتهامات أميركية 
بتواطؤ تركي فــي االلتفاف علــى العقوبات عــام 2016، 
وتضّمنت الئحة االتهام 6 تهم، هي: “محاولة االحتيال على 
الواليات المتحدة، وخرق العقوبات األميركية على إيران، 
واالحتيال على البنــوك، ومحاولة االحتيــال على البنوك، 

وغسيل األموال، ومحاولة غسيل األموال”.
ونفى المصرف مشــاركته في التحايل على العقوبات ضد 
إيــران، وشــدّد على أنــه ال يخضــع لســلطة وزارة العدل 
األميركية نظــراً لعــدم امتالكــه أي فــرع أو موظفين في 
الواليــات المتحــدة، معتبراً أن “قــرار توجيــه االتهام هو 

تجاوز قانوني غير مسبوق”.
االتهامات األميركية

إعادة قضية بنك “خلق” إلى الواجهة مجدداً تأتي بعد اتفاق 
أميركي تركي العام الماضي نص على إطالق سراح القس 
األميركي أندرو برانسون مقابل تجاهل القضية أو تخفيض 

الغرامات المليارية والعقوبات في قضية البنك.

الخامس  في  أميركية  أمام محكمة  التركي،  الحكومي  “بنك خلق”  بمثول  األميركي مؤخراً  القضاء  حكم 
من نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وحّذر من أن البنك قد يتعرض للعقوبات في حال تخلفه عن المثول. واتهم 
االدعاء األميركي البنك التركي بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدوالرات لاللتفاف على العقوبات األميركية 

المفروضة على إيران.

محمد حاكان أتيال
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و”غولدمان ساكس” في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
إصدارات األسهم

وفي ما يتعلــق بإصــدارات األســهم واألســهم المرتبطــة بحقوق 
المساهمين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغت خالل أول 
تسعة شــهور من العام 2019 حوالى 1.7 مليار دوالر، بانخفاض 
نسبته %57 من القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، 
لتسجل أدنى مســتوى لها منذ 2004. وشــكلت الطروحات األولية 
%61 من نشــاط صفقات أسواق األســهم في المنطقة، أي ما قيمته 
مليار دوالر، مقارنة بـ %25.1 المســجلة في أول تسعة شهور من 

العام 2018. 
وتصدر المغرب قائمة أكبــر الدول المصدرة لألســهم، حيث جمع 
مليار دوالر في إصدار ألســواق األســهم، ثّم الســعودية فالكويت. 
وعلى مســتوى القطاعات، اســتحوذت العقارات علــى %39 من 
إصدارات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مع احتالل القطاع 

المالي المرتبة الثانية.
وجمعت شــركة المراكــز العربيــة 660 مليــون دوالر من خالل 
الطــرح العــام األولي ألســهمها، لتشــكل أكبــر صفقة فــي مجال 
اصدارات األســهم حتى اآلن خالل العام الجاري. وقادت السعودية 
اإلصدارات في منطقة الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا من خالل 
جمعها 26.6 مليــار دوالر منذ بداية العــام 2019، تلتها اإلمارات 
وقطــر. وجمعــت كل من إصــدارات الســندات الســيادية القطرية 
صفقتين مسجلتين حتى اآلن منذ بداية العام 2019.وسندات شــركة “أرامكو” الســعودية 12 مليار دوالر، وهما أكبر 

أرقام قياسية لرسوم الخدمات المصرفية في المنطقة

زيادة في مختلف الرسوم
بلغ إجمالي رسوم االكتتاب في أســواق الدين 148.7 مليون دوالر 
بارتفاع نســبته 1.2 % على أساس ســنوي لتصبح ثاني أعلى قيمة 
مســجلة في المنطقة. وانخفضت رســوم اصدارات األســهم بنسبة 
56.6 % لتصــل إلــى 24.1 مليــون دوالر أميركــي، وهــو أدنى 

مستوى في 10 سنوات.
أما رسوم إصدارات الديون، فشكلت نحو 23 % من إجمالي رسوم 
الخدمات المصرفية االستثمارية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
في حين شــكلت رســوم القروض المجمعــة 41 %. فــي المقابل، 
ارتفعت حصة الرسوم االستشــارية لصفقات االندماج واالستحواذ 
المنجزة من 12 % إلى 32 % من إجمالي الرســوم، لتسجل أعلى 

مستوى لها في 4 سنوات.
واســتحوذ بنك “أتش أس بي ســي” على معظم الرسوم المصرفية 
االستثمارية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل األشهر 
التســعة األولى من 2019، أي مــا مجموعه 70.3 مليــون دوالر 
بحصة تبلغ 10.8 % من إجمالي الرســوم، فــي حين حل “جيه بي 
مورغان” و”ستاندرد شــارترد” في المركزين الثاني والثالث على 

التوالي.
عمليات االندماج واالستحواذ

ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة صفقات االندماج واالستحواذ المعلنة 
التي تتضمن مشاركات من الشرق األوسط وشمال إفريقيا 120.6 
مليار دوالر خالل أول 9 أشــهر من عام 2019، بزيادة 160 % 
عن القيمة المســجلة خالل الفترة نفســها مــن 2018، وهو أعلى 

مستوى لها في تاريخها.
وبلغت قيمة الصفقات التي اســتهدفت المنطقة 104.7 مليار دوالر 
بارتفاع نســبته 289 %، بينما ســجلت الصفقات البينية أو المحلية 
والصفقات الواردة أعلى مســتوى لها على اإلطــالق بـ88.2 مليار 

دوالر و16.4 مليار دوالر على التوالي.
من جهة ثانيــة، انخفضــت قيمة صفقــات االندماج واالســتحواذ 
الصادرة في منطقة الشرق األوسط وشــمال إفريقيا بنسبة 29 % 
لتبلــغ 9.2 مليار دوالر. واســتحوذ قطاع الطاقــة والكهرباء على 
78 % من قيمة صفقات االندماج واالستحواذ، تاله القطاع المالي 

الذي استحوذ على 14 % من إجمالي النشاط من حيث القيمة.
وتصدر بنك “أتــش أس بي ســي” قائمة المشــاركات في عمليات 
االســتحواذ واالندماج بـ9 ماليين دوالر، تاله “جيه بيه مورغان” 

بلغت رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وفق تقرير أصدرته “ريفينتيف” 
حول االستثمار المصرفي في المنطقة خالل الربع الثالث من العام 2019، 651.4 مليون دوالر أميركي منذ بداية 
2019، حتى سبتمبر/أيلول، أي أكثر بنسبة 15.2 % من قيمة الرسوم المسجلة خالل الفترة نفسها من 2018، 

وهي أعلى قيمة مسجلة في 3 سنوات.
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التمويل الدوالري وتعرضها الحتمال نقص إمدادات الدوالر. ويوضح 
أحد المقاييــس أن الفجوة بيــن األصول والخصــوم المقومــة بالدوالر 
اتســعت إلى نحو 1,4 تريليون دوالر أميركي، أو 13 % من األصول، 
بعــد أن كان مقدارهــا 1 تريليــون دوالر، أو 10 % مــن األصول في 
منتصف 2008. وهذه الفجوة التي تســمى بفجوة التمويل عبر العمالت 
تعكس مقدار التمويل الذي يتعين إيجاده مــن خالل أدوات مثل مبادالت 

العمالت األجنبية، ما يجعل البنوك أكثر تعرضاً للخطر.
وقد وضعنا مقياســاً آخر يركز على األصول الدوالرية عالية السيولة، 
التــي يمكن بيعها بســرعة فــي أوقات الضغــوط لتعويض االنســحاب 
المفاجئ للتمويل الدوالري. ويوضح هذا المقياس أن السيولة الدوالرية 
تحسنت منذ األزمة ولكنها ال تزال أدنى من السيولة الكلية في الميزانيات 

العمومية للبنوك.
وهناك مقياس ثالث يعكس قدرة البنوك علــى تمويل أصولها الدوالرية 
على مدار فترة زمنية طويلة باستخدام مصادر مستقرة. وهذا المقياس، 
الذي نســميه نســبة التمويل المســتقر بالدوالر األميركي، لم يتحسن إال 

بدرجة متوسطة منذ عام 2008.
وكما أوضحــت األزمة، فــإن زيادة تكاليــف التمويل الــدوالري يمكن 
أن تنتقل تداعياتها عبــر النظام المالي العالمي. ويزيــد ارتفاع التكاليف 
من احتماالت تخلف البنوك عن الســداد في اقتصادات الموطن بالنسبة 
للبنوك غير األميركية التي تعتمد على التمويــل الدوالري. واألكثر من 
ذلك، أنها تزيد من الضغوط فــي البلدان الثالثة التــي تتلقى قروضاً من 
المخاطر نظراً لعدم استطاعتهم إيجاد مصادر تمويل بديلة بسهولة.البنوك غير األميركية، مع تعرض مقترضي األســواق الصاعدة ألكبر 

المصارف العالمية أكثر عرضة لنقص الدوالر

تُواصل البنوك غير األميركية القيام بدور رئيسي في اإلقراض بالدوالر 
لمختلف بلدان العالم. وقد ارتفعت أصولها الدوالرية إلى 12,4 تريليون 
دوالر مع منتصف عام 2018 بعد أن كانــت 9,7 تريليونات دوالر في 
2012، وال تزال قريبة من مستويات ما قبل األزمة كنسبة من أصولها 
الكلية. وبالرغم مــن أن اإلصالحات التي أُجريت بعــد األزمة عززت 
قوة النظم المصرفية حول العالــم، فإن البنوك غيــر األميركية ال تزال 
معرضة لنقص إمــدادات الدوالر ما قد ينقل الصدمــات إلى اقتصاداتها 
الوطنية وإلى البلدان التي تقترض منها. والخطــوة األولى لمعالجة هذه 
المشــكلة هي قياســها كما ينبغي، وقد وضعنا مجموعة من المؤشرات 

لمساعدة صناع السياسات على القيام بذلك.
كيف يتم التمويل

كيف تحصــل البنوك غيــر األميركية على الــدوالرات التــي تحتاجها 
لتمويل أصــول كالقروض التــي تقدم لمشــتري الطائــرات البرازيلية 

المكسيكيين؟
على خالف البنوك األميركيــة، ال يتوافر لهذه البنــوك إال حيز محدود 
للوصول إلى قاعدة مستقرة من الودائع الدوالرية. ومن ثم يجب أن تعتمد 
بشــكل كبير على مصادر التمويل قصيــرة األجل وربمــا األكثر تقلباً، 
كاألوراق التجارية والقروض المستمدة من بنوك أخرى. وإذا كانت هذه 
المصادر غير كافية، تتحول البنوك غير األميركيــة إلى أدوات تُعَرف 
باســم مبادالت العمالت األجنبية، وهي تنطوي على تكلفة أعلى وقد ال 

يعُول عليها في أوقات الضغوط.
قياس مخاطر التمويل

اســتخدمنا 3 مقاييس لتحليل انكشــاف البنوك غيــر األميركية لمخاطر 

حين تشتري شركة طيران مكسيكية طائرات برازيلية، فمن المرجح أن تمّول عملية الشراء من خالل قرض بالدوالر 
األميركي تحصل عليه من بنك غير أميركي. هذا مجرد مثال يوضح الدور الضخم الذي يقوم به الدوالر األميركي في 
المعامالت المالية الدولية بين األطراف المتقابلة غير األميركية. فما الذي يحدث إذا وجدت البنوك غير األميركية أنها أمام 

نقص مفاجئ في الدوالر؟
بحسب مقالة مشتركة أشار فيها كل من رئيس قسم تحليل االستقرار المالي العالمي في إدارة األسواق النقدية 
والرأسمالية لدى صندوق النقد الدولي كالوديو راداتس، واالقتصادي األول في قسم تحليل االستقرار المالي العالمي 
التابع إلدارة األسواق النقدية والرأسمالية بالصندوق أدولفو باراهاس، أنه أثناء األزمة المالية العالمية في الفترة 2007 - 
2008، أحجمت الشركات المالية األميركية عن تقديم قروض دوالرية لنظرائها األجانب. وللحيلولة دون انهيار النظام 
البنوك المركزية في  العالمي، قدم بنك االحتياطي الفيدرالي قروضاً طارئة تتجاوز قيمتها 500 مليار دوالر إلى  المالي 

الخارج، بحيث تستطيع إقراضها بدورها للبنوك المتعطشة للدوالرات في بلدها األم.
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أوصت لجنة إعـــادة 
دراســة واقع التأمين 
الصحــي فــي تقرير 
أصدرته بعــد إنجاز 
بضــرورة  أعمالهــا 
إعـــداد مشــــــروع 
للتأمين الصحي يقـدم 
الرعـايـــة الصحيــة 
للعامليــن  المالئمــة 

فــي الدولة وإيجــاد وتحديد مصادر التمويل المســتقلة 
وتشــكيل قاعدة بيانات وطنية موحدة لمنظومة التأمين 

الصحي.
وأكد المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إياد 
زهراء، أن اللجنة دعــت إلى دعم اتخاذ القرار الطبي 
من خالل السجل الطبي االلكتروني للمؤمنين مع تعميم 
ثقافة الوعي التأميني للوصول إلى خلق بيئة استثمارية 

طبية متطورة.

مشروع جديد للتأمين الصحي
في سورية

إياد زهراء

أعلنــت هيئة التأمين اإلماراتية إلغاء ترخيص شــركة 
“آميتــي هيلــث” إلدارة مطالبــات التأميــن الصحي، 
وشــطب قيدهــا مــن ســجالت الهيئــة، وفقــاً ألحكام 
وتعليمــات ترخيص شــركات إدارة مطالبــات التأمين 
الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها. وقررت الهيئة  وقف 
أيــة تعاقدات جديدة للشــركة متعلقــة بأعمال مطالبات 

التأمين الصحي.
وطالبــت الهيئة جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار 
كل فيمــا يخصه، مشــيرة إلى أن هــذا القرار جاء بناء 
علــى مــا عرضتــه اإلدارة القانونيــة )قســم المتابعة 

والتنفيذ( على السلطة المختصة.

إلغاء ترخيص “آميتي هيلث” للتأمين 
في دولة اإلمارات

التوترات ترفع كلفة التأمين على ناقالت النفط

كشــف مســؤول نفطي 
فــي  المســتوى  رفيــع 
تكلفـــة  أن  الكويــــت، 
ناقـــالت  التأميـن على 
التابعــة لبــالده  النفــط 
قفزت بنســبة 775 % 
خالل 3 أشــهر، بسبب 

التوترات في منطقة الخليج وتعرض بعض الناقالت العالمية ألعمال تخريبية.
وقال المسؤول في تصريح: إن فاتورة التأمين على الناقالت زادت من 40 ألف دوالر 
قبل الهجمات التي بدأت أحداثها في منطقة الخليج مايو/ أيار الماضي، إلى 350 ألف 

دوالر بنهاية أغسطس/ آب.

 3 % معدل النمو السنوي ألقساط التأمين العالمية

أكد تقرير حديث لالتحاد المصري 
للتأمين، أنه مــن المتوقع أن يبلغ 
معــدل النمــو الســنوي ألقســاط 
التأمين العالمية 3 % تقريباً خالل 
عــام 2019/20، بزيــادة نقطــة 
واحدة مئويــة )ppt( مقارنة بعام 
2018، مدفوعــاً بنمو األســواق 

الناشئة، مشيراً إلى أن هذا النمو مسحوباً بتحسن التسعير في فرع تأمينات الممتلكات 
هذا العام، بما في ذلك فرع السيارات، الذي يمثل أكبر خط أعمال.

وتوقع تقرير االتحاد أن تظل أسعار تأمينات الممتلكات ونتائج االكتتاب ثابتة خالل عام 
2019، بينما يتوقع أن تتحســن الربحية في نشاط الحياة، وإن كان استمرار انخفاض 

أسعار الفائدة يمثل تحدياً كبيراً.

5 مليارات دوالر تعويضات نهاية الخدمة بالضمان

نفى نائب رئيس مجلس إدارة 
للضمان  الوطنــي  الصندوق 
اإلجتماعي، غازي يحيى، ما 
يتداول به البعض، بخصوص 
عجــز الصندوق عن تســديد 
تعويضــات نهايــة الخدمــة، 

واضعاً هذا األمر في سياق الشائعات الكاذبة والمغرضة.
وقــال يحيى، أن ادارة الصندوق تعمد إلى دفع تعويضات نهاية الخدمة، للذين يتقدموا 
بطلب تسوية تعويضاتهم، في فترة تمتد ما بين الشهرين أو 3 اشهر. وأوضح أن سيولة 
صندوق تعويض نهاية الخدمة، في الضمان، تفوق الـ5 مليارات دوالر، وهي موظفة 

في المصارف آلجال قصيرة، 3 أشهر و6 أشهر، وقسم أخير لسنة.
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صنفــت مجلــة “إف دي آي” الصــادرة عــن صحيفة 
فاينانشال تايمز مركز دبي للسلع المتعددة كأفضل منطقة 
حرة في العالــم المركز حصد 7 جوائز إجماالً، بجانب 
تقدير رسمي لدعمه للمؤسســات الصغيرة والمتوسطة 
علــى المســتويين اإلقليمــي والدولي. وتم ترشــيح 85 
منطقة حرة عالمية في مسابقة 2019، وجرى تصنيف 

وتقييم بناء على مجموعة شاملة من المعايير.
واستقطب المنطقة الحرة للمركز أكثر من 1800 عضواً 
خالل العام 2018، وحوالى 1000 شركة جديدة خالل 
النصــف األول من 2019، محققاً معدل نمو ســنوي ما 

يقرب من 30 % خالل األعوام العشرة الماضية.

“أفضل منطقة حرة في العالم”

“باسف” تدرس إنشاء مجمع كيماويات في الهند

باســف  مجموعــة  تــدرس 
األلمانية لصناعة الكيماويات 
مــع شــركاء جــدوى إنشــاء 
مجمــع بتروكيماويــات فــي 
الهنــد بقيمــة تصــل إلــى 4 
مليارات دوالر سيكون األول 
على مستوى العالم الذي يدار 

بالكامل بالطاقة المتجددة.
ووقعت “باسف” مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ومجموعة 
أدانــي وبوراليس إيه.جي لمزيد من التقييم بشــأن تعاون لبنــاء مجمع الكيماويات في 

موندرا بوالية جوجارات الهندية.
وقال متحدث باســم “باسف”، إنها ســتدفع حوالى نصف التكلفة اإلجمالية لالستثمار. 
وبموجب الخطة، ســيبني الشــركاء مصنعا إلنتاج البروبيلين من غاز البروبان الذي 

تورده “أدنوك”.

مصــرف  حاكــم  أكــد 
لبنان رياض سالمه أن 
“مؤتمــر االســـــتثمار 
االماراتــي - اللبنانــي، 
والدعم  العالقــة  يُبيّــن 
الموجــود من اإلمارات 
للبنان”، آمــالً في “أن 
تكــون للمؤتمر مفاعيل 
منها نتائج إيجابية على 
االقتصادي  الوضعيــن 

والمالي”. وقال سالمه: من المهم للبنان تطوير عالقاته 
المالية أكثر مع اإلمارات، مشيراً إلى وجود “نية لخلق 

عالقات مالية وثيقة أكثر مع البنك المركزي”.
علــى صعيد آخر، أكــد الحاكم ســالمه أن “المصرف 
مســتمر في توفيــر الــدوالر األميركي ألســواق المال 
المحلية”، الفتاً إلى أن “البالد لديها العديد من الخيارات 
في مساعيها للحصول على مساعدة لكبح تراجع حاد في 

ثقة المستثمرين”.

سالمه: من المهم تطوير
عالقاتنا المالية مع اإلمارات

رياض سالمه

سويد يتسّلم إدارة “إيدال” من عيتاني

جــرى حفــل التســليم والتســلم 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  بيــن 
السابق لمؤسســة “إيدال” نبيل 
عيتانــي والدكتور مازن ســويد 
فــي حضــور أعضــاء مجلس 
اإلدارة المعيّنين حديثاً وموظفي 
المؤسســة. وأثنــى ســويد على 
الجهد الذي بذلــه عيتاني خالل 
السنوات الخمس عشرة األخيرة 

من أجل المحافظة على المؤسســة في أصعب الظروف التي مّر بها لبنان.

Mover مايكروسوفت” تستحوذ على شركة“

استحوذت “مايكروسوفت” على 
شركة Mover الناشئة، في إطار 
اســتراتيجيتها لتوســيع خدمــات 

الحوسبة السحابية.
هــذا  أن  إلــى  الشــركة  ولفتــت 
االســتحواذ يســهل على العمالء 
إلــى  وبياناتهــم  ملفاتهــم  نقــل 

“مايكروســوفت 365”. وأصبحت خدمات الحوســبة السحابية تستحوذ على نصيب 
كبير من اهتمام “مايكروســوفت”، وســط تنافســية شــديدة بين “أمازون” “أزور”، 

ومنصة “غوغل كالود”.
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أكـــد وزيــــر الـدولــــــة، 
الرئيس التنفيذي لـ“أدنوك”، 
ومجموعة شركاتها سـلطان 
أحمد الجابـر، أن الشــــركة 
المزيد  إلســتقطاب  منفتحة 
االســتثمارات إلنشــاء  من 
منظومة متكاملة للصناعات 
والمشــــــتقات  التحويليـــة 

البتروكيماوية.
ولفت الجابر، إلى أن الشــركة تســعى إلى اســتقطاب 
االســتثمارات، التي تلبي الزيادة الســريعة في الطلب 
علــى البتروكيماويــات والمنتجات عاليــة القيمة حول 

العالم.
وأكــد الجابر، أن الشــركة تعمل علــى تطوير المزيد 
من الفرص االســتثمارية الجاذبة، التي تتميز باألرباح 
العاليــة، وقلــة المخاطــر، أمــام المســتثمرين الذيــن 

يستهدفون االستثمارات طويلة األمد.

أدنوك: منفتحة إلستقطاب المزيد
من اإلستثمارات

سلطان أحمد الجابر

كشــفت مجموعـة 
فايـــن لصناعــــة 
منتجـات الــــورق 
الصحـي وحلــول 
التعقيـم المبتكــرة، 
عـــن خططـهـــــا 
لالســتحواذ علــى 
حصــة كـبـيـــــرة 
من شــــركة “ناي 
العربيـة لألغذيـة” 
المتخصصــة فـي 

مجال األغذية والمشروبات الخفيفة، ومقرها دبي، بقيمة 
اســتثمارية تزيد على 10 ماليين دوالر أميركي، وذلك 
في إطار خطط المجموعة التوسعية، وحرصاً منها على 
دعم الشركات التي تشترك معها لتعزيز الصحة العامة 
للمســتهلكين، من خالل العمل كمســتثمر اســتراتيجي 
يتولى مهمة إزالة العوائق التي تعترض شــركة “ناي” 
مــن حيث القدرة على تنمية أعمالها المتصاعدة كنتيجة 
لعملهــا علــى اإليفــاء بالطلــب الكبيــر والمتزايد على 

منتجاتها الخفيفة والطبيعية.

“فاين القابضة”
تستحوذ على “ناي”

ASE20 بورصة عمان تطلق مؤشرها

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، 
أن البورصة أطلقت مؤشرها الجديد ASE20 وهو 
مؤشر مرجح يعتمد في حسابه على القيمة السوقية 
لألســهم الحرة المتاحة للتداول للشــركات، والذي 
يتألــف من 20 شــركة مدرجة فــي البورصة هي 

األكثر نشاطاً واألعلى من حيث القيمة السوقية.
وأشــار الوظائفــي إلى أهمية تنوع المؤشــرات في 

األسواق لما توفره من معلومات وصورة أوسع وأدق لتحركات أسعار الفئات المختلفة 
لألســهم واتجاه السوق. أضاف بأنه يتم حالياً العمل على اعداد مؤشر ASE80 وهو 
مؤشــر يتألف من 80 شركة مدرجة تلي الشــركات العشرين األعلى من حيث القيمة 

السوقية مباشرة.

مازن الوظائفي

تعديل شروط منح الجنسية للمستثمرين باالردن

الــوزراء  مجلـــــس  قــرر 
االردنــي إجراء تعديـــالت 
على قراره السابق المتعلق 
بالتعامـــل مــــع طلبــــات 
الجنســـية  على  الحصــول 
أو اإلقامة فــي المملكة عن 

طريق االستثمار. وبموجب القرار، جرى تخفيض قيمة الوديعة إلى مليون دوالر بدالً 
من مليون و500 ألف لدى البنك المركزي األردني دون فائدة لمدة 3 سنوات بدالً من 
5،  وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دوالر لمدة 6 سنوات يحددها المركزي بدالً من 

مليون ونصف مليون دوالر لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها المركزي.
كذلك، شــملت التعديالت االستثمار من خالل شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ ال 
يقل عن مليون دوالر بدالً من مليون ونصف المليون. وشــملت أيضاً انشــاء وتسجيل 
مشــروع أو مشاريع اســتثمارية في أي من القطاعات االقتصادية االنتاجية برأسمال 

مدفوع ال يقل عن مليون ونصف.

األردن يدرس استثمارات سعودية بمشروع “نيوم”

قال رئيس سلطة منطقة العقبــة االقتصاديــة الخاصـــة 
)حكوميــــة(، نايــف أحمد بخيــت، إن األردن يدرس 
حاليــاً اســتثمارات مطروحة من الجانب الســعودي، 
ضمن مشروع “نيوم”، الـذي بــدأت الريــاض تنفيـذه 
علـــى البحــــر األحمر. وبيّن البخيت، أن المشــروع 

سيسهم في تحفيز النشاط االقتصادي في العقبة.
ويقع مشــروع “نيوم” شــمال غــرب المملكة العربية 
الحــدود  داخــل  أراض  الســعودية، ويشــتمل علــى 

نايف أحمد بخيتالمصرية واألردنية.
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صـــّرح الـمـديـــــر 
الـعـــام لشـــــركـــة 
بايونيـر لألســــمنت 
فــي دولة االمارات، 
راجانــي،  أس  بــي 
أنها ســتقوم بإنشــاء 
لألســـــمنت  مصنع 
بالقرب  في جورجيا 
من تبليســي مجاوراً 

لمناجــم الحجر الجيــري، بطاقة إنتاجية ســنوية تقدر 
بحوالى 1,2 مليون طــن، وبتكلفة حوالى 200 مليون 
دوالر أميركي، وذلك اعتباراً من الربع الرابع من عام 

.2019

مشروع ضخم لـ“بايونير لألسمنت”

بي أس راجاني

قير غيزستان وجهة لالستثمار والسياحة

أكد المهندس سلطان بن 
سعيد المنصوري وزير 
االقتصاد خالل اسـتقبال 
زاميربيــــك عسكروف 
نائـب رئيـــس الـوزراء 
القرغـيــــزي، حــرص 
دولــة اإلمــارات علــى 
رفــع مســتوى التعاون 

التجاري واالســــتثماري مع جمهورية قيرغيزســتان، وتطوير شراكات تنموية في 
القطاعــات ذات االهتمام المشــترك من أبرزها البنية التحتية والخدمات اللوجســتية 

والنقل الجوي والسياحة.

“إيغل هيلز مسقط” تبدأ عمليات البناء

بــدأت “إيغـــــل 
هيلـــز” أعمــال 
اإلنشـــــــاءات 
فــي مشـــــروع 
“مـانـدريـــــــن 
ل  يـنـتـــــــا ور أ
مســــقط”، فــي 

سلطنة ُعمان.
ووضــع المســؤولين التنفيذيين مــن “إيغل هيلز مســقط”، وهي شــراكة بين “عز 
العالمية” و“إيغل هيلز أبوظبي”، حجر األســاس لهذا المشروع الرائد، الذي سيمثل 
أحد أفخم العالمات الفندقية العالمية وأول مســاكن تحمل اســم عالمة تجارية فاخرة 

في ُعمان. نجحت شــركة كامكــو لالســتثمار، بإتمــام 43 صفقة 
اســتثمارية في أســواق الديــن بقيمــة 7.6 مليار دوالر 

أميركي منذ إطالق مجموعة أسواق رأس مال الدين.
وعلــى مــدار العاميــن الماضيين فقط، اتمت الشــركة 
بنجــاح إدارة 7 صفقات في قطاع اصدارات الســندات 
والصكوك، بقيمة 2.2 مليار دوالر، مما وضع الشركة 
في موقــع متميز بين أكثر مديري األصول وشــركات 

الخدمات االستثمارية المصرفية في المنطقة، نشاطاً.
وتقديــراً ألداء “كامكو” المتميز في هذا القطاع، تســلم 
رئيس أســواق رأس مــال الدين في كامكــو عمر زين 
الديــن، ونائب الرئيس في أســواق رأس مال الدين بدر 
ناصر الغانم ، جائزة “أفضل بنك إلصدارات الدين في 
الشــرق األوسط لعام 2019،  نيابة عن الشركة، وذلك 
في حفــل توزيع جوائز “غلوبال فاينانس” الـ21، الذي 
أقيم في نادي الصحافة الوطني في واشــنطن العاصمة  

في الواليات المتحدة.

“كامكو” الكويتية تنفذ 43 صفقة

“لوك أويل” تنسحب من مشروع في السعودية

أكدت شــركة “لوك أويل” الروســية  أنها بصدد االنسحاب 
من مشــروع مشترك مع “أرامكو” الســعودية للتنقيب عن 
الغاز في المملكة. وأوضح رئيس الشــركة الروســية وحيد 
ألكبيروف، أن “أرامكو” لم تهيئ الظروف المناســبة لجعل 

المشروع مجدياً اقتصادياً.
وبالرغم من االنســحاب من هذا المشــروع، إال أن التعاون 
بين الشــركتين لم ينتــه، حيث قال ألكبيروف، إن الشــركة 

الروســية “تدرس تنفيذ مشــاريع مشتركة مع الشركة الســعودية في دولة ثالثة، من 
ضمنها في القارة األفريقية”.

وكانت “لوك أويل” قد أعلنت في عام 2009 عن اكتشــافين في المملكة، باحتياطيات 
تتضمن 300 - 400 مليار متر مكعب من الغاز و70 مليون طن من المكثفات.

وحيد ألكبيروف
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أعلنت شركة “الدار لالستثمار”، التابعة للدار العقارية 
والمدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن بيعها صكوك 
مقومــة بالــدوالر األميركي بقيمة اســمية بلغت 500 

مليون دوالر، وبمعدل ربح ثابت ألجل 10 سنوات.
وكشــفت “الدار” انه تم تســعير الصكوك بمعدل ربح 
عند 3.875 %، بفضل الطلب القوي من المستثمرين 

الدوليين.
وبيّنت الشــركة، أن طلبات االكتتاب فاقت المعروض 
بأكثر من 6 مرات، وتم تخصيص 71 % من إجمالي 

الصكوك للمستثمرين العالميين.

“الدار لالستثمار” االماراتية
تبيع صكوكًا بـ500مليون دوالر

وقعت المؤسســة العربيــة لضمان االســتثمار وائتمان 
الصــادرات “ضمان” مذكــرة مع الصنــدوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشــروعات الصغيرة والمتوسطة في 
الكويــت، تقــدم بموجبها “ضمــان” خدماتها في مجال 
تأمين ائتمــان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير 
التجارية للمشــروعات الممولة من قبل الصندوق وفق 
شــروط تفضيلية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال 

تبادل المعلومات والخبرات واألنشطة التدريبية.
ووقــع المذكرة نيابة عــن “الصندوق” وزيــر التجارة 
الكويتــي خالد ناصر الروضــان، ونيابة عن “ضمان” 

المدير العام عبد هللا أحمد الصبيح.

“ضمان” تقدم خدماتها
للصندوق الوطني في الكويت

“أجيليتي” تستثمر 267 مليون دوالر في السعودية

أعلنت “أجيليتــي” الكويتية 
عن افتتاح مجمع لوجيســتي 
جديد على مساحة 900,000 
متــر مربــع فــي الرياض، 
ضمــــن مجموعــــة مــــن 
االســــتثمارات التــي تقــوم 
بها الشــركة في الســعودية، 
والتي تبلغ قيمتها مليار لاير 

ســعودي )266.4 مليون دوالر(. وقد تم تطوير المرفــق الجديد، الذي تم افتتاحه في 
17 أوكتوبر/تشرين االول، بواسطة أجيليتي للمجمعات اللوجيستية ALP، ويتضمن 

حوالي 250,000 متراً مربعاً من المرافق التخزينية واللوجيستية.
وســوف يوفر المجمع اللوجيســتي في الرياض خدماته للشــركات متعددة الجنسيات 

والشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في السعودية.

“مبادلة” تبيع حصتها في خط أنابيب ميدغاز

اتفقــت شــركة ناتورجــي إنرجي 
اإلسبانية وســوناطراك الجزائرية 
على شــراء حصة صندوق مبادلة 
لالستثمار، التابع لحكومة أبوظبي 
البالغــة 42.09 % في خط أنابيب 
ميدغاز الــذي ينقل الغاز الطبيعي 

من الجزائر إلى إسبانيا.
وتقــدر الصفقة قيمة البنية التحتية 

عند 1.9 مليار يورو شــاملة الديون. وعقب إغالق الصفقة، ســتكون “سوناطراك” 
المســاهم الرئيســي بحصة 51 %، بينما ستملك “ناتورجي” الحصة المتبقية البالغة 
49 %. وســتدفع “ناتورجــي” 445 مليــون يــورو لمبادلــة مقابــل حصة 34 % 

وستُجرى الصفقة من خالل كيان ذي غرض خاص.

“بتروناس” تفوز بالتنقيب قبالة ساحل البرازيل

فاز تحالف يضم “رويال داتش شل” 
و“شــيفرون” و“قطــر للبتــرول” 
بحقوق التنقيب واإلنتاج في المنطقة 
سي إم - 713 قبالة ساحل البرازيل 
ودفع عالوة قيمتها 551 مليون لاير 

)133 مليون دوالر( تقريباً.
من ناحية أخرى، فازت شــركة بتروناس الماليزية بحقوق التنقيب واإلنتاج في رقعة 
بحرية منفصلة، ســي إم - 661، مقابل عالوة قدرها 1.116 مليار لاير )270 مليون 

دوالر أميركي(.
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أعلنـت “إيكيا” عــن 
اســتثمارات ضخمة 
األكــبـــــــــر  هـــي 
فــــي العقــديــــــــن 
الماضييــــــــن مــن 
فـي  وذلك  جانبهـــا، 
ظـــل هـدفـهــــا الن 
من  واحــدة  تصبــح 

الشــركات الرائدة في تكنولوجيا المنازل الذكية، وهو 
معتــرك تتصــدره كيانــات “وادي الســــليكون” مثل 

“غوغل” و“أمازون”.
وأشــــار رئيــــس قســــم األعمــال المنزليــة الذكية، 
بجــــورن بلــــوك، إلــى أن “إيكيــا” تتطلــــع لبيــــع 
منتجات مثـــل أجهــزة تنقيــــة الهـــواء، كي تضــاف 
إلــى منتجــات ذكيــة تبيعها بالفعــل أمثــال المصابيح 

ومكبرات الصوت.
وأكد بلوك على أن هذا المجال التنافســي هام للشــركة 
التي تريد إثبات نفسها أمام شركات تكنولوجية كبرى، 

عن طريق طرح منتجات أقل تكلفة.

50 مليار دوالر االستثمارات العالمية بالغاز المسال “إيكيا” تنافس
كيانات “وادي السليكون”

كشــف رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، 
أن االستثمارات في الغاز الطبيعي المسال سجلت 
مستوى قياسياً قدره 50 مليار دوالر أميركي في 
عــام 2019، فيما تمثل كنــدا والواليات المتحدة 

المحركين الرئيسيين.
وقــال بيــرول: إن القطــاع الصناعي هــو أكبر 
محرك للغاز الطبيعي المســال في آســيا، إذ من 

المتوقع أن تتجاوز الصين اليابان كأكبر مســتورد للوقود في 5 ســنوات. واشار إلى 
أن ثلث الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المســال ســيأتي من الصين بمفردها، في 
حيــن ستشــكل الواليات المتحدة األميركيــة ثلثي النمو العالمي فــي صادرات الغاز 

الطبيعي المسال.

فاتح بيرول

بجورن بلوك

“سوفت بنك” تزيد استثمارها في “وي ورك”

ذكرت صحيفة فايننشـال 
تايمـــز، أن مجمـوعــــة 
سوفت بنك تخطط لضخ 
مليــار دوالر إضافية أو 
أكثــر فــي “وي ورك”، 
من خالل إعادة التفاوض 
حول اتفــاق ضمان أُبرم 
للتقييمات  انخفــاض  قبل 

تسبب في تأخير الطرح العام األولي للشركة األميركية الناشئة المتخصصة في توفير 
المساحات اإلدارية.

ومن شــأن الخطة زيادة اســتثمار المجموعــة اليابانية األصلي المزمــع البالغ قدره 
1.5 مليار دوالر أميركي في “وي ورك” بموجب االتفاق، وهو ما يعطي الشــركة 
األميركية الحق في تلقي األموال في أبريل/نيســان 2020، مقابل أســهم عادية من 

الفئة      أ     .               

“شل” تواصل االستثمار في الشرق األوسط

 أكــد الرئيــس التنفيــذي لـ“رويال داتش شــل”، بن 
فــان بيوردن، أن الشــركة ال تعتــزم تغيير خططها 
لالستثمار في الشرق األوسط. وأبلغ بيوردن مؤتمر 
النفــط والمــال، قائــالً: “ال نية لدينــا على اإلطالق 
لتغيير موقفنا وشــهيتنا لالستثمار في منطقة الشرق 

األوسط. نحن أبعد ما نكون عن ذلك”.
يذكر، أن “شل” كانت قد انسحبت من حقل مجنون 
النفطــي في العراق قبــل عامين وباعــت في وقت 
سابق من عام 2019 حصتها بمصفاة في السعودية.

بن فان بيوردن

لمبادلــة  التابعــة  قالــت شــركة مصــدر اإلماراتيــة 
لالستثمار، إنها فازت بعقد لتطوير أول مشروع طاقة 
شمسية يُنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في 

أوزبكستان.
و“مصدر” هي إحدى أكبر شــركات الطاقة المتجددة 
في العالم، وســتطور محطة طاقة شمسية بطاقة 100 
ميغــاوات فــي إطــار برنامج للطاقــة الشمســية تابع 

لمؤسسة التمويل الدولية.

“مصدر” تفوز بعقد في أوزبكستان
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األسطول ووضع الطائرات السورية؟
من المؤكــد أن العقوبات القســرية أحاديــة الجانب التــي تم تطبيقها على الشــعب 
السوري إلى جانب الحظر التقني المفروض على البالد أثّر بشكل كبير على وضع 
األســطول، ولكن ومع ذلك لم نتوقف عند هذا الواقع ونعلن عجزنــا، بل عملنا من 
خالل تطوير ألية عملنا على تحقيق األرباح في هــذا القطاع لمرحلة بات بمقدورنا 
معها أن نشــتري القطع التبديلية نقداً بعد ما كنا نشــتريها عبر الخطــوط االئتمانية 

والطرق المعتادة في مثل هذا النوع من المشتريات.
وعليه، يمكن القول، إن وضع طائراتنا جيد وضمن القدرات التشــغيلية ومستويات 

األمان المنصوص عليها دولياً.
وفي هذا السياق وتبعاً لما نقوم به من ترويج لسورية ونقل لصورتها الحقيقية والتي 
كان أخرها في جنيف حين أعلنا جاهزية األجواء والمطارات الســورية الســتقبال 
الطائرات، فقد أبدت الكثير من شركات الطيران رغبتها بالعودة إلى سورية وعبر 
أجوائها وقد أبدينا بالمقابل تجاوباً كبيراً معها. أما على المستوى العربي، فقد تلقينا 

حمود: مشاريع استراتيجية للنقل باتت قيد التنفيذ

كيف هو واقع النقل في سورية بعدما بدأت تدخل 
مرحلة التعافي وترميم آثار اإلرهاب؟

ال شــك في أن ما قــام بــه اإلرهابيون اســتهدف 
القطاعــات كافــة فــي ســورية، ولكــن القطــاع 
الخدماتــي، خصوصاً النقــل، ناله مــن إجرامهم 
الشــيء الكثير، حيث اســتهدفت قطاعــات النقل 
البري والســككي بداية لدورها الحيوي والهام في 
الحركــة التجارية ونقــل البضائع ضمــن البالد، 
لكن ومع دحر اإلرهــاب على وقع أقدام بواســل 
الجيــش العربي الســوري، باشــرت وزارة النقل 
تأهيــل وترميــم كل ما نالــه التخريــب واإلجرام 
اإلرهابيين، حيث باشــرت تأهيــل الطرق في كل 
المناطــق المحررة، كمــا عملت علــى ترميم كل 
األبنية التابعــة لها في المناطق التــي تم تحريرها 
لكونها مرافق تؤمن الخدمــة للمواطن، ناهيك بما 
تم في مجاالت النقــل البحري مــن تطوير العمل 
والحصول علــى الشــهادات الدوليــة والتدريبية 
واســتقطاب السفن المملوكة للســورين لالنضواء 
تحت العلــم الســوري مجــدداً، إلى جانــب النقل 
الجــوي، والذي بــات أفضل حــاالً مــن ذي قبل 
تبعاً لمباشــرة دول عديدة وشــركات متنوعة في 
مد جســور التواصل مــع قطاع النقل الســوري، 
مع األخــذ باالعتبار دور الترويج الــذي قامت به 

الوزارة في المحافل العالمية لهذا القطاع.
وبشــكل عــام يمكــن القــول، أن قطاع النقــل بدأ 
ينهض مجــدداً ويطور نفســه ضمــن اإلمكانيات 
المتاحــة حتــى يكــون علــى مســتوى النهضــة 

االقتصادية الجديدة لسورية ما بعد الحرب.

لتكن البداية بالنقل الجوي: ما هو تقييمكم لواقع 

قال وزير النقل في سورية المهندس علي حمود، إن الوزارة بدأت العمل على إنشاء سكك حديدية تصل بين 
المحافظات السورية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير هذا القطاع لكونه يمثل الشريان الرئيسي والعصب 
إلى أن قطاع النقل الجوي يشهد اهتماماً مماثاًل األمر الذي أفرز جاهزية  الحيوي في الحركة التجارية، الفتاً 
المطارات واألجواء السورية الستقبال أية خطوط جوية ترغب بالعمل والذي أثمر عن تلقي طلبات عديدة من 

شركات طيران متنوعة.
وكشـف حمود في حديـث لمجلـة البنـك والمسـتثمر، عن تمكن وزارة النقل السـورية من إدراج مشـروع 
استراتيجي في ملفات التعاون مع الجانب الروسي الصديق يقضي بجعل سورية مركز توزيع إقليمي للقمح 
الروسي وما يستتبع ذلك من إنشاء مرافئ جديدة في الساحل السوري، مضيفاً بأن خطة الوزارة في استقطاب 
السفن السورية المملوكة من القطاع الخاص نجحت حتى األن في إعادة تسجيل 6 سفن مملوكة لسوريين 

تحت العلم السوري.

المهندس علي حمود
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ليكون الســبيل الوحيد النهوض بهــذا القطاع هو 
اســتقطاب الســفن المملوكــة للقطــاع الخــاص، 
وضمها إلى األسطول الوطني من خالل تسجيلها 
مجدداً تحــت العلم الســوري للوصــول إلى دول 
أخــرى، وبعــد نقاشــات واجتماعــات ماراثونية 
واقتراحات عديدة تقدمت بهــا الوزارة وأصحاب 
الســفن، تم تلبية بعض الطروحــات الموضوعية 
وبعضها األخــر تــم التوصل بشــأنه إلــى صيغ 

منطقية ترضي الطرفين.
وقد بلغ عدد الســفن المســجلة مجــدداً تحت العلم 
الســوري 6 ســفن، بالتوازي مع االهتمام بمسألة 
التدريــب والتأهيل البحــري، وبالنظــر إلى عدم 
الشــهادات  المتدربيــن  الطــالب  منــح  إمكانيــة 
المطلوبة للعمل البحري، فقد وجدت الوزارة حالً 
منطقياً من خالل التســجيل على الالئحة البيضاء 
للمنظمة البحريــة الدولية، األمر الــذي مكننا من 
إحــداث األكاديميــة البحريــة للتدريــب والتأهيل 
البحــري والتي تتولــى منح كل أنواع الشــهادات 
ناهيك عــن توفيرهــا تكاليف التدريــب في الدول 
األخرى، حيث ال تتعــدى تكلفــــة التدريـب فيهـا 
10 % قياساً بما يتكبده الطالب البحري من نفقات 

في الدول التي يقصدها للتدريب.

هــل يكتمــل ذلــك مــن دون تطويــر المرافــئ 
والنهوض بها؟

تماماً، وضمــن ذات اإلطار الرامــي إلى تطوير 
قطاع النقل البحري الــذي ال يكتمل بدون تطوير 
المرافــئ الســورية، فقــد أدرجنــا ضمــن ملفات 
التعاون مع الجانب الروســي الصديق مشــروعاً 
مهماً يقضي بجعل ســورية مركــز توزيع إقليمي 
للقمــح الروســي، ومــا يســتتبعه ذلك من إنشــاء 
مرافئ جديدة قادرة على اســتيعاب كميات القمح 
المتوقعة، وبالفعل فهذا المشروع بات قيد الدراسة 
من األصدقاء الــروس حالياً، ولكن وبشــكل عام 
فــإن وزارة النقل الســوري ترحب بأي مســتثمر 
ســوري يملك من عمله فــي دول أخــرى الخبرة 
التي تؤهله للتقدم إلى مشروع إنشاء مرفأ، بالنظر 
إلى أن هذا النوع من األعمال لم يمارســه أحد في 
ســورية مســبقاً، وال يمكن الشــروع في مشروع 
عمالق كمشــروع مرفــأ دون الخبــرة الالزمة، 
ناهيــك بــأن تطويــر القطــاع باأليدي الســورية 
القطاعات في سورية.مبدأ ذو أولوية بالنســبة لنا، كما هو بالنســبة لكل 

مبادرات عديدة توجت بمباشــرة شــركة فالي بغداد الوطنية العراقية الخاصة في 
تسيير رحالتها من العراق إلى سورية.

ماذا عن المطارات التي ال يستقيم األمر من دونها؟
عملت وزارة النقل على المســتوى االســتراتيجي في مســألة المطارات الســورية 
وتطويرهــا وتوســعتها، ولكن وبالنظر إلــى مقدار المــوارد المتاحــة حالياً وحجم 
اإلنفــاق الهائل الذي تنهض بــه الخزينة العامــة للدولة من تأميــن متطلبات الدفاع 
عن التراب الســوري وتأمين مســتلزمات الحياة المعيشــية للمواطن ومســتلزماته 
األساسية من غذاء ودواء وســواها، فقد اعتبر هذا المشروع اســتراتيجياً للمرحلة 
المقبلة، وعملت الوزارة على وضع التصورات الممكنة لتطوير المطارات القائمة 
حالياً حتى تكون الدراســات والخطط جاهزة حال تحقــق االنفراج االقتصادي، مع 
األخذ باالعتبــار عمل وزارة النقــل مع األصدقــاء لتطوير واقع هــذه المطارات، 
سواء بالعمل على إنشاء مطارات جديدة -إن أمكن ذلك- أو عبر توسعة المطارات 
القائمة حالياً، وعليه يمكن القول، أنه تحقق الجزء األكبر من ذلك منوطاً باالنفراج 
االقتصــادي حتى تكون المــوارد أفضــل، وتحقق المطــارات المنشــودة الجدوى 

االقتصادية منها.

للسكك الحديد دور الشريان الحيوي في الحركة التجارية ... ما هو تصوركم لهذا 
القطاع في الفترة الحالية؟

هو ليس تصــوراً بل تنفيــذاً، وقــد وضعنا ســلم األولويات وباشــرنا بتنفيــذه تبعاً 
لضخامة المســاحات التي حررها جيشــنا البطل، ما يتيح المجال لمباشــرة السكك 
الحديدية عملها فــي مناطق لم يكن العمل فيها ممكناً ســابقاً لتواجــد اإلرهاب فيها، 
ولعل أبرزها ما نعمل عليه من إنجاز 400 كيلومتر من السكة الحديدية بين دمشق 
وحلب بتكلفة تصــل إلى نحو 16 مليار ليرة ســورية، وبالفعل فقــد أتممنا مقطعين 
اثنين بطول يبلغ 100 كيلومتر )أحدهما 60 كيلومتر واألخر بطول 40 كيلومتر(، 
والمرحلة الثانية منه هي المسافة الواصلة بين حمص ودمشق، وعلى المنوال ذاته 
نســجنا حين أصلحنا الســكة الحديدية من حمص إلى مناجم الفوسفات بزمن قياسي 
لم يتجاوز 70 يوماً والتي يبلغ طولها 186 كيلومتر، ويمكن اعتبار هذه المشــاريع 
واألعمال المنفــذة تتمة لما نُفّــذ خالل العــام المنصرم 2018 من مشــاريع مجدية 
اقتصادياً، والتي يعتبر أكثرها تميزاً وصلة شنشار )محافظة حمص ( وصوالً إلى 
صوامع الحبــوب، ورغم أن طولها ال يتجــاوز 1.5 كيلو متــر إال أنها ذات جدوى 
اقتصادية ضخمة، حيث تكلفت الوزارة لتنفيذها 337 مليون ليرة ســورية، ولكنها 
حققت إيــرادات صافية للخزينة العامة بمقــدار 2,3 مليار ليرة ســورية، بالتوازي 
مع مشــروع نقل اإلحضارات ســككياً من حســياء فــي محافظة حمــص إلى باقي 
المحافظات السورية، والذي يستلزم خطاً بطول 18 كيلومتر بتكلفة ال تقل عن 16 
مليار ليرة سورية ولكن مردود هذه التكلفة سيكون 33 مليار ليرة سنوياً، بمعنى أن 
األشهر الستة األولى من تشغيل هذا الخط ستضمن استعادة ما أُنفق على المشروع 

بشكل كامل.

مـا هـي خطتكـم للنهـــوض بقطـاع النقـل البحري فـي ظـــل العقوبات التي طالـت 
سفنه؟

بداية اإلذية التي طالت هذا القطاع كانت من العقوبات أحادية الجانب التي فرضت 
على الشعب السوري، حيث منعت السفن المملوكة للقطاع العام من العمل فتوقفت 
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نتائج أعمال المؤسسة وخطتها
وعــن أرباح المؤسســة ونفقاتهــا والفائــض المتاح 
للتنمية -في حال وجوده- قال المهندس علي أن نتائج 
أعمال المؤسسة لغاية الربع الثالث من العام الجاري 
)حتى 31/9/2019( تظهر تحقيقها إيرادات إجمالية 
وصلت الى 804,67 مليون ليرة ســورية، في حين 
بلغت النفقات خالل الفترة نفسها 385,9 مليون ليرة 
سورية، مبيناً أن فائض الموازنة لنفس المدة الزمنية 
قد بلغ 113,8 مليون ليرة سورية، أما الفائض المتاح 

للتنمية، فقد بلغ 448,1 مليون ليرة سورية.
وفي ما يتعلق بالخطة االســتثمارية للمؤسســة حتى 
نهايــة الربــع الثالث من العــام الجاري قــال المدير 
العــام أن اإلنفــاق على الخطــة االســتثمارية لغاية 
30 / 9 / 2019 بلغ 113,65 مليون ليرة ســورية، 
من أصل االعتماد اإلجمالي للمشــاريع االستثمارية 
والبالغ 250 مليون ليرة ســورية بنسبة تنفيذ للخطة 
وصلــت إلى 61,77 % من أصــل االعتماد النهائي 

علي: نعمل على تأهيل خطي سكك حديد درعا
تعمل المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في سورية على إعادة تأهيل مقطعي الخط الحديدي الواصلين 
بالنسبة ألولهما إلى مدينة درعا ولثانيهما من درعا إلى الحدود األردنية، وذلك بعد تحرير محافظة درعا من اإلرهاب 
بفضل جهود وتضحيات الجيش العربي السوري. وقال المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي 
المهندس حسنين علي في حديث لـ“لبنك والمستثمر” إن أهمية تأهيل هذا الخط تأتي لما يشكله من محور 
هام بالنسبة للحركة التجارية في نقل البضائع عبر الجنوب السوري األمر الذي يجعل منه شريان حيوي في ذلك، 
ناهيك باألهمية العامة للنقل بالسكك الحديدية وما تؤمنه من تقنين في النفقات وتوفير في الوقت، الفتاً إلى أن 
المؤسسة (بالتوازي مع ما سبق) وبتوجيه ومتابعة من وزير النقل المهندس على حمود ومحافظ درعا، باشرت 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة وضع استثمار العقارات الجارية بملكيتها وإعادة طرحها لالستثمار بالتنسيق مع 

محافظة درعا ومجلس المدينة، معتبراً أن المؤسسة تعّول على هذه الخطة لتحقيق إيرادات مهمة لصالحها.

اإلستمرار في العمل والتأهيل
وعّمــا أنجزتــه المؤسســة خــالل الفتــرة 
الماضيــة قــال مديرهــا العــام، إن الخــط 
الحديــدي الحجــازي مؤسســة ذات طابــع 
اقتصادي، تمكنت خالل الحرب اإلرهابية 
الظالمــة التــي ُشــنت علــى ســورية مــن 
االستمرار بعملها وتحقيق أرباح جيدة رغم 
األضــرار الكبيــرة التي أصابــت أصولها 
الثابتة، والتي أدت كذلك إلى خروج الكثير 
من اســتثماراتها من العملية االســتثمارية، 
الفتاً إلى أن واقع الحال دفع بالمؤسسة إلى 
إيجــاد الحلول وتأمين ظروف االســتمرار 
فــي اإلنتاج كنقل معمل لوحات الســيارات 
التابــع لهــا إلى منطقــة آمنة، األمــر الذي 
مّكنهــا من االســتمرار في اإلنتــاج وتلبية 
حاجات مديريات النقل في المحافظات من 
لوحات الســيارات، إلى جانب االســتمرار 
في اســتثمار العقــارات المملوكــة لها في 
المناطــق اآلمنــة، والحصول مــن خاللها 
على بدالت استثمارية أفضل من ذي قبل.

يضاف إلى ما سبق، وفق علي، وبالتوازي 
مع انتصــارات الجيــش العربي الســوري 
أعادت المؤسســة تشغيل قطار النزهة على 
محــور الربوة- دمــر وصوالً إلــى منطقة 
الزبدانــي فــي ريف دمشــق، كمــا أعادت 
اســتثمار العقارات التابعة لهــا في المناطق 
التــي حررها الجيــش، ما مّكن المؤسســة 
من المواظبة علــى دفع أجور العاملين فيها 
من مواردها الذاتيــة، ومنحهم التعويضات 
القانونية والطبابــة المجانية، وكذلك منحهم 
المكافــآت التشــجيعية بدون توقــف طوال 
سنوات الحرب وصوالً إلى اليوم الذي تشهد 
فيه سورية االنتصار النهائي على اإلرهاب 

وعلى كل شبر من أراضيها.

البالغ 184 مليون ليرة ســورية، ومن خالل 
معمل لوحات الســيارات ولغاية نفس الفترة 
تمكنت المؤسســة من تصنيع 45642 زوج 
من اللوحات بلغت إيراداتها 273,85 مليون 
ليــرة ســورية، في حيــن وصلــت إيرادات 
العقارات المستثمرة من قبل الغير والمملوكة 
للمؤسســة خالل نفــس الفترة إلــى 516,5 

مليون ليرة سورية.
تفاؤل باالستثمار السياحي

وأبدى المهندس حســنين علي تفاؤله بسوق 
االستثمار السياحي 2019 الذي تشارك فيه 
المؤسســة العامة للخــط الحديدي الحجازي 
بمتابعة وإشــراف مباشــر من وزير النقل، 
مــن خــالل مشــروع  إقامــة فنــدق خمس 
نجوم علــى أرض العقار 748 قنوات جادة 
)أحد أحياء قلب العاصمة الســورية دمشق( 
وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة، لما لهذا 
الســوق من أهمية اســتثمارية ولما تشــكله 
االستثمارات المتعاقد عليها خالله من روافد 
لإليــرادات التي تحتاجها كل مؤسســة ذات 

طابع اقتصادي في البالد.
أمــا بالنســبة لنواحــي التأهيــل والتدريــب 
لكوادرهــا، فبيّن المدير العام ان المؤسســة 
تعمل ضمن برامــج التنمية اإلدارية إلعداد 
العامليــن فيها وذلك لرفع ســويتهم اإلدارية 
عبــر إتباعهــم للــدورات الالزمة فــي هذا 
المجــال والتي باشــرت فيها المؤسســة منذ 
فتــرة قريبة، ناهيك عن الجانب اإلداري في 
العمل لجهة استمرار المؤسسة في مشروع 
أتمتة األعمال اإلدارية والمالية، حيث أعدت 
مشروع خطتها لعام 2020 و تمت مناقشتها 
وإقرارها في الجهــات الوصائية وصدرت 
لتنفيذها مع بداية العام المقبل.ضمن الموازنة العامة للدولة، تمهيداً لإلعداد 

المهندس حسنين علي
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الصناعة وتنشيطها.
وفــي ما يتعلــق بالصعوبات التي تواجه المؤسســة 
وشــركاتها، أكد المدير العــام أن أبرزها يتمثل في 
خروج عدد ال يســتهان به من الشركات من العملية 
اإلنتاجيــة، ما أدى إلى انخفــاض الطاقات اإلنتاجية 
بشــكل كبير وانعكاس ذلك بشكل سلبي على العملية 
اإلنتاجيــة ككل، إلــى جانــب ارتفــاع ســعر المادة 
األوليــة، ما يعني ارتفــاع تكاليف المنتــج وبالتالي 
زيــادة المخزونات وانخفــاض قيمتها مــع الزمن، 
ناهيك بمخاطر تخزينها وتكبيد الشــركات خســائر 
كبيــرة، إضافــة إلى الضغــط الحاصل فــي الطلب 
على القطع األجنبي، إلــى جانب صعوبات تصدير 
المنتجــات النســيجية وخاصة الغــزول القطنية إلى 
األســواق الخارجيــة نتيجــة الحصــار االقتصادي 
القســري أحادي الجانــب المفروض على الشــعب 
الســوري، ونقــص اليــد العاملــة النوعيــة نتيجــة 

الظروف العامة في البالد.
خطوات للنهوض

المدير العام أكد أن المؤسسة نجحت في تحقيق جملة 
مــن الخطوات وتعمــل على تحقيــق بعضها األخر 
لضمــان النهوض بواقــع بعض شــركاتها من التي 

مجمعان للصناعات النسيجية في دمشق وحلب
كشف المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية في سورية الدكتور نضال عبد الفتاح، أن المؤسسة 
حققت أرباحاً بلغت 472,4 مليون ليرة سورية حتى نهاية أيلول/سبتمبر من العام الجاري، مبيناً أن قيمة إجمالي 
اإلنتاج للشركات التابعة للمؤسسة وصلت إلى 29,1 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ بلغت 44 % من المخطط 
له، تتوزع بمعدل 16,6 مليار ليرة لشركات الغزل بنسبة 37 % و9 مليارات ليرة لشركات النسيج بنسبة 63 % من 

المخطط، و3,4 مليارات ليرة سورية في الشركات المتفرقة بنسبة 48 %.

رؤية استراتيجية
أشــار عبــد الفتــاح فــي حديــث لـ“البنــك 
والمستثمر” إلى أن المؤسسة وضعت رؤية 
اســتراتيجية للمرحلة المقبلة لتطوير عملها 
وتمكين منتجاتها من المنافســة، والتي يبرز 
منها إقامة مجمعين صناعيين متكاملين في 
كل مــن حلب ودمشــق لتبدأ فيهمــا العملية 
اإلنتاجية من المراحل األولى )الغزل( حتى 
المنتج النهائي بأنواعه من األلبســة الجاهزة 
والداخلية وسواها، مبيناً أن المجمعين هذين 
يمكــن أن يحققا مــردوداً اقتصاديا مهما من 
خالل جملة النشاطات المتكاملة التي يهدفان 
إلى ممارســتها، والتي ستؤدي بالنتيجة إلى 
تخفيــض تكاليف المنتجــات والعمل بكفاءة 
عاليــة، لجهــة أن هــذا التكامــل يخفف من 
الحلقات الوســيطة في تكاليف العمل لناحية 
المبيعــات والعمالــة وانســياب المــواد بين 
األقســام اإلنتاجية وصــوالً إلى منتج نهائي 
قابل للتسويق والمنافسة لتحقيق قيمة مضافة 
عالية، الفتاً إلى أن نشاط شركات المؤسسة 
ال سيما منها شركات الغزل تحتاج إلى بيئة 
عمل مناســبة تتمتع بالمرونة الكافية، والتي 
تؤدي بالنتيجة إلــى تخفيض تكاليف المنتج 
والوصول إلى مواصفــات عالية يتمتع من 
خاللها بقدرة تسويقية كبيرة، على اعتبار أن 
صناعة الغزول تمتلك رؤوس أموال كبيرة 
مستَثمرة وذات ريعية متدنية نسبياً، وتصنف 
كمرحلة إنتاجية أولى في سلسلة الصناعات 
النســيجية والتي تتحقق فيها القيمة المضافة 
في مراحلها النهائية، وبالتالي فإن استمرارية 
االســتثمار في صناعة الغــزول خصوصاً 
القطنيــة منها يجب أن تتــم المحافظة عليها 
وتطويرها، من خالل منحها مرونات كبيرة 
تســاعدها في االستمرار والتســويق بكفاءة 
عالية كالبيئة القانونية المناسبة والتسهيالت 
والدعم لمســتلزمات اإلنتاج والعمالة ونظام 
األجــور والحوافــز المناســبين لتنمية هذه 

تأثرت بتخريــب وإجرام اإلرهاب أكثر من 
غيرهــا، مبيناً أن المؤسســة قامــت بإعادة 
النظر بأســعار الغزول القطنية بما يتناسب 
مع متطلبات الســوق الداخلية، بالتوازي مع 
اســتحصالها على موافقة بالسماح لشركات 
الغــزول ببيــع الغــزول القطنيــة بالليرات 
السورية بغرض التصدير دون إعادة القطع، 
ناهيك بالمتابعة مع الجهات الوصائية لدعم 
الصناعات النســيجية وتمكينها من المنافسة 
داخلياً وخارجياً من خالل دعم الحلقة األولى 
في عملية اإلنتاج، بحيث ال تتحمل الصناعة 
أعبــاء دعــم الزراعــة، إلى جانب دراســة 
تطوير نظام التكاليف في الشــركات العاملة 
التابعة للمؤسســة، وكذلك العمل على زيادة 
نســب تنفيذ اإلنتاج والمبيعــات وتصريف 
المخازيــن األمــر الذي أثمر عــن تخفيض 
كميات المخازين في الشركات، مضيفاً بأن 
التنسيق قائم حالياً مع وزارة الزراعة إلحياء 
صناعــة الحريــر الطبيعي، وأخيــراً إعداد 
الدراســات الفنيــة الالزمة مــن قبل الجانب 
الروسي الصديق في ما يخص مجمع حلب 
الصناعي المزمع إقامته وفق مذكرة التفاهم 

معهم.
وعن مؤشرات اإلنتاج والمبيعات للمؤسسة 
حتــى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 
قــال الدكتور نضال عبد الفتاح، إن إجمالي 
كميات اإلنتاج من الغزول القطنية وصلت 
إلــى 12310 أطنــان بنســبة 52 % مــن 
المخطط له، في حين بلغ إجمالي المنتج من 
األقمشــة الخامية 1404 أطنان بنسبة تنفيذ 
وصلــت إلــى 48 % من المخطــط، مبيناً 
أن كميــات المبيعات اإلجمالية من الغزول 
القطنيــة بلغت 14574 طناً بنســبة 61 % 
مــن المخطط له، فــي حين بلغــت كميات 
المبيعــات اإلجماليــة من األقمشــة الخامية 
من المخطط له.923 طناً بنســبة تنفيــذ وصلت إلى 31 % 

د. نضال عبد الفتاح
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نتائج متباينة
كان عام 2019 منذ بدايته عاماً صعباً، حيث ســجلت نتائج متباينة 
في أســواق الصناديق ومديري األصول في قطاع إدارة الصناديق 
العربية. ومع ذلك، يمكن اعتبار الســنة الحالية إيجابية، حيث تتمتع 

صناديق االستثمار المشتركة )2.5+ مليار دوالر( بتدفقات صافية.
ويكشف عرض أكثر تفصيالً حســب نوع األصول أن جميع أنواع 
األصول لــم تتمتــع بالتدفقات في النصــف األول من عــام 2019. 
وكانــت صناديق ســوق النقــد )2.8+ مليــار دوالر( أكثــر أنواع 
األصول مبيعــاً، تليها صناديــق الســندات )400 مليــون دوالر(. 
واجهت جميع أنواع األصــول األخرى تدفقــات خارجية صافية - 
صناديق الســلع )100- ألف دوالر(، وصناديق األصول المختلطة 
)30- مليون دوالر(، وصناديق العقــارات )200- مليون دوالر(، 

وصناديق األسهم )0.5- مليار دوالر(.
وكان ســوق النقد المقّوم بالريال الســعودي )2.6+ مليــار دوالر( 
القطاع األفضل أداًء، يليه ســوق الســندات األخــرى )0.4+ مليار 
دوالر(، ثم ســوق النقد المقّوم بالدوالر األميركــي )200+ مليون 
دوالر(، األصــول العالمية المختلطــة المرنة بالــدوالر األميركي  

)20+ مليون دوالر(، وأسواق النقد األخرى )10+ماليين دوالر(.
وعلى الطرف النقيض، عانت صناديق األســهم الســعودية )300- 
مليون دوالر( مــن أعلى تدفقــات خارجة صافية بوجــه عام، لكن 
الصناديــق العقاريــة األخــرى كانت أفضــل حــاالً )200- مليون 
دوالر(، ثم صناديق األســهم العالمية )40- مليــون دوالر(، تالها 
الكويتية )20- مليون دوالر(.صناديق األسهم الخليجية )20- مليون دوالر(، ثم صناديق األسهم 

أصول لصناديق عربية ارتفعت إلى 32.4 مليار دوالر

ارتفاع األصول
ارتفع إجمالي األصــول المدارة في صناديق األســواق العربية من 
30.5 مليــار دوالر إلى 32.4 مليــار دوالر منذ بدايــة عام 2019 
حتى اآلن. هذه الزيــادة كانــت مدفوعة بإجمالي صافــي المبيعات 
)2.5+ مليار دوالر(، بينما كان أداء األسواق األساسية له مساهمة 

سلبية )0.6- مليار دوالر( في إجمالي األصول المدارة.
وتتمتع األصول المدارة في صناديق األسواق العربية بدرجة كبيرة 
من التمركز، كون وجود أكبر ســوق للصناديق في المملكة العربية 
الســعودية بقيمة تبلغ 26.9 مليار دوالر أو 82.85 % من إجمالي 

األصول المدارة.
وفي الوقت نفســه، تســتحوذ الكويت على 3.2 مليارات دوالر ، أو 
9.82 %، مــن إجمالي األصول المدارة، فــي حين أن بلغت حصة 
اإلمارات العربية المتحدة 1.7 مليار دوالر، أي ما نسبته 5.09 % 

من إجمالي األصول المدارة.
أما البلدان الثالثة األخرى: قطر )400 مليون دوالر(، سلطنة ُعمان 
)300 مليــون دوالر(، والبحريــن )100 مليــون دوالر(، لتشــكل 
مجتمعة 2.23 % من إجمالي األصول المدارة في أسواق الصناديق 

العربية.
وكانت صناديق ســوق النقد )20.2 مليار دوالر(، وهي أحد أنواع 
األصول التــي تضم أعلــى األصول المــدارة في نهايــة حزيران/ 
يونيو 2019، تليها صناديق األسهم )9.2 مليار دوالر(، وصناديق 
األصول المختلطة )1.2 مليار دوالر(، وصناديق السندات )1 مليار 
دوالر(، والصناديق العقارية )0.7 مليار دوالر(، وصناديق السلع 

األساسية )2 مليون دوالر(.

حظي قطاع الصناديق في األسواق العربية، بتدفقات صافية إجمالية تقدر بـ2.5 مليار دوالر في النصف األول من 
عام 2019، وفقاً لبيانات “ريفينيتيف ليبر”. وجرت هذه التدفقات في بيئة سوقية متقلبة، لكنها إيجابية، مدفوعة 
بالجدال الدائر حول حرب تجارية محتملة بين الواليات المتحدة والصين، والعودة المحتملة ألزمة اليورو الناجمة عن 
التطورات في إيطاليا وفرنسا، وتباطؤ اقتصادي عام مع انخفاض األرباح على مستوى الشركات. ومع ذلك، ونظراً 
لتسجيل أسواق األسهم انتعاشاً على مدار النصف األول من عام 2019، فإنه من المتوقع أن نرى دخول تدفقات 

صافية إلى  صناديق االستثمار المشتركة.
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والعالمية. دعمت “بيكو” بالفعل 3 شركات أسسها موظفون سابقون 
في شــركة كريم. أضاف: شــهدت المنطقــة قفزة هائلــة في مجال 
التكنولوجيا واالبتكار، حيث تقوم شركات ساندناها أمثال “سويفل” 
و“واحــد” و“كيتوبــي” بتصديــر نماذج مــن األعمال فــي مجال 

االبتكار من المنطقة إلى بقية أرجاء العالم.
دعم المستثمرين

ودعم العديد من مســتثمري الصندوق االســتثماري األول صندوق 
“بيكــو 2” أمثــال المســتثمرين العالمييــن “ريمكــو لالســتثمار” 
ومؤسســة التمويل الدوليــة، العضو فــي مجموعة البنــك الدولي، 
إضافة إلى مؤسســات وشــركات عائلية كبرى أخرى شــملت بنك 
وربة، و“شركاء وتر”، و“كاف لالســتثمارات”. كما يُعد صندوق 
الصناديق “الواحة” من البحرين، أول صندوق سيادي إقليمي يدعم 
“بيكو”، ما مهد الطريق أمام الصناديق السيادية األخرى للمشاركة. 
بدوره، قال سفيان العيسى، رئيس العمليات اإلقليمي لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بمؤسســة التمويل الدولية: رغم النمو الكبير 
في بيئة ريادة األعمال في المنطقة، تواجه الشــركات الناشــئة نفس 
التحديات مثــل غياب التمويل، وقلــة أو انعدام االرشــاد والتوجيه، 
حيث ال يزال رواد األعمال يكافحون من أجل بدء أعمالهم الناشئة. 
ال تعتبر صناديق رأس المــال الجرئ مثل “بيكــو” ضرورية فقط 
بل هي المفتاح لمنــح رواد األعمال األدوات والخبرات المناســبة، 

وبالتالي توفير فرص العمل وتعزيز النمو االقتصادي العام.
وتستثمر “بيكو” في شــركات لديها فرق استثنائية، وعروض قيمة 
تحويلية تلبي الفجوة المتوفــرة، ولديها النية والقدرة على التوســع، 
وقابليــة دفاعية ســوقية علــى نطاق واســع. كمــا توفر لشــركات 
في مرحلة النمو المبكر والتشغيل.التكنولوجيا المبتكرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا دعماً 

صندوق لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة

تستثمر “بيكو كابيتال” في الشركات الناشئة المتخصصة في مجال 
التكنولوجيا، وتحديداً في فرق التأسيس والهندسة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. وترتكز استراتيجية بيكو على االستثمار في 
شركات واعدة بجولة التأســيس و جولة االســتثمار )أ(، قبل توفير 

رأس المال التتابعي إلى أفضل الشركات أداًء في محفظتها.
وحتى اآلن، قامت “بيكــو كابيتال” بـ22 اســتثماراً عبر صندوقين 
وحققت نجاحاً كبيراً من خالل دعمها لشــركات ناشــئة إقليمية مثل 
“كريــم” و“بروبيرتــي فايندر”، فيمــا حصلت هذه االســتثمارات 
مجتمعة على أكثر من مليار دوالر في رأس المال التتابعي، وخلقت 

أكثر من 9000 فرصة عمل في المنطقة.
استحواذ على شركات

كما شــهد صندوق “ بيكو 1” 4 مخارجات حتى اآلن، كان آخرها 
في شهر مارس/آذار الماضي عندما استحوذت شركة “أوبر” على 
شركة “كريم”، وفي شــهر أغســطس/آب 2019 حيث استحوذت 
شركة “سيســكو” االميركية على “فويســيا”، والتي ســبق لها أن 
استحوذت “راب أب”، إحدى شركات محفظة “بيكو”، في ابريل/

نيسان من العام 2018.
ويشــعر فريق “بيكو” بالتفاؤل الشــديد حيال اســتمرار مسار تقدم 
ريادة األعمال التقنية في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 
حيث يرى الشريك المؤســس مدير لشــركة “بيكو كابيتال”، داني 
فرحة، أن قصص النجاح أمثال شركة “كريم” قد أثمرت عن إنتاج 
العشــرات من األفراد ذوي الخبرة والمهارات العالية، الذين تمكنوا 

من تطوير أعمال على نطاق واسع وبمعايير عالمية.
وقال فرحة: نعتقد أن هؤالء األفراد ســيصبحون الكفــاءة المرادفة 
لشركة “باي بال” في المنطقة، حيث ســيقومون في المستقبل ببناء 
الموجة القادمة من الشركات الكبرى التي ستخدم األسواق اإلقليمية 

أغلقت شركة “بيكو كابيتال” اإلقليمية العاملة في مجال االستثمار الجريء، بنجاح صندوقها الثاني بقيمة 
100 مليون دوالر متجاوزة القيمة األولية المستهدفة التي كانت 80 مليون دوالر، وذلك بفضل التطور الكبير في 

بيئة االستثمار التكنولوجي في المنطقة.
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وكل ما يمكن اســتخدامه من أجل شــل حركة المرور. حصل ذلك 
مساء 17 تشــرين األول/أكتوبر، فتعطلت حركة الســير في المدن 
والقرى والشرايين الرئيســية التي تُغذي العاصمة بيروت. علماً أن 
الدين العام للبنان بلغ 90 مليار دوالر في غياب سياســات اقتصادية 
حقيقية وإدارة للموارد في شكل وطنّي وفعّال، فبات اللبناني يطالب 

برحيل الطبقة السياسية الحاكمة.
المتظاهرون تبــرأوا من المندســين، واتهمــوا األحزاب بإرســال 
أنصارهم لتحقيق هدفين: تشــويه ُســمعة االنتفاضــة عبر تخريب 
الممتلكات، والتهويل لثني المواطنين عن التظاهر. حصل ذلك بعدما 
حاولت قوى سياســية وطائفية الدخول على خط الحراك واستغالله 
لغايات أخرى، واســتحضار صراعات طائفية، لكنها لم تنجح حتى 
في حرف المتظاهرين عن شعاراتهم، وإن كانت ظهرت هتافات من 
أقلية منهم أثارت ردود فعل وانتقادات من قوى سياسية أخرى رأت 

في االنتفاضة انها تتحرك بأمر قوى خارجية.
خرج رئيس الحكومة ســعد الحريري في 19 تشرين األول/أكتوبر 
مخاطباً الناس من الســرايا الحكومية. أمهل شــركاءه في الحكم 72 
ســاعة، للتقدم بأفــكار لإلصــالح، وكأن الحمل ليس حملــه أيضا، 
فتساءل الناس كيف تُصلح في 72 ساعة ما أفسدته الطبقة السياسية 
في عقود؟ هــذا هو ســؤال الـــ90 مليــار دوالر. وســبقت خطاب 

لبنان المتغّير على مفترق طرق مصيري

أزمة البلد
اســتقال الحريــري، لكــن االزمات فــي البلد لــم تنته. أزمــة مالية 
واقتصاديــة ضربت كل القطاعات ومضاربة علــى العملة الصعبة 
جففت الــدوالر األميركي من الســوق، ومخاوف بــدأت تظهر من 
ثمن باهظ يدفعه البلد، ومن فوضى قد تؤدي إلــى اإلنهيار، ذلك أن 
الدوالر صعد مثالً في الســوق الســوداء الى أكثر من 1800 ليرة، 
مع اقفال المصارف لمدة تجاوزت األسبوعين ومعها كل المؤسسات 
العامة والمــدارس والجامعــات، وتوقفت أيضاً عمليــات التحاويل 
الى الخارج، على رغم أن حاكم مصرف لبنان رياض ســالمه بذل 
جهوداً كبرى إلبقاء السعر الرسمي المتداول للدوالر، وأنهى أزمات 
شراء المحروقات والقمح والدواء، بتوفيره االموال لالستيراد عبر 

المصارف. 
لكن مالمح النقمة الشعبية واالنفجار االجتماعي كانت حاضرة ضد 
الحكومة، إذ أن كثيراً مــن الناس لم يعد لديهم ما يخســروه، فنزلوا 
الى الشوارع، قبل اســتقالة الحريري وفرضوا اســتقالته، مطالبين 

بحكومة جديدة تحمل برنامجاً إصالحياً شفافاً، إلعادة الثقة.

انتفاضة تتجاوز الواتساب
لم تكن انتفاضة اللبنانيين بسبب زيادة 20 سنت على مكالمات تطبيق 
الواتســآب المجانية، التي اقترحها وزير االتصاالت محمد شــقير، 
والذي انتقده المتظاهــرون على أنه أحد رموز الهــدر. فاقتراح هذا 
الرســم الجديد، كان القشــة التي قصمت ظهر البعير، خصوصاً أن 
الناس لم تعد تحصل على أي تقدمات اجتماعية واقتصادية. وبالنسبة 
إليهم طفح الكيل من اســتمرار الســلطة الحاكمة في مــلء جيوبها، 
عبر استنزاف جيوب المواطنين، واحتكار الموارد، والمناقصات، 
والصفقات، ومن ال يُشــارك أهل الحكم في أشغاله، تقف مصلحته. 
كما أن موجة الضرائب والرســوم الجديدة، التــي حاولت الحكومة 
تمريرها، كانت الشــرارة التي أيقظت اللبنانيين من ســباتهم أخيراً 
فانتفضوا جميعاً، يريــدون رحيل جميع رموز الفســاد ومحاكمتهم 

واستعادة األموال المنهوبة.

شرارة التحرك الشعبي
فجأة ومن دون سابق إنذار، وفي تحّرك عفوي، قطع اللبنانيون كل 
الطرقات، باإلطارات المحترقة والحجارة ومســتوعبات النفايات، 

صورة لبنان قبل 17 تشرين األول/أكتوبر 2019 ليست نفسها بعد 29 منه، أي بعد استقالة رئيس الحكومة 
سعد الحريري على وقع انتفاضة شعبية استمرت 13 يوماً رفضاً للضرائب ومطالبة برحيل الطبقة السياسية 
وباستعادة االموال المنهوبة ومكافحة الفساد. والصورة أيضاً لن تكون ذاتها بعد 30 من الشهر عينه بعدما 
دخلت األمور في منعطف جديد بدأ يشّوه مطالب االنتفاضة وحراكها على مستوى لبنان ويدخلها في نفق 

الطائفية.
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5100 مليار ليرة، زيادة الضريبة علــى أرباح المصارف، خفض 
رواتب الرؤســاء والــوزراء والنواب الحاليين والســابقين بنســبة 
50 %، وخفــض موازنــات مجلس االنمــاء واالعمــار وصندوق 
المهجرين ومجلس الجنوب بنســبة 70 %، إعداد مشروع استعادة 
االمــوال المنهوبة وقانون إنشــاء الهيئــة الوطنية لمحاربة الفســاد 
قبل آخــر الســنة الجاريــة، إقــرار مشــاريع المرحلــة االولى من 
مؤتمر “ســيدر” وقيمتها 11 مليار دوالر خالل 3 اسابيع. وتحدث 
الحريري كأنه شــخص آخر في مقاربته لألزمــة عندما تمنى الغاء 
النظام الطائفي، وأن الذي أقرته الحكومة هو “تغيير كامل في عقلية 
التعامل مع االمور في الموازنة، فاإلنفاق في الحكومة والمؤسسات 
يكاد يوازي الصفر، وهو ما من شــأنه إغالق البــاب على أي هدر 
وفساد، الن الحكومة لن تصرف أي قرش، وسيكون االنفاق بكامله 
من خالل االســتثمار الخارجي، إذ لــن يقبل أي مســتثمر خارجي 
بأي هدر أو فســاد، واعتمادنا بأكمله ســيكون على هذا االستثمار، 
وهو الضامن للنمو”. فيمــا اعتبر رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
االصالحات التي أقرت بانها جيدة و“المطلوب تطبيقها في أســرع 
وقت وكان من االفضل ان تقترن بجملة من االصالحات السياســية 
مثل العمل على اطالق عجلة الهيئة الوطنية اللغاء الطائفية السياسية 

والتوجه نحو الدولة المدنية التي تبقى خشبة الخالص للبنان”.
لم يتفاعل الشــارع مــع إقــرار الورقــة االصالحيــة إذ ان أصداء 
الســاحات كانت رافضة لمقايضة تحركاتهم بورقة إصالحات كان 
يمكن للحكومة الحاليــة أو تلك التي ســبقتها ان تقرها منذ ســنوات 
طويلة. فاستعاد الشارع نبضه وامتألت الساحات وسط إصرار على 
مطلب اســتقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية واستعادة االموال 
المنهوبة. وطالب المتظاهرون بخريطة طريق تبدأ بتشكيل حكومة 

مصغرة من التكنوقراط تنتج قانوناً انتخابياً يؤمن مرحلة انتقالية.

فئات جديدة
تظاهرات اللبنانيين الغاضبين من تردي األوضاع المعيشية وفرض 
الضرائب لم تشبه أي حراك آخر. كانت المرة األولى التي تعم فيها 
التظاهرات كل المدن اللبنانية وفي مناطق كانت تقدم الوالء المطلق، 
إن في الجنوب أو الشمال أو حتى في جبل لبنان، فيما بقيت بيروت 
القلب النابض الذي يستقطب ويحرك مسار التغيير. والواقع أن جيالً 
جديداً خرج إلى الشارع عفوياً غالبيته من طالب الجامعات وتالمذة 
المــدارس، واســتقطب خالل أيــام 3 فئــات مختلفة، متحــرراً من 
السيطرة الحزبية أو الطائفية السياسية ومن أي والءات مشروطة، 
ورفع شــعارات تفاوتت بين اســقاط الحكومة وإجــراء إصالحات 
سريعة. ولم تستطع القوى المشــاركة في الحكم أن تدخل على خط 
الحراك أو تجيره لحســاباتها على رغم محاوالت عدة، ليتبين أن ال 
أحد من المتظاهرين هتف بإسم زعيم سياسي أو رفع شعارات فئوية 
حزبية أو طائفية، ليتبين أن الشعب اللبناني الغاضب قد خرج عفوياً 
من مناطق مختلفة ومن فئات اجتماعية عانت إلى حد االختناق، ولم 
ينتظر نقابة أو اتحاداً عمالياً، ولتكتشف الطبقة السياسية أن جمهوراً 

الحريري، كلمــة لوزيــر الخارجية جبران باســيل، رئيــس التيار 
الوطني الحر، مباشرة من القصر الجمهوري، فقدم وعوداً في ورقة 
اإلصالح التي تقدّم بها نواب حزبه ولم يتبناها وزراء بقية األحزاب 
في الحكومة، فيما اعترف حزب هللا بوجود مشكلة معيشية وحياتية 

في البلد، لكنه طالب باإلبقاء على الحكومة خوفاً من الفراغ.

الورقة االصالحية
الواقع أن االنتفاضة لم تكن بحاجة الى دوافع، فالمعاناة االجتماعية 
والصحية والبيئية واالقتصادية والمالية والوطنية شــاملة وشــديدة 
التأثير على المواطنين، وتطال معظم الشعب اللبناني، فيما بدا االفق 
مسدوداً لحلول ســريعة ومواتية، فتعددت الســاحات وانتشرت في 
المحافظات جميعها، وأعطت بعداً ال مركزياً للتحركات، وساهمت 

في جمع أكبر عدد من المعتصمين بلغ نصف الشعب اللبناني.
اتخذت “انتفاضة الغضب” أبعــاداً ودالالت فاصلة خالل 13 يوماً 
وهي لم تكن مفاجئــة لكثيرين، ذلك ان المــد التصاعدي للتحركات 
االحتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية لم يتراجع ولم ينحسر أمام 
أول رد عملي للســلطة، الذي تمثل في تبني مجلس الوزراء الخطة 
االصالحية “االنقاذية” التي وضعها رئيس الحكومة سعد الحريري 
وأجرى في شأنها مشاورات سياسية واســعة قبل أن يتبناها مجلس 
الوزراء. هذا حصل في أول مرحلة من التحرك، لكن الورقة لم تقنع 

الشارع فتصاعدت االنتفاضة.
القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء والــذي ألغى فيها الضرائب 
من موازنة 2020 بســحر ســاحر وبنســبة عجز صفر فــي المئة، 
تعتبر االولى مــن نوعها لجهة الخطوات االقتصاديــة والمالية التي 
تضمنتها الخطة االصالحيــة مقترنة بانجاز موازنــة 2020. علماً 
أن الدول المشاركة في مؤتمر “سيدر” ووكاالت التصنيف الدولية 
عجزت سابقاً عن حمل الســلطة ومكوناتها على تحقيق هذه الخطة 
وعلى التزام السقوف االصالحية الصارمة التي تطلبها عملية تأمين 
الدعم الدولي للبنان، فاذا بخمســة أيام فقط من الحــراك أي في 22 
تشرين الثاني/أكتوبر والذي عم لبنان يدفع الحكومة الى تبني احدى 
أكثر الخطط المتقدمة نســبياً ونوعياً على الصعيد االصالحي قياساً 
بالسياسات الحكومية السابقة المتعاقبة. لكن هذا التطور لم يبدل شيئاً 
في مســار التحركات االحتجاجيــة التي تواصلــت بزخم تصاعدي 
في رد مباشر على الخطوة الحكومية وتمســكاً بالمطلب المركزي 
للمحتجين المتمثل في اســتقالة الحكومة وتشــكيل حكومة مســتقلة 

تحصر مهمتها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

هل يمكن إعادة النهوض؟
تضمنــت ورقــة الحكومــة قبــل أن يســتقيل الحريري إجــراءات 
إصالحية جذرية للنهــوض باالقتصــاد وتحفيز النمــو، كما أقرت 
مشروع موازنة 2020 بنســبة عجز تبلغ 0.6 %، من دون فرض 
أي ضريبة، وأحيــل على مجلس النــواب. ومن أبــرز المقررات: 
مســاهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان في خفض العجز بقيمة 
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العاطلين عن العمل، فضالً عن االرتفاع غير المســبوق في نســبة 
العجز وزيــادة الهدر في ظــل انعدام حصول المواطن على أبســط 
التقديمات الواجب علــى الدولة تأمينها من ميــاه وكهرباء ومعالجة 
مشــاكل النفايات، علماً أن الموازنة قبل أن تقرهــا الحكومة الحالية 
التي اســتقال رئيســها كانت تتضمــن ضرائب غير مســبوقة على 
المواطنين والقطاعات االنتاجية وحتى على القطاعات االقتصادية 

وبنسب لم يشهد لها لبنان مثيالً في تاريخه.

ال عودة إلى الوراء
لبنان تغيــر اليوم ولم يعــد ممكناً العــودة الى الوراء فــي ظل أزمة 
مستفحلة. بدأ الحراك يتحول الى صيغة مختلفة تدخل فيها حسابات 
أخرى سياســية وطائفية، علماً أنه في صيغته األولى دفع الســلطة 
الى البحث عن مخارج عدة بعدما فشــلت خطط امتصاص الغضب 
وإنهاء الحراك، فيما انتفاضة الشارع لم تخرج منها قيادة موحدة، إذ 
أن أي طرف أو مجموعة لم تستطع تصدر المشهد، خصوصاً وأن 
قسما من المتظاهرين ال يتبنى شعار إسقاط النظام. فهل يمكن القول 
أن لبنان سيدخل مســار االصالحات وترتيب الحكم على أسس من 
الشفافية والمساءلة تسمح بمعالجة األزمة المالية واالقتصادية، أم ان 
األمور يمكن ان تتصاعد في اتجاهات ســلبية غير مأمونة العواقب 
في حال اســتخدام ما يحصل في اطار صراعات الخارج، وإدخال 
البلد في أتون صراعات حادة مشــتعلة تودي به وتنهــي كل ما هو 
مضيء. اسئلة تبقى مفتوحة أمام ما نشهده على كل المستويات، لذا 
بات واضحاً أن المرحلــة التي يمر بها لبنان تســتلزم التضامن من 
الجميع وإطالق يد الذيــن أثبتوا انهم حريصون على مســتقبل البلد 
والذين حموه مــن االنهيار النقدي والمالي قبل رفع شــعارات تضع 
أصحاب الثقة في موضع االتهام. وإلــى أن يتنبه الجميع أن البلد في 
خطر حقيقي، ال بد من فتح الطرق في شــكل نهائي بيــن اللبنانيين 
وان اســتمرت االحتجاجات وإعــادة العمل في مختلــف القطاعات 
محطات وتراكم ووقت ننزع منه كل الرهانات المتسرعة.وفي مقدمها المصارف لتسيير شؤون الناس. أما التغيير فيحتاج الى 

كان تحــت عباءتهــا انتفــض ليقــول أن ال والء مطلقاً بعــد اليوم، 
وليتهمها مباشرة بالفساد والنهب والمحاصصة، ما أدى إلى إرباكها 
وقلقها، علماً أن كثيراً من القوى حاولت توظيف الحراك الشــعبي، 

وهو الذي تخللته أيضاً ممارسات شّوهت بعض صورته.

حراك متجدد
ولدت فئات شــبابية جديدة، فيما الحراك أثبت استقالليته وإن كانت 
هناك بعض االلتباســات في التمويل الذي يعــود الى قوى خارجية، 
لكنها لم تغلب على عفويــة الكثير من المتظاهريــن الذين نزلوا بال 
قرارات سياســية، وإن كان الحراك بــال قيادة يحتــاج تبلورها إلى 
تراكم ومحطــات كثيرة وهــي تخرج فقــط من داخــل التظاهرات 
والحراك بالفعل وال تسقط عليهما بالقوة. علماً أن اتصاالت أوروبية 
مكثفة تلقاها الحريري على ســبيل المثال، دعته الى عدم االســتقالة 
واالستمرار في الحكم، حتى أن الفرنسيين كانوا أكثر تشدداً بموقفهم 
وطلبهم، لعدم ترك البلد، خصوصاً وأن هناك تعهدات بين الحكومة 
اللبنانية والجهات المانحة للخروج من المأزق المالي. لكن الحريري 
نفســه الذي لم يســتطع اتخاذ قرار االســتقالة اال بعــد 13 يوماً من 
الحراك، لم يســتطع إقناع القوى األخرى ببرنامجــه اإلنقاذي، وما 

قدمه أصالً للخروج من األزمة لم يقنع المتظاهرين.
وألن لبنان يعيــش اليوم أخطــر أزماتــه، فهو على مفتــرق طرق 
مصيــري، أوالً بعد اســتمرار االحتجاجات بعد اســتقالة الحريري 
واتخاذها أبعاداً سياســية وطائفيــة مختلفة عن الحــراك األول، إال 
أنه ال يمكن القفز فوق ما حققتــه انتفاضة اللبنانيين بصفتها الجامعة 
والوطنية، وإن كنا اليوم أمام أخطار قــد تأخذ البلد الى الفوضى، أو 
يخرج من يقود العمليــة اإلنقاذية بعيداً عــن االصطفافات، إنطالقاً 
من أن التحــركات الشــعبية عبرت أساســاً عن الصرخــة العارمة 
من األوضاع المعيشية التي باتت تقارب المســتحيل على أكثر من 
مســتوى وفي غير مجال وجاءت تعبيراً عن تراكم الوجع من تزايد 
حالة الفقر ومن صعوبة تأمين أبســط الحقوق والمتطلبات من تعليم 
وطبابة ومن تزايد البطالــة وتحول الجامعات الــى مراكز لتخريج 
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الطاقة  وزيرة  أكدت 
والميــاه اللبنانية ندى 
بســتاني خوري “أن 
لبنان ســيدخل قريبـاً 
النفطيــة  الخارطــة 
للمنطقة، بمجرد حفر 
البئر االســتـكـشــافية 
االولــى فــي الرقعة 

رقــم 4 فــي المياه البحريــة اللبنانية في كانــون األول/
ديسمبر 2019”.

جــاء  ذلك خــال نــدوة حوارية بعنــوان “يــوم النفط 
والغــاز”، عقدت في اليوم الثاني مــن فعاليات “منتدى 

بيروت الدولي” العاشر.
وأشــارت بســتاني الى “ان لبنــان يتعاون مــع البلدان 
الصديقة المجاورة من أجل ابرام تفاهمات واتفاقيات مع 
هذه الدول”، كاشــفة أن “لقاءات شهرية تعقد بين لبنان 
وقبــرص من أجل التوصل الــى توقيع اتفاقية في إطار 
االســتثمار في الحقول البترولية المشتركة بين الدولتين 

في حال وجودها”.

لبنان يدخل الخارطة النفطية للمنطقة

ندى بستاني خوري

قــررت وكالة موديز للتصنيــف االئتماني اإلبقاء على 
التصنيــف الحالي للبنان عند Caa1، لكنها في المقابل 
وضعت تصنيف لبنــان قيد المراقبة وباتجاه التخفيض 
خال ثاثة أشــهر، إذا لم يتبلور مســار األمور باتجاه 

إيجابي.
وســتقوم الوكالة خال هذه الفترة، بتقييم أداء الحكومة 
ومدى إلتزامهــا بإقرار موازنة العام 2020، مشــيرةً 
إلــى أن هذا االلتزام ســوف يعزز الثقــة ويؤمن الدعم 

الخارجي.

“موديز” تبقي على تصنيف لبنان
Caa1 عند

فرنسا: ندعم لبنان للنهوض بالقطاع الزراعي

أكدت ســفيرة فرنســا لدى منظمة االغذية والزراعة 
لألمم المتحدة )الفاو( دلفين بوريون، أن “لبنان شريك 
أساســي للمنظمة الدولية، وفرنســا حريصة جدا على 

هذا البلد الصديق”.
وقالت المســؤولة الفرنســية: “كان للرئيــس الراحل 
جاك شــيراك عاقــات وثيقة مع لبنــان، ونحن اليوم 
أكثر مــن أي وقت مضى نقف الى جانبه في مواجهة 
أزمة النازحين، وندعمه في المنظمة بكل ما هو ممكن 
للنهوض بالقطاع الزارعي، وســفارتنا في لبنان تبذل 
دلفين بوريونالجهود لدعم هذا البلد الصديق والعزيز على قلوبنا”.

تفاهم بين رجال األعمال البلغاريين واللبنانيين

وقع رئيس تجمع رجال وسيدات 
األعمــال اللبنانييــن فــي العالــم 
RDCL World فــؤاد زمكحل، 
مذكــرة تفاهم مع جمعيــة رجال 
األعمــال اللبنانييــن - البلغاريين 
برئاســة أحمــد عــاء الدين وفي 
حضور مجلســهم التنفيــذي، من 

أجل توسيع إنفتاح التجمع اللبناني العالمي نحو بلغاريا وأوروبا الغربية. وأشار زمكحل 
إلــى أن بلغاريا تقع في منطقة جغرافية اســتراتيجية بين أوروبا والشــرق األوســط، 
لذلك بإمكانها تزويد رجال وســيدات األعمال اللبنانيين في العالم بمرافق تسّهل عليهم 

الوصول إلى أسواق جنوب شرق أوروبا واالتحاد األوروبي وروسيا.

السندات الخضراء تتجاوز 200 مليار دوالر

قالــت مبــادرة ســندات المنــاخ، إن 
والقــروض  الســندات  اصــدارات 
الخضراء تجاوزت 200 مليار دوالر 
أميركي منذ بداية العام الجاري، مما 
يضع الســوق على مســار الوصول 
إلى ما يتراوح بين 230 و250 مليار 

دوالر بحلول نهاية عام 2019.
والســندات الخضــراء هــي فئة من 

األوراق المالية ذات الدخل الثابت تشــهد نمواً، وهي تجمع رأس المال للمشروعات 
المفيدة للبيئة.

وبالرغم من أن الســندات الخضراء تمثل نســبة ضئيلة من سوق السندات الكلي، إال 
إنهــا تجتذب مزيــداً من االهتمــام، إذ أن الوفاء بأهداف خفض االنبعاثات ســيحتاج 

لتريليونات الدوالرات من القطاعين العام والخاص.
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كشــف وزير الطاقة 
اإليـرانــــي رضــــا 
أن  عن  أردكانيــان، 
إيــران تبنــي حاليــاً 
الطاقة  لتوليد  محطة 
فــــي  الكهربائـيــــة 
محافظــــة الاذقيــة 
الســورية باستطاعة 

540 ميغاواط.
أردكانيان،  وأوضح 
التــي  المحطــة  أن 

يتــم بناؤها فــي الوقت الراهن، تنفذ بمشــاركة القطاع 
الخاص اإليراني والسوري.

وأشــار إلــى أن عملية إعــادة إعمار ســورية تتطلب 
إمكانيــات واســعة، مؤكــداً أن الشــركات اإليرانيــة 

تستهدف االستثمار بهذه السوق.

الدعم مستمر في موازنة 2020 محطة كهربائية إيرانية
على الساحل السوري

أكد رئيس مجلس الوزراء الســوري عماد خميس، 
أن خطــة الموازنــة العامة للدولة للعــام 2020 تم 
وضعها باهتمــام وتطور نوعي لتوظيفها بالطريقة 
الصحيحــة، مقارنــة بالعام الماضــي، إذ تم إجراء 
مراجعــة دقيقــة لموازنــة عــام 2019، واعتمــاد 
رؤية أكثر نوعية فــي مواجهة أي متغيرات جديدة 
تفرضهــا المراحل القادمة، على التوازي مع توفير 
متطلبــات المواطنيــن من مشــتقات نفطيــة ودواء 

وغذاء وتخصيص كتلة المبالغ الازمة لتسديد رواتب العاملين في المؤسسات العامة.
وكشــف خميس، أن الموازنة العامة لهذا العام عملت على توظيف الموارد في أفضل 
االســتثمارات، منوهاً بأنه لم يتم المســاس باالعتمادات المخصصة للدعم االجتماعي 
المقدم للمواطنين الذي انطلق إعداده من االستخدام األمثل للموارد المتاحة بغية تحقيق 

أفضل النتائج في البرامج الموضوعة.

عماد خميس

رضا أردكانيان

مساهمة الهند متواصلة في إعادة إعمار سورية

أكــد الســفير الهندي في دمشــق، حفــظ الرحمن، أن 
مســاهمة باده في إعــادة إعمار ســورية متواصلة، 
كاشــفاً عن وجود جوانب مختلفــة للعمل مع الحكومة 
السورية قيد الدراسة، وسيتم اإلعان عنها في الوقت 
المناســب. وقال حفظ الرحمن، إننا نقدم منحاً دراسية 
لتكوين القدرات للســوريين الذين يعودون إلى بلدهم، 
ويقدمون خبراتهم المفيدة في مجال اإلعمار، وأضاف: 
“هناك أشــياء كثيرة تقدمها الهند، فلها إسهام كبير في 
تكوين القدرات من خال دورات تدريبية في مختلف 

المهن والوظائف، كل هذا يسهم في إعادة اإلعمار وهناك مجاالت أخرى سنقوم بها”.
حفظ الرحمن

شــــــركـة  أطلـقـــت 
سيرونيكس الســورية 

منتجين جديدين.
وأوضـــح مديـر عـام 
الشركة لؤي الميداني، 
أن المنتــج األول هــو 
هاتــف أرضي حديث 
يتمتع بميزات الكاشف 
الســريـع  ونظامــــي 

والبطيء للمهاتفة وشاشــة )ال ســي دي( كبيرة نسبياً، 
مزودة بســاعة ومؤشــر درجة الحــرارة وناطق باللغة 
العربية واالنكليزية والفارســية وتخزين عال بذاكرتين 

مباشرة وغير مباشرة.
أما المنتج الثاني، فهو ريسيفر اتش دي الحديث يستقبل 
المحطات الفضائية ومتوافق مع نظام اإلرسال الرقمي 
الفضائــي وإمكانيــة تخزين 5000 محطــة تلفزيونية 
وإذاعيــة، وإظهــار القنوات بنظام الدقــة العالية )اتش 
دي( ونظــام المحطات العاديــة )اس دي(، مع إظهار 
كافة المعلومات وبيانــات المحطة ومداخل ومخارج، 
وهــو مناســب للتركيب لكافــة أنواع الشاشــات وكافة 

المقاسات.

“سيرونيكس” تطلق منتجين 
جديدين

برنامج إلحالل الصناعات المحلية بدل المستوردةلؤي الميداني

اعتمد مجلس الوزراء الســوري 
لبرنامــج  التنفيذيــة  اإلجــراءات 
إحال الصناعات المحلية بدالً من 
المستوردة بعد استكمال الدراسات 
الازمــة وآثارهــا علــى الســلع 
والقطاعات المســتهدفة. ويشــمل 
البرنامج بشكل رئيسي صناعات 

الخميــرة والورق واإلطارات وقطاع الصناعات النســيجية بكل مراحلها والجرارات 
والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مســتلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة 
والتجهيزات المنزلية وقطاع األدوية ومستلزماتها بما فيها األدوية النوعية على أن يتم 

الحقاً دراسة شريحة لحوالى 40 مادة ليتم إنتاجها محلياً وتكون معدة للتصدير.
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الطاقة  وزيــر  دعــا 
والنفــط الباكســتاني 
خان،  أيــوب  عمــر 
التركيــة  الشــركات 
إلــى االســتثمار في 
قطاع الطاقة بالباد، 
مبينـــاً أن قـطـــــاع 
الطاقة ينمو بســرعة 

في بادهم.
وأضاف أيوب خان، 

فــي تصريحات خــال اســتقباله الســفير التركي لدى 
إســام آباد، إحســان مصطفى يورداكول، أن إمكانات 
الطاقة المتجــددة هائلة وتحتاج إلى اســتغالها من قبل 

المستثمرين األجانب.
وقــال يورداكول، إن العديد من المســتثمرين األتراك 
“يتابعون عن كثب قطاع الطاقة المتنامي في باكستان، 

ومستعدون لاستثمار في مختلف مجاالته”.

باكستان تدعو تركيا لالستثمار
في قطاع الطاقة

عمر أيوب خان

بيت تجاري لجمهورية القرم في دمشق

أصــدرت وزارة االقتصــاد والتجارة الخارجيــة قراراً 
يقضي بفتح فرع للبيت التجاري الســوري - القرمي في 
العاصمة دمشق. وأكد مدير عام هيئة دعم وتنمية اإلنتاج 
المحلي والصادرات المدير العام للبيت إبراهيم ميده، أنه 
يأتي تنفيذاً للتوجيهات الحكومية لكا البلدين وما جاء في 
البروتوكــول الموقع على هامش الدورة الحادية عشــرة 
للجنة الســورية - الروسية المشــتركة للتعاون التجاري 

والعلمــي والفنــي التي انعقدت في دمشــق في كانــون األول/ديســمبر 2018. وبيّن 
ميده، أن المشــروع فكرة متبادلة بين الجانبين وســيكون قناة للبيع المباشر للمستهلك 
الســوري ومركزاً لتبادل العــروض التصديرية بين البلدين لتنميــة التعاون التجاري 
وتحقيق التكامل االقتصادي والتجاري والصناعي وتســهيل إجراءات دخول البضائع 

والمنتجات المتبادلة لكا البلدين.

إبراهيم ميده

قررت الحكومة السورية إعفاء الشاحنات األردنية من 
رســوم الترانزيت، وبدأت العمل بالقرار وفقا لمرسوم 

صدر بهذا الخصوص.
وكانــت الســلطات الســورية قــد فرضت قيــوداً على 
الســلع األردنية المصــدرة إلى أســواقه. كما فرضت 
رســوماً على الشــاحنات األردنية المارة من أراضيها 
“ترانزيــت”، قابلها الجانب األردني بإجراءات مماثلة 

تمثلت بفرض قيود على السلع والشاحنات السورية.
وتتوقع دمشــق أن يبادر األردن، باتخاذ خطوة مماثلة 
بإلغاء قراره المتضمن فرض رســوم على الشــاحنات 
الســورية، والتي فرضها من باب تطبيق مبدأ المعاملة 

بالمثل.

سورية تعفي الشاحنات األردنية
من رسوم “ترانزيت” 

أكبر مصنع للبتروكيميائيات في العالم

شــركتان  أبرمت 
روســـيـة وصينية 
اتفاقاً بقيمة تتجاوز 
الـ13 مليار دوالر 
لبـنـــاء مـصـنــــع 
لمعالجــــة الغـــاز 

الطبيعي والكيميائيات في بلدة صغيرة قرب سواحل روسيا على خليج فنلندا. ووقعت 
االتفاقيــة بين مجمع البلطيق الروســي للكيميائيات، وهي شــركة تابعة لـ“روســغاز 

دوبيتشا”، وشركة فرعية تابعة لشركة الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية المحدودة.
ويشمل العقد بناء مصنع كيميائي لمعالجة الغاز الطبيعي، ومجموعتين لإليثيلين بطاقة 
سنوية تبلغ 1.4 مليون طن، و6 مجموعات من منشآت البولي إيثيلين بطاقة 480 ألف 

طن سنوياً، إضافة لمنشآت أخرى، وستستمر فترة البناء 5 سنوات.

14 مليار دوالر طلبات أفريقيا من السالح الروسي

كشف رئيس مكتب التعاون التقني العسكري الروسي، 
دميتري شــوغاييف، أن حجم الطلبات على األســلحة 
الروســية للدول األفريقية بلــغ 14 مليار دوالر. وقال 
شــوغاييف خــال منتــدى “روســيا - أفريقيــا”  في 
سوتشــي، إن حجم صادرات األســلحة الروســية إلى 
الدول األفريقية جنوب الصحراء يقدر بملياري دوالر.

يذكــر أن مدينــة ســــوتــــشي الروســــية احتضنت 
أول قمــة ومنتدى اقتصــادي أطلق عليه “روســــيا 
- أفريقيــا”، حيث شــــارك فيه أكثر مــن 60 زعيماً 

وقائداً، باإلضافــة إلى ممثلين عن منظمات ومؤســســات إقليمية ودولية.
دميتري شوغاييف
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أعلنت الشــركة العامة 
للنقــل البحري العراقي 
عــن افتتاح خــط جديد 
عبــر الناقــل الوطني، 
مــن ميناء زايــد باتجاه 
موانــئ كنــدا وصــوالً 
لــوس  مـوانـــئ  إلـــى 
أنجلــوس األميركيـــة، 
موضحــــة أن الناقلـــة 

العراقية “الحدباء” حملت 14 ألف طن من  الحديد عبر 
ذلك الخط الذي لم تعمل به الشركة منذ قرابة 40 عاماً.

وذكرمدير الشــركة محي الديــن عبد الرزاق، أن قطع 
تلــك المســافة عبر الناقــل الوطني وبمســافات طويلة 
وكثيرة، يعني أن الشركة حققت نجاحاً والنجاح اآلخر 
هو عندما تكون الشركة متطابقة مع متطلبات المنظمة 

البحرية العالمية في أكثر الدول تقدماً.

خط بحري عراقي جديد
يصل إلى موانئ لوس أنجلوس

محي الدين عبد الرزاق

وقــع وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العســعس 
والمديــر العــام للتعــاون اإلنمائي اإليطالــي جورجيو 
ماربــودي، اتفاقيــة برنامج دعــم تنفيذ االســتراتيجية 
الوطنيــة لتنميــة الموارد البشــرية، من خــال قرض 
ميســر ســتقدمه الحكومــة االيطالية بقيمــة 85 مليون 
يورو للموازنة العامة. ويهدف البرنامج إلى المســاهمة 
بتنفيــذ االســتراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشــرية 
)2016 - 2025( مــن خــال تعزيــز التحاق الطاب 
)ذكور/إناث( بشكل متساوي في مرحلة التعليم المبكر، 
وتعزيز التدريب المهني والتعليم التقني والفني استجابة 
الحتياجات سوق العمل لتنمية قطاع السياحة من خال 

دعم التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم.

 قرض إيطالي لألردن

تعاون تجاري اقتصادي بين تركيا واألردن

وقعت تركيا واألردن، اتفاقية 
تعاون تجاري واقتصادي بين 
البلديــن، في ختــام مباحثات 
وزيــــرة التجــارة التركيــة، 
روهصار بكجان، ووزيــــر 
الصناعة والتجارة والتمويــن 
األردنــي طــارق الحموري، 

بالعاصمة التركية أنقرة. وقالت بكجان، إن البلدين يهدفان لتحرير التجارة بينهما على 
المدى المتوسط والبعيد. ومن شأن االتفاقية أن تعيد الزخم للعاقات التجارية الثنائية، 
وهي تنص على تأســيس اللجنة االقتصادية المشتركة بين البلدين التي ستتيح التعاون 

بين تركيا واألردن في 16 مجال، على رأسها االقتصاد والتجارة واالستثمار.
بدوره، قال الحموري: بموجب االتفاقية سيتم تحديد القطاعات االقتصادية ذات االهتمام 

للتعاون المشترك، وسيتم تحديد وإزالة العقبات أمام التعاون التجاري واالقتصادي.

إنجاز التوسعة الرابعة للمصفاة االردنية

قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة 
الكريــم  عبــد  األردنيــة  البتــرول 
العاويــن، إن كلفة إنجاز مشــروع 
التوســعة الرابعة بلغــت حتى اآلن 
نحــو 50 مليــون دوالر، موضحــاً 
أن المصفاة قطعت شــوطاً ملموساً 
في المشــروع الذي “يشــكل بدياً 
اقتصادياً مهماً” لســوق المشــتقات 

النفطيــة. وجاءت تصريحات العاوين، خال زيــارة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية 
هالة زواتي للمصفاة في مدينة الزرقاء ، لاطاع على مســتجدات مشــروع التوسعة 
الرابعة. وتبلغ كلفة مشروع التوسعة الرابعة اإلجمالية 2.6 مليار دوالر، حيث يهدف 
إلى رفع الطاقة اإلنتاجية للمصفاة لتصل إلى 120 ألف برميل نفط يومياً وتحسين جودة 

المشتقات النفطية لتلبية متطلبات القواعد الفنية األردنية.

العراق يخصص مزيداً من األرض لزراعة القمح

أفــاد مســؤول فــي وزارة الزراعة العراقيــة، مهدي 
القيسي، لـ“رويترز” بأن العراق وافق على تخصيص 
2.25 مليون هكتار لزارعة القمح في موسم 2019 - 

2020، بزيادة 500 ألف هكتار عن الموسم السابق.
وقال القيســي: للمــرة األولى نزرع القمــح على هذه 
المساحة الشاســعة وإذا كانت األحوال الجوية مواتية 
هذا العام مثل العام الماضي، فسيمكننا تحقيق االكتفاء 

مهدي القيسيالذاتي.
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قال البنــك المركزي، إن إيرادات ليبيــا النفطية بلغت 
22.7 مليار دينار ليبي )16.09 مليار دوالر أميركي( 

في أول 9 أشهر من العام.
وذكــر البنك المركــزي ومقره طرابلــس، أن إجمالي 
اإلنفــاق الحكومــي في هــذه الفترة بلــغ 29.26 مليار 
دينار، متجاوزاً إجمالي االيرادات البالغ 24.57 مليار 

دينار من دون ذكر أرقام العام الماضي للمقارنة.

المركزي: إيرادات ليبيا النفطية
16 مليار دوالر أميركي

وزيــر  كشـــــف 
القطـري  الطاقـــة 
شــــريدة  ســــعـد 
الكعبــي، أن باده 
دشــــنت منشــــأة 
وتخزين  الحتجاز 
فـــي  الكـربــــون 
يمكنهـــا  البـــاد، 
احتجاز 5 ماييـن 
طن مــن الكربون 
منشآت  من  سنوياً 

الغاز الطبيعي المسال بحلول 2025. وقال الكعبي في 
افتتــاح المؤتمر الـ40 للنفــط والمال في لندن: لقد بدأنا 
مؤخراً بتشــغيل منشــأة في رأس لفان هــي األكبر في 
منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا الستعادة ثاني 
أكســيد الكربون وعزلــه بطاقة تبلــغ 2.1 مليون طن 

سنوياً.
وتعتبــر قطر دولــة رائدة فــي مجال الغــاز الطبيعي 
المســال، ويبلــغ إنتاجها حاليا 77 مليون طن ســنوياً، 
وتخطــط لزيادته إلى 110 مايين طن ســنوياً بحلول 

عام 2023.

قطر: تدشين أكبر منشأة
لتخزين الكربون في المنطقة

ســــعـد شــــريدة الكعبي

تضاعف التجارة البينية بين اإلمارات وأميركا

استقبل وكيل وزارة االقتصاد 
التجارة  اإلماراتيــة لشــؤون 
الخارجيــة عبــد هللا بن أحمد 
أميركيــاً  وفــداً  صالــح،  آل 
ضم مســؤولين وممثلين عن 
مجتمــع األعمــال فــي والية 
نيويــورك األميركية، وركز 

اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في أبوظبي على بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات 
الهامــة والحيوية للبلدين ومنها اقتصاد المعرفــة القائم على اإلبداع واالبتكار والطاقة 

المتجددة  والصناعات التقنية الدقيقة والمتقدمة والبحث والتطوير.
وأشار آل صالح، إلى أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تضاعفت خال 

العقد الماضي، ليبلغ  نحو 24.5 مليار دوالر )88 مليار درهم( خال 2018.

70 % من وظائف العالم بالشركات الصغيرة

أكد تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، 
والعامليــن  الصغيــرة  الشــركات  أن 
لحسابهم يشــغلون معظم الوظائف في 

العالم.
وكشــف التقريــر، أن 7 مــن كل 10 
عمال يعملون لحسابهم أو في شركات 
صغيرة، وهذا اكتشــاف له آثار كبيرة 

على سياســات التوظيف ودعم المنشآت في مختلف أرجاء العالم. وأظهر التقرير، أن 
العمل الحر والمنشآت الصغيرة جداً والصغيرة تعلب دوراً أكثر أهمية بكثير في توفير 

الوظائف مما كان يعتقد سابقاً، وذلك بحسب تقديرات جديدة لمنظمة العمل الدولية.

 آدم نيومان يفقد 3.5 مليارات دوالر من ثروته

تراجعــت ثــروة مؤســس مجموعة “ويــــوورك” 
العماقـــة فـــي مـجــــال تشـــــــارك المكاتب، آدم 
نـيـومــــــان، إلــى 600 ملـيـــــون دوالر  أميركي 
“فقـط”، بعدما كانت 4.1 مليارات قبل بضعة أشهر، 
حســبما ذكــرت  مجلة “فوربـــس”. وفي 7 أشــهر 
تخللها فشــله في دخول البورصة في الوقت المحدد، 

فقد نيومان أكثر من 3.5 مليارات دوالر أميركي.
يذكر أن آدم نيومان يواجه انتقادات تطال أساليبه في 
اإلدارة والمحاســبة، كما تطاوله اتهامات بتضارب 

مصالح.
وتحــت ضغط أعضــاء كثيرين في مجلــس إدارته، 

استقال آدم نيومان من مهامه  كمدير عام للشركة، لكنه احتفظ بـ18 % من أسهمها.
آدم نيومان
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أعلنت كندا أنها تتفاوض مع الواليات المتحدة حول سبل 
تقليــص اعتمادهمــا على صادرات المعــادن األرضية 
النــادرة من الصيــن، والتــي تحظى بأهميــة بالغة في 
الحــرب التجارية بيــن أكبر اقتصاديــن عالميين. وقال 
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو: لقد شددت خال 
لقائــي األخيــر مع الرئيس دونالد ترامــب على أن كندا 
لديها الكثير من المعادن األرضية النادرة الضرورية في 
الصناعات عالية التكنولوجيا الحديثة، وأن باده حليف 
وثيق للواليات المتحدة، وبإمكانها تزويدها ببعض أنواع 
المعادن التي تشــتريها من الصين، الفتاً إلى أن ضمان 

إمدادات مستقرة لتلك الموارد يصب في مصلحة كندا.

كندا تتحالف مع أميركا ضد الصين

أعلنت شــركة النفط الوطنية الصينية عن اكتشاف حقل 
نفــط قــد يحتوي على مليــار طن من احتياطــات النفط 
والغاز شــمال غربي البــاد. وأوضحت الشــركة، أن 
حقل تشينغتشنغ المكتشف في حوض أوردوس، يحتوي 
علــى أكثر من مليار طن من االحتياطيات، إذ بلغ حجم 
احتياطيــات النفط المؤكــدة الجديــدة 358 مليون طن، 
مقابل 693 مليون طن لاحتياطات المتوقعة. وباإلضافة 
الكتشاف احتياطيات النفط تم اكتشاف حوالى 740.97 
مليــار متر مكعب مــن احتياطيــات الغــاز الصخري 
المؤكدة في حوض سيتشوان في جنوب غرب الصين.

اكتشاف حقل نفطي عمالق
في الصين

االقتصاد القطري ينكمش 1.4 %

حكومية  بيانات  أظهرت 
أن اقتصــاد قطر انكمش 
بنســبة 1.4 % في الربع 
الثانــي من عــام 2019 
مقارنــة مع نفــس الفترة 
متضــرراً  عــام،  قبــل 
مــن تراجع فــي قطاعي 

التصنيع والتشييد. وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي اإلجمالي انكمش أيضاً بنسبة 
0.9 % في الربع الثاني مقارنة مع الربع األول باألسعار الثابتة.

وهبط قطاع التصنيع 7.4 % بينما تراجع التشييد بنسبة 3.5 %، وذلك بحسب البيانات 
الصادرة عن جهاز التخطيط واإلحصاء القطري.

“فيتش” تخفض التصنيف االئتماني للسعودية

خفضــت وكالــة “فيتــش” تصنيــف 
 ،A إلى +A الســعودية االئتماني من
مشــيرة إلى التوترات الجيوسياســية 
والعســكرية المتصاعــدة فــي الخليج 
وتدهــور الوضــع المالــي للرياض. 
ويأتــي الخفض فــي أعقــاب الهجوم 
على منشآت أرامكو النفطية الذي أدى 

إلــى خفض إنتاج الســعودية. على صعيــد آخر، أظهرت بيانــات حكومية أن اقتصاد 
الســعودية شــهد تباطؤا حادا في الربع الثاني من 2019 وسط خفض إنتاج النفط، مما 
يثير المخاوف من انكماش اقتصادي هذا العام. ونما االقتصاد الســعودي 0.5 % في 

الربع الثاني، انخفاضاً من نمو سنوي بلغ 1.66 % في الربع األول.

السعودية تصدر تأشيرات سياحية 

أعلنــت الســعودية أنّهــا ســتُصدر للمــرة األولى في 
تاريخها تأشــيرات ســياحية، لتفتح بذلــك أبوابها أمام 
الســياح بهــدف تنويع اقتصادها. وســتُقدم الســعودية 
تأشيرات ســياحية عبر اإلنترنت لمواطني 49 دولة، 
وفق مــا نقلت “بلومبــرغ نيوز” عــن رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للســياحة والتراث أحمد الخطيب، 
موضحاً أن المملكة ســتخفف من قواعد الزي بالنسبة 
إلى النســاء األجنبيات وستســمح لهن بالتنقل من دون 
ارتداء العباءة، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سيتوجب 

على الزائرات ارتداء “مابس محتشمة”. وستكون مدة صاحية التأشيرة 360 يوماً 
من الصدور، وتكون مدة اإلقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، وال تزيد على 180 

يوماً خال السنة الواحدة.

أحمد الخطيب
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ليبيا ترفع الدعم عن وقود الكيروسين

رفعت وزارة االقتصاد في حكومة الوفاق الوطني 
الليبيــة، الدعم عن مادة الكيروســين المســتخدمة 
لألغــراض التجاريــة، كخطوة أولــى لرفع الدعم 
تدريجــاً عن المحروقات، وفــق برنامج اإلصاح 

االقتصادي.
وأوضــح قــرار وزير االقتصاد علي العيســاوي، 
والــذي حمــل الرقــم 451 لســنة 2019 بشــأن 
تحديد سعر مادة الكيروســين لألغراض التجارية 

والصناعية بسعر 850 درهماً لليتر الواحد، فيما بقي الكيروسين لاستهاك المنزلي 
بالسعر السابق الى حين رفع الدعم العيني واستبداله بالنقدي عن بقية المنتجات مثل 

البنزين والديزل.

علي العيساوي

كشــف وزيــر المالية اليمني ســالم بن بريــك، أن عجز 
موازنة الدولة لعام 2019 يقدر بملياري دوالر، داعياً إلى 
حشد التمويل الازم من المجتمع الدولي لدعم العجز، في 

ظل شح الموارد والتراجع الحاد في الناتج المحلي. 
جــاء ذلك في كلمته خال اجتمــاع صندوق النقد الدولي 
لــوزراء المالية ومحافظي البنوك في الشــرق األوســط 
واألدنى وشــمال افريقيا الذي عقد في واشــنطن برئاسة 
رئيســة الصندوق كرســيتالينا جورجيفا. وأشار إلى أن 
الحفــاظ على اســتقرار ســعر صــرف الريــال من أهم 
التحديات التــي تواجه “المركزي”، كون انخفاض قيمة 
العملة له تأثيرات اقتصادية تمس حياة كل اليمنيين وتجعل 

عمليات اإلغاثة والدعم النقدي بالريال غير المجدي.

اليمن: عجز موازنة الدولة
يقدر بملياري دوالر

نقلــت وكالــة رويترز عن مســؤول في شــركة صافر 
للبترول اليمنية قوله، إن الشــركة باشــرت ضخ النفط 
مــن حقولها في شــبوة جنوب اليمن إلــى مرفأ في بحر 
العرب بغرض التصدير للخارج. وأوضح أن الشركة، 
المملوكــة للحكومة المعتــرف بها دوليــاً، تضح النفط 
بمعدل 5 آالف برميل يومياً، وتتوقع زيادة معدل الضخ 
عبــر خــط أنابيب إلــى 15 ألف برميل يوميــاً. ويعتمد 
االقتصاد اليمني على النفط كمورد رئيسي، منذ اكتشافه 
في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وتشكل عائداته 
70 % مــن موارد موازنة الدولة، و63 % من إجمالي 

صادرات الباد، و30 % من الناتج المحلي اإلجمالي.

“صافر” اليمنية تستأنف ضخ النفط

تعاون اقتصادي بين اإلمارات وبليز

وقــع وزير االقتصــاد اإلماراتي 
ســلطان بن ســعيد المنصوري، 
ووزير التنمية االقتصادية والنفط 
واالستثمار والتجارة في حكومة 
بليز فــي أميركا الوســطى هون 
كونتريــراس، اتفاقيــة اقتصادية 
بهــدف تطوير وتنويــع مجاالت 
التعــاون بمــا يخــدم التطلعــات 

التنمويــة والمنافع المتبادلة للبلدين. وتشــمل قطاعات التعــاون وفقاً لاتفاقية: تجارة 
الســلع والخدمات، االستثمار، النقل، الزراعة والمنتجات الغذائية، الطاقة المتجددة، 
الصناعة والتعدين، وغيرها من المجاالت التي يتفق البلدان على التعاون من خالها.

كما شــملت االتفاقية تأســيس لجنة اقتصادية بين البلدين لمتابعة تنفيذ بنودها وتنسيق 
العمــل الثنائــي وإزالة أي عوائق أمام جهود التعاون ودفع الشــراكة إلى مســتويات 

أعلى.

السعودية: مناقصة الستيراد 595 ألف طن قمح

أعلنــت المؤسســة العامة للحبوب الســعودية طرحها 
المناقصة الخامســة واألخيرة هذا العام الستيراد كمية 
595 ألف طن قمح للتوريد خال الفترة فبراير/شباط 

ـ مارس/آذار 2020.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد بن عبد 
العزيز الفارس، إلى أن الكمية المطروحة موزعة على 
عدد 10 بواخر بواقع 6 بواخر لميناء جدة اإلسامي، 
و3 بواخر لمينــاء الملك عبد العزيز بالدمام، وعدد 1 

أحمد بن عبد العزيز الفارسباخرة لميناء جازان.
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إنشاء منظمة للحبوب على غرار”أوبك”

اقترح نائب رئيس الوزراء الروســي المســؤول عن 
الزراعة أليكســي غوردييف، إنشــاء منظمة للحبوب 
على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وقــال غوردييــف بعد اجتمــاع مع وزيــرة الزراعة 
األلمانيــة، إن “أوبــك الحبــوب” تهــدف إلى ضمان 
االســتقرار فــي ســوق الحبــوب، وتنســيق سياســة 
األسعار، وحل مشكات الجوع في العالم، وقد تشمل 
روســيا واالتحاد األوروبــي والواليات المتحدة وكندا 

أليكسي غوردييفواألرجنتين وغيرهم.

تركيا متمسكة بتجارتها مع إيران رغم العقوبات

أكــد الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان، أنه من 
المستحيل بالنســبة لتركيا، أن تتوقف عن شراء النفط 
والغــاز من إيــران علــى الرغم من تلويح واشــنطن 
بعصاً العقوبــات، وفقاً لما نقله تلفزيون NTV. وقال 
أردوغان: إن تركيا ال تخشــى احتمال فرض عقوبات 
أميركية عليها بســبب تجارتها مــع إيران، مضيفاً أن 

أنقرة ال تريد قطع تعاونها مع طهران.
ووفقــاً لبيانــات موقــع ITC Trade، فــإن التبــادل 

التجــاري بيــن تركيا وإيران بلغ عام 2018 نحو 10 مليارات دوالر، منها 6.9 مليار 
دوالر صادرات إيران إلى تركيا ومعظمها من النفط والغاز، فيما تبلغ صادرات تركيا 

إلى إيران 2.4 مليار دوالر.

رجب طيب أردوغان

باعت الحكومة اليونانية في مزاد ســندات خزانة ألجل 
3 أشــهر ولكن بعائد ســالب، لتنضم إلــى قائمة الدول 

الُمصدرة للديون سالبة العائد.
وجمعت اليونان 487.5 مليون يورو، أي 535 مليون 
دوالر أميركي، من بيع سندات ألجل 13 أسبوعاً بعائد 
بلــغ - 0.02 %، مقارنــة مع عائد قــدره 0.1 % في 

عملية البيع السابقة خال أغسطس/آب.

اليونان تنضم إلى الدول
الُمصدرة للديون سالبة العائد

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة اإلحصاء الرســمية 
فــي االتحاد األوروبــي، أن البطالة فــي االتحاد بلغت  
6.2 % في آب/اغسطس 2019، وهو أدنى معدل منذ 

كانون الثاني/يناير 2000.
وعلــى غيــر المتوقع، جــاءت جمهورية التشــيك في 
المركــز األول في تصنيف الــدول ذات معدل البطالة 
األدنى، بنســبة 2 % فقط، تليها ألمانيا بنسبة 3.1 %، 

ومالطا بنسبة 3.3 %.
ووقعت اليونان في التصنيف األسوأ، بالمركز األخير 

17 %، تلتها إسبانيا 13.5 %.
وانعكــس التطــور الكبيــر الــذي تشــهده دول أوروبا 
الشــرقية، على انخفاض نســبة البطالة في تلك الدول، 

التي تفوقت على دول أوروبا الغربية في التصنيف.

تشيكيا الدولة األقل بطالة في أوروبا

3 تريليونات دوالر حجم احتياطيات الصين

انخفضــت احتياطيات الصين 
مــن النقــد األجنبــي أكثر من 
ســبتمبر/أيلول  فــي  المتوقــع 
2019، بالرغــم مــن انتعاش 
اليــوان مــن أكبــر انخفــاض 
شــهري له فــي 25 عامــاً في 
أغسطس /آب الماضي، وسط 
تباطؤ فــي االقتصــاد المحلي 
التجــارة  توتــرات  وتنامــي 

الصينيــة األميركية. وأوضحت بيانات رســمية، أن احتياطيــات الصين - األكبر في 
العالم - انخفضت 14.8 مليار دوالر أميركي في ســبتمبر/أيلول إلى 3.092 تريليون 

دوالر أميركي.
وقال مكتب الصرف األجنبي الصيني، إن هذا التراجع جاء بســبب تقلبات في أسعار 

صرف العملة وفي أسعار األصول.
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كشف  وزير الصناعة 
والمعــادن  والتجــارة 
اإليـرانـــي، رضـــــا 
رحمانـــي، أن بــاده 
تمكنت رغم الحظـــر 
والعقوبــات، أن تحتل 
المرتـبــــة العاشــــرة 
عالميـاً فـــي إنـتــــاج 
الصلب، متفوقــة على 

فرنســا وإيطاليا. وشدد على أن الوزارة تعمل على دعم 
المنتجين وتســهيل نشــاطاتهم وتحفيز الصادرات على 
نحو يتناســب مع الســوق المحلية بجانب الحد من البيع 
الخــام. وارتفــع إنتاج إيــران من الصلب فــي الفترة ما 
بيــن آذار/ مارس حتى تموز/يوليو للعام الحالي، إلى 5 
مايين و834 ألفا و501 طـــن، مـــن خال تســـجيـل 
نمو قـدره 9 %، مقارنـة مع  األشــهر الخمســة األولى 

مـن عـام 2018.

ايران تتفوق على فرنسا
في إنتاج الصلب

رضا رحماني

أعلــن البنك المركــزي االيرلندي أن خــروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي )بريكســت( من دون اتفاق سوف 
يكلف ايرلندا أكثر من 73 ألف وظيفة على مدار عامين، 
حيث ســيرتفع معدل البطالة بنســبة 5.8 % في 2020 

و6.9 % في 2021.
وقــال البنــك، إن خــروج بريطانيا بموجــب اتفاق مع 
االتحاد ســوف يخفض نســبة البطالة إلــى 5 % خال 
العامين المقبلين، مشــيراً إلى أنــه في حال الخروج من 
دون اتفاق، ســوف تتأثر القنوات االقتصادية الرئيســية 
مــن خال صدمات تصيــب معدالت الفائــدة والتجارة 
واالستهاك واالستثمار، مما سيؤدي إلى تدهور واضح 

في األوضاع االقتصادية.

بريكست يكلف ايرلندا
73 ألف وظيفة

انخفاض معدل البطالة في ايران

أكــد الرئيس اإليرانــي حســن روحاني، أن 
معــدل البطالة في باده انخفــض خال عام  
2019 مقارنــة بالعــام الماضي، كاشــفاً أن 
عــدد العاملين في الباد يقترب من الخمســة 
والعشرين مليون، بينما تقلص عدد العاطلين 

عن العمل إلى أقل من 3 مايين شخص.
وقــال روحانــي، إن خلق فــرص العمل قد 
تحســن هذا العام مقارنة مــع ربيع وصيف 
العــام الماضــي، مشــيراً إلــى أن العمل في 

المجاالت الصناعية والزراعية والخدماتية قد شهد تطوراً ملحوظاً.
وفي وقت ســابق، أشــار مركز اإلحصاء اإليراني إلى انخفاض البطالة في إيران من 

12.3 % العام الماضي إلى 10.5 % حالياً.

حسن روحاني

إيران تعلن عن حقل غاز جديد

ذكــر موقــع وزارة النفــط اإليرانيــة علــى 
اإلنترنت، أن إيران اكتشفت حقاً جديداً للغاز 

الطبيعي في محافظة فارس بجنوب الباد.
ونقــل الموقع عــن نائب رئيس شــركة النفط 
الوطنيــة اإليرانيــة، رضا دهقــان، قوله: إن 
حقل الغاز الطبيعي الجديد في الجزء الجنوبي 
مــن محافظة فارس يحــوي 19 تريليون قدم 

رضا دهقانمكعبة.

الصين تنتشل سكان األرياف من الفقر

أعلن مســؤول صيني، أن نحو 
95 % من سكان باده الفقراء 
ســيتخلصون من الفقــر بنهاية 
2019، وأن باده ســــتقضي 

على الفقر المدقع العام المقبل.
وقــال مدير مكتــب المجموعة 
الفقر  لتخفيــف حــدة  القياديــة 
والتنميــة بمجلــس الدولة، ليو 
يونغ فو ،إنه ســيتم حذف أكثر 

من 90 % من المحافظات الفقيرة من قائمـة الفقـر بحلول نهايـة العام الحالي.
وأظهرت البيانات الرســمية أن الصين اســتطاعت انتشال نحو 14 مليون شخص في 

المناطق الريفية من براثن الفقر عام 2018.
وأشارت البيانات، إلى أن عدد سكان الريف الفقراء انخفض من نحو 99 مليوناً أواخر 

2012 إلى 16.6 مليوناً نهاية العام الماضي.
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ذكــرت صحيفــة نيكــي أن القطاعين العــام والخاص 
فــي اليابان سيســتثمران 10 مليارات دوالر لتشــجيع 
اســتخدام الغاز الطبيعي المســال على نطاق أوسع في 
أنحــاء العالــم، وذلك بســبب مخاوف حيال اســتقرار 

إمدادات النفط الخام من الشرق األوسط.
وتهــدف الحكومــة اليابانية إلى خفــض اعتمادها على 
النفط من الشــرق األوسط بعد هجمات بطائرات مسيرة 
على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر/أيلول الماضي، 
إذ يشــكل النفط القــادم من المنطقة حوالــى 90 % من 

وارداتها من الخام.
وقالــت  الصحيفة، إنه “مع تمويــل قدرة 10 مليارات 
دوالرأميركــي، تخطــط اليابــان لتمّول مشــاريع مثل 
محطــات معالجة ومرافئ اســتقبال ومحطــات لتوليد 

الكهرباء”.

اليابان تخطط لخفض اعتمادها
على الشرق األوسط

اتفاق روسي ياباني لتزويد طوكيو بالهيدروجين

أوفرســيز  آتــوم  روس  شــركة  وقعــت 
الروســية، اتفاقاً للتعاون مع وكالة الطاقة 
والموارد الطبيعية التابعة لوزارة االقتصاد 
والتجارة والصناعة اليابانية لتزويد اليابان 
بالهيدروجيــن. وجاء التوقيــع في أعقاب 
دراســة جــدوى مشــروع رائــد لتصدير 
الهيدروجيــن مــن روســيا  إلــى اليابــان 
وإنتاجه للسوق اليابانية عن طريق التحليل 
الكهربائي. ووقع على االتفاق عن الجانب 

الروســي نائب رئيس قسم التسويق وتطوير األعمال في روس آتوم أوفرسيز أنطون 
موسكفين، وعن الجانب الياباني نائب مفوض وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة 

لوزارة االقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان توموهيرو كانيكو.

وافــق مجلــس مديري 
الدولي  النقــد  صندوق 
على تعيين االقتصادية 
كريســتالينا  البلغاريــة 
منصب  فــي  جورجيفا 
المدير التنفيذي لمدة 5 
ســنوات، لتصبــح أول 
رئيــس للصندوق يأتي 

من اقتصاد ناشئ.
وجورجيفا، ســـياســية 

تنتمي ليمين الوســط نشــأت في بلغاريا في ظل الحكم 
الشــيوعي وبنت لنفســها ســمعة أثناء عملها في البنك 
الدولــي واالتحــاد األوروبي، بالعناد فــي إبداء الرأي 
والدفاع عن المســاواة بين الجنسين واالضطاع بدور 

قيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

أول رئيسة لصندوق النقد
من دولة ناشئة

كريستالينا جورجيفا

حصة البرازيل من الصادرات الى العالم العربي

كشــف رئيس الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيلية 
روبنــز حنون، عــن ارتفــاع الصــادرات البرازيلية 

بمعدل 13.2 % في العام 2019. 
ويُعزى النمو للمســاعي الحثيثــة التي تبذلها البرازيل 
لدفع عجلة التبادل التجاري مع كبرى الدول العربية. 
وأظهر التقريــر أّن اإلمارات تصــدّرت قائمة الدول 
العربيــة المســتوردة للســلع البرازيلية تلتهــا المملكة 

روبنز حنونالعربية السعودية ومن ثم مصر ثالثاً.

3 خبراء يفوزون بجائزة نوبل لالقتصاد

فاز األميركي أبهجيت بانيرجي المولود في الهند، 
والفرنســية األميركية اســتر دوفلــو، واألميركي 
مايكل كريمر، بجائزة نوبل لاقتصاد عن أعمالهم 
حول الفقر، حســبما أعلنــت األكاديميــة الملكية 
السويدية للعلوم. وقالت هيئة التحكيم، إن الخبراء 

الثاثــة كوفئــوا على إدخالهم مقاربة جديدة للحصول علــى أجوبة موثوقة حول أفضل 
وسيلة للحد من الفقر عبر تقسيم المشكلة إلى تساؤالت أصغر قابلة لإلدارة بصورة فعّالة.

ميركل: العالقات مع الصين قضية رئيسية

أكدت المستشارة األلمانية أنجيا ميركل، أن بادها ستجعل العاقات مع الصين قضية 
رئيسية، خال توليها رئاسة االتحاد األوروبي، في عام 2020. وتتولى ألمانيا الرئاسة 

الدورية لاتحاد لمدة 6 أشهر، في النصف الثاني من 2020.
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أعلـــن الرئيــس 
دونالد  األميركي 
تــرامــــــب، أن 
الواليات المتحدة 
القضية  ربحــت 
التـي رفـعـتـهـــا 
ضــد االتـحــــاد 
فـي  األوروبـــي 

منظمة التجارة العالمية. وقال ترامب، إن باده كســبت 
7.5 مليــار دوالر مــن القضيــة، مضيفــاً أن “االتحاد 
األوروبــي لســنوات تعامــل تجارياً بطريقة ســيئة مع 

أميركا، حيث فرض رسوماً وحواجز تجارية”.
وفي إطار عقوبة ســمحت بها منظمة التجارة العالمية، 
فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 10 % على الطائرات 
المصنعـة فـي االتحـاد األوروبــي، ورســـوماً بنســبة 
25 % على النبيذ الفرنسي والجبن اإليطالي والويسكي 

االسكتلندي المقطر مرة واحدة.

أميركا تنتصر على أوروبا
في منظمة التجارة

دونالد ترامب

أوروبا تشطب االمارات من قائمة المالذات الضريبية

شــطب االتحــاد األوروبــي عدة 
دول بينهــا سويســرا واإلمارات 
من قائمة التكتل للدول التي تعتبر 

ماذات ضريبية.
وبذلك تكون اإلمارات قد خرجت 
من القائمة بعد نحو 6 أشــهر من 

إدراجها فيها.
اإلمــارات،  أن  االتحــاد  وذكــر 

ســتحذف نظــرا لتطبيقها قواعد جديدة بشــأن الكيانــات الخارجية في ســبتمبر/أيلول 
2019. ويدعم شــطب اإلمارات من القائمة سمعتها وسهولة تعاماتها المصرفية مع 

دول االتحاد األوروبي.

“روسنفت” الروسية تتخلى عن الدوالر

بدأت شــــركة “روســـــنفت” 
الروسية باعتماد اليورو كعملة 
التصدير  أســاســــية في عقود 
العملــة  عــن  بــدال  الجديــدة، 

األميركية الدوالر.
وتعتبر “روسنفت” أكبر شركة 
نفــط فــي روســيا، حيــث تبلغ 

مبيعاتهــا نحو 2.4 مليــون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات “رويترز”. وتعمل روســيا 
خال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدوالر.

وفــي هذا اإلطار، تقوم روســيا بتقليص نصيــب العملة األميركية فــي احتياطياتها 
الدولية، وذلك بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة 

حصة الذهب واليوان واليورو على حساب الدوالر.

31 مليار دوالر مكاسب روسيا من “أوبك+”

كشــف وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك، أن 
تمديــد اتفــاق خفض اإلنتــاج “أوبك+”، عــاد على 
ميزانية روســيا خــال عام 2019  بإيــرادات تقدر 

بنحو تريليوني روبل )31 مليار دوالر أميركي(.
وتوقــع نوفــاك أن يتعافــى الطلــب علــى النفط في 
2020، حيث سينمو بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا 
مقارنة بالعام 2019، مشــيرا إلــى أن العام الجاري 

شــهد ضعفا فــي الطلب على الخام بســبب الحروب التجارية، حيــث نما فقط بواقع 
مليون برميل يومياً.

وأضاف أن قيود اإلنتاج المفروضة في إطار اتفاق “أوبك+” ليست دائمة، وستطبق 
في روسيا عندما يكون ذلك ضرورياً لروسيا أو ال يتعارض مع مصالحها.

ألكسندر نوفاك

يواصل بنك الصين الشعبي للشهر العاشر على التوالي 
شراء الذهب، الذي يعد ماذاً آمناً، ويأتي ذلك في وقت 
تخــوض العاصمــة الصينية بكيــن فيه حربــاً تجارية 

شرسة مع واشنطن.
وأظهرت بيانات أن المركزي الصيني اشــترى خال 
األشهر العشرة الماضية أكثر من 100 طن من المعدن 
األصفر النفيس، مشيرةً إلى أن البنك  اشترى في شهر 
أيلول/ســبتمبر 2019 الماضــي وحــده 5.9 طــن من 

الذهب.
ووفقــاً لمجلس الذهب العالمي، تحتــل الصين المرتبة 
السادســة عالميا، من حيث احتياطيات الذهب ) حوالى 

1942 طناً(.

الصين  تكدس كمية قياسية
من الذهب
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بــدوره، وعد الحريــري بتخفيــف اإلجــراءات الروتينيــة التي تقيــد بيئة 
األعمال بشكل عام، وال سيما فيما يخص ســيدات األعمال ومن يعملن في 

التجارة اإللكترونية.
رؤية خبيرات المجتمع

تشدد مديرة البرامج في أنتوورك عائشة َحْبلي، وهي مساحة للعمل المشترك 
تقدم طيفاً واسعاً من المرافق لرواد األعمال، على أهمية الوصول إلى النساء 

في المناطق الريفية، التي تقل فيها البرامج التي تساندهن، إن ُوجدت أصالً.
أّما عضو المكتــب التنفيذّي في الهيئة الوطنيّة لشــؤون المــرأة اللّبنانيّة رنا 
سلهب، التي تقدم المشــورة للوزارات اللبنانية في ما يتعلق بمسائل المساواة 
بين الجنسين، فقد ســلطت الضوء على أهمية إعداد برامج تستهدف رائدات 
األعمال، لبيان الفرص المتاحة لهن، وتشجيعهن على زيادة مشاركتهن في 

صفوف القوى العاملة واالقتصاد ككل.
وحدد المشــاركون في حفــل إطالق المشــروع كثيــراً من العقبــات التي 
يواجهها رواد األعمال عند محاولة الوصول إلى أســواق جديدة، ومن هذه 
العقبات ارتفاع رســوم الشــحن، وتكلفة حلول المدفوعــات الدولية، وبطء 
إجراءات التخليص الجمركــي، ومحدودية االمتثــال لمتطلبات التصدير، 
ولوائــح حماية المســتهلك، ونقــص المعلومــات والقدرات لالســتفادة من 

المنصات المتاحة.
وَشــَكت ألين كاماكيان، ُمؤِسّســة مطعمي “مايريك” و“باتشيك” األرمنيين 
وأحد المســتثمرين الممولين )angel investor( للشــركات الناشــئة التي 
تقودها النســاء، من أن العائق الرئيســي أمام الوصول إلى أسواق التصدير 
هو عدم االمتثال للمعايير والقواعد، حيث قالت: “ال يمكنني تصدير أي منتج 
ألبان إلى أوروبــا ألن منتجات األلبان اللبنانية ال تفــي بالمعايير األوروبية، 
لتسهيل الحصول على شهادات اعتماد األيزو.وهي بالتالي غير مؤهلة لدخول العديد من البلدان”، داعيةً إلى اعتماد لوائح 

التجارة اإللكترونية تفتح آفاق العمل للنساء اللبنانيات

بحســب البنك الدولي، فقد عقدت الحكومــة اللبنانية العزم 
على جعــل التمكين االقتصــادي للنســاء إحــدى أولويات 
خطتها للتنمية االقتصادية، وتعهدت بزيادة معدل مشاركة 
النساء في القوى العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية خالل السنوات 
الخمس القادمة. ويتسق برنامج تمويل رائدات األعمال مع 
هذه األجندة من خالل تركيزه على تمكين منشآت األعمال 

الصغيرة والمتوسطة التي تقودها وتمتلكها النساء.
واقع صعب تعيشه النساء

ووفقاً للبنك الدولي، تتمتع اللبنانيات بمستوى عاٍل من روح 
العمل الحر وريادة األعمال، ولكنهن لم يصلن بعد إلى كامل 
إمكاناتهن في المشاركة في القوى العاملة وبدء مشروعاتهن 
الخاصة. إذ تقتصر مشــاركة النســاء في القوى العاملة في 
لبنان إلى حد كبير على العمل بأجر، وحتى في هذا المجال، 
فإنهن يتأخرن كثيراً عن الرجال، إذ يبلغ معدل مشاركتهن 

في القوى العاملة 26 %.
وتواجه رائدات األعمال في لبنان طائفة متنوعة من القيود 
كاألعراف االجتماعية وواجبات الرعاية األسرية والمسائل 
المتعلقة بالنقــل والمواصــالت والحصول علــى التمويل. 
وتؤدي هذه القيود إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها النساء 
في الوصول المادي إلى األسواق لبيع سلعهن أو المشاركة 
في المعــارض التجاريــة الدولية لتســويق منتجاتهن. وفي 
ظل هذه الظروف تبدو التجارة اإللكترونية وســيلة رئيسية 
للتغلب على الحواجز التي تقابلها النســاء في الوصول إلى 

األسواق.
تعاون مشترك

وقــد تعــاون المدير اإلقليمــي لدائرة المشــرق فــي البنك 
الدولي ســاروج كومار جيها مع رئيس مجلــس الوزراء 
اللبنانــي ســعد الحريــري إلطــالق برنامــج “التجــارة 
اإللكترونية ومنشــآت األعمال الصغيرة والمتوسطة التي 

تقودها النساء في لبنان”.
وفي هذا الصدد، قال جيها: إن “التكنولوجيا تُحدث ثورة في 
الطريقة التي يزاول بها الناس أنشــطة األعمال والتجارة، 
حيث أتاحت التجارة اإللكترونية وســيلة جديدة أكثر كفاءة 
لربط المنتجين بالعمالء في عموم البلد وفي العالم بأســره، 
وقــد أظهرت نتائــج واعدة في مســاعدة منشــآت األعمال 

الصغيرة في الوصول إلى األسواق اإلقليمية والدولية”.

إمكانية  اللبنانيات في توسيع  األعمال  رائدات  الدولي مساعدة  البنك  بالتعاون مع  اللبنانية  الحكومة  قررت 
الصغيرة  األعمال  ومنشآت  اإللكترونية  “التجارة  من خالل مشروع  والدولية  المحلية  األسواق  إلى  وصولهن 

والمتوسطة التي تقودها النساء في لبنان” والذي أُطلق في يوليو/تموز 2019.
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المشروعات االستثمارية واإلنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية 
المملكــة 2030. أما الرئيس الروســي، فقد نوه أن كبار الشــركات 
السعودية الروســية المشاركة تقوم بدور رئيســي في االقتصاد بين 
روســيا والمملكة العربية الســعودية، مشــيداً بالتعــاون الناجح بين 
الصندوق الروســي لالســتثمار وصنــدوق االســتثمارات العامة، 
مضيفاً بأنــه انطالقاً من رؤيــة المملكــة 2030 نأمل في اســتفادة 
رجال األعمال الروس من هذه الرؤية، وفق مــا نقلته وكالة األنباء 

السعودية.
20 اتفاقية

تمخضت التفاهمــات إلى توقيــع 20 اتفاقيــة، شــملت التعاون في 
مجال الرحالت الفضائية، وبروتوكول للتعــاون في مجال الطاقة، 
والمجال الثقافي، والمجال الصحي، والســياحة، ومذكرة تفاهم في 
مجال تشــجيع وحماية االســتثمارات بين البلدين، واتفاقية إلنشــاء 
ملحقية تجارية بين الســعودية وروســيا، ومذكرة تفاهم في توسيع 
تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى السعودية، واتفاقية تعاون بين 
“ســالك” وصندوق االستثمارات الروســي المباشر لبحث الفرص 
االســتثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء، وتســهيل منح تأشيرات 
الدخول لمواطني البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال وســائل 
اإلعالم، وأخرى للتعــاون الفني فــي مجــال اإلدارة الضريبية مع 
الهيئة الضريبية في روسيا، واتفاقية تأكيد بين “أرامكو السعودية” 
وصندوق االستثمار المباشر الروسي و“روســنانو” لشراء حصة 
أسهم »روسنانو« في شــركة “نوفوميت”، وتبادل اتفاقية مشروع 

أفق جديد للشراكة الروسية مع السعودية واإلمارات

إشادة بالعالقات السعودية الروسية
كل شــيء كان يدل على أن الزيارة لن تكون عاديــة، كيف ال وهي 
الزيارة األولى لبوتين إلى الســعودية منذ العــام 2007. ومن لحظة 
دخوله مطار الملك خالد الدولي بدت حرارة االســتقبال الســعودي 
بالظهور، بداية مع إطالق المدفعية 21 طلقة ترحيبية، ثَم سار معه 
فرســان الحرس الملكي رافعين أعالم البلدين، ليســتقبله بعدها في 
قصر اليمامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

وولي عهده محمد بن سلمان.
أشاد الملك سلمان بالعالقات الثنائية مع روسيا في شتى المجاالت، 
واعتبر أن هذه الزيارة وما يتخللها من مباحثات تمثل فرصة كبيرة 
لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين وتعميقها، والوصول 
إلى تطابق فــي الرؤى والمواقف السياســية. وقــال: “تقدر المملكة 
العربية السعودية لروسيا دورها الفاعل في المنطقة والعالم، ونتطلع 
للعمل معكــم دوماً فــي كل ما من شــأنه تحقيق األمن واالســتقرار 
والسالم، ومواجهة التطرف واإلرهاب، وتعزيز النمو االقتصادي. 
وإن ما ســنعمل عليه من فرص اســتثمارية وتجارية مشتركة بين 
البلدين من خالل توقيــع العديد من االتفاقيــات خصوصاً في مجال 

الطاقة، سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على مصالح بلدينا وشعبينا”.
الرئيس الروسي بدوره، أثنى على عمق العالقة بين البلدين، مؤكداً 
أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لروســيا في عام 2017 أسهمت 
في ترسيخ العالقات وزيادة التعاون والتبادل التجاريين بين البلدين. 
ورحب بوتين بنجاحات عمل اللجنة الحكومية المشــتركة وتأسيس 
المجلــس االقتصــادي بمشــاركة عــدد من كبــار رجــال األعمال 
والوزراء من الدولتين، والمشــاركة في اجتماعه األول الذي بحث 
أهم مجاالت التعاون الثنائي والمستقبلي وتبادل اآلراء حول الملفات 
الدولية، معربــاً عن تمنياتــه أن تدفــع زيارته للمملكــة في تطوير 

وتعزيز العالقات الروسية- السعودية.
اللجنة االقتصادية المشتركة

الــكالم المعســول وخطــاب النوايــا تمثــل علــى أرض الواقع مع 
اجتماع ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان والرئيس بوتين، ثّم 
ترأســهما االجتماع األول للجنة االقتصادية السعودية الروسية، في 
حضور أكثر من 400 ممثل من الجهات الحكومية والخاصة وقادة 
األعمال السعودية والروســية. وقد أكد ولي العهد السعودي خاللها 
أهمية اســتمرار التعاون وبناء الشــراكة االســتراتيجية بين البلدين 
الصديقين، وبحث العديد من الفرص المتاحة وتنميتها، والمزيد من 

عندما حطت طائرة الرئيس الروسي فالديمير بوتين على أراضي المملكة العربية السعودية منتصف أكتوبر/ 
تشرين األول 2019، كانت األمور تسير تدريجياً نحو بناء صفحة جديدة من العالقات الثنائية. خطوٌة كبيرة كما 
وصفها مراقبون على كل األصعدة السياسية واالقتصادية والعسكرية. ومن الرياض إلى أبوظبي كانت رحلة 
بوتين الثانية، ينهي فيها الرئيس الروسي يومين حافلين بعشرات االتفاقيات وقيمة تجاوزت مليارات الدوالرات.
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من االستثمارات خاصة في مجال الطاقة والطاقة النووية السلمية، 
إلى جانب التنسيق بين سياسات البلدين في أســواق النفط والتعاون 
في مجال علوم الفضاء. كما لفت إلى أن أعداد الســياح الروس إلى 
اإلمارات ازدادوا بنســبة 23 % في العام 2018، وأنفقوا نحو 1.3 
مليار دوالر، وهو رقم قريب من حجم التبادل التجاري بين البلدين، 

والذي بلغ نحو 1.7 مليار دوالر في 2018.
شــركة مبادلة لالســتثمار “مبادلة” والصندوق الروسي لالستثمار 
قدما عرضاً أمام الزعيمين حول أهم صفقات االســتثمار المشتركة 
بينهما. ووفقاً لما نقلته وكالة األنباء اإلماراتية، فقد وسعت “مبادلة” 
عملياتها في روســيا منذ عام 2013 عندما أنشــأت منصة مشتركة 
لالستثمار بقيمة 7 مليارات دوالر مع الصندوق الروسي لالستثمار 
المباشــر، وبلغ إجمالي االســتثمارات التي قامت بها بالشــراكة مع 
صندوق االســتثمار الروســي المباشــر حتــى اليوم أكثــر ملياري 
دوالر فــي أكثر مــن 45 صفقــة في روســيا. وخالل عــام 2014 
أنجــزت “مبادلة” أول اســتثمار مشــترك مع الصندوق الروســي 
لالســتثمار المباشــر، وهو اســتثمارها في بورصة موســكو. كما 
استثمرت “مبادلة”  في العام 2017 في المطار الرئيسي في سانت 

بطرسبرغ.
الصفقات المنجزة

العديد من الصفقــات كانت حصيلــة اللقــاءات الثنائية بيــن بوتين 
ومحمد بن زايد، أبرزها كان توقيع مذكرة تفاهم  بين وزارة الطاقة 
والصناعة في دولة اإلمــارات ونظيرتها الروســية. ومذكرة تفاهم 
بين مؤسســة اإلمارات للطاقة النووية والمؤسسة الحكومية للطاقة 

النووية الروسية في مجال االستخدام السلمي للطاقة النووية.
كما شملت المراسم تبادل اتفاقية امتياز “غشا” بين شركة بترول أبو 
ظبي الوطنية “أدنوك” و“لوك أويل”، ومذكرة تفاهم بين “مبادلة” 
وصندوق االستثمار المباشر الروسي لبحث االستثمارات في قطاع 
الذكاء االصطناعي، إضافة إلى اتفاقية إطارية للتعاون االستراتيجي 
بين شــركتي “أدنوك”  و“غاز بــروم” الروســية. وأعلن صندوق 
تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دوالر مع شركاء من اإلمارات.االســتثمار المباشــر الروســي أنه ســيوقع 10 اتفاقيات استثمارية 

الميثانول في منطقة “أمور” في روســيا، كما تم تبادل مذكرة تفاهم 
بين “معادن” وشــركة “فوس آجرو” للشــراكات االستراتيجية في 

مجال صناعة األسمدة الفوسفاتية.
بوتين في أبوظبي

بعدما أنهى الرئيس بوتين زيارة الرياض، سرعان ما حطت طائرته 
في دولة اإلمــارات العربية المتحدة. اإلمــارات بدورها كانت على 
أهبة االســتعداد، وال شــيء يؤكد حفاوة الزيارة أكثر مــن المبادرة 
 ”ДПС“ اإلماراتية بجعل  السيارات التي رافقت بوتين تحمل كتابة
وهي حروف اسم شرطة المرور الروســية، وقيام شرطة أبو ظبي 
بتزيين مجموعة من دورياتها بأعالم دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وروسيا.
كلمة محمد بن زايد

أولى الجلسات كانت مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في قصر 
الوطن، في حضور وفدي البلدين.

إن العالقــات التاريخيــة بيــن دولة اإلمــارات وجمهورية روســيا 
الصديقة أصبحت ثمارها واضحة من خالل تعاونهما المشترك في 
المجاالت كافة، هكذا وصف محمد بن زايد عالقة بالده مع روسيا. 
أضاف: العالقــات اإلماراتية - الروســية متجــذرة ومتنامية وتقوم 
على الثقــة واالحترام المتبادل وتســتند إلى إرث ثــري من التعاون 
والتواصل والزيارات المتبادلة والمصالح المشتركة، وهناك حرص 
كبير من قبل دولة اإلمارات بقيادة الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
على تطوير هــذه العالقــات وتقويتها واســتثمار ما يتوفــر لها من 
مقومات وإمكانات كثيرة ومتنوعة للنمــو واالزدهار في المجاالت 

المختلفة”.
وأكــد أن إعالن الشــراكة االســتراتيجية التي وقعهــا البلدان خالل 
العام 2018، والتي تشمل المجاالت السياســية واألمنية والتجارية 
واالقتصادية والثقافية واإلنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية 
وغيرها، كانت بمثابة نقلة نوعية في مســار العالقــات اإلماراتية - 
الروســية، وهو ما يعبّر عن توفر إرادة سياســية مشتركة لالرتقاء 
بهذه العالقات ودفعها إلى آفاق أرحب. كما يمثل هذا اإلعالن إطاراً 
أساسياً للعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للعالقات بين 

البلدين خالل الفترة المقبلة.
وعن أســواق النفط، لفت ولي عهد أبوظبي إلــى أن البلدين طرفان 
أساسيان في العمل على اســتقرار وتوازن سوق الطاقة العالمي من 
خالل الحــرص على أمن إمــدادات الطاقة والتعــاون في ما يخص 
أســعار النفط، ويتفقــان حول ضــرورة التصدي لخطــر التطرف 
واإلرهاب والقوى التي تقــف وراءه وتدعمه باعتبــاره أكبر تهديد 
للسلم واالســتقرار واألمن على الســاحة الدولية ومصدراً للكراهية 

والتعصب بين األمم والشعوب.
عالقات متينة

الرئيس بوتين تطرق إلى أن العالقات الثنائية بين اإلمارات وروسيا 
تواصل تطورها فــي جــو ودي وبنــاء، والعالقــات التجارية بين 
البلدين  تتسع وتشــمل مختلف الجوانب. والبلدان شركاء في العديد 
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خروج بريطانيا مــن االتحاد األوروبي. وقد أدت هذه المشــاكل الداخلية إلى 
كبح كل من نمو الناتــج المحلي اإلجمالي والتضخم. فــي ذات الوقت، أثرت 
الحرب التجارية بشكل ملموس على محرك النمو في قلب منطقة اليورو، أي 
قطاع التصنيع األلماني القائم على التصدير. ونتيجة لذلك، يعمل السياسيون 
األوربيون من أجل تشــتيت انتباه الرئيس األميركي ترامب بعيداً عن الدعم 
الحكومي لقطاع الزراعة األوروبي، ورســوم الواردات األوروبية، والقيمة 

المرتفعة لصادرات السيارات من أوروبا إلى الواليات المتحدة.
وتعتبر المملكة المتحدة حالةً خاصة، فبعــد خروجها من االتحاد األوروبي، 
ســتصبح بمفردها اقتصاداً أصغر بكثير من الواليات المتحدة، ما ســيؤدي 
إلى إضعاف موقفها التفاوضي بشكل جوهري. لكن من المرجح أن العالقة 
الخاصة والوطيــدة بين المملكة المتحــدة والواليات المتحــدة والتقارب بين 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون والرئيس ترامب سيســاعدان 
المملكة المتحدة فــي الحصول على صفقة أفضل مما كانت ســتحصل عليه 

تحت ظرف آخر.
االقتصادات األخرى

وبحسب التحليل، تعيش كندا واليابان والمكســيك وضعاً متطابق تقريباً في 
ما يتعلق بالحرب التجارية. فلدى هذه الدول تعرضات كبيرة تجاه الواليات 
المتحدة فيما يخص صادرات الصناعات المتقدمة، كصناعة السيارات على 
وجه التحديد، وجميعها تعاني من ضعف نمو الناتج المحلي اإلجمالي. لذلك 
فإنها تسعى بنشــاط، على غرار أوروبا، للحفاظ على عالقاتها التجارية مع 
الواليات المتحدة. ومثلها مثل أوروبا، تعاني القطاعات الصناعية بهذه الدول 
من التأثيرات الســلبية المرتبطة بضعف الطلب في الصين. لكن ربما تكون 
الطلب األميركي على السلع بعيداً عن الصين.هذه الــدول في وضع أفضــل، مقارنةً بغيرها، لالســتفادة من تحول مســار 

الحرب التجارية عقبة كبرى أمام النمو العالمي

الواليات المتحدة
ظل االقتصاد األميركــي محمياً بصورة نســبية حتى اآلن 
من اآلثار الســلبية للحــرب التجارية بفضــل التخفيضات 
الضريبية التي أدخلهــا الرئيس األميركــي دونالد ترامب. 
ولكن تالشى التحفيز الناشــئ عن التخفيضات الضريبية، 
في حيــن بدأ تأثيــر تخفيــض بنــك االحتياطــي الفيدرالي 
ألســعار الفائدة خالل عام 2018 وتأثيــر الحرب التجارية 

المتصاعدة منذ أواخر 2018 يظهر على االقتصاد.
ومستقبالً، يرى التحليل أن تأثير العاملين السابقين سيزداد 
في إضعاف نمو الناتــج المحلي اإلجمالــي األميركي كلما 
طال أمد التعريفات الجمركية، وكلما ارتفع مستواها، وكلما 
استهدفت السلع االســتهالكية بصورة مباشــرة. ولكن، مع 
االنتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2020، وحيث 
أن جميع المرشــحين المحتملين يؤيدون التشدد في التعامل 
مع الصين بشأن ممارساتها التجارية، من المرجح أن تظل 
التعريفات الحالية في مكانها، بل ربما أن تتصاعد أكثر في 

المستقبل المنظور.
الصين

يعتبر التأثير المباشر للحرب التجارية أكبر على الصين مما 
هو على الواليات المتحدة. ويبيّن التحليل، أن الصين اتبعت 
نموذج نمو تقوده الصادرات، مما أدى إلى نمو قوي بشكل 
خاص في السنوات الخمس الســابقة لألزمة المالية العالمية 
في عــام 2009، حيث تخصصــت فــي أن تصبح مصنع 
العالم. وتشــكل الحرب التجارية تحدياً كبيراً ألنها تضرب 
نموذج النمو الصيني القائم على التصدير، لكنها في الوقت 

ذاته تمثل فرصة لتشجيع إعادة التوازن االقتصادي.
وتتبع الصين استراتيجيتين واضحتين لدعم استمرار النمو 
االقتصادي: أوالً، تستخدم الصين مبادرة الحزام والطريق 
لتقليص وقت وتكلفة النقــل، وبالتالي تعزيــز قدرتها على 
الوصول إلى األسواق في منطقة أوراســيا )آسيا وأروبا(. 
ثانياً، ترتقي الصين في سلسلة القيمة من خالل االنتقال من 
التصنيع منخفض التكلفة إلى قطاعــات أكثر تطوراً وذات 

قيمة مضافة أعلى.
االتحاد األوروبي

تعانــي االقتصــادات الناضجــة فــي أوروبا من المشــاكل 
الديموغرافية وتحديداً شيخوخة السكان، والمشاكل السياسية 
الداخلية، كالتأثيــرات القومية التي تقف وراء مشــاكل مثل 

تمثل الحرب التجارية عقبة كبيرة أمام نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، وال تتوقف المخاطر فقط على 
طرفي النزاع (الواليات المتحدة والصين)، بل تترك أثرها واضحاً على االقتصادات الكبرى األخرى حول العالم. 

ويتطرق تحليل لـQNB إلى مالمح هذه التأثيرات ومستقبلها على الدول الرئيسية على النحو اآلتي:
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من القوة العاملة في البالد.

التيسير النقدي
وتضمنت التدابير السياســية التي تــم اتخاذها حتى اآلن للتصــدي للتباطؤ: 
التيســير النقدي والتحفيــز المالي واإلصالحــات الهيكلية. فقــد خفض بنك 
االحتيــاط الهندي أســعار الفائدة بواقع 135 نقطة أســاس في عــام 2019. 
وأعلنت وزارة المالية مؤخراً عن تخفيضات ضريبية ضخمة للشركات مع 
خفض معدل الضريبة الفعلي إلى 25 % مــن 35 % إلى جانب تقديم مزايا 
إضافية لالســتثمارات الجديدة في التصنيع. ويمثل ذلك حافزاً ضخماً لقطاع 
الشــركات ولتحديث “البنية التحتية الناعمة” للهند. وعلى الرغم من التأثير 
السلبي على اإليرادات على المدى القصير، ال يُتوقع أن يتسع العجز المالي 
بشــكل كبير. ويرجع ذلك إلى المكاســب غير المتوقعة مــن تحويالت بنك 
االحتياطي الهندي للحكومة المركزية وعائــدات التخصيص المرتقب لـ23 

شركة مملوكة للدولة.
وتم أيضاً تسريع اإلصالحات الهيكلية بهدف اجتذاب االستثمارات وتعزيز 
قطــاع البنوك المنهــك. فقد تم تخفيــف القيــود المفروضة على االســتثمار 
األجنبي المباشر في قطاعات رئيسية مثل قطاع البيع بالتجزئة تحت عالمة 
تجارية واحدة، وتعدين الفحم، والتصنيع التعاقدي، ووسائل اإلعالم الرقمية. 
وبالنسبة لقطاع البنوك، أعلنت الحكومة عن خطط شاملة لتعزيزه ودعم نمو 
االئتمان. ويتضمن ذلك تسريع خطط إعادة رسملة البنوك، وتقديم ضمانات 
البنوك المملوكة للدولة.ائتمانية للشــركات المالية غير المصرفية، وإصدار قــرار بدمج العديد من 

إصالحات هيكلية تنقل الهند إلى التعافي االقتصادي

تباطؤ غير عادي
إن التباطــؤ االقتصــادي الحالي في الهند غيــر عادي من 
حيث المــدة والعمق واالتســاع. ففــي حين كانــت فترات 
الضعف االقتصادي الســـــابقة قصيرة، واســتمرت لمدة 
4 - 9 أشــهر قبل أن يعود االقتصاد لالنتعاش على شــكل 
حرفV ، فقد امتــد التباطؤ الحالي بالفعــل ألكثر من 18 
شــهراً. وعلى الرغم من طــول مدتــه، كان التباطؤ أكثر 
ضحالة مــن الحلقات الســابقة، أي أن الطلــب قد انخفض 
مقابل الذروة أكثر مما حدث في الدورات الســابقة. عالوة 
على ذلك، فإن االســتهالك وليس االستثمار هو الذي يقود 
التباطؤ هــذه المــرة. وكان التراجع الحاد في االســتثمار 
في أواخــر عــام 2018 يرتبــط بعــدم اليقين الذي ســبق 

االنتخابات العامة في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2019.
يظهر أن األسباب الثالثة الكامنة وراء التباطؤ األخير هي:

أوالً: تشــير النظرة المفصلــة للعديد من مؤشــرات التردد 
العالي الرئيسية إلى انخفاض جزئي في االستهالك منذ عام 
2017. وهذا يشــير إلى أن التباطؤ يرتبــط بالمعيقات التي 
شهدها تنفيذ ضريبة الســلع والخدمات في عام 2017. وقد 
تم تضخيم هذا األمر بسبب التأخير في الضرائب المستردة، 
والتي تؤثر سلبا على رأس المال العامل للشركات الصغيرة 

والمتوسطة.
ثانياً: يســاهم تشــدد الظروف الماليــة في التباطــؤ أيضاً. 
فقد تضــاءل توافــر االئتمــان مــن الشــركات المالية غير 
 Infrastructure المصرفية، خاصــة بعد التعثر من قبــل
Leasing & Financial Services Limited )أحــد 
أكبر الشــركات المالية غير المصرفية في البــالد أو بنوك 

الظل(. 
ثالثاً: ال تــزال األزمة التي ظل يعاني منهــا القطاع الريفي 
منذ سنوات عدة مســتمرة. ويعود ذلك ألسباب عدة، بما في 
ذلك الصدمات الســلبية في معدالت التبادل التجاري للسلع 
الزراعيــة مقابل الســلع والخدمــات األخــرى، وموجات 
الجفاف، والزيادة في تقلبات األمطار الموســمية، وتراجع 
نمو األجور الزراعية. ويمثل قطاع الزراعة والغابات نحو 
16 % مــن االقتصاد الهندي ويوفر فــرص عمل لـ44 % 

تباطأ االقتصاد الهندي بشكل كبير في األرباع الثالثة األخيرة. في الواقع، بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي على 
أساس سنوي نسبة 5 % في الربع الثاني من عام 2019، وهي المرة األولى التي يقل فيها معدل النمو عن 6 % 
خالل ربعين متتالين منذ أكثر من 6 أعوام. كما أن الناتج المحلي اإلجمالي األساسي (باستثناء الزراعة والنفقات 
الحكومية)، والذي يعتبر المقياس الرئيسي لدورة أعمال القطاع الخاص، في حالة أسوأ حيث تباطأ إلى أقل من 

5 % من المستويات العالية التي كان عليها.
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1.5 %، واستمر هذا الضعف في الربع األول من 2019، مع نمو إجمالي 
الناتــج المحلي بنســبة متواضعة عند 0.9 % على أســاس ســنوي. وعلى 
الرغم مــن تعامل االقتصاد بشــكل جيد منذ انــدالع الخالف الدبلوماســي 
منتصف 2017 مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي من خالل استخدام 
طرق جديدة لالستيراد والتصدير، فإن االســتثمار األجنبي المباشر الوافد 
شــهد انخفاضاً حاداً. لذلك يُرجح أن يصل النمو إلى 2.0 % في 2019 مع 
زيادة اإلنفاق الحكومي، وأن يرتفع إلى أكثر من 3 % على األمد المتوسط 
مدفوعاً بازدياد قوة النشــاط فــي قطاع الخدمات مع اقتــراب موعد بطولة 

كأس العالم 2022.
وتبدو األمور أكثر  تفاؤالً في الكويت، حيث يتوقع أن يســجل نمو إجمالي 
الناتج المحلي ما يقرب مــن 2 % في عام 2019، مدعومــاً بارتفاع إنفاق 
المســتهلكين والحكومة، ثّم يزيــد إلى 3 % في األجل المتوســط مع انتهاء 
مدة خفض إنتــاج النفط في مارس/آذار 2020، واالنتهاء من مشــروعات 
البنية التحتية التي تقيمها الحكومة. ومن شــأن الخطط الرامية إلى استثمار 
115 مليار دوالر في قطاع النفــط على مدى األعوام الخمســة القادمة أن 

تؤدي إلى زيادة أخرى في إنتاج النفط.
وفي ما يتعلق بالبحرين، تشــير التقديرات إلى بقاء النمو الكلي عند 1.8 % 
في 2019، وتباطؤ النمو غير النفطي قليالً إلى 2.2 %، من مســتواه البالغ 
2.5 % في 2018، مدفوعاً بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المزمعة 

في إطار برنامج توازن الموازنة، بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن يحقق االقتصاد البحريني مســتوى متوسطاً من النمو قدره 
2.2 % في المتوســط خالل الفتــرة 2020 - 2021، مع اســتمرار اعتماد 

تحديات صعبة تواجه النمو في االقتصادات العربية

وعلى مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، يتوقع 
التقرير الذي حمل عنوان “االرتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع 
المنافســة العادلة في الشرق األوسط وشــمال إفريقيا”، أن 
يتراجع معــدل النمو االقتصــادي إلــى 0.6 % في2019 
مقابل 1.2 % العام الماضي، وتم تعديل توقعات النمو لعام 
2019 بخفضها 0.8 نقطــة مئوية مقارنة بتوقعات شــهر 
أبريل/نيسان 2019، وذلك بســبب هبوط أسعار النفط منذ 

أبريل/نيسان واالنكماش األكبر من المتوقع في إيران.

في دول الخليج
عن الســعودية أكبر اقتصادات دول الخليج، يبيّن التقرير 
أن المملكــة نفــذت تخفيضات كبيــرة في إنتــاج النفط في 
2019 في إطــار اتفــاق خفض اإلنتــاج “أوبــك +”، ما 
ســاهم في انخفاض نمو الناتج المحلي على أســاس سنوي 
من 2.4 % فــي 2018 إلى 1.7 % فــي الربع األول من 
2019.  ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي 
في 2019 إلى 0.8 % في ظل اآلثار السلبية الناجمة عن 
تخفيضات إنتــاج النفط التــي تتفاقم بفعل اآلفــاق العالمية 
المتدهورة منذ مطلــع هذا الصيــف. وأدت الهجمات التي 
طالت المنشــآت النفطية السعودية في ســبتمبر/أيلول إلى 
انقطــاع كبير في اإلمــدادات يُتوقــع أن يؤثــر أيضاً على 

النمو.
وفي اإلمارات، تــدل العديد من المؤشــرات على ضعف 
النمو فــي النصف األول مــن 2019، فقد اعتــرى قطاع 
الهيدروكربونات ضعٌف بسبب خفض اإلنتاج بنسبة 7 % 
تماشياً مع تجديد اتفاق خفض اإلنتاج “أوبك +”. ويستمر 
التباطؤ فــي القطاع العقــاري نتيجة زيــادة العرض، كما 
تراجعت أســعار النفط أيضاً، مما يشــكل عبئاً على الفترة 

المتبقية من 2019.
وثمة مؤشــر آخر على الضعف وهو انخفاض التحويالت 
الشــخصية إلى الخارج بنســبة 35.1 % في الربع األول 
مــن 2019. وفــي المجمل، مــن المتوقع أن يصــل النمو 
في اإلمــارات إلى 3 % بحلــول 2021 مدعومــاً بخطط 
الحكومة للتحفيز االقتصادي وبالزخم الناتج عن استضافة 

إكسبو 2020 دبي.
بدورها، عانت قطر من تباطؤ النمو في 2018 ليصل إلى 

أشار تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إلى أن األوضاع االقتصادية العربية معرضة آلفاق سلبية ملموسة وعلى 
األخص منها تفاقم المصاعب االقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وهو ما سينعكس سلبًا 

على النمو في معظم البلدان العربية.
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2 % عــام 2017 إلــى 2.5 % عــام 2018، مع ضعف 
النمــو بنســبة 1.1 % خالل النصــف األول مــن 2019. 
وكان الدافــع وراء ذلك هــو تباطؤ النمــو الزراعي فضالً 
عن تراجع الصناعــة، ويتوقع التقريــر أن ينخفض النمو 
إلى ما دون 2 % فــي عام 2019 قبل أن يبــدأ في التعافي 
ببطء، تزامناً مع اكتمال اإلصالحــات الملحة الرامية إلى 
تحسين مناخ االستثمار، وضمان تعزيز األمن واالستقرار 

االجتماعي. 
أما عن ليبيا، فقد تسببت الحرب الدائرة في محيط العاصمة 
طرابلس التي اندلعت شــرارتها في أبريل/نيســان 2019 
في القضاء على زخم االنتعاش النسبي الذي شهدته الفترة 
2017 - 2018. وخســر اإلنتــاج أكثــر مــن 0.1 مليون 

برميل في اليوم بنهاية يوليو/تموز 2019.
ونظراً الســتبعاد انحســار أعمال العنف، فمن المتوقع أن 
يتواصل هذا االتجــاه في اإلنتــاج على مدى مــا تبقى من 
العام. ومن المتوقــع أن يتباطأ إجمالي الناتــج المحلي إلى 
حوالــى 5.5 % فــي 2019 )انخفاضاً مــن 17.3 % في 

المتوسط خالل 2017 - 2018(.

العراق واألردن ولبنان
بحســب التقرير، فإن االقتصــاد العراقي يســتعيد عافيته 
تدريجيــاً بعــد أن عانــى مــن االنكمــاش فــي العاميــن 
الماضيين، حيث ســجل إجمالي الناتــج المحلي معدل نمو 
قدره 4.8 % على أســاس ســنوي في النصــف األول من 
عام 2019. وفي ظل غياب اإلصالحات الهيكلية وسرعة 
أعمال إعادة اإلعمار، فقد ال يدوم انتعــاش النمو بالعراق 
طويالً. ومــن المتوقــع أن يبلغ معــدل النمــو 5.1 % في 

2020 وأن يهبط إلى 2.7 % في 2021.
إلى ذلك، يتوقع التقرير أن ينتعش الناتج المحلي في األردن 
تدريجياً، مدعوماً بصافي الصــادرات على جانب الطلب، 
وباألداء القوي في قطاع الخدمات ال ســيما الســياحة. كما 
أن الزيادات المتوقعة فــي التدفقات الوافدة لالســتثمارات 
الخاصة األجنبية محل ترحاب. وتنطوي المخاطر السلبية 
المباشــرة على انخفــاض االســتهالك العام واالســتثمار، 
المقيديــن نتيجــة أعمــال ضبــط أوضــاع الماليــة العامة 
الجارية، فــي حين يتوقع أن يظل نمو االســتهالك الخاص 
ضعيفاً بســبب توقف خلــق فرص عمــل جديــدة وتدابير 

السياسات الضريبية.
أما لبنان،  فتواصل الحكومة التزامها برنامج اإلصالحات 
الهيكلية إلنفــاذ مــا يتيحه مؤتمــر ســيدر CEDRE من 
فــرص. ومــا زال العجــز الضخم المســتمر في حســاب 
المتوقع انكماش االقتصاد بنسبة 0.2 % عام 2019.المعامالت الجارية وتراكم الدين يضعفان االقتصاد، ومن 

االقتصاد على إيراداتــه النفطية المحدودة لدعم شــبكة األمــان للمواطنين، 
وزيادة التنويع االقتصادي.

مصر: صورة إيجابية
في خضم األوضاع الصعبــة المتوقعة لدول المنطقــة، تظهر مصر بثوب 
البطل،  حيث تحسنت البيئة العامة لالقتصاد الكلي في أعقاب إصالح سعر 
الصرف وإصالحات المالية العامة والطاقة. ونتيجة لذلك، سجل االقتصاد 
معدل نمو قدره 5.4 % في النصــف األول من عام 2019، مقابل 5.2 % 

عام 2018.
وبافتــراض اســتمرار إصالحــات االقتصاد الكلــي والتحســن التدريجي 
في بيئــة األعمــال، من المتوقــع أن يصــل النمــو االقتصــادي إلى 6 % 
بحلول الســنة الماليــة 2021، مدعومــاً بانتعاش في االســتهالك الخاص 
واالســتثمارات والصــادرات )ال ســيما فــي قطاعــي الســياحة والغاز(. 
ولو انعكس النمــو الكلي على هيئة نمــو في نصيب الفرد من االســتهالك 
ع على جميع شــرائح الدخل،  الخاص )بنســبة 0.7 % على األقــل( الموزَّ
يمكن تخفيض معدالت الفقر مــن 15.80 % إلــى 15.67 % خالل فترة 
التنبؤات. ومــن المتوقع أيضــاً أن يواصل العجــز المالي الكلــي تراجعه 

تدريجياً على المدى المتوسط.

دول المغرب العربي
ما زال اقتصاد المغــرب يعمل دون إمكاناتــه الكاملة، مع مســاهمة قطاع 
الزراعــة البعلية فــي التقلبــات االقتصادية وفي ظــل انتعــاش طفيف في 
القطاعات األخرى. ومن المتوقع أن يتباطــأ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
إلى 2.7 % فــي 2019 نتيجة انخفــاض الناتج الزراعــي)2.1- %(. في 
المقابل سيتحسن النمو غير الزراعي ليستقر عند 3.4 % في 2019 مقارنة 
مع 3 % في 2018، مدفوعاً بالتحســن فــي أداء إنتاج الفوســفات والمواد 

الكيميائية والمنسوجات.
في سياق آخر، لم يستمر تســارع النمو المتواضع الذي تحقق في تونس من 



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2019

مدّته “بضعة أيام”، يتاح خاللها للبرلمان البريطاني إقرار االتفاق، 
ولكنّها ترفض أي تمديد يهدف إلى “إعادة التفاوض على االتفاق”.

وكان النواب البريطانيون وافقوا مبدئياً في وقت ســابق على قانون 
تطبيق اتفاق بريكست، ولكنهم رفضوا طلب رئيس الوزراء بوريس 
جونسون الرامي لإلسراع في إقرار االتفاق في 3 أيام، ما فتح الباب 
أمام تأجيــل خــروج بريطانيا من االتحــاد األوروبــي، والذي كان 

مقرراً في 31 أكتوبر/تشرين األول 2019.
ورداً على رفض البرلمان الجدول الزمني للخروج، قال جونســون 
إنه “ســيوقف” تشــريع خروج بريطانيا مــن االتحــاد األوروبي. 
وأوضح أنه ســيتحدث إلى الدول األعضاء في االتحــاد األوروبي 
“بشأن نواياهم”، أضاف “سنوقف هذا التشريع إلى أن يتوصلوا إلى 

قرار”.
ورغــم أن مجلس العمــوم أجبره على إرســال طلــب التأجيل، فإن 
جونســون يصر على أنه ال يريد تأجيل موعد خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي، ويقول إنه لن “يفاوض” بروكسل للقيام بذلك.
من جانبه، قــال زعيم المعارضــة البريطانية جيرمــي كوربن، إن 
النواب الذين صوتوا ضد الجــدول الزمني القصير “رفضوا دفعهم 
إلى مناقشــة تشــريع مهم للغاية في يومين فقط دون أي إشــعار أو 
تحليل للتأثير االقتصادي لمشــروع القانون”. أضــاف، أن “رئيس 
الوزراء هو المســؤول عن أزمته”، وعرض العمــل مع الحكومة 
لالتفاق على “جدول زمني معقول” لدراســة التشــريع. أما موافقة 
االتحاد األوروبي فبــدا أن كل أعضائــه وافقوا علــى التمديد تجنباً 

هل ُينجز البريكست بـ“ال اتفاق” أوروبي؟

مدة التأجيل
بعــد تصويت البرلمــان ورســالة جونســون، وافقــت دول االتحاد 
األوروبي مبدئيا علــى تأجيل موعد خروج بريطانيا )البريكســت( 
من االتحاد إلى ما بعد نهايــة 31 تشــرين األول/أكتوبر وهو ثالث 
تأجيــل لـ“بريكســت”. ووافق األوروبيــون على تأجيل انســحاب 
بريطانيا من االتحاد  لمدة 3 أشــهر، في قرار اتُخذ قبل 90 ســاعة 
من الموعد المقرر لالنفصال، والذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج 
فيه على عجل ومن دون اتفاق. وأعلن رئيــس المجلس األوروبي، 
دونالد توسك أن دول “االتحاد الســبع والعشرين وافقت على طلب 
بريطانيا تمديد مهلة بريكســت حتى الـ31 من كانــون الثاني/يناير 
2020”. واستناداً إلى نســخة من االتفاق األوروبي، يمكن أن يُنفذ 
“بريكست” في الـ30 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أو الـ31 من 
كانون األول/ديسمبر، في حال توصل جونسون إلى إقناع البرلمان 
بإقرار االنفصال بطريقة ودّية. ولكن يتعيّن في هذه األثناء على لندن 
أن تعين مفوضاً لدى المفوضية األوروبية الجديدة، وأن توافق على 
أنه لن يعاد التفاوض حول اتفاق االنســحاب الذي وقعه جونســون 
في الـــ17 من تشــرين األول/أكتوبر، وفق النص الــذي وافق عليه 

االتحاد. 
في المقابل، تمكن جونسون من تمرير مشــروعه إلجراء انتخابات 
تشــريعية مبكرة في بريطانيا. وقد وافق النــواب البريطانيون على 
إجراء انتخابات تشــريعية مبكرة في الثاني عشر من كانون األول/ 
ديســمبر 2019، حيث يأمل رئيس الحكومة البريطانية أن تتيح له 
استعادة األكثرية، وتنفيذ وعده بإخراج البالد من االتحاد األوروبي. 
وتمت الموافقة علــى اقتراح االنتخابــات المبكرة بأكثرية ســاحقة 
بلغــت 438 صوتاً مقابــل 20 صوتاً معارضاً فــي مجلس العموم، 
الذي رفض اقتراحاً للمعارضــة العمالية بجعل موعــد االنتخابات 
في التاسع من كانون األول/ديسمبر المقبل. علماً أن هذه االنتخابات 

المبكرة هي الثالثة خالل 4 أعوام.
وكان أعلن رئيس مجلــس االتحــاد األوروبي دونالد توســك، عن 
توصية بتمديد فترة خروج بريطانيا. وقــال في تغريدة على تويتر، 
“أوصي قادة الدول الـــ27 األعضاء في االتحــاد األوروبي بقبول 
الطلب البريطانــي لتأجيل جديد لموعد خــروج )بريطانيا( وأقترح 
أن يتم ذلك بإجراء خّطي”، أي من دون الحاجــة لعقد قمة أوروبية 

إلقراره.
وسارعت فرنسا إلى إبداء اســتعدادها للموافقة على تأجيل “تقني” 

االتحاد  المتحدة من  المملكة  تخرج  أن  بوريس جونسون،  البريطاني  الوزراء  رئيس  وفق مشروع  مقرراً  كان 
األوروبي في 31 أكتوبر/تشرين األول 2019. لكن الرياح سارت بما ال يشتهي جونسون، بعد تصويت البرلمان 
البريطاني على تعديل يستبعد الخروج من دون اتفاق حتى يتم إقرار التشريعات التنفيذية له، لذا أُجبر جونسون 

بموجب القانون على كتابة رسالة يطلب فيها من االتحاد األوروبي تمديد المهلة.
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تشرين األول/أكتوبر 2019. 
واتهم معارضون رئيس الوزراء البريطاني بمحاولة تمرير القانون 
عبر مجلس العموم ومجلــس اللوردات لتجنب التدقيــق في االتفاق 
المثير للجــدل. وقال زعيــم حزب العمــال البريطانــي المعارض 
جيريمي كوربن، إن تفادي المســاءلة والتدقيق وأي نوع من النقاش 
الالئق هو في الواقع إســاءة اســتخدام للبرلمــان ومحاولة مخزية، 
وحض زمالءه النواب علــى التصويت ضد قانون “البريكســت”. 
وأشــار نواب المعارضة إلــى أن البرلمان عادة ما يســتغرق ما ال 
يقل عن 10 أيام لدراســة مشــروعات القوانين المماثلــة، ويقولون 
إنه مطلــوب منهم الموافقة على “بريكســت غيــر واضح”. وكتب 
المتحدث باســم شــؤون خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في 
حزب العمال البريطاني كير ســتارمر، تغريدة قال فيها: “الوزراء 
يحاولون دفع النواب للموافقة على مشــروع قانــون من الممكن أن 

يسبب ضرراً كبيراً لبالدنا”.
الخيار األوروبي

وكان رئيس مجلس االتحــاد األوروبي دونالد توســك قد أعلن أمام 
أعضاء البرلمــان األوروبي، حــول نتائج قمة بروكســل منتصف 
أكتوبر/تشــرين األول الماضــي، أنــه مــع التركيــز علــى ملــف 
“بريكســت”، وطلب التأجيل الذي قدمه جونســون، بعد عجزه عن 
تمريره االتفاق المبرم مع بروكسل. وشدد توسك أمام جلسة عقدت 
في ستراســبورغ، علــى أن األمــر اآلن أصبح يتوقــف على قرار 
مجلس العموم البريطاني، مطالباً في الوقت نفســه كالً من البرلمان 
األوروبي وعواصم الدول األعضاء باالنفتاح على كل االحتماالت، 
مشــدداً على أن غيــاب صفقة “بريكســت” لن يكــون أبــداً خياراً 

أوروبياً.
ماذا يتضمن اتفاق بريكست الجديد؟

يتضمن اتفاق بريكســت الجديد بيــن بريطانيا واالتحــاد األوروبي 
الخطوط العريضة لالتفاق السابق الذي رفضه البرلمان البريطاني 
3 مرات. فما هي التعديــالت الجديدة التي جعلت جونســون يوافق 

على االتفاق؟
حقوق المواطنين والفترة االنتقالية والتســوية المالية: يتضمن اتفاق 
بريكســت الجديد الخطوط العريضة لالتفاق الســابق باســتثناء ما 
يتعلق بمسألة إيرلندا الشمالية الحساســة التي أعيد التفاوض حولها. 
وال ينص االتفــاق الجديد على شــبكة األمــان التي تبقــى بموجبها 
بريطانيا متصلة جمركياً باالتحاد األوروبي والتي رفضها بوريس 
جونســون تماماً. أما النقاط الرئيســية في االتفاق فهــي: تمتد الفترة 
االنتقالية حتى نهاية عام 2020، تبقى خاللها األمور كما هي اآلن، 
بمعنى أن يطبق البريطانيون األنظمة األوروبية ويســتفيدون منها. 
ويدفعون كذلك مســاهمتهم المالية ولكن من دون أن يكونوا أعضاء 

في المؤسسات أو يشاركوا في القرارات.
الهدف من المرحلة االنتقالية تفادي القطيعة الحادة ال ســيما بالنسبة 
للفاعليــن االقتصاديين ومنح الوقت لمناقشــة مســتقبل العالقة بين 

الطرفين. ويمكن تمديد الفترة لسنة أو سنتين بموافقة الطرفين.

لبريكست من دون اتفاق.
وقبل أن يعود البرلمــان البريطاني ويوافق علــى انتخابات مبكرة، 
هدد جونســون بســحب االتفاق مــن البرلمــان والمطالبــة بإجراء 
انتخابات تشــريعية مبكرة إذا رفــض النواب تحديد جــدول زمني 
في وقت ســريع إلقرار النص. ومنذ عودته من بروكســل مع اتفاق 
انســحاب تفاوض بشــأنه بصعوبة مع الــدول الـــ27، واجه رئيس 
الوزراء خطر إحباط مشــاريعه مــن جانب النواب غيــر الراغبين 
في مواصلة النهج الــذي يحاول فرضه عليهم لتجنّــب انفصال من 
دون اتفاق، إذ مــن المحتمل أن يؤدي خروج غيــر منظم لبريطانيا 
من االتحاد األوروبي إلــى فوضى على الحدود ونقــص في المواد 

الغذائية واألدوية وغيرهما.
قانون تمديد بريكست

أقّر النواب البريطانيون في ســبتمبر/أيلول الماضــي قانوناً جديداً، 
قدمه النائب من حزب العمال البريطاني هيالري بن، يهدف إلى منع 
جونسون من المضي قدماً في إجراءات خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين األول 2019. وأقر 
“قانون بن” أن على جونســون طلــب تأجيل خــروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي لمدة 3 أشهر أخرى ما لم يتمكن من إبرام صفقة، 
أو من حث النــواب على الموافقة على الخروج مــن دون اتفاق قبل 

حلول 19 أكتوبر/تشرين األول.
وفي 19 أكتوبر/تشرين األول، أقر مجلس النواب تعديالً على اتفاق 
جونسون الجديد بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، تقدم 
به النائب المحافظ السابق، السير أوليفر ليتوين، يشير إلى أن النواب 
لن يقروا االتفاق الجديد حتى يتم إقرار التشــريعات التنفيذية له التي 
ينص عليه القانون البريطاني. وهذا التعديل وضع متطلبات “قانون 

بن” قيد التنفيذ بفاعلية.
بعد إقرار تعديل “ليتوين”، قال جونسون: “لن أتفاوض مع االتحاد 
األوروبي بشأن التأخير ولن يجبرني القانون على القيام بذلك”. بيد 
أن القانون يُجبر رئيس الوزراء على طلب التمديد في رسالة )وحتى 
كلمات الرسالة ينبغي أن تكون مصاغة بدقة(. وقد أرسل جونسون 
رســالة إلى االتحاد األوروبي يطلب فيها تأجيل موعد خروج بالده 
من االتحاد، من دون أن يوقعها شــخصياً، وفق ما نقل عن أوســاط 

الحكومة البريطانية.
االنتخابات المبكرة

اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الدفع نحو 
إجراء انتخابات عامة مبكرة بعدما وافق االتحــاد األوروبي تأجيل 
خروج بريطانيا من االتحاد حتى يناير/كانــون الثاني المقبل. وكان 
أعضــاء البرلمان أعطــوا دفعة لجونســون بدعم مشــروع القانون 
الخــاص باتفاقه الخاص بالخــروج من االتحــاد األوروبي، ولكنهم 
بعد ذلك صوتــوا ضد الجــدول الزمني الخاص بــه، وتركوا األمر 
“معلقا”. وفي مطلــق الحال يعتبر قرار مجلــس العموم البريطاني 
ضربة جديدة سددها لجونسون، عبر رفضه طلب الحكومة مراجعة 
سريعة له، ما أكد عدم خروج بريطانيا من التكتل األوروبي في 31 
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إيرلندا الشمالية )ســتورمونت( صوت حاسم بشأن التطبيق طويل 
األجل لتشــريعات االتحاد األوروبي في هذه المنطقــة. تتعلق آلية 
“الموافقــة” هــذه بجملة أمــور منها تنظيــم البضائــع والجمارك 
والســوق الموحدة للكهرباء وضريبة القيمة المضافة والمساعدات 

الحكومية.
هذا يعني في الممارسة العملية أنه بعد مرور 4 سنوات على انتهاء 
الفترة االنتقالية، يجــوز للجمعية بغالبية بســيطة، إعطــاء الضوء 
األخضر للحفاظ على تطبيــق قانون االتحــاد أو التصويت لصالح 

التخلي عنه.
في الحالة األخيرة، ســيتوقف تطبيق البروتوكول بعد ذلك بعامين. 
وبعد مرور أربع سنوات على بدء نفاذ البروتوكول، يجوز للممثلين 
المنتخبين إليرلندا الشــمالية أن يقرروا، بغالبية بسيطة، ما إذا كانوا 

سيستمرون في تطبيق قواعد االتحاد في إيرلندا الشمالية أم ال.
اتفاق للتبادل 

لتجنب وجود حدود فعلية بين المقاطعــة اإليرلندية وإيرلندا وحماية 
سالمة السوق األوروبية الموحدة، سيســتمر تطبيق قواعد ضريبة 
القيمة المضافة لالتحاد األوروبي على البضائع في إيرلندا الشمالية. 
وســتكون دائرة الجمارك في المملكة المتحدة مســؤولة عن تطبيق 
وتحصيل هــذه الضريبــة. فــي “إعالنــه السياســي” المنقح حول 
العالقات المســتقبلية، يعد االتحــاد األوروبي باتفاقية “بال رســوم 

جمركية وال حصص” مع لندن.
في المقابل، تطلب بروكسل “ضمانات” بشــروط منافسة منصفة. 
والهدف هو منع المملكة المتحدة من قيام ما يشبه “سنغافورة” على 
األوروبي.أبواب االتحاد ال تحترم المعايير االجتماعية والمالية والبيئية لالتحاد 

حقوق المواطنين
ســيتمّكن 3,2 مالييــن أوروبي فــي المملكة المتحــدة و1,2 مليون 
بريطاني في أوروبا من مواصلة الدراســة والعمل والحصول على 

مكافآت وجلب عائالتهم، كما هو الحال قبل االنفصال.
التسوية المالية

تحتــرم المملكــة المتحــدة االلتزامات التي تــم التعهد بهــا بموجب 
الموازنة الحالية المتعددة السنوات )2014 - 2020(، والتي تغطي 
أيضاً الفترة االنتقالية. في المقابل، ستســتفيد من الصناديق الهيكلية 
األوروبية والسياسة الزراعية المشــتركة. وقدرت لندن هذا المبلغ 
بنحو 39 مليار جنيه إسترليني )45 مليار يورو( إذا تم الخروج في 

آذار/مارس 2019 كما كان مخطًطا في األصل.
النظام الجمركي في إيرلندا الشمالية

تبقى مقاطعة إيرلندا الشــمالية البريطانية ضمن المنطقة الجمركية 
للمملكة المتحدة بموجب البروتوكول المبرم. وإذا ما دخلت منتجات 
من بلدان أخرى )مثل الواليات المتحــدة التي تتوق المملكة المتحدة 
ألن تبرم معها اتفاقية للتجــارة الحرة( إلى إيرلندا الشــمالية وبقيت 

فيها، تطبق عليها الرسوم الجمركية البريطانية.
في المقابل، إذا كانت هذه البضائع اآلتية مــن دول ثالثة متجهة إلى 
االتحاد األوروبي عبر إيرلندا الشــمالية، فستطبق سلطات المملكة 
المتحدة عليها الرســوم الجمركية لالتحاد األوروبي. تقوم الجمارك 
البريطانية بالتحقق من المنتجات عند دخولها إلى المقاطعة وتطبيق 

قانون الجمارك الخاص باالتحاد.
تواصــل إيرلندا الشــمالية تطبيــق مجموعــة محدودة مــن لوائح 
االتحــاد األوروبــي، بما في ذلــك تلــك الخاصة بالســلع المتصلة 
بالجانب الصحي التي تخضع للفحوص البيطرية. سيكون لجمعية 
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اعتبــر رئيس االتحــاد العقاري الدولــي رئيس االتحاد 
الدولي للعقاريين العرب وليد موســى، أن توفير وحدات 
سكنية بأسعار معقولة، يساهم في جعل السكن في متناول 
الجميــع من مســتويات الدخــل كافة، ويمثــل ضرورة 
اقتصادية، تساهم في تنشيط القطاع العقاري. وقال موسى 
خالل احتفال بيوم اإلســكان العربي في ســلطنة عمان، 
كرمــه خالله وزير االســكان العماني  ســيف بن محمد 
الشــبيبي، إن موضوع المســؤولية االجتماعية للقطاع 
الخاص في دعم اإلســكان الميســر الذي اختير شــعاراً 
لالحتفال، يواكب التوجهات العالمية الحالية، ويشكل أحد 

مواضيع الساعة في القطاع العقاري، في كل الدول.

السكن في متناول الجميع

أطلــق نائب رئيس مجلــس الــوزراء اإلماراتي وزير 
الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان “مركز الشرطة 
العائــم الذكي” األول من نوعه في العالم خالل معرض 
جيتيكس 2019 في دبي. وسيقدم المركز الذكي المتوقع 
افتتاحه رسمياً في الربع األول من عام 2020، خدمات 
شــرطية إلكترونيــة ومبتكرة مــن دون تدخل بشــري 
لســكان هذا المشــروع وجميع ســكان دبي بشكل عام، 
حيث تعاونت شرطة دبي مع مجموعة كليندينست التي 
ابتكرت مشروع فلل فرس البحر العائم “ذا فلوتنج سي 

هورس” إلطالق المركز الذكي.

أول مركز شرطة عائم بدبي

تنفيذ مشروع الواجهة البحرية في أبوظبي

بــدأت موانــئ أبوظبــي فــي تنفيذ 
مشــروع “مرســى مينا”، الواجهة 
البحرية للمدينة، الذي سيســاهم في 
إحياء المنطقــة التاريخية في ميناء 
زايد ويحولها إلى وجهة ترفيهية تقدم 
تجربة مميــزة لكافة فئات المجتمع. 
وســيتم افتتاحــه أمــام الجمهور في 

الربع األول من عام 2020.

مبنى جديد لشركة أكسا للتأمين

تستعد شركة الين ســايت لالستشارات 
والتكاليف اإلنشائية، لتســليم أول مبنى 
لشــركة أكسا الخلج للتأمين في البحرين 
في الوقــت المحــدد وضمــن الميزانية 
الموضوعــة. ووفقاً لتقريــر صادر عن 
“غلوبــال داتا”، فــإن قطــاع البناء في 

البحرين بدأ يســتعيد عافيته بعد أن شــهد تراجعاً ملحوظاً في الفترة الماضية، حيث من 
المتوقع ارتفاع قيمة سوق البناء بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.58 %  حتى 2023.

“نشاما” تفتتح حديقة “تاون سكوير بارك”

احتفلت “نشاما” التي تركز على 
بناء الوحدات الســكنية العائلية، 
األحيــاء  نمــط  تعكــس  والتــي 
الراقيــة، بافتتاح حديقــة “تاون 
ســكوير بارك” التابعة لمشروع 
“تــاون ســكوير دبــي”، وذلــك 

بتقديم  عروض األلعاب النارية واألنشطة الترفيهية العائلية في الهواء الطلق.

خدعة تكّبد وزيراً كويتيًا 163 مليون دوالر

أفــادت صحيفة القبــس الكويتية، أن وزيراً فــي الحكومة الكويتيــة تعرض لـ“خدعة 
اســتثمارية” كبدته خسارة فادحة جراء اســتثماره 163 مليون دوالر في أرض جبلية 
بمدينة األثرياء والمشــاهير بيفرلي هيلز األميركيــة. وأوضحت الصحيفة، أن الوزير 
اتهم المالك السابقين لألرض في بيفرلي هيلز بتبديد األموال عن طريق شراء طائرات 
ويخوت وقصور واالنفاق على التسلية، بعدما تكشفت حقيقة صفقة البيع المذكور بقيمة 
بخسة عن السعر العالي المطلوب، الذي كان الوزير موعوداً به وعلى أساسه شارك في 
االستثمار. ويسعى الوزير الكويتي للحصول على تعويضات بقيمة 488 مليون دوالر.
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الطرق والجسور تتسلم آليات روسية

تســلمت الشــركة العامة للطرق 
والجســور في طرطوس 11 آلية 
هندســية ثقيلة ضمن العقد الموقع 
مع شــركة اســتروي اكســبيرت 
الروسية لتوريد 144 آلية هندسية 
علــى مدى عــام بدءاً مــن تاريخ 
تســليم أول دفعة وبتسهيالت دفع 
بالليرة الســورية لمدة 7 سنوات، 

بعد أن كانت استكملت كل اإلجراءات الالزمة لتنفيذ العقد الموقع بين وزارة األشغال 
العامة واإلسكان وشركة اســتروي اكسبيريت، ضمن البروتوكول السوري الروسي 
المشترك، بحضور معاون وزير األشغال العامة واإلسكان محمد سيف الدين، والمدير 
العام للشركة العامة للطرق والجسور رئيس لجنة االستالم محمد عاصي، ومدير شركة 

استروي اكسبيريت دنيس موتوز ومدير الشركة للشرق األوسط ربيع الموسوي.

أبوظبي: رحلة “شراء منزل” الرقمية المتكاملة

أطلقــت “دائــرة التخطيــط العمراني 
والبلديــات” ضمــن فعاليــات جنــاح 
حكومة أبوظبي في “أســبوع جيتكس 
للتقنية 2019” رحلة “شــراء منزل” 
الرقمية المتكاملــة وذلك بالتعاون مع 
هيئــة أبوظبي الرقمية وشــركة الدار 
العقارية. وتعتبر رحلة “شراء منزل” 
نتاج اتفاقية ثالثية بين دائرة التخطيط 

العمراني والبلديات وهيئة أبوظبي الرقمية وشــركة الــدار العقارية، التي تنص على 
التعاون فيما يتعلق بتوفير جيل جديد من الخدمات الحكومية يتميز باالستباقية والكفاءة.

برنامج سكني السعودي يطلق 4 مخططات

أعلــن برنامــج “ســكني” التابع 
لوزارة اإلســكان الســعودية عن 
إضافة 4 مخططات سكنية جديدة 
عبــر بوابتــه اإللكترونية ضمن 
المتاحــة  الســكنية  المخططــات 
لألراضــي المجانية التي يســتمر 

البرنامج في طرحها عبر بوابته شهرياً ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب 
له. وأوضح برنامج “سكني” في بياٍن صحافي، أنها فعلت االختيار اإللكتروني ألربعة 
مخططات جديدة موزعة على 3 مناطق توفر نحو 1499 قطعة أرض مجانية جاري 
اســتكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل شبكات المياه والكهرباء واالتصاالت 

واإلنارة واألرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها.

أعلنت بلدية دبي تقليص عــدد خطوات الحصول على 
تراخيــص أعمــال البنــاء، في اإلمــارة مــن 5 إلى 3 

خطوات. ولفتت إلى أن هذه الخطوات هي:
- استالم الوثائق والمخططات والبيانات، وسداد الرسوم 
الخاصة برخصة البناء، من خالل طلب موحد يقدم في 
نظــام دبي لتراخيــص البناء، لتقوم الجهــات الحكومية 
المعنية بدراســة الطلــب، وفق المعايير واالشــتراكات 

الخاصة بها والرد عليه.
- اســتالم طلبــات التدقيــق اإلنشــائي، والتفتيش على 

العناصر التي تحويها.
- طلبــات اإلنجاز، وتوصيل الخدمــات للتدقيق عليها، 
تمهيداً إلصدار شــهادات اإلنجــاز، وتوصيل الخدمات 

مباشرة.

3 خطوات للحصول
على تراخيص البناء

انخفضت قيمة الصفقات في السوق العقارية السعودية 
خالل الشهر الماضي نحو 19 %، لتستقر مع عند أقل 

من 3.7 مليار لاير )مليار دوالر أميركي(.
وتأثر أداء السوق العقاريةـ  باالنخفاض الذي طرأ على 
قيمــة صفقات القطاع الســكني، الذي ســجل انخفاضاً 
أســبوعياً بلغت نســبته 22.1 %، مقابل تســجيل قيمة 
صفقات القطاع التجاري ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز نسبة 

.% 0.4

صفقات السوق العقارية السعودية
تتراجع بنسبة 19 %
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تـقــــــرر خــالل اجتماع برئاســـة الـمـهـنـــدس عمـاد 
خميـــــس رئيــــس مجلــــس الوزراء إعـــــادة هيكلة 
وتفعيـــــل مديريــات التعــاون الســكني بالمحافظــات 
واحداث مناطق تطوير عقاري جديدة وانجاز الدراسات 
التطويرية لمناطق السكن العشــوائي ووضع الخارطة 
الوطنية للســكن في التنفيذ باعتبار هذا القطاع أهم مولد 

للنمو االقتصادي ومحرك أساسي للتنمية.
وتم الطلب من المؤسسة العامة لإلسكان وهيئة التخطيط 
اإلقليمي وهيئة التطوير العقاري احداث مناطق تطوير 
عقاري صغيرة للسكن االقتصادي وإنجاز اعمال البنى 
التحتيــة الالزمــة لهــا وعرضها للمســتثمرين ووضع 
الضوابط التي تضمن حصول المواطنين على المساكن 

في وقت محدد وبآلية تقسيط مريحة.

تغيرات طفيفة بأسعار الشقق في أبوظبي

مناطق تطوير عقاري جديدة
للسكن االقتصادي في سورية

شهد ســوق العقارات في أبوظبي 
هبوطاً طفيفاً للغاية على مســتوى 
أســعار الشــقق الســكنية والفلــل 
ومعــدالت اإليجــار فــي الربــع 
الثالث مــن العــام 2019 مقارنةً 
بالربع الثاني، وفقاً للتقرير األخير 
الصادر عن شــركة تشيسترتنس 

للخدمات العقارية. وقال المدير اإلداري لدى تشيســترتنس الشــرق األوســط وشمال 
إفريقيا نِك ويتي: من غير المنتظر أن يشــهد السوق العقاري في أبوظبي زيادة كبيرة 
في المعروض العام المقبل، وهو ما قد يفضي إلى إحداث توازن بين العرض والطلب، 
وستؤدي المبادرات الحكومية بما فيها السماح للمقيمين والمستثمرين األجانب بالتملك 

والتصرف العقاري إلى استقرار السوق بالتزامن مع بداية 2020.
كشــف المدير العام لمؤسســة اإلســمنت ومواد البناء 
أيمــن نبهان أنه ال يوجــد رقم محدد لحجم الطلب لمادة 
اإلســمنت، لكــن كحدّ أدنى، “نحن بحاجــة إلى ما بين 
18 إلــى 20 مليون طن ســنوياً، خــالل مرحلة إعادة 
اإلعمــار، وما يتــم إنتاجه في المؤسســة ال يتجاوز 3 
ماليين طن ســنوياً، ومــع القطاع الخاص يصل إلى 5 
مالييــن طــن، أي إننا غير قادرين وحدنــا على تأمين 

المواد األولية من اإلسمنت”.

سورية بحاجة إلى 20 مليون طن
سنويًا من اإلسمنت

أراضي دبي: نعمل على مؤشر لتقييم العقارات

أعلــن المديــر التنفيــذي لقطاع التســجيل والخدمات 
العقاريــة في دائرة األراضــي واألمالك بدبي، ماجد 
المــري، إن الدائــرة تعمل على إطالق مؤشــر جديد 

لتقييم العقارات في اإلمارة.
وتوقع، إطالق المؤشر الجديد خالل الربع األول من 

العام المقبل.
وأوضح المري، أن المؤشــر الجديد يعمل بالطريقة 
نفسها التي يعمل بها مؤشر اإليجارات، بحيث يعطي 
متوســطات لتقييم العقار بين متوســطين ســعريين، 

ماجد المريمستنداً في ذلك إلى قاعدة بيانات الدائرة.

أبوظبي تدشن مشروع التملك الحر

دشنت شركة ويبريدج العقارية 
المملوكـــة للقطـــاع الخـــاص 
بالشــراكة مع مبادلة لالستثمار 
أول مشـــروع ســـكني بنظــام 
التملك الحر في المنطقة المالية 

الحرة في أبوظبي.
وأجرت أبوظبــي تغييرات في 
قوانيــن العقارات خــالل العام 

الحالي لتسمح للمستثمرين األجانب بالتملك الحر للعقارات في مناطق معينة. وتضم 
جزيــرة الماريــه حيث تقــع المنطقة المالية الحــرة عقارات تجاريــة فقط في الوقت 
الراهن، منها فنادق ومتاجر تجزئة ومكاتب ومستشــفى كليفالند كلينك، حيث يعمل 

مئات من الموظفين األجانب.
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ســجل ســوق العقارات التجارية في هونغ كونغ، وهو 
أغلى سوق للمكاتب في العالم، أسوأ أداء شهري منذ عام 
1996. ووفقاً لبيانات شــركة وساطة العقارات ميدالند 
آي سي آند آي، فإن سوق المكاتب في هونغ كونغ سجل 
27 معاملة فقط، وهو المستوى األدنى للنشاط الشهري 
منذ قبل تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين 
في 1997. وقد تراجع النشــاط الشهري لسوق المكاتب 
بسبب الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين، 

واالحتجاجات العنيفة التي أثرت سلباً على المدينة.

سوق العقارات في هونغ كونغ
يسجل أسوأ أداء

كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة “ماركت” لألبحاث 
أن مؤشر مديري مشــتريات البناء في المملكة المتحدة 
سجل مســتوى 43.3 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، 
وهــو أقل مســتوى منــذ أبريل/نيســان 2009، ومقابل 

مستوى 45 نقطة في أغسطس/آب السابق له.
وأظهرت البيانات أن نشاط البناء التجاري هو األضعف 
أداًء فــي الشــهر الماضي، كما أن نشــاط البناء المدني 
تراجع قرب أدنى مســتوى في عقد، فيما ســجل نشــاط 
البنــاء الســكني تراجعــاً للشــهر الرابع علــى التوالي. 
وتراجع معدل التشــغيل في قطاع البناء ألدنى مستوى 
منــذ ديســمبر/كانون األول 2010، وذلــك وســط بيئة 

الطلب غير المواتية وتردد العميل وانخفاض الثقة.

بريطانيا: انكماش نشاط البناء
إلى أدنى مستوى منذ 2009

بيع مبنى في الشانزليزيه بـ613 مليون يورو

غروبامــا  مجموعــة  أعلنــت 
الفرنســية العاملــة فــي مجال 
التأميــن بيع مبنــى يقع في 79 
جادة الشــانزيليزيه الباريســية 
بـ613 مليــون يورو، في مبلغ 
قياسي لبناء في الجادة الشهيرة. 
الصنــدوق  المبنــى  واشــترى 
الســيادي النرويجي “نورجس 

بنك انفستمنت ماناجمانت”. وسيستضيف المبنى مقر شركة السلع الرياضية “نايكي”، 
باإلضافة إلى صالة بيع بمساحة 4,300 متر مربع. وبررت المجموعة القيمة المرتفعة 
بـ“الوضعية اإلستراتيجية” للمكان، إذ إنّه يقع عند زاوية ظاهرة بوضوح على الجزء 
األكثر قيمة للجادة التي تشهد أكبر عدد من الزيارات في أوروبا. وقالت المجموعة إّن 
عائدات عملية البيع سيعاد استثمارها لتكوين المكاسب والعائدات المستقبلية لمساهميها.

بريكست يضرب عقارات بريطانيا

تأثــرت ســوق العقــارات البريطانية 
سلباً بتداعيات بريكست، وسط تراجع 
األسعار خصوصاً في العاصمة لندن. 
وارتفعت أسعار البيع  بنسبة 0.7 % 
فــي تموز/يوليــو الماضــي، في أبطأ 
وتيــرة لها منذ نهايــة 2012. ويعزو 
الخبــراء هــذا التباطؤ إلى بريكســت 
والغمــوض الــذي ينجــم عنــه منذ 3 

ســنوات. وقالت الخبيــرة االقتصادية في المكتب البريطاني لمؤسســة “كاي. بي. ام. 
جي” ، يال سلفين، إّن سوق اإلسكان راكدة منذ 2016، وأن السبب يكمن في التغيرات 

الطارئة في الضريبة على الممتلكات، وأيضاً بسبب الغموض الذي يلف بريكست.

مستودع سابق للنازية يتحول إلى فندق فخم

 NH Hotel أعلنــت مجموعــة
Group، عــن خططهــا لتحويل 
مبنــى كان مســكنا للعائديــن من 
الحرب العالمية الثانية، إلى فندق 
فاخــر. وكان مســتودع القديــس 
بـاولــــي فـــي Feldstrae فـــي 
هامبورغ في ألمانيا، أحد البرجين 

اللذين أنشأهما النازي للدفاع الجوي خالل الحرب العالمية الثانية في عام 1942، وتفيد 
الحقائق أنه خالل القصف على مدينة هامبورغ تم إيواء ما يصل إلى 30 ألف شخص 
في المستودع. ومن المقرر أن يتم افتتاح فندق Nhow Hamburg في عام 2021.
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تقديم نتائج طيبة لزبائن إعمار
من ناحيته، اســتبعد محمد العبار صحة مزاعم شركة داماك حول 
إغراق ســوق العقار بوحدات جديدة والحاجة لتجميد بناء وحدات 

البيوت الجديدة لسنتين.
وفي حــوار هاتفي مــع “أريبيان بزنــس”، ولدى االستفســار منه 
حول تعليقــات رئيس دامــاك لبلومبرغ وأن إعمار تغرق الســوق 
بوحدات ســكنية، وضرورة تجميد طــرح منازل جديدة لســنتين، 
أجاب العبار قائالً: ال أعرف من أجرى مقابلــة مع من، فأنا أركز 
على زبائننا وجودة البنــاء والتقنية لدينا وموظفينا واســتراتيجيتنا 

للنمو مستقبالً.
ولدى االستفســار عن صحة اتهــام تقرير بلومبــرغ إلعمار بأنها 
مســؤولة عن إغراق الســوق، وأن خطط الدفع التي تقدمها إعمار 
شــجعت على المضاربــات، اســتبعد العبار صحة هــذه المزاعم، 
قائالً: لــو كانــت أرباحك قد هــوت بحــدود 90 % فســيكون من 
الصعب عليك التركيز، وأنا أعرف أنني قــادر على التركيز على 
ما يتوقعون.أمر محدد وهو تقديم نتائج طيبة لزبائن إعمار ومســاهميها بحسب 

سجواني يحذر دبي من كارثة

وّجه حســين ســجواني انتقــاداً صريحــاً لشــركة إعمــار العقارية 
واتهمها بإغراق الســوق بالعقارات المدعومة بخطط ســداد تشجع 
على المضاربة، وتضر بالنهاية بالســوق العقارية.  وقال: إننا على 
مفترق طرق، والحل بســيط، “أوقفوا المعروض )الجديد(، فإما أن 
نجّمد المشاريع الجديدة وإمدادات المعروض العقاري الجديدة لفترة 
عام أو عام ونصف إلى عامين، وبالتالي يتعافى الســوق ونستأنف 
النمو بعدها، ونصلح هذه المشكلة، أو سنرى كارثة تحدث” )حسب 
وصفه(. وأكد رئيس “داماك”، لـ“بلومبيرغ”، أن معظم المطورين 
الكبار في دبي كداماك ونخيل ومراس وعزيزي ومعظم المطورين 
الصغار أيضاً، أوقفــوا عمليات البناء الجديدة أو خفضوها بنســبة 
80 % على األقل، باســتثناء إعمار العقارية التي استمرت بإغراق 

السوق بالعقارات، بالمزيد والمزيد، مضيفاً: ال أعرف لماذا؟.
وأشــار إلى أن خطــط الســداد المطروحة )مــن قبــل المطورين( 
تضر بالمطورين، وتضر أيضا بالمشــترين.  وحذّر من أن تجاهل 
العرض المفرط سيضر بالبنوك المحلية، إذ سيؤدي انخفاض أسعار 
العقارات إلى زيــادة القروض الرديئة والمعدومــة وتنفيذ إجراءات 

احترازية ضد اإلعسار، ما سيؤثر سلبا على الربحية.
 

لجنة عليا للتخطيط العقاري
وكان الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم أعلن في بداية سبتمبر/أيلول 
الماضي عن تشــكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي برئاســة 
الشــيخ مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطوريــن، بهدف تحقيق 
توازن في القطاع العقــاري بين العرض والطلــب، وتجنب تكرار 
المشاريع العقارية والتأكد من قيمتها المضافة، وضمان عدم منافسة 
الشركات العقارية شــبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، 
ووضع خطة وتصور اســتراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية 

الكبرى في اإلمارة للعشر سنوات القادمة.
وعقدت اللجنــة العليا للتخطيــط العقاري اجتماعها األول الشــهر 
الماضي، مع الشــركات العقاريــة الحكومية وشــبه الحكومية في 
دبي، وشــوهد محمد العبار رئيس مجلــس إدراة إعمار في صور 

االجتماع.

العقارية حسين سجواني، على  “داماك”  إدارة شركة  ورئيس مجلس  اإلماراتي مؤسس  األعمال  رجل  شدد 
ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب دبي كارثة اقتصادية محتملة قد تواجهها. ودعا “سجواني” في حديث 
لوكالة “بلومبيرغ” ، إلى تعليق جميع مشاريع بناء المنازل في دبي لعام أو عامين؛ لتفادي تلك الكارثة المحتملة 

التي قد تؤدي إليها الزيادة المتواصلة في العرض الفائض.
وحّمل رئيس “داماك”، التي شهدت أسهمها هبوطاً بـ40 % العام الجاري، شركة “إعمار” العقارية المسؤولية 

عن دعم العرض المفرط، متهماً إياها بعدم الحد من أنشطتها اإلعمارية، خالفاً لمعظم منافسيها.
وال تزال سوق اإلعمار في دبي بانخفاض مستمر منذ أن بلغت ذروتها قبل 5 سنوات، ومن المقرر بناء 30 ألف 
منزل جديد في المدينة العام الجاري، ما يتجاوز ضعفي الطلب الفعلي، حسب تقديرات شركة JLL العقارية 

األميركية.

حسين سجواني
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متطلبات البنية التحتية الخاصة بها.
األهداف المستدامة

وتعليقاً علــى نتائج التقرير، قال الشــريك اإلداري 
لشؤون القطاع العام في شركة “أوليفر وايمان” جيف 
يوسف: “تركز دول مجلس التعاون الخليجي على 
تنفيذ برامج الشــراكة بين القطاعين العام والخاص 
لضمان تحقيق أهدافها االســتراتيجية والمستدامة. 
وتبدو أساسيات االقتصاد الكلي في المنطقة قوية في 
الوقت الحالي، ومن الواضح أن الفترة المقبلة ستشهد 

1.6 تريليون دوالر لتطوير البنية التحتية الخليجية

تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى مزيد من رؤوس األموال لدعم مشاريع البنية التحتية المادية واالجتماعية، 
وذلك في ظل مواصلة مسيرة نموها وجهودها الرامية إلى تقليص اعتمادها على النفط. هذا ما توصل إليه تقرير 

صادر عن شركة “أوليفر وايمان” (مقرها الرئيسي في نيويورك) المتخصصة في االستشارات اإلدارية.

أهمية الشراكة بين القطاعين
وبحســب التقرير الذي حمل عنوان “دور 
االســتثمارات الخاصــة فــي توفير رأس 
المال طويل األجل لمشاريع البنية التحتية 
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”، 
فــإن القطاعيــن العــام والخــاص في هذه 
الــدول يحتاجــان إلى رأس مــال إضافي 
بقيمة 1.6 تريليــون دوالر لبناء وتطوير 
البنية التحتية باستثناء المشاريع الضخمة 
على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيراً 
إلى دور القطاع الخاص كمســاهم رئيسي 
في تأمين هــذه المــوارد المطلوبة، حيث 
تحتاج الحكومات الوطنية إلى ســد الفجوة 
من خالل اســتثمارات من القطاع الخاص 

بقيمة 600 مليار دوالر.
وســاهم النمــو االقتصــادي المطــرد إلى 
جانب خطــط التنمية الوطنيــة في تمكين 
االقتصــادات الخليجيــة من إرســاء بيئة 
مؤاتية وداعمة للمســتثمرين. ومع تركيز 
الجهــات التنظيمية حالياً على اســتحداث 
سياســات اســتثمارية جديــدة، بــات مــن 
الواضح أن الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص ســتلعب دوراً هاماً في تشــجيع 
دول مجلــس التعــاون الخليجي على تلبية 

اســتمرار العوامــل الداعمــة للطلب على 
مشاريع البنية التحتية المتطورة والمستقرة. 
ومن شأن ذلك تحويل دول مجلس التعاون 
الخليجي إلى وجهة رائدة لمستثمري القطاع 
الخاص على المدى الطويل، وخاصة لمن 
يبحثون عن عوائد جيدة ومســتقرة. وتبرز 
اليوم مشــروعات الشــراكة بين القطاعين 
العام والخاص كاستراتيجية ُمفضلة لجذب 
االســتثمارات الخاصة التي تُعد جزءاً من 
خطط التنمية الوطنية المختلفة التي تنتهجها 

حكومات دول مجلس التعاون الخليجي”.
وبحســب التقرير، تســّجل زيادة تدريجية 
في عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، حيث تميل حكومات دول 
مجلــس التعــاون الخليجي اليــوم لتعزيز 
استثمارات القطاع الخاص بهدف مواصلة 
تقديــم خدمات البنية التحتية. ومن المتوقع 
أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ 
محفظة من المشاريع الحكومية بحلول عام 
2040، ما يعكس أهمية مشاريع الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص كحافٍز لتوفير 

رأس المال المطلوب.
سبل النجاح

ولضمــان نجــاح عمليات الشــركات في 
قطاعــات النقل والصحــة والتعليم، يتعين 
علــى الحكومــات تحويــل تركيزهــا إلى 
تحســين اإلطــار القانونــي والتنظيمــي، 
وتعزيز أطر العمل المؤسســية، باإلضافة 
إلــى توفيــر التمويــل وزيــادة الشــفافية 
الحكومية لدعم مستثمري القطاع الخاص 
الذيــن يتطلعون إلطــالق المشــاريع في 
المنطقة. وتبذل الحكومات الخليجية جهوداً 
دؤوبة لجذب المستثمرين المناسبين، حيث 
ستكون أولوية الفوز بمعظم االستثمارات 
المستثمرين.بنهايــة المطــاف لمــن يُلبــي احتياجــات 

جيف يوسف
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المقابل، تبدو أجندة السيناتور وارن كما يلي: نحن 
بحاجة الســتعادة الديمقراطية، وإعادة بناء الطبقة 
الوسطى، ووضع حد للفساد في واشنطن، ويتحقق 
ذلك عبر فرض الضرائب على األثرياء، ومهاجمة 
الشــركات االحتكارية الكبرى، حيث لم يعد لكلمة 
“االشــتراكية” وقع “ســيء” - حســب استطالع 

“غالوب” بهذا الخصوص.
وحملــت انتخابات منتصف الوالية الرئاســية في 
الواليات المتحدة األميركية انتصاراً كبيراً للحزب 
الديمقراطي على الرغم من: غياب البرنامج وعدم 
وجود مرّشح للرئاسة، بل قامت على أساس قياس 
مســتوى “كره ترامــب”. ومع ذلك، ســجلت هذه 
االنتخابات رقماً قياسياً لم تشهده منذ عقود من حيث 

عدد النساء والشباب المشاركين في التصويت.
تتحــدث الســيناتور وارن عن الناخبيــن من ذوي 
الدخل المتوســط والمنخفــض، ممن أغفل الرئيس 
ترامــب شــؤونهم وأخفق فــي تحويــل قصة عدم 
المســاواة بإصالحاتــه التــي ركزت علــى جانب 

هل تصبح إليزابيث وارن الرئيسة المقبلة ألميركا ؟

كتب كبير االقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون االستثمار لدى ساكسو بنك ستين جاكوبسن، مقالة قال 
فيها، أنه بعدما حالفني الحظ في توّقع خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وفوز ترامب، آمل أن أنجح مجدداً 
في وضع توقعات محظوظة، على الرغم من أن فكرتي األساسية هي أن االنتخابات تحمل الخسارة، أكثر مما 
تحمله من انتصار. أعرف أنه عنوان مستفزّ، ولكنها توقعاتي النتخابات الرئاسة األميركية في عام 2020 (حاليًا 

على األقل). وأبتعد في مقالي عن التأييد أو الجزم، فهو ال يعدو كونه تخمينات مبنية على حقائق بّينة.

كلينتــون  هيــالري  الســيناتورة  كانــت 
نفسها هي الســبب األساسي في خسارتها 
لالنتخابات الرئاسية، ولم يكن الفوز أمامها 
صعباً على أي منافس. وفشــل التصويت 
علــى البريكســت بســبب النبــرة الفوقية 
لمعارضيه أنفســهم مع الناخبين، والحملة 
الترويجيــة التي لعبت على وتر المخاوف 

بدالً من الحقائق.
تغيير ديناميكية الحملة الرئاسية

وأعتقــد بأن الســبب وراء الدعوة المبكرة 
إلجــراء انتخابات الرئاســة األميركية في 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020 يتجلى في 
ظهور السيناتورة إليزابيث وارن كمرشحة 
ديمقراطيــة مــن الواضــح أنهــا ســتغير 
ديناميكيات الحملة الرئاســية المرتقبة في 

عام 2020.
وســيكون ســيناريو جــو بايــدن مقابــل 
ترامب أشــبه بحرب تقليديــة بين رجلين 
لتحديــد األقــوى بينهمــا، بينما ســتؤدي 
المعركــة االنتخابية بيــن وارن وترامب 
إلى تباين واضح في الجوهر واألســلوب 
والشــخصية. وقد تبدو المعركة االنتخابية 
من الخارج بين االشــتراكية والرأسمالية، 
ولكنهمــا في الواقع يتشــاركان الكثير من 
المعتقدات؛ فكالهما مؤيّد لفرض الرسوم 
الجمركيــة، وضــد قــوة الــدوالر، فضالً 
عن جدول أعمالهمــا وخطابهما الوطني. 

ويمكننا القول بأنهما مرشحان شعبويّان. 
وعلــى الرغــم مــن خســارته لتصويــت 
الماليين، فاز ترامب في السباق الرئاسي 
وجــاء برســالة موّحــدة حــول تخفيــض 
جديــدة،  منشــآت  وافتتــاح  الضرائــب، 
وإلغــاء القيــود المباشــرة، ويمثــل ذلــك 
إجراءات متكاملة لصالح األســواق. وفي 

العرض.
وبالطبــع، يعتمد ما ســبق على عنصرين 
رئيســيين: فــوز الســيدة وارن بترشــيح 
الديمقراطيين، وعجــز ترامب عن إعادة 

إطالق عجلة االقتصاد األميركي.
عجز بايدن وأخطاء متكررة

أنا متأكد بنسبة 90 % من عجز جو بايدن 
عن هزيمة ترامب في مواجهة مباشــرة، 
وأدرك أن معظم “المعلقين” يعتقدون بأن 
ترامب ســيهزم وارن، ولكنني أشــك في 
ذلك؛ وقد عــادوا للوقوع فــي الخطأ ذاته 
قبل فوز ترامب، ألن افتراضاتهم تســتند 
إلــى آراء قديمــة حــول الدوافــع الحقيقية 
لالنتخابات. واســمحوا لي مجدداً بالتأكيد 
علــى مدى أهمية الطريقة التي تســير بها 
االنتخابات، والتي تحمل الخســارة، بقدر 

يتخّطى ما تحمله من انتصار.
وبصورة عامة، ستشــهد األشــهر المقبلة 
التراجع عن ترشــيح جو بايدن، وبمجرد 
ارتفــاع زخــم ترشــيح الســيناتور وارن 
ووضوحه في السوق، يحتمل أن تتم عملية 
إعادة تسعير ألسهم شركات التكنولوجيا، 
وحتى الدوالر. وفي الوقت الراهن، يتجه 
االعتقــاد الجماعي نحو قــدرة بايدن على 
هزيمة ترامب، ولكن هذا اإلجماع يتجاهل 
التحــوالت فــي الهيكليــة الديموغرافيــة 
والسياسية في الواليات المتحدة األميركية، 
والحقيقــة أن أكبــر جيــل فــي الواليــات 
المتحــدة األميركيــة - خالفــاً لجميع دول 
الســوق المتقدمة األخرى خارج كندا، هو 
مــن جيل األلفيــة ممن وصلــوا اليوم إلى 
عمــر اتخــاذ القرار في حــال كانت لديهم 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.الدوافع للخــروج وخلط أوراق التصويت 

إليزابيث وارن
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استخدام تكنولوجيا المدينة
وعليــه ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن ســكان دبي 
وأبوظبي كانوا أكثر رضى عن مدنهم من ســكان 
كّل مــن باريس وشــيكاغو، وأوســاكا، وطوكيو، 
ويعود السبب في ذلك إلى تقييمهم اإليجابي لجهود 
الحكومة ونجاحها في تبني التقنيات الذكية لتحسين 
حيــاة المواطنين في مدنهم، باإلضافة إلى رضاهم 

عن بيئتهم الحضرية والخدمات المقدمة.
محلياً، تــؤدي كّل من دبي وأبوظبي، أداًء قوياً في 

دبي وأبوظبي من أذكى المدن تنافسيًا

تم العمل على النسخة األولى لمؤشر المدن الذكية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية IMD بالشراكة مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم SUTD، وهو يصنف 102 مدينة حول 

العالم.

يرتكز هــذا المؤشــر الجديد علــى كيفية 
إدراك الســكان لنطــاق وتأثيــر الجهــود 
المبذولــة لجعل مدنهم “ذكيــة”، وتحقيق 
االقتصاديــة  “الجوانــب  بيــن  التــوازن 
والتكنولوجيــة” مع األخــذ بعين االعتبار 
“األبعاد اإلنسانية”. ويسعى التقرير الذي 
يهدف أن يكــون مرجعاً وأداة للعمل على 
بناء مدن شــاملة، ذكيــة، وديناميكية، إلى 
المســاهمة في ســدّ الفجوة بيــن تطلّعات 
واحتياجات السكان، والتوجهات السياسية 

في طريقة بناء المدن. 
تصّدر دبي وأبوظبي

تصــدّرت كل مــن دبــي وأبوظبي منطقة 
الشــرق األوســط وأفريقيا فــي اإلصدار 
األول مــن مؤشــر المدن الذكيــة 2019، 
ووفقاً لتصنيف المناطق الحضرية العالمية 
الجديــد، والذي “يركز علــى المواطن”، 
ويكشــف عن ضرورة مواءمة السياســة 
مــع حياة واحتياجــات المواطنين، تقدمت 
دبي، التي احتلت المرتبة 45 على مستوى 
العالــم، مع تصنيــف  BB، على كل من 
باريس وبروكسل، وبوسان، وبيرمنغهام، 
وشيكاغو وفيالدلفيا، بينما جاءت أبوظبي 
في المرتبة 56 بتصنيف  B، متقدمة على 
بكين ووارسو وطوكيو، وكلها تعتبر مدناً 

عالمية مترابطة.
 ويركز المؤشــر الجديد بشكل فريد على 
كيفيــة إدراك المواطنيــن لنطــاق وتأثير 
الجهــود المبذولة، لجعــل مدنهم “ذكية”، 
وتحقيق التوازن بين “الجوانب االقتصادية 
والتكنولوجيــة” مع “األبعاد اإلنســانية”. 
والمدن العشــر األكثــر ذكاًء 2019، هي 
ســنغافورة، زيــورخ، أوســلو، جنيــف، 
كوبنهاغن، أوكالند، تايبيه، هلسنكي، بلباو 
ودوسلدورف. وعربياً، حلّت الرياض في 

المركز 71 والقاهرة في المركز 99.

مجال الســالمة العامة، وسالسة الوصول 
إلى الخدمــات الطبيــة والثقافيــة، ومدى 
توفــر فرص التعلــم مدى الحيــاة من قبل 
المؤسســات المحلية. وإضافــة إلى ذلك، 
أشــاد ســكان المدينتين بتوفيــر الخدمات 
اإللكترونية التــي تقدمها الحكومة، والتي 
ســّهلت بدء األعمــال التجاريــة الجديدة، 
ومعالجــة وثائــق الهوية عبــر اإلنترنت، 

األمر الذي قلل من أوقات االنتظار.
ويرى مدير مركز التنافسية العالمية التابع 
 ،IMD للمعهــد الدولــي للتنمية اإلداريــة
البروفســور أرتورو بريس، بأن دبي وأبو 
ظبــي رائدتــان فــي اســتخدام تكنولوجيا 
المدينة بغرض تحســين مســتوى معيشة 
لرؤيــة  أســتعجب  ويقــول: ال  الســكان. 
االستحســان الكبيــر فــي اإلجابــات فــي 
اســتطالع الرأي لدى سكان كلتا المدينتين 
حول الطريقة التي تُطبّق فيها التكنولوجيا، 

في سبيل رفع مستوى معيشتهم”.
من ناحيتــه، يرى برونــو النفين، رئيس 
مرصد المدينة الذكية التابع للمعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية IMD بأنه ال يمكن قياس 
ذكاء المدن باتباع منهجية واحدة تناســب 
الجميــع، حيث أنــه وعلى الرغــم من أن 
جميع المــدن الرائدة تحظــى بتقدير كبير 
في بعــض المؤشــرات الموّحــدة، إال أن 
متطلبات الســكان في مدينة معينة تختلف 
عنهــا في مدينة أخرى، وهــو األمر الذي 
يقيم التأثير الحقيقي لذكاء المدينة في حياة 
المواطنين اليومية. فعلى سبيل المثال، نجد 
أداء زيوريخ قويــاً فيما يخّص النقل العام 
وسالســة الوصول إلى الخدمــات الطبية 
والثقافيــة. أما مواطنو أوســلو فيشــيدون 
الدائــري”،  “االقتصــاد  حلــول  بجــودة 
النقل المتمحورة حول الدراجات.والتصويــت عبر اإلنترنت، وقوة شــبكة 

برونو النفين
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يسلط الضوء على أن الهجرة هي انعكاس لحالة تقدم 
التنميــة في كل أنحــاء إفريقيــا، وإن كان ذلك التقدم 
غيــر متكافئ وليس بالســرعة الكافية لتلبية تطلعات 
النــاس”. مضيفــاً أن الدراســة تبــرز عامليــن هما 
“العوائــق التي تحول دون الوصــول إلى الفرص” 
و“انعدام الخيارات”، باعتبارهما العاملين الحاسمين 

في حسابات هؤالء الشباب وقراراتهم.
ما يقوله المهاجرون

وقــدم التقرير بعض المقتطفــات حول ما قاله بعض 

الهجرة برغم المخاطر خيار دائم لألفارقة
توصلت دراسة أعدها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعنوان “القفز على األسوار: أصوات المهاجرين األفارقة 
غير الشرعيين إلى أوروبا” إلى أن 93 % من األفارقة ممن يسافرون إلى الدول األوروبية عبر طرق غير نظامية، 

سيفعلون ذلك مرة أخرى  رغم المخاطر المهددة لحياتهم في كثير من األحيان.

وأجــرى القائمون على التقرير مقابالت مع 
1970 مهاجراً من 39 دولة إفريقية في 13 
دولــة أوروبية، وأعلن جميعهم أنهم وصلوا 
إلى أوروبا )عبر وسائل غير قانونية وليس 

ألسباب متعلقة باللجوء أو الحماية(.
وظائف مستقرة وتعليم أفضل

وتوصــل التقرير إلــى أن الحصــول على 
وظيفة لم يكن الدافع الوحيد للهجرة بالنســبة 
لهؤالء، إذ  إن المهاجرين غير الشــرعيين 
ليســوا جميعهم “فقــراء” فــي إفريقيا، ولم 
تكــن مســتويات تعليمهــم متدنيــة. فحوالى 
58 % منهــم كانــوا يعملــون فــي وظائف 
أو كانــوا يتلقون تعليمهم فــي المدارس قبل 
مغادرتهــم أوطانهــم، وكان معظم العاملين 
منهم يحصلون على أجور تنافسية. غير أن 
حوالــى نصف العاملين قالــوا أيضاً إنهم لم 

يكونوا يكسبون أجوراً كافية.
وفي الواقع، بالنسبة للثلث ممن تمت مقابلتهم، 
لــم يكن حصولهم أو احتمال حصولهم على 
أجور مجزيــة في بلدانهم األصلية، ليمنعهم 
من  القيام برحلة الهجرة. ويوضح التقرير، 
أن كل من تم استطالعهم قد قضوا 3 سنوات 

على األقل في التعليم، أكثر من أقرانهم.
وقــال مدير برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي 
أخيم شتاينر، إن “تقرير القفز على األسوار 

باحثــي  مــع  مقابالتهــم  فــي  المهاجريــن 
برنامج األمم المتحــدة اإلنمائي. ويقول أحد 
المهاجريــن: “إذا كان لديــك أســرة، فعليك 
أن تضمن حصولهم علــى الطعام والمأوى 
والدواء والتعليم. وأنا لدي ابنة صغيرة، وقد 
يتساءل الناس عن أي نوع من اآلباء يسافر 
ويترك زوجته وابنتــه الرضيعة. ولكن أي 
أٍب سأكون إذا بقيت معهم ولم أستطع توفير 

الحياة الكريمة لهم”.
ويضيــف آخر: إن أي فكــرة لمحاولة تقليل 
حجــم الهجرة تكــون بالنظر إلى أســبابها، 
وهي تلك السياســات الحاكمة التي تحاصر 
النــاس بالفقــر، والتي ال تتقــوم بتطوير أي 
شــيء، فالمدارس التي ال وجود لها، وفشل 
الصحة، والفساد والقمع، كل هذا يدفع الناس 

إلى الهجرة.
“شعور بالعار” 

وفقاً للدراســة، فإن الشعور بالعار أو الخجل 
من “فشلهم في مهمتهم”  أي إرسال ما يكفي 
من المال إلى أســرهم في بالدهم، برز أيضاً 
كعامل رئيســي يتســبب في بقاء المهاجرين 
فــي أوروبــا ليواصلوا عملهم هنــاك. وكان 
حوالــى 53 % قد حصلــوا على دعم مادي 
من أسرهم أو أصدقائهم من أجل القيام برحلة 
الهجــرة، ويقــوم حوالــى 78 % من هؤالء 

بإرسال األموال فور وصولهم إلى أوروبا.
وتظهــر اختالفــات أساســية بيــن الرجال 
والنســاء من حيث تجربة الهجــرة، ويقول 
برنامج األمــم المتحدة اإلنمائــي إن الفجوة 
في األجور بين الجنسين التي تكون لصالح 
الرجال في إفريقيا “تنعكس بشكل كبير في 
أوروبا، حيث تكســب النســاء 11 % أكثر، 
مقارنةً بحصولهن على دخل أقل بنسبة 26 
% في إفريقيا”. وتوضح الدراســة أن نسبة 
أعلى من النساء يرسلن األموال إلى أسرهن 
في إفريقيا، حتى لو لم يكن يحصلن على دخل 
كاف. ولكن عندما يتعلــق األمر بالجريمة، 
فــإن النســاء يعانيــن أكثــر مــن تعرضهن 
اعتداء جنسي أعلى بكثير.للجرائــم مقارنة بالرجال، ويواجهن حاالت 

أخيم شتاينر
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تقديم حوافز صحيحة
ووفق التقرير، ينطوي الحد من فقد األغذية على تكاليف إضافية، 
وإن المزارعين والموردين والمستهلكين لن يتخذوا سوى التدابير 
الضرورية في حــال كانت التكاليــف أكبر من الفوائــد. وبالتالي، 
فإن تغيير الحوافز لمختلف أصحاب المصلحة في سلســلة اإلمداد 
سيشــمل تحديد الخيارات التي إما تزيد من صافي الفوائد أو توفر 

معلومات أفضل عن صافي الفوائد الحالية.
وحتــى عندما يكون أصحــاب المصلحــة على درايــة بفوائد الحد 
من فقــد األغذية وهدرهــا، فقد يواجهــون قيوداً تمنعهــم من تنفيذ 
اإلجــراءات الالزمة. على ســبيل المثال، دون مســاعدة مالية، قد 
ال يكون بمقــدور الجهات الخاصة فــي البلدان النامية، وال ســيما 
أصحاب الحيــازات الصغيرة، تحمــل التكاليف األوليــة المرتفعة 
المرتبطة بتنفيذ مثــل هذه اإلجــراءات. ويمكن أن يكون تحســين 
فرص الحصول على قروض أحد الخيــارات المطروحة حتى في 

حال عدم وجود معلومات مفصلة عن الفاقد.
وفــــي الســياق نفســـــه، أعلــــن برنامــــج األغذيــــة العالمــي 
التابـع لألمــم المتحــدة عـن إطــالق حملــــة “#وقــف_الهــدر” 
#StopTheWaste، وهــي حملــة عالميــة تدعــو إلى تفحص 
ثالجة المنزل أو خزانة الطعام للبحث عــن األصناف التي اقترب 
موعــد انتهاء صالحيتهــا، وبدالً مــن إلقائهــا في القمامــة، تدعو 
الحملة إلى تناول هذا الطعــام كي ال يُهدر. فمن منــا ال يجد قطعة 

14 % من الغذاء خسائر مهدورة في العالم

وفي هذا الســياق، قال المدير العام للفاو شــو دونيو: “بينما نسعى 
جاهدين إلحــراز التقدم نحــو الحد من فقــد األغذيــة وهدرها، ال 
يمكننا أن نكون فعالين بحق إال إذا استرشــدت جهودنا بفهم عميق 
للمشــكلة”. وتســاءل: “كيف يمكننا الســماح برمي الطعام عندما 
تســتمر معاناة أكثر من 820 مليون شــخص في العالم من الجوع 

كل يوم”.

أين وكيف تفقد المحاصيل؟
توضح األدلــة المقدمة فــي التقرير مجموعة واســعة من النســب 
المئويــة للفقــد والهــدر ضمــن الســلع ومراحــل سلســلة اإلمداد 
والمناطق، مما يشــير إلى وجــود إمكانية كبيرة للحــد منهما حيث 

تكون النسب المئوية أعلى.
ويكون الفقــد والهدر أعلى عمومــاً للخضــروات والفواكه مقارنةً 
بالحبــوب والبقول فــي جميع مراحــل سلســلة اإلمــداد الغذائي، 
باســتثناء الفاقد في المزارع وتلك التي تحدث أثناء النقل في شرق 

وجنوب شرق آسيا.
وفــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض، تعــزى الزيــادة فــي فقد 
الخضروات والفواكــه الطازجة إلى ضعف البنيــة التحتية مقارنة 
بالبلــدان الصناعيــة. وفي حقيقــة األمر، تفقــد العديد مــن البلدان 
منخفضة الدخل كميــات كبيرة من األغذية أثنــاء التخزين، وغالباً 
ما يعود ذلك لضعــف مرافق التخزيــن، بما في ذلــك االفتقار إلى 

المستودعات المبردة.
وبالنســبة للبلــدان ذات الدخــل المرتفــع، وعلى الرغــم من توفر 
مرافق تخزين كافية، بما في ذلك المســتودعات المبردة في جميع 
أنحاء سلســلة التوريد، فإن الخســائر تحدث أثناء التخزين بشــكل 
عام بسبب عطل فني أو ســوء إدارة درجة الحرارة أو الرطوبة أو 

التخزين الزائد.
وترتبط أســباب الفاقد مــن األغذية على مســتوى البيــع بالتجزئة 
بالعمــر التخزينــي المحــدود وبضــرورة أن تســتوفي المنتجات 
الغذائيــة المعاييــر الجمالية مــن حيث اللــون والشــكل والحجم، 
فضالً عن التقلبــات في الطلب. وغالباً ما يعــزى الهدر في مرحلة 
االســتهالك إلى ســوء تخطيــط الشــراء واإلفــراط في الشــراء، 
وااللتباس بشأن بطاقات التوســيم )يستحسن االستهالك قبل تاريخ 

معين، وتاريخ انتهاء الصالحية(، وسوء التخزين في المنزل.

أشار تقرير حالة األغذية والزراعة لعام 2019 الصادر عن منظمة الزراعة واألغذية التابعة لألمم المتحدة (الفاو) 
إلى أن العالم يعيش كارثة كبرى على مستوى خسارة الغذاء، حيث يتم فقدان نحو 14 % من األغذية العالمية 
بعد الحصاد وقبل الوصول إلى مستوى البيع بالتجزئة، بما في ذلك خالل العمليات التي تتم في المزارع وخالل 
عمليات التخزين والنقل. ويختلف الفاقد من األغذية اختالفاً كبيراً من منطقة إلى أخرى ضمن مجموعات السلع 

األساسية نفسها وخالل مراحل سلسلة اإلمداد ذاتها.

شو دونيو
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بدورها، قالت مديرة التســويق في برنامج األغذية العالمي كورين 
وودز “إن مبادرة #وقف_الهدر هي حملة تستهدف جميع الجهات 
المعنية على طول السلســلة الغذائية من المزرعة إلى المستهلك”، 
مضيفة أن هــدر الطعام يمثل مشــكلة عالمية، ولكــن كل منا عليه 
القيام بدوره من أجل وضع حل مســتدام. ســواء كنت مزارعاً في 
نيجيريا تخسر محاصيلك بعد الحصاد، أو تتناول العشاء في مطعم 
في نيويورك وتهدر ما تبقى من وجبتك، فبإمكانك حقاً أن تســاعد 

في #وقف_الهدر.

خطوات وقف هدر الطعام
بحســب إحصائيات نشــرها برنامــج األغذيــة العالمي فــي آب/
أغســطس 2019، فإن 821 مليون شــخص، أي أن واحد من كل 
9 أشــخاص حول العالم ينامــون كل ليلة بمعدة خاويــة. والقضاء 
على الجوع هو الهدف الثاني من أهداف التنمية المســتدامة، ولكّن 
تحقيقه يُعدّ مــن التحديات، كما أن الجوع في العالم ال يتســبب فقط 
في معاناة الناس وســوء حالتهم الصحية، بل إنــه يبطئ أيضاً من 
وتيرة التقــدم في العديد من مجــاالت التنمية األخــرى مثل التعليم 

والعمل.
وقــدم برنامج األغذيــة العالمــي مجموعة مــن الخطــوات يمكن 

اتباعها لوقف هدر الطعام:
1. ابحــث فـــي ثالجتـــك أو مكـان تخزيــــن الطعــــام عــن أي 
أطعمـة أوشـــــكت على انتهـــاء صالحيتهـــا ولكن يمكن تناولهـا 

بأمان.
2. التقط صورة سيلفي مع هذا الطعام )وال تنس أن تتناوله(.

3. شــارك صورتك على مواقــع التواصل االجتماعي باســتخدام 
الهاشــتاغ StopTheWaste# أو #وقف_الهــدر وشــجع  3 من 

أصدقائك من خالل اإلشارة إليهم في منشورك.
4. واصل تنفيذ ما تعهــدت به من خالل مشــاركة الوصفات التي 
غيرك على فعل الشيء نفسه.تعدها باســتعمال األغذية المهدرة، أو استضف حفلة عشاء وشجع 

جبن متعفنة أو حبة جزر قديمة في ثالجته، لكن في معظم األحيان 
يمكن إنقاذ شيء من هذا الطعام، وإعداد وجبة بسيطة ستساهم في 

القضاء على الجوع في العالم.
وتُظهر دراســات أنه من بين كل 4 مليارات طن متري من المواد 
الغذائية التــي يتم إنتاجها ســنوياً، يتم إهدار الثلــث، وهو ما يكلف 
االقتصاد العالمــي نحو تريليــون دوالر ســنوياً. وغالبــاً ما تأتي 
مخلفــات الطعام نتيجة لالســتهالك فــي البلــدان المتقدمــة، بينما 
يكون الفاقد في البلــدان النامية أثناء اإلنتاج حيث ال يتم اســتهالك 
المحاصيل، أو بسبب عدم قدرة المزارعين على نقل البضائع إلى 

األسواق.

مشاركة مشاهير
انطلقــت الحملــة علــى مواقــــع التواصل االجتماعـــي بوســـــم 
StopTheWaste#، ودعا برنامج األغذية العالمي إلى إشــراك 
المشــاهير من الطهاة وأصحــاب المطاعم لدعــم الحملة ومكافحة 

إهدار الطعام، من خالل تقديم تعهدهم بـوقف الهدر.
وســرعان ما أعلن الطاهي األميركي آندرو زيمــرن الحائز على 
جائــزة جيمس بيرد 4 مــرات، مشــاركته في المبــادرة من خالل 
طهي وصفته الخاصة باستخدام الطعام الذي عادةً ما يهدر، وتعهد 
بعدم هدر الطعام على أمل أن يكون مصــدر إلهام لمتابعيه ليفعلوا 

مثله.
وقال زيمــرن “إن إطعــام الجيــاع والمحتاجين يتطلــب خطوات 
عملية كثيرة للتخفيف من وطأة عادة إهدار الطعام أمال في القضاء 
على الجوع”. وأضاف: “إنها مشــكلة عالمية على األصعدة كافة: 
من المزرعة إلى تجار الجملة ثم المحالت وصوالً إلى منزلك. كل 
منا يمكنه القيام بدور ما للمساعدة في ذلك. فاتخاذ خطوات بسيطة 
في المنزل لتقليل هدر الطعام يعود بالنفــع على ميزانيتك الخاصة 
والبيئة أيضاً، فضالً عن دعم المنظمات التي تنقذ المنتجات الجيدة 
التي تلقــى في مقالــب النفايــات وكل هذا يعــد أمــراً ال غنى عنه 

إلطعام المحتاجين”.
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أسباب االنتقال إلى طرق الزراعة المستدامة

مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري
وزيرة دولة المسؤولة عن ملف األمن الغذائي في دولة اإلمارات

تشــكل الزراعة المســتدامة إحدى أهم ممكنات استراتيجيات األمن الغذائي الشامل للعديد من الدول اليوم وذلك سعياً منها للقضاء على الجوع 
وتعزيز أمنها الغذائي الوطني، والذي يأتي متوافقاً مع هدف توفير الحماية البيئية. وتركز هذه الممارسة على توفير إمدادات كافية من األغذية 

لألفراد من دون إضافة المزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية.
ويعد تطبيق أفضل الممارسات الزراعية التي تعزز اإلنتاج الغذائي الصحي مع األخذ في االعتبار الواجب البيئي أمراً ضرورياً لدعم حركة 
التنمية المستدامة العالمية. ومما ال شك فيه أن الجهود الرامية إلى تعزيز االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية يضمن حصول الجميع على حاجته 
من الغذاء ويضمن استمرار تلك الموارد لألجيال القادمة، حيث تعد هذه الموارد المحدودة أمراً ضرورياً للبقاء على قيد الحياة. وتركز الزراعة 

المستدامة وفق أفضل النظم العالمية على ركائز التنمية المستدامة الثالثة وهي: البعد البيئي والبعد االجتماعي والبعد االقتصادي.
والجدير بالذكر، أن نظام العالمة الزراعية المســتدامة اإلماراتية يأخذ بعين االعتبار كل هذه الركائز، كما يركز على نهج إدارة العالقة بين 

المياه والطاقة والغذاء بحيث يتم توظيف الموارد المتجددة لدعم انتاج الغذاء.
وفي ظل هذا المنعطف، تأتي أهمية اإلبتكار والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة وبناء القدرات البشرية في تطوير القطاع الزراعي. ووفقاً لمقال 
نشــر على اإلنترنت على موقع “ناشيونال جيوغرافيك”، فإن الزراعة المستدامة تتضمن: “ممارسات زراعية تحاكي العمليات اإليكولوجية 

الطبيعية”. ولتنفيذ ذلك يتطلب األمر توظيف األدوات الالزمة لزراعة الطعام بطريقة طبيعية وصحية.
ولقد شهدنا مؤخراً ظهور التكنولوجيا الزراعية )AgTech( مثل: الزراعة الرأسية، وعلوم البيانات وتطبيقات انترنت األشياء لخدمة الزراعة، 
والطائرات الزراعية من دون طيار، والهندسة الجينية، ونظم الزراعة المغلقة. وعلى مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث يتم استيراد 
90 % من األغذية، تكتسب هذه التكنولوجيا AgTech قوة في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة إلنتاج المحاصيل المزروعة محليًا على الرغم 
من التحديات التي تواجهنا مثل: ندرة الموارد المائية واألراضي الصالحة للزراعة. حيث تساهم هذه التكنولوجيا في انتاج أغذية صحية ذات 

قيمة غذائية عالية وتكون خالية من بقايا المبيدات الحشرية والكيماويات مما يرفع من مستوى جودتها وسالمتها الغذائية.
ولتحقيق رؤية وأهداف االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي التي تم إطالقها عام 2018، نعمل على مرتكزات عدة لتعزيز تكنولوجيا الزراعة 
وتعزيز سبل إنتاج الغذاء بشكل مستدام في دولة اإلمارات. ومن هنا عملنا في مكتب األمن الغذائي مع فريق المسرعات الحكومية  وأكثر من 
)50( جهة حكومية اتحادية ومحلية وممثلين من القطاع الخاص على برنامج “تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة”، والذي حقق عدداً 
من النتائج أهمها، تطوير دليل موحد لمواصفات ومعايير البناء المخصص لمنشآت الزراعة الحديثة، وإطالق رخصة الزراعة الحديثة الموحدة 
المبنية على األنشطة، وتطوير تشريعات لتنمية قطاع االستزراع السمكي، باإلضافة إلى إطالق العالمة الوطنية للزراعة المستدامة األولى من 

نوعها المتوافقة مع أطر تقييم الزراعة المستدامة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
إلى جانب ذلك، كان لنا توجهنا العالمي لتعزيز أمننا الغذائي من خالل إطالق مسابقة “تحدي تكنولوجيا الغذاء” مؤخراً، حيث تدعو المسابقة 
رواد األعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم إليجاد حلول ممكنة تكنولوجياً لتحديات الزراعة وإنتاج الغذاء وادارته في دولة اإلمارات. 
ســيتم تكريم 4 فرق فائزة وســوف يتقاســمون جائزة قدرها مليون دوالر أميركي خالل نيسان/أبريل 2020، لتمكنهم من تحويل أفكارهم إلى 

مشاريع غذائية على أرض دولة اإلمارات.
وفي ما يتعلق بتنمية القدرات البشــرية، أطلقت اإلمارات العربية المتحدة برنامج )زراعي( Ziraai لتوفير التدريب الالزم، ودعم التســويق، 
وتقديم القروض المعفاة من الفوائد لمواطنيها المشــاركين في القطاع الزراعي. ويعد ما ســبق مجرد أمثلة على برامج حكومة دولة اإلمارات 
المتعلقة بالزراعة المســتدامة. فعبر دول مجلس التعاون الخليجي تشــارك العديد من الدول األعضاء في مبادرات مماثلة كجزء ال يتجزأ من 

برامج األمن الغذائي.
وبالتالي يجب أن نرحب بالطرق الجديدة ونجد باستمرار طرقاً لتوفير الغذاء لمجتمعاتنا المتنامية باستمرار.وتحقق الزراعة المستدامة تقدماً سريعاً في جميع أنحاء العالم، حيث يواصل عدد متزايد من الدول تبني هذا النهج االستراتيجي في الزراعة. 
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ســنوياً مع توفير 1.8 مليون وظيفــة جديدة و36 مليــار دوالر من 
التأثير االقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

االقتصاد الدائري
إضافة إلى التزام شركة VHO بالحد من التأثير البيئي الذي يحدثه 
 Circular Economy 100 قطاع النقل، فقد انضمت إلى شــبكة
  Ellen MacArthur Foundation التابعة لمؤسســة CE100
بصفتها “جهة ابتكار ناشــئة”. وتجمع شــبكة CE100 الشــركات 
والمبتكرين والمــدن والحكومــات والجامعات الملتزمين بتســريع 
وتيــرة االنتقال إلــى االقتصاد الدائــري، من خــال االنضمام إلى 
شبكة CE100. وتلتزم شــركة VHO بإنشــاء إطار دائري لنظام 
هايبرلوب متجدد ومتطور، ويضع طرقاً إلعادة استخدام العناصر 

التي تم االستغناء عنها في نظامه وتقليل انبعاثاته من الكربون.
يذكر أن شركة VHO هي أول شــركة نقل جماعي تنضم إلى هذه 
 Appleو Google الشــبكة المرموقة، والتي تضم شركات مثل

.Unileverو
HYPERLOOP تقدُّم نظام

تستكشــف 10 واليات اآلن في الواليات المتحدة، نظام هايبرلوب، 
وهي واليات: ميســوري وتكســاس وكولــورادو وأوهايو ونورث 
كارولينا وبنسلفانيا وواشنطن وإنديانا وأوريغون، إضافة إلى نيفادا 

التي تستضيف موقع االختبار.
وقام مجلس النواب في الواليات المتحدة مؤخــراً، بالتمويل الكامل 
لمجلس تقنيات النقــل الجديــدة والناشــئة )NETT( التابع لوزيرة 
األبحاث على تقنية هايبرلوب ومعايرتها.النقل األميركية Elaine Chao، والذي تم إنشــاؤه بغرض إجراء 

“هايبرلوب” نظام النقل األكثر كفاءة في العالم

 Ellen عــــن انضمامهــا إلى شـــبكـــة VHO أعلنت شـــــركة
MacArthur Foundation’s CE100، التــي تجمــع 
الشـــركات والمبتكرين والمدن والحكومات والجامعات الملتزمين 

تسريع وتيرة االنتقال إلى االقتصاد الدائري.
االستدامة

يمكن لنظــام هايبرلوب نقل األشــخاص والبضائع بســرعة تقارب 
700 ميــل في الســاعة فــي البيئات منخفضــة الضغط عبــر نظام 
االســترفاع المغناطيســي، حيث ســيتمكن من حمل عــدد أكبر من 
الركاب مقارنة بالمترو، بســرعات الطائرات ومــن دون انبعاثات 
مباشــرة، من خال الجمع بين محرك كهربائي فائق الفعالية ونظام 
  VHO استرفاع مغناطيسي وبيئة ســحب منخفض، وسيكون نظام
أكثر كفاءة في اســتهاك الطاقة بمعدل 5 إلــى 10 أضعاف مقارنة 
بالطائرة وأسرع من الســكك الحديدية فائقة الســرعة مع استهاك 
طاقة أقل. كما يمكن أن تدعم البنية األساســية لشركة VHO إنتاج 
طاقة متجددة من خال تقنية إدماج األلواح الشمسية في نظام أنبوب 
نقل خارجي. ويمكن أن يؤدي إدماج تقنية الطاقة الشمسية إلى توليد 

ثلثي احتياجات الطاقة المتوقعة للمسار، وفقاً للحالة المناخية.
تعمل شركة VHO حالياً مع حكومة ماهاراشترا الهندية على إنشاء 
مسار بين مدينتي بوني ومومباي. ويبلغ عدد سكان هاتين المدينتين 
اإلقليميتين مجتمعتين 25 مليون نســمة، وتشــهد هذه المنطقة أكثر 
من 75 مليون رحلة تنقل ســنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد 
بســرعة هائلة ليبلغ 130 مليون رحلة بحلول عــام 2026. ويمكن 
أن يؤدي تطبيق نظام VHO اإلقليمي إلى تقليــل انبعاثات غازات 
الدفيئة المحليــة لما يصل إلى 150,000 طــن )300 مليون رطل( 

مع تنامي عدد سكان العالم، ال سيما سكان الحضر، سيستمر الطلب العالمي على السفر السريع والسلس 
والنقل األكثر كفاءة في االرتفاع، وقد قامت شركة  Virgin Hyperloop One( VHO) ومقرها في لوس أنجلوس، 
المختصة في مجال أنظمة هايبرلوب، باالعالن عن نظام النقل فائق السرعة والثوري الخاص بها، وهو أكثر 
وسائل النقل الجماعي كفاءة في استهالك الطاقة في العالم، حيث عرضت مركبة االختبار XP-1 الخاصة بها 

من مسار االختبار التابع لها في نيفادا. 
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 أبريان ينال جائزة مرموقة في نيويورك

نال المؤسس لمجلس األزياء العربي جيكوب أبريان، جائزة رابطة 
الرجال الراقين عن مســاهماته المؤثرة في إتاحة الفرص للمواهب 
العربية الصاعدة في المنطقة، واســتلم جائزته خالل حفل أقيم على 
هامــش فعاليات الجلســة الـــ74 للجمعية العامة لألمــم المتحدة في 
نيويورك، وكجزء من الدورة السنوية التاسعة لحفل الغداء الرسمي 

للسيدات األوائل، الذي عقدته مبادرة األزياء من أجل التنمية.
يشار، إلى أن الجوائز من ابتكار هيلين يارمارك، الفنانة ومصممة 
االزياء الفاخرة، التي صممتها على شــكل نواقيس مغطسة بالفضة 

والذهب من عيار 24 قيراط.

حجرات فندقية بين السماء واألرض !

يعتبر جبل سورغالوف أحد أهم المعالم السياحية في مدينة ريو دي 
جانيرو البرازيلية، ويمكن اآلن مشاهدة هذا المعلم السياحي بطريقة 
فريــدة، من خالل اإلقامــة بحجرات معلقة بين الســماء واألرض. 
وتنقل حجرات التلفريك الزوار إلى أعلى الجبل البالغ ارتفاعه 396 

متراً، وبات باإلمكان اآلن اإلقامة فيها لمدة ليلة واحدة.
ويقــدم موقــع “بوكينغ.كــوم” تجربــة اإلقامة في إحــدى عربات 
التلفريــك من الجيل الثاني، التي تعود إلى عــام 1972، والتي تم 
تحويلهــا إلى غرف نوم مريحة، مع حّمام منفصل ومنطقة لتناول 

الطعام.

فرو من مكونات نباتية
اللتزامهــا الكامــــل 
فــي عمليــة الرفـــق 
بالحيوانـات، قامـــت 
ســــتيال مكارتنـــي، 
مـصـمـمــــــــة  أول 
أزيــاء تســتخدم فرو 
 )KOBA( كوبـــــا
مـــن  الـمـصـنـــوع 
نباتيـــــة  مكّونــــات 
بالكامـــل ارتدتــــــه 
عارضــة األزيـــــاء 
فوديانوفــا،  نتاليــــا 
وتمـت صناعــة هـذا 
الفــرو الذي تنتجـــه 
 )ECOPEL( شركة

من مادة البوليستر المعاد تدويره وما يصل إلى 100 % من ألياف 
)DuPont Sorona( النباتيــة، األمر الذي أنتج أول فرو صناعي 

من مكونات حيوية متوفر على نحو تجاري.

اكتب مع RED للقضاء على اإليدز
في إطار التعاون المثمر 
 ،)RED( مـع منظمــــة
والجهـــود المشـــتـــركة 
للقضــاء علــى فيــروس 
نقــص المناعـــة/اإليدز، 
أتاحـت دار “مـون بالن” 
لضيوفهــا فرصــة إللقاء 
نظرة أولــى على أحدث 
اإلضافات إلى تشــكيلتها

 MONTBLANC M
RED خالل حفل إطالق 

عالمي في باريس.
حضــر الحفــل نخبة من 

الضيوف، منهم: سفيرة عالمة “مون بالن” تشارلوت كاسيراغي، 
وأدريان برودي، وبيلي بورتر، وبيير نيني، وجورجيا ماي جاغر. 
وبعد الحفل اجتمع الضيوف في مطعم Monsieur Bleu الشهير، 
والذي أعيدت تســميته بـMonsieur RED تكريماً لهذه الشــراكة 

المميزة.
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افتتاح أول فندق نسائي في إسبانيا
افتتح أول فنـــدق 
إســـباني للنســاء 
فقط في مايوركا، 
ويقدّم فندق ســوم 
دونا الواقع قــرب 
مدينــة بـورتــــو 
كريســتو خدماته 
حصريــاً للنســاء 

اللواتــي تبلــغ أعمارهّن 14 عامــاً فما فوق. ويرّكز الفندق بشــكل 
خاص علــى خدمات الرفاهية التي يقدّمها ومنها التدليك وعالجات 

العناية بالجسم.

أو بوتيكاريو توسع أعمالها في الخليج
“ميلـيـنـيــال  تـطـبــــق 
كابيتـال” المتخصصـــة 
فــي إنــــشـــــاء وإدارة 
المشـــــاريع ومقرهــــا 
دبــي الخطــة التنفيذيــة  
لشــركة “أو بوتيكاريو” 
البرازيليــة الرائــدة في 
مجــال مســــتحضرات 

التجميــل في ســوق اإلمــارات  وتشــمل أكثر مــن 100 نقطة بيع 
بحلــول عام 2021 عبر قطاع التجارة اإللكترونية والبيع بالتجزئة 

والصيدليات ومراكز التجميل في دول مجلس التعاون الخليجي.

“شيراتون غراند بارك لين”
يـحـتـفــــــــي 

شــــيـراتـــون 
غرانـــد لنــدن 
بــارك ليـــــن، 
الـذي افـتـتــــح 
منـــذ  أبـوابـــه 
 1927 عـــــام 

والمصنّف كواحد من أرقى المباني المعمارية المصممة على طراز 
اآلرت ديكو، بجذوره العريقة مستعرضاً أبرز اإلنجازات اإلبداعية 
التــي ميّزت تصاميمه. وتم تشــييده بواســطة المطور )بريســويل 

سميث( الرئيس المؤسس لنادي أرسنال.

سياح الشرق األوسط في الريفيرا
ت  شــــهـد
منطـقـــــة 
المطاعـــم 
والمقاهــي 
في ســاحل 
الريفيــــرا 
اإليطالــي 

انتعاشــاً الفتاً في اآلونة األخيرة، بفضل إقبال كبير من ســياح دول 
الشــرق األوســط. وتحرص الســلطات المحلية على تعزيز جهود 
جذب الســياح، حيــث أعلنت في عــام 2019 عــن برنامج خاص 

لفعاليات 2020 السياحية.

طرح مالبس لمسافري الفضاء
أطلقت شركة فيرجن 
غاالكتيك المجموعـة 
األولى مــن نوعهــــا 
لمالبـس مســـافـري 
الرحالت الفضاء في 
العالم والتي قامــــت 
الشـــركة بتصميمهـا 
بالتعاون مع شـــركة 

أندر آرمور.
وتتكون مجموعة المالبس من بدلة الفضاء والحذاء والبدلة الرياضية 

وسترة خاصة برواد الفضاء.

كمبنسكي يفتتح فنادقه في الكاريبي

قامت أقدم مجموعة للفنادق الفخمة في أوروبا مؤخراً، بتدشين أول 
منتجعاتها في منطقة شرق الكاريبي، وهو أول فندق ينتمي لسلسلة 
فنادق ذات اســم تجاري عالمي يتم افتتاحه في الدومينيكا المعروفة 

بمسمى “الجزيرة ابنة الطبيعية الكاريبية”.
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“إبرهارد آند كو” تدعم “ليجند”
دار  اختتمت 
الســـــاعات 
السويســرية 
“إبرهــــارد 
آنــد كـــــو” 
فعالياتـهـــــا 

وللعام السابع على التوالي، بصفتها الشريك والميقاتي الرسمي في 
ســباقات Rallylegend العالمية والتي اختتمت نســختها السابعة 
عشــرة مؤخــراً في ســان مارينو بحضــور عدد من أكبــر أبطال 
الراليات في ســان مارينو، وحضر هذا الحدث المثير أكثر من 70 

ألف متفرج من جميع أنحاء أوروبا من محبي الراليات.

“أوريس” السويسرية ساعة أيقونية
أطـلـقـــــت دار الســــــاعـــات 
السويسرية “أوريس”، اإلصدار 
موفمبــر”  “أوريــــس  الجديــد 

الخاص.
وتدعــم “أوريــس” مــن خالل 
الجديــد، األبحــــاث  اإلصــدار 
الصحيـــة الخاصـــة بإحــــداث 
التغييــر اإليجابـــي فــي حيـــاة 
الرجــل، وقــد تمذلــك بالتعاون 
مــع مدير فريــق “يانكــي” في 

نيويورك، هارون بون.

Amvara ساعة أمفارا
تـفـخــــر دار الـمـجــوهــــرات 
بوشــرون بكونها مجدداً جزءاً 
من مشــروع “أونلــي واتش”، 
حيث ابتكـــرت لــــدورة هــــذا 
العــام 2019 للمــزاد الخيــري 
ســاعة مجوهرة فريــدة أطلقت 
عليهــا اســم “أجوريــه أمفارا. 
اســتُقي”، هذا االســم “أجوريه 
أمفارا” من الكلمة السـنسكريتية 
التي ترمـــز إلـى الفضـاء غيـر 

المتناهي.

جويل أوف ذا سيز تضاعف المرح
تـتـخــــــــذ 

لها  مرســى 
منطقـــة  في 
لخـليـــــج  ا
أوف  “جويل 
ذا ســــيـــز” 
لـيـســــــت 

مجّرد ســفينة، بل هي أشــبه بمدينة عائمــة ترضي جميع األذواق 
والفئــات العمرية. فيهــا مجموعة من النشــاطات والفعاليات التي 
تضمن تجربة إبحار قّل مثيلها، بفضل الزينة الساحرة والعروض 

والفعاليات الرائعة الرياضية والفنية وغيرها.

عام من النجاح

كشــف المنتجع الفاخر “ذا ويســتن ميرياندو” في جزر المالديف، 
الذي افتتح أبوابه في تشــرين األول/أكتوبر 2018، عن ســعادته 
باالحتفــال بمرور عام مــن النجاح في الذكرى الســنوية األولى، 
والتــي يتطلّع خاللها إلــى تحقيق المزيد من اإلنجازات في 2020 

واألعوام المقبلة.

جزيرة لجميع أفراد العائلة
استمتع بعطلة 
مـن العـمــــر 
بـيـن رحــاب 
دوِســـــــــت 
تانــي جــزر 
المالديــــف، 
وهـو منتجــع 
فـاخـــر علـى 

جزيــرة مودو في با أتول، محمية المحيط الحيوي األولى والوحيدة 
الُمدرجة على الئحة اليونســكو في جزر المالديف. فهنا تتوفّر باقة 

من المرافق والخدمات االستثنائية لكل المسافرين.
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ترميم بيضة “يوسوبوف”
تعــد تحفــة المجوهــرات بيضة 
يوســوبوف إضافة ثمينــة لعالم 
القطــع الفنيــة النادرة فــي عالم 
تصنيــع الســاعات مــن إنتــاج 
“كارل فابرجيــه” عــام 1907، 
قام بتجديدها برميجياني فلورييه.

وكان األمير فيليكس يوسوبوف 
فــي األصــل قــد أهداهــا إلــى 
قرينتــه “زينايــدا نيكواليفنــا”، 
بمناســبة عيد زواجهما الخامس 

والعشرين.

“أوديمار بيغه” إلى طوكيو
كشف الشركة السويسرية 
الُمصنّعــة للســــاعـــات 
الفاخــرة عــن معــرض 
 Beyond بعنوان جديد، 
فــــي   Watchmaking
للمصمم  وســط طوكيو، 

ماتيو لوهانور، وهو يُصّور أصول مصنع الشركة واألعمال الِحَرفية 
التــي موِرَســت وتُمــارس فيه، من خالل عدســات الفــن المعاصر 
والتصميم. وترعى أوديمار بيغه حواراً إبداعياً بين ممارسات إبداعية 
مختلفة، من خالل المعرض والتفاصيل التي يتضمنها، وتُلهم تبادالت 

ثرية وأشكاالً من التعاون طويل األمد بين الفنانين.

اللون األبيض إلطاللة المرأة العصرية
أطلقت برميجياني فلورييه 
تشــكيلة كالباغــراف مــن 
الذهب الوردي والمرصعة 
باأللمــاس مــع مينــاء من 
الزفيـر األبيـــض للمـــرأة 
األنيقــــة، وكالباغــــراف 
باللون األســـود الالمع مع 
مينــاء من الزفير الرمادي 

للرجل العصري.
وفاًء لســاعات كالبــا الخاصة بالعالمة، تأتي هذه الســاعات على 

شــكل اثني عشــر ضلعاً.

ثالثية ساعات فلكية
تـجـمـــــع 
األيقونـات 
ث  لثــــال ا
عـة  لمجمو
دار بوفيــه 
 1 8 2 2
لفلكيــــة،  ا

بين الفنون الزخرفية والتميز في صناعة الســاعات بشكل ال يشبه 
أي ثالثية سبق صنعها. وتم التقدّم بتسع براءات اختراع في جميع 
مراحل تطوير هذه المجوهرات الثالث لحرفة صناعة الســاعات 

الراقية.

“توندا 1950” بالتقويم القمري
قامت دار الســاعات 
برميجيانــي فلورييه 
بإصدار توندا 1950 
القمـــري،  بالتقويــم 
وتـضـيـــــــــف دار 
الساعات السويسرية 
اإلصـدار الـفـاخــــر 
بجانب إصـدار توندا 
1950 الـنســــائـي، 

فكالهما يبرز شــاعرية “التقويم القمري” التي تنير الميناء بشــكل 
جديد، خلف هذا التناغم.

“كوروم” تتألق بإصدار “غولدن بريدج”
كشفت دار الساعات 
كوروم  السويسرية 
عـــن نســــختيـــن 
محدودتيــــن مـــن 
تشـــكيلة “غولــدن 
تجمعان  بريــدج”، 
بين جمالية الحركة 
متطاولــة الشــــكل 

والجسور المعلقة.
عمالن فنيان جويان، معلقان في الفراغ، يرتقيان بإبداع العالمة إلى 

مستوى جديد غير مسبوق حتى اآلن.
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المحتوى الحراري للمحيطات وحموضتها
تُخزن في المحيطات أكثر من 90 % من الحــرارة الزائدة الناجمة 
عن تغير المناخ. وقد شهد عام 2018 أكبر قيمة للمحتوى الحراري 
للمحيطــات ُســجلت على عمــق 700 متــر، إذ يحتل عــام 2017 

المرتبة الثانية وعام 2015 المرتبة الثالثة.
ويمتــص المحيــط حوالــى 30 % مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربون الناتجة عن األنشــطة البشــرية ســنوياً، مما يساعد على 
تخفيف االحتــرار اإلضافــي. إال أن التكاليــف اإليكولوجية على 
المحيطات مرتفعة، إذ يتفاعل ثاني أكســيد الكربــون الُممتص مع 
مياه المحيطات ويغيّــر حموضتها. وكانت هناك زيــادة عامة في 

الحموضة بنسبة 26 % منذ بداية الثورة الصناعية.
الظواهر المتطرفة

ترتبط أكثر من 90 % من الكــوارث الطبيعية بالطقس. والكوارث 
السائدة هي العواصف والفيضانات، التي أدت كذلك إلى تكبد أعلى 
خسائر اقتصادية. وأدت موجات الحر والجفاف إلى خسائر بشرية، 

وتكثيف حرائق الغابات، وفقدان الحصاد.
وتؤثر موجات الحر التي كانت أشد األخطار الجوية فتكاً في الفترة 
2015 - 2019 على جميع القارات، وتؤدي إلى تسجيل العديد من 

األرقام القياسية الجديدة في درجات الحرارة.
وارتبطت أكبر الخســائر االقتصادية باألعاصيــر المدارية. وكان 
موســم األعاصير األطلنطيــة في عــام 2017 أحد أكثــر الفصول 
المدمرة على اإلطــاق إذ بلغت قيمة الخســائر المرتبطة بإعصار 
هارفــي وحــده أكثــر مــن 125 مليــار دوالر. وفــي آذار/ مارس 
مدمرة وغير مسبوقة.ونيســان/أبريل 2019 ضربت موزمبيق أعاصيــر مدارية متتالية 

العالم يشهد تسارعًا قياسيًا في تغير المناخ

ويفيد تقريــر المنظمة )WMO( بشــأن المناخ العالمــي في الفترة 
2015 - 2019، بــأن متوســط درجة الحــرارة العالميــة ارتفعت 
بمقدار 1.1 درجة سلســيوس منذ فتــرة ما قبل الحقبــة الصناعية، 

وبمقدار 0.2 درجة مقارنة بالفترة 2011 - 2015.
االحتباس الحراري

شهدت الفترة من 2015 - 2019 زيادة مستمرة في مستويات ثاني 
أوكسيد الكربون وغازات االحتباس الحراري الرئيسية األخرى في 
الغاف الجوي وبلغت مســتويات قياســية جديدة، إذ كانت معدالت 
زيادة ثاني أوكسيد الكربون أعلى من نظيراتها في السنوات الخمس 
الماضية بما يقــارب الـ20 %. ويبقــى ثاني أوكســيد الكربون في 
الغاف الجوي لقرون عــدة وقد يبقى في المحيطــات لفترة أطول. 
وتشــير البيانات األولية المســتمدة من مجموعة فرعيــة من مواقع 
رصد غازات االحتبــاس الحراري لعام 2019 إلــى أن التركيزات 
العالمية لثاني أوكســيد الكربون تســير على الطريــق المؤدي إلى 
بلوغ، أو ربما تجــاوز، 410 أجزاء في المليون بحلــول نهاية عام 

.2019
ارتفاع مستوى سطح البحر

ويشــير التقرير إلى أن معدل المتوســط العالمي الرتفاع مســتوى 
ســطح البحر بلغ 5 ملليمترات ســنوياً خــال الفترة التــي يغطيها 
التقريــر، مقارنــة بالســنوات العشــر 2007 - 2016 البالــغ 4 
ملليمترات. وهذا المعدل أسرع بكثير من المعدل المتوسط منذ عام 
1993 البالــغ 3.2 ملليمتر. وزادت بمرور الوقت مســاهمة ذوبان 
الجليــد األرضي الناجم عــن األنهــار الجليدية في العالــم وصفائح 
الجليد، وأصبحت تهيمن اآلن على ميزانية مســتوى ســطح البحر، 

لتحل محل التمدد الحراري.

إزدادت العالمات التي تشير إلى تغير المناخ وآثاره من قبيل ارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان الجليد والطقس 
القاسي خالل الفترة من 2015 إلى 2019 التي من المتوقع أن تكون السنوات الخمس األكثر حرارة على اإلطالق، 
الحراري في  تركيزات غازات االحتباس  أيضاً  الجوية WMO. وزادت  العالمية لألرصاد  المنظمة  لما ذكرته  وفقاً 

الغالف الجوي وبلغت مستويات قياسية، مؤكدًة بذلك االتجاه االحتراري التي ستشهده األجيال المقبلة.
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جديد علوم

كلية اصطناعية ستنقذ حياة الماليين
نجــح علماء فــي جامعة 
كاليفورنيــا بتطوير كلية 
الممكــن  مــــن  صناعيّة 
زراعتهــا فــي الجســــم 
البشــري لتقــوم بعمليــة 
فلترة أو تصفية الدم لتحل 

محل الكلية الطبيعية.
الكليــة الصناعيــة التــي 

اســتغرق تطورها سنوات من العمل لن تحتاج إلى أي أدوية مثبطة 
للمناعــة بعــد إجــراء عملية الزرع، ألن نســبة رفض الجســم لها 

“صفر”.

وقف توزيع دواء زانتاك
أوقـفــت شـــــركـة 
“جاكســـو ســميث 
كالين”، الشـــركـة 
المصنعــة األصلية 
للعالمــة التجاريــة 
زانتــاك، التوزيـــع 
العالمـــي لـــــدواء 
المعــدة شـــــــديــد 

الــرواج، لتضيــف زخمــاً إلى اإلجــراءات التي تهــدف إلى وقف 
الوصول إلى األدوية المشــوبة باحتمالية احتوائها على مادة تصيب 

االنسان بالسرطان.

أوستراليا تمول أبحاثًا بشأن القنب
قال وزير الصحة 
األوســـــتـرالـي 
جريــــج هنـــت، 
إن أوســــــتـراليا 
ســــــتـخـصـص 
مــاليــيـــــــن   3
دوالر أوســترالي 
مليــون   2.03(

دوالرأميركي( لألبحاث الخاصة باستخدام القنب لمساعدة مرضى 
السرطان بعد تزايد الطلب بشكل سريع عليه. وتشير البيانات إلى أن 

78 شركة مسموح لها اآلن بزراعة وجني القنب الطبي.

تبييض األسنان بالفحم
وجــد دراســة حديثة أن 
الفحم لــه تأثير جيد على 
تفتيح لون األسنان. ليست 
للشوي،  المستخدم  الفحم 
بــل هــي مــادة أخــرى 
تبييــض  بفحــم  تعــرف 

األسنان، كونها تتكون من مسحوق أسود ناعم ومطحون، يصنع من 
قشور جوز الهند أو حفر الزيتون أو الفحم أو نشارة الخشب ومواد 
أخرى، حيث لديه شــحنة كهربائية ســلبية، والتي تجذب الجزيئات 
المشــحونة إيجابياً، مثل الموجودة في الســموم والغازات، وبالتالي 

تقوم بامتصاصها والتخلص منها.

حشوات تسبب السرطان
أعلنـت شــــركـة 
أليرجــن مؤخراً، 
عن  تتوقــف  أنها 
وبـيــــع  إصــدار 
لزراعة  حشـوات 
الثدي بعد اكتشاف 
بيانات عن ازدياد 
عــدد الوفيات بعد 

العمليــة إثر اإلصابة بســرطان نادر، حيــث زادت حاالت اإلصابة 
بورم الخاليا الكبيرة المتحولة الليمفاوي، وهو سرطان يصيب جهاز 

المناعة، المرتبطة بزراعة حشوات مزودة بقشرة خارجية خشنة.

الهرمونات مسؤولة عن “األخالق”
علمية  دراســة  أثبتــت 
تـنـــــاول  حديثـــة، أن 
مكمالت التستوستيرون 
يجعــل اإلنســان أكثــر 
حساسية للقيم األخالقية 
فمســتويات  التقليديــة، 
هرمون تستوســتيرون 
المرتفعــة ترتبــط أكثر 

باتخــاذ القرارات النفعية وأقل حساســية للمعاييــر األخالقية. بينما 
الذين تناولوا مكمالت التستوستيرون أقل عرضة للتصرف من أجل 

الصالح العام وأكثر حساسية للمعايير األخالقية.
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حماية نظرك من “وباء القرن”

أول بنك لمكافحة الصلع

منظمــة  لتوقعــات  وفقــاً 
الصحة العالمية، خالل 30 
عاماً، سيعاني نصف سكان 
األرض من قصــر النظر 
بســبب اســتخدام الهواتف 
الذكية. فوفقاً لطبيبة العيون 

تاتيانا بافلوفا، إن األسباب الرئيسية لضعف البصر هي القراءة من 
شاشــة الهاتف الذكي من مســافة قريبة، ونصحت في حالة ضعف 
البصــر عدم النوم بجانب الهاتف الذكي. إذا كنت تحتاج لســبب ما 
الســتخدام الهواتــف الذكية كل الوقت، فعليك االبتعاد عن الشاشــة 

والنظر إلى البعيد أكثر.

افتُتــح أول بنــك للشــعر في 
العالم فــي مدينة مانشســتر 
البريطانية لمحاربة تســاقط 
الشعر، حيث سيتوّجب على 
الرجال المعنيين دفع 2500 
جنيه إسترليني مقابل تجميد 

عينة من شــعرهم ألجل استنســاخ الخاليا الرئيســية في المختبر، 
وحقنها في فروة الرأس مرة أخرى الستعادة “شعر الشباب”.

وأظهرت إحصائيات حديثة وجود حوالى 6.5 مليون رجل بريطاني 
يعانــي من الصلع، حيث يؤدي مزيج من الجينات والهرمونات إلى 

تساقط الشعر تدريجياً من الجبهة وأعلى فروة الرأس.

مخاطر التخلي عن السكر
األشخاص  إن 
الذيــن تخلــوا 
عـــن  تمامـــاً 
لســــــــكـــر  ا
واستبعدوه من 
النظام الغذائي 
قد يعانون من 

مشــاكل في األعضاء الداخلية، مثل الكبد أو الطحال. ومن الممكن 
أيضاً تطور التهاب المفاصل والتخثر أو ظهور ميل إلى االكتئاب. 
وإذا تم اســتبعاد الســكر تماماً من النظام الغذائي، فســوف تتدهور 

وظائف المخ. وفي هذا الصدد قد تحدث مشاكل في الذاكرة.

مكافحة تلوث األنهار من البالستيك

فائدة لتطبيقات الهواتف الذكية

كشــفت مؤسســة هولندية متخصصة في مكافحة تلوث المحيطات 
بالبالستيك النقاب عن جهاز جديد صمم لمنع وصول هذا النوع من 
التلوث إلى البحــار في المقام األول، وذلك من خالل جمع النفايات 
البالســتيكية من األنهار الرئيسية وتنظيفها ويســتخدم النظام الذي 
تتبعه المؤسســة في تنظيف المحيطــات فقاعة ضخمة عائمة لجمع 
النفايات. ويتألف النظام الخاص باألنهار من آلة ترسو في قاع البحر 
بينما تقوم أذرع عائمة بتحويل النفايات إلى شبكة للتجميع في الوقت 

الذي تسمح فيه بمرور الحيوانات والمالحة النهرية.

كشــفت تجربــة علميــة حديثــة، أن بعــض تطبيقــات الهواتــف 
الذكية، تســاهم في تعزيز النشــاط البدني. فالتطبيقات التي تطالب 
المستخدمين بالوقوف والتحرك كل ساعة، أو القيام بعدد معين من 
الخطوات اليومية، تساعدهم على جعل التمرينات الرياضية جزءاً 
 ،”MyHeart Counts“ أساســيا من روتينهم اليومي، كتطبيــق
الذي يزيد من عدد حركات المستخدمين بضع مئات من الخطوات 
يوميــاُ، وذلك ألنــه يرغمهم على القيام بأربعــة أنوع من التدريب 

يومياُ.
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تســتطيع أي جهــة معادية اكتســاب ســيطرة كاملة علــى محرك 
دوكر والجهاز المضيف من دون أي تخويل أو اســتيثاق. وينطلق 
المهاجمون من هذه الثغرة لنشــر الدودة. وقــد اخترق المهاجمون 
نظــام إدارة دوكــر، وقاموا بتشــغيل حاويــة دوكر مســتجلبة من 
موقع دوكر هــاب Docker HubK، ثم عمــدوا إلى تنزيل بضع 
نصوص برمجيــة وقائمة بعناوين أجهزة اســتضافة غير محصنة 
من الخوادم الهجومية، ثم اختاروا األهداف األخرى لنشــر الدودة 

بشكل متكرر”.
وتقوم البرمجية الخبيثة بنشــر الــدودة وتعدين العمــات الرقمية 
ســراً ضمن حاويــات آالت الحوســبة االفتراضية. ويقــع اختيار 
الدودة بشــكل عشــوائي على 3 أهداف فــي كل دورة عمل، حيث 
يتم تثبيت الدودة علــى الهدف األول وإيقــاف التعدين على الهدف 
الثاني وتشغيل التعدين على الهدف الثالث. وتؤدي هذه العملية إلى 
سلوك عشــوائي جدًا في التعدين. فإذا جرى اختراق أحد األجهزة 

المضيفة، ال تبدأ الحاوية المصابة في العمل مباشرة.
عوضاً عــن ذلــك، تبــدأ عمليــة التعديــن فور قيــام أحــد أجهزة 
االســتضافة األخرى المخترقة بمنح إشــارة بــدء التعدين. ويمكن 
ألجهزة مخترقة أخرى إرســال إشــارة بدء عمليــة التعدين، حيث 
يتم باألساس التحكم بالتعدين في كل جهاز مصاب بشكل عشوائي 
من قبل كل األجهزة األخرى المصابة. وال يتضح الدافع من وراء 
هذه العشــوائية في التصميم. فربما يكون مجــرد تصميم رديء أو 
االستدامة أو ألغراض أخرى.أســلوب ألجل المراوغة )رغم كونه غير فعال جداً( أو نظام ذاتي 

دودة Graboid تقوم بتعدين العمالت المشفرة

أنشطة خبيثة
ســبق أن وقعت هجمات اتخذت شــكل دودة تعدين سري للعمات 
المشــفرة، لكن هذه المرة األولى التي تســتخدم  فيهــا دودة تعدين 

خبيثة الحاويات )آالت افتراضية للحوسبة(.
ويصعب كشــف هذا النوع من األنشــطة الخبيثة نظــراً لعدم قيام 
أغلب برمجيــات الحمايــة التقليدية فــي النقاط النهائيــة بتمحيص 
البيانــات واألنشــطة الحاصلة في الحاويــات. وقد تمكنــت الجهة 
المعادية من ترســيخ أول موطئ قدم لها عن طريق برنامج دوكر 
إلدارة الحاويات، حيث جرى للمرة األولى تشــغيل نســخة لنظام 

مخترق على جهاز مضيف.
ويتم نشــر هذه البرمجية الخبيثة، والتي جــرى تنزيلها من خوادم 
هجومية، بهدف تعديــن العمات المشــفرة مــع مجموعة مونرو 
للتعدين، وتقوم البرمجية الخبيثة بشكل متكرر بالبحث عن أجهزة 
استضافة ضعيفة أخرى بواســطة الخادم الهجومي ويقع اختيارها 

بشكل عشوائي على الهدف الجديد ألجل نشر الدودة فيه.
وأظهر تحليل “بالو ألتو نتوركس” نشــاط كل دودة تعدين بنســبة 
63 % من الوقت بمعدل وســطي، وتستغرق كل فترة تعدين 250 

ثانية.

2000 آلة افتراضية
وقال الباحــث األمني لــدى “بالــو ألتــو نتوركس” جاي تشــان: 
“أظهر بحث ســريع علــى موقع شــودان وجود أكثــر من 2000 
آلة افتراضية معّرضــة بطريقة غير آمنة لشــبكة اإلنترنت، حيث 

األمن  تأميـن  مجال  في 
إطــار  وفي  اإللكتروني، 
توفير الحماية في العصر 
الرقمي الذي نعيشه من 
الهجمات  إفسـاد  خالل 
ولتمكين  اإللكترونيـة، 
مــن  اآلالف  عشــرات 
للعمـل  المؤســسـات 
بأمـان مــع عمالئهــا، 
شــركة  اكـتـشـفت 
نتوركس دودة  ألتو  بالو 
خبيثة لتعديـن العمالت 
على  تعمل  المشـفـرة 
المختـرقــة  األجهــزة 

كانت قـد انتشــرت في أكثـر مـن 2000 جهـاز اســتضافـة ألنظمـة للحوسـبة االفتراضيـة.
وأطلقت بالو ألتو نتوركس على الدودة تسمية “جرابويد” Graboid والمستمدة من فيلم “تريمرز” (هزّات) للعام 
1990، حيث يوجد تشابه سلوكي بين هذه الدودة الخبيثة ودودة الرمال العمالقة في الفيلم المذكور من ناحية 

حركتها وفق خطوات سريعة، إال أنها عموماً ال تتمتع بالبراعة ذاتها.
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اطالق الشركة األردنية لأللياف الضوئية

أعلنت الشــركة األردنية لأللياف الضوئية عن بداية نشاطها رسمياً 
بعد اســتكمالها جميع إجراءات التأســيس والترخيص، لتباشــر في 
تقديــم خدماتها بتوفير البنية التحتيــة لإلنترنت عريض النطاق في 
ســوق االتصاالت المحلية التي تتجاوز فيها نسبة انتشار اإلنترنت 

الـ85 %.
وجاء اإلعالن عن الشركة خالل مؤتمر صحفي عقد في مقر هيئة 
تنظيم قطاع االتصاالت في عمان، بحضور رئيس مجلس مفوضي 
الهيئة غازي الجبور ورئيس مجلس إدارة الشركة األردنية لأللياف 

الضوئية عثمان بدير.

فايسبوك تكشف عن Facebook Horizonقطاع البرمجيات االردني األكثر إيراداً
سجل قطاع 
البرمجيات 
والتطبيقات 
األردنــــي 
إيــــرادات 
أكثر  بقيمـة 
من 189.3 
ن  مـلـيـــــو
ر  ال و د

أميركــي في العــام 2018، ليحتل المرتبة األولــى في القطاعات 
الفرعية األكثر إيراداً ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات 

القائمة عليه.
وقالت جمعية شــركات تقنيــة المعلومات واالتصــاالت األردنية 
“إنتــاج”، في بيان، إن تشــجيع البرمجيــات األردنية المبنية على 
الملكية الفكرية من شــأنه أن يعزز االســتدامة المالية للقطاع على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي، حيث قامت الجمعية بإطالق المنصة 
االلكترونية “اي بي ريتش دوت جو” للترويج للبرمجيات األردنية 

القائمة على الملكية الفكرية عالمياً.

كشــفت شركة فايسبوك عن Facebook Horizon، وهي شبكة 
اجتماعيــة جديــدة قائمــة على الواقــع االفتراضي، ومــن المقرر 

إطالقها في عام 2020.
تمتــاز شــبكة Facebook Horizon، بأنها توفر للمســتخدمين 
إمكانيــة استكشــاف أماكــن جديــدة، وممارســة األلعــاب، وبناء 

المجتمعات.
يشــار إلــى أنه ســيكون بإمكان المســتخدمين بنــاء عوالم خاصة 
باســتخدام باني العالم، وهي مجموعة من أدوات اإلنشــاء السهلة 

االستخدام.

دبي المالي يطرح “واي فاي 6”
أعلــن مركـــز دبـــي 
العالمـي عن  المالـــي 
عزمه إطالق الجيـــل 
األحــدث من شــبكات 
الالســـلكي  اإلنترنـت 
“واي فاي6” بالتعاون 

مع “هواوي”.
وقــال نائب الرئيـــس 
دبــي  لمركـــز  األول 
بيمان العوضي: نعمل 
مجتمعنا  ربــط  علــى 
الواقــع  أرض  علـــى 

وفي العوالم الرقمية بذات الطريقة التي نربط بها الجوانب المختلفة 
للمنظومــة المالية. وتوفر الشــبكة ســرعة تعــادل أربعة أضعاف 
ســرعة “واي فاي5”، وأربعة أضعاف الوصول المتزامن وزمن 
انتقال أقل بنســبة 60 %. وتعمل شــبكة “واي فاي6” على تمكين 
 ”4k“ عــرض نطاق تــرددي عالي لمحتــوى متوافق مــع تقنية

ومؤتمرات فيديو فائقة الدقة.
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أداة مكافحة “التنّمر” من “انستغرام”
أعلن تطبيق انستغرام، 
أداتــه  طــرح  عــن 
لمكافحــة  المصّممــة 
التنّمر عن طريق إخفاء 
المحتوى المسيء على 
مستوى العالم، إذ تتيح 

األداة للمستخدمين “حماية أنفسهم” بهدوء من التنّمر عبر اإلنترنت 
عن طريــق إخفاء التعليقات عن المشــاهدة ومنع حســابات التنّمر 
من رؤية وقت اتصال المســتخدم. وأوضح مدير “انســتغرام” آدم 
موسيري، أّن “الهدف هو تمكين المستخدمين من مراقبة ما يقوم به 
المتنّمر عبر اإلنترنت مع حجب محاوالته لالتصال بهم بصمت”.

تعزيز القطاع الخدمي الرقمي بأبوظبي

وقّعــت “هيئــة أبوظبــي الرقميــة” مذكرة مــع “أورانــج بيزنس 
سيرفيســيز” لخدمات تشغيل الشــبكات وتكامل الخدمات الرقمية، 
بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في أبوظبي. وبناًء عليها، سيتم 
التعاون على تطوير برامج الستكشــاف خدمــات جديدة ذات قيمة 
مضافة للهيئة خاصةً وأن الشــركة تقدّم حلوالً مبتكرة بحسب طلب 
عمالئهــا، وكذلك توفير خدمات رقمية متكاملة يتم تصميمها بهدف 

تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية عبر تقديم تقنيات مبتكرة.
ووقّعــت المذكرة مدير عام هيئة أبوظبي روضة الســعدي، ونائب 
الرئيس األول لألســواق غير المباشــرة وأســواق الشرق األوسط 

وإفريقيا وروسيا في أورانج ريتشارد واغنينغن.

HP تعتزم إلغاء 9 آالف وظيفة

أعلنت المجموعة األميركية إلنتاج الحواسيب والطابعات “هيوليت 
باكارد” )إتش بي( عن خطة واســعة إلعادة هيكلة للشركة ستؤدي 
إلى إلغاء عدد من الوظائف قد يصل إلى 9 آالف على مدى 3 أعوام 

لتصبح الشركة أقرب إلى القطاع الرقمي وموجهة للخدمات.
ويفترض أن تسمح الخطة إ التي قدمها رئيس مجلس إدارتها الجديد 
إنريكــي لوريس، لـ“اتش بــي” بالتكيف مع العادات االســتهالكية 
الجديدة لزبائنها، خصوصا في مجال عبوات الحبر التي كانت تدر 

أمواال طائلة على المجموعة في الماضي.
وترى المجموعة أنه بفضل عملية إعادة الهيكلة هذه، يمكنها توفير 

مليار دوالر سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2022.

شراكة بين “دينابوك” ومايكروسوفت

أسبوع األمن اإللكتروني

أعلنــت شـــــركة 
دينابوك يــوروب 
عن عقد شــراكة 
مـــع شـــــــركـة 
مايكروســــوفت 
لتطويــر أجهــزة 
  W i n d o w s

األكثــر أماناً في العالم. وتتميز الحواســب الجديــدة العاملة بنظام 
Windows 10 والمتضمنة ميزة Secure-core  بتصميم متكامل 
بيــن المعــدات والبرمجيات وأحــدث وحدات المعالجــة المركزية 

لضمان الحماية من التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية.

اقيــم فــي 
صمة  لعا ا
أبوظبـــي 
فعاليـــات 
أســــبـوع 
األمــــــن 

اإللكترونــي HITB+CyberWeek 2019، وتضمنت فعاليات 
الحدث مجموعة من األنشــطة اإللكترونية والعروض التوضيحية، 
وشــهد اليوم األخير من الحدث اجراء مسابقة القرصنة للمحترفين 
Pro Capture the Flag PROCTF، التي شــاركت فيها فرق 

محترفة من جميع أنحاء العالم.
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المحركات التي تعمل بالوقود المحتــرق. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 
للضيــوف متابعــة “تعقب الطاقــة الشمســية” المباشــر من خالل  
IPTV الموجود على الفلل الخاصة بهم، والذي سيشــير إلى مقدار 
الطاقة الُمنتجة، وكمية وقــود الديزل التي تــم توفيرها، فضالً عما 
يعادل كمية توفير انبعاثات غاز ثاني أوكســيد الكربون الذي تنتجه 

رحالت الطيران الطويلة.

منصات ألكبر المنشآت
أما بخصــوص فوائــد ألــواح الطاقة الشمســية في المحيــط، توفر 
المنصات المأوى لألسماك والالفقريات، تتمثل وكأنها أجهزة تجميع 
األسماك. ولتجنب أي آثار ســلبية على البيئة، تطفو المنصات فوق 
القاع الرملي للبحر، مع تجنب الشــعاب المرجانية. يرقات الشعاب 
المرجانية التي يمكنها السباحة تستطيع أن تستخدم المنصات لتنمو 

وتصبح مستعمرات، والتي يمكن إعادة زرعها في قاع المحيط.
اليوم، يُعد نظام الطاقة الشمســية المركَّب على أســطح فلل المنتجع 
ونظام “سوالر ســي SolarSea” في منتجع لوكس* ساوث آري 
أتول واحداً من أكبر منشآت الطاقة الشمسية في البالد. كما أن هناك 

العديد من الخطط الجارية بالفعل لزيادة الطاقة الشمسية.
وعلى ُخطى الشــركة األم، ذا لوكس كوليكتيــف، والتي تهدف إلى 
جعل كل لحظة مهمة وتصنع الفرق، يلتزم منتجع لوكس* ســاوث 
السياحة البيئية في جزر المالديف.آري أتول بالمساهمة بأي طريقة، كبيرة كانت أم صغيرة، في إنجاح 

 نظام عائم للطاقة الشمسية األكبر عالميًا

أول ألواح للطاقة الشمسية عائمة في البحر:
 LUX كجزء من التــزام المنتجــع تجاه مفهــوم االســتدامة، تعهد
منتجع لوكس* ســاوث آري أتول بتقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد 
الكربون. ولتحقيق هذا الهــدف، قام هذا المنتجــع الفاخر من فئة 5 
نجوم بإبرام شــراكة مع شركة سويمســول الرائدة في مجال توفير 
الطاقة الشمسية، وهي شركة نمساوية - مالديفية استطاعت أن توفر 
هذا الحل للتغلب على المســاحة المحــدودة المتاحة أللــواح الطاقة 

الشمسية في الجزر االستوائية الصغيرة.
نتيجة لذلك، قامت شركة سويمسول بتطوير أول نظام شمسي عائم 
حاصل على بــراءة اختراع تــم تصميمه بطريقــة ال تتأثر في ظل 
الظروف البيئية القاســية التي تتمثل باألمــواج والعواصف والمياه 

المالحة.
المنتجع يســتخدم بالفعــل نظام على ســطح المبنى يعــود إلى نفس 
الشــركة المصنعة أللواح الطاقة الشمســية. وبمجرد تغطية جميع 
أســطح المنتجع المناســبة بألواح الطاقة الشمســية، قــررت إدارة 
المنتجع التوســع خارج الخط الســاحلي من خــالل 12 منصة من 

.”SolarSea منصات “سوالر سي
وبهذه الخطوة زادت الطاقة الشمســية بنســبة 40 % ووصلت إلى 
678 كيلوواط، وهو ما يكفي لتشــغيل جميع الفلل الضخمة بالطاقة 
الشمســية خالل ســاعات الــذروة. وبالتالــي الحصول علــى طاقة 
أرخص وتوفير أكثر من  260,000 ليتر من وقود الديزل ســنوياً، 
كانت ضرورية في السابق إلنتاج نفس الكمية من الكهرباء باستخدام 

التطور التكنولوجي يغير المنظور الخاص بالطاقة المتجددة. تم تثبيت أكبر نظام خاص بالطاقة الشمسية 
في العالم يطفو على سطح البحر في منتجع لوكس* ساوث آري أتول. هذه التقنية الفريدة التي يطلق عليها 
“سوالر سي SolarSea” تقوم بجمع الطاقة الشمسية مباشرة على سطح المحيط لغرض تشغيل الطاقة في 

الجزيرة بطريقة صديقة للبيئة.
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غالوف، معلقاً على نتائج التجربة: رّكــزت التجربة في البداية على فحص 
البرمجيات المســتخدمة فــي تطوير الروبــوت، موضحــاً أن المصممين 
يتخذون “قــرارات مقصودة” باســتبعاد آليات األمن فــي المراحل األولى 
والتركيز علــى تطويــر الراحة والكفــاءة، أضــاف: “ومع ذلــك، وجدنا 
أن على المطّورين أال ينســوا مســألة األمن عند اكتمــال مرحلة األبحاث 
التطويرية، إضافــة الى االعتبــارات الفنية، هناك جوانب أساســية متعلقة 
بأمن الروبوتات يجب أن يقلق المطور بشأنها، ونأمل أن يصبح مشروعنا 
المشــترك هذا مــع زمالئنــا من جامعــة غنــت ودخولنا في مجــال األمن 
اإللكتروني الروبوتي، مصدر إلهام يشــجع اآلخرين على أن يحذوا حذونا 

ويرفعوا الوعي العام والمجتمعي بهذه المسألة”.
من جانبه، قال أســتاذ الــذكاء االصطناعي والروبوتات فــي جامعة غنت 
توني بلبيم، إن الثقة فــي الروبوتات، خاصة الروبوتــات االجتماعية، ثقة 
موجودة ويمكن اســتخدامها إلقناع الناس باتخاذ إجراءات أو الكشــف عن 
المعلومات، الفتاً إلى أن ازدياد شــبه الروبوت باإلنسان “يُكسبه قدرة أكبر 

على اإلقناع”.
أضاف: “أظهرت تجربتنــا أن هذا األمر قــد ينطوي علــى مخاطر أمنية 
كبيرة يميل النــاس إلى عــدم التفكير فيهــا، مفترضيــن أن الروبوت خيّر 
وجديــر بالثقة، لكن هذه الثقة قد تؤســس لقنــاة محتملة للهجمــات الخبيثة، 
وليســت الحاالت التي تطّرق إليها سوى جزء بســيط من المخاطر األمنية 
المرتبطة بالروبوتات االجتماعية، وهذا يدفع جميــع المعنيين إلى التعاون 
المستقبل.لفهم المخاطر ومعالجة مواطن الضعف، األمر الذي سوف يؤتي ثماره في 

أخطار الروبوتات باستخالص المعلومات الحساسة للناس

استخالص المعلومات الحساسة
توصلت االبحاث التي أجرتها كاسبرسكاي وجامعة غنت 
إلى أن الروبوتات يمكنها استخالص المعلومات الحساسة 
من األشــخاص الذين يثقون بها، من خالل إقناعهم باتخاذ 
إجراءات غير آمنة، كالتأثير على رغبة الناس في منحهم 
صالحية الوصول إلى مرافق مؤّمنــة لم يكونوا ليمنحوها 

إلى أناس مثلهم، على سبيل المثال.
وركز البحث علــى تأثير روبوت اجتماعــي محدّد جرى 
تصميمه وبرمجته للتفاعل مع األشــخاص عبر الكالم أو 
اإليمــاءات، وذلك بمشــاركة نحو 50 شــخصاً. مفترضة 
إمكانية اختراق الروبوتات االجتماعية والســيطرة عليها 
من قِبل مهاجم، فقد حذّرت الدراســة من المخاطر األمنية 
المحتملة والتي قــد تؤثر تأثيــراً فعاالً على المســتخدمين 

التخاذ إجراءات معينة ربما تشمل:
- الدخــول إلى أماكن خاصــة: ُوضع روبــوت بالقرب من 
باب مؤّمــن لمبنى متعــدد االســتخدامات في وســط مدينة 
غنت في بلجيكا، فطلب من الموظفين السماح له بأن يتبعهم 
للدخول عبر الباب المصمم ليفتح فقط ببطاقة خاصة يحملها 
األشــخاص المخولون. خــالل التجربــة، لم يمتثــل جميع 
الموظفين لطلــب الروبوت، فقــد فتح 40 % منهــم الباب 
وسمحوا للروبوت بالدخول إلى المنطقة الخاصة المؤّمنة، 
لكن عندما ُجّهــز الروبوت ليبــدو كرجل توصيــل البيتزا 
وُحّمل علبة بيتزا من عالمة تجاريــة عالمية معروفة، فقد 
أبدى الموظفون ســهولة أكبــر لتقبّــل دور الروبوت وعدم 

الشك فيه.
- اســتخراج المعلومــات الحساســة: الجــزء الثانــي من 
الدراســة رّكز على الحصول على المعلومات الشخصية 
التي تســتخدم عادة إلعادة ضبط كلمات المرور )كتاريخ 
الميالد وطراز الســيارة األولى واللون المفضل، وما إلى 
ذلك(. واســتخدم الروبوت االجتماعي مرة أخرى، ودعا 
الناس إلجــراء محادثة وديــة معه. وقد حصــل الباحثون 
على معلومات شــخصية من جميع المشــاركين باســتثناء 

واحد، وبمعدل معلومة واحدة في الدقيقة تقريباً.

تجربة فحص البرمجيات
وقــال الباحــث األمني فــي شــركة كاسبرســكي ديمتري 

األتمتة  على  يعتمد  واألسر  القطاعات  من  العديد  واصبح  الخدمات،  رقمنة  زيادة  نحو  بسرعة  العالم  يتجه 
واستخدام األنظمة الروبوتية. وُينتظر أن تصبح هذه األخيرة المعيار السائد لدى األسر الثرية بحلول العام 2040، 

لكن بعض األبحاث وجدت مخاطر غير متوقعة مرتبطة بالروبوتات.
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زجاجة مصنعة من نفايات المحيطات
كشــفت شركة 
المشـــروبـات 
يـــــــة  ز لـغـا ا
“كوكاكوال”، 
أول  عــــــــن 
زجاجــــة تـــم 
تصنيـعـهــــــا 
بـاســــتـــخدام 
بــالســـــتـيـك 
يـــــات،  لنفــا ا

وذلك باســتخدام بالســتيك مهمل تـم غســله من المحيطــات.
وقامت الشــــركة األميركيــة بجمع النفايات البالســتيكية من 84 
شـــاطئاً في إسبانيا والبرتغال، ودمجها مع نفايـات مماثلة جمعتها 
ســــفن الصيد في البحر المتوســط، ثم قامت بإعادة تدويرهـا بعد 

ذلك.
وخــالل عملية إعادة التدويــر، يتم تجريد المواد البالســتيكية من 
الشوائب وإعادتها إلى درجة البكارة، بحيث يمكن استخدامها مرة 

أخرى لتعبئة المواد الغذائية والمشروبات.

تعاون بين “سامسونغ” وفينابلر”

أطلقت شــركة فينابلر المنصــة العالمية للمدفوعات، وسامســونغ 
إليكترونيكس أميركا، ميزة تحويل األموال “موني ترانسفير” على 
منصة “سامســونغ باي”. وتوفر خدمة “موني ترانســفير” األولى 
من نوعها في الواليات المتحدة، للمســتخدمين طريقة سلسلة وآمنة 
إلتمام المدفوعات بين 47 دولة من خالل مجموعة من طرق الدفع 

المدرجة ضمن محفظة الجوال الخاصة بشركة “سامسونغ”.
وتجمع الخدمة بين السهولة التي توفرها “سامسونغ باي”، والخبرة 
التي تتمتع بها “فينابلر”، وذلك بهدف جعل إمكانية الدفع الجوال في 

متناول ماليين المستخدمين حول العالم.

أجهزة تلفاز بدقة 8k من “سوني”

استعرضت “ســوني” مؤخراً، أجهزة تلفاز بمواصفات متطورة، 
ومن أبرزها جاءت أجهزة ZG9، التي زودت بشاشات كبيرة 85 

و95 بوصة، بدقة عرض مبهرة )4320/7680( بيكسل.
وزودت هذه األجهزة بمعالجات X1 Ultimate المتطورة، التي 
 8K X-Reality تتعامل مع البيانات بســرعة فائقة، وتدعم تقنية

.PRO
وتتميز هــذه االجهزة بتقنيــة Acoustic Multi-Audio، التي 
تعتمــد على مكبرين للصوت في أعلى الشاشــة، ومكبرين آخرين 

في أسفلها، لتوزيع األصوات بطريقة فريدة.

“آبل” تطور أنظمة حواسبها

أعلنــت “آبــل” عن طــرح Catalina، أحدث نســخة من أنظمة 
macOS المخصصة لتشغيل حواسبها الشخصية. وجاءت النسخة 
التــي حملت رمــز macOS 10.15 بالعديد من الميزات الجديدة، 
فأصبحت تلك الحواسب تدعم تطبيقات “آيباد”، واختفى في أنظمتها 

تطبيق iTunes ليستبدل بتطبيقات أخرى.
كما حصل نظام macOS الجديد على ميزة أمان جديدة تدعى ميزة 
 Gatekeeper وميــزة ،Activation Lock قفل التنشــيط” أو“
لزيادة أمن التطبيقات. وتوقفت “آبل” في هذ النسخة من النظام عن 
دعم تطبيقات 32 بت، إذ أصبح على المستخدم أن يتأكد من أنه يملك 

نسخة 64 بت من تطبيقاته التي يستعملها.
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AEE تكشف عن Selfly “درون الجيب” 

كشفت شركة AEE عن درون صغير متطور يمكن حمله بالجيب.  
وجــاء درون Selfly محموالً على قاعدة يمكن وضعها بالجيب أو 
تثبيتهــا على الواجهة الخلفية ألي هاتف ذكي. كما زود هذا الدرون 
بـــ4 مــراوح، وكاميرا تصوير مميزة بدقة 13 ميغابيكســل، قادرة 
علــى التصوير بتقنية °360، والتقاط صور وفيديوهات بمعدل 60 
لقطــة في الثانية. ويحتوي على بطاريــة داخلية تكفيه للطيران مدة 
10 دقائق متواصلة، ويمكن التحكم به عن بعد عبر الهاتف ليستخدم 
كطائرة صغيرة قادرة على التقاط صور سيلفي أو توثيق فيديوهات 

في األماكن التي يعجز المستخدم عن الوصول إليها.

براءة اختراع من “آبل” لخاتم ذكي

كشــفت تســريبات براءة اختراع ســجلتها شــركة آبل األميركية، 
عبارة عن خاتم ذكي، يمّكن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون 

عن بعد.
وقدمــت “آبل” التصميــم لمكتب براءات االختــراع في الواليات 
المتحــدة األميركية، وهــو عبارة عن خاتم صغيــر يمكن ارتداؤه 
باإلصبــع، ويدمج معالجاً ذكيــاً، ومايكروفون، كما أنه يدعم ميزة 
االتصــال الالســلكي. ويحتوي الخاتــم على مستشــعرات ترصد 
الحركــة مــن خالل اللمــس، هذا إلــى جانب حلقة جانبيــة للتحكم 

بمجموعة من الوظائف.

سوار ذكي يقيس األوكسجين

 Band 5 أعلنــت شــركة هونور عن تزويد ســوار اللياقة البدنيــة
بوظيفــة قياس األوكســجين فــي الدم SpO2 ضمــن تحديث عبر 
األثير Over-the-air. وأوضحت الشركة أّن هذه الوظيفة الجديدة 
تســمح بمراقبة تشبع األوكسجين في الدم الستفادة تطبيقات الصحة 
واللياقة البدنية منه، وتتمثل أهمية قياس تشبع األوكسجين في معرفة 

مدى توفر كمية األوكسجين للخاليا واألنسجة.
ومن الخصائص األخرى، التي يتميز بها سوار “هونور”، مراقبة 
معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، مع العديد من الوظائف 

المتعلقة بالرياضة واللياقة البدنية.

الماء لطباعة المعلومات السرية
طّور باحثون 
ن  صـيـنـيـــو
طريـقـتـيـــن 
ن  تـجـعـــــال
المعلومـــات 
المطبـوعـــة 
غيـر مرئيــة 
لـلـعـيــــــــن 

المجــردة، وتســمح بإعــادة اســتخدام نفــس الورقة عــدة مرات، 
واســتخدموا لهذه التقنية طابعة نفاثة بسيطة، لكنهم استعاضوا عن 

.”Matter“ الحبر بالماء، حسبما ذكرت مجلة
وقــال الباحثون بقيادة تشــيانغ تشــاو مــن جامعة نانجينــغ للبريد 
واالتصاالت الســلكية والالســلكية، إن طريقــة الطباعة آمنة من 

الناحية البيئية.
وأشــار تشــاو، إلى أن معظم أحبــار األمان الفلورية في الســوق 
المســتخدمة لتســجيل المعلومات الســرية غير صديقــة للبيئة وال 
يمكــن محوها، وهذا ما جعله هو وزمــالؤه يراهنون على مركب 

المنجنيز الصديق للبيئة في تطوير أسلوبهم الجديد.
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عودة “الهاتف الشفرة”
تنوي شركة موتوروال 
طــرح نمــوذج جديــد 
 Razr كلياً مــن هاتف
األســـــطـوري، الـذي 
عــــرف بالـ“هـاتـــف 
الشــفرة” بسبب هيكله 
الرقيـــق. وســـــيـأتـي 

الهاتــف بهيكل قابل للطي، مزود بشاشــة داخلية مرنة بمقاس 6.2 
بوصة، يمكن استغالل نصفها السفلي كلوحة مفاتيح تعمل باللمس، 
أو مشــاهدة الفيديوهــات على كامل مســاحتها. إضافــة إلى كاميرا 

أساسية ثنائية العدسة بدقة )12+16( ميغابيكسل.

هاتف ذكي جديد من “شاومي”
عرضت شــركة شاومي، 
الهاتـف الـذكـي الجـديــــد  
Mi Mix Alpha، وتدعم 
الشاشــة الجانبيــة للهاتف 
عــرض حالــة البطاريــة 
وإشارة الشبكة، وال يحتوي 

الهاتف على كاميرا سيلفي، حيث تعمل الكاميرا الخلفية على دعم 
المســتخدم في تصوير السيلفي. وهذا الهاتف هو األول بدقة 180 
ميغابيكسل، ويمتلك 3 كاميرات بالخلف للصور األمامية والخلفية، 
ويعمــل بنظام أندرويد 10 مع واجهــة مخصصة لهذا الجهاز من 

.4050mAh ببطارية سعتها MIUI 11

بدء الطلب على Galaxy Fold في اإلمارات
الخليــج  سامســونغ  شــركة  أعلنــت 
لإللكترونيات عن بدء الطلب المسبق 
فــي   Galaxy Fold علــى هاتــف
اإلمــارات. وصّمــم الهاتــف لتوفير 
تجــارب جديدة سلســة ومتطورة مع 
إمكانيات جديد، حيث يمكن استخدامه 
كهاتــف ذكي عنــد طيه، فيمــا يمكن 
إنجاز المهام المتعددة ومشاهدة مقاطع 
الفيديــو الغامــرة واللعــب على نحو 
مميز عند فتحه، باستخدام أول شاشة 

عرض ال متناهية قابلة للطي مقاس 7.3 بوصة على مستوى العالم.

Vivo هاتف متطور بسعر منافس من
كشــفت شــركة Vivo عن هاتف 
iQOO Neo بهيــكل أنيق مقاوم 
مــن  مصنــوع  والغبــار،  للمــاء 
الزجاج والبالستيك، مزود بشاشة 
بمقــاس   Supеr АMOLED
6.39 بوصــة، ويعمل هذا الهاتف 
بمعالج Snаpdragon 855 ثماني 

النــوى، وبطاريــة بســعة 4500 ميلــي أمبير. كمــا زود الهاتف 
بكاميرا أساســية ثالثية العدســة بدقــة )2+8+12( ميغابيكســل، 
وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكســل، إضافة إلى ماســح لبصمات 

األصابع مدمج في الشاشة.

أحدث هواتف Pixel من “غوغل”
ضت  ستعر ا
شــــــركـــة 
غــوغــــــل 
نموذجيــــن 
يــــن  يـد جـد
مـن هواتـف 
 .P i x e l

األول Pixel - 4 الذي جاء بهيكل مميز، محمي من الماء والغبار، 
مزود بشاشــة P-OLED بمقاس 5.7 بوصــة. أما الهاتف األكبر 
Pixel 4 XL فقد امتاز بشاشــة بمقــاس 6.3 بوصة، بدقة عرض  

)3040/1440( ، وبطارية بسعة 3700 ميلي أمبير.

Realme تعود بقوة عبر هاتف متطور
كشفت Realme عن هاتف 
متطور مقاوم للماء والغبار، 
 AMOLED وشــاشــــة
بمقــاس 6.5 بوصــة ودقــة 
 )2400/1080 عــرض )
بيكســل، مدمج فيها ماســح 

لبصمات األصابع.
 Realme X2 ويتعامــل 
Pro بســرعة كبيرة جداً مع 

البيانات بفضل معالج Snapdragon 855 Plus، وجاءت الكاميرا 
.Samsung GW1 األساسية بأربع عدسات مدعمة بتقنيات
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“كانون” ُتحدث تطبيقات الفيديو

OPPO ترتقي بآفاق التصوير

مـــــت  قـا
شـــركـــة 
“كانـــون 
أوروبـــا” 
يـــــم  بتقـد
لتحديــث  ا
عــلــــــى 

برمجياتها الثابتة من طراز p 24 23.98fps لتسجيل الفيديو.
 24p وستسمح التطبيقات المحدثة للعمالء بإلتقاط الصور من جودة
23.98fps، وذلك بشكل فائق الوضوح وبتقنية )4k(، وذلك لبعض 

الطرازات المختارة.

 OPPO كشـــــفـــت
الرائــدة عــن سلســلة 
  Reno2 هــواتــــف 

الجديدة.
وتـأتـــي المجموعـــة 
األحدث ضمن سلسلة 
Reno  لـتـرتـقــــــي 
بالقــدرات اإلبداعيــة 
للمســتخدمين بفضــل 

مزايــا التصوير المحســنة التــي يتمتع بها الهاتــف الجديد المزود 
بمنظومة كاميرا رباعية.

“مفاجأة استثنائية”
أفاد مسؤول بـ“مايكروسوفت” 
بأن هاتف الشركة القابل للطي 
“سيرفس دو”، سيوفر تجربة 
تصويــر اســتثنائية. و أشــار 
رئيس المنتجات في الشــركة، 
بانوس بانــاي، إلى أنه يجري 
العمل على كاميرا “استثنائية”  

للهاتــف القابل للطــي، من دون ذكــر مزيد مــن التفاصيل. ووفق 
النمــوذج األولي للهاتف الــذي عرض مؤخراً، فإنــه يدعم كاميرا 
واحدة فقط بأعلى الشاشتين، مع وجود مساحة فارغة في الخلف قد 

تخصصها “مايكروسوفت” للكاميرا “االستثنائية”.

كاميرات مراقبة من “باناسونيك”
كشفت شركة 
“باناسونيك” 
مؤخـراً، عـن 
جديــد  جيــل 
كاميرات  من 
 . قبــة ا لمر ا
ومــنــهـــــــا 
ن  جــــا ذ نمو
قــادران على 

الحركــة بزاويــة  °360 لتأميــن تغطية شــاملة للمــكان، كما زود 
النموذجين بعدسات ذات زاوية تصوير عريضة °111، تمكنها من 

توثيق الصور عالية الدقة في الظالم.
 AW-UE4KGو AW-UE4WG واألهم من ذلك هو أن نموذجي
 k 4 من هذه الكاميرات مزودان بقدرة على تصوير الفيديوهات بدقة

أي )3840/2160( بيكسل.
ويمكن لهــذه الكاميرات التزود بالطاقة عبر شــبكات PoE، وهي 
مــزودة بمنافــذ HDMI وUSB وLAN لتعمــل مــع شــبكات 

اإلنترنت، ومدعومة بخدمات RTSP/RTMP للبث الحي.

كاميرا للجيب من “كانون”

أطلقت شــركة كانون كاميرا األكشن IVY REC الصغيرة، التي 
تمتاز بمتانة فائقة ويمكن وضعها بســهولة في جيب السروال.  وال 
يتعدى وزن الكاميرا 90 غراماً، ويمكن تثبيتها في حزام أو حقيبة، 
وال تشــتمل على شاشــة، وتتحمل وضعها في الماء لمدة 30 دقيقة 

على عمق مترين، كما أنها مقاومة للصدمات.
وعلــى صعيــد الجوانب التقنيــة، تعتمــد الكاميرا على مستشــعر 
CMOS بقياس 1/3 بدقة 13 ميغابيكســل، ويمكن تخزين الصور 
ومقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكســل علــى بطاقة الذاكرة الخارجية 
microSD. وأعلنت الشركة طرح الكاميرا بالوردي، واألخضر، 

والرمادي، واألزرق في األسواق العالمية بنحو 130 دوالر.
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مستقبل خال من الدخان
كشفت شركة فيليب موريس عن جهازها 
الجديد IQOS 3 DUO اإلصدار األحدث 
الذي يُضاف إلــى محفظتها من المنتجات 
الخالية من الدخان. ويتمتع اإلصدار الجديد 
بمزايا تساعد المدخنين البالغين على وقف 
السجائر التقليدية بسهولة أكبر، فهو يتميز 
بأنبوب تسخين أسرع وأقوى ضمن عائلة 
 IQOS 3 وســيتم طــرح جهاز .IQOS
DUO في اليابان، وكذلك ســيتم إطالقه 
في معظــم األســـــواق التــي يتوفر فيها 

نظـام IQOS حاليــاً بحلـــول نهايـــة العــام 2019.

مواصفات جديدة لجهاز الـ“آيباد”
آبــل  تنــوي شــركة 
طـــرح حـواســـــب 
“آيبـاد” بـنـســـختيـن 
مزودتيــن بشاشــات 
AMOLED مقاس 
11 و12.9 بـوصــة، 
وتعمــل مع أقالم آبل 

الذكية لتمكن المستخدم من الكتابة والرسم على الشاشة بكل سهولة.  
وستزود نسخ “آيباد” بمنفذ لبطاقات االتصال الخلوية، وقدرة على 
العمل مع شــبكات Wi-Fi، وستحصل على أنظمة لتحديد المواقع 

وكاميرات أمامية تعمل مع ميزة التعرف على الوجوه.

أول كمبيوتر لألطفال من “أمازون”“باليستيشن 5” قريبًا
أطلقت شركة سوني 
على منصتها الجديدة 
بالستيشــن5،  اســم 
وفقاً لما أعلنه المدير 
التنفيــذي لشـــــركـة 
ســـــونـي للترفـيـــه 

التفاعلــي، جيم ريان. ووعدت ســوني بإدخال تحديثات كبيرة على 
وحــدات التحكم في الجهاز الجديد إلضافة المزيد من الواقعية على 
تجربــة اللعب. ومــن المنتظر أن ينافس “باليستشــن 5” اإلصدار 
الجديد من أجهزة مايكروسوفت “إكس بوكس”، والذي من المتوقع 

طرحه في األسواق في نفس الفترة تقريباً في نهاية العام المقبل.

أعلنــت شــركة أمازون 
موجهــة  نســخة  عــن 
لألطفــال من حاســوب 
القــراءة اللوحــي التابع 
لها، مع العديد من المزايا 
التي تجذب األطفال دون 
الحاجــة للخوف من قبل 

الوالديــن، علــى ضياع الوقت في األلعاب. وألن شاشــة حاســوب 
“كيندل كيدز إيديشــن” Kindle Kids Edition اللوحي من نوع 
)الحبــر اإللكتروني( E Ink، لذا فإنه مخصص للقراءة فقط، ويبلغ 

قياس شاشته 6 بوصات مع دقة 167 بكسل في البوصة.

ساعات ذكية لألطفال ...
أطلقت شـــــــركـة 
غارمـن ســــاعتين 
ذكيتيــن لألطفـــال 
مسـتوحاة من أفالم 
حرب النجوم وملكة 
الثلج، وأوضحـــت 

الشركة  أن هذه الساعات تمتاز بمقاومة الماء، وشاشة ملونة مزودة 
بإضاءة، وســوار متين للغاية. وتسجل الساعات الخطوات ودقائق 
النشــاط، وفترات النــوم، إلى جانب احتســاب الوقــت، والتاريخ، 
والتنبيــه، وســاعة اإليقاف، والنشــاط اليومي، إضافــة إلى تطبيق  

لمعايشة عالم  ديزني، من فيلم ملكة الثلج، أو حرب النجوم.

صندوق قمامة ذكي!
شــركة  طــورت 
صندوق   Rezzi
قمامة ذكي، حيث 
يمكـــن برمجتــه 
مســــبقاً بجــدول 
زمنــي مـحـــــدد 
ليعمل على إفراغ 

محتوياتــه عند اللزوم. ويتميز الصندوق بمقدرته على الخروج من 
المنــزل في الوقــت المحدد الذي تأتي فيه الســيارة الخاصة إلفراغ 
الصناديق. وهو مخصص للمنازل التي تقع في الضواحي المحيطة 

بالمدن. ومن المتوقع أن يصل ثمن الصندوق إلى 248 دوالر.
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خطوة أولى نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات في هذه القضية الهامة، أي أن 
عملنا لن ينتهي عام 2025، بل ستكون هذه مجرد بداية لتحقيق هدفنا النهائي 
المتمثل في الوصول إلى المناصفة في توزيــع الوظائف بين الرجل والمرأة 

وتحقيق تكافؤ الفرص بينهما على مستويات القطاع كافة.

التعهدات واألهداف
وإضافة إلــى األهــداف التي ســتتعهد بتحقيقها شــركات الخطــوط الجوية 

األعضاء في “إياتا”، فإن االتحاد يتعهد أيضاً بتحقيق ما يلي:
• رفع التمثيل النسائي في المناصب اإلدارية الكبرى )من مستوى مدير فما 
فوق( في “إياتا” من النســبة الحالية التي تبلغ 19 % إلى نسبة 25 % على 

األقل بحلول عام 2025.
• التعاون مع شــركات الخطوط الجوية األعضاء لزيادة عدد النساء اللواتي 
يتم تعيينهن في مناصب حوكمة ضمن “إياتا” من النســبة الحالية التي تبلغ 

17 % إلى نسبة 25 % على األقل بحلول عام 2025.
• ضمان وصول نسبة التمثيل النسائي ضمن المتحدثين وأعضاء اللجان في 

مؤتمرات “إياتا” إلى 25 % على األقل بحلول عام 2025.
< إنشاء منتدى لمشاركة مبادرات التنوع والممارسات المثلى على مختلف 
مستويات قطاع النقل الجوي مع نشــر إحصائيات سنوية حول المساواة بين 

الجنسين في القطاع.
وبعد أن شــهدت “القمة العالمية للنقل الجوي 2019” اإلعالن عن أســماء 
الفائزين بـ“جوائز إياتا للتنوع والشمولية” بنسختها األولى، تأتي حملة “25 
بين الجنسين ضمن قطاع النقل الجوي.في 2025” لتعزيز هذه الجهود التي يبذلها االتحاد على صعيد تعزيز التنوع 

“25 في 2025” إلياتا لتعزيز التنوع بين الجنسين

 أهم أهداف مبادرة “إياتا”:
< زيــادة عــدد النســاء اللواتي يتوليــن مناصــب عليا في 
شــركات الخطوط الجوية إما بنســبة 25 % مقارنة بالعدد 

الحالي، أو إلى نسبة ال تقل عن 25 % بحلول عام 2025
< زيادة تمثيل النســاء في الوظائف التي تشهد حالياً نقصاً 
في المشاركة النسائية )كقيادة الطائرات وعمليات التشغيل( 
إما بنســبة 25 % مقارنة بالعدد الحالي، أو إلى نسبة ال تقل 

عن 25 % بحلول عام 2025
< تقديم تقارير سنوية حول أهم مقاييس التنوع بين الجنسين

وأعلن عدد من شــركات الخطــوط الجويــة األعضاء في 
“إياتا” انضمامها إلــى حملة “25 فــي 2025” منذ اآلن، 

ومنها “تشاينا إيسترن” و”لوفتهانزا غروب”.

نسبة تمثيل المرأة
وعلى الرغم من عدم وجود دراســة إحصائيــة وافية حول 
حالــة التنوع بين الجنســين ضمــن قطاع الطيــران، يكفي 
االطالع على نســبة تمثيل المــرأة من مجمــوع الطيارين 
والرؤســاء التنفيذيين، والتي تبلغ قرابــة 5 % و3 % على 
التوالي، لمعرفة عمق الخلل الذي يعاني منه القطاع في هذا 

المجال.
وعن ذلك، قال ألكســاندر دو جونياك المدير العام والرئيس 
التنفيــذي لالتحاد الدولــي للنقل الجــوي: “تُشــكل الحرية 
جوهر قطاع الطيــران، وهو ما يتجســد فــي الحرية التي 
يحظى بها 2.7 مليون رجل وامرأة لصناعة مســيرة مهنية 
مميزة ضمن القطاع. إال أن التمثيل النسائي يبقى منخفضاً 
في وظائف معينة، وخاصــة في المســتويات العليا ضمن 

شركات الخطوط الجوية”.

تحقيق المساواة والتنوع
أضاف دو جونيــاك: تأتي حملة “25 فــي 2025” انطالقاً 
من إدراك الشــركات للقيمة التــي يضيفها تحقيــق التنوع 
والمساواة بين الجنســين في قوة العمل، باإلضافة إلى أنها 
تشــجع المبادرات الفردية العديــدة التي يقــوم بها أعضاء 
االتحاد حالياً لتحقيق المســاواة بين الجنســين، وتوحيد هذه 

المبادرات ضمن سياق عالمي. 
وتابع: ستشكل المبادرة محفزاً لتحقيق التقدم، والذي سيكون 

قام االتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” بإطالق مبادرة “25 في 2025”، بهدف تحقيق مستوى أفضل من التوازن 
بين الجنسين ضمن قطاع النقل الجوي بحلول عام 2025، حيث تعتمد على المبادرة الطوعية لشركات الخطوط 

الجوية األعضاء في االتحاد، والتي تتعهد بتحقيق عدد من األهداف بحلول عام 2025.
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هذا األداء العامل الرئيســي فــي الوصول إلى هذه 
النتيجة الضعيفة على مستوى القطاع عموماً.

أميركا الشمالية
مــا زالت شــركات الطيــران في المنطقــة متأثرة 
بتبعيــات الحــرب التجاريــة، وتراجــع الثقــة في 
األعمال. وتشير البيانات إلى انخفاض حجم الطلب 
على الشــحن الجوي بنسبة 2.4 % في أغسطس/

آب قياســاً بالفترة ذاتها من العــام 2018. وتقلّص 
الطلب على خدمات الشحن في أكبر المسارات بين 
آسيا وأميركا الشمالية، وانخفضت األحجام المعدلة 
موسمياً بنسبة 5 % قياساً بمستواها في يوليو/تموز 

.2018

أوروبا
وكشــف التقرير عن انخفاض حجــم الطلب على 
الشحن الجوي لشركات الطيران األوروبية بنسبة 
3.3 % خالل الفترة التي تغطيها الدراســة، حيث 
تأثرت مستويات األداء في اآلونة األخيرة بضعف 
ظروف التصنيع بالنســبة للمصدريــن في ألمانيا، 

الشحن الجوي العالمي يتأثر سلبًا بالحرب التجارية

المتحدة  الواليات  بين  التجارية  الحرب  جّراء  الجوي  الشحن  قطاع  تواجه  التي  المواتية  غير  الظروف  تستمر 
األميركية والصين، فضاًل عن ضعف المؤشرات االقتصادية الرئيسية وتزايد حالة عدم اليقين السياسي في 
مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” عن بيانات أسواق الشحن 
الجوي العالمية، والتي أظهرت انكماشاً ملحوظاً للطلب ُمقاساً بطن الشحن لكل كيلومتر بنسبة 3.9 % في 

أغسطس/آب 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وفــي تعليقه، قــال المدير العــام والرئيس 
التنفيــذي لالتحــاد الدولــي للنقــل الجوي 
ألكساندر دي جونياك “إن شهر أغسطس/

آب شهد أوضح تأثيرات الحرب التجارية 
بين الواليــات المتحدة األميركية والصين 
علــى أحجام الشــحن الجوي حتــى اآلن، 
حيث انخفض الطلب بنســبة 3.9 % على 
أســاس ســنوي، واســتمّر هذا االنخفاض 
10 شــهور متتالية، لتكون أطول مدّة منذ 

األزمة المالية العالمية في عام 2008”.
هــذا  “يشــكل  جونيــاك:  دي  أضــاف 
االنخفــاض مصــدر قلــق كبيــر لجميــع 
العامليــن في القطاع، ويمكننــا في غياب 
أي بوادر انفراج في األزمة التجارية، أن 
نتوقع اســتمرار بيئة األعمال القاســية في 
قطاع الشــحن الجوي. وندعو الحكومات 
حول العالم لتذكــر أن التجارة تلعب دوراً 
محوريــاً في تحقيق ازدهــار الدول، على 

عكس الحروب التجارية”.

األداء اإلقليمي:
آسيا والمحيط الهادئ

شهدت شــركات الطيران في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ قياســاً بالفتــرة ذاتها من 
عــام 2018، تراجعــاً فــي الطلــب على 
الشــحن الجوي بنسبة 5 % في أغسطس/

آب. وفضالً عن تباطؤ االقتصاد الصيني، 
أرخــت الحــرب التجارية بيــن الواليات 
المتحدة والصين بظاللهــا على المنطقة، 
وازداد الوضع سوءاً مع اإلغالق الموقت 
لمطــار هونج كونــج الدولــي، وهو أكبر 
مركز للشــحن فــي العالــم. ونظــراً ألن 
المنطقة تمثل أكثر من 35 % من إجمالي 
الطلب العالمي على الشحن الجوي، يشكل 

واالقتصاديــات اإلقليميــة األكثــر ليونة، 
واستمرار حالة الغموض حول بريكست، 
في حين ازدادت سعة الشحن بواقع 3.3 % 

على أساس سنوي.

الشرق األوسط
شــهدت منطقــة الشــرق األوســط أكبــر 
انخفاض في الطلب على الشــحن الجوي 
مقارنة بأي منطقة عند حدود 6.7 % علماً 
أن ذلك ترافق مع انخفاض سعة الشحن في 
المنطقة بنسبة 0.8 %. وتأثرت مستويات 
األداء فــي المنطقة منــذ الربع األخير من 
العام 2018 جّراء تفاقم التوترات التجارية 
وتباطــؤ التجــارة العالمية وإعــادة هيكلة 
شــركات الطيران. كما تفاقمت الضغوط 
تماشــياً مع حالة عدم اليقيــن االقتصادية 
الناجمة عن تقلب أسعار النفط بين أسواق 

المنطقة التي تعتمد على النفط.

إفريقيا
مــن جانب آخر، حققت شــركات الطيران 
اإلفريقية مستويات نمو أسرع من أي منطقة 
أخرى خالل أغســطس/آب 2019، بزيادة 
في الطلب بنسبة 8 % قياساً بالفترة ذاتها من 
العام 2018، ويعتبر ذلك استمراراً للتوجه 
التصاعدي في معدالت الطلب، والذي بدا 
واضحاً منذ منتصف عام 2018، ما جعل 
القاّرة اإلفريقية تسّجل األداء األقوى للشهر 
السادس على التوالي. وسجلت السعة نمواً 
قدره 17.1 % على أساس سنوي. وحققت 
الصالت االســتثمارية والعالقات التجارية 
القوية مع آســيا زيــادة برقم من خانتين في 
العام 2018.أحجام الشــحن الجوي بين القاّرتين خالل 

ألكساندر دي جونياك
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اإلنسانية في إفريقيا؛ واختبار عمليات التسليم التجارية غير العاجلة 
في المناطق الريفية باستخدام طائرات مسيّرة يتم إطالقها من سيارة 

توصيل الطرود الخاصة بالشركة.
كما قدمت الشركة المعلومات والبيانات للجهات التنظيمية الحكومية 
المســؤولة عن وضع قواعد العمليات التشــغيلية اآلمنــة للطائرات 

المسيّرة في الواليات المتحدة.
اآلفاق المستقبلية

يســاهم هذا االبتكار في تعزيــز إمكانات التطبيقــات الجديدة ضمن 
العديد من القطاعــات، حيث وضعت الشــركة خطــة طويلة األمد 
لتحديد عدٍد من اإلنجازات المرحلية الهامة التي تهدف إلى تحقيقها. 

ويشمل ذلك:
• توســيع خدمة توصيل الطــرود الخاصة بشــركة “UPS فاليت 
فورورد” بحيث تشــمل مستشــفيات ومجمعات طبيــة جديدة عبر 

مختلف أرجاء الواليات المتحدة األميركية.
• التطويــر الســريع لتقنيات الكشــف والتجنب األرضيــة من أجل 
التحقق من سالمة الطائرات المسيّرة، مع العمل على توسيع نطاق 

الخدمة في المستقبل.
• تشييد مركز لمراقبة العمليات المركزية.

• تسيير الرحالت الجوية المســيّرة خارج نطاق رؤية المشغل على 
أساس منتظم ومتكرر.

• إبرام شراكات مع مجموعة إضافية من شركات تصنيع الطائرات 
المســيّرة من أجل تصنيع طائرات جديدة تتمتع بقدرات متفاوتة من 

حيث الحمولة.
نقل السلع الخاصة وغيرها من السلع الخاضعة للوائح التنظيمية.• إضافة خدمات جديدة خارج قطــاع الرعاية الصحية، بما في ذلك 

ترخيص أميركي أول لتسيير رحالت الطائرات المسّيرة

ســتعمل الشــركة في البداية على توســيع خدمة توصيــل الطرود 
باســتخدام الطائرات المســيّرة لدعم المستشــفيات في جميع أنحاء 
البالد، وتوفيــر حلول للعمالء العاملين فــي قطاعات أخرى بجانب 
قطاع الرعاية الصحية، كما تخطط الشــركة لنقل مجموعة متنوعة 
من البضائع للعمالء من مختلف القطاعات في المســتقبل، وتسيير 

الطائرات المسيّرة في رحالت منتظمة خارج مدى رؤية المشغّل.
أول رحلة إليصال الطرود

وقامت “UPS فاليت فــورورد” فور حصولهــا على الترخيص 
بتاريــخ 27 أيلول/ســبتمبر الماضــي، بإطــالق أول رحلــة على 
اإلطــالق لتوصيل الطــرود باســتخدام الطائــرات المســيّرة إلى 
مستشــفى “ويك ميد” فــي مدينة رالــي بوالية كارولينا الشــمالية 
باســتخدام طائرة “إم 2” رباعية المراوح مــن “ماترنت”، والتي 
حصلت على إعفاء حكومي يســمح بتســيير الرحالت خارج مدى 
رؤيــة المشــغّل )BVLOS(، وهي المــرة األولى التــي يتم فيها 
السماح بتســيير هذا النوع من الرحالت إلجراء عمليات التوصيل 

المنتظمة والتجارية في الواليات المتحدة.
وأبرمت UPS في وقت ســابق من هذا العام شراكةً مع “ماترنت” 
المصنعة للطائرات المســيّرة إلطالق خدمة توصيــل طرود قطاع 
الرعايــة الصحية في مستشــفى “ويك ميــد”. وأثبتت هــذه الخدمة 
التجارية األولــى من نوعها، الجــدوى التجاريــة لعمليات توصيل 

المنتجات والعينات الطبية باستخدام الطائرات المسيّرة.
وتمكنت الشركة من إرساء مكانتها كشركة رائدة في مجال خدمات 
التوصيل باستخدام المركبات الجوية المسيّرة، حيث قامت باختبار 
الطائرات المســيّرة في مجال عمليات التوصيــل التجارية العاجلة 
فوق المياه، فضالً عــن تمويل ودعم عمليات توصيل المســاعدات 

تمهد “UPS فاليت فورورد” الطريق من أجل إيجاد خدمات مبتكرة جديدة للعمالء، بعد حصولها على أول ترخيص 
قياسي كامل من الفئة 135 لتسيير رحالت الطائرات المسّيرة “درون” والصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية في الواليات 
المتحدة، حيث يتيح الترخيص  إمكانية دمج الطائرات المسّيرة ضمن شبكة الخدمات اللوجستية الخاصة بالشركة.
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افتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولي

افتتح العاهل الســعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز مطار الملك 
عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم )1( في محافظة جدة.

ويعد المطار الجديد، الذي يقع على بعد 19 كيلومتراً شمال محافظة 
جدة، من أهم المشــروعات الحيوية التي شهدتها المحافظة، والتي 

تتمتع بثقل اقتصادي كبير.
وأشــار وزير النقل الســعودي، نبيــل العامودي، إلــى أن مرافق 
المطار تتسم بالشمولية والتجهيزات والتقنيات الحديثة المتطورة، 
ويأتي في مقدمها مجمع صاالت بمســاحة 810 آالف متر مربع، 
وبطاقة اســتيعابية تصل ألكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، تعمل 

تحت سقفه جميع الناقالت الجوية.

الصين تفتتح أكبر المطارات في العالم

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ رسمياً مطار “داشينغ الدولي” 
الضخــم في العاصمة بكين، ليصبح بذلــك أكبر مطار بالبالد وأحد 
أكبر المطارات في العالم. وصممت هذا المطار المهندسة العراقية 
الراحلة زها حديد، ويتخذ شكل طائر العنقاء بالرغم من أن البعض 
يرى أنه يشــبه نجمة البحر. وبلغــت كلفة المطار 63 مليار دوالر، 
وهو بحجم 100 ملعب لكرة القدم. وسيشغل 116 خطاً جوياً يربط 

بكين بـ122 وجهة دولية، ويضم 4 مدارج من الطراز العالمي. 
كما يعد المطار األكثر تقدماً، بأكبر نظام أوتوماتيكي إلدارة الحركة 
الجوية بالعالم، ونظام للكشــف التلقائــي عن العناصر الغريبة على 

مدارج الطائرات.

تأجير طائرات الهليكوبتر بمطار كنيديتعويضات ألسر ضحايا بوينغ 737

قال منظمو صندوق المساعدة المالية التابع لشركة بوينغ األميركية، 
إن الصنــدوق ســيدفع 144500 دوالر أميركــي لــكل أســرة من 
أســر 346 شــخصاً قتلوا في تحطم طائرتين 737 ماكس. وســيبدأ 
الصنــدوق، الذي تم اإلعالن عن إنشــائه فــي تموز/يوليو 2019، 
ويبلغ حجمه 50 مليون دوالر، قبول المطالبات من أقارب الضحايا 
علــى الفور. ولن يطلب من أقــارب الضحايا التنازل عن الحق في 

المقاضاة كشرط مسبق للمشاركة.
وأوقفــت “بوينغ” رحالت طائراتها 737 ماكــس منذ آذار/مارس 

الماضي، بعد تحطم طائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا.

تتجه شــركة أوبر تكنولوجيز للنقل التشاركي للتحليق في الجو في 
مدينة نيويورك، حيث ســيتمكن المستخدمون من ميسوري الحال 
قريباً من حجز رحــالت بطائرات هليكوبتر إلى مطار جون إف. 

كنيدي عبر تطبيقات الشركة.
يشــار إلــى أن الرحلة تســتغرق حوالــى ثماني دقائــق، وتتراوح 
تكلفتها بيــن 200 و225 دوالراً أميركياً للشــخص الواحد، وهي 
تشمل التوصيل بســيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب 
إلى المطار والعودة منه. كما يســتطيع الــركاب اصطحاب حقيبة 

سفر صغيرة.
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خدمة G5 وPublic WiFi في مطار بيروت
طـلـقـــت  أُ
فــي مطار 
فـيــــــق  ر
الحريـري 
في  الدولي 
بيــــروت 
  G5 خدمة 
 Publicو
 ،W i F i
والـتــــــي 

تؤمن خدمة االنترنت للمسافرين عبر المطار، في حضور وزراء 
االشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، واالتصاالت محمد شقير، 
واإلعــالم جمال الجــراح، باإلضافة الــى المســؤولين اإلداريين 

واالمنيين في المطار وممثلين عن شركات تكنولوجية عالمية.
وقد تم اإلطالق رســمياً بعد تجارب على الخدمتين من قبل تقنيين 
فــي “أوجيرو”، ثم كانت كلمة لشــقير، أشــار فيهــا إلى أن مطار 
بيــروت هــو المطار األول فــي المنطقة الذي ســتتوفر فيه خدمة 

.5Gالـ

“هايز ترافل “ستشتري “توماس كوك”

ستســتحوذ “هايز ترافل” الشبكة المستقلة الصغيرة لوكاالت السفر 
علــى نقاط البيع التابعة لـ“توماس كوك” في بريطانيا ويبلغ عددها 
555 نقطة اضطرت إلغالق أبوابها بســبب إفالس شــركة السفر 
فجــأة في 23 أيلول/ســبتمبر. كما وظفت “هايــز ترافل” 421 من 
الموظفين السابقين في “توماس كوك” ويمكن أن توظف آخرين في 
المستقبل.  وتثير عملية إعادة الشراء بعض األمل لجزء صغير من 
تســعة آالف موظف في “توماس كــوك” في المملكة المتحدة فقدوا 

وظائفهم مع إفالس المجموعة.

لوفتهانزا تدرس االستحواذ على أليتاليا

تستعد شركة الطيران األلمانية “لوفتهانزا” لالشتراك في عرض 
لالســتحواذ على الشــركة اإليطالية المفلســة “أليتاليا” في صفقة 
يمكن أن تســاعد في اســتعادة عافيتها مــن دون الحاجة إلى ضخ 
أمــوال جديدة فيهــا، حيث كانت تفكر في شـــــراء ما بين 15 % 
و20 % من أسهم “أليتاليا” لكنها اضطرت إلى استخدام مواردها 
المالية إلنقاذ شــركة الطيران منخفض التكاليف التابعة لها “يورو 
وينجز”، لذلك قررت المســاهمة في خطة إنقاذ “أليتاليا” من دون 

شراء أسهم فيها.

رحلة طيران بطاقم نسائي كامل

قام “الطيران العماني” بتســيير رحلة طيران بطاقم نسائي كامل 
مــن طاقــم القيادة إلــى طاقم الضيافــة، وصوالً إلــى اإلجراءات 
األرضية في المطار، وذلك بمناســبة يوم المــرأة العُمانية، حيث 
تحتفل سلطنة ُعمان بتاريخ 17 تشرين األول/أكتوبر من كل عام 

بالمرأة العمانية.
يشــار، إلى انه وبحســب التقرير الســنوي الصادر عن مؤسســة 
المــرأة العربية عــام 2018، حصدت ُعمــان المرتبة األولى في 

تمكين المرأة.
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“إيرباص” تستثمر في تركيا
تســتثمر  أن  المتوقــع  مــن 
مجموعة إيرباص األوروبية 
للصناعـــــات الفضائـيـــــة 
والدفاعيــة، قرابــة مليارين 
ونصــف مليــار دوالر فــي 
تركيا في عــام 2020، كما 

يتوقــع ارتفاع هذا الرقم إلى 5 مليــارات دوالر بحلول عام 2030. 
وحافظت تركيا وإيرباص على سجل تعاون قوي وناجح في قطاع 
الطيران المدني والعسكري لقرابة 30 عاماً. وتعد  تركيا رابع أكبر 
زبون لشركة إيرباص، وأن 270 طائرة من صنعها تستخدم في من 

خالل 9 شركات طيران في تركيا.

طائرة اإلمارات A380 تصل القاهرة
اســــتـقـبـل مطار 
الدولـــي  القاهــرة 
طائـرة طـيــــران 
اإلمارات العمالقة 
A380 في رحلتها 

المنتظمة األولى.
متن  على  ووصل 

الطائــرة  وفد  ضم الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران اإلمارات 
عادل الرضا وعدد من كبار الشخصيات، وكان في استقبالهم رئيس 
مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والمالحات الجوية أحمد 

ماهر جنينة، وعدد من المسؤولين الرسميين.

صفقة استحواذ لدبي لصناعات الطيران
كشف الرئيس التنفيذي لشركة دبي 
لصناعات الطيران  فيروز تارابور، 
توســعة  إلــى  تميــل  الشــركة  أن 
أسطولها من خالل االستحواذ على 
شركة منافسة، وذلك بعدما لم تتمكن 
الشــركة مــن االتفاق علــى طلبية 

كبيرة من إيرباص وبوينغ.
ونقلت وكالة رويترز عن تارابور قوله، إن الشــركة التي باتت في 
مصــاف كبار مؤجري الطائرات، ســتتجه نحو التوســع من خالل 
النمــو الذاتــي، بما فــي ذلك إبرام صفقــات بيع وإعــادة تأجير مع 

شركات طيران، وكذلك استحواذ محتمل على منافس كبير.

بناء مطار لخدمة التاكسيات الطائرةتطوير سيارة طائرة كهربائية
شــركة  أعلنت 
تـصـنـيـــــــــع 
الطـائــــــرات 
األميركـيـــــة، 
بوينغ، وشـركة 
الســــــيـارات 
الريـاضـيـــــة 

األلمانية، بورش، عن تعاون بينهما لتطوير سيارة كهربائية يمكنها 
الطيــران. ولم يتضمن اإلعــالن أي تفاصيل حــول تكلفة المركبة 
الجديدة أو الموارد األخرى التي تخطط الشــركتان لالستثمار بها، 

كما أنهما لم تحددان تاريخاً معيناً أو تقديراً لسعرها التجاري.

تعتزم شــركة سكاي 
بـورتـــس البريطانية 
افتتــاح أول مطـــار 
في العالــم للطائرات 
العموديـة الكهربائيـة 
في سنغافورة، بهدف 
إنشاء شــبكة عالمية 

لخدمة التاكسيات الطائرة. وتعتزم استعراض عمليات إقالع وهبوط 
الطائرات العمودية في منطقة مارينا باي بسنغافورة خالل فاعليات 
معرض باسم “المؤتمر العالمي ألنظمة النقل الذكية”، ومن المقرر 

قيام شركة فولوكوبتر األلمانية بعرض طائراتها الكهربائية.

االتحاد للطيران تطلق بوينغ 787

بدأت االتحاد للطيران بإطالق طائرة بوينغ 9-787 دريمالينر على 
رحالتها اليوميــة إلى ميالنو،,تضم طائرة بوينــغ 9-787 المرتبة 
بنظام الدرجتيــن 299 مقعداً، وهي أول طائــرات دريمالينر التي 

تقدم المقاعد السياحية الرحبة.
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Amarok بيك أب من “فولكس فاغن”

تويوتا LQ المزودة بالذكاء االصطناعي

أصبحــت ســيارات Amarok التي ينتجها فولكــس فاغن من بين 
أشــهر سيارات “البيك آب” حول العالم، ذلك بفضل قدراتها العالية 
على اجتياز أصعب الطرق وتأمين قدر كبير من الراحة والرفاهية 
للسائق. وتتميز هذه السيارة بتصميم عصري للهيكل، وظهرت فيه 
معالم الســيارة األنيقة من خالل الواجهــة األمامية الكبيرة المزودة 

بمصابيح LED وشبك مطلي بالكروم.
وتعمل فولكس فاجن Amarok بيك أب بنظامي دفع مختلفين أمامي 
ورباعي، وتعتمد على محرك ديزل بـ6 أســطوانات ينتج قوة 258 
حصان ميكانيكي وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 

8 سرعات.

كشـــــــفـت 
شــــــركـــة 
تــــا  يــو تـو
ز  ر تــــو مو
عن  مؤخـراً 
 LQ سـيارة 
ئيــة  لكهربا ا
بمميــــزات 

خاصة.
وتمتلــك LQ هيكالً مميزاً مصنــوع من المعدن وألياف الكربون، 

وهو ما يمنحها مزيد من الصالبة وخفة الوزن في آن واحد.
وتعتمد الســيارة على شــبكة كاميرات تساعد الســائق على رؤية 
محيط السيارة من دون الحاجة إلى مرايا جانبية أو مرايا الصالون 

الداخلية.
كمــا حــازت LQ على نظــام Yui وLQ للقيــادة الذاتية من دون 
تدخل من الســائق، ونظام يساعدها عبر األقمار الصناعية إليجاد 
مكان لركنها، باإلضافة إلى نظام لتنقية هواء المقصورة قادر على 

إنتاج نحو ألف ليتر من الهواء في الساعة.

“المبورغيني” تسجل رقمًا جديداً

حققت “المبورغينــي هوراكان” إنجازاً متميــزاً خالل فترة إنتاج 
امتدت لخمس سنوات فقط، حيث خّرجت 14,022 سيارة منها عن 
خط التصنيع، مســجلة بذلك خطوة بارزة فــي مجال إنتاج الطراز 
 V10 من “المبورغيني” وتميزت بمحرك V10 المــزود بمحرك
مــن الجيــل القادم مع ميــزة التحكــم بديناميكيات المركبــة ومزايا 

ديناميكية هوائية من الجيل القادم.

سيارة الشعب لهذا العام
حازت ســـيـارة 
 Continental
GT V8 مــــن 
Bentley على 
جوائــز بــارزة 
توزيع  في حفل 
جوائــز “نيــوز 
 ” ر تـــــــو مــو

اإلنـكـلـيـزيــــــة والـتــي أقـيـمــــت فــي لـنــــدن.
وتم تتويج Continental GT V8 بلقب “ســيارة الشعب” ولقب 

“أفضل سيارة بريطانية الصنع لعام 2019”.

T-Roc من R الموديل الرياضي
أعلنت شـركة 
فولكـس فاغـن  
إطــالق  عــن 
الـمـوديـــــــل 
 R الرياضـــي
من ســيارتهـا 

T-Roc المدمجــة، التي تنتمي لفئــة SUV. ويعتمد الموديل على 
سواعد محرك تربو رباعي األسطوانات سعة 2.0 ليتر، وتتضافر 
جهــود المحــرك مع نظام الدفــع الرباعي لدفع الســيارة من الثبات 
إلــى ســرعة 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، وتصل الســرعة 

القصوى إلى 250 كلم/س.
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H2 Energyشراكة بين “هيونداي” و
شـــركة  أكـــدت 
ي  ا نـــــد هيـو “
مــوتـــــــورز”، 
إطالق شـــراكتها 
مـــع شـــــــركـة 
لهيـدروجيـــــن  ا

السويســرية H2 Energy، فــي إطار ســعيها لتعزيز وجودها في 
ســوق أوروبا للســيارات التجارية الصديقة للبيئة، حيث تســتهدف 
الشركة الجديدة بيع 1600 شاحنة تعمل بخاليا الوقود والهيدروجين 
في الدول األوروبية بحلول 2025. ومن خالل هذه الشراكة، ستقدم 

“هيونداي موتور” شاحناتها الكهربائية التي تعمل بخاليا الوقود.

 Inkas Armored V M مصفحة جديدة من
 Inkas شــركة  كشفت 
Armored V M عــن 
المصفحــة  ســيارتها 
Sentry APC، والتي 
تحقــق درجة عالية من 
الحمايــة، وتتمتع بدرع 
مــزدوج علــى الهيكل 

والنوافذ وفقاً لفئة الحماية VPAM (VR) 8، وبذلك تكون مضادة 
لقذائف بندقية عيار 7.62 ملم. وتعمل بمحرك ديزل تربو V8 سعة 
6.7 ليتــر، وتصل ســرعتها إلى 140 كلم، وهــي مجهزة بمخرج 

طوارئ، ونظام الرؤية الليلية اإللكتروني.

سيارة RS7 الرياضية من “أودي” “بورش” تقدم Taycan الكهربائية
شــركة  كشــفت 
أودي عن أيقونتها 
الرياضية،   RS7
لفئة  تنتمــي  التي 
الكوبيه  موديالت 

رباعية األبواب.
وتعتمد السيارة على سواعد محرك تربو مزدوج V8 سعة 4 ليتر، 
وبفضــل هذه القوة تتســارع الســيارة من الثبات إلــى 100 كلم/س 
فــي غضون 3.6 ثانية، في حين تصل ســرعتها إلى 250 كلم/س. 
وتستهلك السيارة 11.4 ليتر/100 كلم، وذلك بفضل االعتماد على 

نظام دفع هجين معتدل.

أعلنت شركة 
بـورش عــن 
طـــرح أولى 
ســــيـاراتـهـا 
الكهربائـيـــة 
 ،Ta y c a n
وتـتـوفــــــر 

الســيارة بالموديل Turbo والموديل Turbo S. وتتسارع السيارة 
مــن الثبات إلى 100 كلم/س في غضــون 2.8 ثانية فقط، في حين 
تصل سرعتها إلى 260 كلم/س. وتحتاج البطارية لشحن 80 % من 

سعتها إلى 23 دقيقة بفضل تقنية 800 فولت.

صناعة السيارات األلمانية تواجه أزمة

ذكر تقرير نشــره موقع ميديا بارت الفرنســي، أن قطاع السيارات 
األلماني يعاني من أزمة بالغة بسبب انخفاض المبيعات والصادرات 

ونماذج المركبات الكبيرة للغاية والملوثة للبيئة.
وأشــار التقرير إلى أن إنتاج السيارات األلمانية انخفض بنسبة 12 
%، كما انخفضت الصادرات بنســبة 14 % خالل األشهر الثمانية 

األولى من 2019، وفقاً لالتحاد الفدرالي للسيارات.

1.8 مليار دوالر إلنتاج مازيراتي في إيطاليا
تعتزم شركة مازيراتي 
اســــتثمار 1.6 مليــار 
يـــورو )1.8 مليـــــار 
دوالر( في إطار تعزيز 
إنتاجها اإليطالي بسيارة 
رياضيــة جديدة متعددة 
االســتخدامات إضافــة 

إلى إطالق نسخة هجين من سيارتها الناجحة “غيبلي”.
وتعتمد مازيراتي - المملوكة لمجموعة “فيات كرايسلر أوتوموبايلز” 
على حمالت إطالق منتجاتها الرئيســية في تعافي مبيعاتها بعد عدة 

أرباع شهدت تدنياً للمبيعات وتقلصاً في أسهم الموزعين.
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HILUX تعديالت على تويوتا
شـــركة  استعرضت 
تويوتا، أحدث نموذج 
مـركــبـــــات  مـــن 

.HILUX
 HILUX وحصلت 
2020 على العديـــد 

مــن التعديالت التي شــملت تصميــم الهيكل والواجهــات األمامية 
والخلفية، وجاءت بمصابيح مميزة. أما المقصورة الرئيســية فأتت 
بمقاعد مريحة، وحصلت على عجالت مقاس 18 بوصة، ومحرك 
4 أســطوانات ســعة 2.4 ليتــر، وميــزةtart-stop التــي تقلل من 

استهالك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

“كريم” تطلق خدماتها بالموصل
قالــت شـــركة 
كريم، منصـــة 
اإلنـتـرنــــــت 
فــي  العاملــــة 
مجــال التنقــل 
والتـوصـيــــل 
والـخـدمــــات 

المالية، في بيان، إنها أطلقت خدماتها في محافظة الموصل العراقية.
وقــال المديــر العام لكريــم في العــراق محمد الحكيــم، إن العراق 
تخــوض حالياً مرحلة من التحوالت والتغييرات في ظل إعادة بناء 

البنية التحتية وعودة الحياة لطبيعتها.

“أوبر” تتيح لركابها االتصال بالشرطة
أوبر  شــركة  اضافــت 
الخصائص  من  المزيد 
إلــى تطبيقها لتحســين 
عوامل األمان للركاب.

الخصائــــص  وتركـز 
الركاب  على مســاعدة 
فــي التأكــد مــن أنهــم 

سيركبون السيارة المقصودة بالفعل، وتتضمن إرسال تقرير مباشر 
أثناء الرحلة بما يتيح للراكب إبالغ الشركة عن أي تجاوز من جانب 
الســائق، وكذلك تمت إضافة خاصية تتيح للراكب والسائق إرسال 

رسالة نصية إلى شرطة النجدة أثناء الرحلة.

F-Type ... موديل خاص من “جاغوار”
كشــــــفــت 
كـــة  شـــــر
جـاغــــوار 
عن الموديل 
لـخـــــاص  ا

 ،F-Type مــن أيقونتهــا R-Dynamic Limited Edition
الــذي يقتصر إنتاجه على 200 نســخة. وأوضحت الشــركة، أن 
الموديل الخاص بنســختيه الكوبيه والكابريو يعتمد على ســواعد 
محرك كمبريســور V6 سعة 3 ليتر بقوة 380 حصان. وتزدان 
المقصــورة الداخلية للموديــل الخاص بتجهيــزات جلدية فاخرة 

ومقاعد قابلة للضبط ، والدواســات المصنوعة من الفوالذ.

“أسطورة الطرق الوعرة” ...
اســـتعرضـت “النـد 
روفـــر” نموذجهـــا 
الجديد من ســيارات 
Defender الـتــــي 
بـ“أســطورة  تعرف 

الطرق الوعرة”.
وجاءت السيارة الجديدة بهيكل أنيق ومميز. وستطرح هذه السيارة 
بنموذجين: نموذج كوبيه مزود بـ6 مقاعد كحد أقصى، ونموذج آخر 
بأربع أبواب مزود بـ5 أو 6 أو 7 مقاعد للركاب، لتعمل هذه النماذج 
بمحركات بنزين 2 و3 ليتر بعزم 296 و395 حصاناً، ومحركات 

ديزل بقوة 197 و296 حصاناً.

BENTLEY CORNICHE
ت  د عــــــــا أ
 B e n t l e y
إنتاج واحـــدة 
مـــن أكـثــــر 
ســـيـاراتهـــا 
لـعـريــقـــــة  ا

تميزاً.
فقــد أُعيــد تصنيــع ســيارة Corniche 1939 مــن جديــد ألول 
مــرة، وجاء إعادة إنتــاج هذا الطراز المميز ليســلّط الضوء على 
اإلمكانيــات الفريدة التي تجمع بين فخامــة التصميم والتكنولوجيا 

المبتكرة والخبرة الواسعة.
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“فورموال إي” تستعد للظهور بالمنطقة

تاكسي كروه لذوي االحتياجات الخاصة

من المنتظر أن تثير سيارة 
ســـــبـاق “فـورمــوال إي” 
الكهربائية “إي كيو سيلفر 
آرو 01” مــن مرســيدس 
- بنــز، حمــاس الجمهور 

بحضورها األول في المنطقة خالل أسبوع جيتكس للتقنية 2019، 
حيث تُشــّكل واحــدة من أحدث اإلضافات إلى تشــكيلة الســيارات 
المشاركة في بطولة “إيه بي بي فورموال إي” التي ينظمها االتحاد 
الدولي للســيارات. وتستثمر الشــركات العاملة في الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيا بكثافة بمجال تجربة العمالء، حيث بلغ حجم سوق 

تجربة العمالء بالمنطقة 800 مليون دوالر.

دشـــنت شـــركة 
ت  صـــــال ا مــو
)كروه( في قطر، 
أعداداً جديدة من 
سيارات “تاكسي 
كــروه” والـتـــي 
تقــدم خدماتـهـــا 
لألشـــخـاص من 
ذوي االحتياجات 

الخاصــة والمجهــزة بكل اشــتراطات االمن والســالمة والمعدات 
االساسية التي تجعل هذه الخدمة ميسرة ومريحة.

Abarth 695 موديل خاص من
كشفت شـــركة فيات عن 
موديل خاص من أيقونتها 
Abarth 695، وذلــك 
احتفــاالً بمرور 70 عاماً 
على تدشــــين العالمـــة 

.Abarth
ويتميز هذا الموديل من خالل األسبويلر الخلفي الكبير القابل للضبط 
فــي 12 موضعاً مختلفاً. وعلى صعيد الدفع، ينبض بداخل الموديل 
الخاص محرك تربو ســعة 1.4 ليتر. وتتســارع السيارة من الثبات 
إلــى 100 كلم/س في غضــون 6.7 ثانية، في حين تقف الســرعة 

القصوى على أعتاب 225 كلم/س.

حملة استكشافية إلنفينيتي في البتراء
إنفينيتــي  شــركة  أعلنــت 
عــن  المحــدودة،  للســيارات 
دعمهــا لحملة استكشــافية في 
مدينة البتراء األثرية باألردن، 
التــي تتميز باســتخدام تقنيات 
تصويــر مــن وكالــة الفضاء 
األميركية “ناســا”، وأسطول 
مــن ســياراتها من فئــة الدفع 

الرباعي. وتهدف هــذه الحملة التي انطلقت بالتزامن مع احتفاالتها 
بالذكرى السنوية الثالثين على تأسيسها، إلى زيارة موقع استكشاٍف 

أثري جديد يجسد رمزاً لتطور علم اآلثار الحديث.

Sports Cup Edition الكشف عن
كشــفت شركة 
بورشـــه عــن 
لـمـوديـــــــل  ا
ص  لــخـــــــا ا
 Sports Cup
Edition مــن 

أيقونتهــا Cayman GT4 718، والذي يتألــق بمالمح موديالت 
الســباق. ويعتمد الموديل الخاص على ســواعد محرك أوسط يعمل 
بتقنية الســحب طبيعي ســعة 4 ليتر ومكون من 6 أسطوانات يزأر 
بقــوة 420 حصــان. وتزدان المقصورة الداخليــة بتجهيزات الجلد 

األسود وفرش ألكانتارا.

“دايهاتسوكوبيه” رياضية صغيرة
كشــفت شركة 
دايـهـاتســــــو 
نـيـــــــة  بـا ليا ا
عـن ســـــيـارة 
كوبيه رياضيـة 
صغيـرة. وقــد 

جــاءت Copen بهيكل مميز بطــول 3.3 م، كما تميزت بمصابيح 
LED، وسقف متحرك يمكن إخفاؤه داخل الهيكل لتتحول المركبة 
إلى ســيارة مكشــوفة. أمــا المقصــورة الداخلية فتزينــت بعناصر 
مصنوعة من أليــاف الكربون، وحصلت على واجهة قيادة بأنظمة 

مولتيميديا متطورة، مزود بمستشعرات كهربائية.
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“جاغوار الند روفر” تقفل في إنكلترا
شـــركة  أقفلت 
ت  ا ر لســــيا ا
نيـــة  يطا لبر ا
“جاغوار النـد 
أحـــد  روفر”، 
في  مصانعهــا 
بعـــد  إنكلتــرا 
نحو 3 أســابيع 
مــن افتتاحــه، 
لتثبيت معـدات 

جديدة فيه تؤهله لصناعة سيارات كهربائية، على أن تفتتحه مجدداً 
في الخريف.

وأكدت الشــركة أن تداعيات “بريكســت” وانخفــاض الطلب على 
طرازات الشركة، ليس السبب في الخطوة.

وتعتــزم “جاغــوار” إغالق جميــع مصانعها فــي بريطانيا خالل 
األسبوع األول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في محاولة لخفض 
تكلفة التعطــل المحتمل نتيجة خروج المملكــة المتحدة من االتحاد 

األوروبي.

103EX تعود إلى رولز - رويس

تحتفــل رولز-رويس موتور كارز بعودة طرازها االختباري فيجن 
نكســت 100 الذي يحمل الرمز 103EX إلــى دارها في جودوود 

التي تشكل المحطة األخيرة لـ103EX بعد رحلة حول العالم.
طرحــت هــذه الســيارة الفريدة عــام 2016 وتضــم مجموعة دفع 
كهربائية بالكامل ونظام قيادة مستقل تماماً وذكاًء اصطناعياً محّسناً. 
وتمثل هذه الســيارة المتّصلة بالكامل وذاتية الحركة، نظرة العالمة 
إلى مستقبل التنقل الفاخر، حيث ال مكان ألي مساومة على اإلطالق.
وبعد الكشــف عنها رســمياً على مســرح راوندهاوس في لندن، تم 
عرضها في جودوود لفترة قصيرة ثم انطلقت في رحلة عالمية تخللها 

ظهورها في فعاليات إعالمية وفعاليات للعمالء في أرجاء العالم.

سيارة تعمل بالكحول الميثيلي

كشفت شركة Gumpert Aiways Automobile عن سيارتها 
Nathalie الكهربائية، التي تعمل بالكحول الميثيلي “الميثانول”. 
وتأتي الســيارة بإطار أنبوبي شبكي مع هيكل من ألياف الكربون، 
وهــي تعتمد على ســواعد محــرك كهربائي علــى كل عجلة من 

عجالت السيارة لتوليد قوة 600 كيلوواط.
كذلك، تتضافر جهود المحــركات مع نظام الدفع الرباعي لتنطلق 
السيارة بسرعة قصوى 300 كلم/س، ويتم شحن خزان الميثانول 
فــي زمــن ال يزيد علــى 3 دقائق، وهو ما يكفي لبلوغ مدى ســير 

850 كلم.

مرسيدس X - بيك آب بتعديالت شرسة

أجــرت الشــركة البريطانيــة Khan Design، بعض التعديالت 
التصميمية على مرسيدس الفئة X البيك آب لزيادة مالمح السيارة 
العدوانيــة، التــي تتمتع بشــخصية مهيبة يرســم مالمحها الطالء 
األسود والمئزر مع اإلسبويلر الجديد على المقدمة ومداخل الهواء 
الشــبكية والزجاج المعتم مع توسعة الرفارف.وتزدان المقصورة 

الداخلية للسيارة المعدلة بالتجهيزات الجلدية الفاخرة.
تتألــق التجهيــزات الداخلية أيضاً، بخيوط حياكــة حمراء متباينة، 
وعصا ناقل الحركة األوتوماتيكي والمكســوة بالجلد، مع شعارات 

الشركة البريطانية.
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يؤدي إلى زيادة اإلنفاق بأكثر من 3.4 مليار 
دوالر في الســنة فــي دول مجلــس التعاون 
الخليجــي. وقــد عبــر أكثر مــن 78 % من 
المشاركين في اإلســتطالع عن رغبتهم في 
زيــادة معدل إنفاقهم علــى الترفيه إذا ما لبّت 
العروض المقدمة احتياجاتهم الخاصة، األمر 
الذي ســيؤدي إلى زيادة في متوسط اإلنفاق 
على أنشطة الترفيه بنسبة 8.5 % لكل أسرة.

الفرص المتاحة
هنــاك العديــد مــن الفــرص المتاحــة أمام 
حكومــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
لزيــادة الطلــب والعائد على االســتثمار في 
قطاع الترفيه، وزيادة مســاهمته االقتصادية 
في المنطقة. وقد حدد مركز الفكر 3 أولويات 
في هذا السياق لحكومات دول مجلس التعاون 

الخليجي، وهي:
- االرتقاء بمستوى الحس الفني والثقافي

ال يشــارك المســتهلكون فــي دول المجلس 
في الفعاليــات الفنية والثقافية بما فيه الكفاية. 
ويتعيــن علــى الحكومــات أن تــروج لتلك 
النشــاطات من خالل إتاحة العروض الفنية 
والثقافية وتيسير سبل الوصول إليها، إضافة 

الترفيه في دول الخليج يعزز النمو والعائدات

أشـار تقرير جديد صادر عن مركز الفكر (Ideation Center)، في شركة “ستراتيجي &”، التابعة بدورها لشبكة 
(بي دبليو سي)، إلى أن حكومات مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تحقق عائدات إضافية بقيمة 3.4 مليارات 

دوالر أميركي سنوياً، من خالل مواءمة استثماراتها في قطاع الترفيه مع احتياجات المستهلكين فيها.

يــرى الشــريك في شــركة ســتراتيجي & 
الشرق األوسط، بهجت الدرويش، أن أنشطة 
الترفيــه تؤثر إيجاباً علــى رفاهية الحياة في 
المجتمع بعدة أشــكال، من خــالل ارتباطها 
على الصعيد المحلي مع أنشطة فنية وثقافية 
ذات صلــة، وزيادة مشــاركة المواطنين في 
فعاليات ترفيهية، والتأكيد على روح االنتماء 
بين مختلف المجموعات ضمن المجتمع، ما 
يــؤدي إلى تعزيز جودة حياتهم بشــكل عام. 
الفتــاً إلــى أنه يجــب على حكومــات الدول 
الخليجية إعطاء األولوية لالستثمارات التي 
تالئم االحتياجات المحددة للمستهلكين في هذا 
القطاع، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من تلك 

المبادرات.
نظرة المواطنين للترفيه

وأظهر اســتطالع أجراه مركز الفكر شــمل 
1200 مســتهلك مــن دول مجلــس التعاون 
الخليجي، أن مواطني دول المجلس والمقيمين 
فيهــا يقدرون توفر خيــارات ترفيه متنوعة. 
ويرى ثلثــا المشــاركين في االســتبيان، أن 
الترفيه “ضرورة” لجودة الحياة واالزدهار. 
ومن بين الفوائد األساسية التي ذكروها كانت 
تحســين نمط الحياة وزيادة سعادتهم 69 %، 
وتقوية العالقات األســرية 50 %، وتعزيز 

الروابط االجتماعية 39 %.
اإلنفاق على الترفيه

بشــكل عام يبلغ متوســط إنفاق المستهلكين 
على الترفيه في دول مجلس التعاون 6.2 % 
من إجمالي دخلهم. وعلى سبيل المقارنة وفقاً 
لتقارير حكومية، بلغ متوسط إنفاق األسر في 
المملكة المتحدة على فئات الترفيه ذاتها نحو 

4.2 % من إجمالي الدخل في عام 2018.
في ســياق متصل، قال المستشــار التنفيذي 
األول في “ســتراتيجي &” الشرق األوسط 
كريم سركيس: وفقاً لما أشار إليه المستهلكون، 
فإن تحســين الخدمات والعروض المقدمة قد 

إلى إنشاء وتخصيص مساحات خاصة بها، 
وتشجيع الناس على المشاركة فيها من خالل 

تجارب غامرة وتفاعلية.
التركيز على العروض الترفيهية في األحياء
تتمثل األولوية الثانية لحكومات المجلس في 
تحفيز االســتثمار لتوفير عــروض ترفيهية 
شــاملة في األحياء. ويجــب إعطاء األولوية 
لمراكز الترفيه العائلية لما تحققه من ربحية 
عالية )يبلغ العائد على االســتثمار 20 % أو 
أكثر(. كما يجب أن تكون الحدائق الحضرية 
الخارجية متاحة بشكل أكبر، خاصةً بالقرب 

من الوجهات الرئيسية في المدن.
االستثمار بحذر أكبر في المتنزهات الترفيهية
على الرغم من ارتفاع الطلب على المتنزهات 
الترفيهية، إال أنه يتعين على الحكومات تقييم 
أي فرصة بحذر، حيث تتطلب هذه المتنزهات 
استثمارات ضخمة ومتعددة، عادة ما تطول 
فتــرة تغطيتها بالعائدات، ويعزى ذلك جزئياً 
إلى ارتفاع تكاليفها التشغيلية. ولكن إذا حققت 
هذه االســتثمارات النجــاح، فيمكن أن تحقق 
وتزيد العائدات الضريبية.زيــادة فــي فرص العمــل وتجذب الســياح، 

بهجت الدرويش كريم سركيس
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المهيني مديراً لـ“العربية” و“الحدث”

استقالة بارنيت من “إم بي سي”

قام مجلس مديري شبكة العربية 
اإلخبارية بتعيين ممدوح المهيني 
مديــراً عامــاً لقناتــي “العربية” 
و“الحدث”، إثر اســتقالة وانتقال 
مدير عام الشبكة نبيل الخطيب، 
للعمــل فــي مشــروع إعالمــي 
كبير، والذي سيســتمر في تقديم 

االستشارات لمجلس التحرير.
وســبق أن تقلد المهيني رئاسة تحرير المواقع والمنصات الرقمية 
للقناتين على مدى 4 ســنوات، وانتقل بعدها ليتســلم منصب نائب 

المدير العام.

استقال االعالمي البريطاني سام 
بارنيت، بعد 18 عاماً على توليه 
زمــام األمــور فــي المجموعة، 
وبعد أن اضطلع مؤخراً بإطالق 
مشاريع إعالمية عديدة مثل قناة 
mbc العراق وmbc5 الموجهة 

للمغرب العربي.
تولــى بارنيت منصــب الرئيس 
التنفيذي لمجموعــة MBC في 

عــام 2011، وكان قد انضم إلى المجموعة عام 2002، وهي التي 
تشغل العديد من المحطات التلفزيونية.

الخطيب مديراً عامًا لـ“الشرق”
عينت المجموعة الســعودية لألبحاث 
والتســويق اإلعالمي نبيــل الخطيب 
مديراً عاماً لمحطة الشرق التلفزيونية 
التابعة للمجموعــة، المتخصصة في 

اإلعالم المرئي والمسموع.
يشار إلى أن مشروع قناة الشرق سيتم 
إطالقه بالتعاون مع مجموعة بلومبرغ 

االعالمية.
يذكر أن المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق وشركة بلومبيرغ 
قد سبق وأعلنتا عن مشروع “بلومبيرغ الشرق” ومقره مركز دبي 

المالي العالمي في إطار اتفاقية تعاون استراتيجية بين الطرفين.

بيبسي تطلق “بيبسي بالك” الجديدة
قامــت شـــــركة بيبســـي 
بالتعاون مــع فرقة البوب 
 Now United العالميــة
إلطالق منتج بيبسي بالك.

وقدمت الفرقة الموســيقية 
الشــهيرة المؤلفــة من 14 
مغــّن وراقص مــن جميع 
أنحــاء العالــم، عروضــاً 

فنيــة حية احتفاالً بتقديم المشــروب ألول مرة فــي المنطقة، وذلك 
بحضــور جمهور كبير يضم عشــاق الفرقة الموســيقية ونشــطاء 

مؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي.

متحف اللوفر ُيعد ألحد أكبر معارضه
أعدّ اللوفر أكثر من 160 
لوحــة وتمثــاالً وغيرها 
من األعمــال الفنية التي 
ترجــع لعصــر النهضة 
لعرضهــا فــي معرض 
بذكرى  لالحتفــال  يقــام 

مــرور 500 عــام على وفاة دافنشــي. ويضم المعــرض 24 لوحة 
أعارتها له الملكة إليزابيث الثانية بعضها لدافنشــي والبعض اآلخر 

لفنانين آخرين تعرض لوضع لوحات دافنشي في سياقها.
ويتوقع المتحف أن يجتذب معرض دافنشي نصف مليون زائر على 

األقل حتى انتهائه في 24 شباط /فبراير 2020.

اتحاد االرتباط اإلفريقي لخدمات األخبار

وقعت وكالة ســي ســي تي فــي لفيديوهات األخبــار اتفاقات مع 3 
منصات إعالمية أفريقية  لتزويدهــا بالخدمات اإلخبارية في إطار 
اتحــاد االرتبــاط اإلفريقــي. وقــد انضمت حتى اآلن 29 مؤسســة 
إعالمية من مؤسســات اإلعالم من التيــار العام من 26 بلداً إفريقياً 

إلى االتحاد.
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معرض الفن المعاصر يوسع دائرته27 فيلماً في مهرجان القاهرة السينمائي

يجهــز مهرجان القاهرة الســينمائي إلنطالق الــدورة 41 في 20 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، والذي ســيمتاز للمــرة األولى في 
تاريخــه بوجــود أكثر من 20 فيلماً طويالً فــي عروضها العالمية  

األولى، يضاف إليها 7 أفالم قصيرة.
ومن بين قائمة العرض األول في الدورة المقبلة فيلمان شاركا من 
قبل كمشروعات في ملتقى القاهرة لصناعة السينما، هما: اللبناني 
“بيروت المحطة األخيرة” في 2016، والتونســي “قبل ما يفوت 

الفوت” في 2018.

 تطــرح األعمال المشــاركة في المعرض الدولــي للفن المعاصر 
)فيــاك( في دورته السادســة واألربعين التــي افتتحت في باريس 
مجموعة كبيرة من القضايا اإلنسانية منها البيئة وخروج بريطانيا 
من االتحــاد األوروبي واالقتصاد ولقمة العيش والهجرة والحوار 

بين األزمان والموت.
يســتضيف المعــرض العريــق 199 غاليــري من أنحــاء العالم، 
خصص ألفريقيا وآسيا وجنوب أفريقيا والشرق األوسط هذا العام 

مساحة كبيرة على حساب المساحة التي تُعطى لفرنسا.

إطالق حملة reduce خفف بالستيك

أطلقــت Public Matters Lebanon حملــة بيئية تحت عنوان 
reduce خفــف بالســتيك، موضوعها تلوث بيئة لبنــان البحرية 

بفعل استعمال البالستيك، أما أبطالها األساسيون فهم األطفال.
وتشمل الحملة عرض فيديو من إخراج ناصيف الريس ومشاركة 
الممثل اللبناني بديع أبو شــقرا، في دور السينما اللبنانية ومحطات 
التلفزيون المحلية وشاشات اللوحات االعالنية ومنصات التواصل 

االجتماعي.
والالفــت في هــذه الحملة تعاون عــدد من الفرقاء الرســميين مع 
Public Matters Lebanon لتنفيذ 3 خطط عمل أعدت لتغطي 

أكبر عدد ممكن من المناطق اللبنانية.

“اإليرلندي” في “القاهرة السينمائي”

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم اإليرلندي 
The Irishman للمخرج الشــهير مارتن سكورســيزي، ليكون 

فيلم افتتاح الدورة 41.
يذكر أن أحداث الفيلم مســتوحاة من كتاب تشارلز براندت، بطولة 
آل باتشــينو وروبرت دي نيرو وجو بيشــي الحائزين جميعاً على 

جوائز األوسكار.
كمــا أن المهرجان ســينظم عرضاً ثانياً في اليــوم التالي لالفتتاح، 
يتيح من خالله فرصة ثانية لمشــاهدة الفيلم على الشاشــة الكبيرة، 

قبل بدء عرضه الحقاً على شبكة نتفليكس.
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افتتاح معرض “العال” في باريس

افتتحــت الهيئة الملكيــة لمحافظة العال الســعودية معرض “العال 
واحــة العجائــب في الجزيــرة العربية” بمعهد العالــم العربي في 
باريــس، والذي ينظم بتعــاون دولي بين الهيئــة الملكية لمحافظة 

العال ومعهد العالم العربي.
وافتتــح المعرض وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العال 
األميــر بدر بن محمد فرحان آل ســعود، بمشــاركة وزيــر الثقافة 

الفرنسي فرانك ريستر، ورئيس معهد العالم العربي جاك النج.
ويهدف المعــرض إلى تعريف الزوار بجمال العال وتراثها الثقافي 
الغني، كما ينقل الزوار في رحلة عبر العجائب الطبيعية والتاريخية 

لهذه المنطقة.

7 جوائز لـ“سانا” في مهرجان اإلعالم

أقيم في دار األسد للثقافة والفنون بدمشق فعاليات مهرجان اإلعالم 
الســوري الثالث بعنوان “الجوالن”، الذي ينظمه اتحاد الصحفيين 
بمشــاركة وسائل اإلعالم المحلية العامة والخاصة وبحضور وفود 
إعالميــة عربية.وتتضمنــت فعاليــات المهرجان تكريــم األعمال 
الفائــزة بمســابقة المهرجان ضمــن حفل أحييته الفرقة الموســيقية 
بقيادة المايسترو أندريه معلولي. وحصدت الوكالة العربية السورية 
لألنباء “سانا” 7 جوائز، حيث حصلت على الجائزة األولى كأفضل 
موقــع الكتروني من حيــث المضمون والجائزتيــن األولى والثانية 
كأفضــل مقــال رياضــي للصحفي محمــد الخاطر بعنــوان “واقع 
المسابح” أما الثانية للصحفي جمعة الجاسم بعنوان “منتخب سورية 
... مونديال “2022” والجائزتيــن األولى والثانية كأفضل صورة 
صحفية رياضية للمصورة جنان بدران بعنوان “تشــكيل رياضي” 
والمصور معتز موعد بعنوان “الفروســية”. كما نالت سانا الجائزة 
الثانيــة كأفضل موضــوع يتعلق بالشــهداء والجرحى مناصفة بين 
الصحفية شهيدي عجيب عن تقريرها “أبو حسن والد لثالثة شهداء 
مضــرب المثل بالصبر وحب الوطن” والصحفية ميس العاني عن 
تقريرها “البورتريه بــروح جديدة بيد الفنان ريان حلب” والجائزة 
الثانية ألفضل صورة صحفية مناصفة بين المصور وســيم خيربك 

بعنون “ضوء” والمصور عمار سفرجالني بعنوان “بورتريه”.
وقــال وزيــر اإلعالم عماد ســارة: من قام بهذه الخطــوة هو اتحاد 
الصحفييــن وليس وزارة اإلعــالم، لكن هناك تعاون مســتمر بين 
الــوزارة واالتحاد، وكل عام يكــون هنالك تكريم لإلعالم الوطني، 
ونحن في الســنة الثالثة على التوالي، وأتت الدورة بإســم الجوالن، 
وهــذا يعنــي أن الجوالن هــو البوصلة وهو الهدف، بمــا معناه أنه 
إن كان هنــاك تغريدة على توتير من ترامب أهدى من ال يســتحق 
وأعطــى ما ال يملك لمن ال يســتحق فهذا يعنــي أن الجوالن أصبح 
غير ســوري بل على العكس الجوالن سيبقى سوري الهوا والهوية 

سوري التراب وهذا بالتأكيد ال يمكن النقاش فيه.
وفي لقاءات مع المكرمين، عبّرت شــهيدي عجيب، من ســانا، عن 

فخرها بالتكريم الذي يحمل في طياته تقديراً كبيراً لإلعالميين.

تخصيص رموز تعبيرية للعائلة الملكية

 قدَّمــت شــــركة تكنولوجيا جديدة ســـلســلـــة من شـــــخصيات 
الرموز التعبيرية المخصصة لميغان ماركل زوجة األمير هاري، 
وكيت ميدلتـون زوجـة األميـر وليام، ويمكــن الحصـول على هذه 
 Katemoj الرمــوز التعبيريـة عــــن طريـق تنزيـل التطبيقيـن
وMeghanMoji المتاحين للشــراء من “غوغل بالي” في أكثر 

من 155 دولة.
ويضــم كل تطبيــق أكثــر من 100 ملصــق إيموجــي، إضافة إلى 
إيموجي رسوم متحركة وعبارات مكتوبة بخط يدوي، جميعها من 

تصميم الفنانة كاثي يو.
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... ورئيس لقسم التسويق واإلعالن
عينـت “نيســــان” 
وزني،  اإللــه  عبد 
الــذي يتمتع بخبرة 
مجال  في  واســعة 
قطاع  في  التسويق 
فــي  الســــيارات، 
منصب رئيس قسم 
واإلعالن  التسويق 
“نـيســــان”  لــدى 

الشــرق األوســط. وســيتولى مهامه في دبي تحت إشراف المدير 
اإلداري لـ“نيسان” الشرق األوسط تييري صباغ.

سوق السفر العالمي “لندن 2019”
يســتعد مندوبين 
صناعة الســفـر 
فــــي منطـقــــة 
الشـرق األوسـط 
للمشــاركة فــي 
معـرض ســوق 
الســـفـر العالمي 
لـنـــــدن 2019 

الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حيث 
يتطلعون إلى زيادة حصتهم في قطاع السفر العالمي الذي تقدر قيمته 

بمليارات الدوالرات في ظل فرص النمو الهائلة لهذا القطاع.

“نيسان” تعّين رئيسًا جديداً
عيّنت “نيســان موتور”، ماكوتو 
الرئيــس  أوشــيدا، فــي منصــب 
التنفيذي، لتختار بذلك وافداً جديداً 
نســبياً على قطاع السيارات الذي 
انضــم إليــه فــي منتصــف حياته 
المهنيــة، وهو يشــتهر بأخالقيات 
العمل الصارمة وتركيزه المستمر 

على خفض التكاليف.
وســينضم إلى أوشــيدا، المســؤول التنفيذي بميتسوبيشي موتورز، 
أشواني جوبتا، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وجون سيكي 

في منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.

معرض دبي للهليكوبتر في 2020
يســتعد معــرض 
للهليكوبتـــر  دبي 
2020، المعرض 
المختـص  الدولي 
بتكنـولـوجـيــــــا 
وعـمـلـيــــــــات 
الـطــائـــــــرات 
لـمـروحـيـــــة،  ا

لالنطالق بدورته الثامنة في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي2020، فــي الجناح الملكي من “مركــز إي 2 دبي الجنوب 

للفعاليات والمعارض - مطار آل مكتوم الدولي”.

الصديقي رئيسًا لـ“شعاع كابيتال”
قــرر مجلس إدارة شــركة 
تعييــن  كابيتــال،  شــعاع 
جاسم الصديقي في منصب 
للشــركة  التنفيذي  الرئيس 
لفــؤاد طــارق خان،  خلفا 
الــذي عيــن فــي منصب 
االســتثمار  قســم  رئيــس 

المصرفي.
وكان الصديقي عضواً في 

مجلس إدارة الشــركة قبل أن يســتقيل فــي حزيران/يونيو 2019، 
تمهيدا لعملية الدمج مع مجموعة أبوظبي المالية.

البنك الدولي يختار االمارات
اعلــــن وزيــــر الماليــــة 
الشيخ حمدان بن راشــــد 
البنــــك  ان  مكتــــوم  آل 
دولــــة  اختــــار  الدولــي 
اإلمــــارات الـعـربـيــــــة 
المتحدة الســتضافـــة لقاء 
مجموعـــة العمــل الفنيــة 
للشــركاء االقليمييــن فــي 

الشــرق األوســط، لتكون حاضنة لهــذا اللقاء الهام، الــذي تتم فيه 
مناقشــة آليات تطوير البيئة االســتثمارية في دول منطقة الشــرق 

األوسط.
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مصرف عجمان يفوز بجائزة
فــاز مصــرف عجمــان 
تقديــم  أفضــل  بجائــزة 
لعالمة تجاريــة في دول 
مجلس التعاون الخليجي.

تحظــى  الجائــزة  هــذه 
الدولــي  االتحــاد  بدعــم 
بالتســويـــق،  للعامليـــن 
وتهــدف إلــى االحتفـــاء 

بالتســويق المتميز للعالمة التجارية، تسلمت الجائزة نائب الرئيس 
ومدير التسويق واالتصاالت المؤسسية في مصرف عجمان “مريم 

الشرفاء”، في حفل خاص أقيم في فندق العنوان دبي مول.

“أفضل مبتكر رقمي”
كرمـت “ســــوفت 
وير أيه. جي” هيئة 
أبوظبـي الرقميــة، 
تقديراً لبراعتها في 
االســتخدام المبتكر 
للتكنولـوجـيـــــات 
المدعومـــــة مـــن 
منصــة “ســــوفت 

وير أيه. جي” إلدارة برمجة التطبيقات عبر الويب والتي ســاهمت 
فــي إحداث نقلة نوعية فــي جهود الهيئة الرامية إلــى تقديم تجربة 

خدمات حكومية رقمية متكاملة ومتطورة في أبوظبي.

جوائز “جي سي أس” الدولية للشباب
جــي  مؤسســة  أعلنــت 
أس سي الدولية أســــماء 
الفائزين الثالثة بجائزتها 
للمبتكـريـــن الشـــــبـاب 
2019. واألفالم القصيرة 
التي  بالجائــزة،  الفائــزة 
اختيرت من بين 26 من 

المتســابقين الذين وصلوا للمرحلة النهائية، وكان موضوع الجائزة 
هو “دافع عن السالم”، هي Next To Me )إلى جانبي( )الفلبين(، 
 P.E.A.C.E. -يبــدأ من الداخل )ألبانيا(، و“ It Starts Withinو

A Spoken Word )السالم - كلمة محكية( )المملكة المتحدة(.

أفضل عملة معدنية جديدة
حصلت دار سك العملة الملكية 
الكنديــة علــى جائــزة التميــز 
ألفضل عملة جديدة من الجمعية 
الدوليــة لشــؤون العمالت لعام 
2019 في مؤتمر العمالت في 

العاصمة اإليطالية روما.
وتتكــون العملة المســبوكة من 
3 معــادن مــن حلقــة فوالذيــة 

مطليــة بالنحاس األصفر، ونواة داخلية من الفوالذ المطلي بالنيكل 
وعلــى الجانب الخلفي فوالذ مطلي بالنحــاس، وتتضمن توقيعات 

كهرومغناطيسية متميزة في آالت البيع.

افضل مكتب للمحاماة في البحرين
للعــام الخامــس علــى 
التوالــي، فــاز مكتــب 
الزعبــي ومشــــاركوه 
لالسـتشارات القانونية، 
مــن مكاتب المحامـــاة 
مملكـــة  فـــي  االقـــدم 
الـبـحـريــــــــن ورواد 
االســـتشارات القانونية 
في المنطقـــة، بجائــزة 
أفضــل مكتــب مبــدع 

.IFLR للمحاماة في مملكة البحرين لهذا العام، من مؤسسة

وفد أميركي في “دبي المالي العالمي”
اســـــتضـاف 
لــرئــيـــــس  ا
لتنفــيــــــذي  ا
مركز  لسـلطة 
دبــي المالـــي 
لـمـــــي  لـعـا ا
عارف أميري 

وفد من مجلس األعمــال اإلماراتي األميركي، مؤكداً على األهمية 
التــي يوليها لالبتــكار والتكنولوجيا المالية بهدف تطوير مســتقبل 
القطاع المالي في المركز المالي باعتباره من بين أفضل 10 مراكز 

مالية في العالم.
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الشركة تعمل ضمن أعلى مســتويات الحوكمة وااللتزام الضريبي 
واحتــرام القوانين واحترافية العمل والقدرة على االســتمرار على 
الرغم من األزمة الســورية، وقد نجحــت بتأميــن احتياجاتها من 
رأس المال ســواء المدفوع مــن قبــل المســاهمين أو الممول من 
قبــل المصارف وااللتزام بســداد القــروض  المصرفيــة وتجاوز 
الظروف القاهرة خالل أعوام األزمة وصوالً إلى تحســن طاقات 
اإلنتاج ابتــداًء من العــام 2017 ما هيأ الشــروط المالئمة إلدراج 
أسهم الشركة في سوق األوراق المالية نظراً للتحسن البالغ للنتائج 
المالية وتحقيق األرباح، األمر الذي ســيعزز من قيمة الســهم في 

سوق األوراق المالية بما سينعكس إيجاباً على المساهمين.

من جهته، قــال المدير التنفيذي لســوق دمشــق لــأوراق المالية 
الدكتــور عبد الــرزاق قاســم إن شــركة اســمنت البادية غطـّــت 
خسائرها المتراكمة بشكل كامل بأرباح العامين الجاري والماضي 
وأصبحت حقــوق الملكية موجبــة ما جعلهــا تحقــق كل المعايير 
المطلوبة لإلدراج في الســوق وحصولها علــى الموافقات الالزمة 

مؤكداً أهمية هذا الطرح بالنسبة لسوق دمشق.

الثقة والمنفعة
وتأتي خطوة اإلدراج تأكيداً لثقة شــركة اســمنت البادية بمســتقبل 
الســوق المحليــة والتزامهــا الدائــم والمســتمر لتحقيــق المنفعــة 

اسمنت البادية تنضم لسوق دمشق لألوراق المالية

صناعة األسمنت
تأسست شــركة اســمنت البادية في العام 2006 كشــركة مساهمة 
مغفلــة، حيث قامت بالتعاون مع شــركات عالميــة متخصصة في 
مجال صناعة االسمنت بتشييد مصنع اســمنت البادية في محافظة 
ريف دمشق وفقاً ألحدث التقنيات المطبقة عالمياً في مجال صناعة 
االســمنت وبأعلى مواصفات أنظمة التحكم والحد من األثر البيئي 
بطاقة إنتاجية قدرها 1.6 مليون طن من االســمنت ســنوياً، حيث 
تعد الشركة من أكبر المشاريع االســتثمارية المنجزة والمرخصة 

بموجب قوانين االستثمار السورية.

باشرت الشــركة عمليات اإلنتاج والبيع من منتصف العام 2011 
وذلك من خالل طــرح منتجاتها مــن عائلة االســمنت البورتلندي 
التــي تحمــل العالمــة التجارية اســمنت الجمــل وفقــاً للمواصفة 
القياســية الســورية والمطابقة للمواصفــات القياســية األوروبية، 
حيث تتمتع هذه المنتجــات بالجودة العاليــة و الموثوقية مما عزز 
المكانة المرموقة والســمعة المتميزة للشــركة في الســوق المحلية 
مع االســتمرار في العمــل واإلنتاج متغلبــة على التحديــات كافة 
والصعوبــات والعقبــات التــي واجهتهــا خــالل ســنوات األزمة 

المنصرمة التي تعرض لها الوطن.

وقال الرئيس التنفيذي لشــركة اســمنت البادية خالد الصواف، إن 

انطالقاً من استراتيجيتها في تعزيز مكانتها المرموقة وموقعها الريادي في سوق االسمنت السورية وااللتزام 
في تحقيق كفاءة األداء على كل الُصعد في خطوة داعمة لالقتصاد السوري، قامت شركة اسمنت البادية 
المساهمة المغفلة بإدراج اسهم الشركة في سوق دمشق لألوراق المالية وتم اإلعالن عن بدء التداول خالل 

االحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة في مبنى السوق في 15 تشرين األول/أكتوبر الماضي.

خالد الصواف د. عبد الرزاق قاسم
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الماليــة يعتبر مؤشــراً علــى الثقــة بالفــرص المتاحــة لالقتصاد 
السوري وقدرته على التعافي وعامالً لتحفيز العديد من الشركات 
للتحول إلى شركات مساهمة واالنضمام إلى سوق دمشق لأوراق 
المالية بصفتها القناة األمثل الســتقطاب رؤوس األموال السورية 
لمرحلة إعادة االعمار.وتنشيط االقتصاد الوطني واحتواء االستثمارات الضخمة الالزمة 

للمســتثمرين والمســاهمين من خالل منح فرص، إضافة للتداول 
العادل وتعزيز سياسة الحوكمة والشفافية واإلفصاح التي تنتهجها 
الشركة منذ نشأتها وتوفير قيمة سوقية مرجعية مع إتاحة االستفادة 

من انتعاش سوق األوراق المالية حال تحسن االقتصاد السوري.

إن إدراج أســهم شركة اســمنت البادية في ســوق دمشق لأوراق 
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مركز دبي المالي العالمي يتقدم

شارك محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، في إحتفالية 
لقرع جرس افتتاح ســوق التداول في بورصة ناسداك دبي، احتفاالً 
بتصنيف دبــي ضمن قائمة المراكز المالية العشــرة األولى عالمياً 
بحســب مؤشــر المراكز المالية العالمية. وحل مركــز دبي المالي 
العالمي، المركز المالي الرائد في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب 
آسيا، في الترتيب الثامن في مؤشر المراكز المالية العالمية، ليحصد 
بذلك أعلى تصنيف له على اإلطالق بحسب نتائج المؤشر األخير.

بنك البحرين والكويت بالمركز االول
اختتمت فعاليات 
فســــــــة  لمنـا ا
الســنوية لقطاع 
ل  عــمـــــــا أل ا
“تحدي الرواد” 
بنسختها السابعة 
والتي اقيمت في 

البحريــن، بفوز فريق بنك البحرين والكويت BBK في منافســات 
الجولــة النهائية بالمركــز األول، فيما أحرز فريق شــركة طيران 
الخليــج المركز الثاني، وحصد فريق شــركة فوالذ المركز الثالث، 

في حين حصل فريق شركة بنفت على المركز الرابع.

“ميشالن” في مطار دبي
افتتحت شركة 
“ميشــــالن” 
لمـيـــــــة  لعا ا
الرائـــدة فــي 
مجال تصميـم 
وتـصـنـيـــــع 
وتــوزيـــــــع 

اإلطــارات، مقرهــا اإلقليمــي الجديد فــي المنطقة الحــرة بمطار 
دبي “دافــزا”، وذلك إلدارة عملياتها في أفريقيا والهند والشــرق 
األوســط، واإلشــراف على 87 مكتباً تابعاً لها فــي هذه المناطق، 

وتطوير وتوسيع عملياتها اإلقليمية.

وزير الخزانة األميركي يجتمع بالطاير
بحـــث وزيــــر دولـــــة 
االمارات للشؤون المالية 
عبيــد حميد الطايـــر مع 
وزير  منوشــن،  ســتيفن 
الخـزانــــة األميركــــي، 
التطــــورات المتعلقـــــة 
باألسـواق المالية والنقدية 
والدولـيــــة،  المحلـيــــة 
وســبل تعزيــز العالقات 
والشراكات االستراتيجية 

بين الدولتين الصديقتين.

“أبوظبي لألوراق المالية” في “فينتيك”
شــــارك ســــوق أبوظبي 
الماليــــة فــــي  لــأوراق 
أبـوظـبـــــي  مـهـرجــــان 
المالية “فينتك  للتكنولوجيا 
أبوظبــي” بصفته شــريك 
بالتينــي فــي المهرجــان، 
مؤكداً على أهمية تســريع 
عمليــة التحول الرقمي في 
األســواق المالية من خالل 
كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي 

لسوق أبوظبي لأوراق المالية باإلنابة خليفة سالم المنصوري.

برنامج مكافحة الخوف من “الموارد”
أطلــق بنــك المــوارد برنامــج “مكافحــة 
الخــوف” الــذي يهــدف إلى تحقيــق أحالم 
الطالب وحثهم على عدم االنصياع للخوف 
والترهيب، وذلك خالل حفل العشاء السنوي 
لرابطــة العمل االجتماعي في فندق هيلتون 
في ســن الفيل - لبنان. وألقــت نائب المدير 
العــام للمصرف نهلة خداج بــو دياب كلمة 

خــالل الحفل، أكدت فيها أن “هدفنا هو قتــل الخوف وتفعيل الفكر 
وإطالق األحالم”، مشيرةً إلى مخاطر الخوف وأهمية محاربته في 
ســبيل إنقاذ المجتمع وتقدمه. وسيترافق البرنامج مع حملة إعالمية 
واسعة وزيارات إلى مدارس مختلفة لجمع أحالم الطالب وتحقيقها.
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األردن توفر 35 ألف وظيفة رقمية

تفاهم بين السعودية والعراق

احتفلت شركة “إس إيه بي” للتدريب والتطوير بتخريج مجموعة 
مــن الشــباب المنخرطيــن في “برنامــج “إس إيه بــي” للمهنيين 
الشباب، الخاص بإعداد الشباب للعمل في مجاالت السوق الرقمية 
في المملكة من خالل بناء مهاراتهم الرقمية، وذلك بحضور وزير 

االقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة.
وتــم في إطار برنامج المهنيين الشــباب تدريــب 22 من خريجي 
الجامعــات غيــر الملتحقين بأي عمــل أو الملتحقيــن بوظائف ال 
تناســبهم، على المعرفة الوظيفية والتقنيــة للبرمجيات والحصول 
علــى االعتماد، مع االهتمام بأحدث االبتــكارات، والتدريب على 

المهارات.

وقعت شــركة أكوا باور الســعودية المتخصصــة في قطاع تطوير 
وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، مذكرة تفاهم 
مع معهد العراق للطاقة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور 
محمد أبونيان، إن المذكرة تشــكل بدايةً متينةً لعالقة متبادلة مثمرة 
تســتند إلــى المعرفة وتبادل قدرات االســتخدام األمثــل للطاقة بين 

السعودية والعراق.
ووقع مذكرة التفاهم المدير العام لمعهد العراق للطاقة يسار المالكي، 
ومديــر تطوير األعمال في أكوا بــاور محمد فتى نحاس، بحضور 
كل مــن رئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبونيان، ونائب رئيس 

مجلس إدارة معهد العراق للطاقة عدنان الجنابي.

قمة حاضنات األعمال 2019
أعـلـــن بنـــــك 
قطــر للتنميــــة 
شــراكته  عـــن 
تيجية  الســترا ا
 UBI مع شركة
Global، وذلك 
قمة  الستضافة 
ن  حتضــــا ال ا
العالمي 2019. 

وتــم توقيع هذه الشــراكة مــن قبل الرئيــس التنفيذي والمؤســس 
المشــارك فــي UBI Global علــي أميــن، والمديــر التنفيــذي 

للخدمات االستشارية في بنك قطر للتنمية إبراهيم المناعي.
وتعــد قمــة حاضنات األعمــال 2019، حدثاً عالميــاً يعزز مجال 

االبتكار، وذلك من خالل التعاون الفعال.
وتقام نســخة هــذا العام من القمــة تحت عنوان “تنشــيط االبتكار 
الخاص بك”. وســيقام المؤتمر في منطقة الشــرق األوســط ألول 
مرة فــي العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة الممتدة من 4 لغاية 

7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

برنامج لدعم العملية التعليمية باألردن

أطلقــت جمعية إنقــاذ الطفل في األردن ومعمــل عبداللطيف جميل 
العالمي للتعليم في معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا  برنامج “بناء 
قــدرات المعلميــن والعمليــة التعليمية فــي المــدارس الحكومية”، 

بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومجتمع جميل ودبي العطاء.
يهدف البرنامج إلى تحســين جودة عملية التعليــم وتدريب متكامل 
لتحســين مســتوى الرفاه االجتماعي للمعلمين بما ينسجم مع جهود 

وزارة التربية األردنية في مجال التطوير المهني للمعلمين.
ويعتمد البرنامج على اســتخدام منهجيات وأدوات مبتكرة لالستفادة 
منهــا على المســتوى الشــخصي والمهني للمعلميــن، ليتمكنوا من 
تطبيقها في الغرفة الصفية ومع الطلبة بشكل مباشر إلحداث التأثير 

المطلوب لتحسين تحصيلهم األكاديمي.
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الملتقى اإلماراتي الفيتنامي للتجارة
نطلقـــت  ا
فــــــــــي 
العاصمـة 
مية  لفيتنا ا
هانـــوي، 
فعاليـــات 
الملتقــــى 
اإلماراتي 
الفيتنامـي 

للتجارة واالستثمار، بحضور وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن 
ســعيد المنصوري، ووزير التجارة والصناعة الفيتنامي تران توان 
آنه، وبمشاركة مسؤولين ورجال األعمال ومستثمرين من البلدين، 

لبحث آفاق التعاون االقتصادي خالل المرحلة المقبلة.
وشــهد الملتقــى توقيع مذكــرة تفاهم بيــن الجمــارك العالمية لدبي 
والجمعية الفيتنامية لأعمال التجارية اللوجستية بشأن تعزيز التبادل 
التجاري وتيســير حركة البضائع والسلع بين البلدين ومن خاللهما 
إلى األســواق اإلقليمية، عبر تســهيل اإلجراءات وتخفيض التكلفة 

والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام شركات الطرفين.

منح لتمكين المرأة من “ميشيغان”

أعلنت كلية ستيفن م.روس لأعمال في جامعة ميشيغان األميركية، 
عــن فتح الباب الســتقبال طلبــات برنامج المنح الدراســية لتمكين 
المــرأة، والــذي يهــدف إلى تطويــر وتعزيــز المهــارات القيادية 
لإلدارييــن والتنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي مع االلتزام 
بتمكين المرأة وتحقيق التنوع بين الجنسين. وتم اإلعالن عن برنامج 
المنح خالل مشــاركة الرئيسة التنفيذية للتعليم لدى الجامعة ميالني 
ويفر بارنيت، ضمن فعاليات القمة الحكومية للموارد البشرية، أكبر 
منصة للموارد البشرية الخاصة بالقطاع الحكومي والعام في منطقة 
الشرق األوســط وشمال إفريقيا. وســتقدم المنحة الثنتين من القادة 

الطموحين، واحدة من القطاع العام واآلخر من الخاص.

اجتماع سفراء “البحرية الدولية”

ناقش اجتماع سفراء المنظمة البحرية الدولية الذي عقد على هامش 
يــوم المالحة البحرية العالمــي في لندن، أهم القضايــا المؤثرة في 
القطــاع البحري والدور المناط بســفراء المنظمــة البحرية الدولية 
للنوايا الحســنة في الترويج للمنظمة ومهامها وتعزيز الوعي العام 
بالصناعة البحرية والمهن البحرية ودعوة الشباب إلى االنخراط في 

القطاع البحري.
وركز المجتمعون على الدور المهم للســفراء في المساهمة بتعزيز 
القطاع البحري العالمي واســتدامته، وترســيخ المكانة الحيوية له، 
فضالً عن الدور المتنامي للمرأة فيه وتقلدها لمختلف المناصب في 

هذه الصناعة الحيوية.

“غرانغدويلد” 35 عامًا من اإلنجازات

احتفلــت “غراندويلد لبناء الســفن”، التي تتخذ مــن اإلمارات مقراً 
لها، بالذكرى السنوية الخامســة والثالثين لتأسيسها، والتي تميزت 
بتقدمها المســتمر منذ إنشــائها في عام 1984. وحضر الحفل عدد 
مــن أهم الالعبيــن في الصناعة، الذين يثقون في تصاميم الشــركة 
المميزة وعمليات التســليم الفريدة من نوعها. وتمتلك “غراندويلد” 
 ،GW42M أكثر السفن مبيعاً، وتبيع أكثر من 60 قارباً من طراز
وتوظف أكثر من 800 مهندس وفني محترف في مجال بناء السفن 
وصيانتها. وقال المدير العام لـ“غراندويلد” جمال عبكي: لقد نجحنا  
بإصالح آالف الســفن وبناء 170 ســفينة. مما يجعلنا أحد مزودي 

الحلول الرائدين في صناعة الشحن البحري في المنطقة.
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المعرض الصيني لالقتصاد البحري
ُعـــِقـــــدَ 
لمعرض  ا
لصينــي  ا
د  لالقتصا
البحـــري 
 ،2 0 1 9
ي  لـــــذ ا
شـــــارك 

في رعايته وزارة الموارد الطبيعية الصينية وحكومة الشــعب في 
إقليــم غواندونغ ونظمته حكومة بلدية شــــنجن الشـــعبية، مؤخراً 

في شنجن.
يذكر أن مســاحة المعرض بلغــت 37,500 متر مربع وتكون من 

فعاليات عديدة مع التركيز على االقتصاد البحري.
وتعرض المعــارض إنجازات الصين في تنمية االقتصاد البحري 
منذ تأسـيـــس جمهورية الصين الشـــعبية قبل 70 عاماً، باإلضافة 
إلى التقنيات الجديدة في ما يتعلق بتنمية الموارد البحرية والمعدات 
الهندســية، وبناء السفن، والموانئ والشــحن، والصناعة البحرية 

الناشئة.

البركة شريك لـ“المسابقة البرمجة”

تحــت رعايــة رئيس جامعة البعث، وبمشــاركة نحــو 520 طالب 
من 20 جامعة ســورية حكومية وخاصة، أقيمت المسابقة البرمجة 
السورية الوطنية والتي تعتبر الحدث العلمي األبرز بين النشاطات 

الجامعية العلمية السورية لهذا العام.
وصرح الرئيس التنفيذي لبنك البركة ســورية محمد عبد هللا حلبي 
قائالً: يسعدنا للعام الثاني المشاركة في رعاية الفعالية التي ساهمت 
في تقديم طالب سورية كنخبة الطلبة في العالم من خالل النجاحات 
المتميزة بالمشاركات العربية والعالمية والحصول على المرتبة 21 
عالمياً، ومن خالل دعمنا لهذه المســابقات والمبادرات نقوم بواجبنا 
لدعــم الطلبة لإلبداع في كل من نطاق الذكاء الصنعي وتقنيات حل 

المشاكل التي هي تقنيات اليوم وطريق مستقبلنا الواعد.

Let`s Do it في طرطوس
بنك  شــارك 
الـبـركــــــة 
يـة  ر ســـــو
حملــــة  في 
 Let̀ s Do it
نظمتها  التي 
الغرفة الفتية 
لـدولـيـــــة  ا

طرطوس، مــع محافظة طرطوس ومديرية البيئــة، بالتعاون مع 
20 جمعية أهلية، وتضمنت تنظيف لحدائق وشوارع للحفاظ على 

المظهر الحضاري للمدينة.

“عجمان الحرة” الجهة األكثر التزامًا

تواصل منطقة عجمان الحرة حصــد الجوائز وتحقيق اإلنجازات 
بمختلــف القطاعــات، حيث فازت مؤخرا بجائــزة “الجهة األكثر 
التزاماً” ضمن جائزة ُمدامة 2019، والتي نظمتها دائرة الســياحة 
في عجمان وتســلمت فاطمة ســالم مديــر عام المنطقــة بالتكليف 

الجائزة.

“األنظمة الضريبية المحلية والعالمية”
عـقــدت الشـــــركـات 
األعضاء في كي بي إم 
جي مؤتمرها السـنوي 
حــول الضرائب فـــي 
منطقة الشرق األوسط 
وجنوب آسيا في إمارة 
دبي لمناقشـــة ســــبل 

مواجهة التحديــات الجديدة التي تتعلق بأنظمــة االمتثال الضريبي 
المتغيرة بشــكل سريع. وأسفرت الجلســات التي عقدت عن طرح 
رؤى ثاقبــة حول كيفية إعادة النظر في األنظمة الضريبية لمواكبة 

اللوائح المتطورة ومدى تأثير الرقمنة في هذا المضمار.
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حملة “الصين الجميلة” في دبي

بحضــور القنصل العــام لجمهورية الصين الشــعبية فــي دبي لي 
شــوانغ ورئيس مجموعة الترويج الســياحي الصيني شــياو جيان 
هوا، ومسؤولين من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عقدت 
الحملــة الترويجية “الصين الجميلة” لعام 2019 التي اســتضافتها 
وزارة الثقافة والســياحة الصينية بمشاركة 220 ممثال عن السياحة 

واإلعالم في البلدين .

اإلمارات وليتوانيا والتعاون االقتصادي
بحــث وزيـــر 
د  القـتـصـــــا ا
االمـاراتـــــي 
ســـــــلـطـــان 
بـــن ســـــعيـد 
المنصــــوري 
ســـــبـل تنميـة 

جوانب التعاون االقتصادي والتجاري واالســتثماري مع جمهورية 
ليتوانيــا، وذلــك خــالل اجتماعه مع مستشــار حكومــة جمهورية 
ليتوانيا ألغيرداس ستونتشايتس بحضور سفير جمهورية ليتوانيا في 

االمارات.

اإلمارات في معرض غوا الهندية
شــاركت 
لــــــة  و د
اإلمارات 
بيــة  لعر ا
ة  لمتحــد ا
فــــــــي 

أعـمـــال 
القمة والمعرض الدولي لمدينة غوا الهندية والتي ُعقدت تحت شعار 
)غوا مدينة نابضة بالحياة( بحضور سفير االمارات لدى جمهورية 
الهنــد أحمد عبــد الرحمن البنا. والوكيل المســاعد لقطــاع التجارة 

الخارجية بوزارة االقتصاد جمعة محمد الكيت.

اإلمارات تشارك بإعمار الموصل

جــددت اإلمارات واليونســكو تعاونهمــا مع مبــادرة “إحياء روح 
الموصل” بهدف توسيع الشراكة بينهما بشان جهود أعمال الترميم 

في مدينة الموصل بالعراق .
وفي الصدد، وقعت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في اإلمارات نوره 
الكعبي، والمديرة العامة لليونســكو أودري أزوالي، اتفاقية ُكررت 
فيهــا جهود الترميــم بإدراج موقعين ثقافييــن مدمرين وهما كنائس 
الطاهرة والســاعة. ويعد هذا المشــروع امتداداً لالتفاق الموقع في 
نيســان/ابريل 2018، حيث التزمت اإلمــارات بإعادة بناء المواقع 

الثقافية في الموصل بمبلغ قدره 50.4 مليون دوالر.

“خليفة” يعزز إمكانيات رواد العمل
ســـتقـبـل  ا
رئـيــــــس 
مـجـلــــس 
ة  ر ا د إ
صـنـــدوق 
خـلـيـفـــــة 
لتطـويــــر 
المشــاريع 

حســين جاســم النويس، مؤســس مبــادرة “رواد القصر- النســخة 
اإلماراتيــة” أندرو دوق يــورك، حيث أطلع على تجربة الصندوق 
في مجال بث روح الريادة في أوساط الشباب وتنمية قطاع المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في اإلمارات إضافة إلى برنامج صوغة لدعم 

الحرف التراثية اإلماراتية.
وأكد األمير أندرو، اعتزازه بهذه الشراكة لتطوير المشاريع القائمة 
منــذ عــام 2017 لتنفيذ مبــادرة رواد القصر في اإلمــارات ودول 
الخليج، مشــيراً إلــى أن الصندوق لديه إمكانيــات متقدمة وطاقات 
بشــرية مؤهلة، ومدربة وقادرة على بث روح الريادة ونشــر ثقافة 

اإلبداع في أوساط الشباب.
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سوسيو الدر: منصة لجمع التبرعات

وقعت منظمة “سوسيو الدر” رائدة الخدمات التقنية واالستشارية 
في مجاالت األعمال اإلنسانية والخيرية والتنمية االجتماعية ممثلة 
بالمؤســس والرئيس التنفيذي للشركة شرافان شــارياً، اتفاقية مع 
“دبي العطاء” المؤسسة الخيرية العالمية ومقرها اإلمارات ممثلة 
بالرئيس التنفيذي للمؤسســة طارق القرق, إلطالق منصة للتبرع 
اإللكتروني تهدف إلى تمكين مجتمع اإلمارات من جمع التبرعات 

إلكترونياً لدعم برامج دبي العطاء التعليمية في البلدان النامية.
وتعتمد منظمة سوســيو الدر تقنية األي بي أم والبلوكشــين لتوفير 

مستوى أعلى من األمان وشفافية أكثر في استخدام هذه التبرعات.

المنصة اإللكترونية اإلماراتية الذكية

أطلقت وزارة المالية اإلماراتية خالل مشاركتها في فعاليات أسبوع 
جيتكــس للتقنيــة 2019، المنصــة اإللكترونية للرســوم الحكومية 
االتحادية وخارطة االتفاقيــات الضريبية. ويأتي إطالق المبادرات 
الجديــدة ليؤكد حرص الوزارة علــى تطوير خدماتها وتبني أفضل 
الممارســات فيما يتعلق بالتحول الرقمي فــي التحول من الحكومة 
اإللكترونيــة إلى الحكومة الذكية. وأكد وكيــل وزارة المالية يونس 
الخوري، حرص الوزارة على مواكبة التطور في عالم التكنولوجيا 
من خالل االعتماد على تقنيات حديثة تساهم في رقمنة العمل المالي 
وتطوير العمل المالي الحكومي، بهدف رفع كفاءة العمليات وإنجاز 

المهام بفعالية والحد من األخطاء البشرية.

“السيدات والشباب ... قادة اليوم”
بهــدف تطوير 
وتـعـــزيــــــز 
 ، د القتصـــــا ا
شارك المجلس 
نــــــي  للـبـنـا ا
ت  ا لـلســــيـــد
القياديــات، في 
تنظيم مهرجان 
C h a n g e -

maker، الــذي يهدف إلى تمكين الشــباب وحثّهم على أن يصبحوا 
رياديــي أعمال وليــس باحثين عن عمل، متّبعاً هــذا العام موضوع 
“الســيدات والشــباب ... قادة اليوم”. وقد ظهرت أفكار المجلس هذه 
من خالل مشــاركته في النشــاطات األهم في المهرجان مثل مركز 
التبادل الذي افتتحه وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل 
أفيوني ورئيس المجلس االقتصادي االجتماعي شارل عربيد والذي 
يسلّط الضوء على شركات مديراتها سيدات لبنانيات. وأشارت رئيسة 
المجلس مديحة رســالن، إلى أن المهرجان أعطى نظرة جديدة عن 

االقتصاد للبدء بخلق حلول مبتكرة تنعش القطاع وتؤمن استدامته.

يوم الخدمة المجتمعية السنوي للتميز
مــــــت  قـــا أ
مجمـوعـــــة 
ســـــطـن  بـو
كونســــلتينـغ 
غـــــــروب، 
بالتعــاون مع 
الجمعيـــــات 
لمحـلـيــــــة  ا

والشــركات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، فعاليــة “يــوم الخدمة 
المجتمعية” في ســنتها الثالثة في 3 أكتوبر/تشــرين األول 2019، 
وذلك تماشــياً مع التزامها بتعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات 
وقيمها المؤسسية الراسخة، حيث شارك في الفعالية، التي تتواءم مع 
أهداف الشركة وقيمها المؤسسية الهادفة إلى ترك بصمة إيجابية في 
المجتمــع، أكثر من 400 موظف يطمحون في ترك بصمة إيجابية 
وتشــجيع جميع فئات المجتمع للمساهمة بإحداث تغيير إيجابي فيه، 
وتحقيق الريادة في التأثير المســتدام ألصحاب المشــاريع المحلية، 
والمساهمة في دعم قطاع التعليم، والخدمات االجتماعية، واالستدامة 

البيئية، والرعاية الصحية والرفق بالحيوان.
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ملتقى لمكافحة غسل األموال
نظم اتحاد المصارف 
العربية، بالتعاون مع 
هيئة التحقيق الخاصة 
تبييــض  لمكافحــــة 
االمــــوال وتمويـــل 
االرهــــاب، الملتقـى 
الســنـوي الـتـاســــع 
لـرؤســـــاء وحـدات 
االمتثـــال لمكافحـــة 
غســــل االمــــــوال 

وتمويــل االرهاب فــي المصارف والمؤسســات الماليــة العربية، 
فــي فندق فينيســيا - بيروت، بحضور النائب ياســين جابر، رئيس 
اللجنــة التنفيذية التحاد المصــارف العربية جوزف طربيه، األمين 
العام إلتحاد المصارف العربية وســام فتوح وعدد من الشخصيات 
االقتصاديــة والمصرفية. وكرم اتحاد المصــارف المدير التنفيذي 
لالمتثــال لدى هيئــة التحقيق الخاصة طارق زهــران، الذي بدوره 
شكر االتحاد وأمينه العام على التكريم، معتبراً أنه “تقدير لعمل هيئة 

التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان”.

العشاء السنوي لـ“إنديفور” لبنانمّد الجسور بين لبنان والريفييرا
اســــتضاف 
مطعــــم “ال 
مارتينغال” 
في “كازينـو 
لبنان”، عدداً 
مــن القيّمين 
والمشاركين 
فـي مبــادرة  

Mon Liban d’Azur لمدّ جســور تعزيز التبادل الثقافي، الفنّي 
اإلجتماعــي، األكاديمّي والتجاري بين منطقة الريفييرا الفرنســيّة 
وبيروت، في حضور وزيــر البيئة فادي جريصاتي ممثالً رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون، لين طحينــي ممثلة وزير الثقافة 
محمــد داوود داوود، النائب هنري الحلو ونخبة من طهاة المطبخ 
الفرنســي، إضافة الى حشــد مــن نخبة المجتمع الراقي الفرنســّي 

والمجتمع الفرنكوفوني اللبنانّي.
يذكــر أن المبادرة تجمــع بين مدينتي بيروت ونيــس ،وتهدف الى 
تحفيز العمل الجاد لتفعيل مشــاريع بيــن المنطقتين، اللتين تتمتعان 

بثقافة مشتركة مردّها نقاط التشابه الكبيرة.

أقامت مؤسســة “إنديفور لبنان” حفل عشــائها الســنوي الخيري، 
بمشاركة شخصيات سياسية وقادة أعمال وممثلي القطاع الخاص.

وأوضحت المؤسسة أن “الحفل يأتي دعما لنشاطها في تعزيز البيئة 
الريادية واالستثمارية في لبنان”، مشيرةً الى أنه “رغم الصعوبات 
االقتصاديــة المتمثلــة بارتفــاع غيــر مســبوق لمعــدالت البطالة، 
والتحديــات التــي يواجههــا الرياديــون في بيئة األعمــال، نجحت 
المؤسســة في لعــب دور ريادي، حيــث بادرت إلــى اختيار رواد 
أعمال يقودون شــركات ابتكارية فائقة النمو والمساهمة في تسريع 
مســيرة تطوير اعمالهم حول العالم، من خالل تزويدهم بالمهارات 
والتوجيهات االستراتيجية والبرامج التعليمية وربطهم بشبكة عالمية 

من المرشدين”.

مبادرة لدعم الفن من بنك “بيمو”

فــي مبادرة فريدة تقع ضمن سياســته الداعمة للفّن، أزاح بنك بيمو 
الســتارة عن لوحــة جدارية ضخمة بعنوان “ميال”، في األشــرفية 
- لبنــان بالتعاون مع Art of Change. ورســم هذه اللوحة الفنان 
إيهــاب أحمد الــذي حضر حفل اإلطالق إلى جانــب عدد كبير من 
الشــخصيات الرســمية، رجال األعمــال، فنانين، وأهــل الصحافة 

والمؤثرين االجتماعيين على مواقع التواصل االجتماعي.
وفي هذا الســياق، شــدّد رئيس مجلس إدارة “بيمو” رياض عبجي 
على “شــجاعة المشــاعر”، وقال: قّوتها وتأثيرها اإليجابي الكبير 

على المجتمع ضروريتان.
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تكّريم رئيس جمعية المصارف

أقــام رئيــس جامعة القديس يوســف في بيروت ســليم دكاش غداء 
تكريمياً على شــرف رئيــس جمعية المصــارف اللبنانية والرئيس 
المشــارك لمجلــس إدارة المعهــد العالي للدراســات المصرفية في 
الجامعة اليســوعية ســليم صفيــر، في مطعــم “التلييــه” )المعهد 
التطبيقي لمعهد إدارة المؤسســات في الجامعة اليســوعية( شاركت 

فيه شخصيات مصرفية وأكاديمية وإعالمية.
وكانت كلمة لصفير دعا فيها الى تعزيز الثقة “بوطننا ومستقبله ... 
هذه الثقة هي التي ســتعطينا الدفع جميعا لمواصلة المسير واجتياز 

هذه المرحلة بتفاؤل وثبات وشجاعة”.

لبنان في ورشة لـ“التجارة الصينية”

شارك وفد لبناني في ورشة عمل نظمتها وزارة التجارة الصينية في 
معهد التدريب لمسؤولي التجارة الدولية، وهو أكاديمية تابعة مباشرة 

.AIBO  لوزارة التجارة وتعرف باسم أيبو
وتضمنت ورشــة العمل التي شاركت فيها وفود من لبنان والعراق 
وسورية والســودان وسلطنة عمان وجيبوتي وفلسطين، العديد من 
المحاضــرات التفاعلية أحياها أكاديميون ومســؤولون في عدد من 
القطاعات التجارية والشركات المهمة. وركزت المحاضرات على 
التعريف بمسار النجاح الصيني واإلنجازات التي حققها هذا البلد في 
العقود األخيرة، وتناولت موجزا عن ظروف الصين وتطور مفهوم 

الحكم واإلدارة فيها وتجارب اإلصالح واالنفتاح.

“لبنان والمهجر” يحتفل بالفائزين
احتفل بنــك “لبنان 
والمهجر لأعمال” 
بالفائزين في الدورة 
الثانية من المسابقة 
الوطنيــة للبورصة 
االفتراضية، وأعلن 
عن شــراكة جديدة 
مع هيئة األســواق 
 )CMA( الماليــة 
للمساعدة في إنشاء 

قاعدة مســتثمرين متعلمين في لبنان، وذلك خالل حفل عشــاء أقيم 
في فندق هيلتون - بيــروت، حضره رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
العــام لبنك لبنان والمهجر ســعد أزهري، المدير العــام لبنك لبنان 
والمهجــر لأعمــال فادي عســيران، ونائب رئيس هيئة األســواق 

المالية فراس صفي الدين.
وأشــار أزهري، إلى أن المسابقة تهدف إلى التعاون مع مؤسسات 
أكاديمية بارزة إلنشاء إطار لمطابقة المعرفة مع الخبرة والنظرية 

مع الممارسة.

Changemaker Festival مشاركة قوية في

 ،Changemaker Festival  أقيم في وســط بيــروت مهرجــان
بمشاركة أكثر من 1000 شاب، وأُعلن خالله عن أسماء الرابحين 
في مســابقات الشركات الناشــئة خالل نهائيات Hult Prize، من 
تنظيــم Changemaker والمجلــس اللبنانــي للســيدات القياديات  

.WLC
وللمناســبة، قال رئيــس مجلــس اإلدارة والمدير العــام لبنك لبنان 
والمهجــر ســعد أزهــري: “تســاهم Hult Prize  وغيرهــا مــن 
النشاطات المماثلة، في خلق األفكار وتساعد الشركات الناشئة على 

تأمين مستقبل واعد لأجيال الصاعدة”.
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أكبر مؤتمر مصرفي أميركي - عربي
نظــــم اتحـــاد 
المصـــــارف 
الـعـربــيـــــــة  
أكبـر مؤتـمـــر 
فــــــي  مـصـر
 - أمـيـركــــي 
عربـــي لعـــام 
2019،  فـــــي 
الرئيسي  المقّر 

للبنــك المركزي الفدرالي األميركــي في نيويورك، وترأس رئيــس اللجنة التنفيذية 
فــي اتحاد المصــارف العربية جوزيف طربيــه وفد المصارف العربية المشــاركة 
في المؤتمر الذي شــارك فيه: رئيس مبــادرة الحوار المصرفي العربي- األميركي، 
محمــد بعاصيري، األمين العــام التحاد المصارف العربية وســام فتوح، ومحافظو 
بنــوك مركزية وأكثر من 100 مصرفي عربي. وبحث المؤتمر، الذي انعقد بعنوان 
“االلتزام وتعزيز العالقة مع المصارف المراســلة األميركية”، في مواضيع راهنة 
حول التطورات الرقابية في ما يتعلق بالعقوبات وتعزيز العالقة مع البنوك المراسلة، 

عطفا على التطورات والتعديالت الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي.

القمة العالمية لالقتصاد األخضر 2019

انعقــــدت الدورة السادسـة مـن القمة العالمية لالقتصــاد األخضر 2019 في مركز 
دبــي للمعارض والمؤتمرات وبتنظيم من هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية 
لالقتصــاد األخضــر. ورّكزت القمة هذا العام على أهميــة التعاون الدولي للوصول 
إلــى اقتصاد أخضر عالمي، وتبنّي الحلول الخضــراء المبتكرة لمواجهة االحتباس 

الحراري وتغير المناخ.
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االحتجاجات التي شــهدها لبنان أو االنتفاضة أو مــا يقال من البعض أنها ثورة، انطلقت 
من أسباب معيشية وحياتية ولمواجهة الفساد والســتعادة االموال المنهوبة، إذ وصل 
اللبنانيون إلى مرحلة لم يعد في إمكانهم تحمل تبعات األزمات المالية واالقتصادية وغياب 
فرص العمل وانعدام الخدمات من الكهرباء الى المياه وغيرها، إضافة إلى ما يفرض عليهم 
من ضرائب، أي أن الحكومة كانت تعمل لتحميلهــم أعباء األزمات التي تتحمل هي مع 

الحكومات السابقة المسؤولية عنها.

كانت األزمة المالية وصلت إلى نفطة دقيقة، إذ لم تستطع الحكومة عندما كانت تناقش 
مشــروع موازنة 2020 تخفيض العجز الى أقل من 7 %، وتحدثت عن ضرائب قاســية ضد 
اللبنانيين. وحين اشتعلت االحتجاجات واالنتفاضة فاجأت الحكومة التي استقال رئيسها 
سعد الحريري الحقاً ان أقرت موازنة 2020 بال ضرائب وبنسبة عجز 0.6 %، فإما كانت تخدع 
اللبنانيين وإما كانت تحاول امتصاص األزمة ونزول المتظاهرين الى الشارع، فإذا باألمور تتجه 
نحو مزيد من التصعيد لتتكشف األمور عن المأزق الذي يعيشه البلد على كل المستويات.

المهم أن ما حصل في الشــارع وال يزال يطرح تحديات كبــرى على االنتفاضة أو الحراك. 
فأقصر الطرق لزرع الشــقاق في بنية الحراك وتفكيكه هو ســحبه إلى مجادلة السلطة 
والســير في منطقها، باختيار الحقائب بين الطوائف، وهو ما يطرح اسئلة عما سيكونه 
في المرحلة المقبلة وبرنامج عمله الشــفاف وتوجهاته، وإن كانت متنوعة وتضم فئات 
مختلفة. فأن تتشــكل الحكومة ال يمكن غض النظر عما ستتخذه من إجراءات وقرارات 
آيلة للتطبيق إصالحياً ومؤسساتياً، ما يفرض على االنتفاضة أن تدلي بدلوها في هذا الشأن 
وأن تضغط لتصويب المسار والتركيز على مطالب مقبولة شعبياً أي أن تكون أكثر قرباً من 
الناس لتشكيل حصانة لها وشرعية قادرة على فرض برنامجها. أما النقطة األبرز واألخطر، 
فتكمن في كيفية حفاظ الحراك على تماسكه وتحييده عن الصراعات األهلية وحمايته 

من االصطفافات الطائفية.

هناك مخاوف من نجاح محــاوالت توظيف الحراك وضرب الهوامش المتنوعة والمتعددة 
التي ظهرت شــعبياً، فال اتفاق على ما هو األنســب لرفع شــعارات في المكان والزمان 
المحددين، فثمة من ال يزال يريد اسقاط النظام كله ويستعجل األمر، علماً أن هكذا شعار 
يحتاج الى تراكم وانجازات واستقطاب كتل شعبية وازنة، وثمة من يطالب بإعطاء فرصة 
اللتقاط األنفاس ومعرفة كيف ستســير االمور الحكومية، فيما هناك وجهة نظر تقول 
باستمرار الساحات متحركة من دون قطع الطرق والضغط بما يتناسب مع كل مرحلة لمنع 
القضاء على التجربة واستغالل ثغرها، وعدم اإلنجرار إلى مواجهات مع السلطة في مراكزها 
الرئيســية ومقراتها الرسمية. وتصر وجهة النظر هذه على التأكيد أن االحتجاجات يجب 
أن تركز على الشأن المطلبي والمعيشي، وتحقيق انجازات قبل أن ترفع شعارات سياسية 

تتعلق ببنية السلطة وغيرها.

الحراك المطلبي بال توظيف سياسي
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14 % من الغذاء العالمي خسائر مهدورة14 % من الغذاء العالمي خسائر مهدورة

لبنان المتغير على مفترق طرق مصيريلبنان المتغير على مفترق طرق مصيري


