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ن ال يزال  ي ح�ي
ي أعدتها الحكومة السابقة. �ن

ي موازنة 2020 ال�ت
أقر مجلس النواب اللبنا�ن

ي يرى فيها ك�ث انها تشبه حالة االنهيار. 
البلد يعيش تداعيات الحالة االستثنائية ال�ت

فالتخبط الذي يسيطر عىل النظام السياسي بالرغم من تشكيل حكومة جديدة 
ي أرقامها ادى اىل عدم مصارحة 

وافق رئيسها عىل الموازنة من دون أي نقاش �ن
ي يعانيها لبنان والحلول الممكنة، وما 

الناس بالحجم الحقيقي للأزمــة المالية ال�ت
إذا كانت اللحظة الراهنة تستدعي اعلن حالة طوارئ اقتصادية تضع الحكومة من 

خللها خريطة طريق لكبح مفاعيل االنهيار والعمل عىل إيقاف مساره االنحداري.

كز عىل االنقاذ،  وع الحكومة االقتصادي يجب أن ت�ت ي م�ث
ولعل االأولوية اليوم �ن

وليس تكرار الكلم الذي يحّمل الناس أعباء االأزمة وحلهــا ع�ب اجراءات موجعة 
ي أن االصلحات هي وحدها كفيلة باستعادة 

جديدة تشد الخناق عليهم. وال شك �ن
ن والخارج أيضاً لمد يد المساعدة، وان اقت�ن االمر البحث الجدي  ثقة اللبناني�ي
ي 

ه من الملفات الطارئة والمرتبطة بالقطاع المرص�ن ي ملف الدين العام وغ�ي
�ن

وبقطاعات انتاجية عدة.

ي ال ينهض مجدداً من دون استعادة الثقة ومعالجة االختلالت 
االقتصاد اللبنا�ن

المزمنة والعجز ومشكلة الكهرباء، ومكافحة الفساد، وهذا كفيل بتكريس الصدقية، 
وع االنقاذ فإنه  ي م�ث

. أما االهم �ن ن ويسمح باالنفتاح عىل االأسواق المالية والمانح�ي
ي 

نف المالي واالأزمة النقدية بالتعاون مع مرصف لبنان، وهي االزمة ال�ت يوقف ال�ن
ان المدفوعات  ن ي االقتصاد، كما ينعكس عىل االنتاج وعىل م�ي

أحدثت انكماشاً حاداً �ن
وتقليل الخسائر ووقف التضخم.

ي المعالجات 
ال بد من استعادة الثقة واعادة تصحيح السياسات، إل الجدية �ن

ي أنقذت البلد 
بمستوى عال من الشفافية. وقبل ذلك الحفاظ عىل المؤسسات ال�ت
ي أخطرها.

ي مختلف المراحل الصعبة، ونحن اليوم �ن
من السقوط �ن

استعادة الثقة ومعالجة االختلالت
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أكــد البنك المركــزي األردنــي، أن انكشــاف البنوك 
اللبنانيــة العاملــة فــي المملكــة على مخاطر الســوق 

اللبناني محدود جداً.
وأشــار البنك في بيان، إلى أن “ال مخاطر على أموال 
المودعيــن لــدى تلك البنــوك”، مؤكداً “على ســامة 

ومتانة البنوك اللبنانية العاملة في المملكة”.
ويعمل فــي األردن مصرفان لبنانيان، هما: بنك عودة 

وبنك لبنان والمهجر.

البنوك اللبنانية العاملة
في األردن بخير

أعلــن بنك االعتماد اللبناني إتمــام عملية زيادة أمواله 
الخاصــة بنجاح، “تطبيقاً ألحكام التعميم الوســيط رقم 
532 الصــادر عن مصرف لبنان، وللقرارات المتخذة 

من قبل الجمعية العمومية للمصرف”.
وتوّزعــت التقديمات النقدية بين مســاهمي المصرف، 
وفقــــاً لنَِســـب المســاهمة لكل منهــم، إذ بلغــت نسبة 
المســـاهمات الخارجيـــة مـن غيـــر اللبنانييـن حوالى 
53  %، والباقــي مــن المســاهمين اللبنانييــن البالــغ 
عددهم 925 مســاهماً يتوزعون بين مستثمرين، أفراد 
ومؤسسات، يضاف اليهم أيضاً عدد من المساهمين من 

موظفي المصرف.
وتمثّــل هذه الخطــوة إشــارة إيجابية الســتمرار الثقة 
باالقتصاد اللبناني والتزام المصارف اللبنانية باحترام 

التزاماتها تجاه المستثمرين.

“االعتماد اللبناني”
يزيد أمواله األساسية

تعديل الفائدة على الدوالر والليرة

لبنان  أعلنت جمعية مصــارف 
تعديل معدّل الفائدة المرجعية في 
سوق بيروت للدوالر األميركي 

واعتماد المعدالت اآلتية:
أوالً، معدّل الفائدة المرجعية في 
سوق بيروت للدوالر األميركي 

.% 9.35
ثانياً، معدّل الفائدة المرجعية في ســـوق بيروت لليرة اللبنانية 12.45 %.

وأضافت الجمعية: “يعكس انخفاض هذه المعدالت المرجعية بـ104 نقطة أساس قرار 
مصرف لبنان وضع سقوف للفوائد الدائنة على الودائع الجديدة أو المجددة بعد تاريخ 
5 / 12 / 2019، وطبعاً إّن معدالت الفوائد المرجعية ســتعكس في األشــهر المقبلة 

تدريجاً تراجع كلفة الودائع عند استحقاقها”.

“بيمو” يستأنف إقراض عمالئه

أعلن بنك بيمو استئناف عملية إقراض 
عمائــه علــى الرغــم مــن  األزمــة 

االقتصادية التي يشهدها لبنان.
وقال البنك في بيــان، إن هذا اإلجراء  
يتماشى مع واجبات المصرف وسعيه 
إلــى المســاهمة في اســتعادة الثقة في 

االقتصــاد اللبنانــي، وتخفيف العبء والتحديــات التي يواجههــا اللبنانيون في الوقت 
الراهن وتقديم الدعم المالي لتمكين عمائه من اغتنام الفرص المتاحة.

وأضاف البنك: نؤمن بأن عام 2020 هو عام الشــجاعة. نريد أن نكون مثاالً يحتذى، 
وأن نصبح مصدر أمل لجميع اللبنانيين حتى نتمكن من النهوض ســوياً وتخطي هذه 

األزمة.

مساهمو “بلوم” يضخون 262 مليون دوالر

أكد رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر “بلوم”، 
ســعد األزهري، أن مساهمي المصرف سيضخون 
مقدمات نقدية بقيمة 262 مليون دوالر في المرحلة 
األولــى من زيــادة رأس المــال، والمتوقع أن تليها 

مرحلة ثانية الحقة بنفس القيمة.
وأضــاف األزهري في مقابلــة تلفزيونية، أنه “من 
الصعب احتســاب الماءة بعــد التطورات األخيرة 

التــي بدأت منذ تشــرين األول/أكتوبر الماضي في لبنان”، مؤكــداً أن “حجم قروض 
المصرف انخفض بأكثر من 20 % في 2019. وأشــار إلى أن “انكشــاف البنك على 
سندات اليورو اللبنانية ال يتجاوز 240 مليون دوالر”، موضحاً أن “البنوك متجاوبة 

مع عرض تبديل سندات اليورو المقدم من مصرف لبنان”.

سعد األزهري
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استقرار أسعار الفائدة لـ“المركزي المصري”

أبقــى البنك المركزي المصري على أســعار الفائدة 
الرئيســية دون تغيير، في وقفــة غير متوقعة لجولة 

من التيسير النقدي بدأت في أغسطس/آب الماضي.
وقالــت لجنة السياســة النقدية بالبنــك المركزي في 
بيان: إن البنك أبقى على سعر فائدة اإليداع الرئيسي 
مســتقراً عند 12.25 % وسعر فائدة اإلقراض عند 

.% 13.25

باشــر بنك عوده اللبناني بقبول مقدمات مالية بالدوالر 
األميركي من مســاهميه حملة اسم البنك العادية، تنفيذاً 
للمرحلــة االولى من تعميم مصرف لبنان الوســيط رقم 
532، وذلــك لزيادة االموال الخاصة بما يعادل 10 % 

من حقوق حملة االسهم العادية.

المصارف تقترح التعطيل أيام السبت

زيادة األموال الخاصة
لبنك “عوده”

اتحــاد موظفــي  زار وفــد مــن 
المصارف حاكــم مصرف لبنان 
الدكتور رياض ســامه، ناقشــوا 
فيه أوضــاع القطــاع المصرفي 
واقتراح االتحاد بالتعطيل استثنائياً 
أيام الســبت، وهو ما سيُناقش مع 
مجلــس إدارة جمعيــة مصارف 
تفهمــه  ســامه  وأبــدى  لبنــان، 

لهــذه المطالبة. وتمنى عليه المجلس دعم مطالبه في حــال قررت إدارات المصارف 
االستغناء عن عدد من مستخدميها بسبب الظروف الراهنة وتراجع وتيرة العمل، فكان 

جواب الحاكم الى أنه لن يتوانى عن المساعدة ضمن االمكانات المتاحة له قانوناً.
واستفســر أعضاء االتحاد عن جدوى بعض التدابير التي اتخذها مصرف لبنان على 
صعيد التعامل مع المصارف، كموضوع السيولة ومقاصة بطاقات االئتمان والتحاويل 
الى الخارج وغيرها من التدابير االحترازية التي تتخذ من المصارف ومصرف لبنان 

في هذه المرحلة من تاريخ القطاع المصرفي اللبناني.

OMT تفرض رسماً على تحويالت الدوالر إلى لبنان

 ،OMT فرضــت شــركة أو إم تــي
وكيل شركة تحويل األموال ويسترن 
يونيــون، رســماً بنســبة 2 % علــى 
عمليات التحويل الواردة من الخـارج 

إلـى لبنــان بالدوالر األميركي.
وبــررت الشــركة الرســم، بأنه بدل 
شـحن الدوالرات وتأمينها وتوزيعهـا 

وحراسـتها.
أتى هذا الرســم، بعد أن تراجع مصرف لبنان عن قرار ســابق يلزم شركات تحويل 
األموال بسداد الحواالت بالليرة اللبنانية، وهو ما أدى إلى شلل حركة التحويل، نظراً 
ألن شــركات التحويل كانت تسدد قيمة الحوالة بالسعر الرسمي، الذي يقل عن سعر 

الصرف في السوق الموازي بنحو 40 %.

قــال الرئيــس التنفيذي 
لبيت التمويــل الكويتي 
)بيتك( مازن الناهض، 
إن أكبــر بنك إســامي 
البــاد يخطـــــط  فــي 
أصـول  مـــن  للتخارج 
بقيمــــة 100 مليـــون 
دينـار )329.49 مليون 
دوالر( في 2020، من 

بينها أصول عقارية وأسهم واستثمارات مباشرة أخرى.
أضاف: تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية “بيتك” 
للتركيز على النشاط األساسي المتمثل بالعمل المصرفي، 
متوقعاً عدم تحقيق أرباح من عمليات التخارج المرتقبة.

بيتك الكويت يخطط للتخارج

مازن الناهض

أعلن بنك لبنان والخليج إتمام عملية زيادة أمواله الخاصة 
األساســية بنسبة 10 % من حقوق حملة األسهم العادية 
)Common Equity Tier one( وذلــك عن طريق 
مقدمــات نقدية بالدوالر األميركي تم إقرارها والموافقة 
عليهــا من قبــل الجمعيــة العمومية العادية لمســاهمي 

المصرف.
وبذلــك يكون البنك قد التــزم بمتطلبات تعميم مصرف 
لبنان الوســيط رقم 532 الصادر بتاريخ 4/11/2019 
وعزز أمواله الخاصة للمحافظة على ماءة عالية إيماناً 

من مساهميه بإعادة الثقة باالقتصاد اللبناني.

“لبنان والخليج” يعزز أمواله الخاصة
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اجتمـــع النائــــب 
لـحـاكــــــم  األول 
ف  لـمـصــــــــر ا
محمـد  المركزي، 
مع  إبراهيم حمرة 
مـدراء شــــركات 
ت  ال ا لحــــــــــو ا
الماليـة الداخليــة، 
اســـــــتـعـــرض 
فـي اجـتـمـاعـــــه 

المخالفات التي ارتكبها عدد من الشركات أدت إلغاق 
بعض فروعها.

وأكد حمــرة، على ضرورة تعزيــز إجراءات الضبط 
والرقابة الداخلية والتحقق من إلتزام موظفيهم بالقوانين 

واألنظمة النافذة لتجنب العقوبات.
كما ناقش حمرة، آلية توفيق أوضاعهم وزيادة رؤوس 
األمــوال وفق متطلبــات القانون )15( لعــام 2019، 
وعــرض إمكانية تقديــم التدريــب والمســاعدة الفنية 
للشــركات من أجل االرتقاء بعملهــا وتجاوز تحديات 

المرحلة الحالية.

“المركزي” يراقب
مكاتب الحواالت في سورية

محمد إبراهيم حمرة

أصدر مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية 
السورية قراره بالموافقة على اعتماد أسهم زيادة رأس 
مال بنك ســورية والمهجــر الناجمة عن ضم جزء من 
األرباح المدورة عددها 12 مليون ســهم بقيمة إجمالية 

تبلغ مليار و200 مليون ليرة سورية.
يشـــــار إلــى ان هــذه األســــهم ســـــتوزع كأســــهم 
مجـانيــــة على المســاهمين المســجلين في ســجات 
مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لســوق دمشق 

لألوراق المالية.

إعتماد أسهم الزيادة 
لـ“سورية والمهجر”

تأسيس ضمان مخاطر القروض

أعلن مصرف سورية المركزي عن اطاق مؤسسة 
ضمــان مخاطــر القــروض التي ســتكون أحــد أهم 
الخطــوات االيجابية على االقتصاد الســوري وعلى 
ســعر صرف الليــرة الســورية، باعتبــار أن تمويل 
العملية اإلنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

يسهم في زيادة اإلنتاج المحلي.
وبيّن مدير عام المؤسسة، مأمون كاتبة، أن المؤسسة 
أحدثت كمؤسسة خاصة مملوكة برأسمال 5 مليارات 
ليرة ســورية موزعة على 6 مصــارف عامة، و11 

مصرفاً خاصاً، و3 مؤسسات تمويل صغير.
مأمون كاتبة

تسلم طلبات قرض السيريا كارد

أعلن المصرف العقاري، أنه ســيتم 
البدء بإستام طلبات قرض السيريا 
كارد فــي جميع فــروع المصرف 
بالمحافظات، فــي الربع األول من 

عام 2020.
كارد  الســيريا  قــرض  وســيكون 
بمعدل 10 أضعاف الراتب الشهري 
والموظفيــن  للعامليــن  المقطــوع 

الموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، وبما ال يتجاوز 500 ألف ليرة ســورية، 
وبفائدة 1 % شهرياً.

“التعمير الصيني” يقرض “دبي لصناعات الطيران”

وقعــت “دبي لصناعــات الطيران” صفقــة تمويل غير 
مضمــون لمدة 4 ســنوات وبقيمة 300 مليــون دوالر، 
مع شركة بنك التعمير الصيني “فرع مركز دبي المالي 
العالمــي”، وبنك التعمير الصيني “آســيا”، مع إمكانية 
زيــادة القرض إلــى 500 مليون دوالر. وقــال الرئيس 
التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: 
يسعدنا أن نبدأ العام 2020 بصفقة كبيرة ومهمة مع فرع 
إحدى المؤسســات المصرفية الرائــدة عالمياً في مركز 

دبي المالي العالمي. ونتطلع إلى تعميق عاقتنا مع بنك التعمير الصيني في المستقبل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك التعمير الصيني “فرع مركز دبي المالي” يوان 
شــنغروي: يمثــل هذا القــرض أول صفقة تمويل يقوم بنك التعميــر الصيني بترتيبها 
لشــركة دبي لصناعات الطيران، ونتطلع إلى االســتفادة بشكل مستمر من شبكة بنك 
التعميــر الصينــي ومــوارده في الخارج لتعميق شــراكتنا مع شــركة دبي لصناعات 

الطيران وتعزيز تعاوننا التجاري في المستقبل.

فيروز تارابور
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بنــك  محافــظ  قــال 
الســودان المركزي، 
بدرالدين عبد الرحيم 
البنــك  إن  إبراهيــم، 
يستهدف نموا بمقدار 
2.9 % الناتج المحلي 
اإلجمالي في 2020، 
بعــد معدالت ســالبة 

فــي عام 2019. وألمح إلى اتجاه إلجراء عمليات دمج 
وهيكلة اختيارية للمصارف السودانية.

وأكد بدر الديــن إبراهيم، تبني حزمة من اإلجراءات، 
التي من شــأنها إعادة االستقرار المالي، وضبط األداء 
النقدي، وكبح جماح التضخم للوصول بـــه إلى نســبة 
30 %، مقارنة مع المســــتويات الحاليـة البالغـة نحـو 

.% 60
وتتضمن اإلجراءات الجديدة ضبط السيولة ومراجعة 
األداء المصرفي واتخاذ ما يلزم إلحداث اســتقرار في 

أسعار الصرف.

المركزي المصري يكّرم “لبنى هالل” المركزي السوداني يستهدف
نمواً بنسبة 2.9 %

كــّرم محافــظ البنــك المركــزي، طارق 
عامر، نائبته الثانية الســابقة لبنى هال، 
بمناسبة انتهاء فترة عملها كنائب لمحافظ 
البنــك لاســتقرار النقدي، وذلــك تقديراً 
لجهودهــا، والدور الفعــال الذي قامت به 

في إدارة العديد من الملفات المهمة.
وأشــــار بيان للمركزي، إلى مســــاهمة 
هــال فــي تنفيـــذ برنامـــج اإلصــاح 
المصرفــي المتكامل خال الفترة الممتدة 
من عام 2004 إلــى عام 2010، وكذلك 

برنامج اإلصاح النقدي واالقتصادي الذي بدأ في عام 2016.

بدرالدين عبد الرحيم إبراهيم

“العقاري المصري” يتعاون مع “مينا” السياحية

وقع البنــك العقاري 
المصــري العربــي 
اتفاقـيــــة تـعــــاون 
مــع شـــركة مينـــا 
لـلـمـنـتـجـعـــــــات 
السياحية، استمراراً 
اســتراتيجية البنــك 

في التعـاون مع كبـرى مـؤســـســات وشـــركات الدولـة.
وأفــاد بيان صحفي للبنك بطرح كثير من أوجه التعاون المشــتركة التي ســوف تتم 
دراســتها والعمل عليها خال الفترة المقبلة. كما أن المصرف ينتهج سياسة توسعية 
فــي مجال التجزئة المصرفية، مــن خال تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي 

تائم احتياجات العماء، خاصة في مجال الرياضة والتعليم.

بنك المغرب يعتمد المؤشر المرجعي “مونيا”

أعلــن بنــك المغــرب، إطــاق 
مؤشر نقدي مرجعي يومي جديد 
يحمل اســم “مونيا”، ليحل محل 

المؤشر القديم “ريبو”.
المؤشــر الجديــد، يقــول بنــك 
إلــى تعزيز  يهــدف  المغــرب، 
النقدية  بالسوق  العمليات  شفافية 

وتعميقها من خال تطوير مجموعة واســعة من المنتوجات واآلليات لفائدة الفاعلين 
بالقطاع المالي.

وأكد البنك، أن هذا المؤشــر يندرج أيضا في إطار التحوالت المســجلة على الصعيد 
الدولي، والسيما تلك المتعلقة بإدخال معدالت مرجعية من دون مخاطر.

أكدت مصــادر مصرفية موثوقة، صعوبة تنفيذ توجيه 
بنك الســودان المركزي للمصارف، بتوفير معلومات 

عن عملها خال فترة حكم اإلنقاذ.
وقالت المصـادر، إن تعميـم بنـك الســودان المركـزي، 
كان يجـــب أن يّركـــز علــى عمليـــات التعثـــر لدى 

المصارف.
وأوضحــت أن صعوبــة تنفيذ التعميم تكمــن في أنه لم 
يحــدد فترة أو موعداً زمنيــاً محدداً، كما أنه نص على 
توفير معلومات منذ تأسيس البنك سواء كان قبل أو بعد 

انقاب اإلنقاذ.

صعوبة تنفيذ
“توجيه بنك السودان”
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البنك التونسي يجدول قروض “الَمعاصر”

ســمح البنــك المركــزي 
التونســي رســمياً للبنوك 
والمـؤســســـات المـالـيـة 
بإعــادة جدولة أقســـــاط 
القــروض التي حل أجلها 
أصاً وفائضاً والممنوحة 
لفائدة أصحاب المعاصــر 
ومصدّري زيت الزيتـون 

على امتداد الموسمين الماضيين، وكذلك منحهم تمويات جديدة، حيث صدر منشور 
من البنك المركزي التونسي إلى البنوك والمؤسسات المالية متعلق بمعالجة مديونية 
أصحــاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون، الذين تعرضوا لصعوبات في تســديد 
ديونهــم، علــى أن تتم إعادة الجدولة حالة بحالة على فتــرة تأخذ بعين االعتبار قدرة 

المستفيد على الّسداد.

البنك الدولي يرفع توقعاته حول النمو في الجزائر

رفــع البنك الدولي، من توقعاته 
حول آفاق النمو بالجزائر لسنتي 
2020 و2021، مشــيراً إلــى 
االستثمار” و“التقليل  “انتعاش 

من التقلبات السياسية”.
فــي  الدولــي  البنــك  وأكــد 
تقريــره الجديــد، حــول اآلفاق 
االقتصادية العالمية، الذي نشر 

في واشنطن، أن “نمو في الجزائر سيعرف زيادة متواضعة في الوقت الذي تقل فيه 
التقلبات السياسية وينتعش فيه االستثمار”.

أكدت مجموعـــة البنك الشـــعبي، أن الشــارة الجديـدة 
تأتي لدعــم قيم القــرب والمواطنة واالبتــكار وفعالية 
األداء المشــكلة لهويــة المجموعة، موردة أن الشــكل 
التصميمي الجديـــد المؤلـــف مـــن ســـطريـن مّكــن 
العامة من أن تصبح أكثر تأثيراً ووضوحاً مع اعتماد 
أســلـوب حديـث في الخـط، فالهويـة البصريـة الجديدة 
والشــعار المؤسســاتي الجديــد، والموقــع اإللكتروني 
الجديــد، ترمــز جميعهــا إلــى دينامية البنك الشــعبي 
الراميــة إلرضــاء زبائنــه المغاربــة واألفارقة وعلى 

الصعيد الدولي.

تطوير الهوية البصرية
للبنك الشعبي المغربي

إطالق أول برنامج صكوك سعودي

أعلنــت شــركة نيو ميرشــنتس 
كابيتــال، المتخصصــة بمجال 
المصرفيــة االســتثمارية، التي 
تتخــذ من مدينة الريــاض مقراً 
لهــا، عــن إطــاق أول إصدار 
لصكــوك مدعومــة باألصــول 
بالريــال  مقومــة  بالســعودية، 
الســعودي تصدر عن مؤسســة 

تابعة للقطاع الخاص. وأوضحت الشــركة، أنه ســيتم طرح البرنامج، طرحاً خاصاً، 
بقيمة مليار لاير ســعودي )240 مليون يورو(، على عدة إصدارات خال سنتين إلى 

3 سنوات.

أعـلــــن وزيـــــر 
الزراعة والموارد 
الدكتور  الطبيعيـة 
عثمـان  عـيـســـى 
شــــريـــف، عـن 
ُمرتقبـــة  ُمراجعة 
لتجـربــة الـبـنـــك 
الـــزراعـــــــي، 
تشــمل السـياسات 

والتمويــــل، وأكد اكتشــــافهـــم عـــدم وجـود عاقـة 
ُمباشـــرة بيـــن الــوزارة والُمزارعيــن طيلــة الفتــرة 

الماضية.
وأوضــــح وزير الزراعـــة والموارد الطبيعيـــة، أّن 
العاقــــة تنحصــر في بعــض المشــروعات وتنتهي 

بانتهاء التمويل.
وقــال الوزير شــريف، إّن برنامج النهضــة الزراعية 
كان “خــارج نطــاق الزراعة”. وَكَشــَف َعــن َعودةٍ 
َوشــيكٍة التّحــادات الُمزارعيــن وحصــر مهامها في 
العمــل النقابي وحماية الُمنتجين، فيما تختص اتحادات 

الُمنتجين بالجانب اإلنتاجي.

ُمراجعة تجربة
البنك الزراعي السوداني

د. عيسى عثمان شريف

10



عالم البنوك

شباط/فبراير 2020 | البنك والمستثمر

رفض تجميد أرصدة إيرانية في إيطاليا

المركــزي  البنــك  أعلــن 
اإليراني عن رفض محكمة 
االســتنئاف في روما حكماً 
أرصــدة  بتجميــد  يقضــي 
وأصول إيرانية في إيطاليا، 
وذلك علــى خلفيــة دعوى 
رفعها بعض أســر ضحايا 
هجــوم 11 ســبتمبر/أيلول 

2001. وأوضح البنك، أن “الموضوع يعود إلى رفع بعض ضحايا الهجمات شكوى 
ضد إيران والبنك المركزي، حيث نجحوا في ســنة 2011 باســتصدار حكم إدانة من 
محكمة في نيويورك ضد طهران”. وأشــار إلى أن ورثة الضحايا أقاموا دعوى لدى 
المحاكم اإليطالية عام 2018، لتجميد أكثر من 5.9 مليارات دوالر من أرصدة وأصول 

ايران في ايطاليا، لكن محكمة االستئناف رفضت الدعوى، ليكسب البنك القضية.

أبوظبي األول “أفضل مزود لخدمات التمويل”

حصد بنك أبوظبي األول جائزة “أفضل مزود 
لخدمــات التمويل التجاري فــي اإلمارات”، 
ضمن جوائز مجلــة غلوبال فاينانس 2020، 
الــذي أقيم فــي مدينــة فرانكفــورت بألمانيا.  
وتعليقــاً علــى ذلــك، أوضح مدير عــام أول 
ورئيس خدمات المعامات المصرفية العالمية 
فــي بنك أبوظبي األول مانوج مينون, أن هذه 
الجائزة دليل على قــوة العروض والمنتجات 

المصرفية التجارية التي يوفرها البنك في مجال التعامات التجارية وإدارة النقد.

المركزي االيراني: نمتلك احتياطيات غير مسبوقة

اإليرانــي،  المركــزي  المصــرف  محافــظ  أكــد 
عبدالناصر همتي، أن باده تمتلك احتياطيات غير 
مسبوقة من العملة األجنبية مقارنة بالعقد الماضي، 
مشــيراً إلى أن هذه االحتياطيات تعــد رصيداً قوياً 

وراسخاً للمركزي اإليراني.
وعن وضع ســوق العمات في إيران، قال همتي: 
“لقــد أوصلنا الســوق إلــى االســتقرار بإجراءات 
معقــدة، قمنا بها في مجال العملة وتحويات العملة 

األجنبية وسائر األساليب في التجارة الخارجية”.
وأكد أن تقوية االقتصاد الوطني تعد أولوية رئيسية في توجيهات واهتمامات قائد الثورة 
اإلســامية والرئيس اإليراني، مشــيراً إلى أن الميزان التجاري االيراني حقق فائضا 

بواقع 100 مليون دوالر خال األشهر التسعة األولى من العام الفارسي الجاري.

عبد الناصر همتي

طــرح “بنك الكويت 
ســندات  المركزي” 
وتــورق بقيمة 240 
بعائد  دينــار،  مليون 
2.875 %. ووفـقــاً 
لبيانــات المركــزي، 
تمت تغطية اإلصدار 
بواقــع 12.04 مرة، 
علمــاً بــأن إلجمالي 
الطلــب عليه ســجل 
دينار.  مليــار   2.89

وبلغ أجل اإلصدار 6 أشهر، إذ تستحق تلك السندات في 
7 يوليو/تموز 2020.

سندات وتورق يطرحها
المركزي الكويتي

وقع بنك “أبوظبي األول”، اتفاقية مع مؤسسة التنظيم 
العقــاري “ريرا”، التابعة لدائــرة األراضي واألماك 
فــي دبي، ســيتمكن مــن خالها البنك من فتــح وإدارة 
الحســابات الخاصة بالعقارات ذات الملكية المشــتركة 

بدبي.
ووقع االتفاقية المدير التنفيذي لـ“ريرا”، مروان أحمد 
بن غليطة، ومدير عام أول ورئيس خدمات المعامات 

المصرفية العالمية في أبوظبي األول مانوج مينون.
وبهــذه المناســبة، أكد بــن غليطة، أن هــذه العاقات 
تســاعد في تقديــم الخدمات بســهولة ويســر، وتوفير 
المزيد من خيــارات التعامات المصرفيــة والثقة في 
القطــاع العقاري للمطوريــن وخدمات ماك الوحدات 
العقارية والمستثمرين ومزودي الخدمات في العقارات 

المشتركة.

شراكة لـ“أبوظبي األول”
مع “أراضي دبي”
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الصين تخفف القيود على المصارف

رفعت الصين أحد القيود 
الكبرى المفروضة على 
االســتثمارات األجنبيــة 
في القطــــاع المالــــي، 
اســتجابة لطلب أميركي 
قديــم فــي ظــل الحرب 
التجاريـــة الشــديدة بين 
بــات  البلديــن، وبذلــك 

بإمــكان المصارف األجنبية فتح فروع في الصين وامتاك رأســمالها كاماً من دون 
اتخاذ شــريك محلي، حسبما أعلنت هيئة ضبط القطاع المصرفي. ويبدو هذا اإلعان 
بمثابة بادرة حســن نية من الصين للواليات المتحــدة. وتَِعد بكين بفتح اقتصادها أكثر 

أمام االستثمارات األجنبية، لكنها كانت تماطل في الوفاء بوعدها في القطاع المالي.

تايالند تسعى لخفض قيمة عملتها

قــال نائب محافظ البنك المركزي 
التايانــدي ماتيــي ســبابونجاز، 
إن البنك مســتعد التخاذ خطوات 
إضافيــة لوقف ارتفاع قيمة البات 
التاياندي أمام العمات األخرى. 
وأضاف ماتيي أن البنك والحكومة 
يشــعران بالقلق مــن ارتفاع قيمة 

البات، الفتاً إلى أن تدخل البنك في سوق الصرف ساعد في الحد من ارتفاع البات.
وأشــارت وكالــة بلومبيرغ إلــى أن المركزي التاياندي اتخذ عــدة خطوات للحد من 
ارتفاع البات بعد أن زادت قيمته أمام الدوالر بنسبة 9 % تقريبا خال 2019. يذكر أن 
ارتفاع قيمة العملة يحد من القدرة التنافسية للصادرات والسياحة، وهو ما يعزز دعوة 

الحكومة التاياندية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لخفض قيمة العملة.

خلل هيكلي في السودان

قــال رئيس الوزراء الســوداني عبــد هللا حمدوك، 
إن بــاده ليس لديها احتياطيــات من النقد األجنبي 

لحماية قيمة الجنيه وإنه يوجد خلل هيكلي.
وقالــت وزارة المالية فــي بيــان ميزانية 2020: 
إن بنــك الســودان المركزي يطبــع الجنيهات بما 
يعادل 200 مليون دوالر أميركي شــهرياً لشــراء 
وتصدير الذهب لتمويل الســلع المدعومة، وبصفة 
أساســية الوقــود والقمح، وهو مــا أدى إلى “حالة 
من التضخم الجامح مع تراجع شــبه مستمر لسعر 

الصرف في السوق الموازية”.
عبد هللا حمدوك

أظهرت أرقام للبنك المركزي األردني ارتفاع احتياطي 
العمات األجنبيــــة في العام 2019 الماضــــي، نحو 
5.6 % مقارنة مع مســتواه فــي نهاية 2018. وبلغت 
قيمــة االحتياطي حوالى 12.17 مليار دوالر في نهاية 
2019، مقارنة مع حوالى 11.52 مليار نهاية 2018.

وكان االحتياطي األجنبي لألردن تأثر ســلباً بعد بداية 
2016، جــّراء تباطــؤ النمو في تحويــات المغتربين 
والدخل الســياحي واالســتثمار األجنبي وهي العوامل 

المغذية له.

نمو احتياطي األردن
للعمالت األجنبية

أبقــى البنك المركــزي األوروبي على أســعار الفائدة 
الرئيســية عند أدنى مســتوياتها التاريخية، كاشــفاً عن 
خطط إلجــراء أول مراجعة واســعة للعمليات النقدية 

للبنك خال 16 عاماً.
وأعلــن مجلس حكام البنــك اإلبقاء على ســعر الفائدة 
الرئيســي عند صفر، مع اإلبقاء أيًضــا على برنامجه 

لشراء سندات جديدة بقيمة 20 مليار يورو شهرياً.
كمــا أبقى الفائــدة علــى الودائع عند ســالب 0.5 %، 
والفائدة على تســهيل اإلقراض الهامشي )سعر الفائدة 
الــذي تدفعه البنوك عند االقتراض من البنك المركزي 

األوروبي لليلة واحدة( عند موجب 0.25 %.

المركزي األوروبي يبقي
على سعر الفائدة  عند 0 %
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أعلـــن مصـــرف أربيل لاســـــتثمار والتمويـــل، أن 
انخفاض ســـعـر ســــهم المصرف يعود إلى العرض 

والطلب.
وقالت مدير الفرع الرئيســي، هيفاء حسين، في كتاب 
وجهتــه إلــى البورصــة، إن “انخفاض ســعر الســهم 
في جلســتين الشــهر الماضي والحالي يعود إلى سبب 
العرض والطلب الحاصلين على سعر السهم وال توجد 

أحداث جوهرية”.

مصرف أربيل يكشف سبب
انخفاض سعر أسهمه

فرع لـ“بنك الصين” في السعودية

وافق مجلس الوزراء الســعودي، 
علــى الترخيــص لـ“بنــك الصين 
المحدود” بفتح فرع له في المملكة.

وينضــم “بنك الصيــن” بذلك إلى 
مجموعــة من الشــركات الصينية 

التي تتوسع في السعودية.
ودشن قبل 4 سنوات تقريباً، “البنك 
الصناعــي والتجــاري الصيني”، 

أكبر بنك في العالم من حيث األصول، أول فروعه في الرياض.

توقعات سلبية للبنوك التركية

توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف 
االئتمانــي، أن يواجــه القطــاع 
المصرفــي في تركيــا ضغوطاً 
خــال عــام 2020، وهــو مــا 
سيؤثر ســلباً على جودة أصول 

البنوك في الدولة.
وقالــت الوكالــة: إن إيــرادات 

الفوائــد التي حصلت عليها البنوك، بالفعل، أقل بـــ10 % من إجمالي إيرادات الفوائد 
المتحققة. وتعرف إيرادات الفوائد المتحققة بإيرادات البنك، التي من المفترض أن يتم 

تحصيلها من الفوائد على القروض والتمويات والسندات والصكوك.
وأشــارت الوكالة، إلى أن تراجع إيــرادات الفوائد المحصلة بالفعل يعود إلى تأخر أو 
عدم تحصيل الفوائد من الديون التي تواجه مشاكل في تحصيلها، وهذا األمر يشير إلى 

زيادة نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي الديون.

بنك أوروبي ينسحب من بورصة اسطنبول

أكد صنـدوق الثـــروة التركي، 
أنه اشترى حصة البنك األوروبي 
لإلنشاء والتعمير في بورصــة 
اســــطنبـــول البالـغــة 10 %، 
ليرفع حصته في البورصة إلى 

.% 90.6
من جهتــه، قال البنك األوروبي 
إنه ســيظل ملتزما بدعم تطوير 

أسواق المال التركية عقب بيع الحصة، مشيراً إلى أنه سيدعم استحداث مصادر بديلة 
للتمويل في تركيا وســيواصل دعم الطروح العامــة األولية. وكانت وكالة رويترز قد 
نقلت عن مصادر قولها، إن البنك قرر بيع الحصة بعد تعيين مسؤول تنفيذي سابق في 

بنك خلق كان مسجوناً في الواليات المتحدة رئيساً تنفيذياً للبورصة.

مهــد “كوميـرتــــس 
األلمانـــــي  بـنـــك” 
أمــــام  الطـريــــــق 
الكامــل  االســتحواذ 
على شركة الخدمات 
المالية عبر اإلنترنت 
بنـك”  “كومدايركت 
عبر شـــــراء حصة 

“بتــروس أدفايزرز ليمتد” في الشــركة لتصل حصة 
البنك األلماني فيها إلى أكثر من 90 %.

وأشــارت وكالة بلومبيــرغ، إلى أن االســتحواذ على 
شــركة خدمــات مالية رقميــة يمثل مرحلــة مهمة من 
خطــة إعادة هيكلــة واســعة أعلنها الرئيــس التنفيذي 
لـ“كوميرتس بنك” مارتن تســايلكه في أيلول/ســبتمبر 
2019، بعــد فشــل محادثــات االندماج مع “دويتشــه 

بنك”. 
وقال تسايلكه: “أعددنا أساس دمج كامل لكومدايركت 
في كوميرتس بنك ... هذه خطوة مهمة لتنفيذ دمج فرع 
الخدمات المصرفية المباشــرة لدينــا وتحقيق وفر في 

النفقات”.

“كوميرتس بنك” يتجه لالستحواذ
على “كومدايركت بنك”

مارتن تسايلكه
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سنة 1453 تتكرر في لبنان؟

د. محمد البعاصيري
النائب السابق لحاكم مصرف لبنان

يتّفق المؤرخون على أن سقوط القسطنطينية سنة 1453 يؤّرخ لبداية الفصل الثالث من تاريخ البشرية الذي نعرفه.
ففي هذه السنة، قام السلطان العثمانّي محمد الفاتح وهو في بداية عشرينياته بدّك أسوار عاصمة البيزنطيين وإسقاطها، ليفتح الصفحة األولى في ما 
يدعى التاريخ الحديث. كان البيزنطيون وعلماؤهم، في هذا الوقت، يتجادلون حول جنس المالئكة، وقد طال بهم هذا الجدل البيزنطي، إلى أن دخلت 

جحافل السلطان بيزنطية، وبذلك تم إسقاط أيا صوفيا، إيذاناً بفتح أولى صفحات الفصل الثالث من تاريخ البشرية.
أما آن لنا نحن في لبنان أن ندرك أن فصًال جديداً تتّم حياكته على شاكلة ذلك العالم ونرى أن سقوط بيزنطية يُعاد رسمه على مساِر إسقاط لبنان 

وعاصمته بيروت؟
لقد كان الحديث عن مؤشرات خارجية وأخرى صهيونية وأميركية تستهدف سقوط البلد وإنهاء ما كان يعرف بسويسرا الشرق أو بباريس المشرقية، 

غير أننا أغفلنا ما اقترفت أيادينا وما تآمرت به عقولنا لتدمير لبنان.
نحن المؤامرة الصارخة وأدواتها التخريبية المنفذة.

بحلول الفصل الرابع من العام2016 ، قام مصرف لبنان بالهندسة المالية التي أقامت الدنيا ولم تقعدها حتى كتابتي هذه السطور.
ينقسم االقتصاديون والمحلّلون بين مؤيّد ومنتقد حتى حدود إلصاق تهمة االنهيار الحاصل بتلك الهندسة وبسياسة مصرف لبنان النقدية بشكل عام.

ماذا حصل؟
مع بداية الحرب السورية في العام2011 ، والتي تالزمت مع ما سّمي بالربيع العربي ومع تدفق ما يقارب  ثلث عــدد الشعب اللبناني من الالجئين 
السوريين إلى لبنان، ومع ما ترتّب عنه من عبء اقتصادي تنوء البلدان المماثلة تحت ثقله، أخذت المؤشرات االقتصادية منحًى انحدارياً متسارعاً مع 
تالزم سياسّي خطير، تمثل بفراغ رئاسّي ألكثر من سنتين وبهدر األشهر الطويلة لتشكيل الحكومات، كما ازداد فراغ الحوكمة على جميع المستويات 

اإلدارية والرسمية.
كان العجز في موازنة الدولة وفي الميزان التجاري وميزان المدفوعات، إضافة إلى النمّو المتباطئ في الدخل القومي، ينذران بعواقب وخيمة إن لم 
يتم تداركها ستفضي حتماً إلى ما يشبه الوضع الحالي الذي نعيشه اآلن. ومع تأكيدي أن سلسلة الرتب والرواتب والتي تالزم إقرارها في ذلك الوقت 
هي حّق ، إال أّن الموسم االنتخابي النيابي عندها لم يلَق آذاناً صاغية للتعامل مع كيفية دفع المستحقات سواء عن طريق تقسيطها على سنوات خمس 

أو ما شابه،هذا باإلضافة إلى عدم قدرة مقرريها على تحديد األعباء الناتجة عن ذلك.
خالل الفصل الرابع من العام 2016، ُوضع مصرف لبنان بين خيارين عملي وعلمي:

1. إما التخلي عن السياسات النقدية وسواها والتي ساعدت على تثبيت االستقرار االقتصادي واالجتماعي وعلى تمويل متطلبات وحاجات الدولة، 
مما يستتبع بالتالي انهياراً اقتصادياً.

2. وإما اللجوء إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة بما فيها الهندسات المالية للجم االنحدار في المؤشرات االقتصدية واالجتماعية، مع ما يستبطن ذلك 
من حّث الجهات السياسية والحكومات على اتخاذ الخطوات واإلصالحات الّالزمة لوقف هذا االنحدار وإعادة النمو بالشكل الذي يؤدي إلى تغيير 

المسارات االنحدارية هذه.
وبعبارة أوضح، كان الخيار بين نفاذ الوقت أو شرائه. ولكن ما الذي حصل عند لجوء المصرف المركزي إلى الخيار الثاني وبعده؟

1. استمرار عجز مؤسسة الكهرباء بمعدّل ملياري دوالر سنوياً.
2. إقرار سلسلة الرتب والرواتب مــن دون األخذ بنصيحة المصرف المركزي بتقسيطها على مدى 5 ســنوات والتي بلغت كلفتها أضعافاً مضاعفة 

لما كان يعتقد بأنها كلفتها الحقيقية.
3. استغراق تأليف الحكومة األولى للرئيس سعد الحريري بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ألكثر من 10 أشهر.

4. الغموض الذي رافق زيارة الرئيس الحريري للمملكة العربية السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017.
5. استمرار العجز في ميزانية الدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات، مع ما رافق ذلك من نمّو في الناتج المحلي لم يتخط الواحد والنصف 
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إلى 2 %.
6. استمرار صفقات الفساد والرشاوى في المال العام.

7. تدهور مستوى الحوكمة على جميع الصعد في الدولة.
8. أمور أخرى ال متّسع إليرادها اآلن.

ما ذكرتُه أعاله، ليس إال غيضاً من فيض ونذراً من غمر وضرباً من عدّ . أما العنوان الرئيس فيبقى الفساد الذي ينخر الدولة حتى العظام.
أصبح واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار أّن جهوداً حثيثةً تبذل لوأد الحراك الناشئ منذ السابع عشر من شهر تشرين األول/أكتوبر وذلك عن 

طريق شيطنَة حاكم المصرف المركزي وتهديم ما تبقى من قطاع، ومن له عينان مبصرتان فَليََر ومن وله أذنان سامعتان فليسمْع.
كيف ولماذا يشيطن الحاكم، يتحدثون عن مؤامرات على لبنان واقتصاده. هل كانت تلك المؤامرات الخارجية مسؤولة عن إحداث فراغ غير 

مسبوق في حاكمية مصرف لبنان، في حين تتعالى أصوات السياسيين بضرورة تعزيز القطاع المصرفي؟
هل تسبب مصرف لبنان بعجز كهربائي قاربت حدوده نصف الدين العام؟ لماذا لم تستجب السلطة السياسية للتحذيرات التي كان ينقلها مصرف 

لبنان عبر حاكمه إلى من كان في يدهم قرار إنقاذ البالد والعباد؟
كان بإمكان حاكم مصرف لبنان أن يقرع الجرس عالياً أمام عدسات المصّورين وشاشات التلفزيونات كما قرع جرس بورصتي نيويورك ولندن. 

هل كان لهذا االمر أن يحدث تغييراً في عقول من استكبروا وأبوا أن يضعوا مصلحة لبنان قبل أي امر آخر؟
مّما ال شّك فيه بأن الحلول الّالزمة لألوضاع التي نعيش ال ينقصها السحر وال التبّصر في الماورائيات. ما ينقصها فقط، هو التغيير في عقول من لهم 

القرار واإلقرار للقيام بما يصبو إليه العباد في هذه البالد. 4 أمور تبقى األنجع للخروج من األزمة العميقة التي نتخبّط فيها وهي:
  General Electricأو Siemens تلزيم األمر إلى شركة عالمية مثل الكهرباء وبشكل فوري، وذلك عن طريق  1. معالجة جذرية لموضوع 

وسواهما، عن طريق BOT أو ما شابه.
2. تأليف لجنة مستقلّة قواُمها قضاة من ذوي الكفاءات المصرفيّة والمحاسبة أوالتدقيق يكون هدفها الوحيد تحديد مشتبه فيهم بالفساد وتحديد المبالغ 
الناتجة عنه ووجهة استعمالها وجغرافية وجودها. القانون 44 المعني بمكافحة تبييض األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب، يعطي هيئة التحقيق الخاصة 
لمصرف لبنان حصرية رفع السريّة المصرفيّة ومالحقة المشتبه فيهم وتحديد مصير األموال المتأتية عن أعمال فساد، كما يساعد هذا القانون في 

استرداد تلك األموال.
3. وضع القوانين والتشريعات الالزمة والقيام بالخطوات االصالحية والجذرية لهيكلية الدين العام واالصالح المصرفّي وإعالء موضوع الحوكمة 

على جميع أصعدة الدولة والقطاع الخاص.
4. وضع شبكة أمان اجتماعّي تتوّجه إلى معالجة األزمات االقتصادية واالجتماعيّة للطبقات الفقيرة. تشمل هذه الشبكة األمور الغذائية والصحيّة 

والتعليميّة.
في ما يتعلق بموضوع اإلصالح المصرفي، يجب التوقّف عند أمرين هامين لبعدهما االجتماعي والعدالي:

أوالً: إذا كان ال بدّ من اللجوء إلى ما يعرف بالـHaircut ، فيجب أن يطبّق على المصارف بالدرجة األولى على أساس مبادلة قسم من الديون السيادية 
التي تملكها المصارف لقاء موجودات تعطى لها من الدولة القيم نفسها كي ال تتأثر وضعية المصارف بشكل خطير. هذا اإلجراء يؤدي إلى تحسين 

نسبة الدين العام إلى الناتج القومي وإلى تخفيض خدمة هذا الدين أيضاً.
أما إذا كان ال بد من اللجوء إلى عملية الـHaircut  في ما خص ودائع األفراد، فيتوّجب حينها وضع أرضية ال تّمس بالودائع التي تقّل عن مبلغ معين 
وعندها فقط يستحوذ المودع على أسهم في المصرف المودعة أمواله لديه، لقاء نسبة معيّنة من الوديعة وعلى أساس قيمة عادلة لألسهم المستحوذة 
لديه ومقيّمة بشكل علمّي من قبل خبراء مستقلّين وذوي خبرة عالية. هذا األمر وإن يكن غير محبّذ لدّي، يؤدي إلى توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز 

األموال الخاصة للمصرف المعني ومن دون تسجيل خسائر مباشرة على المودع.
ثانياً: في ما يتعلق بتحويل الودائع إلى خارج لبنان وخصوصاً عند وبعد 17  تشرين األول/أكتوبر، والذي قامت به بعض المصارف بشكل انتقائي 

والذي برأيي يقارب العمل الجرمي، فإنني أقترح ما يلي:
1. أن يقوم أصحاب المصارف والجهات المقربة واإلدارات العليا لديها بإعادة ودائعهم المحّولة للخارج إلى لبنــان. إن هذا االجراء يمكن أن يعيد 
بعض الثقة إلى تلك المصارف، إذ كيف يمكن أن يطلب من عامة المودعيــن الثقة بتلك المصارف في حين أن أصحاب القرار لديها يبقون على 

ودائعهم خارج لبنان؟
2. عند االضطرار للجوء إلى Haircut على الودائع، فإن هذا األمر يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ المساواة والعدالة، إذ ال يمكن تطبيقه على الودائع 

التي حولت إلى خارج لبنان بعد السابع عشر من تشرين األول/أكتوبر الماضي.
  Haircutفي هذه الحال، أقترح أن يصار إلى إعطاء أسهم في المصرف المحّول للخارج بشكل مجاني للمودعين الذين يمكن أن ينطبق عليهم هذا الـ

بما يعادل األسهم التي كان لها أن تعطى ألصحاب الودائع المحولة إلى الخارج لو كانت تلك الودائع لم تزل لدى المصرف في لبنان.
بناء أو هدم وطن. رحم هللا السلطان ورحم البيزنطيين مع دعائي أن يرحمنا ويشملنا برعايته الالمتناهية.وفي الختام، أتمنى أن نتبّصر في التاريخ ونسترشد بمن سبقونا إلى إحداث التغييرات التي طبعت في ذاكرة الشعوب إيجاباً أو سلباً صور قادتها في 
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الملحــة ضمن ســقف 50 الــف دوالر ســنوياً، ومن جهــة اخرى 
لتمويل اســتيراد المواد االوليــة للزراعة والصناعــة ايضا ضمن 
ســقف نصف في المئة من الودائع ســنوياً، على ان تبقى العمليات 
بالعمالت االجنبية داخل لبنان بما فيها التحويالت او الشــيكات او 
البطاقات، غير خاضعة ألي قيود. ويتحدد الســحب النقدي بالليرة 
بســقف شــهري قدره 25 مليون ليرة للمــودع الواحد مــع تطبيق 
اجراءات مكافحــة تبييض االمــوال وتمويل االرهــاب، ويخضع 
اســتعمال البطاقات خارج لبنان للحــدود المفروضــة عليها، كما 
تدفع الشيكات بالليرة او بالدوالر بالحساب وليس نقدا على شبابيك 

المصارف.

استعادة الثقة مع الزبائن
وجرى التوافق على ضرورة التطبيق الجــدي لموضوع االموال 
الجديدة كمدخل الستعادة الثقة مع الزبائن وتفادياً لتحويلها مباشرة 
الــى الصرافيــن، علمــاً ان تحويــالت اللبنانيين ال تــزال مرتفعة 

وتفوق أربعة مليارات دوالر.
ولمح الحاكم الى ان االتصاالت جارية مع المؤسسات الدولية التي 
أبدت اســتعداداً للتعاون مع المصارف الراغبــة بتمويل االقتصاد 
الخاص.من خــالل تعاون ثالثــي المصرف والمؤسســة الدوليــة والقطاع 

سالمه: حماية الودائع وتنظيم التعامل بالدوالر

لفت رياض ســالمه، الى أن “مصــرف لبنان أعلــن بعدما فتحت 
المصارف منذ 17 تشرين األول/ أكتوبر 2019، أنَّ أي مصرف 
لــن يُفلــس، وان المودعين لــن يخســروا ودائعهم وهي تســتخدم 
بالعملة التي يريدها الزبون، لكن التحويالت أصبحت صعبة على 
األفراد والمؤسسات. لكنناوقد برهنا جدية سياستنا بعدم إفالس أي 

مصرف”.

ضغط السحوبات النقدية
وعن اختالف سعر صرف الليرة في ســوق الصيرفة، قال سالمة 
إن “الســعر إختلف ألن المصارف أمام ضغط الســحوبات النقدية 
لم يعد لديها قدرة على تلبية الطلــب التجاري في البلد، لذلك حصل 
ارتداد الى الصيارفة وهذا السوق ليس منظماً من مصرف لبنان”. 
وشدد على أن “الفروق التي حصلت نعتبرها موقتة الى أن تصبح 
األجواء أفضل ويعود سوق الصيرفة يندرج تدريجاً ليصبح قريباً 
من ســعر الصرف الرســمي”. وجزم بأنه لن تكــون هناك عملية 

“هيركات” ال االن وال الحقاً. 
وعن طريقة حّل األزمــة، قال: “نحن اليوم فــي منطقة أوضاعها 
صعبــة. نهاية هــذه األزمة لهــا جانب سياســي ال عالقــة لي به، 
وجانب دعم من المجتمع الدولي إلدخال ســيولة الى البلد ما يعطي 
ثقة تؤدي الى عودة الســيولة الموجودة في المنــازل والمتاجر الى 
المصارف وبالتالي لبنان سيبدأ بالتحرك كما بدأ تاريخيا بممارسة 

عملية الصيرفة بكل حرية”.
وفي هذا الســياق، بــرزت االجراءات التــي تم التفاهــم عليها بين 
جمعية مصارف لبنان وحاكم مصرف لبنــان وصدرت في تعميم 
الى المصارف، وفيه طلب اصدار تعميــم موقت ينظم االجراءات 
التــي اتخذتهــا المصــارف، بعدمــا طالبــت الجمعيــة ان تصدر 
االجراءات إمــا بتعميم أو بقانون او بمرســوم من أجــل تغطيتها، 
وعدم تعريض المصارف للمالحقــات القانونية، وتخفيف الضغط 

على سحب النقد الورقي بالليرة أو بالعمالت االجنبية .
وقد أعلــم الحاكم الجمعيــة انه ســيصدر التعميم المطلــوب بحكم 
صالحية المصــرف المركزي وبعــد التوافق مع الســلطات على 
التدابيــر والتي تتضمــن أوالً، حريــة االمــوال الجديــدة الواردة 
من الخارج بعــد تاريخ 17 تشــرين االول /اكتوبــر 2019. وان 
يقتصر التحويل الى الخارج، من جهة لتغطية النفقات الشــخصية 

شدد حاكم مصرف لبنان رياض سالمه على أن “سعر صرف الليرة الرسمي سيبقى كما هو لمصلحة لبنان 
واللبنانيين”. واستغرب في حديث الى محطة “فرانس 24” “الكالم السلبي اليومي لتخويف الناس وكأنَّ هناك 
منهجاً متَّبعاً بأهداف سياسية محلية أو اقليمية وأشخاص يعتقدون أّنهم يريدون نظاماً مختلفاً”. وأكد أيضًا 

أن المودعين لن يخسروا ودائعهم وأن سعر صرف الليرة سيبقى بحدود 1500 ليرة للدوالر االميركي.
وتناول سالمه الوضع المصرفي الحالي في لبنان، مشيراً إلى أن األزمة الحالية جاءت نتيجة “حمالت مبرمجة” 

استهدفت القطاع المصرفي منذ عام 2015 وهو ما أضعف ثقة المودعين.

رياض سالمه
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المتاحــة أمامها، بما في ذلك بيع أحد أصولها 
الخارجية بقيمــة مجزية”. وقــال: “كان من 
الطبيعي أن تفاضل المجموعة بين العروض 
التــي تلقتهــا، على أســاس تلك التــي تحقق 
قيمــة مضافة لــكل من بنك عــوده في مصر 
ولمجموعــة بنك عوده فــي آن واحد وبصفة 
حصرية، مع بنك أبوظبــي األول الذي أبدى 
إهتماماً بشراء مصرفنا في مصر، وعليه فإن 
المجموعة تجري اليوم مباحثات استكشافية”.

ً المرّشح األكثر توافقا
وأكــد أن هــذه المباحثات لم تزل مســتمرة، 
وأنــه لــم يتم التوصــل إلى اتفــاق نهائي في 
هذا الصــدد. وأن مثــل هذا االتفاق ســيأخذ 
فــي االعتبار بالضــرورة متطلبات الجهات 
التنظيمية والرقابية في مصر، وسيكون رهناً 
بالحصول علــى موافقات الجهات التنظيمية 
المعنيــة. وأهمهــا موافقــة البنــك المركزي 

المصري، من بداية العملية حتى نهايتها.
وقــال: “إن المكانــة اإلقليميــة الرائدة لبنك 

مفاوضات الستحواذ “أبوظبي األول” على “عوده مصر”

أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن المركزي تلقى طلباً من بنك أبوظبي األول اإلماراتي 
لفحص بنك عوده مصر. وأوضح نجم أن البنك أكد للمركزي عدم ممانعته، وأن طلب الفحص محل دراسة 

وبحث تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة البنك المركزي حال الموافقة عليه، في اجتماعه المقبل.

وجــه بنك عوده رســالة  لموظفيــه يوم 23 
يناير/كانــون الثاني قال فيهــا إن المجموعة 
وبصفــة  استكشــافية،  مباحثــات  تجــري 
حصرية، مع بنك أبوظبي األول، الذي أبدى 

اهتماماً بشراء المصرف في مصر.
وكان المدير التنفيذي لبنك َعـوده سمير حنا، 
عقد في بداية العــام الجاري، اجتماعات مع 
رئيس مجموعــة FAB عبدالحميد ســعيد، 
حيث تمت مناقشة صفقة بيع وحدة المصرف 

في مصر، وتوقيع اتفاقية لعدم اإلفصاح.
وجــاء البيان الذي أصــدره بنك عوده مصر 
لموظفيه، موقعاً باســم محمــد بدير، الرئيس 
التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر 
وحاتم صادق رئيس مجلس إدارة بنك عوده.

نص البيان
طوال ســنوات مضت، كانت مجموعة بنك 
عوده تتلقــى بانتظام عروضاً من المتطلعين 
إلى شــراء أصولها الخارجيــة، وكانت تلك 
العــروض تصلهــا من دون أي مبــادرة من 
جانبهــا، حيــث لم يكــن التصرف فــي تلك 

األصول واردا ضمن استراتيجيتها.
وعلى مدى السنوات، كان األداء االستثنائي 
لبنــك عــوده فــي مصــر، وقدرتــه علــى 
االســتمرار في تحقيق النمو الواعد في إطار 
الحوكمة الرشيدة - إضافة إلى تصاعد الرؤية 
اإليجابية لمصر كسوق ودولة - أثره على أن 
يصبــح مصرفنا محط اهتمام المســتثمرين، 
وأن يحصل على أعلــى درجات اإلقبال من 

جانبهم.
أضــاف: “مــع انــدالع األزمــة االقتصادية 
والمالية فــي لبنان، وما تبعهــا من متطلبات 
تنظيمية فرضها المصرف المركزي اللبناني 
علــى البنــوك، كان من الحتمــي أن تضطر 
المجموعة - في سبيل امتثالها لتلك المتطلبات 
- إلى دراســة جميع الخيارات االســتراتيجية 

أبوظبــي األول، وقدرته الثابتــة على إنجاز 
العملية ضمن األطر الزمنية المحددة، تجعل 
منه المرّشح األكثر توافقاً مع متطلبات عمالء 

بنك عوده مصر، وإدارته، وموظفيه”.
تابع: “اختيار بنك أبوظبي األول كمشــارك 
حصري في هذه العمليــة جاء بعد األخذ في 
االعتبار اهتمامه باستمرارية العمل وحرصه 
على مصالح أصحاب الحقوق لدى بنك عوده 
مصــر، إضافة إلى األثــر اإليجابي المتوقع 
لهذه العمليــة على تطوير أعمــال البنك في 
المســتقبل، مما يثبت مصداقيتنــا تجاه أبرز 

أصحاب الحقوق”.
وقال “إنه إضافة إلى اســتمرارية النشــاط، 
يتطلع بنك أبوظبي األول إلى المحافظة على 
قــوة الدفع من وراء خطــة التطوير الجارية 
حاليــا، مــع تعزيــز التطوير فــي المنتجات 
والخدمــات المصرفيــة للعمــالء، بما يدعم 

معدالت النمو والربحية.
فضــالً عــن أن بنــك أبوظبــي األول يعتبر 
من أكثر أصحــاب العمل جاذبية في القطاع 
المصرفــي اإلقليمــي، بمــا ينطــوي علــى 
مزيد من فــرص التطور الوظيفــي لإلدارة 

والموظفين”.

فريق عمل متميز
وقــال إن “مصرفنا في مصر ســيكون أمام 
معلم بارز من معالم مســيرته الناجحة، وهو 
دليــل أكيد على أننا بنينا على مدى ســنوات 
صرحــاً ناجحاً من صــروح األعمال، وأننا 
قمنا بتشــكيل فريــق عمل متميــز وكالهما 

مصدر فخر لنا جميعاً”.
واختتــم قائــالً: نثق بدعمكم لعمليــة االنتقال 
المرتقبة، التي جاءت محققة لمصلحة الكل: 
مصرفنا في مصر، ومســاهميه، وموظفيه، 
اإلنجازات التي ستحتفلون بتحقيقها.وإننــا على يقين مــن أن أمامكــم المزيد من 

محمد بدير
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األمــن خاصة في منطقة الســاحل، وتراجع النمو 
في غــرب أفريقيا، قائالً: إن عدداً من دول غرب 
أفريقيا، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد، 

تنفق نصيباً كبيراً من ميزانياتها على األمن.
أضاف أديســينا: أنه إذا لم تعالج مسألة األمن في 
تلك المنطقـــة، فســــوف يكون لها آثار أوســــع 
نطاقــاً من شـــأنها أن تتســــبب في خفــض النمو 
واالســتثمار بها، مشــيداً، في الوقت ذاته، بقرار 
رؤســــاء دول وحكومــات الجماعــة االقتصادية 
لــدول غرب أفريقيا، والخاص بإنشــــاء صندوق 
للمســــاعدة في معالجة قضايا انعدام األمـــن في 

هذه المنطقة.

اإلدارة المستدامة للديون
ونبه إلى ضــرورة التركيز بشــكل جماعي على 
كيفية اإلدارة المســتدامة للديون، وزيادة االعتماد 
على تعبئة المــوارد المحلية لتمويل العجز المالي 
المتزايــد، الفتاً إلى أن البنية التحتية ليســت كافية 
لدفــع النمو واالقتصــادات األفريقية، على الرغم 
من أن عدداً من البلدان األفريقية تنفق جزءاً كبيراً 

بنك التنمية األفريقي يعلن خطته االقتصادية 2020

عقد بنك التنمية اإلفريقي، في مقر المؤسسة في العاصمة اإليفوارية “أبيدجان”، مؤتمراً لإلعالن عن خطته 
اإلفريقي،  التنمية  بنك  مجموعة  رئيس  وكشف   .2020 لعام  األفريقية  القارة  لدول  االقتصادية  وتوقعاته 

أكينومي أديسينا، النقاب عن تقرير البنك في حضور الوزراء والدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الدولية.

قال أكينومي أديســينا فــي كلمته، إن بنك 
التنميــة االفريقــي هو الشــريك اإلنمائي 
المفضــل للحكومــات األفريقيــة، مهنئــاً 
فريــق االقتصادييــن فــي البنــك، بقيادة 
الدكتــورة حنــان مرســي مديــرة قطاع 
األبحــاث والسياســات االقتصادية، على 
عملهم فــي تجميع هــذا البحــث المتميز 

والمثمر لخدمة القارة.

فرص استثمارية ضخمة
ولفــت إلــى أن أفريقيا هي المــكان الذي 
يركــز عليه العالــم اآلن من أجــل النمو 
للفرص االستثمارية  واالســتثمار، نظراً 
الضخمــة التي توفرها القــارة لكل الدول 
والشــركات وكذلك المستثمرين، وهذا ما 
ظهر جلياً في العديد من القمم التي عقدت 
في اآلونــة األخيــرة، مثل قمــة “كوريا 
وأفريقيــا”، وقمــة “روســيا وأفريقيا”، 
وقمــة “الواليــات المتحــدة وأفريقيــا”، 
وأفريقيــا”،  المتحــدة  “المملكــة  وقمــة 
وقمة “الصيــن وأفريقيا”، وقمة “اليابان 
وأفريقيــا”،  “الهنــد  وقمــة  وأفريقيــا”، 
فضالً عــن منطقة أفريقيا الحرة للتجارة، 
والتي ستجعل من القارة سوقاً بقيمة 3.3 

تريليونات دوالر أميركي.
ونوه بــأن االقتصــادات األفريقيــة تنمو 
بشــكل جيد، أعلى من المتوسط العالمي، 
وأن تقديرات البنك االقتصادية األفريقية، 
وفقاً لتقرير التوقعات االقتصادية، تُظهر 
أن النمــو ســيرتفع مــن 3.4 % في عام 
2019. إلــى 3.9 % خالل عام 2020، 
إلــى أن تصــل لنحــو 4.1 % فــي العام 

.2021

معالجة انعدام األمن
وأكــد ضــرورة معالجــة قضايــا انعدام 

مــن موازناتها على البنيــة التحتية األمر 
الذي قد يتسبب في زيادة الديون.

وحــول قضيــة البطالة التــي يعاني منها 
الشباب في القارة األفريقية، قال أكينومي 
أديسينا: إن بطالة الشــباب تتزايد سنوياً، 
مؤكداً ضرورة إعطاء األولوية القصوى 
لتلك المســألة التي تشــكل خطــراً كبيراً 
يواجــه القارة، موضحــاً أن ما يقرب من 
12 مليون خريج ينطلق ســنوياً إلى سوق 
العمل، بينما حوالى 3 ماليين فقط هم من 

يحصلون على وظائف.
وتابــع قائــالً: إنــه بالنظــر إلــى الوتيرة 
الســريعة للتغيرات المتالحقة والمدفوعة 
بالثــورة الصناعية الرابعــة والتي تتمثل 
في الــذكاء االصطناعــي، والروبوتات، 
والتعلم اآللي، والحوسبة، بات يجب على 
أفريقيا أن تســتثمر أكثر في إعادة توجيه 
القوى العاملة لديها وخاصة الشباب، إلى 
المشــاركة بفعاليــة، من خــالل إعدادهم 
ليكونوا مستعدين ومؤهلين لشغل وظائف 
تتناســب مــع متطلبــات العمل، ال ســيما 
التدريــب في مجال العلــوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات.

تحسين حياة الشعوب
وشــدد رئيــس مجموعــة بنــك التنميــة 
األفريقي، علــى الحاجة الملحة لتوســيع 
التمويــل فــي مجــال التعليــم بمختلــف 
المســتويات، وأن نملــك نظامــاً تعليميــاً 
يعد الشباب بشــكل كاف لمتطلبات سوق 
العمــل، موضحــاً أن النمــو ال يجــب أن 
يكون مرئياً بقدر أن يكون عادالً، ويجب 
أن ينعكس بشــكل مباشــر على تحســين 
حيــاة الشــعوب، وهذا مــا ترتكــز عليه 
األفريقي.سياســات وأهداف وأولويات بنك التنمية 

أكينومي أديسينا
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المحافظين قرر إطالق مراجعة استراتيجية السياسة النقدية مع اإلشارة إلى 
تراجع حدة المخاطر المحيطة باقتصاد منطقة اليورو.

وقالت الغارد خالل المؤتمــر الصحفي الذي أعقب قرار السياســة النقدية، 
إن البنك سيقوم بمراجعة مجموعة كاملة من القضايا. أضافت أن المراجعة 
يجب أن تتم فــي أمور مثل كيف نقــدم؟، وكيف نقيس؟، وكيــف نتواصل؟، 
عندما يتعلق األمر بصنع القرار. وألمحت إلى أن المركزي األوروبي سوف 

يستمع إلى توقعات األشخاص من أجل فهم أفضل لمخاوفهم.

تثبيت معدالت الفائدة
وكان البنك المركزي قرر في اجتماعه تثبيــت معدالت الفائدة واإلبقاء على 
برنامج شــراء األصول بوتيرة شــهرية قدرها 20 مليار يورو. وأوضحت 
رئيسة المركزي األوروبي، أن البيانات الواردة منذ اجتماع ديسمبر/كانون 
األول 2019، تتماشــى مع ســيناريو النمــو االقتصادي- بوتيــرة معتدلة - 
لمنطقة اليورو المتبع حالياً. وأكدت، أن الضعف في القطاع الصناعي يظل 
عقبة أمام زخم نمو اقتصاد منطقة اليورو، لكنها أشارت إلى أن النمو الحالي 

في معدل التوظيف وزيادة األجور تستمر في دعم قوة االقتصاد.
وقالت الغارد، إنه في حيــن أن التطورات تظل خافتة بشــكل عام إال هناك 
بعض اإلشــارات لزيادة معتدلة في معدل التضخم األساسي بما يتماشى مع 
التوقعات. أضافت، أن المركزي األوروبي سيراقب تطورات معدل التضخم 
وأثر إجراءات السياسة النقدية على االقتصاد. ورأت أن المخاطر المحيطة 
باآلفاق االقتصاديــة لمنطقة اليورو ذات الصلة بعوامل جيوسياســية وتزايد 
الحمائية ونقاط الضعف في األسواق الناشئة تظل مائلة نحو االتجاه الهبوطي 
الدولية.لكنها باتت أقل بــروزاً مع حقيقة تراجع بعض عــدم اليقين المحيط بالتجارة 

حدة المخاطر تتراجع على اقتصاد منطقة اليورو

قالت الغارد خالل حديث في منتدى االقتصاد العالمي، أن 
البنوك المركزية بحاجة لوضع النماذج االقتصادية للكيفية 
التي ينبغي من خاللها حســاب تكلفة التغييــرات في البيئة 

والتخفيف من حدتها.
أضافــت: أن البنــوك والمحاســبين والشــركات ووكاالت 
التصنيف ســتحتاج إلــى االبتعاد مــن التوقعــات الفصلية 
والمتوسطة األجل والبدء بالتفكير إلى األمام لنحو 30 عاماً.

ورداً على تصريحات الغارد، قال منوشين إنه ال يعتقد أن 
التبنؤ بتكلفة حماية البيئة ممكناً.

وتابع موجهاً حديثه إلى الغــارد: أعتقد أنه ال توجد طريقة 
يمكن أن نجهز بهــا نماذج لهذه المخاطر علــى مدى الـ30 
عاماً المقبلة بشــي من اليقيــن، بالنظر إلــى التغييرات في 

التكنولوجيا.
أجابت الغارد مباشــرة، مشــيرة إلــى أن التفكيــر طويل 
األجل سيساعد الشركات في فهم تكلفة وعملية التحول إلى 

مصادر جديدة للطاقة وأقل كثافة من الكربون.
وقالت: إذا اســتطعنا دفع الشــركات في اتجاه توقع االنتقال 
بالفعل لمصادر جديدة للطاقة، وتســعير ذلــك، والتأكد من 

انتقالها إلى استخدامات نظيفة للطاقة، فهذا يساعدنا.
ورد منوشــين قائالً: ال أعتقد أننا نعرف كيفية تســعير هذه 
األشياء، مضيفاً أن التسعير الحالي لمصادر الطاقة النظيفة 
في المســتقبل مبالغ فيه. أضاف وزيــر الخزانة األميركي: 
إذا كنت ترغب في فرض ضريبة علــى الجميع افعل ذلك 
وطبق ضريبــة الكربون والتي ســتكون على األشــخاص 

الذين يعملون بجد.

النظر الى الحقائق
جاء هذا االشــتباك على خلفيــة اســتراتيجية وتصريحات 
الغــارد التي قالــت: إن من الســخف االعتقاد بأن سياســة 
المركزي األوروبي تعمل بنظــام آلي، وإنها لن تتغير حتى 

تنتهي مراجعة مدتها عاما الستراتيجية البنك.
وقالــت الغــارد فــي تصريــح لتلفزيــون بلومبيــرغ: إن 
االعتقاد بأن السياســة طيار آلي، هذا سخف. هناك توقعات 
استرشــادية للمســتقبل وهي قوية، وهي تحدد جدوال زمنيا 
شــديد الوضوح لكنها تعتمد على الحقيقة. دعونا ننظر إلى 

الحقائق، دعونا ننظر إلى كيفية تطور االقتصاد.
وأكدت رئيســة البنــك المركــزي األوروبــي، أن مجلس 

ظهرت خالفات شديدة بين رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد، ووزير الخزانة األميركي ستيفن 
منوشين، خالل مناقشة في مؤتمر “دافوس” حول كيفية انتقال العالم إلى مصادر الطاقة النظيفة.
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كشــفت وزارة النفط العراقية في بيان لها، أن “شركة 
نفط البصرة تنفي مغادرة عدد من الموظفين في شركة 
CNPC الصينيــة العاملين في حقــل غرب القرنة /1 

جنوب العراق”.
من جانبـه، اســتغرب مدير مكتب الشــركة الصينيـة في 
بغـــداد تـداول مثل هـــذه االخبار، مؤكداً التزام الشركة 

بالعمل في تطوير عدد من الحقول النفطية في العراق.

وزارة النفط العراقية تنفي
CNPC مغادرة موظفي

“العنبر” العراقي مطلب الشركات العالمية

كشــفت وزارة الزراعــة، عن 
تلقيها طلبات من قبل شــركات 
عالمية لشراء األرز العراقــــي 
العنبــــــر والياسمين، مبينةً، ان 
إنتاج األرز للعام الحالي هو نقلة 

نوعية في تاريخ العراق.
وقال المتحــدث باســم الوزارة 
حميد النايف في بيان، إنه “على 

الرغم من ميول الوزارة الى اعتماد توزيع األرز على الســوق المحلية، إال انها تلقت 
عروض من شركات عالمية الستيراد األرز العراقي وال يزال المشروع قيد الدراسة”.

تعاون إماراتي - إيطالي في أسواق ثالثة

بحــــث وكـيـــــل وزارة 
االقتصاد لشـؤون التجارة 
الخارجيــــة اإلماراتــــي 
عبد هللا آل صالح، ونائب 
وزير الشـؤون الخارجية 
دي  مانليــــو  اإليطالـي، 
سـتيفانو في مقر الـوزارة 

بدبــي، أوجه التعاون االقتصادي والتجاري وســبل توســيع الشــراكة االســتثمارية، 
وإمكانية توقيع اتفاقية ثنائية للتعاون في أسواق ثالثة عبر تطوير استثمارات مشتركة 
في األســواق اإلقليميــة الواعدة. وكذلــك التعاون في القطاعــات االقتصادية المتعلقة 

بتقنيات الذكاء االصطناعي والبلوك تشين واألمن السيبراني.

تدشين مصنع “دبليو موتورز” في دبي

وضــع رئيــس ســلطة واحــة دبي 
للســيليكون الشــيخ أحمد بن ســعيد 
آل مكتــوم، حجــر أســــاس المقــر 
الرئيســــي لشركة “دبليو موتورز 
لصناعة الســيارات” في واحة دبي 
للســيليكون، وذلك بحضــور نائب 
الرئيـــس والرئيــس التنفيذي لواحة 
دبي محمد الزرعوني، والمؤســس 
والرئيس التنفيذي لـ“دبليو موتورز” 

رالف دبّاس. وتعد المنشأة الجديدة األولى من نوعها للشركة في منطقة الشرق األوسط 
واإلمارات بإجمالي استثمارات 370 مليون درهم )100 مليون دوالر( تشمل منشآت 
التجميــع وتصنيــع النماذج األوليــة ومراكز التصميم والهندســة والبحــث والتطوير 

والتدريب. ومن المتوقع اكتمالها بحلول النصف األول من العام 2020.

أطلق المجلس اللبناني للســيدات القياديات بالتعاون مع 
المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان “إيدال” 
وبحضــور رئيســها مــازن ســويد، “وحــدة مختصة 
بالتصدير” لدعم وتحفيز الشركات والمؤسسات اللبنانية 

على تصدير منتجاتها.
وأوضحــت رئيســة المجلــس مديحة رســان, أن هذه 
المبادرة تهدف إلى زيادة حجم صادرات لبنان، معتبرة 
أن هذه الخطوة هي الطريقة الوحيدة إلنقاذ المؤسســات 
واالقتصــاد مــن االنهيــار. وســتعمل وحــدة التصدير 
الخاصة بالمجلس بالتنسيق مع وزارة االقتصاد واتحاد 
الغــرف اللبنانيــة علــى تعريف منتجات شــركائها من 
المؤسســات إلى األسواق العالمية، عبر المبادرات التي 

تعمل لها “إيدال”، وعبر المشاركة بمعارض عالمية.

لبنان: مبادرة لدعم اقتصاد الشركات
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وزارة  أصــــــدرت 
السـياحة الســـوريـة 
تعميمــاً علــى جميع 
الفنادق التابعـــة لها، 
بمنــح حســم 25 % 
على أســعار وأجور 
اإلقامــة للمواطنيــن 
لمـدة  الســـــورييـن 

شهرين.
وأوضــح وزير الســــياحة، رامي مرتيني، أنه ســيتم 
وضــع ســعرين تتقاضاها الفنادق في ســوريا ، األول 

للمواطن السوري و الثاني لألجنبي.
يذكــر، أن فنــادق وزارة الســياحة حققــت إيــرادات 
تجــاوزت 7.7 مليار ليرة ســورية خال عام 2019، 
مرتفعــة بنحو نصف مليار ليرة عمــا تم تحقيقه خال 
عام 2017، فيما بلــغ ربحها الصافي 3 مليارات ليرة 

سورية في عام 2018.

وزارة السياحة تخفض أسعار الفنادق

رامي مرتيني

عقد مدير الهيئة العامة للتطوير واالســتثمار العقاري، 
أحمــد حمصــي، اجتماعــاً مع رئيــس مجلــس إدارة 
مجموعــة “إيــه آر إي” المصريــة، أحمــد األترابي، 
بحضــور مدير التخطيط والتعــاون الدولي في وزارة 
األشغال العامة واإلسكان علي شبلي، تم خاله عرض 
الفــرص االســتثمارية المتاحــة، وكان هنــاك اهتمام 
ببعــض مناطــق التطوير في ريف دمشــق منها عدرا 

وسوق وادي بردى.
وســتدرس المجموعة هذه المناطق بشكل تفصيلي من 
خــال المعلومات التي تــم تزويدهم بها، وأعربوا عن 

رغبتهم في تنفيذ مشروعات عقارية في سورية.

“إيه آر إي” ترغب بتنفيذ
مشاريع في سورية

“بي.بي” تنسحب من حقل عراقي

أبلغــت 3 مصــادر “رويتــرز”، 
أن “بي.بــي” انســحبت من حقل 
كركــوك النفطــي العمــاق فــي 
العــراق، بعــد انتهاء عقــد تنقيب 
حجمه 100 مليون دوالر أميركي، 
دونما اتفاق على توسعة الحقل، في 

ضربة جديدة آلمال زيادة إنتاجه.
وتأتــي الخطوة، مع قيام شــركات الطاقة الغربية بإعادة تقييــم عملياتها في العراق، 
وسط قاقل سياسية في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة محتدمة منذ أشهر وتصاعد 

في التوترات بين الواليات المتحدة وإيران.

واشنطن تمدد تراخيص “شيفرون” في فنزويال

مددت الســلطات األميركية تراخيص 
األميركيــة  والغــاز  النفــط  شــركة 
خدمــات  شــركات  و4  “شــيفرون” 

عاملة في حقول النفط في فنزويا.
ويســمح التمديد “للشــركات الخمس 
مواصلــة العمــل وجميــع األنشــطة 
الازمة للعمليات والعقود أو االتفاقيات 

األخرى في فنزويا، بمشاركة شركة  PDVSA الفنزويلية، وذلك حتى 22 نيسان/
أبريل 2020”. وبذلك تكون واشــنطن قد مددت التراخيص للشــركات المذكورة لمدة 

90 يوماً إضافية.
يذكر أن العقوبات التي تفرضها اإلدارة األميركية على قطاع النفط في فنزويا، تحظر 
على الشــركات األميركية التعامل مع أي هيئات أو مؤسســات حكومية تسيطر عليها 

حكومة الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو.

“فودافون” مصر لن تتصرف بحصتها

المصريــة  الشــركة  قالــت 
لاتصــاالت، أكبــر مشــغل 
لخدمــات الهاتــف الثابت في 
أفريقيــا والشــرق األوســط، 
إنــه ال نية لديها للتصرف في 
حصتهــا بفودافون مصر في 
الوقت الحالي. ويأتي بيانهــا 
رداً علــى استفســارات مــن 
بورصة مصر بشأن ما نشــر 
بعدد من المواقع االلكترونية 

عن ســعي شــركة االتصاالت الســعودية لاســتحواذ على فودافون مصر.
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ر  صــــــد أ
رئـيـــــــس 
الــــوزراء 
المصـري، 
مصطفــى 

مدبولــــي، 
قــــــــراراً 
بتشـــــكيـل 

مجموعة وزارية لاستثمار برئاسته، وبعضوية محافظ 
البنك المركزي، وعدد من وزراء حكومته.

وأشــار القرار إلى أن من ضمــن اختصاصات اللجنة، 
“العمــل علــى تشــجيع االســتثمار وتذليــل مــا يواجه 
المســتثمرين مــن عقبات، واقتــراح الوســائل الازمة 

لسرعة إنجاز معامات المستثمرين والتيسير عليهم”.
وشــدد على ضرورة “وضع السياســات االســتثمارية 
واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، وسياسات االستثمار 
القطاعية وسياســة تنمية االستثمار المباشر في مصر، 
ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن 

اللجنة الوزارية”.

السودان يراهن على استثمارات سعودية مصر تشكل مجموعة وزارية لالستثمار

تكشــف تحركات الســـودان 
باتجـاه جـذب اســـــتثمارات 
خليجيـــة جديـــدة وخاصـــة 
مــن الســـعودية فــي قطــاع 
اإلنتاج الحيواني مدى رغبة 
الحكومة االنتقالية في تحقيق 
الثروة  اســتفادة مــن  أقصى 

الحيوانية الهائلة.
وبحث وزير الثروة الحيوانية والســمكية الســوداني، علم الدين أبشر، خال زيارته 
للريــاض، مع وزير البيئة والمياه والزراعة الســعودي عبد الرحمن الفضلي ســبل 

ضخ المزيد من االستثمارات السعودية في القطاع.

مصطفى مدبولي

أعلنت مصر، ارتفاع إيرادات قناة السويس خال عام 
2019، بمقدار 100 مليون دوالر أميركي.

وكشــفت بيانات هيئة قناة الســويس، أن إيــراد الممر 
المائي االســتراتيجي ارتفع في عــام 2019، إلى 5.8 
مليار دوالر أميركي، مقارنة بـ5.7 مليار في 2018.

وأضافت البيانات، أن قناة الســويس أبقت على رسوم 
العبــور دون تغييــر لجميــع الســفن في عــام 2020، 
باســتثناء ســفن الصب الجاف وناقات غــاز البترول 
المســال، التي ارتفعت رســوم مرورهــا 5 % مقارنة 

بالعام الماضي.

ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية

“أورانج” تعزز استثماراتها في الفايبر

عــن  األردن،  “أورانــج”  أعلنــت 
تكثيف استثماراتها في شبكة األلياف 
الضوئيــة “الفايبر” التي تســتمر في 
تعزيزها لضمان وصولها إلى المزيد 
مــن المناطق بخدمــات إنترنت ذات 
كفاءة عالية وســرعات غير مسبوقة 

في السوق المحلية.
وقالت، فــي بيان صحافي، إن تكثيف 
استثماراتها يأتي ضمن جهودها لتهيئة 
البنية التحتية المناسبة الستقبال أحدث 

التطورات التكنولوجية وإتاحتها لمشتركيها في كافة أنحاء المملكة، وللعب دور فاعل 
في المساهمة في تحقيق التوجه الحكومي لرقمنة الدولة بما فيها المناطق النائية.

عقد إلنجاز مصفاة نفطية في الجزائر

وقّعت شـــركة “ســـوناطراك” 
الجزائـريــــــة الحكـومـيـــــــة 
للمحروقـــات، عقـــداً إلنجــاز 
مصفاة نفطية مع مجمع شركات 
إســباني كوري جنوبــي بقيمة 

3.7 مليار دوالر أميركي.
المصفاة  تنفيذ مشــروع  وسيتم 
النفطية في مدينة حاسي مسعود 

النفطيــة، جنوبي الجزائر. وقد أســندت أعمــال إنجاز المصفــاة النفطية إلى مجمع 
شــركات مكون من “تيكنيكاس رونيداس” اإلســبانية، وشركة “سامسونغ” للهندسة 

الكورية الجنوبية.
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قـالــــت وزارة 
الـبـتـــــــــرول 
 ، يــــــة لمصر ا
إن الـوزيـــــــر 
طـارق المـــا، 
وقـــع تســــعـة 
ت  قيــا تفا ا
جديـــدة للتنقيب 
عــــن النفـــــط 

والغــاز وإنتاجهمـا فـــي منطقتي البحــر المتوســـــط 
والصحـــراء الغربيـــة، باســـــتثمارات ال تقــل عــن 
452.3 مليون دوالر أميركي تقريباً، وهي تشمل حفر 

38 بئراً.

اتفاقيات مصرية جديدة
للتنقيب واالستثمار

طارق الما

قــال صنــدوق مصر الســيادي، إنه اتفــق على تعاون 
“اســتراتيجي” مع شركة أكتيس لاســتثمار المباشر، 
للمســاعدة في اجتذاب وتوجيه اســتثمارات إلى مصر 

ومشاريع للطاقة والبنية التحتية.
وأضــاف الصنــدوق، أن مذكــرة التفاهم مــع أكتيس، 
ومقرها المملكة المتحدة، ســتدعم بشكل مباشر ”هدف 
صندوق مصر الســيادي لجذب وتوجيه االستثمارات 
الخاصــة نحــو القطاعــات الحيويــة فــي االقتصــاد 

المصري.
وقــد تــم التوقيــع علــى التفاهم أثنــاء قمة االســتثمار 
البريطانيــة - األفريقيــة، بحضــور وزيــرة التخطيط 
والتنمية االقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، 
ووزيرة الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة 
ووزيرة شــؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، 

إليزابيث تروس.

أكتيس تجتذب استثمارات الى مصر

السعودية تنشئ مصنعًا بمذكرة صينية

قالــت الهيئــة العامــة 
فــي  لاســـــــتـثـمـار 
الســعودية، إنها وقعت 
مذكــرة تفاهــم بقيمــة 
164 مـلـيـــون دوالر 
أميركــي مــع شــركة 
نيــو  شــــين جونــــغ 

ماتريلــز الصينية.
ويهــدف االتفـاق، إلى 

إنشــاء وتطوير مصنع إلنتاج المواد الباستيكية ومواد االضاءة، حيث أن المشروع 
سيُنفذ على ثاث مراحل.

شركة بولندية تزيد مشترياتها السعودية

تشــتـــري أكبر شــــركة 
تكريــر في بولنــدا معظم 
روســـيا،  من  احتياجاتها 
لكنهــا بــدأت في شــراء 
النفط مــن “أرامكو” في 
عام 2016، بموجب عقد 
طويل األجل، حيث قالت 
البولندية  التكرير  شــركة 

“بي.كيــه.ان أورلين”، إنها ســتزيد مشــتريات النفط الخام الشــهرية من “أرامكو” 
الســعودية إلــى 400 ألــف مــن 300 ألف طــن، في إطــار جهود لتنويــع مصادر 
اإلمدادات. وأضافت الشــركة، أن الخام العربي الخفيف ســيجري تكريره في بولندا 

وليتوانيا وجمهورية التشيك.

مسمى جديد لـ“ياس باي أرينا”

وقــع كل مــن الرئيس 
التنفيـذي لـ “االتحــــاد 
للطيــران”، تـونـــــي 
والرئيـــس  دوغاس، 
لشــــــركـة  التنفيــذي 
“ميــرال”، محـمـــــد 
الزعابـي  الشـــــركـة 
المطــورة  للوجهـــات 

فــي أبوظبــي، على اتفاقية شــــراكة  تطلق بموجبها لاتحاد للطيران اســــمها على 
مشــروع “ياس باي أرينا” ليصبح “اتحاد أرينا”. مما سيســاهم  في ترســيخ مكانة 

“جزيرة ياس” كواحدة من أبرز وجهات الترفيه واألعمال.
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“توشيبا” تستحوذ على “نوفالير”

أعلنت شــركة توشــيبا اليابانية، 
أنها اســتكملت عملية االستحواذ 
على شــركة نوفاير تكنولوجي، 
بالرغم من وجود عرض منافس 
بقيمــة أعلــى لاســتحواذ علــى 
الشــركة التــي تعمل فــي مجال 

التكنولوجيا.
ودفعت “توشيبا” 11900 ين )108 دوالرات( مقابل السهم الواحد في “نوفاير”، 
وهو أقل من السعر المنافس الذي كانت تعرضه شركة هويا كورب، ويبلغ 12900 

ين )117 دوالر( للسهم.
وتهيمن شركة نوفاير، على سوق نوعية معينة من الطابعات التي تدخل في صناعة 

أشباه الموصات.

مشروع بين GV والمجتمعات العمرانية

قــال الرئيس التنفيذي لشــركة GV للتطوير 
العقاري ناصــر الماح، إن شــركته بصدد 
تنفيذ مشــروع شــراكة مع هيئة المجتمعات 
العمرانيــة، باســتثمارات بقيمــة 6 مليارات 
جنيــه )377 مليــون دوالر اميركــي(، في 

محافظة بورسعيد.
وأضــاف المــاح، إن المشــروع يضم 22 
برجــاً بارتفاع 11 دوراً ويقع على مســاحة 
90 ألف متر، بخاف شارع تجارى مساحة 

500 متر، ومول تجاري مســاحة 68 ألف متر مربع. وأشــار إلى أن الشركة بدأت 
أعمال التصميمات للمشروع.

ناصر الماح

أظهــر تقديــر أولــي صادر عــن مكتــب اإلحصاءات 
االتحادي االلماني، أن اقتصاد ألمانيا نما بنسبة 0.6 % 
في 2019، وهي أضعف وتيرة نمو منذ 2013، وتشير 
إلــى تباطؤ عن العام الســابق. وقال المكتــب، إن “هذا 
يعني أن اقتصاد ألمانيا نما للعام العاشــر على التوالي، 

وهي أطول فترة نمو منذ إعادة توحيد ألمانيا”.
وأشــار المكتب إلى أن الصادرات زادت 0.9 % العام 
الماضــي بعد زيادة 2.1 % فــي 2018، بينما ارتفعت 
الــواردات 1.9 %. ويعني هذا، أن صافي التجارة كان 
له تأثير ســلبي على نمو  أكبر اقتصاد أوروبي في عام 

.2019

نمو خجول ألكبر اقتصاد أوروبي

قالــت وكالة بلومبيــرغ لألنبــاء، إن الرئيس األميركي 
دونالــد ترامــب، كان مخطئــاً عندما صــّرح بأن باده 
ليســت بحاجة إلى نفط الشــرق األوســط، موضحةً أن 
الواليات المتحدة ال تزال تستورد النفط الخام من العراق 
والســعودية، ومشيرة إلى أن أي عرقلة إلمدادات النفط 
من الشــرق األوسط سترفع أسعار بيعه للمستهلكين في 

الواليات المتحدة.
ووفقــاً للوكالة، فإن مصافي النفط األميركية هي بحاجة 
إلى نفط الشــرق األوســط لمعالجتــه وتصنيع منتجات 

يطلبها زبائنها.

بلومبيرغ: أميركا بحاجة
إلى نفط الشرق األوسط

الهند ترفض مشروعًا حيويًا

أكد وزير النفط والغاز الهندي، دارميندرا برادان، 
أن باده ليســت على اســتعداد للتوقيع على مذكرة 
تفاهــم بشــأن بناء خــط أنابيــب الغاز بيــن إيران 
وباكســتان والهند، بسبب مشاركة باكستان في هذا 
المشــروع، مشيراً إلى أن باده مهتمة أكثر بالغاز 

الطبيعي الروسي المسال.
يشــار إلــى أن وزير الطاقة الروســي، ألكســندر 
نوفاك، كان قد صــّرح خال زيارة إلى إيران في 

حزيران/يونيو 2019، بأن روسيا تعول على توقيع مذكرة تفاهم مع الهند بشأن بناء 
خط أنابيب الغاز بين إيران وباكســتان والهنــد. وقد تم بالفعل توقيع مذكرات مماثلة 

مع طهران وإسام أباد.

دارميندرا برادان
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أوكســفورد، مادلين سومبشن، اشــارت إلى أن مســتقبل التنقل بين 
بريطانيــا واالتحاد األوروبــي لم يــزل غير مؤكد، حيــث تعهدت 
حكومة المحافظين بنظام “أوســترالي الطابع” يعتمــد على النقاط 
وهو األمر األكثر تحرراً مقارنة بالسياسات األخيرة تجاه المواطنين 
من غير دول االتحاد األوروبي، علــى الرغم من كونه لم يزل أكثر 
تشددًا مقارنة بحرية الحركة”. مضيفةً أن رغبة بريطانيا بالخروج 
من االتحاد األوروبي جعلها أقل جاذبية لمواطني االتحاد األوروبي. 
واكدت تراجع نســبة ســفر مواطني االتحاد األوروبي إلى المملكة 

المتحدة بنحو 59 % خالل الفترة بين 2015 و2018.
الجنسية عبر االستثمار

مع بداية العــام الجديد، اوضح الرئيــس التنفيذي لشــركة هنلي آند 
بارتنرز د/يورغ ســتيفن، أن الدول التي توفر برامج الجنســية عن 
طريق االســتثمار تواصل تعزيــز مواقعهــا في المؤشــر. فيرتفع 
الطلب، فــي الوقت الــذي يتنامى فيــه العرض حــول العالم، حيث 
تعرض الدول واألفراد األثرياء برامجهم كاشــتراط مطلق في عالم 

سريع التقلب حيث احتدمت المنافسة على رأس المال.
وتشغل مالطا حالياً المركز التاســع، حيث تتيح الوصول إلى 183 
وجهة، بينمــا تحتفظ الجبل األســود بالمركز الســادس واألربعين، 
حيث نالــت 124 درجــة في اإلعفــاء من التأشــيرة. وفــي منطقة 
السابع والعشرين والثالثين على الترتيب.الكاريبي، احتفظت سانت كيتس ونيفس وأنتيغوا وباربودا المركزين 

آسيا تتصدر مؤشر أقوى جوازات السفر 2020

تنامي الفجوة
حافظت اليابان على موقع الصدارة للعام الثالث على التوالي، فبلغت 
درجة اإلعفاء من التأشيرة 191 درجة. وشغلت سنغافورة المركز 
الثاني بـ 190 درجة، بينمــا تراجعت كوريا الجنوبيــة إلى المركز 
الثالث إلى جانب ألمانيا، حيث تتيــح الوصول إلى 189 وجهة، كما 
واصلت أميركا وبريطانيا التراجع، حيث تشــاركتا المركز الثامن 
الذي يعــد بمثابة تراجع ملحــوظ من المركز األول الذي اشــتركت 
فيه الدولتان في 2015. وضمن قائمة العشــر األولــى، تحل فنلندا 
وإيطاليا في المركز الرابع، مع 188 درجة، بينما تشــترك كل من 
الدنمارك، ولوكسمبورغ، وإســبانيا في المركز الخامس، مع 187 
درجــة. واالمارات التي قفزت 47 مركًزا خالل الســنوات العشــر 
األخيرة، تشغل اآلن المركز الثامن عشر، حيث بلغت درجة اإلعفاء 

من التأشيرة 171 درجة.
وعلى الجانــب اآلخر، حــل لبنــان بالمركــز 99 مــع 40 درجة، 
وسورية بالمركز 105 بـ29 درجة في حين استمرت أفغانستان في 

قاع المؤشر، حيث تتيح الوصول إلى 26 وجهة فقط حول العالم.
وقال رئيس مجلس إدارة هنلي آند بارتنرز، كريستيان إتش كايلين، 
إنه على الرغم من أن األفراد صاروا أكثر قــدرة على التحرك من 
ذي قبل، فقد كشــفت النتائج األخيرة عن تنامي الفجوة عندما يتعلق 
األمر بحرية الســفر، حيث يســتطيع حامــل جواز الســفر الياباني 
الوصول إلــى 165 وجهة أكثر مــن المواطن األفغاني. ويكشــف 
تحليل بياناتنا التاريخية أن هذه الفجوة العالمية االستثنائية في حرية 

الحركة تعد األبرز منذ تدشين المؤشر في 2006.
حرية التأشيرة

وفي معرض تحليله لبيانات المؤشــر التاريخية، كشف الباحث في 
العلوم السياســية أوغور ألتوندال من جامعة ســيراكيوز عن رابط 
إيجابي قوي بين حرية الســفر وأنواع الحريات الفردية أو اإلنسانية 
األخرى، مشــيراً إلى وجــود ارتباط بيــن حرية التأشــيرة وحرية 
االستثمار، فعلى نحو يماثل الحرية التجارية، تتجه الدول األوروبية 
التي كالنمســا، ومالطا، وسويســرا إلى تبوؤ مرتبــة متقدمة عندما 
يتعلق األمر بقوة جواز السفر، ومن خالل اســتخدام مؤشر الحرية 
اإلنســانية، تبين لنا وجود رابط قوي بين الحريات الشخصية، مثل 

الهوية، واالنتساب والتعبير من جهة وحرية السفر من جهة أخرى.
التنقل بعد البريكست

مديــرة مرصــد التنقــل Migration Observatory في جامعة 

ُيعد مؤشر Henley Passport Index، التصنيف الرئيسي الذي يصنف جوازات السفر الخاصة في جميع دول العالم 
طبقاً لعدد الوجهات التي يستطيع حامل الجواز ، السفر إليها دون اشتراط الحصول على تأشيرة مسبقة، 
حيث يستند إلى بيانات حصرية من االتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). ومع بداية العقد الجديد ، رسخت 

الدول اآلسيوية موقعها في صدارة هذا المؤشر.

كريستيان إتش كايلين 
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وجاء أداء مؤشر القطاع المصرفي وقطاع التأمين جيداً، حيث ارتفع بحوالى 
27 % و22 % توالياً على خلفية تحقيق بنوك وشــركات القطاعين ألرباح 
الفتة. ونتيجــة الرتفاع العرض وتراجع األســعار وتقلــص األرباح، اختتم 
مؤشــر القطاع العقاري العام ســلبياً، بانخفاض 9.8 %. ومن بين األســهم 
القيادية، حقق ســهم بنك اإلمارات دبي الوطني مكاســب نســبتها 52.3 % 

مدعوماً بأرباح قوية خالل األشهر التسعة األولى من 2019.
ومن المتوقع أن يتعزز النمو االقتصادي في اإلمارة خالل عام 2020 بأداء 

قطاعي السياحة والضيافة مستفيدين من إقامة معرض “إكسبو 2020”. 
أبوظبي: مستقرة

ويظهر التقرير أن مكاسب سوق أبوظبي ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 3.3 % 
للعام 2019. وقد ســاعد ارتفاع حدود الملكية األجنبية في تعزيز مكاســب 
األسهم. وجاء ســهم بنك أبوظبي األول في صدارة مكاســب األسهم القيادية 
بنســبة 7.5 % مدعوماً برفع حدود الملكية األجنبية ونمو جيد في األرباح. 
ومع ذلك، فقد تأثرت المكاسب بســبب عدم زيادة تمثيله في مؤشر مورغان 

ستانلي لألسواق الناشئة بعد تخفيف قيود الملكية في رأس المال.
قطر: مستقرة

سجل مؤشر ســوق قطر مكاســب طفيفة نســبتها 1.23 % في عام 2019. 
وكان قطاع السلع والخدمات االستهالكية الرابح األكبر بمكاسب 26.6 %، 
بينما ارتفعت مكاسب قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 9.3 % مدعومة 

بالنمو الجيد لألرباح. وكان القطاع العقاري األكثر تراجعاً بنسبة 30 %.
وتراجعت أرباح الشركات القطرية بنســبة 6.6 % لألشهر التسعة المنتهية 
فــي ســبتمبر/أيلول 2019. وســجلت شــركات االتصاالت أعلــى نمو في 

األرباح بنسبة 18 %.
وتوقع تقريــر “المركز” أن تســجل موازنة قطر العامة زيــادة في الفائض 
وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.المالي لعــام 2020، عقب تطبيق ضريبة االســتهالك علــى منتجات التبغ 

أداء مستقر ألسواق دول الخليج رغم الضغوط

الكويت: مستقرة
يقول التقرير، إن الكويت برزت كأفضل أسواق دول مجلس 
التعــاون أداًء فــي عام 2019، بمكاســب بلغــت 23.7 %. 
ويعزى ذلك إلى اإلصالحات في أســواق المــال، وإدراج 
الســوق في مؤشــر ســتاندرد أند بــورز، وقــرب إدراجه 
الرســمي في مؤشــر مورغان ســتانلي العالمي لألســواق 
الناشئة. وشهدت أرباح الشــركات نمواً معتدالً نسبته 1 % 
خالل األشــهر التســعة األولى من 2019، مقارنةً بالفترة 
نفســها من العام 2018، وذلك تأثراً بــأداء قطاع الخدمات 
المالية وشــركات االســتثمار وشــركات التأمين واألدوات 
المالية غير المصرفية. ومن بين أســهم الشــركات القيادية 
في السوق، حقق سهم بيت التمويل الكويتي أعلى المكاسب 

بنسبة 45.8 %.
السعودية: مستقرة

شهد العام 2019 ارتفاع مؤشر “تداول” السعودي بنسبة 
7.2 %. وكان مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية األعلى 
تحقيقاً للمكاسب بنســبة 34 %. ويمثل االكتتاب العام في 
أسهم شركة أرامكو الســعودية وطرح أسهمها في السوق 
أهم أحداث العام في السوق الســعودية. وبلغ تقييم الشركة 
1.71 تريليــون دوالر، أي أقــل مــن “تريليوني دوالر” 
التــي توقعتها حكومــة المملكة. وخالل األشــهر التســعة 
األولى من 2019، ســجلت أرباح الشركات تراجعاً بنحو 
24.1 %. وســجل قطاع االتصاالت والقطاع المصرفي 
مكاســب معتدلة. ودعم حجم األرباح في قطاع االتصاالت 
نموها. كما ســاعد نمو ســوق القروض فــي تحقيق البنوك 
ألرباح في ظــل تراجع أســعار الفائدة. وعاد قطــاع البناء 
ليؤدي بشكل قوي بعد التراجع في عام 2018، بينما كانت 

األرباح معتدلة في قطاعات السلع، والمرافق، والعقارات.
وفي ما يتعلق بالموازنة العامة للمملكة، فقد اتســع العجز، 
ومن المتوقع أن يتســع أكثر في موازنة العام 2020. ومع 
زيادة اإلنفاق الحكومي بغية تحقيق أهداف “رؤية 2030”، 
فمن شــأن خفض إنتاج النفط أن يســهم في اتســاع العجز 
على الرغم من زيادة اإليرادات مــع تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة وغيرها من التدابير االقتصادية.
دبي: إيجابية

ارتفع مؤشــر ســوق دبي بنســبة 9.3 % في عام 2019. 

أشار تقرير أعده المركز المالي الكويتي “المركز” إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على أداء مستقر 
خالل عام 2019. وتظهر المحاور التي غطاها التقرير تباينات في أداء دول المجلس، فتارة نجد الشركات تحقق 
أرباحاً في الكويت بينما تتراجع في السعودية وقطر. وشهدت السوق السعودية معاناة على مستوى المالية 

العامة، ال سيما مع زيادة اإلنفاق وتراجع أسعار النفط، بينما كانت النتائج جيدة في أبوظبي ودبي.
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عام 2022، ســتكون 27 % من الوظائف المتاحة 
في ســوق العمل في مجاالت غير موجودة ولم يتم 
تصورها بعــد، ما يوضح مدى الحاجة إلى تعزيز 

المهارات الحالية واكتساب مهارات جديدة.
وفــي عصرنا الحالي الذي تســوده حالة كبيرة من 
عــدم اليقين، يحتــاج الناس إلى تعزيــز المهارات 
اإلدراكيــة وغير اإلدراكية والمهــارات المعرفية 
الالزمة للتكيف مع المتطلبات المتغيرة في ســوق 
العمل. وفي الوقت نفســه، يجب أن يتحمل االفراد 
مســؤولية تطورهم المهني ليكونــوا قادرين على 
اختيار مســار وظيفي مميــز يمكنهم خالله إطالق 

كامل إمكاناتهم.
وبغية إيجاد حلول فعالة لمعالجة ظاهرة عدم تطابق 
المهــارات، يجب أن يتحــول العقد االجتماعي في 
القرن العشرين - بأشكاله المعيارية للتعليم، وأسواق 
العمل التي ال تتمتع بالشفافية، والتوقعات المتعلقة 
بالحصــول على عمــل واحد طوال الحيــاة - إلى 

التفاوت في المهارات يعّوق تنمية رأس المال البشري
سّلطت “بوسطن كونسلتينغ غروب”، في تقرير حديث لها، الضوء على التفاوت الكبير في المهارات بين 
الموظفين، األمر الذي يؤثر على 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ّما ينتج عنه خسائر سنوية لالقتصاد 

العالمي تقدر بنسبة 6 % كضريبة خفية نتيجة انخفاض مستوى إنتاجية العمالة.
وتستكشف المجموعة في تقريرها الجديد، الذي يحمل عنوان “معالجة عدم التطابق في المهارات العالمية”، 

هذه المسائل إضافة إلى العديد من االستنتاجات األخرى.

وفقاً للتقرير، فإن عدم التطابق في المهارات 
بين العاملين يشــكل العائــق الرئيس أمام 
تنميــة رأس المــال البشــري. ويؤثر عدم 
التطابق في المهــارات على اثنين من كل 
5 موظفين في الدول األعضاء في منظمة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة، حيث إن 
عدم وجود مســتوى متوازن من التطابق 
في المهارات بين الموظفين يخلق مخاطر 

على الحكومات.
مع االشارة، إلى وجود حاجة ملحة لتطوير 
واتباع منهجيــات تتمحور حول متطلبات 
اإلنسان في التعليم والتوظيف وتركز على 
معاملــة الفــرد ليس فقــط كعنصر ضمن 
القوى العاملة أو كمستهلك سلبي لخدمات 
التعليــم والتدريب ولكن كشــريك مســاٍو 
وفعّــال في خلــق مجتمعــات واقتصادات 

أكثر جهوزية للمستقبل.
عملية تحديث شاملة

وقالت المديرة المفّوضة والشريكة االولى 
في بوسطن كونسلتينغ غروب والمشاركة 
فــي إعــداد التقريــر ليلــى حطيــط، ان 
“منظومة بناء وتنمية رأس المال البشري 
تحتاج إلى عملية تحديث وتطوير شــاملة. 
وال يقتصــر األمر على حاجــة االقتصاد 
المســتقبلي العتماد منهجيات عمل تركز 
على اإلنســان، بل يجب أن تتكيف أنظمة 
التعليم مع متطلبات السوق الجديدة األكثر 

تطوراً”.
إحداث تحوالت إيجابية

باتــت بعــض المهــارات التــي تتمتع بها 
القــوى العاملة، حالياً، تفقد قيمتها بشــكل 
متزايــد وعلى نحو ســريع، وعلى ســبيل 
المثال، ستصبح المهارات الفنية، أقل طلباً 
وستفقد صالحيتها في غضون سنتين إلى 
خمس ســنوات. ومن المتوقــع أنه بحلول 

ميثاق جديد يشــمل الموظفين والشركات 
والقطاع الحكومي ونظام التعليم.

التعلم المستمر والدعم
يتطلب تحقيــق اإلمكانــات الكاملة لرأس 
المــال البشــري ومعالجــة التفــاوت فــي 

المهارات العالمية ما يأتي:
• يجــب أن يحــرص الموظفــون علــى 
التعلم بشــكل مستمر من أجل الحفاظ على 
جاذبيتهم في الســوق، إلــى جانب مواكبة 
التغيرات التكنولوجية المستمرة والتدرب 
على مجاالت العمل والمهارات المستقبلية.
• يحتــاج الموظفــون األفــراد إلى تحمل 

مسؤولية التطوير المهني الخاص بهم.
• يجب على الحكومة وأرباب العمل تقديم 
الدعم وضمان أوسع نطاق ممكن لوصول 

الموظفين إلى الفرص الجديدة.
• يجب التخلص من القيود التي تحول دون 
وصول الموظفين إلى الفرص في ســوق 

العمل.
وقال ســيرجي بيرابيتشــكا، الشــريك في 
بوســطن كونســلتينغ غروب والمشــارك 
فــي إعــداد التقريــر: “يجب علــى الدول 
إعادة التفكير وابتكار طرق جديدة لتمويل 
وتصميم وتوفير برامج التعليم والتدريب، 
وتغييــر العقليات وفقاً للمتطلبات الجديدة، 
إضافة إلــى تنفيــذ مبــادرات ومنهجيات 
تعاونية مشــتركة يمكن مــن خاللها تبادل 
أفضل الممارســات وجعل أســواق العمل 
أكثــر انفتاحاً. ســتكون هنــاك حاجة إلى 
التعــاون ليــس فقط داخــل البلــدان ولكن 
أيضــاً عبر الحدود. وســتكون الدول التي 
لديها أسواق عمل مفتوحة ومستعدة لتبادل 
أفضل الممارســات مــع نظرائها مجهزة 
العمل”.بشــكل أفضــل لمواجهــة تحديات ســوق 

ليلى حطيط
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األوســط وأفريقيا بحوالى 6 % في عام 2019، بارتفــاع من 3 % فقط في 
عام 2018، ولكنها أقل من نسبة 12 % المسجلة في عام 2017.

2020: عام االنتعاش
وبالنســبة لعام 2020، من المتوقــع  أن تدفــع ثالثة عوامل رئيســية زيادة 

تدفقات المحافظ إلى األسواق الناشئة.
أوالً: ال تزال األوضاع المالية العالمية داعمــة لتدفقات رؤوس األموال إلى 
األسواق الناشئة. وسوف تبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة 
منخفضة، مما ســيتيح للبنوك المركزية في األسواق الناشــئة مساحة كافية 

للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة ودعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
ثانياً: من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األسواق الناشئة 
في عــام 2020، والذي ســيبلغ 4.6 %، أقوى بكثير من نمــو االقتصادات 

المتقدمة، والتي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.5 % فقط.
ثالثاً: على الرغم من أنها ليست شاملة، إال أن “المرحلة األولى” من االتفاق 
التجاري بين الواليات المتحدة والصين هي خطوة في االتجاه الصحيح نحو 
خفض التصعيد في الحرب التجارية، األمر الذي ســيدعم نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي حول العالم وفي األسواق الناشئة.
كما ما زلنا نتوقع تدفقات رؤوس األموال غير المقيمة إلى األســواق الناشئة 

بقوة أكبر من توقعات معهد التمويل الدولي لسببين رئيسيين:
أوالً، نظرتنا إلى نمو الناتج المحلــي اإلجمالي العالمي أكثر تفاؤالً من نظرة 

معهد التمويل الدولي.
ثانيــاً، نعتقد أن زيــادة نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي ستســمح القتصادات 
مرجحة بالمخاطر.األســواق الناشــئة بمواصلة تزويد المســتثمرين بأصول تقدم عوائد جذابة 

رؤوس األموال تتدفق بقوة إلى األسواق الناشئة

سياسات تيسيرية
ارتفعت تدفقات رؤوس األموال إلى األســواق الناشــئة في 
عام 2019،. وقد كان المحرك الرئيسي لذلك هو تحول بنك 
االحتياطي الفيدرالي األميركي إلى سياسات تيسيرية، حيث 
انتقل البنك من توقع استمرار جوالت رفع أسعار الفائدة في 
بداية العام إلى إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية 
عام 2019. ويقوم معهد التمويل الدولي بإعداد أدوات لتتبع 
تدفقات رؤوس أموال المحافظ تغطي عمليات شــراء غير 
المقيمين لألســهم والســندات في عينة من األسواق الناشئة 
الكبرى. وتعد أدوات التتبع )IIF Tracker( مؤشــراً جيداً 
لمكون تدفقــات المحافظ فــي بيانات موازيــن المدفوعات 

الرسمية التي تصدر الحقاً بعد مدة طويلة.
في عام 2018، اشتدت الظروف المالية العالمية وارتفعت 
قيمة الدوالر األمريكي وســط تصاعد المخاطر السياســية 
وضعف األداء االقتصادي في منطقة اليورو وآسيا. ووفقاً 
ألداة التتبــع الخاصــة بمعهــد التمويل الدولــي، انخفضت 
تدفقات المحفظة إلى األسواق الناشئة من 375 مليار دوالر 
أميركي في عــام 2017 إلــى 192 مليــار دوالر أميركي 
في عام 2018. وحتى في الصين، وهي جزء رئيســي من 
انتعاش األسواق الناشئة عام 2017، بدأت تدفقات المحفظة 
بالتباطؤ ألن السياســات المحليــة كانت أقل دعمــاً وبدأت 
المخــاوف التجارية مع الواليــات المتحدة فــي تقليص ثقة 

الشركات والمستهلكين.
شهد عام 2019 انتعاشــاً في التدفقات الرأسمالية للمحفظة 
إلى األســواق الناشــئة بما يقدر بنحــو 274 مليــار دوالر 
أميركــي. وكان الدافع الرئيســي وراء االنتعاش هو تحول 
بنك االحتياطي الفيدرالي إلى تيسير سياساته. لكن، شكلت 
الحرب التجاريــة بين الواليــات المتحدة والصيــن عامالً 
معيقاً خــالل معظم العــام، مع تقويــض ثقة المســتثمرين 
بســبب التأخيرات المتكررة في المفاوضــات وخيبة األمل 
الناتجة عــن ذلك. وتقــدر نســبة تدفقــات رؤوس األموال 
إلى اقتصادات آســيا الناشــئة بنحو 67 % في عام 2019، 
بانخفاض من نسبة 70 % في عام 2018، ولكنها ال تزال 

أكبر من نسبة 54 % المسجلة في عام 2017.
في المقابل، تقدر نســبة تدفقات رؤوس األموال إلى الشرق 

قد يحمل العام 2020 أخباراً إيجابية لألسواق الناشئة على صعيد تدفقات رؤوس األموال. فبعدما تأثرت األسواق 
الناشئة بالظروف العالمية خالل العامين 2018 و2019 أدى معها إلى انخفاض في تدفقات رؤوس األموال اآلتية 
إليها، فإن تحسن األوضاع المالية العالمية ونمو الناتج المحلي اإلجمالي سيعودان بمزيد من النمو على تلك 

األسواق.
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فترامب أكد مثالً ان االقتصاد األميركي هو األقوى عالمياً، مشــيراً 
إلى أن بالده تشهد نمواً غير مسبوق، حيث استطاعت إدارته توفير 
أكثر من سبعة ماليين فرصة عمل، كما أن نسبة البطالة قد وصلت 
لمســتوى هو األدنى في تاريــخ الواليات المتحدة. وهــو أكد مجدداً 
قــدرة الواليات المتحدة على المنافســة في ســوق الطاقــة العالمي، 
موضحا أن بالده أصبحت “قريبة جــداً من االنفصال عن اآلخرين 

في مجال الطاقة”.
خالفات أميركية أوروبية

كان منتــدى دافوس محطة لطرح مشــاريع اســتثمارية وتبادل بين 
أقطاب رجال األعمال والتجارة العالمييــن، لكنه اليوم صار يطرح 
قضايا متعددة، فيما تحضر القوى الكبرى لفرض أجندتها السياسية 
واالقتصاديــة، حيث شــكل على مــدى أيــام أربعة ســاحة إلبراز 
الخالفات، ال سيما بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، إذ لّوح 
المفاوض التجــاري األميركي روبرت اليتهايزر، في وقت ســابق 
بفرض رسوم بنســبة 100 % على منتجات فرنسية مثل الشامبانيا 
وحقائب اليد والجبن وســلع وخدمات أخــرى، إذا ما مضت باريس 
قدما في تطبيــق قرار بفرض رســوم علــى شــركات التكنولوجيا 
الرقميــة األميركية، وهــي التي قــررت أن تفرض منــذ األول من 
كانون الثاني/يناير، رسماً على شركات التكنولوجيا العمالقة تعادل 
3 % من رقم أعمالها في انتظار تبني قرار على الصعيد الدولي في 

دافوس االقتصادي: هل انتهت وظيفته األصلية؟

التغير المناخي ومشكلة الكوكب
كان الالفت في دافوس 2020 دعوة ناشــطين شباب، منهم الناشطة 
األســوجية المراهقة المدافعــة عن المنــاخ غريتا تونبــرغ، والتي 
اختارتها مجلة “تايم” األميركية شــخصية العــام 2019 وفضلتها 
على مرشــحين بارزين كالرئيس األميركي دونالد ترامب وزعيمة 
الديموقراطيين نانســي بيلوســي. وصار المنتدى كأنه حقل مواعدة 
بين مســؤولين سياســيين واقتصادييــن، وفق ما يوضــح المفوض 
األوروبي الســابق الفرنســي بيار موسكوفيســي، علماً أن حضور 
رؤســاء الشــركات بقي غالبــاً، ومنهم رئيس شــركة أوبــر، دارا 

خسروشاهي.
المنتدى االقتصادي العالمــي الذي انطلق عــام 1971، كان يهدف 
إلى “تحسين وضع العالم” بحســب وثائقه. وهو في األساس يشكل 
فرصة لعقد اجتماعــات خاصة تتنــاول قضايا مثل االســتثمار في 
البلدان، وإلبــرام صفقات تجارية، فيما بدأت تســتثمر شــخصيات 
بارزة، المنتــدى للتأثير في عملية تحديد أولويات السياســة العالمية 
والدفع بقضايا معينة إلى مقدمة االهتمام العالمي. فمع حضور غريتا 
تونبرغ التــي انتقدت المنتدى هــذا العام 2020 لعــدم تركيزه على 
المناخ وســجالها مع األميركييــن، كان الفتاً أليضــاً خطاب األمير 
البريطاني وليم في نسخة العام الماضي 2019 عن الصحة العقلية، 
وأيضاً تحذيرات ديفيد أتينبورو الصارخة بشــأن الحفاظ على البيئة 

وأثر التغيير المناخي.
برنامج مغاير

اســتقطب المنتــدى االقتصــادي العالمــي هــذه الســنة الكثير من 
الشخصيات، لكن برنامجه لم يكن شبيهاً باألعوام السابقة، التي كان 
يحضر فيهــا المنتدى نحو 3000 شــخص، ثلثهم تقريبــاً من قطاع 
األعمال. وبينما يعيش العالــم أزمة اقتصادية ســعى القائمون على 
دافوس االقتصادي العالمي، إلى محو صورة “منتدى األثرياء” عن 
نسخة هذا العام، إال أن تصريحات الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وكذلك جدول القضايا المطروحة على أجندة المنتدى، رســخا مبدأ 
“ال وجود لغير األقويــاء”. وقد حاول األميركيــون فرض أجندتهم 
في هذا المنتدى الذي لم يخرج بنتائج ملموسة هذه السنة على عكس 
الســنوات الســابقة، وهو ما يطرح تســاؤالت عما اذا كانت وظيفة 
المنتدى هي ذاتها مع االصرار األميركي على مصادرة كل شــيء. 

كل عام يخرج منتدى دافوس عن وظيفته األصلية التي انطلق منها في األساس. فهو منتدى لرجال األعمال 
السياسية  المجاالت  في  بارزة  قيادية  شخصيات  مع  والتجارة  األعمال  قطاع  وقادة  واألثرياء  لألقوياء  ومنبر 
واألكاديمية واألعمال الخيرية، حيث تطرح خالله وتناقش مشاريع حيث يدفع أقطاب االقتصاد ما بين 55 و550 

ألف يورو ليكونوا أعضاء أو شركاء للمنتدى االقتصادي العالمي.
هذا العام ظهر منتدى دافوس 2020 في سويسرا في حلة مختلفة، إذ بات يجمع عناوين عدة تداخلت فيها 
قضايا العالم المتعددة والمتنوعة واألخطار التي تهدد الحياة البشرية بما في ذلك التغير المناخي وكذلك الصراع 

بين الدول وحروبها التجارية.
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غرار الحرائق في أوستراليا الضوء على التداعيات السلبية الرتفاع 
درجات الحرارة. حتى أن الوفد األميركي دعاها مع الناشــطين الى 
درس االقتصاد قبل أن تتكلم عــن قضايا ال تفهمهــا. علماً أن ملف 
التغير المناخي والنزاعات الدولية ظهر خالفياً بين القادة األميركيين 
واألوروبيين. ففيما قادة االتحاد األوروبي يعتبرون التغيّر المناخي 

“تحدياً وجودياً”، يعتبره ترامب “خدعة صينية”.
طغى على المنتــدى االقتصــادي العالمي بوضــوح، برنامج عمل 
جديد، يختلف عما كان يناقشــه في الســابق، ففي تقريــره الصادر 
مؤخراً يشــير إلى مجموعة تحديات تواجه البشــرية ال سيما انعدام 
االســتقرار االقتصــادي، والتغيّر المناخــي، وانعدام المســاواة في 
الوصول إلــى اإلنترنت والضغــوط التي تواجهها أنظمــة الرعاية 
الصحيــة. ويتطرق التقرير إلــى الحرائق التي اجتاحت أوســتراليا 
واســتقطبت اهتماما دوليا، معتبرا أن “التغيّر المناخي يضرب في 
شكل أقوى وأسرع مما توقّع كثر”، وسط توقعات بارتفاع الحرارة 

ثالث درجات على األقل في نهاية القرن الحالي.
ويتناول التقرير أنظمة الرعاية الصحية، محــذراً من أنها قد تكون 
غير قادرة على تحقيق أهدافها مع حلــول األمراض القلبية والعقلية 
محل األمراض المعدية كأكبر مســبب للوفيات. كذلك يواجه العالم 
مخاطر تنامي انعــدام الثقــة باللقاحــات، وتزايد مقاومــة الجراثيم 

للمضادات الحيوية وغيرها من األدوية.
وجاء فــي التقرير أن “العالــم ال يمكنه أن ينتظر انجــالء الضبابية 
الجيوسياسية والجيو-اقتصادية”، مشيراً إلى أن “اتخاذ خيار اجتياز 
المرحلة الحالية على أمل عودة النظام العالمي ينطوي على مخاطر 

تفويت فرص هامة لمعالجة التحديات الضاغطة”.
الصين وأميركا يتجاوزان المنتدى

بدا أن الحــروب العالمية فرضت نفســها على منتــدى دافوس، من 
خارج جدول األعمال ووظيفة المنتدى األصلية. فالصين والواليات 
المتحدة اللتان وقعتا هدنة تجارية أخيراً ظهر أن العداوة التكنولوجية 
بينهما لــم تنته، ما يغذي شــبح “حرب باردة” من نــوع جديد تدور 
حــول تكنولوجيا الجيــل الخامس من شــبكة االنترنت، والشــرائح 

هذا الشــأن. علماً أن ترامب والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
“اتفقا على إعطاء فرصة” للمفاوضات مــن أجل التوصل إلى حل 

في إطار دولي وتجنب “حرب تجارية ال تعود بالفائدة على أحد”.
كانت انطلقت أعمال المنتدى االقتصادي العالمي في بلدة “دافوس” 
السويسرية في نســخته الـ50، تحت عنوان “من أجل عالم متماسك 
ومستدام” على وقع تقلبات اقتصادية، مرتبطة بتوقيع المرحلة األولى 
من اتفاق التجارة األميركــي الصيني، وان كان غيــر مهائي واتفاق 
أوروبي على خروج آمن لبريطانيا من االتحاد، إضافة إلى التوترات 
الجيوسياســية في منطقة الشــرق األوســط، خصوصاً بين الواليات 
المتحدة وإيران، ومخاطر متزايدة للتغير المناخي. وهذه الملفات طغت 
على العنوان الرئيسي للمؤتمر، فجاء النقاش مغايراً ألهدافه األصلية. 
علماً أن صندوق النقد الدولي خفض فــي آخر تقرير له توقعاته لنمو 
االقتصاد العالمي في 2020 بنسبة 0.1 % إلى 3.3 %، كما خفض 

توقعات النمو في 2021 بنسبة 0.2 % إلى 3.4 %.
وطغت مشــاركة غريتــا تونبرغ علــى الزعماء والمســؤولين في 
العالم، وهي التي وصلت إلى مقر المنتدى من دون استخدام وسائل 
مواصالت ملوثة للبيئة، إللقاء رسالة بشأن مواجهة مواجهة التغير 
المناخي. وقد شــهدت قرية دافوس احتجاجات ضد شركات عالمية 
أعضاء في المنتدى االقتصــادي العالمي، محملين إياها مســؤولية 

التغير المناخي.
شــكل المنتدى االقتصــادي العالمي هذه الســنة محطــات خالفية، 
بدالً من أن يكون فرصة الطالق مشــاريع لنخبة رجــال األعمال، 
خصوصاً مع تقدم النشطاء الساعين إلى التصدي للمخاطر الداهمة 
التي تحدق بالعالم مع مطلع العقد الثالث للقرن الحادي والعشــرين. 
وقد هيمــن التغيّر المناخي على المناقشــات بالرغم مــن أنه لم يكن 
المنتدى على مســتوى التصدي لهــذه القضية التي تثير قلقــاً دولياً، 
على رغم أن المشاركين كانوا يسعون إلى التصدي للقضايا العالمية 
بقائمة طويلة ومتنوعة. وكان واضحاً الخــالف على األولويات، إذ  
شــددت تونبرغ على مدى “جنونية” مواصلة االستثمار في الوقود 
األحفوري في وقت تسلّط الكوارث الكبرى التي يشهدها العالم على 
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المحيط الهادئ إلى “الســتار الحديــدي االقتصــادي” الذي أعرب 
وزير الخزانة األميركي الســابق هنري بولسن، منذ تشرين الثاني/

نوفمبر 2018، عن خشيته ازاء ظهوره.
انتقادات وتغيرات

حدث منتدى دافوس شكل ساحة لطرح انتقادات حادة، إذ أن الكثير 
من عناوينه األصلية قــد تغيرت مع الوقــت، علمــاً أن العالم تغير 
كثيراً منذ عام 1971، ليس فقط في ملفات الحرب الباردة، غنما في 
التكنولوجيا واالخطار التي تهدد البشرية مع التغير المناخي وغيره.

ففي العــام الماضي مثالً، اســتخدم المــؤرخ الهولنــدي المعروف، 
روتجر بريغمان، منصة المنتدى النتقاد الحاضرين فيه بشــدة لعدم 

دفع نصيبهم العادل من الضرائب.
أما السؤال المطروح، هو هل ال يزال منتدى دافوس نخبويا؟

فقد كان حضور دافوس يعد أمراً ضرورياً من أجل التطور والعمل 
الخير حتى لحظة األزمة المالية العالمية في 2008. بيد أن منتقدي 
المنتدى يرون أنــه رمزاً “للنخبــة العالمية”، التــي يتحمل بعضها 
مســؤولية هذه األزمة. وكان وصــف رئيس تحرير مجلــة “تايم” 
األميركية، أناند غريدهارادس، دافوس بأنه أقرب إلى “لقاء لّم شمل 

عائلي لألشخاص الذين تسببوا في إفالس العالم الحديث”.
وتتبايــن درجــات الحضــور، إذ ال يتســاوى الجميع فــي حضور 
النشــاطات، بل يتحدد ذلك عبر هويات دخول بألــوان مختلفة تحدد 

نوع الفعالية ومن سيجلس أو يقضي وقته مع من، من الحاضرين.
ويحصل معظم الضيوف رفيعي المســتوى على شارة بيضاء عليها 
صورة ثالثيــة البعد تتيح لهــم الدخول إلــى أي مــكان. وفي أقصى 
الطــرف اآلخر من مقيــاس درجات الحضــور ما يعرف بـ“شــارة 
الفندق” التي تقصر حضــورك على الفندق وال يســمح لك بالدخول 
مطلقاً إلى مركز المؤتمرات. ويهيمن الرجال على المنتدى، حتى بات 
مصطلح “رجل دافوس” لقباً يطلق على نمط مــن الرجال األثرياء 
الذين اعتادوا حضور المنتدى. بيد أن المنتــدى االقتصادي العالمي 

يقول، إنه ببساطة يهتم بتجميع القادة للعمل من أجل الصالح العام.
ويقول مارتــن وولف، كبيــر المعلقيــن االقتصاديين فــي صحيفة 
“فايننشــال تايمز”: “دائماً ما تكون النخب بعيدة عن األنظار، هذه 

اإللكترونيــة، والــذكاء االصطناعي وغيرهــا. وقد شــهد المنتدى 
االقتصادي العالمي نقاشا حول الحرب التكنولوجية بين البلدين جمع 
خبراء اطلقوا تحذيرات وقادة كبار حرصــوا على تقديم تطمينات. 
فمؤسس شــركة االتصاالت الصينية العمالقة “هواوي” رن تشينغ 
فاي راوغ عند اإلجابة على اسئلة بهذا الخصوص قائال “في العمق، 
إن العالم بصدد التوحــد )تكنولوجيا(، كل شــيء مترابط )...( عالم 

منقسم؟ ال أعتقد”.
وتعرضت شــركة هواوي، رغم كونها األبرز في مجال تكنولوجيا 
الجيل الخامس، إلى منع نشاطها في الواليات المتحدة، وقد أشارت 
هذه األخيــرة إلــى مخاطر اســتخدام بكين للشــركة في التجســس 
وشــجعت حلفائهــا األوروبييــن على إقصــاء شــبكات المجموعة 
الصينية. لكن “هواوي” غزت األســواق الصاعدة، وعلى رأســها 

البرازيل والهند.
وقال الديبلوماسي األميركي الســابق ونائب رئيس شركة “إي إتش 
إس ماركيت” كارلوس باســكوال وفــق مــا أوردت وكالة فرانس 
برس، إنه “توجد منافسة حول الهيمنة عالمياً في المجال الرقمي”، 
مضيفاً أن “هواوي” تمثل رمزاً، لكن المسألة تتجاوزها بكثير. وقد 
تفتح هذه الحرب وصراع النفوذ على المســتوى العالمي الباب أمام 
“مواجهة صينية أميركية كبرى” في المجال الرقمي. علماً أن بكين 
كانت أقرت عــام 2015 برنامجاً طموحاً باســم “صنع في الصين 
2025” لتعزيز تكنولوجياتها، ويطبّق هــذا البرنامج بالتوازي مع 
مخطط اســتثمار ضخم في البنى التحتية لبناء “طرق الحرير” من 

الصين إلى افريقيا.
وقال الخبير فــي المعهــد العالمي للدراســات االســتراتيجية جون 
شيبمان، أنه يمكن لذلك أن تتوجه دول نامية إلى الصين لبناء شبكات 
االتصال ومحطات التقوية ومراكز المعطيات وأنظمة المعلوماتية 
الحكومية. فــي حين ان تمدد الشــركات الصينية في آســيا وافريقيا 
وأميركا الالتينية يدفع إلى توســع عمليات جمع “بيانات عريضة” 

صالحة لتطوير تكنولوجيا الذكاء االصطناعي الخاصة بها.
وبينما ال تزال “مايكروســوفت” و“آبل” تعتمدان بشكل كبير على 
السوق الصينية الضخمة، تشــير العقوبات المتصاعدة على طرفي 
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اإلجمالية ألغنــى 20 مليارديراً في العالم، مــن 672 مليار دوالر، 
إلى 1397 مليار دوالر منذ عام 2012.

آفاق عالمية
تشــهد آفــاق التجــارة والنمــو االقتصــادي العالمــي، وشــركات 
التكنولوجيا، ومســتقبل التعدديــة والنظام الجيوسياســي، تحديات 
متزايدة. أمــا الخالفات فبــدأت تناقض ما تأســس عليــه دافوس، 
حين عقــد المنتدى اجتماعــه األول عام 1971، والذي تم إنشــاؤه 
لتعزيز الفكرة التي طرحها كالوس شــواب بأن األعمال يجب أن 
تخدم جميع أصحاب المصلحة )العمــالء والموظفين والمجتمعات 
والمســاهمين(. وتــم التأكيد مجــدداً على هــذه الفكرة فــي “بيان 
دافوس” خالل عــام 1973، وهي وثيقــة تصيغ أعمــال المنتدى 
منذ ذلك الحين. وقد هدف منتدى هذا العام وفق موقع دافوس، إلى 
إعطاء معنى ملموس لـ“رأسمالية أصحاب المصلحة”، ومساعدة 
الحكومات والمؤسســات الدوليــة في تتبــع التقدم المحرز بشــأن 
اتفاق باريس وأهداف التنمية المســتدامة، وتيسير المناقشات حول 

التكنولوجيا وإدارة التجارة.
لكن كالوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي 
العالمــي، كان واضحــاً بقولــه: إن “النــاس ثائــرون ضــد النخبة 
االقتصادية التي يعتقــدون أنها خذلتهم، وجهودنــا الرامية إلى إبقاء 
ظاهرة االحتبــاس الحراري تقتصر على 1.5 درجــة مئوية تواجه 
تقصيراً خطيراً. ومع وجود العالم على مفترق طرق حاســم، يتعين 
علينا هذا العــام تطوير بيــان دافوس لعــام 2020 إلعــادة تصور 
الغرض وســجالت النتائــج للشــركات والحكومات. هذا ما أســس 
المنتدى االقتصادي العالمي منذ 50 عاماً، وهو ما نريد المســاهمة 
فيه خالل الـ 50 عاما المقبلة”. لكن هذا األســاس أخذ أبعاداً أخرى 
في المنتدى هذه السنة وطغت عليه أولويات مختلفة طبعتها الحروب 
القائمة، علماً أن أولويات برنامج اجتماعات المنتدى طرحت كيفية 
المحافظة على الكوكب، والمجتمع ومســتقبل العمل، والتكنولوجيا 
ومستقبل الصحة، وما وراء الجغرافيا السياسية.من أجل الخيــر، واالقتصادات األكثر حكمــة، واألعمال األفضل، 

هي طبيعتها، لكنه من المستحيل أن يكون هناك عالم من دونها. ومن 
الضروري أيضاً أن يجتمع هؤالء األشــخاص بانتظام الكتشاف ما 

يفكر به كل واحد منهم ويتعرفون على أفكار بعضهم البعض”.
في أساس دافوس

في العادة، تستخدم شركات عديدة هذا الحدث لتقديم تعهدات رئيسية 
بشأن قضايا مثل االستدامة )عيش البشرية بطريقة مستدامة تحافظ 
على النظم الحيوية فــي كوكبنا باســتخدام أمثل للمــوارد الطبيعية 
والطاقة النظيفة وتنظيم االقتصاد والحياة االجتماعية( أو لتحســين 
التنوع المجتمعي. لكن يبدو أن كل شيء بدأ يتغير حتى بالنسبة الى 
الرأســمالية نفســها، إذ يعتقد 56 % اســتطالع رأي، أجرته شركة 
“إيدلمان” لالستشارات، أن الرأسمالية بشكلها الحالي، تضر العالم 

أكثر مما تنفعه، حيث يزداد األغنياء ثراًء بينما يكافح بقية المجتمع.
وهذا التقرير، هو من التقارير التي ألقت بظاللها على منتدى دافوس 
االقتصادي، الذي ناقش أيضاً قضايا مثل إصالح الرأسمالية وتقليل 

فجوة الدخل ومعالجة الفقر.
وأوضح التقرير أن 78 % من المشــاركين في المســح، الذي شمل 
مواطنين فــي 15 دولة، أكدوا أن نخب المجتمع تــزداد ثرواتهم في 
الوقت الذي يعاني فيه الناس العاديون من أجل ســداد تكاليف الحياة 
األساســية. وقال التقرير، إن المشــاركين اتســموا بالتشــاؤم بشأن 
المستقبل، حيث يعتقد معظمهم أنهم وأسرهم لن يكونوا أفضل حاالً 
خالل الســنوات الخمس المقبلة، وهو اتجاه بدا واضحــاً في البلدان 

المتقدمة مثل اليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ووفقاً لتقريــر أصدرته منظمة “أوكســفام”، ودعــا الحكومات إلى 
تبني “سياســات مقاومة لعدم المســاواة”، فإن فئــة الواحد في المئة 
األغنى حول العالم تمتلك ثروة تعادل ضعفي ما تمتلكه بقية البشرية 
مجتمعة. وأشار إلى أن التفاوت االقتصادي “خرج عن السيطرة”، 
حيث تضاعف عدد مليارديرات العالم خالل العقد الماضي، ويوجد 
اآلن 2153 مليارديراً يملكون ثروة تعــادل ما يمتلكه 4.6 مليارات 
شــخص )60 % من الســكان تقريبــاً(، وفقاً ألحــدث اإلحصاءات 
عن عام 2019. وبحســب وكالــة “بلومبيرغ”، تضاعفــت الثروة 
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أعطى وزير الزراعة 
فــي حكومة تصريف 
اللبنانيــة،  األعمــــال 
حســــن الـلـقـيـــــس، 
توجيهاتــــه بوقـــــف 
اســـــتـيـراد البصـل، 
وذلــك بعــد أن تبيــن 
للوزارة وجود كميات 
مــن البصــل المحلي 

لـدى المزارعيـن تكفي حاجـة الســوق المحليـة.
وأكدت وزارة الزراعة أنها “ســتبقى منحازة دائماً إلى 
جانب المزارع ودعمه في شتى السبل الممكنة خصوصاً 

في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
يشــار، إلــى أن اللقيس كان قد أصدر قــراراً  في نهاية 
عام 2019، قضى بإخضــاع كل المنتوجات الزراعية 
المستوردة إلى إجازات استيراد، حماية للمنتج المحلي.

أبو غزالة: اقتصاد لبنان موضع ثقتي الكاملة لبنان يتوقف عن استيراد البصل

نفى رئيس مجموعة طالل أبو غزالة الدولية، الدكتور 
طــالل أبو غزالــة، أن يكــون صاحــب الصوت في 
تســجيل “تناقلته وســائل اإلعالم ووســائل التواصل 
االجتماعي”، ونسب إليه، مؤكدا ثقته بلبنان واقتصاده 
ونظامه المصرفــي وليرته. وقال أبو غزالة في بيان: 
إن “ثقتي بلبنان وباإلبــداع اللبناني ال يهزهما أحداث 
عابرة نتيجة ظروف اقتصادية وسياسية، إن االقتصاد 
اللبناني والنظام المصرفي اللبناني والليرة اللبنانية هم 
موضع ثقتي الكاملة، وكل من يعرفني يعرف محبتي 

د. طالل أبو غزالةللبنان وألهله وإيماني بمستقبله”. حسن اللقيس

ذكــر تقريــر لوكالة رويتــرز، أن عدداً مــن اللبنانيين 
يعمــدون لشــــراء ســــلع فاخــرة كســـاعات رولكس 
والســيارات الفارهــة حرصاً منهم علــى حماية بعض 
مدخراتهــا. ويســارع مــن لهــم مدخرات فــي البنوك 
للحصول على أموالهم ســواء عن طريق شراء الحلي 
أو  االئتمــان  ببطاقــات  األراضــي  أو  الســيارات  أو 

الشيكات المصرفية.
وقال عدد من اللبنانيين لرويترز، إنهم يخشــون فرض 
قيود أشد أو اقتطاع جزء من ودائعهم أو انهيار البنوك 

أو تخفيض قيمة العملة اللبنانية.
وأشــار التقرير الى ان عــدداً كبيراً من اللبنانيين كانوا 
قد بدأوا بادخار المال في بيوتهم قبل شــهور من تفجر 

االحتجاجات في تشرين األول/اكتوبر 2019.

لماذا يشتري اللبنانيون ساعات 
رولكس وسيارات فاخرة؟

اطالق مركز االبتكار لرواد األعمال

أطلقت شــركة بيريتك، مركــز “االبتكار 
والزراعيــة  الغذائيــة  القطاعــات  فــي 
والتكنولوجيــا النظيفة” فــي لبنان، تحت 
 ACT Smart Innovation Hub اسم
بحضــور ســفير هولندا، جــان والتمانز، 
والرئيــس التنفيذي لـ“بيريتــك”، مارون 
شماس، باإلضافة إلى ممثلين من مختلف 

الوزارات والجمعيات.
وأشار شماس، الى أنه بفضل التمويل من هولندا، فإن بيريتك تتخذ اليوم مقاربة قطاعية 
لتحقيــق النمو االقتصادي من خــالل تحفيز المبدعين ورواد األعمال لتضع إبداعاتهم 

وطاقتهم في خدمة القطاعات الغذائية والزراعية والتكنولوجيا النظيفة.
من جهته، أوضح والتمانز، أن “برنامج مركز االبتكار ســيوفر الفرصة للشــباب من 

مختلف أنحاء لبنان للعمل من أجل مستقبل أفضل لبلدهم”.

البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020

اللبنانــي  البرلمــان  أقــر 
موازنــة 2020، فــي وقت 
تواجه فيه البالد أزمة مالية 
وسياســية شــديدة. وحضر 
رئيــس الحكومــة الجديــدة 
حسان دياب جلسة البرلمان 
التشــريعية، وأكــد أن لبنان 
في وضــع اســتثنائي، الفتاً 
إلى أن الحكومة الجديدة لن 

تعرقل الموازنة العامة التي أعدتها الحكومة الســابقة )حكومة ســعد الحريري(. وتم 
اقرار الموازنة بغالبية 49 نائباً ومعارضة 13 وامتناع 8 عن التصويت.
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أعلن مجلس الوزراء 
بدء  عــن  الســوري 
بمنظمومــة  العمـــل 
الدفــع اإللكترونـــي 
فــي تســديد فواتيــر 
الميـــاه والكهربـــاء 
واالتـصـــــــــاالت 
ومخالفـــات الســـير 

والرســوم الماليــة إلكترونياً في الربــع األول من عام 
.2020

للمدفوعــات  الســــورية  الشــــركة  مديــر  ونــّوه 
اإللكترونية، أيمن مللوك، إلى أن المصـــارف تســعى 
إلى توفيـــر قنوات للتســديــــد، ويجــــري العمل على 
قناتين أســاســــيتين أوالهما من خــالل الهاتف النقال 
عبر تطبيقات موجودة تمكن المواطنين من الدفع عبر 
حســاباتهم المصرفيــة، والقناة الثانية ســتكون متوفرة 

عبر اإلنترنت بنك.

بدء العمل بالدفع اإللكتروني

أيمن مللوك

خطة النهوض باقتصاد ريف دمشق

شـــهد مبنــى محافظة 
ريف دمشــق اجتماعاً 
نوعياً ترأســه رئيـــس 
مـجـلــــــس الـــوزراء 
عماد خميــس، خلص 
االجتماع بخطة تنموية 
متكاملــــة للنهــــوض 

بالواقع الزراعي والصناعي والتجاري واالستثماري والخدمي في المحافظة، وتوسيع 
قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتسريع وتيرة إعادة إعمار المناطق المحررة 
من اإلرهاب وجذب المســتثمرين إلقامة مشاريع تنموية تتناسب مع الموارد الطبيعية 

الموجودة. كما تم تخصيص 5 مليارات إضافية لموازنة المحافظة لتنفيذ هذه الخطة.

ارتفاع إيرادات النقل البحري

على الرغم من العقوبــات االقتصادية 
خالل الحرب على ســورية، وضعف 
التبــادل التجــاري العالمي، مــا تزال 
مؤسســة النقــل البحــري تعمــل على 
تحقيق إيــرادات البأس بها عن طريق 
التعــاون مع شــركات القطاعين  العام 
والخــاص، وقــد تبيّــن أن اإليــرادات 
التقريبية للمؤسسة في الربع االول لعام 
2019، تجاوزت الـــ800 مليون ليرة 
ســورية، وهو مؤشر على أن إيرادات 

2020 في تزايد وهذا يدل على قدرة المؤسسة في التعامل مع الواقع القائم.

أكـد وزيــر االقتصـاد 
الخارجية  والتجـــارة 
مـحـمـد  الســــوريـة، 
ســــامـر الخليــل، أن 
تطبيق نظام الفوتـــرة 
والدفــع االلكترونـــي 
مـــن  ســــوف يحـــدّ 
الضريبــي.  التهــرب 
مشــــــيـراً، إلـى أنـه 
ال بـد مـــن التشــجيع 

على االســـــتثمار أوالً، على مبــــدأ الرعايــــة قبـــل 
الجبايــــة، أي تشجيع على االســتثمار، ومن ثم جباية 

الضرائب.
من جانبه، أيّد حاكم مصرف سورية المركزي، حازم 
قرفــول، مــا جاء به وزيــر االقتصاد، كمــا اقترح أن 
يكون هناك نظام تعويضات كبير لمراقبي الدخل حتى 
ال يخضــع ألي ضغط مالــي، األمر الــذي أثنى عليه 
رئيــس الحكومة، مؤكــداً أهمية تقديــم حوافز مجزية 
حتــى نتوصل إلى آلية واضحــة لتصويب عمل جباية 

الضرائب.

الفوترة ستحد من التهرب الضريبي

محمد سامر الخليل

انخفاض طفيف للصادرات الصناعية اللبنانية

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن 
وزارة الصناعة أن مجموع قيمة 
الصــادرات الصناعيــة اللبنانيــة 
خــالل األشــهر العشــرة األولى 
مــن عــام 2019 بلــغ 2 مليــار 
و94.5 مليــون دوالر مقابــل 2 

مليــار و122.8 مليون دوالر خالل الفترة عينها من 2018، و2 مليار و48.9 مليون 
دوالر خالل الفترة عينها من 2017، أي بانخفاض نسبته 1.3 % مقارنة مع 2018،  

وبارتفاع نسبته 2.2 % مقارنة مع 2017.
من جهة أخرى، بلغ مجموع قيمة االستيرادات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل 
األشــهر العشرة األولى من  2019 نحو 162.5 مليون دوالر، مقابل 234.8  مليون 

دوالر خالل الفترة عينها من 2018.
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حقق مبيعات الذهب في الكويت، قفزة كبيرة خالل عام 
2019، إذا نمت بنســبة تجاوزت الـــ120 % مقارنة 

بعام 2018.
وكشفت “مؤسســة ســبائك العالمية للمعادن الثمينة”، 
أن ارتفــاع مبيعات الذهب يرجع إلــى أمرين، األول: 
احتفــاالت نهايــة العام، واألمــر الثانــي: وهو بصفة 
أساسية حرب الرسوم التجارية بين الصين والواليات 
المتحدة والمســتمرة علــى مدى 17 شــهراً، وتأثيرها 

على النمو االقتصادي العالمي.
ويعتبــر الذهــب اســتثماراً آمنــاً في أوقــات الضبابية 

الجيوسياسية واالقتصادية.

مبيعات الذهب الكويتية تقفز 120 %

ال حاجة لتعليق المرور بمضيق هرمز

أكــد مصدر نفطــي كويتي، أن 
شــركة ناقــالت النفــط المحلية 
بالخليــج  المســتجدات  تتابــع 
العربــي والتطــورات األمنيــة 
لحظة بلحظة، وأنه ال حاجة إلى 
اآلن لتعليق مرور ناقالتها عبر 
مضيــق هرمز. مبينــاً أن قرار 
تعليق مرور الناقالت يتم بتوجيه 

من قبل وزارة المواصالت.
ولفت المصدر، إلى أن مستوى اإلجراءات األمنية المتبعة في الناقالت الكويتية بحالتها 

القصوى تحسباً ألي ظرف.

إجراءات لتأمين المنشآت النفطية السعودية

قال وزير الطاقة السعودي، إن المملكة اتخذت جميع 
اإلجــراءات االحترازيــة لضمان ســالمة المنشــآت 
النفطية، بعد الضربات التي شهدها العراق في اآلونة 

األخيرة.
وقال األمير عبد العزيز بن ســلمان للصحفيين، رداً 
على ســؤال بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن 
النفــط بعد ضربات أميركية وإيرانية في المنطقة في 
اآلونة األخيرة: “اتخذنا جميع اإلجراءات االحترازية 

األمير عبد العزيز بن سلمانالممكنة”.

“بال العربية” تنطلق في السعودية

أعلنت شركة بال كوربوريشن 
أعـمــــــال  فـي  المتخصصـة 
التكريـر والفصـل والتنقيـــة، 
وشــــركة تانجيـــب “الخبر” 
للخدمات البترولية عبر ساحل 
الخليــج العربي، عن تشــكيل 
مشــترك  تجــاري  مشــروع 
تحــت اســم “بــال العربيــة” 
لدعم صناعــات النفط والغاز 

والبتروكيماويات السعودية ويكون مقرها الظهران، وذلك خالل المؤتمر الدولي لتقنية 
البترول 2020 في الظهران.

وأشــار نائب الرئيس والمدير العام لشــركة “بال” تود باريــت، إلى أن هذا االتفاق 
يعزز مكانة بال وفرصة النمو في السعودية والشرق األوسط، ويعتبر مكمالً لعملياتنا 

الحالية في دبي وأبوظبي.

اســتقبل وزير االقتصاد اإلماراتي، ســلطان بن ســعيد 
المنصــوري، ســفير هولنــدا لــدى اإلمــارات، لودي 
إمبرختــس، لبحــث التعــاون االقتصادي بيــن البلدين 
وتنويع فرص الشــراكات التجارية واالستثمارية خالل 
المرحلة المقبلة لتغطي مختلف القطاعات ذات االهتمام 
المشترك. وناقش الجانبان، إمكانات التعاون بمجموعة 
من القطاعــات الحيوية، بما فيهــا الزراعة والمنتجات 
الغذائيــة، وقطاعــات الصناعة والخدمات واألنشــطة 
اللوجستية والسياحة والمشــاريع الصغيرة والمتوسطة 

والتكنولوجيا.

اإلمارات تبحث الشراكة المستقبلية
مع هولندا
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أفــادت وكالة األنبــاء المغربية الرســمية، أن المغرب 
ســينفق 12 مليار دوالر على إمدادات المياه بين عامي 

2020 و2027، لتلبية الطلب المتزايد.
وأوضحــت وكالة المغرب العربــي لألنباء، أن برنامج 
السنوات السبع سيشمل بناء سد، وتحسين استهالك المياه 
والحفاظ على موارد المياه، وزيادة اإلمداد في المناطق 
الريفية. وســينخفض النمو االقتصادي في المغرب إلى 
2.7 فــي 2019، بســبب نقص هطــول األمطار الذي 
تسبب في تراجع بنسبة 49 % في إنتاج الحبوب مقارنةً 

بالعام السابق، حسب البنك المركزي.

فشل مصر بزراعة المساحة المستهدفة للقمح

المغرب: 12 مليار دوالر إلمدادات المياه

أعلنــت وزارة الزراعة المصرية، 
أنه جــرت زارعة ما يتــراوح بين 
قمحــاً  فــدان  مليــون  و3.2   3.1
فــي الموســم الحالي، مــا يقل عن 

المستهدف البالغ 3.5 مليون فدان.
وتهدف مصر، أكبر دولة مستوردة 
للقمح فــي العالم، لزيادة المســاحة 

المزروعة قمحاً بعد أن زرعت نحو 3.16 مليون فدان في عام 2018 - 2019.

قامت الحكومــة المغربية بفرض ضريبــة جديدة على 
االستهالك، خاصة بالمشروبات الغازية غير الكحولية 
والعصائــر، على أمــل مواصلة تقليــص المغاربة من 
مستويات استهالكهم لهذه المشروبات. وهذه هي الزيادة 
الثانيــة في الضريبة على هذه المواد االســتهالكية، بعد 
زيــادة عرفتهــا الضريبة نفســها بنســبة 50 % خالل 
العــام الماضــي. وتأتي هــذه الزيادات لتغييــر العادات 
االستهالكية للمغاربة. وتراجعت الكميات التي تسوقها 
مصانع العصائر بنســبة الثلــث تقريباً، مع تراجع حجم 
االســتهالك الداخلي للعصائر الصناعية بنسبة 30 %، 

بعد انخفاض االستهالك بنحو 70 مليون ليتر.

المغرب ترفع ضريبة استهالك
المشروبات الغازية

السودان يحرر سوق الذهب

بدأ الســودان الســماح لتجار القطــاع الخاص بتصدير 
الذهــب، فــي خطوة ترمــي إلى تضييــق الخناق على 
التهريب وجذب النقد األجنبي لخزانة البالد. وكان بنك 
السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً 
بشــراء وتصدير الذهب، وإقامة مراكز لشراء المعدن 
من شــركات التعدين الصغيــرة. وقال القائــم بأعمال 
محافظ البنك المركزي، بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، 

بدر الدين عبد الرحيم إبراهيمإن البنك سينهي مشترياته من الذهب بشكل كامل.

فشل المحادثات االثيوبية مع مصر

أعلنت الســلطات اإلثيوبية، عن أن فشــل المحادثات 
الجارية مع مصر والســودان حول سد النهضة، سببه 
“اإلشارة الســلبية” لمصر والعرض الذي قدمته فيما 
يتعلق بشــروط تعبأة الســد خــالل جولــة المحادثات 
األخيرة. وقــال وزير المياه والري والطاقة اإلثيوبي، 
سيليشــي بيكيــك، بحســب وكالــة األنبــاء اإلثيوبية 
الرسمية: “مصر قدمت رؤيتها الخاصة بخطة التعبئة 
)لسد النهضة( ووفدها أصر على قبول كامل العرض 

سيليشي بيكيكالمقدم مانعاً التوصل إلى اتفاق”.

الذهب أفضل من النفط أثناء التوترات

أبقى مصرف غولدمان ســاكس األميركي على توقعاته لســعر الذهب في 3 أشهر و6 
أشهر و12 شهراً عند 1600 دوالر لألوقية )األونصة(، مؤكداً أن المعدن األصفر هو 
أداة تحوط أفضل من النفط أثناء مراحل الضبابية السياسية. وقال البنك: إن “الزيادات 
في التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عندما تكون حادة بما يكفي 
لتســبب في انخفاض قيمة العملة”، مضيفاً أن تصاعد التوترات بين الواليات المتحدة 

وإيران سيدعم المعدن األصفر بشكل أكبر.
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أعلنــت شــركة “بــروج” البتروكيماويــة اإلماراتية 
لحلول البالســتيك، عن تأسيســها شــركة تســويق في 
القاهرة، وذلك في إطار استراتيجية “بروج” التنموية 
وحرصهــا على تلبيــة احتياجات عمالئهــا في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، وتعبيراً عن متانة 
عالقات الشــراكة التجارية التــي تجمعها مع عمالئها 

في هذا السوق.
وأكــد الرئيس التنفيذي لشــركة بــروج، ويم رولز، أن 
تأســيس شركة تسويقية لبروج في مصر، يعتبر خطوة 
ضروريــة لضمــان فهــم أعمــق الحتياجــات العمالء 
وإتاحة المجال لفتح حوار معهم لمعرفة كيف يمكن أن 

نساعدهم بشكل أفضل لتطوير أعمالهم ومنتجاتهم.

“بروج” تؤسس شركة تسويقية
في مصر

تــم تحقيق تقدم كبير في مشــروع الـ700 ميغاواط من 
الطاقــة الشمســية المركزة في دبي، الــذي اعتبر أكبر 
مشــروع طاقة شمسية في موقع واحد في العالم، حيث 
عقــد مؤخراً حفل إتمام بناء مشــروع البرج المركزي 
البالغ ارتفاعه 222 متراً، بحضور ممثلين عن شــركة 
شــنغهاي إلكتريك، المتعاقــد العام للمشــروع، وهيئة 
دبي للكهرباء والمياه )ديوا( وشركة “نور إنيرجي1” 

ومكتب الهندسة الثالث للبناء الصيني.

700 ميغاواط من الطاقة الشمسية
في دبي

تونس تعود بقوة إلى خارطة السياحة العالمية

شهدت تونس مؤخراً قفزة كبيرة في 
إيرادات الســياحة، التــي تعد العمود 
الفقــري لمجمل النشــاط االقتصادي 
للبــالد، حيــث ارتفع العــدد المتوقع 
للــزوار فــي 2019، لتبــث أحــدث 
األرقام حالة من التفاؤل في االقتصاد 
التونسي رغم الظروف الضبابية التي 
تعيشها البالد داخليا، واالضطرابات 

على حدودها الليبية، حيث تشير األرقام، إلى أن إيرادات النشاط السياحي بلغت 5.62 
مليار دينار )ملياري دوالر( في نهاية عام 2019، مقارنة بقرابة 1.5 مليار دوالر في 
2018. وأظهرت بيانات البنك المركزي قبل يوم من 2020، أن احتياطات البالد من 

النقد األجنبي زاد بنسبة تزيد على 46 % بفضل انتعاش السياحة.

“الحكمة” تسوق منتجات Chiesi في مصر

وقعــت “حكمة فارماســيوتيكلز”، مجموعة الشــركات 
الدوائيــة متعددة الجنســيات، اتفاقية ترخيــص وتوزيع 
مجموعــة   Chiesi Farmaceutici مــع  حصريــة 
الصناعــات الدوائيــة المتخصصــة بالبحــوث ومقرها 
إيطاليا. وتمنــح االتفاقية “الحكمــة” الحقوق الحصرية 
لتسويق 11 منتجاً رائداً من منتجات Chiesi في مصر، 
بما في ذلك منتجات عالجية مســوقة حالياً وأخرى سيتم 

تسجيلها.
وبهذا الصدد، أشــار نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 
“الحكمة” في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مازن 

دروزة: ســعداء بشراكتنا هذه لتســويق مجموعة من المنتجات العالجية المتخصصة 
بشــكل رئيسي بمجاالت عالج أمراض الجهاز التنفســي وأمراض حديثي الوالدة في 

مصر.

مازن دروزة

تصور نهائي لضريبة البورصة المصرية

قــال وزير الماليــة المصري محمد معيــط، إن بالده 
تعكــف علــى وضع تصــور نهائــي بشــأن ضريبة 
البورصــة بحلول نهايــة فبراير/شــباط، حيث كانت 
مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشــتري في 
معامالت البورصة في2013، قبل أن توقف العمل بها 
وتفرض ضريبة بنسبة 10 % على التوزيعات النقدية 
واألرباح الرأســمالية في 2014، ثم توقف العمل بها 
في 2015. وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة 

دمغة متدرجة على معامالت البورصة، وأوقفت العمل بها في يوليو/تموز 2019.
محمد معيط
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البنك الدولي ال يزال داعمًا لمصر

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط ، 
إن البنك الدولي كان وال يزال داعماً لمصر، والمرحلة 
المقبلــة تعتمد على التمويل الذكي للمشــروعات التي 
تحقق أهداف التنمية المســتدامة وتتوافق مع أولويات 
الحكومة المصرية. جاء ذلك  على هامش مشــاركتها 

بالمنتدى االقتصادي العالمي بدافوس السويسرية.
وأضافت، أن الدولة تلتفت إلى اإلصالحات الهيكلية، 
بعد انتهاء برنامج صنــدوق النقد الدولي الذي بدأ منذ 
2016 حتــى يونيو/حزيــران 2019. وحــول برامج 
التعاون المســتقبلية مع المؤسســات الدولية، أشــارت 

الوزيرة، إلى البرامج التي تمثل شــراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مثل مشروع 
الطاقة الشمســية في بنبان في أســوان، وهو عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع 
الخــاص، بتمويل من مؤسســة التمويل الدولية، الذراع االســتثمارية لمجموعة البنك 

الدولي، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل فى الفترة المقبلة.

رانيا المشاط

وقف تصدير النفط الليبي الخام

قال مصــدر بالمؤسســة الوطنية 
للنفــط في ليبيــا، إنه ســيتم وقف 
تصدير الخــام من موانــئ النفط 
بشــرق ووســط البــالد، وهو ما 
ســيؤدي إلى خســارة صــادرات 

حجمها 700 ألف برميل يومياً.
إغــالق  أن  المصــدر،  وذكــر 
الموانئ باســتثناء ميناء زويتينة، 

جاء بناء على أمر من قوات شــرق ليبيا )الجيــش الوطني الليبي( بقيادة خليفة حفتر، 
والذي يسيطر على شرق ووسط البالد.

قــال رئيــس جمعيــة 
البتــرول اليابانية، إن 
“أوبك”  إنتاج  ارتفاع 
اضطراب  يعوض  قد 
إمدادات النفط في ليبيا 
والعــراق، مما يقلص 
التأثيـر علـى أســـواق 

النفط العالمية.
وقــال رئيــس جمعية 

البترول، تاكاشــي تســوكيوكا، في مؤتمر صحفي، إن 
أســعار النفط ربما تتقلب بســبب الحــوادث في اآلونة 
األخيرة، لكن ينبغي أال نشعر بالقلق كثيراً إزاء توازن 
العــرض والطلب إذ أن بمقدور “أوبك” تغطية العجز 

)من ليبيا والعراق(.

“أوبك” تعوض االضطرابات
الليبية والعراقية

تاكاشي تسوكيوكا

روسيا تختبر قمحها في العراق والجزائر

اإلعــالم  وكالــة  ذكــرت 
الروســية، نقــالً عــن رئيس 
الهيئة المعنيــة بالرقابة على 
السالمة الزراعية في روسيا، 
سيرجي دانكفيرت، إن بالده 
سترســل قمحــاً على ســبيل 
االختبار إلى العراق والجزائر 

في المستقبل القريب.
علماً ان العراق، وهو مستورد كبير للحبوب في الشرق األوسط، أبدى رغبته باستيراد 

750 ألف طن من القمح الروسي في 2020.

أعلن الرئيس الروســي، فالديمير بوتين عن دعم كبير 
لألسر الروسية تضمن تقديم مخصصات مالية لتشجيع 

اإلنجاب.
وأوضح بوتين، أن األســرة الروســية ســتحصل عند 
والدة الطفــل األول علــى 466617 روبــال )7600 
دوالر(، وعند والدة الطفل الثاني ستحصل على 150 

ألف روبل أخرى )2400 دوالر أميركي(.
تقــدم الحكومــة “مخصصــات  ومنــذ عــام 2007، 
األمومــة”، وهي نوع من الدعم المالي لكل عائلة يولد 
فيها طفل ثان وأكثر، لكن بموجب القرار الجديد ســيتم 

تقديم الدعم لألسرة عند والدة الطفل األول.
يذكر ان الحكومة تفرض شــروطاً علــى إنفاق أموال 
“مخصصــات األمومــة”، إذ يمكــن لألســرة إنفاقهــا 
على شـــــراء منـزل أو إنفاقهـــا على دراســـة الطفل 

الجامعية.

روسيا تشجع مواطنيها
على اإلنجاب
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تعاون إماراتي إيطالي بشأن االقتصاد الدائري

وقعت وزارة االقتصاد اإلماراتية 
ممثلةً بوكيل الــوزارة محمد عبد 
العزيــز الشــحي، مــع مجموعة 
“اينتيســا ســان باولو” اإليطالية 
ممثلــة بالمديــر العــام للمركــز 
جويدي دي فيشي، ورئيس مركز 
للشــركات  المصرفية  الخدمــات 
واالستثمار التابع للمجموعة بدبي 

كريستوف هامونت، مذكرة لتطوير التعاون في مجاالت االقتصاد الدائري واالبتكار 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويهدف التعاون إلى فتح المجال أمام رواد األعمال 
المواطنين والشــركات الناشئة لالستفادة العملية من المختبرات التكنولوجية والتقنيات 
الصناعية واالستشــارات العلميــة والتجارية بمراكز االبتــكار التابعة للمجموعة في 
مدينتــي تورين وميالن بإيطاليا، وتقديم التمويل المالي المباشــر للشــركات الصغيرة 

والمتوسطة والناشئة التي تتبنى المبادئ الثالث لالقتصاد الدائري والتكنولوجي.

منع سفر الرئيس السابق لـ“دريك آند سكل”

أوقفــت الســلطات األردنية خلــدون الطبــري، الرئيس 
التنفيــذي الســابق لـ“دريــك آند ســكل إنترناشــيونال” 
اإلماراتيــة في مطار الملكة علياء، خــالل مغادرته إلى 
بريطانيــا، تنفيذاً لنشــرة حمراء صــادرة عن اإلنتربول 
الدولي فــي 7 يناير/كانون الثانــي 2019، بموجب 15 
شــكوى جزائية تقدمت بها دريك لنيابــة األموال العامة 

في أبوظبي.
ويواجه الطبري عدة اتهامات في مطالبات تصل قيمتها 
إلى أكثر من مليار درهم. ومن الشكاوى المرفوعة ضده 

)االستيالء على أموال شركة مساهمة عامة، تبديد األموال، التربح وسوء اإلدارة(.
خلدون الطبري

اتفاق الكويت والسعودية بعد نزاع

وافق البرلمان الكويتي على اتفاق 
المنطقة المقســومة مع السعودية 
ورفــض  صوتــاً   55 بأغلبيــة 
الكويــت  7 أصــوات. واتفقــت 
عضوان  وكالهما  والســعودية، 
بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 

)أوبك(، العام الماضي على إنهاء نزاع دام لمدة 5 سنوات على المنطقة، وهو االتفاق 
الذي سيسمح باستئناف اإلنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 % من 
إمــدادات النفط العالمية. وكان البلدان أوقفا اإلنتاج من حقلي الوفرة والخفجي، البالغة 

طاقتهما حوالى 500 ألف برميل يومياً، في 2014 و2015 على الترتيب.

كشــفت وزيــرة الصناعــة 
والسياحة اإلسبانية، رييــس 
ماروتو، أن عدد السـائحين 
الذيــن توافدوا علــى البالد 
مــن الخــارج وصــل إلى 
أعلــى مســتـــوى عـلــــى 
اإلطالق، عند 83.7 مليون 
زائر في عــام 2019، أي 
بارتفاع بنسبة 1 % مقارنة 

بعام 2018.
وقالــت ماروتــو “ننظر إلى 2020 بتفــاؤل ألننا لدينا 
قطاع قوي وراســخ وقادر علــى التعامل مع التحديات 

التي تواجهنا”.
يذكر، أن إســــبانيا هــي ثاني أكثر دول العالــــم جذباً 
للــزوار بعد فرنــســـا، والســــياحة مهمــة القتصادها 
المحلــي، حيث تمثل قرابــة 12 % من ناتجها المحلي 

اإلجمالي.

رقم قياسي جديد
للسياحة في اسبانيا

رييس ماروتو

أظهــر تقرير أعدتــه منظمة “أوكســفام” الخيرية، أن 
ثــروة 2153 شــخصاً مــن المليارديرات فــي العالم، 
تتجــاوز مــا يملكــه 4.6 مليار شــخص مــن الفقراء، 
موضحــاً أن هؤالء الفقراء يشــكلون قرابة 60 % من 

عدد سكان العالم.
ويفترض التقريــــر، أن فرض ضرائــــب إضافيــــة 
بنحــــو 0.5 % على ثــــروة أغنى 1 % في العالـــم، 
خالل الســــنوات العــــشر المقبلة، من شــــأنه توفير 
التمويــل المطلــوب لتوفير 117 مليــون فرصة عمل 
فــي التعليم والصحة ورعاية كبار الســن وغيرها من 

القطاعات.

2151 شخصًا أغنى
من ثلثي سكان األرض
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أظهــرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الصيني، 
أن احتياطيــات النقد األجنبي في البــالد ارتفعت أكثر 
ممــا هو متوقع في كانون األول/ ديســمبر 2019، مع 
انتعــاش اليوان بعــد أن توصلت واشــنطن وبكين إلى 

اتفاق تجارة جزئي.
وأشــارت البيانات، إلى أن احتياطيات الصين من  النقد 
األجنبــي، وهــي األكبر في العالــم، زادت 12.3 مليار 

دوالر  لتصل إلى 3.108 تريليونات دوالر.
وأوضحــت الهيئــة التنظيمية للنقد األجنبــي، أن زيادة 
االحتياطيات ناجمة عن تغييرات في العمالت وأســعار 

األصول الدولية التي تحوزها الصين.

3.1 تريليون دوالر أميركي
احتياطات الصين األجنبية

الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا عبر ترك - ستريم

قالت شــركة “بلغارترانســغاز” 
البلغارية، إن روسيا بدأت بشحن 
الغــاز إلــى أوروبــا عبــر خط 
األنابيب الجديد “ترك-ســتريم” 
الممتد إلى تركيا، وذلك في الوقت 
الــذي تتطلــع فيــه موســكو إلى 
خفض الشــحنات عبر أوكرانيا. 
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة، 

فالديمير مالينوف: إن “شحنات الغاز الروسي، ليست لنا فقط وإنما لليونان وجمهورية 
شمال مقدونيا، ويتم تسليمها عبر نقطة التسليم الجديد على الحدود - البلغارية التركية”.
وبدأت شــركة غازبروم الروسية في األول من كانون الثاني/يناير 2020، شحن نحو 
3 مليارات قدم مكعبة من الغاز إلى بلغاريا عبر “تورك ستريم”، بدالً من طريق كان 

يمّر بأوكرانيا ورومانيا.

ملياردير روسي يوزع ثروته

قال المؤســـــس والمســــاهــــم الرئيســـــي فــي 
USM Holdings، الملياردير أليشير عثمانوف، 
إن “الحيــاة غير أبدية، لذلك بات مســتعداً لتقاســم 

ثروته مع الذين ساعدوه”.
وأعلن الملياردير الروســي، أنه يود مساعدة أفراد 
عائلتــه وكذلك كبار مدراء شــركته، مؤكداً عزمه 

على تقسيم األسهم التي يملكها بينهم جميعاً.
يشــار إلى أن عثمانــوف، هو أحد أغنى رجــال األعمال في روســيا. وتقدر ثروته 

بحوالى 12.6 مليار دوالر أميركي.

أليشير عثمانوف

روسيا تتسلم رئاسة مجموعة “بريكس”

انتقلت رئاسة مجموعة “بريكس” من البرازيل إلى 
روسيا، وســيكون شعار الرئاسة “شــراكة بريكس 
من أجل االستقرار العالمي واألمن المشترك والنمو 

المبتكر”.
وذكر الرئيس الروســي، فالديمير بوتيــن، أن بالده 
ســتقدم مبــادرة، خالل رئاســتها للمجموعة، بشــأن 
الضرائب والجمارك ومكافحة االحتكار. وأشار إلى 
أن روسيا ستواصل تعزيز تعاون دول المجموعة في 
مجال الطاقة، بما في ذلك طرح مبادرة لتشكيل منصة 

دراســات في مجال الطاقة، مضيفاً أن بالده مورد موثوق للطاقة ومســتعدة لتوســيع 
التعاون مع دول المجموعة في هذا االتجاه. وتضم “بريكس” كال من روسيا والصين 

والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وتسهم بحوالى 22 % من إجمالي الناتج العالمي.

فالديمير بوتين
حققــت محطات الطاقة الذرية الروســية رقماً قياســياً 
جديــداً خــالل عــام 2019، حيــث تجــاوز إنتاجهــا 
مســتوى الـ208.7 مليار كيلوواط بالساعة. وبلغ انتاج 
المحطات التابعة لشركة “روس إينيرغو آتوم”، وهي 
جزء من قسم الطاقة الكهروذرية في مجموعة “روس 
آتوم”، أكثر من 208.784 مليار كيلوواط/ساعة، أي 
بارتفــاع بمقدار 4.5 مليارات كيلوواط/ســاعة مقارنة 

بعام 2018.
يذكر، أن نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية تبلغ  

19 % من إجمالي إنتاج الطاقة في روسيا.

رقم قياسي جديد
للطاقة الذرية الروسية
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الهند تستثمر في البنية التحتية

حــددت الهند معالم خطة بقيمــة 1.5 تريليون دوالر 
أميركــي، لبنــاء البنيــة التحتية على مدى الســنوات 
الخمــس المقبلــة، لدعم النمــو االقتصادي، حســبما 

ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وقالــت وزيرة الماليــة الهندية، نيرماال ســيتارمان، 
إن البرنامــج ســوف يتضمــن المشــروعات القائمة 
فــي مجــاالت الطاقــة والطــرق والســكك الحديدية 
التــي فــي مرحلة التنفيذ، مشــيرةً إلى أن الشــركات 
الخاصة ســوف تسهم بما بين 22 % إلى 25 % من 

نيرماال سيتارماناالستثمارات.

وافقت شــركة األثاث الســويدية العمالقة “ايكيا” على 
دفع 46 مليون دوالر أميركي إلى عائلة من كاليفورنيا 
كانت قد فقدت طفلها بعد سقوط إحدى خزانات الشركة 

عليه في غرفته.
وقالت فيلدمان شــيبارد، الشــركة القانونيــة التي تمثل 
عائلــة الطفــل، إن التســوية هــي األكبــر فــي تاريخ 
الواليــات المتحدة األميركية فيما يتعلــق بقضايا القتل 

الخطأ لألطفال.
يذكر، أن “إيكيا” كانت قد اســتدعت منذ عام 2016، 
17.3 مليــون وحــدة فــي الواليــات المتحــدة، وتلقت 
حوالــى 300 تقريــر عن حــوادث تســببت في 144 

إصابة لألطفال.

وفاة طفل يكلف “إيكيا”
46 مليون دوالر أميركي

مستثمر أميركي: قيمة الدوالر مبالغ فيها

ميتــش  األميركــي،  البريطانــي  المســتثمر  قــال 
فييرســتين، إن العقد التالي سيشــهد تحــوال جذريا 
فــي تعامــالت النقــود الورقيــة، حيــث أن العملــة 
الورقيــة ستخســر بريقها. وفيمــا يتعلق بمســتقبل 
العملة األميركية، يرى فييرستين أن هيمنة الدوالر 
ستنتهي في العقد القادم، مشيراً إلى أن قيمة الدوالر 

مبالغ فيها. 
يشــار، إلى أن دوالً عديــدة في العالم، وفي مقدمتها 

روسيا، بدأت بتخفيف اعتمادها على الدوالر، وذلك للحد من هيمنة العملة األميركية 
على االقتصاد العالمي.

ميتش فييرستين

منظمة  أعلنــت 
الدول المصدرة 
للنفــط )أوبك(، 
أن الـمـنـشـــآت 
لنفطيــة  ا
آمنة،  العراقيــة 
وأن إنتاج البالد 

مســــتمر، فــي رســــالـــة تطمين، بعيـــد الضربـــة 
الصاروخيـة اإليرانية على قواعد بالعراق تســتضيف 

قوات أميركية.
وأوضــح األمين العام ألوبــك، محمــد باركيند، “من 
دواعــي االرتيــاح البالغ أن المنشــآت تظــل آمنة في 

العراق، واإلنتاج مستمر وفعال”.
وقال باركيند، إنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل 
امتثــال بنســبة 100 % بتخفيضات أوبــك في الوقت 

المناسب على الرغم من التوترات الحالية.

أوبك: منشآت العراق النفطية “آمنة”

محمد باركيند

غراندويلد تزود “غلوبال” بقاربين جديدين

وقعت شــركة غراندويلد 
لبنــاء الســفن و“غلوبال 
مارين” للعمليات وإدارة 
السفن، عقداً لبناء وتسليم 
لنقــل  جديديــن  قاربيــن 
بطول  البحرية  الطواقــم 

42 متراً.
وأكد المدير العام لشركة 

غراندويلــد، جمال عبكي، أن الجيل الجديد من قــوارب نقل الطواقم بطول 42 متراً، 
ستحقق مردوداً طويل األمد لسنوات عديدة قادمة.

بدوره، قال المدير اإلداري لشركة غلوبال، مارين شهرام ناظمي: نتطلع عبر إضافة 
قاربي نقل الطواقم البحرية إلى أســطولنا، إلى تعزيز مكانتنا كمزود مفضل للخدمات 
البحرية للعمالء، ال ســيما وأن الســفن التي تبنيها شــركة غراندويلد لنا، تحوز على 

موثوقية عالية في الصناعة البحرية ولدى الشركات القيادية في المنطقة.
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أكد وزير التجارة الســنغافوري، تشان تشون سينغ، أن 
اقتصاد بالده ســيتأثر بتفشــي فيروس كورونا الجديد، 
الذي انتشر في الصين في نهاية عام 2019، وانتقل إلى 
دول أخرى. وقال في تصريح صحفي: بالتأكيد سيكون 
هنــاك تأثير علــى اقتصادنا وعلى ثقة رجــال األعمال 
والمستهلكين هذا العام، خاصة وأن الوضع من المتوقع 

أن يستمر لبعض الوقت.
يشار إلى أن اقتصاد سنغافورة كان قد سجل أدنى معدل 
نمو له العام الماضي، خالل العقد األخير، حيث انخفض 

إلى 0.7 %  فقط.

“كورونا” يضرب اقتصاد سنغافورة

الصين ثاني أكبر منتج لألسلحة في العالم

قــال معهــد ســتوكهولم ألبحاث الســالم 
)سيبري(، إن الصين هي ثاني أكبر منتج 
لألسلحة في العالم بعد الواليات المتحدة، 
حيث حققت أربع شركات أسلحة مبيعات 
كافية لتصنيفها بين أكبر 20 بائع لألسلحة 
في العالم. وكشــف المعهد أن الشــركات 
األربــع، بمــا فــي ذلــك شــركة صناعة 

الطيران الصينية، حققت مبيعات بقيمة 54.1 مليار دوالر في عام 2017.
وحصلت شركة صناعة الطيران الصينية وحدها على المركز السادس بسبب مبيعاتها 
من األســلحة )20.1 مليار دوالر(. فيما حصلت لوكهيد مارتن األميركية على المركز 
األول كأكبر بائع لألسلحة في العالم، حيث بلغت مبيعاتها 43.9 مليار دوالر في 2017.

قال مصرف غولدمان ســاكس، إن تراجعاً محتمالً في 
الطلــب على النفط من الصين بســبب انتشــار فيروس 
تاجي جديد، قد يؤثر ســلباً على أســعار النفط لتنخفض 
بحوالــى 3 دوالرات، ممــا يتصــدى علــى نحو مضاد 
لتأثير المخاوف حيال اضطراب اإلمدادات من الشــرق 
األوســط. وأضاف المصــرف: ترجمــة التأثير المقدر 
لســارس علــى الطلب إلى أحجــام 2020، تشــير إلى 
صدمة ســلبية للطلب العالمي على النفط يحتمل أن تبلغ 
260 ألــف برميل يومياً في المتوســط، مشــيراً إلى أن 
التقدير يتضمــن هبوطاً بواقع 170 ألــف برميل يومياً 

للطلب على وقود الطائرات.

عشرات االتفاقات بين ميانمار والصينفيروس الصين يهدد أسعار النفط

وقــع الرئيس الصيني شــي جين بينغ 
وزعيمة ميانمار أونغ ســان سو كي، 
33 اتفاقية تتعلق بمشروعات رئيسية 
في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.

جــاء ذلك خالل زيارة قام بها الرئيس 
الصيني إلى ميانمار  وهي أول زيارة 
يقــوم بها زعيــم صيني إلــى ميانمار 
منذ 19 عاماً. واتفــق الزعيمان على 

اإلســراع بتنفيذ ممر الصين وميانمــار االقتصادي، وهو خطة ضخمة للبنية التحتية، 
وذلــك مــن خالل اتفاقات على مد خطوط ســكك حديدية تربط جنــوب غرب الصين 
بالمحيــط الهندي، وإنشــاء ميناء بحري فــي والية راخين ، وإقامــة منطقة اقتصادية 

خاصة على الحدود، وإنشاء مدينة جديدة في العاصمة التجارية يانجون.

إيران تضاعف مبيعاتها من المازوت

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن 
“إف جــي إي” لالستشــارات أن 
إيــران تعتمد علــى دول مجاورة 
لبيــع فائــض المــازوت المتراكم 
داخل البالد بسبب العقوبات التي 
تفرضها واشنطن على قطاع النفط 
اإليراني. وأوضحت البيانات، أن 

صادرات المازوت قفزت إلى 95 ألف برميل يومياً في الربع األخير من 2019، وهو 
مــا يزيــد بأكثر من 80 % عن الربع الثالث وأعلى بحوالى 4 مرات مقارنة مع الربع 
األول من العام ذاته. وتســتند البيانات إلى تقديرات “إف جي إي” للمازوت اإليراني، 

الذي جرى تصديره إلى بلدان مجاورة مثل العراق وأفغانستان وباكستان وسورية.
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بلغاريا تتجه لتبني عملة اليورو

أكــدت رئيســة صندوق النقــد الدولي، كريســتالينا 
جورجيفــا، أن خطط بلغاريا للدخــول في المرحلة 
التمهيديــة لالنضمام إلى منطقة اليورو خالل فصل 
الربيــع المقبــل وتبني اليورو عملــة لها في 2023 
“ممكنة تماما”. وقالت جورجيفا، البلغارية األصل: 
توقعاتــي أن خطــط بلغاريا لدخــول منطقة اليورو 
ســتتحقق كما تم رســمها بالضبط، مشــيرةً إلى أن 

رئيســة البنك المركزي األوروبي كريســتين الغارد “تنظر نظــرة إيجابية للغاية” 
لمســعى بلغاريــا لدخول منطقة اليــورو. وأضافت: أن دخول منطقة اليورو ســيفيد 

بلغاريا ويتيح قدراً أكبر من األمان النقدي ويحمي البالد من التقلبات العالمية.

كريستالينا جورجيفا

أكدت وزارة التنمية االقتصادية الروســية أن الواليات 
المتحدة ســاعدت روسيا بشــكل غير مباشر، في زيادة 
صــادرات النفــط. وقالت الوزارة، إنــه على الرغم من 
فرض واشــنطن عقوبات ضد موسكو، فإن اإلجراءات 
التقييديــة التي فرضتها أميركا ضــد بلدان أخرى، مثل 
إيران وفنزويال، ساهمت في زيادة صادرات النفط الخام 

من روسيا.
وعلى ســبيل المثال، نمت صادرات النفط الروسية إلى 
تركيــا بمقــدار 4.5 مرة بســبب إعادة توجيــه عدد من 
مصافي النفط التركية إلى استخدام النفط الخام الروسي، 
بعــد اســتئناف العقوبــات األميركية ضد إيــران. وبعد 
تطبيق تدابير تقييدية ضد فنزويال، تضاعف المعروض 

من النفط الروسي إلى أميركا بمقدار 3 أضعاف.

عقوبات واشنطن تساعد روسيا
على زيادة صادراتها

قــال البيت األبيض، إن الواليــات المتحدة لن تمنح بعد 
اآلن تأشــيرات زيــارة مؤقتــة لألجانب الذين يســعون 
لدخول االراضي األميركية من أجل “سياحة الوالدة”، 
مشــيراً إلى أن هذا التغيير في القاعدة ضروري لتعزيز 

السالمة العامة واألمن القومي وسالمة نظام الهجرة.
يشــار إلى أن الدســتور األميركي ينص على منح حق 
الجنســية إلى المواليد على األراضي األميركية، بغض 

النظر عن جنسية الوالدين.

أميركا: ضوابط للحد
من سياحة الوالدة

هدنة “رقمية” بين أميركا وفرنسا

قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل 
ماكــرون، إنه أجرى “مناقشــة  
 رائعة” مــع الرئيس األميركي، 
دونالــد ترامب، حــول ضريبة 
رقمية تعتزم باريــس فرضها، 
وإن البلديــن ســيعمالن ســوياً 
الرســوم  فــي  زيــادة  لتفــادي 

الجمركيــة.       وذكــرت وكالة رويتــرز نقالً عن مصدر مطلع، أن الرئيســين اتفقا على 
التراجع عن حرب محتملة للرسوم الجمركية حتى نهاية 2020، ومواصلة المفاوضات 

في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول الضريبة الرقمية أثناء تلك الفترة.
وقال المصدر: هما اتفقا على إعطاء فرصة للمفاوضات حتى نهاية العام ... أثناء تلك 

الفترة، لن يكون هناك تصعيد للرسوم الجمركية.

“طفرة زراعية” في روسيا

قالت صحيفة دير تاغيسبيغيل 
األلمانية، إن القطاع الزراعي 
في روسيا شهد خالل األعوام 
الماضيــــة “ازدهاراً غيــــر 
مســبوق”، مشــيرةً إلــى أن 
الدعــم الحكومــي والحظــر 
الغذائي الذي فرضته موسكو 
على استيراد منتجات زراعية 

وغذائية من أوروبا، ســاهما في تحقيق نهضة في القطاع الزراعي الروسي.
وذكــرت الصحيفة، أن روســيا حققت اكتفاًء ذاتياً في مجالــي الدواجن واللحوم خالل 
األعوام الماضية، وقامت بتطوير إنتاج الحبوب، حيث أصبحت أكبر مصدر للقمح في 

العالم، بعدما كانت تستورده في بداية األلفية الثالثة.
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اإلصالح، بينما تربطه أطراف لبنانية بشروط سياسية أيضاً، وهي 
مرتبطة في شكل رئيسي بالعقوبات االميركية.

االرتباك واألزمة
منذ أن تشــكلت الحكومة في النصف الثاني مــن كانون االول/يناير 
2020 وقع عــدد من الــوزراء في التباســات عدة، فوزيــر المالية 
اللبنانــي الجديد غازي وزني لــم يجد حرجاً فــي أن يصرح بحاجة 
لبنان إلى مساعدة خارجية، مشيراً إلى تطلع لبنان إلى تدبير قروض 
ميســرة من المانحين الدوليين تراوح بين 4 إلــى 5 مليارات دوالر 
لتمويل مشــتريات القمح والوقود واألدوية. علماً أن ســعر صرف 
الدوالر لدى الصرافين تخطى الـ2000 ليــرة لبنانية بعد أن وصل 

قبل أسبوع من تشكيل الحكومة إلى 2500 ليرة للشراء.
ويرى وزني، أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة يعني أن 
“ال نشــهد تقلبات حادة صعوداً أو نزوالً فيه”، أي ليس تثبيته على 
1507 ليرات كما كان ســابقاً، موضحاً تصريحه األول الذي أشار 

فيه الى أن السعر لن يعود كما كان في السابق.
لكن األهم بالنسبة الى اللبنانيين هو طمأنة المودعين على أموالهم في 
البنوك، إذ يتهافت اللبنانيون بشــكل يومي على المصارف، لسحب 
أموالهم، منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، ما دفع المصارف إلى 
وضع سقوٍف للســحوبات النقدية واالئتمانية والتحويالت الخارجية 

تراوح بين الـ200 والـ300 دوالر وفق سياسة كل بنك.
في حيــن طالــب حاكــم مصــرف لبنــان بتنظيــم الســقوف على 
“الكابيتال كونترول”، الذي يشمل ســقوفاً على السحوبات المالية 
واالئتمانية إضافة إلــى التحويالت النقدية، مــن دون أن يلقى رداً 

المسؤولين في الدولة.

االنقاذ المالي أبرز تحديات الحكومة اللبنانية الجديدة

وقف النزف
األولوية لعمل الحكومة الجديدة ال بد أن يتركز على انتشــال البالد 
من أتون أزمتهــا االقتصاديــة واالجتماعية غير المســبوقة، وهو 
أمر يرتبط بالشارع وتحقيق مطالب الحراك الشعبي الذي ال يزال 
مصراً على حكومة انقاذ مســتقلة، علماً أن الحكومة التي يترأسها 
دياب تشــكلت بعدما تم توزيــع الحصص على مكوناتهــا وهو ما 
أدى الى ردود فعل في الشــارع، لــم يمنع مجلس النــواب اللبناني 
من االنعقاد واقرار الموازنة العامة للسنة 2020. في حين يعترف 
الجميــع أن وقف النزف واالنهيــار ال يتحققان اال بمســاعدة مالية 
خارجية تعيد تأمين الحد االدنى لالقــالع مجدداً وتجاوز الصعاب 

واالزمات.
لكــن المســاعدات ال تبــدو انها ســتؤمن قريبــاً في ظــل الخالفات 
السياســية الداخلية واالنقســام اللبنانــي الراهن، علمــاً أن مصرف 
لبنان ال يــزال يتحمل العبء األكبــر للحفاظ على ثبــات العملة في 
ظل االزمة المصرفية، وإن كانت هناك سوق موازية تتحكم بسعر 
الدوالر األميركي في لبنان. وعلى هذا جاء الموقف الفرنســي الذي 
عبر عنه الرئيس إيمانويــل ماكرون بقوله إن بالده ســوف تبذل ما 
في وســعها من أجل مســاعدة لبنان، وهو الذي رعى باســم فرنسا 
مؤتمر “ســيدر1” الذي عقد في أبريل/ نيســان 2018، والذي من 
المفتــرض أن يمنح لبنــان نحو 11 مليــار دوالر أميركــي كهبات 
وقروض بفائدة 1.5 % من دول وبنــوك عربية وأوروبية وهيئات 
دولية، الســتثمارها في البنى التحتية وزيادة فرص العمل باشراف 
الجهات المانحة والمقرضة نفســها. علماً أن فرنسا والدول األخرى 
والمانحين يشــترطون اإلفراح عن أموال “ســيدر1” بتنفيذ عملية 

تشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب من دون أن تظهر مؤشرات الطالق مبادرة لحل االزمة 
المالية واالقتصادية. كثيرون ال يزالون يتخوفون من الوصول الى القعر بعد االنهيار الذي ضرب مختلف المؤسسات 
وأدى الى افالس العديد منها، فيما هناك من يرى في مجلس الوزراء الجديد بارقة أمل وفرصة لإلنقاذ، بينما اعتبر 

آخرون أن األزمة هي في تأليف الحكومة نفسها غير القادرة على الشروع في االصالح وانقاذ البلد.
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للقطاع العام أيضاً وعلى انفاق الدولة.
العجز

يقدّر العجز الرسمي في موازنة 2020 بنســبة 7.09 % من الناتج 
المحلي االجمالي GDP، الذي قدّرته الموازنة بنحو 89298 مليار 
ليــرة )59.5 مليــار دوالر( مع احتســاب معدّل التضّخــم 2.8 % 
عام 2019، ونســبة الدين العام الى الناتج المحلي بنســبة 151 %. 
علماً أن عدداً من الخبــراء يعتبرون أرقــام الموازنة منفوخة لجهة 
اإليرادات. وقد جرى تفاهم مع مصرف لبنان بإجراء معالجة لنحو 
4500 مليار ليرة ينتهــي مفعولها بانتهاء العــام 2020، ليعود هذا 

المبلغ ويظهر في مشروع موازنة العام 2021.
ويُضاف ذلك إلى إجراء آخر موقت يرتبط بالمصارف، وهو فرض 
ضريبة اســتثنائية على حجــم أعمالها لســنة واحدة فقط عــن العام 

2020 بنسبة 2 %. وتقدّر إيراداتها ما بين 500 و600 مليار ليرة.
وفي الموازنة إقرار تجميد وتعليق اإلجــراءات الناجمة عن التعثر 
في سداد القروض الســكنية حتى نهاية شهر حزيران 2020، أي 6 
أشهر من تاريخ نشر الموازنة، وما يسري على القروض السكنية، 
يســري على القروض الصناعيــة والزراعية. وجــرى تمديد مهل 
جباية الرســوم والمســتحقات الضريبية على أنواعها الــواردة في 
موازنة 2020 حتى نهاية شــهر حزيران/يونيو 2020، تماشياً مع 

الظروف القاسية التي يعيشها المواطن اللبناني.
وتضمنت الموازنــة بنداً يقضي بتحويل إيرادات شــركتي الخليوي 
مباشــرة إلى الخزينة العامة وليــس الى وزارة اإلتصــاالت، كذلك 

تحويل إيرادات مرفأ بيروت إلى الخزينة مباشرة.
وجرى إقــرار رفع قيمة الضمــان على الودائع المشــمولة بضمانة 
مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من 5 ماليين إلى 75 مليون ليرة.

لكن الحكومة ال تســتطيع االقالع ما لم تعالج أزمــات عديدة، تدخل 
كلها في الخانــة االصالحية. ال مجــال اال لمعالجــة وضع صرف 
العملة وكسر منطق السوقين وكذلك مســألة ميزان المدفوعات قبل 
أن يواجه االقتصاد صعوبــات بما في ذلك خدمــة الدين الخارجي، 
ونقص الســلع المســتوردة، وانخفاض قيمــة العملــة، واالنكماش 
االقتصادي. كذلك ال بد من مواجهة العجز في الخزينة، ألن تمويله 
بات عبئــاً كبيراً ويــؤدي الى نتائــج كارثية. إضافة الــى العمل مع 
مجدداً انطالقاً من ضمان ودائع اللبنانيين.مصرف لبنان على اعادة ترتيب وضع القطاع المصرفي واطالقه 

اقرار الموازنة العامة
على الرغم من أن الموازنة كانت أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها 
اللجان النيابية في مجلس النواب، ومــع المواجهات التي حدثت في 
الشــارع، وعلى وقــع التظاهرات واإلجــراءات األمنية المشــددة، 
خارج منطقة مجلس النواب اللبناني المحصنــة، نجح هذا المجلس 
مع رئيــس الحكومة الجديد حســان ديــاب الذي حضر وحيــداً الى 
الجلسة في إقرار الموازنة العامة للعام 2020، متجاوزاً كل العقبات 
القانونية وما اعتبره البعض مخالفات دستورية شابت الجلسة، فيما 

رأى فيها البعض اآلخر حالً واقعياً وإن لم يكن مثالياً.
لكن إقــرار الموازنة العامة يعتبــره البعض انه أكثــر من ضرورة 
في الوقت الراهن، ال ســيما ضمن مهلها الدســتورية. وهذا االقرار 
هدف الى ترتيب مدخل نيابي للحكومة الجديدة لمنحها الثقة وتأمين 
التشريع إلنفاقها مع العلم ان وزرائها لم يطلعوا على الموازنة، التي 
أعلن رئيس الحكومة تبنّيها. والمفارقــة ان الموازنة هي ذاتها التي 
أقرتها الحكومة السابقة وتتضمن أرقاماً غير واقعية بعدما اعتبرتها 
موازنة اصالحية ارضاء للحراك الشعبي، وهي ال تحدد العجز بدقة 

وقد تدفع البالد الى مزيد من االزمات.
األرقام

تبلغ اإليرادات العامة في موازنة 2020 بنحو 13395 مليار ليرة 
)نحو 8.9 مليارات دوالر( وفق سعر الدوالر الرسمي، بانخفاض 
بلغ 6491 مليار ليرة )4.3 مليارات دوالر(. أما النفقات اإلجمالية 
فتبلــغ نحــو 18232 مليــار ليــرة )12.1 مليــار دوالر(، بينهــا 
نفقات إلزامية ال يمكــن خفضها، تبلغ 14454 مليــار )9.6 مليار 
دوالر( وترتبط بخدمة الديــن العام والرواتب واألجــور والمنافع 
اإلجتماعيــة. وبإضافــة الموازنات الملحقــة، تقــدّر النفقات بنحو 
20393 مليــار ليــرة )13.59 مليار دوالر( بانخفــاض بلغ 802 

مليار ليرة )0.53 مليار دوالر(.
وتكمن مشــكلة الموازنة معطوفة على األزمة المالية والمصرفية 
وامتداداً االجتماعية والمعيشــية، في أن ارقامها غير نهائية وغير 
دقيقة ايضــاً، وهي ترتبط بما ســتؤول إليه األوضــاع االقتصادية 
والمالية ال ســيما لجهة التضخم واإلنكماش االقتصادي، وما يمكن 
أن يرافقها مــن تراجع في العائدات والجبايــة وغيرها ... مع العلم 
أن هناك مشــكلة كبيرة في ايرادات الدولة منــذ ان انطلق الحراك 
الشــعبي، وهو ما ســينعكس على أرقام الموازنة وعلــى الرواتب 
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الكمبيوتر الشخصية الصينية، وخفض معدل الرسوم الجمركية إلى النصف 
ليبلغ 7.5 % في ما يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها حوالى 120 مليار دوالر 

بما في ذلك الشاشات التلفزيونية المسطحة وسماعات البلوتوث واألحذية.
لكن االتفاق أبقى على رسوم نسبتها 25 % على منتجات صينية بقيمة 250 

مليار دوالر وتشمل سلعا ومكونات يستخدمها المصنعون األميركيون.
وســتبقى التعرفات األميركية ســارية علــى حوالى 360 مليــار دوالر من 
الواردات من الصيــن. وال تتناول االتفاقية دعم الصين للشــركات المملوكة 
للدولة، وهي مسألة من المحتمل مناقشتها في المرحلة التالية من المحادثات 

التجارية.
خطوة جدية

وفى الســياق ذاته، أعلن الرئيــس األميركى دونالد ترامــب،  خالل خطاب 
له في البيت األبيــض، اتخاذ “خطــوة جدية للغاية غير مســبوقة” فى ملف 
التوصل إلــى اتفاقيــة تجارية مع الصيــن عادلــة وذلك عن طريــق توقيع 
“المرحلة األولى من االتفاقية التاريخية” بين البلدين. وقدّم ترامب،  الشكر 

إلى نظيره الصينى شي جينبينغ واصفاً إياه بأنه “صديق جيد للغاية لي”.
ونفــى الممثل التجــاري األميركي، روبــرت اليتهايزر، ووزيــر الخزانة، 
ســتيفن منوشــين، تلميحات إلى أن الواليات المتحدة و الصين قد تدرســان 
إمكانية إلغاء المزيد من الرســوم الجمركية بعد انتخابات الرئاسة األميركية 

المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأصدر اليتهايزر ومنوشــين، بياناً مشــتركاً قاال فيه، إنــه ال توجد اتفاقات 

شفهية أو مكتوبة على خفض الرسوم الجمركية في المستقبل.
وقال منوشين للصحفيين في وقت الحق، إن ترامب قد يبحث تخفيف الرسوم 
المرحلة الثانية.إذا تحــرك أكبر اقتصادين في العالم ســريعاً في ســبيل التوصــل إلى اتفاق 

هل يصمد “اتفاق المرحلة األولى” بين الصين وأميركا؟

أستضاف الرئيس ترامب في البيت اآلبيض، نائب الرئيس 
ليو فــي حفل توقيع مــا ســمي “اتفاقية المرحلــة األولى”، 
ووقع ترامب وليــو الوثيقة المؤلفة مــن 86 صفحة أمام ما 
يربو على 200 ضيف مــن الدوائر التجاريــة والحكومية 
والديبلوماســية. وتنــص االتفاقية، على دعــوة الصين إلى 
زيــادة مشــترياتها للمنتجات والســلع الزراعيــة المصنعة 
فــي الواليــات المتحــدة وإمــدادات الطاقــة والخدمــات 
األميركية، ووقف ممارســة إجبار الشركات األجنبية على 
نقل التكنولوجيــا، وعدم التالعــب بعملتها مــن أجل جعل 

صادراتها أرخص.
فــي المقابــل، أزالت الواليــات المتحــدة بالفعــل تصنيفها 
للصين كمتالعب بالعملة، بموجب االتفــاق التجاري، كما 
أوقفت خطًطا إلضافــة تعرفة جديدة على الســلع الصينية 
بقيمة مليارات الــدوالرات، بينما خفضت نصف التعرفات 
الجمركية على حوالى 110 مليــارات دوالر من المنتجات 

الصينية.
محور  األتفاق

يرتكز محور االتفاق على تعهد صيني بشراء سلع أميركية 
إضافية بقيمــة 200 مليار دوالر على مــدى عامين بهدف 
خفض عجز تجاري ثنائي مع أميركا وصل إلى ذروته عام 

2018 عندما بلغ 420 مليار دوالر.
وقال مصدر تلقى إفادة بشــأن االتفاق لرويترز، إن الصين 
ستشــتري ســلعاً إضافية أميركية الصنع بقيمــة 80 مليار 
دوالر على مدى عاميــن، بما في ذلك طائرات وســيارات 

وقطع غيار سيارات وآالت زراعية وأجهزة طبية.
أضاف، أن الصين ســتزيد مشــترياتها من إمدادات الطاقة 
بنحو 50 مليــار دوالر ومــن الخدمات بمقــدار 35 مليار 
دوالر، كما ســتعزز مشــترياتها من المنتجــات الزراعية 
بواقع 32 مليار دوالر على مدى العامين المقبلين بالمقارنة 

مع رقم األساس للصادرات األميركية في 2017.
وفي ضوء جمعها مع رقم األســاس للصــادرات الزراعية 
األميركية البالغ 24 مليار دوالر في 2017، فإن اإلجمالي 
يقترب من 40 مليار دوالر وهو الهدف السنوي الذي روج 

له ترامب.
وألغى اتفاق المرحلة األولى الذي تم التوصل إليه، رسوماً 
أميركية مزمعة على الهواتف المحمولة واأللعاب وأجهزة 

بعد التوترات والحروب التجارية بين اميركا والصين مع محاوالت عديدة لرأب الصدع، ظهرت أجواء إيجابية 
توحي بتسوية االزمة، فقد وقع الرئيس األميركي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو، أخيراً 
على المرحلة األولى من االتفاق التجاري بين واشنطن وبكين. وأتى االتفاق التجاري، لحل بعض المشكالت التي 

تكمن في قلب الحرب التجارية التي استمرت بين أكبر اقتصادين في العالم على مدار  18 شهراً.
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أفضل من خالل العمــل، إن عدم المســاواة واالســتثناءات الكبيرة 
المرتبطــة بالعمل تمنعهم مــن العثور علــى عمل الئق ومســتقبل 
أفضل، هذا اكتشــاف خطيــر للغاية وله آثــار عميقــة ومقلقة على 

التماسك االجتماعي”.
وتعليقاً على ذلــك، قال المؤلف الرئيســي للتقرير ســتيفان كوهن، 
“إن االســتغالل القاصر لليــد العاملة وتدني جــودة الوظائف يعني 
أن اقتصاداتنا ومجتمعاتنا تخســر الفوائد المحتملة لباقة ضخمة من 
المواهب البشرية. ولن نجد ســبيالً مستداماً وشــامالً للتنمية إال إذا 
عالجنا هذه األنواع من أوجه التفاوت في سوق العمل والفجوات في 

الحصول على عمل الئق”.

توصيات التقرير
وحذّر التقرير، من أن تشــديد القيــود التجاريــة والحمائية )مذهب 
حماية اإلنتاج الوطني( يمكــن أن يكون لها تأثير كبير على العمالة، 

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وبالنظر إلى النمــو االقتصادي، وجــد التقرير أن الوتيــرة الحالية 
وشــكلها يعيقان الجهود المبذولــة للحد من الفقر وتحســين ظروف 
العمل في البلــدان منخفضة الدخل. وأوصى بضــرورة التحول في 
خالل التحول الهيكلي، واالرتقاء بالتكنولوجيا والتنويع.نوع النمو بهدف تشجيع األنشــطة ذات القيمة المضافة العالية، من 

نصف مليار شخص في العالم أجورهم غير كافية

عدم المساواة 
ظلت البطالــة العالمية مســتقرة تقريباً على مدى الســنوات التســع 
الماضية، ولكن تباطؤ النمو االقتصادي العالمي يعني أنه مع زيادة 
القوى العاملة العالمية، ال يتم توفير وظائف جديدة كافية الستيعاب 

الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ويظهر التقرير أن عدم التوافق بين العرض والطلب في العمل يمتد 
إلى ما هو أبعد من البطالــة إلى نقص العمالة بشــكل عام. وإضافة 
إلى  188 مليون شــخص عاطل عن العمل حــول العالم، فإن 165 
مليون شــخص ال يكســبون أجوراً كافية، و120 مليون شخص إما 
يتخلون عن البحث بنشــاط عن عمل أو يفتقرون إلى الوصول إلى 
سوق العمل. وفي المجموع،  يتأثر أكثر من 470 مليون شخص في 

جميع أنحاء العالم.
وتطــرق التقرير أيضاً إلى عدم المســاواة في ســوق العمل، حيث 
أظهــرت البيانات أن عــدم المســاواة فــي الدخل على المســتوى 
العالمي أعلى مما كان يعتقد سابقاً، خاصة في البلدان النامية. وفي 
كل أنحاء العالــم، انخفضت حصة الدخل القومــي الذي يذهب إلى 
العمل )بدالً من عوامل اإلنتاج األخرى( انخفاضاً كبيراً بين عامي 
2004 و2017، مــن 54 % إلــى 51 %، وكان هــذا االنخفاض 
االقتصادي الكبير هو األكثر وضوحاً في أوروبا وآســيا الوسطى 

واألمريكيتين.

عامان من ازدياد الفقر
وتوقع التقرير أن يزداد الفقر المعتدل أو الشديد في العمل في الفترة 
ما بيــن 2020 و2021 فــي البلدان الناميــة، ما يزيد مــن العقبات 
التي تحول دون تحقيق الهدف األول من أهداف التنمية المســتدامة 

والمتمثل في القضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 2030.
ويؤثر الفقر في العمل )أقل مــن 3.20  دوالر في اليوم( حالياً على 
أكثر مــن 630 مليون عامــل، أي واحد من كل 5 مــن العاملين في 
العالم. وعلى وجه الخصوص، يبين التقريــر أن هناك 267 مليون 
شــاب )تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً( خــارج دائرة العمالة 
والتعليــم والتدريب، والعديد منهــم يعانون من ظــروف عمل دون 

المستوى المطلوب.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر: “بالنسبة إلى 
ماليين األشــخاص العاديين، من الصعب بشــكل متزايد بناء حياة 

أفادت منظمة العمل الدولية في أحدث تقاريرها حول العمالة، بأن ما يقرب من نصف مليار شخص يحصلون 
خالل ساعات عملهم على أجر أقل مما يرغبون به، أو ال يحصلون على فرص عمل كافية. ومع دخول العام 2020 
يتوقع أن ينضم 2.5 مليون  شخص إلى قائمة العاطلين عن العمل. ويرى المدير العام لمنظمة العمل الدولية 
غاي رايدر، أن عدم المساواة واالستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنع الماليين من الحصول على عمل الئق 

ومستقبل أفضل، وهذا اكتشاف خطير للغاية وله آثار عميقة ومقلقة على التماسك االجتماعي.

غاي رايدر
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السياسات وانتعاش معدالت االستثمار. ومن المتوقع أن تساعد االستثمارات 
المرتبطة بمشروعات إعادة اإلعمار وانحسار الضغوط على المالية العامة 

على دعم النمو في العراق.
البلدان المستوردة للنفط

تشــير التنبؤات إلى أن معدل النمو فــي البلدان المســتوردة للنفط في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا سيرتفع إلى 4.4 %. وفي مصر، من المتوقع 
أن يرتفع معدل النمو إلى 5.8 % في الســنة المالية 2020، بفضل استمرار 
تحسن معدالت اســتهالك واســتثمار القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تدعم 
إصالحات السياســات وتعافي النشــاط الســياحي انتعاش النمو في المغرب 

وتونس إلى 3. %5 و2.2 % على الترتيب في عام 2020.
المخاطر

تتوقف آفاق النمو للمنطقة في األمد المتوسط على تخفيف وتيرة الصراعات  
المســلحة، والحد من تأثيراتها اإلقليمية غير المباشــرة. وينبــه التقرير إلى 
أن أبرز المخاطر التــي تحيط باقتصــادات المنطقة يكمن فــي الصراعات 
الجيوسياســية طويلة األجل والتــي ازدادت مؤخراً بوتيرة كبيرة. وتشــوب 
حالة عدم اليقين بشأن وتيرة تطبيق برامج اإلصالح ال سيما في االقتصادات 
خارج مجلس التعــاون الخليجي. عالوةً على ذلك، قد تــؤدي زيادة حادة في 
تقلب أســعار النفط إلى تعقيد جهود ضبط أوضاع الماليــة العامة أو تعثرها 
في البلدان المصدرة والمســتوردة للنفط على السواء. وقد تتسبَّب في تعطيل 
برامج االســتثمار في البلدان المصدرة للنفط، وتخلق صعوبات في إصالح 
باإليرادات وموارد الدخل في المستقبل.أنظمة الدعم في البلدان المســتوردة للنفط بزيادة حالة عدم اليقين فيما يتصل 

نمو متوازن لالقتصادات العربية وتحديات في 2020

البلدان المصدرة للنفط
ووفقاً لعدد يناير/كانــون الثاني 2020 مــن تقرير “اآلفاق 
االقتصاديــة العالمية: بطء النمــو وتحديات السياســات”، 
يتوقع  أن ينتعش معــدل النمو في البلــدان المصدرة للنفط 
ككل إلــى 2 %.  وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
يتوقع أن تدعــم اســتثمارات البنيــة التحتيــة وإصالحات 
مناخ األعمال وتحسن البيئة التشــغيلية، إضافة إلى برامج 
اإلصالح المالي وإعادة الهيكلــة ودعم القطاع غير النفطي 

معدل النمو ليصل إلى 2.2 %.
وكان االقتصاد شــهد تراجعاً فــي النمو في العــام 2019، 
بســبب تراجع مســتويات إنتاج النفــط بضغط مــن اتفاقية 
أوبك+ لخفض اإلنتــاج، هذا باإلضافة إلــى تراجع الطلب 
العالمي على النفــط، وتأثيــر التوترات الجيوسياســية في 

المنطقة على معدالت اإلنتاج والتصدير.
وخفض البنك الدولي من توقعاته للنمو في المملكة العربية 
الســعودية من 3.1 %  إلى 1.9 % في العــام 2020، مع 
خفض طفيف لتوقعاته للعــام 2021 لتصل إلــى 2.2 %.  
ولكن سيكون للمملكة دور مهم في قيادة النمو في األسواق 
الناشــئة ومعها كل مــن واألرجنتين، والبرازيــل، والهند، 

وإيران، والمكسيك، وروسيا، وتركيا.
مــن جهــة أخــرى، كان االقتصــاد اإلماراتــي مــن أكثر 
االقتصــادات الخليجية تفــاؤالً، فبعد أن نمــا الناتج المحلي 
اإلماراتــي في العــام 2019 بحوالــى 1.8 %، توقع البنك 
الدولي أن يقفز إلى 2.6 % للعام الحالي، ويصل إلى 3 % 

للعامين 2021 - 2022.
وبالنسبة إلى قطر، فقد خفض البنك توقعاته بنسبة أقل للنمو 
في العــام الحالي لتصل إلى 1.5 %، ثــم  يقفز إلى 3.2 % 
فــي العاميــن 2021 - 2022، وهو ما يتزامــن مع موعد 

تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم.
وجاءت النظــرة المســتقبلية من البنــك الدولــي لالقتصاد 
الكويتي ســلبية علــى المدى المتوســط، حيــث خفض من 
توقعاتــه لمعدالت النمو بمــا يقارب النقطــة المئوية لتصل 
خالل العامين 2020 - 2021، إلى %2 على مدار العامين.

بعيداً مــن دول الخليج، من المرتقــب أن يرتفع معدل النمو 
في الجزائر إلى 1.9 % مع انحسار حالة عدم اليقين بشأن 

بعد أن شهدت اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا نمواً ضئياًل خالل عام 2019 عند 0.1 %، بدأت 
اإلصالحات وانتعاش االستثمار الذي عزَّزته مبادرات القطاع العام لالستثمار في البنية التحتية وتحسن مناخ 
األعمال، تأتي أكلها على الجانب اإليجابي، حيث توقع البنك الدولي في تقرير له أن يتراوح معدل النمو عند 
2.4 % في 2020. وبالرغم من هذه التوقعات، تظهر البيانات تراجعاً في النمو لدى مصدري النفط في المنطقة 

كالسعودية واإلمارات والكويت، وعلى النقيض كانت آفاق النمو في مصر ودول المغرب العربي أكثر تفاؤاًل.
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وهنــاك حاجة للتفكير علــى مســتوى األنظمة لمواجهــة المخاطر 
الجيوسياسية والبيئية التي تلوح في األفق والتهديدات األخرى التي 
قد تظهر في ما بعــد. ايضاً علق رئيس مجلس إدارة شــركة مارش 
اند ماكلينان انســايتس جوت درزيك قائالً، “هناك ضغوط متنامية 
على الشــركات مــن المســتثمرين والجهــات التنظيميــة والعمالء 
والموظفيــن إلثبات مرونتهــا وقدرتها علــى التكيف مــع التقلبات 
المناخيــة المتصاعدة. وان ما تحقــق من تقدم علمــي يعني أنه بات 
باإلمكان نمذجــة المخاطر المناخيــة بدقة أكبــر ودمجها في خطط 
إلدارة المخاطر واألعمال. اضافة ان األحداث البارزة مثل حرائق 
الغابات التي اندلعت مؤخــرا في أســتراليا وكاليفورنيا تلقى بمزيد 
من الضغوط على كاهل الشركات للتحرك حيال المخاطر المناخية 
في الوقت الــذي تواجه فيه تلك الشــركات أيضا تحديــات أكبر من 

المخاطر الجيوسياسية والمتعلقة بالفضاء اإللكتروني”.
االجيال الشابة

حالة الكوكــب منذرة بالخطــر ومقلقة على نحو أكبــر، حيث تبرز 
الكيفية التي ينظر بهــا من ولدوا بعــد عام 1980 لتلــك المخاطر. 
فقد صنف هــؤالء المخاطر البيئية كمخاطر أعلــى خطورة مقارنة 
باألشــخاص اآلخرين الذين شــملتهم الدراســة على المدى القصير 
والبعيد. كما يعتقد ما نسبته 90 % في الغالب ممن شملتهم الدراسة 
من تلــك الفئــة أن “موجات الحــرارة شــديدة االرتفــاع” و“دمار 
األنظمة البيئية” و“تأثر الصحة بالتلوث” ســتتفاقم في عام 2020 
مقارنة بما نسبته 77 % و76 % و67 % على التوالي من األجيال 
أكثر كارثية ومحتمل الحدوث بدرجة أكبر بحلول عام 2030.األخرى. كما يعتقدون أن األثر الناجم عن المخاطر البيئية ســيكون 

كوكب مشتعل: حرائق التغير المناخي والحروب السياسية

ســيكون األمر كارثياً ال ســيما في مــا يتعلق بالتعامل مــع تحديات 
عاجلة مثــل أزمة المنــاخ وخســارة التنــوع البيولوجــي وتراجع 
أعداد األنواع الطبيعية. كما يشــير إلى حاجة صناع السياسات إلى 
موائمة األهداف المتعلقة بحماية كوكب األرض مع تلك التي تعزز 
االقتصادات والشراكات لتجنب مخاطر الخسائر المستقبلية الكارثية 

المحتملة من خالل التحول إلى أهداف تستند إلى العلم والمعرفة.
ناقوس الخطر

للمرة األولى في تاريخ توقعات الدراســات االســتقصائية لمدة 10 
ســنوات تكون أعلى 5 أخطار عالمية من حيــث احتمالية الحدوث 

تتعلق في مجملها بالبيئة، فقد دق التقرير ناقوس الخطر حول:
1. األحوال الجوية السيئة مع وقوع أضرار جسيمة على الممتلكات 

والبنية التحتية وخسائر في األرواح.
2. فشــل الحكومات والمؤسســات في التخفيف من حدة أثر التغير 

المناخي والتكيف معه.
3. أضرار وكوارث بيئية من صنع اإلنســان، مثل التسرب النفطي 

والتلوث اإلشعاعي.
4. خسارة في التنوع البيولوجي وانهيار  في النظام البيئي، ما يسبب 

نضوب الموارد وخسارتها.
5. كــوراث طبيعيــة مدمــرة كالــزالزل وموجــات المــد البحري 

والبراكين والعواصف المغناطيسية األرضية.
فوات الفرصة

ما لم تتكيف األطــراف المعنية مع “التحــول التاريخي في موازين 
القوى فــي عصرنا الحالي” ومــع االضطرابات الجيوسياســية مع 
مواصلة االستعداد للمستقبل فسوف تفوت الفرصة لمواجهة بعض 
من التحديــات االقتصادية والبيئيــة والتكنولوجية األكثــر إلحاحاً، 
ويشــير ذلك إلى المجاالت األكثــر احتياجاً إلى التحــرك من جانب 

رواد األعمال وصناع السياسات.
وفي هذا الســياق قــال رئيس المنتــدى االقتصــادي العالمي بورج 
برند: “المشهد السياسي يســوده االستقطاب ومناسيب البحار ترتفع 
والحرائق تندلع بفعل التغيرات المناخية. في هذا العام يتوجب على 
قادة العالم العمل مع جميع قطاعات المجتمع إلصالح أنظمة تعاوننا 
وتفعيلها، ليــس فقط بغــرض تحقيق اســتفادة قصيــرة األمد ولكن 

لمجابهة ما نواجهه من مخاطر متجذرة”.
حلول مستدامة

مبادرة المخاطر العالمية تجمع األطراف المعنية معا لوضع حلول 
مســتدامة ومتكاملة للتحديات األكثــر الحاحاً التــي يواجهها العالم. 

سيحتدم في عام 2020 االستقطاب االقتصادي والسياسي في ظل تنامي الحاجة إلى التعاون بين قادة العالم ورواد 
األعمال وصناع السياسات أكثر من أي وقت مضى لوضع حد للتهديدات التي تهدد المناخ والبيئة والصحة العامة 
واألنظمة التكنولوجية. ويشير ذلك إلى حاجة واضحة لمنهج تعددي يجمع األطراف المعنية للتخفيف من أثر 

المخاطر في الوقت الذي ال يستطيع العالم فيه االنتظار حتى تنجلي سحابة االضطرابات الجيوسياسية.
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إعادة الرواج للسوق العقارية المصرية

بعــد عــام اتســمت فيه مبيعــات القطــاع العقاري 
بالهدوء النسبي، يتطلع مراقبون وخبراء عقاريون 
بتفــاؤل للعــام 2020، حيث بــدأت الحكومة تنفيذ 
حزمة من اإلجراءات، التــي من المرجح أن تعيد 

رسم خريطة القطاع وتعيد إليه الرواج.
ويــرى الرئيس التنفيــذي لشــركة تطوير مصر، 
نائب رئيــس المجلــس التصديري للعقــار، أحمد 
شــلبي، أن العام المقبل لن يشــهد زيادة في حركة 
تــداول العقــارات فحســب، بل ســيمتد األمر نحو 

اســتقرار أســعار العقارات خاصة مع تراجع معدالت التضخم وثبات سعر صرف 
الجنيه المصري أمام الدوالر، وتراجع أسعار مواد البناء.

أحمد شلبي

أعلـنـــت المجموعــــــة العقاريــــة “كيلــر ويليامز” 
األميركيــة، اعتمــاد حلــول رقميــة، توظــف الــذكاء 
الصناعــي في عملياتها الترويجية للمشــاريع العقارية 

بالمغرب.
وقــال الرئيــس التنفيذي لفرع مجموعــة كيلر ويليامز 
األميركيــة في المغرب، يوســف منصــور، إنه جرى 
اعتمــاد نظــام رقمــي يتيح تحليــل البيانــات الخاصة 
بالمنعشــين العقاريين، الراغبين في تســويق منتجاتهم 

عبر قنوات المجموعة األميركية.

حلول ذكية لمشاريع العقار المغربية

يوسف منصور

انهاء عشوائيات البناء في مصر

تســعى لجنة اإلسكان في 
مجلس النواب )البرلمان( 
إلى استصدار عدة قوانين 
تحافظ على العقارات لما 
تمثلــه من ثــروة قومية، 
خصوصــاً بعد إصـــدار 
قانـــون التصالحـــ فـــي 
وتعديله  البنــاء  مخالفات 

الذي تضمن مادة تلزم من يريد البناء بالحصول على شهادة سالمة إنشائية للعقار.
ووســع القانون دائرة الحصول عليها من عدة جهات على رأســها المحليات، ومكاتب 
االستشارات الهندسية التي مر على عملها بالسوق 15 عاماً، ومراكز البحوث المختصة 

وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، وهو ما لقى ترحيباً واسعاً من المطورين.

الجزائر: استرجاع 3800 عقار

باشرت مصالح وزارة الداخلية 
عمليــة  المحليــة  والجماعــات 
غيــر  العقــارات  اســترجاع 
المســتغلة الموزعة على رجال 
األعمــال، كمــا تــم اســترجاع 
األعمــال  لرجــال  عقــارات 
المحكــوم عليهــم بالســجن في 

قضايا فســاد، ليتم إعادة توزيعها على أولئك الذين أودعوا طلباتهم منذ عدة أشهر ولم 
يســتفيدوا بعد، حيث تم استرجاع عقار منح لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق 
علي حداد بمنطقة سيدي عبد هللا بالعاصمة بمساحة 5 هكتارات و710 متر مربع، في 

وقت تحصي مصالح وزارة الداخلية 3800 عقار غير مستغل لحد الساعة.

توقعـــت شــــــركـة 
“ســيـفـن تـايــــدز” 
المشــاريع  لتطويــر 
فــي دولة اإلمارات، 
الســوق  تنتعــش  أن 
العقاريــة فــي دبــي 
 ،2020 عــام  خالل 
مدفوعـــاً بمعــرض 
إكســـــــــبـو 2020 
دبــــي والمبــادرات 

الحكومية الجديدة وخطط الســداد المرنــة التي يقدمها 
المطورون العقاريون.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ“ســيفن تايــدز”، عبد هللا بن 
ســليم، أنه من المتوقع أن يشكل معرض إكسبو 2020 
حافزاً كبيراً لتنشــيط االقتصــاد، وتوليد عائدات هائلة 
تقــدر بنحــو 122 مليــار درهــم )33 مليــون دوالر 
أميركي( على مدار العقد المقبل، فضالً عن توفير نحو 
مليون فرصة عمل، وهو ما ســينعكس بشــكل إيجابي 

على واقع القطاع العقاري في اإلمارة.

توقعات بانتعاش
سوق دبي العقاري 2020

عبد هللا بن سليم
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أكــد رئيـــس جمعية 
قطـاع  مســتثمـــري 
اإلسكان في االردن، 
كمـــال العواملـــــة، 
أن الجمعيــة بصــدد 
فنية  إجراء دراسات 
ستحدد مسـاهمة هذا 
القطـاع فـــي الناتـج 
المحلــي االجمالـــي 

ومقــدار مــا يتحمله مــن عبء ضريبــي. واوضح أن 
آخر دراســة أجريت قبل 5 ســنوات كان مقدار العبء 
الضريبــي الــذي يتحملــه القطاع آنــذاك نحو 33%، 
متوقعاً أن يتــراوح العبء الضريبي في الفترة الحالية 

بين 35 الى 38 % من سعر الشقة.

38 % ضريبة الشقة األردنية

كمال العواملة

توقيع عقد مشروع سكني سعودي

أعلنــت مدينة الملك عبدهللا االقتصادية عن توقيعها 
مع شــركة )كريت الدولية للمقــاوالت المحدودة(، 
لتنفيذ أعمال بناء مشــروع “أجدان” السكني، الذي 

يمتد على مساحة تقارب 179 ألف متر مربع.
ويتميز موقعه بالقرب من الشاطئ العام، ومن أبرز 
المرافق االجتماعية والسياحية بالمدينة االقتصادية. 
وتضم المرحلة األولى 542 شــقة ســكنية بتصميم 
معماري عصري، تتكــون من غرفة إلى 4 غرف 

نوم بمساحات مختلفة، بأسعار تنافسية وباألقساط المريحة من دون أي فوائد.
وقــال الرئيــس التنفيذي لمدينة الملك عبدهللا االقتصادي،ة أحمــد بن إبراهيم لنجاوي: 
تشــهد مدينة الملك عبدهللا االقتصادية إقباالً واسعاً على مختلف منتجاتها السكنية التي 

تناسب كافة مستويات الدخل.

أحمد بن إبراهيم لنجاوي

تسليم 150 وحدة في فيالمار

أعلنت شــركة “جي إف إتش” العقارية، عن االنتهاء 
من إنشــاء وافتتاح أحد األبراج الســكنية في مشروع 
فيالمــار الواقــع ضمــن الواجهــة البحرية فــي مرفأ 
البحرين، حيث قامت الشركة بتسليم 150 وحدة سكنية 
مكونة من غرفة وغرفتيــن وثالث غرف نوم لمالك 
من البحريــن والخليــج ودول أخرى. وقــال الرئيس 
التنفيذي لمجموعة جي إف إتش، هشــام الريس: بذلنا 
أقصى جهودنا لضمان استكمال وتسليم واحداً من أكثر 
المجمعات الســكنية حداثة وحصرية، ليوفر للقاطنين 

هشام الريستجربة فريدة بفضل موقعه وتصميمه المميزين.

وقعت “ماريوت الدولية”، اتفاقية مع شــركة “نهضة 
المشــاعر”، الفتتاح منشــأة تحت عالمــة فيرفيلد باي 

ماريوت في مكة المكرمة.
وبدأت عمليات بناء فندق “فيرفيلد باي ماريوت” مكة 
المكرمة النسيم، المقرر افتتاحه في العام 2023، حيث 
مــن المتوقع أن تكون المنشــأة الجديدة واحدة من أكبر 
الفنــادق التابعــة للعالمة في العالم، وواحــدة من أكبر 

الفنادق في مدينة مكة.
وسيشغل الفندق خمســة أبراج في منطقة النسيم، على 
مســافة قريبــة من المســجد الحرام، وســيضم 2600 

جناحاً فسيحاً حديث الطراز ومجهزاً بالكامل.
يذكر انه عند افتتاحه، ســيلبي الفندق احتياجات جميع 
الضيوف، ســواء القادمين بقصد أداء مناســك الحج أو 

العمل.

أول فنادق “فيرفيلد باي ماريوت”
في مكة

“تايغر” تسلم وحدات مشروع برج الجوهرة

بدأت شــركة “تايغر” العقارية 
ومقرها دبي، تســليم الوحدات 
الســكنية فــي مشــروع بــرج 
الجوهــرة الواقــع فــي منطقة 
مثلــث جميــرا فيلج فــي دبي، 
والــذي يتكون من بــرج يضم 
29 طابقــاً ويحتوي على 532 
وحدة سكنية، إلى جانب طوابق 

للمواقف والخدمات.
وأكــد المدير التنفيذي للشــركة 

عامر الزعبي، حرص “تايغر” على االلتزام بتطوير وتنفيذ وتســليم مشــروع برج 
الجوهرة بالوقت المحدد.
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أصدقائنا وحلفائنــا نحن متفائلــون بالمرحلة المقبلة 
بعــد قرب صــدور تعديل قانون التطويــر العقاري، 
والذي سيســاعد فــي تذليل الكثير مــن العقبات التي 
تعترض القطاع العقــاري، فالهيئة إلى جانب وزارة 
األشغال العامة واإلســكان والوزارات والمؤسسات 
والشــركات األخرى ومساهمة القطاع الخاص، كلنا 
معنيون جميعاً بهذا الملف الوطني الهام والكبير، وال 
يمكن تجاهل تأثير العقوبات الحاقدة المفروضة على 
االقتصاد الســوري ووضع أسعار الصرف، إضافة 
ألســباب عديدة أضرت بالمناخ االســتثماري عامة، 
ولكن الحكومة تعمل جاهدة على تجاوز كل العقبات 

وتحسين البيئة االستثمارية.
هل تدرس الهيئة منتجات جديدة تتناسب ومحدودي 

الدخل؟
بالفعــل هو ذلك، حيث تقــوم الهيئة في الفترة الحالية 
بالعمل على اعتماد الشــقق ذات المساحات الصغيرة 
لتوفيــر الســكن االجتماعي لمحــدودي الدخل، على 
اعتبــار ان هذا الهدف يشــكل أهم أهداف الهيئة، إلى 
جانب قيامها بتعديل البيئة التشــريعية الناظمة لعمل 
التطوير العقاري ابتداًء من القانون رقم 15 وتعليماته 

حمصي: مشاريع لمحدودي الدخل بتمويل طويل األمد
اعتبر المدير العام لهيئة االستثمار والتطوير العقاري في سورية الدكتور أحمد حمصي أن القطاع يكتسب أهمية 
خاصة في االقتصاد الوطني السوري، بالنظر إلى ارتباطه مع العديد من األنشطة االقتصادية ال سيما منها قطاع 

صناعة مواد البناء والتشييد، ناهيك بتجسيده مبدأ التشاركية بين الوحدات اإلدارية والقطاع الخاص.
وأكد حمصي في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن الهيئة لديها تصورات وخطط لكل منطقة يقوم الجيش العربي 
السوري بتحريرها وتدخل ضمن مناطق التطوير العقاري، مبيناً أن الهيئة مستمرة في العمل على ترخيص التطوير 
العقاري من خالل استقبال الشركات المحلية والشركات السورية المملوكة للمغتربين السوريين أو المقيمين في 

الخارج والشركات العربية واألجنبية الصديقة، إضافة إلى العمل على إستحداث مناطق تطوير عقاري جديدة.

ماذا عن قطاع التطويــر العقاري بعد فترة 
خمول طالت نوعاً ما؟

ال يمكــن إنكار تأثير الظــروف العامة على 
القطاع، لكن ورغم ذلك تتابع الهيئة مهامها 
فــي دراســة العديد مــن المناطــق المؤهلة 
عقــاري،  تطويــر  كمناطــق  إلســتحداثها 
وضمهــا إلــى قائمــة المناطق المســتحدثة 
والتــي وصــل عددها إلــى 26 منطقة. وقد 
جــرى اإلعالن لتنفيذ بعــض هذه المناطق، 
والعمــل جاٍر علــى تجزئة المشــاريع ذات 
المســاحات الكبيرة إلى مراحل عدة لتسهيل 
عملية التقدم لتنفيذها من شــركات التطوير 
العقــاري المرخصة لدى الهيئة والبالغة 61 
شــركة، وهناك مراحل جيدة في التحضير 
لتنفيذ بعــض المشــروعات المحدثة والتي 
تملك الشــركات خاصة أراضيها. وال نذيع 
سراً إن قلنا أن مشاريع التطوير العقاري من 
المشــاريع االستثمارية الكبيرة والتي تحتاج 
الــى حجم تمويــل ضخــم، إال أن الظروف 
الراهنة لم تكن موائمة بالنســبة لرأس المال 
الــذي يتصف بالحذر في مثل هذه الظروف 
االستثنائية، وقد نتج عن األزمة تضخماً في 
األسعار نتيجة العقوبات االقتصادية القسرية 
أحاديــة الجانــب المفروضة على الشــعب 
السوري الثابت بمواقفه، ما أثّر على القطاع 
االقتصادي برمتــه وبطبيعة الحال العقاري 

واإلنشائي منه.
أليســت المرحلة مناســبة النطالق القطاع 

ولو بنماذج مناطقية محدودة؟
إن المرحلــة الحاليــة التي تمر بها ســورية 
هي مرحلة صعبة، فلألزمة وقعها المباشــر 
علــى القطاع االســتثماري عموماً والقطاع 
العقاري خصوصاً، نتج عنها تأخر انطالق 
مشــاريع التطويــر العقــاري فــي المناطق 
المستحدثة ومتابعة سيرها نحو التنفيذ، ومن 
منطلــق إيماننا بقدرتنا الوطنية وبمســاعدة 

التنفيذيــة، وكذلــك قانون حســاب الضمان 
الناظــم للعالقــة ما بيــن المطــور العقاري 
وأميــن الحســاب والمكتتب، بالتــوازي مع 
ســعي الهيئــة عبــر هــذا التشــريع  لتأمين 
قــروض طويلــة األمــد للمكتتبين لتســهيل 
األمور في اكتتابهم، وتأمين السيولة الالزمة 
لهم لتحقيق ذلك، بحيــث توفر عليهم الهيئة 
مشــقة إيجاد المنتج التســليفي الذي يناسبهم 
عبر المصارف العاملة في سورية من عامة 
وخاصــة، وبالتالــي التقدم لالكتتــاب على 

الشقق المتناسبة مع وضعهم المادي.
هل من شركات خارجية ضمن المرخصين 

لدى الهيئة؟
بالمجمل يبلغ عدد شركات التطوير العقاري 
المرخصــة أصوالً لدى الهيئة 61 شــركة، 
مــن بينهــا 6 شــركات للقطاع عــام، وبقية 
الشــركات للقطــاع الخــاص، مــن ضمنها 
شركات أجنبية أو مساهمة ضمن الشركات 
المحلية، إلى جانب وجود مساهمات أجنبية، 
وقــد كانت آخر التراخيــص التي أصدرتها 
الهيئــة في الربــع األخير من العــام 2019 
إذ تــم الترخيص لشــركتي تطوير عقاري، 
ويمكن القول، أن هناك إقباالً على ترخيص 
شــركات التطوير العقــاري، والغالبية منها 
محليــة وخاصة مــن المغتربين، إذ يســعى 
عدد منهم إلنشاء شــركات محلية، وأغلبهم 
يملكون أراضي إلستحداثها كمناطق تطوير 
عقــاري، بالنظر إلى ان النماذج الجيدة التي 
قدمناها في دراساتنا لمشاريع متكاملة، تقوم 
على إنشــاء مجّمعات ومــدن صغيرة، تتيح 
لقاطنيهــا العيش في مســتوى جيد، وجميع 
الخدمــات اليومية الالزمــة مؤمنة ضمنها، 
وقد تم عرض هذه الفــرص على المهتمين 
من عــرب وأجانب خالل معرض دمشــق 
إيجابي للغاية.الدولي بدورته الـ61، وكان تلقيهم للعروض 

د. أحمد حمصي
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الفنية واالدارية بما يضمن رفع مســتويات األداء 
وزيــادة اإلنتاجيــة والــذي يعتبر مدخالً أساســياً 
ومهمــاً لمكافحة الفســاد، ناهيــك بتطوير برامج 
التدريــب وبنــاء القــدرات التخصصيــة الدورية 
لربط التعليم الفني بســوق العمل، وذلك لخريجي 
معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني 
المرتبطة بالوزارة، إلى جانب تأمين مســتلزمات 
التقنيــات الحديثــة لعمل قطاع اإلنشــاءات العامة 
في مجــال األبنيــة وتقنيات التشــــييد الســــريع 
والتكنولوجيـــة وخطـــــوط اإلنتـــاج ومعامــــل 
البيتــون مســبق الصنــع، كذلــك متابعــة تحديث 
األليات والمعدات الهندسية الالزمة الســــتمرار 
عمــل الجهــات المرتبطــة بالــوزارة، وتأمين ما 
يلزمها من ســيولة مادية، وأيضاً تخفيف خســائر 
الجهــات المرتبطة بالوزارة واالنتقال إلى مرحلة 
التمويل الذاتي الحقيقي والصحيح والمستدام، مع 

عبد اللطيف: بنيتان تشريعية وتقنية إلعادة إعمار سورية

قال وزير األشغال العامة واإلسكان في سورية المهندس سهيل عبد اللطيف أن التركيز منصب في المرحلة 
الحالية والمستقبلية على بناء القدرات الذاتية، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل حتى تكون كوادر 

القطاعين مؤهلة ومدربة وقادرة على النهوض بمتطلبات مرحلة إعادة اإلعمار.
وأوضح عبد اللطيف في مقابلة مع مجلة البنك والمستثمر، إن نهج التخطيط اإلقليمي  يعتمد على ربط 
التنمية  تحقيقها  يضمن  أهدافًا  القائمة  مخرجاته  خالل  من  ويحدد  المستدامة،  بالتنمية  اإلعمار  عملية 
وإنتاج  السكن  ببرامج  العمل  باستمرار  مؤسسته  عبر  اإلسكان  قطاع  التزام  إلى  الفتًا  مكانيًا،  المناسبة 
وتسليم عشرات اآلالف من الوحدات السكنية، مع وضع برنامج زمني إلنهاء التزامات المؤسسة كاملة حتى 

عام ٢٠٢٤.

ما هي أبرز مالمح اســتراتيجية الوزارة 
في 2020 في األشغال واإلسكان؟

ال شك أن قطاع االشغال العامة واإلسكان 
يعد عامالً مهماً لمشاريع التنمية الشاملة، 
ويؤدي دوراً هاماً في خلق فرص للفئات 
التعليميــة والمهنيــة االختصاصية نظراً 
لما راكمه من خبــرات فنية متخصصة، 
وعليه فــإن مكونات هذا القطاع أصبحت 
تعمــل اليوم ضمن إطــار منظم لمواجهة 
التحديات المستقبلية، وجاء إحداث وزارة 
األشغال العامة واإلسكان في عام 2016 
لتكون الــذراع التنفيذية لخطط الدولة في 
مجــال اإلســكان واألشــغال، بالنظر إلى 
كونها نواة رئيســية تخطيطية فنية تنفيذية 
فــي مرحلة إعادة اإلعمــار، وقد كان من 
أبــرز مــا عملت عليــه في هــذا اإلطار 
تخطيــط اســتراتيجية متكاملة للســكن تم 
وضعهــا مــن خــالل المؤتمــر الوطني 
األول لإلســكان الذي عقد في نهاية العام 
الماضي، إضافة إلى مشــروع اإلصالح 
اإلداري الذي أطلقه الرئيس بشــار األسد 
عام 2017 وتشــرف عليه وزارة التنمية 

اإلدارية.
أما عن النواحي األخرى من االستراتيجية 
التــي تعمل عليها الــوزارة، فإن التركيز 
سيســتمر على عمليات التدريب والتأهيل 
مــن خــالل إعــادة تفعيــل عمــل مراكز 
التدريب المهني فــي المحافظات، والتي 
تعمل على تطوير القدرات الذاتية ال سيما 
لناحية تامين اليد العاملة الخبيرة والماهرة 
في مجــال البنــاء والتشــييد، إضافة إلى 
االستمرار بتطوير وبناء قدرات الكوادر 

التركيــز على مفهوم الجدوى االقتصادية 
في دراســة وتنفيــذ المشــاريع واالهتمام 
بمعايير الهندســة الحديثــة والمواصفات 

والمقاييس.

كيف لذلك أن يتحقق دون تمكين العاملين 
لزيادة ناتج الوزارة؟

ضمن هذا الســياق بالذات ترّكز الوزارة 
على إعداد نظام أو تشريع خاص بالعاملين 
لديهــا يتم من خالله منحهم المزايا الكفيلة 
بتحسين األداء في عملهم والعناية بجودة 
المنتج وتنمية حـس االبتكار، واســتقطاب 
الخبرات التخصصيــة لدعم وتقوية دور 
الوزارة فــي القيام بدورهــا المأمول في 
تحقيــق وتنميــة خطــط الجهــات العامة 
المرتبطــة بها، خصوصــاً بما يتالءم مع 
دورها المهم فــي مرحلة إعادة اإلعمار، 
ذلك كلــه ضمن إطار تمكيني عام آلليات 
الراقيـة  الحديثـــة والتكنولوجيـــا  العمـل 
بقطــاع األشــــغال العامة واإلســــكان، 
مع الســـــعي لرفع مســــتوى مســــاهمة 
الــوزارة في خلق فــرص العمل لمختلف 
الفئات العاملة في المجتمع السوري وبما 
ينســجم مــع تعــدد المســتويات التعليمية 
المســاهمة  مــع  بالتــوازي  والمهنيــة، 
الفعالة في جــذب االســتثمارات المحلية 
والخارجيــة بمــا يدعــم نشــاط القطاع، 
والتشجيع والمســاعدة على قيام شركات 
مقــاوالت واســتـشــــارات متخصصــة 
وتآلفات أو شــركات متنوعة في مجاالت 
اإلنشاءات العامة واإلسكان بالتنسيق مع 

نقابتي المهندسين والمقاولين.

المهندس سهيل عبد اللطيف
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وقد فاقمت الحرب االشكاليات المكانية والتنموية 
وأثــرت ســلباً على عمليــة التخطيط في ســورية 

بشكل عام والتخطيط  اإلقليمي بشكل خاص.
أمــا اليوم ومع انحســار الحرب، تؤكــد الدروس 
المســتفادة من اســتراتيجيات إعادة اإلعمار التي 
اعتمدتهــا الــدول المختلفــة بعــد الحــروب على 
أهمية نهج التخطيط  االقليمي، والذي يعتمد على 
ربــط عملية إعــادة اإلعمار بالتنمية المســتدامة، 
ويحدد مــن خالل مخرجاته القائمــة على معايير 
ومؤشــرات وتحليــالت علمية منطقيــة متكاملة، 
يحــدد أهدافــاً يضمــن تحقيقهــا التنمية المناســبة 
مكانياً، وهنا يجدر القول بضرورة تحديث الرؤى 
واألهداف االســتراتيجية التنموية بما يتناسب مع 
متطلبــات المرحلة الراهنة وأفــاق إعادة اإلعمار 

وإقالع عجلة التنمية من جديد، بالتوازي مع العمل 
وفــق توجهات التخطيط اإلقليمــي كمحدد وموّجه 
مكاني للنشــاطات المترافقة مــع المرحلة المقبلة، 
وعليــه تؤدي هيئــة التخطيط اإلقليمــي باعتبارها 
الموجه األساســي لعملية التنمية الشاملة المستدامة 
دور حجــر الزاويــة فــي كل ذلك، ال ســيما وأنها 
أُحدثــت لتحقيق بنك مــن النتائج التــي يبرز منها 
تنظيم عمليــة التخطيط اإلقليمي فــي كل أراضي 
الجمهورية العربية الســورية، بالتوازي مع ٕاعداد 
اإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي في خطوة باتجاه 

تحقيق التوازن التنموي واالستقرار المناطقي.

ما هي توجهات الوزارة بالنســبة لقطاع التعاون 
السكني؟

مــاذا عــن ناحيتــي الســكن العشــوائي 
ومشاريع السكن االجتماعي؟

باعتبــار الســكن العشــوائي يقــع ضمن 
مناطــق تابعة للوحــدات اإلداريــة، فإن 
مســؤوليته القانونية تعود لتلك الوحدات، 
ولكــن مــع التشــارك القائم فــي مختلف 
نواحــي العمــل الحكومــي وخاصــة مع 

وزارة اإلدارة المحلية والبيئة.
هنــاك بعــض اإلجــراءات التــي قامــت 
بهــا وزارة األشــغال العامة واإلســكان 
لخدمــة هــذا الملــف، إذ أعــدت خارطة 
السكن العشــوائي في الجمهورية العربية 
السورية. وال بد من التنويه في هذا السياق 
بما أجــازه قانــون التطوير واالســتثمار 
العقاري )والــذي هو قيد اإلصدار حالياً( 
للمطوريــن العقارييــن مــن الدخول إلى 
هذه المناطق، كمناطــق تطوير عقاري، 
أما بالنســبة للســكن االجتماعي، فتتولى 
المؤسسة العامة لإلســكان برامج السكن 
االجتماعــي بأنواعهــا من ســكن ادخار 
وشــبابي وعمالي وكذلك سكن المنذرين 
بالهدم، وقد اســتمر العمل بهــذه البرامج 
خالل سنوات الحرب بوتيرة جيدة، حيث 
تم إنتــاج وتخصيص وتســليم عشــرات 
اآلالف مــن الوحــدات الســكنية، كما تم 
وضــع برنامج زمنــي إلنهــاء التزامات 
المؤسســة القديمــة، وهو برنامــج ينتهي 
في عام 2024 وتكون المؤسســة في ذلك 
الوقت قد أنهت كل التزاماتها وأوفت بها.

مــا الــدور الذي يمكــن أن تؤديــه هيئة 
التخطيط اإلقليمي في مرحلة اإلعمار؟

لقد وضعت الحرب التي عصفت بالمنطقة 
منذ عام 2011 وما أفرزته من منعكسات 
شــديدة على مختلف األصعــدة، الجهات 
والمؤسســات الحكوميــة أمــام تحديــات 
غيــر مســبوقة كمــاً ونوعــاً، تســتوجب 
تطوير مناهج وأســاليب تخطيطية جديدة 
تلبــي احتياجــات الواقع المتغير بســبب 
علــى  الكبيــرة  الســكانية  االنزياحــات 
المســتوى الوطني، واألضــرار المكانية 
الكبيــرة في مختلــف المناطــق واألقاليم 

وعلى مختلف القطاعات.

لعل العنوان األبــرز في هذا اإلطار، هو 
أن التقصيــر ممنوع في المرحلة المقبلة، 
فبعد حـل اتحـاد التعاون السـكني بموجب 
القانــــون رقم 37 الصـادر عـن الرئيـس 
بشـــار األســـد، عقدنا اجتماعاً عاماً لكل 
مديري التعاون الســكني في المحافظات، 
ويمكن التأكيد أن تعافـــي هــــذا القطـاع 
وإعادتـــه للمســـــاهمة بتأمين الســــكن 
المناســب لفئــة الدخل المحــدود مرهونة 
بتصويب عمله من الشــوائب التي علقت 
بـه عبـر الســـــنـــوات الطويلـة، وهــذا 
يتطلب مضاعفة الجهود والتدقيق بوضع 
الجمعيات الســــكنية في كل محافظــــة، 
مــع تحديــد األدوار بدقــة واإلشــــراف 
على عمــل الجمعيات وتصويــب الخطأ 
عند حدوثه وحـــل الجمعيـة في حـال تـم 
تجاوز القوانيــن واألنظمة، مع ضرورة 
جرد كل الســجالت والوثائق والممتلكات 
الخاصــة باالتحاد العام للتعاون الســكني 
واالتحـــادات التعاونيــــة الســــكنية في 
المحافظــات إلنجــاز مهمتهم في أســرع 
وقت، مع األخذ باالعتبار أهمية تأميــــن 
متطلبــات مديريــات التعــاون الســــكني 
بالكـوادر اإلداريـــة والفنيــة الالزمـــة، 
بالتــوازي مــع أهميــة ربــط المديريات 
عبر الشــبكة مع الوزارة ما يسهم بحصر 
أسماء المنتســبين لقطاع التعاون السكني 
وتالفــي حــاالت التكرار والتســجيل في 

أكثر من جمعية.
وبالنتيجة، يمكن التأكيد، أن إنجاح قطاع 
التعــاون الســكني ضــرورة قائمــة، وال 
يمكن إغفال الدعم الحكومي الذي سيسهم 
بتأميــن األراضــي والقــروض وإيــداع 
أموال الجمعيــات في أكثر من مصرف، 
وبالتالي تتطلب هــذه المرحلة عمالً جاداً 
وحثيثاً إلدارة هذا المرفق الهام، ال ســيما 
وأن وزارة األشــغال العامــة واإلســكان 
أصبحــت الجهة الوحيدة المشــرفة عليه، 
وبالتالي من األهميــة والضرورة بمكان 
أن يلمــس المواطن األثر اإليجابي إلدارة 
قطاع التعاون الســكني بالشــكل األمثل، 
ضمن فترة زمنية محددة.وبالتالي مســاهمته بتقديم السكن لمكتتبيه 

من الضروري

 أن يلمس المواطن

األثر اإليجابي

إلدارة قطاع

التعاون السكني

بالشكل األمثل

وبالتالي مساهمته

بتقديم السكن

لمكتتبيه
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من خدمات تشــمل المقاســم الخدميــة من مدارس 
وريــاض لألطفال ومخفر للشــرطة ومبنى للبلدية 
ومركــز صحي ومركــز ثقافي ومركــز لإلطفاء 
ومركز للهاتــف، بالتوازي مع المقاســم التجارية 
واالستثمارية من أســواق تجارية وموالت وأندية 
رياضيــة ومركــز ترفيهي ســياحي، أما بالنســبة 
لتخصيص المقاســم الســكنية فيها فأوضح مطلق 
أن 225 جمعية ســكنية اســتفادت من التخصيص 
في ضاحية الفيحاء بمقاسم وصل عددها إلى 334 
مقســماً ســكنياً، في حين تم تخصيص المؤسســة 
العامة لإلسكان بـ37 مقسماً سكنياً منها 21 مقسماً 
برجياً و16 مقســما طابقيا تعادل مســاحتها نســبة 
10 % من المســاحة الطابقية اإلجمالية للضاحية، 
وذلك إلشادة أبنية سكنية ضمن البرنامج اإلسكاني 

االدخار من أجل السكن.
مشروع السكن الشبابي

وضمن ذات اإلطار لفت مطلق إلى مشروع السكن 
الشــبابي - المرحلــة الثانية في طرطــوس )عقدة 
الشيخ ســعد(، حيث خصصت محافظة طرطوس 

مطلق: تخصيص 5,4 آالف مسكن في 2019
المؤسسة  إن  مطلق،  أيمن  المهندس  سورية  في  لإلسكان  العامة  بالمؤسسة  المكّلف  العام  المدير  قال 
حظيت برصد مبالغ بعشرات المليارات من الليرات السورية لتنفيذ مشاريعها خالل العام الحالي 2020، مبينًا 
أن االعتمادات المرصودة توزعت على موازنات ثالث تشمل االستثمارية والسكن االجتماعي واالدخار من أجل 
السكن، وذلك الستكمال مشاريع المرافق العامة وتنفيذ توليفة متنوعة أخرى من المشاريع، والتي تشمل 
السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة ومساكن قضاة مجلس الدولة والبرنامج الحكومي لإلسكان 

ومشاريع سكن االدخار وكذلك سكن أساتذة الجامعات.

نتائج المؤسسة
وكشــف مطلق فــي حديث لمجلــة البنك 
والمستثمر عن نتائج الفتة للمؤسسة، مبيناً 
أن إجمالي المســاكن التــي تم تخصيصها 
خالل العــام المنصــرم 2019 لوحده بلغ 
نحو 5,4 آالف مسكن على الرغم من كل 
ظــروف األزمة وما يحيط بقطــاع البناء 
واإلســكان من تحديــات، موضحاً أن هذا 
الرقــم يتوزع علــى فئات الســكن بمعدل 
2970 مســكن شــبابي و1154 مســكن 
عمالي إلــى جانب 1083 مســكن ادخار 
و190 مسكن من فئة السكن البديل، مؤكداً 
أن الدعم الواثق الذي تقدمه وزارة األشغال 
العامة واإلســكان للمؤسسة خصوصاً في 
السنة األخيرة، أدى دوراً مهماً في تمكينها 
من النهوض بالتزاماتها واالســتمرار في 
تأدية دور رئيسي في رسم خارطة السكن 
في سورية ضمن التوجهات والمهام التي 

وجدت ألجلها.
ولفت المهندس مطلق في مجال التشاركية، 
إلى ما قامت به المؤسســة من إبرام عقود 
محاصصــة عــدة لتنفيذ عدد من المقاســم 
السكنية ال سيما مع خزانة تقاعد المهندسين، 
إلــى جانــب عقود أخــرى مــع مجموعة 
مــن الجمعيات، أمــا بالنســبة للضواحي 
الجديــدة، فلفت مطلق إلــى درة التاج في 
هــذا المجــال أال وهــي ضاحيــة الفيحاء 
الســكنية في محافظة ريف دمشــق والتي 
تبلغ مســاحتها 175 هكتــار بعدد وحدات 
سكنية يصل الى 11046 وحدة، كما يبلغ 
العدد اإلجمالي للمقاسم السكنية فيها 371 
مقســما منها 205 مقاســم برجية بارتفاع 
9 طوابــق و166 مقســم طابقــي بارتفاع 
5 طوابق، أما المســاحة الطابقية السكنية 
اإلجمالية بالضاحية فتبلغ 1314255 متر 
مربــع، الفتاً إلى ما تتضمنه الضاحية هذه 

المؤسسة العامة لإلسكان بأرض مساحتها 
41000 متر مربع لتنفيذ مشــروع السكن 
الشبابي - المرحلة الثانية وهي عبارة عن 
38 برج ســكني تستوعب 2400 مسكن، 
إلــى جانب مدينة الديمــاس الجديدة والتي 
تتكون من 23 جزيرة، ويبلغ عدد الشــقق 
السكنية فيها حســب البرنامج التخطيطي 
26764 مســكناً، مبينــا أن المدينة العتيدة 
تحتــوي علــى 5 مناطق تنظيميــة يمكن 
اســتخدامها كمناطــق اســتثمارية نظــراً 
لمحاذاتهــا ألوتوســتراد دمشــق بيــروت 
وللطريــق الرئيســي الواصــل إلى قرى 
األســد، ناهيك عن احتوائهــا بالطبع على 

كافة الخدمات.
وأشــار مطلق في حديثــه إلى ما وضعته 
المؤسسة العامة لإلسكان من خطة إلنجاز 
المســاكن االجتماعيــة المكتتــب عليهــا 
مــن خالل برامــج اإلســكان االجتماعي 
المختلفة كالسكن الشبابي وسكن العاملين 
فــي الدولــة واالدخــار من أجل الســكن 
الحكومي لإلســكان،  البرنامــج  وكذلــك 
بحيــث تنتهي هذه الخطة في العام 2024 
وبذلك تكون المؤسســة قد نفذت أكثر من 
92000 مسكن اجتماعي، منها أكثر من 
82000 مســكن بعد العام 2011 أي بعد 
بداية الالزمة في ســورية بــكل تحدياتها 
وعقباتها وصعوباتها، معتبراً أن المتابعة 
اليوميــة والحثيثــة مــن وزارة األشــغال 
العامة واإلســكان للمؤسســة ودعمها في 
كل الملفــات الثقيلة وإيجــاد الحلول لها، 
جعل المؤسسة أكثر جرأة في طرح أفكار 
تتناســب  إســكانية  ومقترحات مشــاريع 
والمرحلــة المقبلة، ليكون ذلــك تتمة لما 
قامت به المؤسســة خالل السنوات القليلة 
اإلنجازات.الماضيــة مــن عمل وتأســيس لــكل هذه 

أيمن مطلق
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جاذبية لالستثمار
من جهة أخرى، تتمتع عوائد االستثمار لدى الســوق العقارية الكويتية بالقدرة على 
جذب المزيد من االستثمارات، نظراً لحالة االستقرار المحلي واإلقليمي واستمرار 

حالة التصاعد على الطلب.
وبحسب المؤشــرات فإن السوق االســتثمارية اســتطاعت توليد عوائد تتراوح بين 
7.3 % و 8.3 %، خالل الربــع الثالث من العــام 2019. وبســبب تمتعها بمزايا 
تنافسية عالية اســتطاعت التفوق على تلك التجارية التي حققت عوائد تراوحت بين 

7 % و 8 %، ال سيما مع اإلقبال المتزايد على المساحات التجارية.
وبالرغم من أن ارتفاع أســعار األراضي والعقارات في الســوق الكويتية، إال أنها 
تتمتع بالكثيــر من الفرص الكامنة، التي يرجع ســببها لعدم وجود إشــكاليات تخمة 
المعروض، إذ تجري عمليات تسليم المشاريع بتواتر مدروس، وتظهر المؤشرات 
إلى وجود حاجة لضخ المزيد من المشــاريع للتعامل مــع الطلب الحقيقي في بعض 

القطاعات.

المزيد من العمل
ويرى التقرير أن الســبيل الوحيد للخروج من كل التحديــات واالنفتاح على المزيد 
من الفرص يتمثل في تطوير المفاهيم والتشــريعات التي يــدار بها القطاع العقاري 
ككل، وإعادة النظــر في التوجهات العامة وقوانين التملــك الحر التي ما زالت غير 
متوفرة في السوق الكويتية، إلى جانب البحث عن إمكانيات جذب شركات التطوير 
العربية واألجنبية لبناء المدن الجديدة المتكاملة الســكنية واالســتثمارية والتجارية 
معالجة التحديات ونقاط الضعف إلى المنافسة على مستوى المنطقة.والصناعية، إضافة إلى محاولة نقل السوق العقارية واالقتصاد الكويتي من مرحلة 

ثبات القطاع العقاري الكويتي يستقطب المستثمرين

وأشــار تقرير أعدتــه شــركة المزايــا القابضة، 
)مقرها الكويــت(، إلــى أن القطــاع العقاري في 
الكويــت يتمتع بمزايا عــدة الفتة، ال ســيما إذا ما 
وضعت لــه خطــط جــذب اســتثمارات خارجية 
ممكنــة فــي شــكل اســتراتيجي وفعّــال، والدفع 
باالتجاه نحــو عــودة االســتثمارات الكويتية من 

الخارج، التي تعتبر قابلة للتحقق.

السيولة
تبــــدو مؤشـــــرات الســيولـــة لـــدى الســــوق 
العقاريــة الكويتيــة، وقدرتهــا علــى تصريــف 
العقــارات المعروضة، من أهم المؤشــرات التي 
يمكن الحكم من خاللهــا على قوة ووتيرة نشــاط 
القطاع، ســواء علــى مســتوى طرح المشــاريع 
الجديدة أو اســتكمال وتســليم المشــاريع الجاري 

تنفيذها.
وفي هـــذا الصدد، تشـــــهد التداوالت العقاريـــة 
مزيداً من االرتفاعات واالنخفاضات تبعاً لطبيعة 
فــرص االســـــتثمار، فيمــا حافظــت قيمها على 
مســـتـويـــات مرتفعــــة منـذ بدايـــة عـام 2019 
حتى نهايــة شــــــهر نوفمبر/تشــريـــن الثانـــي 
لتســجل قيمــة إجمالية بلغــت 3.62 مليــار دينار 
كويتي )12 مليار دوالر أميركي( مقارنة بـ3.11 
مليار دينار )10.2 مليــار دوالر أميركي( خالل 
الفترة ذاتهــا من عام 2018، وبنـســــبة انخفاض 

1.5 % فقط.
فــي المقابــل، شــهدت ســيولة الســوق العقارية 
الكويتية تحسناً خالل شــهر نوفمبر/تشرين الثاني 
2019 على أساس شهري بنســبة ارتفاع وصلت 
إلــى 6.9 %، مقارنــةً بمســتواها خــالل شــهر 
أكتوبر/تشــرين األول، مــا يؤكــد أن التــداوالت 
العقاريــة ال تزال عنــد مســتويات مرتفعة، وفي 
شــكل خاص في القطاعات الحرفيــة والواجهات 

البحرية، بحسب التقرير.

نظراً  أي مستثمر،  اهتمام  تجعله مصب  التي  ثباته وصالبته  على  الكويت  دولة  في  العقاري  القطاع  حافظ 
وارتفاع  العقارات  وفرة  وشكلت  والتأجير.  التملك  عبر  ثابتة  شبه  إيرادات  تحقيق  على  خالله  من  لقدرتهم 

العائدات األساس الذي يستمد منه القطاع قوته.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو اآلفاق المستقبلية للقطاع أكثر إيجابية على المستويين المحلي واإلقليمي التي 

من المتوقع أن تقوده إلى مرحلة جديدة من االنتعاش.
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من أكثر اقتصادات المدن فعالية وحيوية في 
إفريقيا. وال شــك أن حالة الزخم التي يعيشها 
اقتصــاد نيروبي تأتــي مدعومــة بالتركيبة 
السكانية المؤاتية واالستثمار في البنية التحتية 

والتقنية والسياحة وتجارة التجزئة.
مدن شرق آسيا تتصدر

أمــا المراكــز األولى علــى قائمة المؤشــر 
فكانــت من نصيب المــدن الهندية والصينية 
والفيتنامية. ورغــم التباطؤ االقتصادي الذي 
عاشته الهند في العام الماضي، هيمنت المدن 
الهندية على مؤشر عام 2020، حيث جاءت 
7 مــدن هنديــة ضمن قائمة أكثــر 20 مدينة 
حيويــة، لتكون الهند أعلى الــدول تمثيالً في 
قائمة المؤشــر. وال شك أن جزءاً من الفضل 
يعــزى إلى قدرة مدينتي حيــدر آباد )المرتبة 
األولى( ومدينة بنغالور )المرتبة الثانية( على 
مواصلة تصدرهمــا للقائمة كأفضل مدينتين 

من حيث الزخم على المدى القصير.

المدن األكثر حيوية عالميًا
أصدرت “جيه إل إل”، شركة االستثمارات واالستشارات العقارية، مؤشر زخم المدن لعام 2020 الذي يسلط الضوء 
على أكثر المدن فعالية وحيوية في العالم من منظور السوق العقارية. وحجزت مدينتا دبي والرياض مقعدهما 
على المؤشر لتؤكدا الزخم المتزايد لمدن والشرق األوسط. وعلى المستوى العالمي تظهر النتائج تحواًل مستمراً 

في النفوذ العالمي من الغرب إلى الشرق، حيث سيطرت المدن الهندية والصينية على المراكز العليا.

دبي
حافظت دبــي على مكانتهــا الرائدة كمركز 
رئيسي لألعمال في منطقة الشرق األوسط، 
حيــث جاءت فــي المرتبــة الرابعة عشــرة 
بحســب التصنيف العالمي. وتطرق المؤشر 
إلى متوســط األعمار في دبي والذي يتراوح 
بيــن 20 و40 عامــاً ألكثر مــن نصف عدد 
الســكان، وهي ثاني أعلى نســبة للشباب في 
مدينة كبيرة على مســتوى العالم. ويأتي هذا 
بالتزامن مع إطــالق حكومة دبي للعديد من 
المبادرات ومنها مبادرة تسهيل لوائح وقواعد 
منح التأشــيرات، وهي مبــادرات تهدف إلى 
تحقيق التوازن في الطفرة التي شهدها قطاع 
العقارات التجارية والسكنية. ومن المتوقع أن 
تشهد دبي مزيداً من الزخم مع اقتراب موعد 

انطالق فعاليات إكسبو 2020.
الرياض حاضرة للمرة األولى

للمرة األولى فــي تاريخها، دخلت العاصمة 
الســعودية الرياض قائمة أفضــل 20 مدينة 
محتلة المرتبة الثامنة عشــرة، وذلك بفضل 
برنامج “رؤية المملكة 2030” وما يشــمله 
من إصالحــات اقتصادية تهــدف إلى تنويع 
االقتصــاد بعيداً مــن االعتماد علــى النفط، 
فضالً عن العديد من مبادرات تحسين مستوى 
المعيشة وجودة الحياة من خالل تحسين البنية 
التحتية وتطوير الوجهات الترفيهية ووضع 
لوائح لتوســيع قطاع الســياحة. وال شــك أن 
هذه المبادرات سيكون لها تأثير إيجابي على 
االقتصاد السعودي وعلى سوق العقارات في 

المملكة بأكملها.
نيروبي درة إفريقيا

ولفت التقرير إلى أن العاصمة الكينية نيروبي 
نجحت في الحفاظ على مكانتها بين قائمة أكثر 
20 مدينة حيوية على مســتوى العالم طوال 
السنوات الســت الماضية، وحلت هذه المرة 
في المرتبة الرابعة، ما يعكس مكانتها كواحدة 

وفــي تعليقه على النتائج، قــال مدير أبحاث 
المــدن لدى جيه إل إل، جيريمي كيلي: “يُعد 
النشــاط الملحوظ في االقتصادات اآلســيوية 
قــدرة اإلصالحــات  علــى  الناشــئة دليــالً 
االقتصاديــة ونمو األعمال واالســتثمار في 
البنيــة التحتية على دفع التوســع في مختلف 
القطاعات، السيما في قطاع التقنية، وترسيخ 
ثقافة الشــركات الناشــئة. وهذا نمــوذج تتم 
محاكاتــه حالياً فــي جميع أنحــاء العالم، مع 
عــودة التنــوع الجغرافي على مــا يبدو إلى 

فلسفة المؤشر”.
بدورها، ال تــزال الصين تضطلع بدور هام 
في دفــع الزخم العالمي مــع وجود أربع من 
مدنها على قائمة أكثــر 20 مدينة حيوية في 
العالــم. وتعتبر شــانغهاي المدينــة الوحيدة 
التــي حافظــت علــى مكانها بيــن أكثر 20 
للمؤشر.مدينة حيوية خالل الســنوات السبع األخيرة 
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بالمقارنة باألحداث الماضيــة، فإن احدى المزايا 
الهامة فــي الوقت الراهن في التعامل مع فيروس 
كورونا الجديد هو أنهم تعرفوا عليه وشــخصوه. 
وأكد الحاجة إلى التركيز على التشــخيص المبكر 
ودعــم الرعاية المبكرة والرعاية المركزة إذا لزم 

األمر.
من ناحيته، قــال المدير العــام للمنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، خالل مؤتمر صحفي عقب 
اجتماع مغلق للجنة الطوارئ في المنظمة، “لست 
بصدد إعــالن حالة طوارئ صحيــة عامة مثيرة 
للقلــق دولياً. كما حدث، انقســمت لجنة الطوارئ 
بشــأن ما إذا كان تفشــي فيــروس كورونا الجديد 

يمثل حالة طوارئ صحية عامة أم ال”.
أضــاف، “تأكــدوا، رغــم ذلــك، من أنهــا حالة 
طارئــة في الصيــن. لكنها لم تتحــول بعد لتصبح 
حالــة طوارئ صحيــة عامة، بيد أنهــا قد تصبح 

فريق بحثي صيني لمكافحة انتشار فيروس كورونا

مع ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المكتشف حديثا في الصين، مع بداية اليوم األول من السنة الصينية 
الجديدة، يكافح مسؤولو الصحة من أجل احتواء انتشار الفيروس، بينما يسافر ماليين الصينيين ليحتفلوا 
الفعاليات  بعض  ألغاء  الى  الصينية  السلطات  دفع  ما  الصين،  في  المناسبات  أهم  من  وهو  الجديد،  بالعام 

لالحتفال بالعام القمري الجديد.
ومن المعروف عن أعراض فيروس كورونا، أنه يسبب التهاباً حاداً في الجهاز التنفسي، تصاحبه أعراض، من 
بينها ارتفاع في درجة الحرارة، تتبعها كحة جافة، ويؤدي هذا بعد أسبوع تقريباً إلى اإلحساس بضيق في 
التنفس، وفي هذه المرحلة قد يحتاج بعض المرضى العالج في المستشفى. وال يوجد حتى اآلن عالج أو مصل 

للفيروس.

والتكنولوجيــا  العلــوم  وزارة  أعلنــت 
الصينية مؤخراً، عن تأسيس فريق بحث 
وطني يتألف من 14 خبيراً، للمساعدة في 
الوقاية ومراقبة تفشــي فيــروس كورونا 

الجديد في الصين.
وقالت الوزارة، إن فريق البحث لمكافحة 
الفيروس يعتبر جزءاً من مشروع علمي 
- تكنولوجــي عاجل للــوزارة، تم إطالقه 
بشكل مشــترك مع لجنة الصحة الوطنية 

وإدارات أخرى.
 - علميــاً  دعمــاً  المشــروع  وســيوفر 
تكنولوجياً في 10 ميادين بحثية، بما فيها 
تعقــب الفيروس وانتقالــه وطرق التعقب 

والتغير الجيني وتطوير اللقاح.
وتــم تعييــن عالم جهــاز التنفس تشــونغ 
نــان شــان كرئيــس للفريــق المذكــور، 
وهــو األكاديمي في األكاديميــة الصينية 
للهندســة، الذي اشــتهر بجهــوده البارزة 
في مكافحة الصين لوباء متالزمة التنفس 
الحاد )ســارس( عندما تفشى المرض في 

العام 2003.

منظمة الصحة العالمية
من ناحيتها، قالت منظمة الصحة العالمية 
إنه من المبكر جداً إعالن فيروس كورونا 
الجديــد في الصين حالــة طوارئ صحية 
عامة مثيــرة للقلق دولياً، فيما حذّرت من 
احتمــال زيــادة عدد الحــاالت في ضوء 
الغموض الذي ال يزال يكتنف الفيروس.

وصــرح مايكل ريــان، المديــر التنفيذي 
لبرنامــج الطــوارئ الصحيــة لمنظمــة 
إنــه  للصحفييــن،  العالميــة،  الصحــة 

كذلك”، مضيفــاً أن تقييم منظمة الصحة 
العالمية للخطر هو أن تفشيه تمثل خطراً 
كبيــراً جداً في الصين وخطراً كبيراً على 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
وقــال، “أود أن أؤكــد مجــدداً أن عــدم 
إعالنــي حالة طــوارئ صحيــة عامة ال 
يجــب أن يعتبــر عالمة علــى أن منظمة 
الصحــة العالميــة ال تعتقــد أن الوضــع 
خطيــر أو أننا ال نأخــذ األمر على محمل 

الجد”.

حدث استثنائي
وتعتبــر منظمــة الصحــة العالمية “حالة 
الطــوارئ الصحيــة العامة مثيــرة للقلق 
 ،PHEICدولياً” والمعروفة اختصاراً بـ
بأنها حدث اســتثنائي يشــكل خطراً على 
الصحة العامة للــدول األخرى من خالل 
انتشــار المرض بين الــدول، وقد يتطلب 

استجابة دولية منسقة.
اتخــذت  الصيــن  إن  تيــدروس،  وقــال 
إجــراءات تعتقــد أنهــا مناســبة الحتواء 
انتشار الفيروس التاجي في مدينة ووهان، 
أول مــن اكتشــف فيها الفيــروس، ومدن 
أخــرى، مشــيراً إلى أن منظمــة الصحة 
العالميــة تأمل أن تكــون تلك اإلجراءات 

فعالة وقصيرة األجل.
وأعــرب عن شــكره للحكومــة الصينية 
لتعاونها وشــفافيتها. فقد نجحت الحكومة 
فــي عــزل الفيــروس وتسلســله الجيني 
بســرعة كبيرة وتقاســمت ذلك التسلســل 
الدولي.مــع منظمة الصحــة العالميــة والمجتمع 

تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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50 % مــن 8 ماليين مســتفيد شــهرياً فــي بداية عــام 2018 إلى 
12 مليون مســتفيد بحلول نهاية العام. وفي الوقــت الذي يتطلع فيه 
البرنامج إلى عــام 2020، ال يــزال البرنامج متيقظــاً لالحتياجات 
الغذائية المتزايــدة في العــراق ولبنان، حيث تــؤدي االضطرابات 

المدنية وأزمة االقتصاد الكلي إلى زيادة انعدام األمن الغذائي.
ويشير برنامج األغذية العالمي إلى أن حجم ودرجة تعقيد التحديات 
التي تواجههــا إفريقيا وغيرها من المناطق ســوف تســتنفد موارد 
وقدرات البرنامج والوكاالت األخرى إلى أقصى حٍد ممكن. والعمل 
على تكثيف االســتجابة اإلنسانية سيســتلزم مرة أخرى توفر الدعم 
السخي المقدم من الحكومات المانحة لتمويل المساعدات الضرورية 
الالزمة إلنقاذ األرواح ودعم التنمية. وسوف يحتاج البرنامج حسب 
تقديراته إلى أكثر من 10 مليــارات دوالر لتمويل عملياته بالكامل 

في أكثر من 80 بلداً حول العالم خالل عام 2020.
وفي هذا الســياق، قال ديفيد بيزلي: “في كل عام، نضع في برنامج 
األغذية العالمي الخطط المســتقبلية لألشــهر الـ12 المقبلة، ونطلب 
الدعم من الحكومات الســخية ومؤسســات القطــاع الخاص وعامة 

الناس ممن يساعدوننا في تحقيق أهدافنا اإلنسانية واإلنمائية”.
أضاف: “ألننا منظمة تعتمد بشــكل كامل على التبرعات الطوعية، 
نؤكد أن برنامج األغذية العالمي قادر علــى مواصلة عمله بوصفه 
التي تنقذ األرواح وتغير الحياة في جميع أنحاء العالم”.المنظمة العالمية األكثر كفاءة وفعالية التي تقدم المساعدات الغذائية 

برنامج األغذية العالمي: دول جديدة تهددها المجاعات

قال المديــر التنفيذي لبرنامــج األغذية العالمي، ديفيــد بيزلي: “مع 
مطلــع عــام 2020، ســيخوض البرنامج معــارك إنســانية كبيرة 
ومعقدة على عدة جبهات”. أضاف: “في بعض البلدان، نحن نشاهد 
الصراعات وعدم االســتقرار يتحدان مع الظروف المناخية القاسية 
إلجبار الشــعوب على ترك منازلهم، ومزارعهــم، وأماكن عملهم. 
وفي بلدان أخرى، تحــدث الصدمات المناخية إلــى جانب االنهيار 

االقتصادي مما يخلف الماليين على حافة الفقر المدقع والجوع”.

المجاعة الكبرى
ويســلط تقرير برنامج األغذية العالمي بشأن “بؤر الجوع في العالم 
لعــام 2020” الضــوء علــى التحديــات الخطيرة التي ســتواجهها 
بلدان إفريقيا جنوب الصحراء خالل الســتة أشهر المقبلة. وتتصدر 
المشهد كلٌّ من زيمبابوي، وجنوب الســودان، وجمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة، ومنطقــة الســاحل اإلفريقــي، عندما يتعلــق األمر 

باحتياجات الجياع من األطفال والنساء والرجال.
وتشــير توقعــات برنامــج األغذيــة العالمــي إلــى أن الوضع في 
زيمبابوي يزداد خطورة، فــي ظل اقتصاد متردي، بســبب دخول 
البالد ذروة “موســم الجفاف” وهو وقت اشــتداد نــدرة الغذاء إلى 
أقصــى حد، حيث بلــغ عدد الجيــاع أعلى مســتوياته منــذ عقد من 
الزمان. ويخطط البرنامج لتقديم المســاعدات ألكثــر من 4 ماليين 
شــخص في زيمبابوي مــع تزايد المخــاوف من أن تأثيــر الجفاف 
اإلقليمي قد يمتد إلى المزيد من البلدان خالل األشــهر القليلة األولى 

من العام2020.
وفي االطار نفسه، فإن هايتي هذه الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة 
الكاريبي، هناك قلق بالغ إزاء األزمة التي تتطور بســرعة بســبب 
تصاعد االضطرابات التي تجتاح البالد وتشــل االقتصاد، مما أدى 
إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وجعلها بعيدةً عن متناول الكثيرين 
)أكثر مــن 40 % خالل الفترة بيــن أكتوبر/تشــرين األول 2018 
وأكتوبر/تشــرين األول 2019. ووفقاً للمســح الذي أجري مؤخراً 
بشــأن التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي، فقد تســبب ذلك 
في احتياج 3.7 مليون شخص - أو ثلث عدد السكان - إلى المساعدة.

دول الصراعات 
في الشرق األوســط، بوســع برنامج األغذية العالمي أن يستعرض 
نجاحاته في اليمن، حيث وســع من نطاق مســاعداته الغذائية بنسبة 

ال تزال تداعيات األزمات الغذائية تقرع أبواب مناطق جديدة حول العالم، حيث وضع برنامج األغذية العالمي بلدانًا 
كثيرة معظمها في إفريقيا على قائمة التوقعات للمناطق األكثر معاناة من الجوع خالل النصف األول من عام 
2020. أزمة يتطلب معها بذل مزيد من الجهود لمساعدة برنامج األغذية العالمي وغيره من المنظمات اإلنسانية 

على تجاوز ضغوط تلبية االحتياجات لماليين الجياع.

ديفيد بيزلي
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التدريب والدعم )66 %(، يليها فرص التطّور الوظيفي )65 %(.
وبــرزت فرص التدريــب والتطوير )45 %( وفــرص التقدم الوظيفي على 
المدى الطويل )41 %( كأهم العوامل التي تعّزز والء المهنيين تجاه الشركة، 
يتبعهــا األمــن الوظيفــي )34 %(. وتعتبر ثقافة العمل التــي تعّزز دافعية 
الموظفين وااللتزام التنظيمي عنصراً أساسياً لالحتفاظ بالموظفين. وقد أشار 
االســتطالع إلى أن ثلثا المشــاركين يعملون في شــركتهم الحالية منذ أكثر 
من عامين. إضافة إلى ذلك، قال 65 % أنهم ســيتقدمون للعمل في شركتهم 

الحالية في المنصب نفسه لو أُتيح لهم الخيار للقيام بذلك من جديد.
من جهته، قال مدير األبحاث في يوغوف ظافر شــاه، “إن استطالع جذب 
الكفــاءات واالحتفاظ بها يلقي الضوء على العوامل المهمة التي تؤثر على 
أداء موظفي الشــركات ورضاهم. يمتلــك المهنيون في المنطقة احتياجات 
وأولويــات متنوعــة عندما يتعلق األمــر ببيئة العمل المثالية بالنســبة لهم، 
ويشــعر معظم المشــاركين بالرضا عن وظائفهم الحالية، حيث ينصحون 
الباحثين عن عمل بالتقدم للعمل في شــركاتهم. وفي الوقت نفسه، يجب أن 
تواصل الشــركات إشراك موظفيها وطلب آرائهم باستمرار بهدف تحسين 
قدرتها على جذب الكفاءات وزيادة والئها. وبحســب االســتطالع، يوافق 
57 % من المهنيين على أن شــركتهم تستمع بانتظام لمالحظات موظفيها 
لفهم احتياجاتهم بشــكل أفضل”. وتم جمع بيانات استطالع جذب الكفاءات 
واالحتفاظ بها في منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا لعام 2019 عبر 
االنترنــت خالل الفتــرة الممتدة ما بين 7 وحتى25  تشــرين الثاني/نوفمبر 
2019، بمشــاركة 2557 شــخصاً من اإلمارات، والســعودية، والكويت، 
ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.وُعمــان، والبحرين، ولبنــان، واألردن، والعراق، وفلســطين، وســوريا، 

الرواتب والبيئة واألمان أهم سمات الوظائف المثالية

كشف استطالع جديد أجراه بيت.كوم بالتعاون مع يوغوف، عن االتجاهات الحالية المتعلقة بجذب الكفاءات 
واالحتفاظ بها من منظور الموظفين وأصحاب العمل، إذ أظهر أن أهم 3 عوامل تجذب الكفاءات هي الرواتب 
والتعويضات 66 %، وبيئة العمل 53 %، واألمن الوظيفي على المدى الطويل 50 %. بينما تمثلت العوامل األقل 

أهمية في المظهر الخارجي للشركة مثل الشعار وتصميم الموقع اإللكتروني 13 %، والتواجد اإلعالمي 13 %.

أخالق الشركة
صرح 7 من 10 مشاركين في اإلمارات أن الشركة تكون 
أكثر جاذبية في حال اتســمت باألخالق واتبعت ممارسات 
جيــدة. كما قال 65 % من المشــاركين أنهــم يبحثون عن 
الشــركات التــي تتمتع بثقافــة عمل وديــة،  و63 % عن 

الشركات التي تقوم بأنشطة تساهم في تحسين المجتمع.
وتعليقاً على االســتطالع، قالت المديــرة اإلدارية للموارد 
البشــرية في بيت.كوم، عال حداد: نحن نقدم خدماتنا ألكثر 
من 38 مليون مهني مسّجلين على بيت.كوم، لذلك من المهم 
لنــا أن نفهم دوافعهــم وتوقعاتهم، إذ يُعتبــر ذلك ضرورياً 
للشــركات التي تســعى لجذب الكفاءات في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا واالحتفاظ بها.
ويكشــف االســتطالع العوامل المتعددة التي تعــّزز التزام 
الموظفيــن تجــاه عملهــم، والتــي تشــمل تدريبهــم وتقييم 
مهاراتهــم، والبيئة التي يعملون فيهــا، وفرصهم في النمو 

والتطور، إضافة إلى عالقاتهم مع شركاتهم.
وتعتبــر عمليــة جــذب الكفــاءات خطــوة مهمــة يتعيــن 
علــى أصحاب العمــل أخذها بعين االعتبار. عندما ُســئل 
المشــاركون فــي اإلمارات عن مــدى اهتمام الشــركات 
بجــذب الباحثين عن عمل وتشــجيعهم علــى التقدم للعمل 
لديها، قال 43 % أن الشركات تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق 
ذلــك، فيمــا قال 23 % منهم أنها تبــذل بعض الجهود في 
هــذا المجال، واعتبر 16 % من المشــاركين بأن الجهود 
المبذولة في هذا المجال قليلة، وقال 5 % أن الشركات ال 
تبذل أي جهد في هذا المجال. كما تُعتبر صفحات الشركات 
عبر اإلنترنت التي تســتهدف الباحثين عن عمل )30 %( 
ومواقــع التواصل االجتماعــي )29 %( كأكثر الوســائل 

فعالية لتسويق ثقافة الشركة أمام الباحثين عن عمل.
وعندما ُسئل المشاركون عن نوع المعلومات التي تثير اهتمام 
الباحثين عن عمل لالنضمام إلى شركة معينة، اختار 64 % 
المزايــا والفوائد التي توفرها الشــركة، فيما اختار 52 % 

آراء ومالحظات الموظفين حول الشركة.
بعد الحصول على الوظيفة

أظهر اســتطالع بيت.كوم أن أكثر الســمات التي يهتم بها 
المهنيــون في اإلمــارات بعد حصولهم علــى الوظيفة هي 
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ال يزال يمثــل الممر األكثر دموية فــي المنطقة، إذ يقــدر باحثون 
معنيون بالمهاجرين المفقودين وفاة مهاجــٍر واحد من بين كل 33 
شــخصاً حاولوا عبور المتوســط في عام 2019، مقارنــةً بواحد 
من كل 35 شــخصاً عام 2018، وواحد من كل 51 شــخصاً عام 

.2017

قوارب األشباح
وعلى الرغــم من أن عــدد الوفيــات المســجلة انخفــض في عام 
2019، إال أن هذه األرقام ال تشمل زيادة عدد حطام السفن التي لم 
يتم تأكيدها بعد، أي أن أرقــام العام 2019 ال تعكس بالكامل العديد 
من قوارب األشــباح التي فقدت في البحر األبيض المتوسط، حيث 
بلغ إجمالي عدد األشــخاص الذيــن فقدوا في البحر 413 شــخصاً 
على األقل ولم يتم التحقــق من موتهم بالكامل. وفــي هذه الحاالت 
من القوارب، لم يتم إنقــاذ أي مهاجرين في وقت قريب من إطالق 
نداءات االستغاثة. وعليه، تشير ســجالت المنظمة الدولية للهجرة 

إلى أن مئات األرواح قد فقدت دون أن تترك أثراً.
ومن األمثلة علــى ذلك، بحســب المنظمــة،  فقدان قــارب يحمل 
73 مهاجــراً على األقل وهو فــي طريقه إلى إســبانيا في نوفمبر/
تشــرين الثاني 2019، من بينهم 20 امــرأة و3 أطفال. كما اختفى 
قارب آخر غرب البحر األبيض المتوســط في يناير/كانون الثاني 
ساحل ليبيا وهي في طريقها إلى إيطاليا.من العام ذاته، في حين فقدت خمس ســفن أخــرى على األقل قبالة 

الهجرة إلى أوروبا عبر المتوسط ... طريق للحلم والموت

كم عدد المهاجرين في 2019؟
تقــول  المنظمــة الدوليــة للهجــرة إن 110 آالف و669 مهاجراً 
والجئاً دخلوا قــارة أوروبا عن طريق البحر خــالل العام 2019، 
وهي السنة السادســة على التوالي التي يتم فيها تســجيل ما ال يقل 
عن 100 ألــف مــن الوافدين علــى 3 مســارات للبحــر األبيض 

المتوسط.
ووفقاً للمنظمــة، فإن هــذا المجموع أقــل بقليل مــن 116 ألفاً من 
الرجال والنساء واألطفال الذين عبروا المتوسط بهذه الطريقة في 

عام 2018، بانخفاض قدره حوالى 5 %.

الموت حطم األحالم
كثيرةٌ هي الرحالت التي لم تكتمــل وخلّفت وراءها آالف الموتى، 
حيث ذكــرت وكالة الهجــرة األمميــة أن الوفيات المســجلة على 
الطرق الرئيســية الثالثة للبحر األبيض المتوســط في عام 2019 
بلغت نحو ألف و283 حالــة وفاة، بانخفــاض حوالى 44 % عن 
الفترة نفسها من العام 2018 حين بلغ نحو ألفين و299 حالة. ومنذ 
العام 2014 أودى البحر المتوســط بحياة 19 ألفــاً و164 مهاجراً 

على األقل.

هو طريق الموت
وكمــا كان الحال منذ عــام 2014، تبيــن منظمة الهجــرة الدولية 
أن الطريق المركزي للبحر المتوســط بين شــمال إفريقيا وإيطاليا 

بينما كان حلم الوصول إلى القارة األوروبية يسيطر على عقول ماليين المهاجرين حول العالم، استطاع آالف 
منهم خالل عام 2019 تحقيق هذا الحلم وهم يعبرون البحر األبيض المتوسط أخطر الطرق في العالم، في 
حين لم يحالف الحظ آالفًا آخرين وانتهى بهم المطاف في أعماق البحر أو على قائمة المفقودين. وقد حمل 

العام 2019 قصتين مختلفتين تمامًا حول المهاجرين، إحداهما انتهت بأوروبا وأخرى انتهت بالموت.
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والرقصات والفنون الشــعبية. ويحظى الجميع بفرصة المشــاركة 
في المهرجانات التي تناســب ذوقهم، حيث يستمتع الصغار بالتقاء 
الشــخصيات الخياليــة والكبــار بالتعــرف علــى الفنــون المميزة 

واالحتفاالت الفريدة من نوعها في سلوفينيا.
حفالت موسيقية عديدة من نجوم عالميين ستشعل أجواء سلوفينيا. 
ومعظــم الحفالت ســتكون في العاصمــة ليوبليانــا، ومن األفضل 

حجز التذاكر قبل الحفل لالستمتاع بالمعالم السياحية المذهلة.
اختيرت ســلوفينيا لتكون أحد المرشــحين للقب الدولــة األوروبية 

للطبخ لعام 2021.
ويظهر جمــال الطبيعة الســلوفينية في أطباقها، ففــي اليوم الواحد 
يمكنك تــذوق األطباق المختلفة واآلتية من شــتى أنحــاء المنطقة، 
ولن تحتاج إلى الســفر لمســافة طويلة حتى تتــذوق جميع نكهات 

سلوفينيا األصيلة.

مغامرات مثيرة
لن تشــعرك ســلوفينيا بالملل إطالقاً وستشــعرك باإلثــارة كل ما 
تجولت فيهــا. استكشــف أفضــل التجــارب المثيرة في ســلوفينيا 
وأضفها إلــى قائمتك. اســتمتع بركوب الــزوارق عبــر جبل بيكا 
وتجول عبــر قريــة بليد المشــجرة واستكشــف كهوف ســلوفينيا 
كل مرة تزور فيها سلوفينيا ستحظى بمغامرة جديدة.الشــهيرة، أو زر قلعة ليوبليانا أو تذوق زيــت الزيتون النقي. ففي 

وطن الحقول الخضراء: أفضل المناطق في سلوفينيا

تعتبر مدينة “ليوبليانا” أخضر مدينة فــي أوروبا، وهي العاصمة 
الســلوفينية وأكبر مدنها فــي الوقت نفســه، كما انهــا تعتبر أيضاً 
المركز الثقافــي، إضافة الى وجــود جامعة ليوبليانــا والكثير من 
المتاحــف، نذكــر منها المتحــف الوطنــي ومتحــف االثنوجرافيا 

ومتحف التاريخ الطبيعي.
مع اإلشــارة إلى ان مجرد زيارة هــذه المدينة، تتيح لك مشــاهدة 
الكثير من المعالم األثريــة والتعرف على عادة الســكان المحليين 
فيها. وتطمح ســلوفينيا في عام 2020، أن تكــون الوجهة األولى 
للســياح من الشــرق األوســط، ومن أهم الفعاليــات القادمة خالل 

العام:

مهرجانات وحفالت
سينطلق كأس العالم للرياضات الشتوية من ستة مواقع مختلفة في 
رياضات التزلج والبياثلون والتزلــج الريفي والتزلج على األلواح 
والقفز التزلجي. وســتكون رياضتي الركــض وركوب الدراجات 
محط األنظار في األحداث الرياضية خالل المواسم الحارة. ولذلك 
فإن سلوفينيا وجهة مثالية لعشــاق الرياضة قبل األولمبياد الصيفية 

.2020
تتمــدد المهرجانــات المختلفــة في ســلوفينيا خــالل العــام، ولكن 
أكثرها تجري في المواســم الدافئة. وتعد هذه المهرجانات فرصة 
مالئمة كــي يتعرف الــزوار على العــادات والتقاليد والموســيقى 

في وسط أوروبا بين جبال األلب والبحر األبيض المتوسط وحقول بانونيا والقّراس، توفر سلوفينيا مجموعة 
متنوعة من األنشطة لجميع األذواق واالهتمامات.

ففي يوم واحد، يستطيع الشخص االستمتاع بالمغامرات الجبلية وتذوق األطعمة الساحلية واستكشاف 
عالم القّراس الغامض واالستجمام في المراكز الصحية الفاخرة بالمياه المعالجة، إضافة إلى ان المدن والقرى 

في سلوفينيا هي من األجمل واألكثر جاذبية.
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رالي مونتي كارلو
يمكن لعشــاق الســيارات والســرعة االنغمــاس في تجربــة ملؤها 
الحماس مع رالــي مونتي كارلو الذي ســتُقام دورتــه الجديدة على 
مساٍر جديد مما سيضفي المزيد من التحدي بين المتسابقين واألجواء 
الحماسية لدى المشاهدين. وستمّر مختلف السباقات بالقرب من أبرز 
معالم اإلمارة بدءاً من ميدان الكازينو فــي موناكو وصوالً إلى إقليم 
ألب البروفنس العليا حيث التضاريس العالية والتالل األكثر انحداراً 
التي ستُظهر مهارة أفضل متســابقي بطولة العالم للراليات. وتُختتم 
هذه الفعالية بســباق أخير يتألّف من 4 مراحل تمتد على مسافة 64 

كيلومتراً بين تالل األلب ماريتيم السحيقة.
عشــاق الســيارات الذين ينشــدون االنغماس أكثر في عالم الرالي، 
يمكنهم التوجــه إلى معرض صاحب الســمو الملكــي أمير موناكو 
للسيارات الذي سيستضيف معرضاً مميزاً للسيارات التي أصبحت 
أســطورية في رالي العالم. وخالل هذا المعرض االستثنائي، سيتم 
عرض أكثر من 50 سيارة ســباق أصبحت األشهر في هذا المجال 

والتي صنعت اسماً لها على الطرقات الفرنسية والعالمية.
يبدأ نادي اليخوت في موناكــو العام الجديد بمجموعة من ســباقات 
القــوارب والدورات التدريبيــة خالل عطالت نهاية األســبوع، في 
مشاهدتها واالنغماس في أجوائها الحماسية في ميناء هرقل.إطار سلسلة سباقات موناكو الشتوية للمراكب الشراعية، التي تحلو 

موناكو الساحرة ... جمال فريد وموقع مميز

مناسبات ثقافية
يمكن لرواد الفن االســتمتاع بمعرض “هل هذا العالــم جدّي؟” في 
معرض الفــن الحديث، حيــث تنطلق مع عمل فنّــي رمزي بعنوان 
سلســلة “األشــجار المحروقة” الذي يتألف من 28 تمثاالً مصنوعاً 
من جذوع سوداء متكلّسة. وقد تم عرض هذا العمل الفني في جميع 
أنحــاء العالم وضمن إطــار حملة “تشــجير كوكبنا: حملــة المليار 
شــجرة”، التي نّظمها برنامج األمــم المتحدة للبيئــة. وأيضاً هناك 
سلســلة بلو مونوكروم المبتكرة من أصباغ طبيعية بلون أزرق حاد 
تتخلله عناصر طبيعية، بما يحاكي روعة االمتداد الالمتناهي للبحار 

والمحيطات.
تجدر االشــارة، ان اللغة الرســمية إلمــارة موناكو هي الفرنســية 
والســكان األصليون ال يُشــكلون أغلبيــة، كما انها ال تمتلك جيشــاً 
عســكرياً، وتقــع مهمة الدفــاع عنها علــى عاتق فرنســا، وعملتها 
اليورو بالرغم مــن أنها لم تنضم إلــى االتحاد األوروبــي، وتمتلك 
أدنى معدل للفقر حــول العالم، إضافة لكونها مــالذاً لألجانب الذين 
يتهربون من دفع الضرائب في بالدهم، فقد أدى عدم وجود ضريبة 
دخل شــخصية فيها إلى جذب عدد كبير من األثرياء إليها من الدول 

األوروبية والعربية.
يشــيد مهرجان الســيرك الدولي الســنوي بالخيول ويقــدّم عرضاً 
فروســياً منقطع النظير يضم 30 خيالً، فيحّول المسرح إلى صرح 
مخّصص للخيــول، إضافة الى عــرض النمور البيضاء الخمســة  
للفنان الروسي سيرجي نيســتيروف، كما يؤدّي “أمير المهرجين” 
هنري أياال في المهرجان عرضه الترفيهي الذي سيرسم االبتسامة 
على الوجــوه. وأخيــراً، يمكن مشــاهدة فريــق دانديــز للعروض 
البهلوانيــة فــي اســتعراض “راشــن بــار” بالحــركات البهلوانية 

االحترافية من التشقلبات الثالثية األمامية والخلفية.
العرض المســرحي الشــهير “البوهيمية” الذي ُعــرض ألول مرة 
في دار أوبرا مونتي كارلو خالل فبراير/شــباط 1902. يُعتبر أحد 
أركان األوبرا اإليطاليــة إذ أذهلت الجمهور وتغلغلــت في القلوب 
بقّصة النضال والنجاح العالمية المســتوحاة من رواية “مشاهد من 
الحياة البوهيمية” للكاتب هنري مورجيــر )1849(، حيث تُصّور 
مجموعة من المشــاهد حياة الشــباب البوهيمين فــي الحي الالتيني 
وســط باريس خالل أربعينيات القرن التاســع عشــر. وتروي هذه 
المسرحية قصة الكاتب البوهيمي المكافح رودولفو الذي يؤدي دوره 
التينور اإلسباني أنديكا غوروتكاتيغي، الذي يلتقي بالخياطة الشابة 
الفاتنة ميمي في إحدى المناســبات، والتي تؤدي دورها الســوبرانو 

الشهيرة إيرينا لونجو.

هي ثاني أصغر دولة في العالم بعد الفاتيكان، وأكثر الدول كثافة سكانية بالنسبة لمساحتها، طبيعتها الجبلية 
وموقعها على ساحل البحر المتوسط، قرب الريفييرا الفرنسية والحدود اإليطالية، وتمتع بمناخ معتدل على مدار 
السنة، ما منحها جمااًل فريداً وموقعاً مميزاً فيه العديد من االنشطة والفعاليات التي تجتذب الناس من حول العالم.
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TAG Heuer Autavia مجموعة
تقــدم شــــركـة 
 TAG Heuer
مجموعة جديدة 
مـن ســــاعـات 
 )Autav ia (
التــي تــم إعادة 
فـــي  تقديمـهــا 
عـامــي 2017 

و2019، لتضــم عدداً من النماذج التي تتميز بتعدد االســتخدامات 
والمتانة والموثوقية التي تميزت بها ساعات )Autavia( األصلية 

التي صنعت في ستينات القرن العشرين.

ساعة بيضوية بعقارب مفصلية
أطـــلـــقــــــــت 
برميجـيـانــــــي 
فـلـوريــيــــــــه 
إصدار “أوفـــال 
نتوغـــراف”  با
وهي ساعة جيب 
بيضويــة، تزين 
اللؤلــؤ  أحجــار 

طارة وظهر علبة هذه الساعة المصنوعة من الذهب. أما ظهر هذه 
الساعة المرصعة بالجواهر فتزينه ميدالية بطالء أزرق ملكي فوق 

نمط غيوشيه، مع أحجار ثمينة مرصعة في ترتيب زهري.

إطار “منحدر الكتابة” الياقوتي
أطـلـقــت “بـوفـيـــه 
ســـــــاعـة   ”1822
 T o u r b i l l o n
 R é c i t a l  2 6
 B r a i n st o r m
 ،Chapter One
بإصــدار حصـــري 
يضــم 10 ســـاعات 

فقــط، تتميز الســاعة بمينــا نصف كرويــة منحوتة مــن كتلة من 
الكوارتز األحمر تتيح شــفافيتها لهاوي الجمع حرية التمتع برؤية 

الطبقات المختلفة للحركة.

وشاح الليل إلبراز جمال القمر
 Zenith رفعت عالمــة
ســـــاعتين  النقــاب عن 
جديدتيــن تجمعــان فــي 
الخطوط  بين  تصميمهما 
العصريــة االنســـــيابية 
بأسلوب الكاجوال شيك.

 Elite وتأتــي ســـاعـــة
بـلـــون   Moonphase
أزرق داكن عند النصف 

الســـــــفلي من الميناء، مع قرص مراحل القمـــر ونجــــوم بلون 
الذهب.

قمة الفخامة واألناقة والتطور
أطلقــت دار الســاعات “روجيه 
دوبوي” إصـدار “اكســـكاليبور 
ســــبايدر بيريللي دابـــل فالينغ 
توربيــون” بســــمـــات قويـــة 
متطورة  وخصائــص  وجريئة، 
وغيــر تقليدية تحلــق بعيدًا نحو 

اآلفاق.
وتعد ساعة “اكسكاليبور سبايدر 
بيريللي”، الوســــــيـلـة المثاليـة 
لمحبـــي الســـــاعـات وعشــاق 

الســيارات على حد ســواء للتعبير عن أنفســهم.

“أوريس” وإصدار يوم الحب
 Aquis صممــت “أوريــس” إصــدارات

Date Diamonds، حيــــث تــــم 
ترصيع طارة هذه التحفة الفنية 

األنيقة بـ43 ماســة )يبلغ 
وزنهــا 1.075 قيــراط( 

وياقوتة زرقاء داكنة.
كما أن الســاعة مرصعة 
بـــ11 قطعة مــن الماس 
الســاعة  مينــاء  علــى 
األزرق وتتألــق بحــزام 

الساتان األزرق.

68
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إيغرتون يتألق بساعة من “مون بالن”
إيغرتون ســاعة  تارون  ارتدى 
“مــون بــالن ســتار ليغاســي 
أوتوماتيــــك ديت 42 ملــــم”، 
وذلك أثناء حضـــوره الحفــــل 
الســنوي الـ77 لجوائز “غولدن 

غلوب”.
وفاز إيغرتون بالجائزة عن فئة 
أفضــل ممثل في فيلم موســيقي 
أو كوميــدي عــن دوره المميز 
لشــخصية إلتون جــون في فيلم 

“روكت مان”.

تصاميم عقد بتوقيع بوشرون
تحت إشــراف كلير شــوازن، 
وبمــا يتماشــى مــع خبرتهــا 
فــي هــذا المجــال، أضيفت 8 
تصاميــم جديــدة خاصــة بعقد 
عالمة االستفهام إلى مجموعة 
بتوقيع  الراقيــة  المجوهــرات 

بوشرون مؤخراً.
يذكر، أنه تم الكشــف عن عقد 
عالمة االستفهام للمرة األولى 
عــام  بوشــرون  تاريــخ  فــي 

.1879

سمكة تونة بـ1.8 مليون دوالر

بيعت ســمكة تونة ضخمة بمبلغ 193.2 مليــون ين ياباني ) 1.8 
مليون دوالر أميركي( في مزاد اُقيم في ســوق طوكيو لألســماك، 

حسبما ذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية.
ويبلغ وزن ســمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء 276 كيلوغراماً، 
أي أن ســعر الكيلو يبلــغ حوالى 700 ألف يــن )6500 دوالر(، 
وتم بيعها إلى شــركة كيمورا، التي تدير سلســلة مطاعم السوشي 

الرئيسية المسماة “سوشي زانماي”.
ويعتبـــر هـــذا ثاني أعلى ثمـن يتم دفعه مقابـــل ســـمكة تونـة في 
اليابان، منذ أن بدأت السلطات في تسجيل األرقام القياسية في عام 

.1999

“ماجستيك برشلونة” في عيد الحب

يدعو فندق “وســبا ماجستيك برشــلونة”، الواقع وسط أكثر المدن 
رومنســية في العالم، ضيوفه المســافرين برفقــة أحبائهم في عيد 
الحــب، إلى دخول عالم مــن القصص الدافئــة واألوقات المميزة 
واللحظــات العزيــزة، وســط مــكان ال يضاهى مــع عرضه لعيد 
الحب، حيث سيســتمتع األحباء بتجربة مــن األحالم، ضمن عالم 

من الترف والفخامة.

“سيليبريتي آبكس” السفينة المرتقبة
تبــــدأ ســـفـيـنـة 
“ســــيـلـيـبـريتي 
 ”SMآبكــــــس
أولـى رحالتهــــا 
فـي 1 أبـريـــــل/
نـيســـان 2020، 
المميّز  بمفهومها 

الــذي يمنح ركابهــا عطلة األحــالم في عرض البحر. وســتنطلق 
الرحالت التي ستستغرق 4 لياٍل، من ساوث هامبتون في إنكلترا ثم 
إلى بروج في بلجيكا وتكمل مسارها إلى أمستردام في هولندا، لتعود 

وتختتم رحلتها مجدداً في ساوث هامبتون.
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من مواطني اإلمــارات والمقيمين وكذلك الســياح. فــي ظل النمــو الحاصل ألعداد 
الصينين واليابانيين والماليزيين والكوريين القادمين للعيش فيها”.

ومع تنوع البرامج الغذائية الصحية وانتشــارها في األســواق اليوم، بات األشخاص 
يتجهون إلى الوجبــات النباتية وبدائل اللحــوم على نحٍو خاص، ومــن الواضح أنها 

ستصبح أحد االتجاهات الرئيسية في قطاع األغذية عام 2020 وما يليه.

وقال غاندي: “تشــهد منتجات بدائل اللحوم المصنعة إقباالً متزايداً في مختلف أنحاء 
المنطقة عالوةً على ذلــك، أصبح أفراد المجتمع أكثر وعيــاً واهتماماً بصحتهم أكثر 
من أي وقٍت مضى، لذلك نشــهد اهتماماً متزايداً من المســتهلكين بالمنتجات المحلية 

والعضوية واألطعمة والمأكوالت الغنية بالكوالجين والخالية من الغلوتين”.

وخــالل الســنوات األخيــرة، أطلقت حكومــة اإلمارات عــدة مبــادرات كي تصبح 
المنتجات العضوية متاحة بشكٍل أســهل وعلى نطاٍق أوســع، كما ركزت في الوقت 
عينه على الزراعة بهدف تحقيق المزيد من االكتفاء الذاتي الذي وصلت نســبته إلى 
80 % للحليب ونحو 40 % للطلب على البيض، وذلك وفقاً لإلحصائيات الصادرة 

عن شركة “بي إم آي” لألبحاث.

وإضافة إلى المكمــالت الغذائية ومشــروبات البروبيوتيك، نشــهد اليــوم زيادة في 
الطلب على المشروبات التي تحتوي على الكوالجين نظراً للفوائد الصحية المتعددة 

المرتبطة بهذا البروتين مثل تحسين البشرة وتقوية الشعر واألظافر.

الغلوتين، فضالً عن المنتجات الغذائية الصديقة للبيئة والمستدامة.وفي الوقت عينــه، ارتفع اإلقبال علــى المنتجــات النباتية والمأكــوالت الخالية من 

5 اتجاهات رئيسية تقود قطاع األغذية في 2020

نمو قطاع األغذية
على مــدى العقود القليلة الماضيــة، أصبحت دولة 
اإلمارات حاضنة للكثير من الجنسيات واألعراق 
المختلفــة، مــا أدى النتشــار أصناف كثيــرة من 
المأكــوالت والمشــروبات العالميــة التــي نراها 

بوضوح اليوم.

وفي هذا الســياق، أشــار تقرير الصناعة الصادر 
عن “موردور إنتيليجانس” إلى نمو قطاع األغذية 
المبردة في اإلمارات بشــكٍل ملحــوظ، والذي من 
المتوقع أن يسجل معدل نمو ســنوي مركب نسبته 
9 % خــالل الفتــرة الممتــدة من عــام 2019 إلى 
عــام 2024، مع التركيــز على بعــض المنتجات 
الغذائية الرئيســية مثل الوجبات الصحية الجاهزة 
لألكل والحســاء والفواكه والخضــروات واللحوم 
والدواجن والمأكــوالت البحرية، التي من المنتظر 

أن تشهد استهالكاً كبيراً خالل هذه الفترة.

وفي ســياٍق متصل، كشــف البحث الصــادر عن 
“مركز دبي لإلحصاء” حول التقديرات الســكانية 
في إمارة دبــي، أن عدد ســكان اإلمــارة بلغ 3.1 
ماليين نســمة في عــام 2018، منهــم 2.9 مليون 
وافد يشكل اآلسيويون من دول مثل الهند وباكستان 
وبنغالدش وســريالنكا والفلبيــن الغالبية العظمى 
منهم، بنســبة تصل إلــى 85 %، فــي الوقت الذي 
شــهدت فيه إمــارة دبي زيــادة ملحوظــة في عدد 
الوافدين إليها من الصين واليابان وماليزيا وكوريا 

في السنوات األخيرة.

تنوع البرامج الصحية
وتعليقــاً على هــذه اإلحصائيات، علّق مدير قســم 
مبيعات التجزئة واألغذية لدى “تروبيل بوشانت”، 
جي غاندي: “تعد األطباق والمأكوالت اآلسيوية ال 
ســيما اليابانية والصينية والتايلندية مفضلة للكثير 

التعاون  مجلس  دول  في  االستهالكية  السلع  استيراد  مجال  في  المتخصصة  تروبيل،  شركة  سّلطت 
المبردة  الصحية  األطعمة  على  الضوء  لها،  مقراً  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  تتخذ  والتي  الخليجي، 
واألطعمة  والعضوية  المحلية  والمنتجات  اللحوم  وبدائل  النباتية  واألطباق  اآلسيوي  المطبخ  ومأكوالت 
والمشروبات الغنية بالكوالجين والخالية من الغلوتين، باعتبارها أبرز االتجاهات الرئيسية التي تقود قطاع 

األغذية في اإلمارات عام 2020. 
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مواجهة تهديد لم يسبق له مثيل
إن سرعة انتشــار اآلفة وحجم التفشــي حتى اآلن تجاوز المعتاد مما حمل السلطات 
المحلية والوطنية على العمل بأقصى طاقاتها. وبالنظر إلى حجم األســراب الحالية، 

فإن التحكم الجوي هو الوسيلة الفعالة الوحيدة لتقليل أعداد الجراد، كما تقترح الفاو.
وفي هذا الصدد، أكد شــو دونيو ضرورة رفع مســتوى العمليات الجوية بشكل كبير 
وســريع في إثيوبيا وكينيا، وأضاف قائــاً: “إلى جانب أنشــطة المكافحة، يجب أن 
تشمل اســتجابتنا جهوداً الســتعادة ســبل عيش الناس. لقد تضررت المجتمعات في 
شرق إفريقيا بالفعل نتيجة لفترات الجفاف الطويلة، ما أدى إلى تضاؤل قدراتها على 
زراعة الغذاء وكسب العيش. ويجب علينا مســاعدتهم للوقوف على أقدامهم، بمجرد 
انتهاء الجراد”. وفي هذه المرحلة واستناداً إلى التقديرات المتحفظة، تسعى الفاو إلى 
الحصول على 70 مليون دوالر لتوفير دعــم عاجل لعمليات مكافحة اآلفات وحماية 

سبل العيش في البلدان الثاثة األكثر تضرراً.

مناطق أخرى متضررة
وال يقتصر انتشار الجراد الصحراوي على شــرق إفريقيا، بل تنتشر أسراب كثيرة  
في الهند وإيران وباكستان منذ يونيو/ كانون الثاني 2019، وهي تستمر في التكاثر. 
وبعض هذه األسراب هاجرت إلى جنوب إيران، حيث سمحت لها األمطار الغزيرة 

األخيرة بوضع بيوض قد تتحول إلى أسراب في ربيع عام 2020.
وتشهد مصر وإريتريا والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن أيضاً نشاط تكاثر 
كبير قد يؤدي إلى توســع في مجموعات الجراد لتصبح أســراباً في األشهر المقبلة. 
الحوريات واألسراب على امتداد كا جانبي البحر االحمر.وسوف يتســبب التكاثر اإلضافي في حدوث زيادة أعداد الجراد وتكوين مجموعات 

الجراد الصحراوي ينتشر شرق إفريقيا ويهدد الغذاء

قــال المدير العــام للفاو، شــو دونيــو “إن الوضع 
أصبح اآلن له أبعاداً دوليــة، إذ يهدد األمن الغذائي 
في المنطقــة دون اإلقليمية بأكملهــا. وتعمل الفاو 
على تفعيل آليات المسار السريع التي ستمكننا من 
التحــرك لدعم الحكومات في شــن حملــة جماعية 

للتصدي لهذه األزمة”.
أضاف: “ســارعت الســلطات في المنطقة وبدأت 
بالفعل تنفيذ أنشــطة المكافحة، إال أنه وبالنظر إلى 
حجم التهديد ومدى إلحاحه، من الضروري توفير 
دعم مالي إضافي مــن المجتمع الدولــي للمانحين 
حتى تتمكن الســلطات من الوصول إلــى األدوات 
والمــوارد الازمــة إلنجــاز المهمة. والفــاو على 
اســتعداد تام لتقديم الدعم من خال االســتفادة من 

خبرتنا وتيسير استجابة إقليمية منسقة”.

توسع مطرد
وتشــير الفاو إلى أن الظروف الجوية األخيرة في 
شــرق إفريقيا هيأت ظروفاً مواتيــة لتكاثر الجراد 
الصحراوي بسرعة. وفي حال بقائها كما هي، فإن 
أعداد الحشرات التي تلتهم المحاصيل قد تتضاعف 

بأكثر من 500 مرة بحلول يونيو/حزيران 2020.
يحتمــل  -التــي  األســراب  هــذه  لمثــل  ويمكــن 
أنها تحتــوي علــى مئــات الماييــن مــن الجراد 
الصحــراوي- أن تنتقل مســافة 150 كيلومتراً في 
اليوم في ســعيها الدؤوب لــأكل والتكاثــر، ما قد 
يؤدي إلى تدمير سبل المعيشة الريفية، ال سيما وأن 
الجرادة الواحدة تلتهم ما يعادل وزن جسمها تقريباً 

كل يوم )حوالى غرامين(.
وتظهر المعطيات أن األســراب تستمر في التدفق 
إلى كينيا من إثيوبيا والصومال وانتشرت بسرعة 
إلى وســط البــاد. ولم تشــهد إثيوبيــا والصومال 
أسراباً من الجراد الصحراوي بهذا الحجم منذ 25 
عاماً، في حين لــم تواجه كينيا تهديــداً للجراد بهذا 
الحجم منذ 70 عامــاً. وحتى اآلن لــم يتأثر جنوب 

السودان وأوغندا، إال أنهما معرضان للخطر.

مثيل  له  لم يسبق  الصحراوي بشكل  الجراد  من  انتشاراً كبيراً ألسراب  والصومال  وكينيا  إثيوبيا  تشهد 
من حيث الحجم والقدرة التدميرية. هذا الخطر دفع منظمة الزراعة واألغذية التابعة لألمم المتحدة (الفاو) 
الجهود  إفريقيا في حال لم يتم توسعة نطاق  البلدان في شرق  المزيد من  انتشاره في  للتحذير من خطر 

المبذولة للتعامل مع هذه اآلفة الشرسة لتشمل كل أنحاء المنطقة.
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فائدة مفاجئة لملح الطعام

توصــل علماء مــن الواليات المتحــدة إلى طريقة جديــدة لمكافحة 
السرطان بالملح التقليدي، يمكن أن تبطئ انتشار األورام السرطانية 
بنسبة 66 %، درس الباحثون خالل التجربة، تأثير جزيئات كلوريد 
الصوديوم )الملح( على الخاليا السرطانية، حيث تم استخدام الفئران 
المخبرية المصابة بالســرطان، واتضح أن الخاليا المصابة تحتوي 
بالفعل على نســبة عالية من الصوديوم، وعندما تتعرض لجزيئات 

الملح النانوية، يتم تدميرها.
وأشــار العلماء إلى أن الطريقة الجديدة في مكافحة السرطان سوف 
تبطئ بشكل كبير انتشــار المرض عند المرضى الذين يعانون من 

آفات المثانة والبروستات والكبد.

اكتشاف فوائد هامة للبكتيريا

اكتشــف فريق مــن العلماء نوعــاً خاصاً من البكتيريــا في التربة 
تمتلك مادة تســــاعد على التخلص مـن الضغـــط النفــسي، وهي 
من نوع Mycobacterium vaccae، قادرة على إنتاج حمض 

دهني معين له تأثير مضاد لاللتهابات.
كما يمنع هذا الحمض الدهني المفرز “ثالثي الغليسريد” اإلصابة 
بالتوتر والضغط النفســي، وبســبب الرابط بيــن الحمض الدهني 
والبروتين داخل الخلية المناعية، يتم حظر المســارات التي تساهم 
فــي مختلف االلتهابات، وعندما تدخل بكتيريــا التربة إلى الخاليا 
المناعية، فإنها تطلق حمضــاً مضاداً لاللتهابات، لتمنع االلتهاب، 

كما تمنع التوتر والضغط النفسي.

جهاز يساعد مرضى التصلب المتعدد
تمكن العلماء من تطوير 
لمســاعدة  آلية  ســراويل 
مرضى التصلب المتعدد 
علــى الوقوف والمشــي 
مــرة أخــرى. وتســاعد 
التكنولوجيــا المرضــــى 
علــى تعلم المشــــي مرة 
أخـرى، عـبــــر جهــــاز 
“ريكـــس”، وهــو هيكل 
من البالســتيك والمعدن، 
ويثبـــت فـــي القدميــــن 
والساقين والجزء السـفلي 

من الجســم، ويحيــط بالمرضى ويدعمهم، وتؤثــر الحالة العصبية 
طويلة المدى على المخ والحبل الشــوكي، ما يســبب مجموعة من 
األعراض بما فيها مشاكل الحركة والتوازن، وزود الجهاز بمعدات 
إلكترونيــة ومحركات في الداخل، لتوفير الجهد للوقوف والمشــي. 
ويمكــن أيضاً اســتخدام هــذه التقنية من ذوي األرجــل الضعيفة أو 

المشلولة، بسبب السكتات الدماغية، وإصابات النخاع الشوكي.

ثورة في عالم الطب

تمكن خبراء من جامعتي “أمستردام” في هولندا و“كامبريدج” في 
لنــدن من تصميم قلب “روبوتي” مرن يمكنــه ضخ الدم في جميع 
أنحاء الجسم. ويعتقد العلماء أن القلب الروبوتي يمكن أن يكون بديالً 

لعمليات زرع القلب خالل 8 سنوات.
ويهــدف الباحثون إلى زرع أول نموذج عملي في الحيوانات خالل 
3 سنوات وفي البشر بحلول عام  2028، خصوصاً مع النقص في 
قلوب المتبرعين، إلنقاذ مئات األرواح. ويعد هذا الجهاز واحداً من 
4 مشاريع تم ترشيحها لجائزة كبرى بقيمة 37 مليون دوالر، والتي 

تمنح لالبتكار الذي يمثل ثورة في عالج أمراض القلب.
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لقاح جديد لـ“التهاب السحايا”

مخاطر ساعات العمل الطويلة

اعتزمـــت 
روســــــيا 
إنتاج لقـاح 
وطـنـــــي 
ضـــــــــد 
لتهـــــاب  ا
يا  لســـحا ا
البكتيـري. 

ويستهدف اللقاح الروسي بصورة خاصة، عصيات الهيموفيلوس 
التي تســبب التهاب الســحايا لــدى األطفال، وتؤثر تلــك البكتيريا 
أيضاً علــى تطور التهاب األوتيتيس وااللتهــاب الرئوي والتهاب 

الشعب الهوائية وتصيب أحياناً المفاصل والقلب.
وأعــد العلمــاء في معهد الكيميــاء العضوية لــدى أكاديمية العلوم 
الروســية، لقاحاً أقل سعراً وأكثر فاعلية مقارنة بمثيالته. وأعلنت 
وزارة الصحة الروسية، أنها تنوي إدراج اللقاح الجديد على قائمة 

التطعيمات الوقائية للعام 2020.
بينمــا قال العلماء في معهد الكيميــاء العضوية، إنهم يعتزمون أن 

يضعوا في المستقبل لقاحاً مماثالً للكبار أيضاً.

أفــادت دراســة كندية جديدة، ان العمل 49 ســاعة في األســبوع، 
يرتبــط بزيادة خطر اإلصابــة بارتفاع ضغط الدم بنســبة 70 % 

مقارنة بمن يعملون أقل من 35 ساعة أسبوعياً.
وأظهــرت نتائــج الدراســة التي أجريــت في جامعة الفــال بإقليم 
كيبيك، أن العمل بين 41 و48 ســاعة في األســبوع يرتبط بزيادة 

احتماالت ارتفاع الضغط بنسبة 54 %.
وقــد الحظ فريــق البحث، أن من يعملون أكثر من 49 ســاعة في 
األســبوع، يزداد احتمال ارتفاع الضغط لديهم بشكل مزمن بنسبة 
66 %. ويرتبــط ارتفاع الضغط بزيادة المخاطر التي تهدد صحة 

القلب بشكل كبير.

فوائد متعّددة للرقص

قــال البروفيســور إنجو فروبــوزه، إن الرقص يتمتــع بفوائد جّمة 
لصحة الجسد والذهن والنفس، خصوصاً لدى كبار السن، حيث إنه 
يعمل على تدريب حاســة التــوازن ومن ثم يقي من خطر التعرض 
لحوادث. وأضاف األستاذ بالجامعة األلمانية للرياضة بمدينة كولن، 
أن الرقص يعمل أيضاً على تنشــيط الذهن، حيث أثبتت الدراســات 
العلميــة أن االشــتراك فــي دورة رقص لمدة 6 أشــهر يعمل على 
تحسين االنتباه والمرونة الذهنية، ويسهم في الحد من خطر اإلصابة 
بالخرف، كما يعمل الرقص على تحســين المزاج، حيث إنه يساعد 
على إفراز هرمونات “الدوبامين” و“اإلندورفين” المعروفة باســم 

هرمونات السعادة.

قياس ضغط دمك “من األذن” !!!

تستعد شركة “فالنسيل” للتكنولوجيا الصحية، المتخصصة بتصنيع 
أجهزة قياس المؤشــرات في جسم اإلنسان، لطرح سماعات لألذن 

مهمتها قياس ضغط الدم.
واوضحت الشركة، أن األذن هي أفضل منطقة لقياس ضغط الدم، 

مقارنة باإلصبع أو الرسغ.
وتعمل الســماعة باالعتماد على تطبيق في الهواتف الذكية، حيث 
يطلب من المســتخدم إدخال بعض البيانات )مثــل العمر والطول 

والوزن ونوع الجنس(، ثم يستغرق القياس حوالى 30 ثانية.
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معدن أغلى من الذهب بـ5 مرات

يعتبــر الروديوم من بين أغلى المعادن على وجه األرض، ويتفوق 
بسعره على الذهب بـ5 مرات تقريباً. وقد تم اكتشاف هذا المعدن عام 
1803 من قبل الكيميائي اإلنكليزي، ويليام هايد ويلسون، ويعتبر من 
أنــدر العناصر المعدنية في الطبيعة، وواحداً من 6 عناصر معدنية 
فــي مجموعة البالتين. كما يعتبر مقاوماً ممتازاً لألكســدة والتآكل، 
ويســتخدم بشــكل أساســي في األجهزة المخصصة لتنقية وتنظيف 
انبعاثات السيارات، وعادة ما يستخدم مع عناصر أخرى كالبالتين 
والبالديــوم، إذ تخفــف تلك العناصر من كميات أكســيد النتروجين 
الصادر عن عوادم السيارات. كما يدخل الروديوم في تصنيع بعض 

األدوات والمعدات الطبية، والكهربائية واإللكترونية.

تايالند: مزيج أدوية لعالج “كورونا”

السكر له مفعول مثل المخدرات

أكد أطباء من مستشفى راجافيثي في بانكوك - تايالند، أنهم عالجوا 
بنجاح حاالت شــديدة من اإلصابة بفيــروس كورونا الجديد بمزيج 
مــن أدوية اإلنفلونزا وفيروس إتش.أي.فــي )مرض نقص المناعة 
المكتســب اإليدز(، وأظهرت النتائج األولية تحسناً كبيراً خالل 48 
ساعة من بدء العالج. وأوضح األطباء، أن األدوية التي استخدمت 
هــي: عقــار األوســيلتاميفير )oseltamivir(، وهــو دواء مضاد 
لإلنفلونزا يســتخدم لعالج فيروس كورونا المتالزمة التنفســية في 
منطقة الشــرق األوســط )MERS(، إضافة إلــى دواء لوبينافير 

)lopinavir( وريتونافير )ritonavir(، وهي عالجات لإليدز.

كشفت دراسة حديثة، أن تناول السكر ينجم عنه “صدمة” مثل تلك 
الناجمــة عن جرعة مخــدرات قوية، فقد وجــد باحثون، أن جرعة 
واحدة فقط من السكر تنشط نظام مستقبل أشباه األفيون في الدماغ، 
كما أن االستهالك المطول للسكر يسبب تغييرات كبيرة في إطالق 
الدوبامين، وال شــك أن تأثير السكر على نظام الدوبامين ومستقبل 
أشــباه األفيون أمر مثير للقلق، من الناحية الطبية، ألن هذا قد يعني 
أنه يخرب الجزء الخاص بالمكافأة في الدماغ، الذي يطلق الدوبامين 
ومستقبل أشــباه األفيون عندما يواجه المرء شــيئاً مثيراً للبهجة أو 

مثيراً للسرور والمرح.

“ارتفاع البحار” يهدد عشرات الدول

أظهــر تقرير صــادر عن وكالــة موديز للتصنيفــات االئتمانية، أن 
الصدمات االقتصادية الناجمة عن ارتفاع مستويات البحار تشكل تهديداً 
على المدى الطويل للتصنيفات االئتمانية السيادية لعشرات الدول التي 
توجد بها مناطق كبيرة مهددة بالغرق، ومنها فيتنام، مصر، سورينام 
وجزر الباهاما. وذكرت موديز، أن علم المناخ يشير إلى أن مستويات 
البحار ســتواصل االرتفاع لعقود من الزمن، ما يســاهم في كوارث 
طبيعية متكررة بوتيرة متزايدة مثل ارتفاع الموج عند السواحل نتيجة 
العواصف، والفيضانات واألعاصير. ويهدد ارتفاع مستويات البحار 
الزراعة والسياحة والتجارة ال سيما في الدول التي تواجه خطر الغرق 

بما في ذلك دول جزر مثل الفلبين وفيجي والمالديف.
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أسباب مالية
تقــول الشــركة، إن جهات فاعلــة تحركها دوافع 
مالية تقف خلف العديــد من الخروق األمنية التي 
تســتهدف البيانــات اليوم بالمقــام األول، ويفضل 
منفــذو هذا النوع من هجمــات البيانات، األهداف 
التــي تحتــوي علــى معلومات تعريف شــخصية 
غنية، بما في ذلك المؤسسات المالية والمستشفيات 
والفنادق وشركات الطيران وجميع مواقع التجارة 

اإللكترونية تقريباً.

أما في ما يتعلق بالكســب المالي غير المشــروع، 
فيمكن تحقيق عوائد ســريعة مــن البيانات وإعادة 
بيعهــا مرات عــدة أيضــاً، ويمكن إيجــاد العديد 
من المشــترين بحســب البيانات المقدمة. لكن في 
مــا يتعلق بمعلومات التعريف الشــخصية الغنية، 
فإن معلومات الدفع ســتكون المفضلة بصفة عامة 
بالنســبة للمحتالين، ذلك بســبب نوعيــة االحتيال 
التــي تُنفــذ مــن دون الحاجة إلى ســرقة بطاقات 

االئتمان بشكل مباشر.

تحديات تواجه األمن اإللكتروني العالمي في 2020

األمن  أن مخاطر  األمنية، من  الحلول  التالي من  الجيل  الرائدة في تطوير  نتوركس”  ألتو  “بالو  حذرت شركة 
اإللكتروني ال تزال تشكل تهدياً مستمراً لألفراد والشركات على حد سواء، ويتوقع أن تستمر عمليات االحتيال 
بما فيها طلب الفدية أو اختراق أجهزة انترنت األشياء خالل العام 2020 سعياً منها لتحقيق مكتسبات مالية، 

ما يتطلب مزيداً من الحذر واتباع أفضل أساليب الحماية.

هجمات طلب الفدية
من المتوقع وفقاً للشركة أن تستمر هجمات 
طلــب الفدية الخبيثة في االنتشــار ضمن 
صفحات اإلنترنت المخفية والمشفّرة في 
عام 2020، حيث لوحظ ازدياد في أعداد 
الجهات التي تبيع هجمــات طلب الفدية، 
أو توفرهــا على شــكل خدمــات، أو تقدم 

برامج تدريبية خاصة بها.

وبذلك تتيح مثل هذه المنتجات والخدمات 
الســرية فرصة أكبر للجهــات التي تفتقد 
للمهارات التقنية الالزمة لشــن هجماتها، 
للدخــول إلى لعبة الهجمــات اإللكترونية 

الخبيثة. 

اختراق أجهزة انترنت األشياء
وترى “بالو ألتــو نتوركس” أن الجهات 
القائمة على نشر التهديدات األمنية سوف 
تستمر في استكشاف طرق جديدة لتحقيق 
العوائــد مــن عمليــات اختــراق أجهــزة 
إنترنت األشياء متعديةً شبكات البوت نت 
والشــبكات الخاصة االفتراضيــة القائمة 
على إنترنت األشــياء، وذلــك لما توفره 
تلك األجهزة من فرص ربح غير مستغلة 

بعد.

فقد تحولت أجهزة إنترنت األشياء مؤخراً، 
إلى هدف شــائع االنتشــار بيــن مجرمي 
اإلنترنت، ويرجع ذلك في غالب األحيان 
إلى ضعف مســتويات الوعــي والمعرفة 
فــي ما يتعلــق بحماية هــذه األجهزة كما 
ينبغــي، فضــالً عن اســتمرار نمو أعداد 
هذه األجهزة وانتشــارها بمعدالت كبيرة 
مع تطور شــبكة الجيل الخامس وشــيوع 

استخدامها على نحو واسع.

ولهذه األســباب، عادة مــا تجذب المواقع 
التي تجمع معلومات دفع فردية وتعالجها، 
المهاجميــن بشــكل أكبر مقارنــة بمواقع 

أخرى.

األولويات
وتنصح “بالو ألتو نتوركس” الشــركات 
ومدراء أمن المعلومات بضرورة إعطاء 
األولوية لتدريب جميع الموظفين وتعزيز 
معرفتهــم ووعيهــم بأفضــل ممارســات 
الحماية، وعدم اقتصار األمر على مجرد 
شــروحات بســيطة حول كيفيــة حدوث 
الهجمــات اإللكترونيــة وتأثيراتهــا على 

الشركة ككل.
بدالً مــن ذلك يجب على الشــركات رفع 
ســوية وعــي القوى العاملــة على صعيد 
األفــراد حول الخطوات االســتباقية التي 
يمكنهــم اتخاذها للتعــرف على الهجمات 

الخبيثة ومنعها.

وقالــت رئيســة األبحــاث لــدى شــركة 
بالو ألتــو نتوركس، آنا تشــونغ: “يتمثل 
أحــد أهــم التحديــات األمنيــة الرئيســية 
فــي عصرنــا الرقمــي اليوم فــي وجود 
العديد من األجهزة والسياســات األمنية، 
وهو مــا يجعل من مراقبــة وصيانة هذه 
األجهزة أمراً صعباً. لكن من شأن إعطاء 
األولوية لعمليــات اعتماد الحلول األمنية 
اآلليــة، والتي تغطي بيئات عمل متعددة، 
أن يعــزز من قــدرات المراقبــة والتحكم 
فــي كامــل البيئــة التشــغيلية، وذلك من 
خالل تبســيط عمليات إدارة هــذه البيئة، 
وتخفيــض التكاليف، وإتاحــة المزيد من 
ووضع الخطط المستقبلية”.الوقــت بغية تحديد نقاط الضعف الحالية، 

آنا تشونغ
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تحرك عالمي لمواجهة

تهديدات األمن اإللكتروني

بقلم: ديفيد ليبتون
النائب األول للمدير العام لصندوق النقد الدولي

فــي مــارس/آذار 2019، أدت عملية “تايكــس” )آلية الدعم الفني لتبادل المعلومات( إلى القبض على زعيم العصابة المســؤولة عن هجمات 
برمجيات كارباناك وكوبالت الخبيثة التي أصابت أكثر من 100 مؤسســة مالية على مســتوى العالم. واشــترك في هذه العملية التي قامت بها 
ســلطات إنفاذ القانون كل من الشــرطة الوطنية اإلسبانية، ومكتب الشــرطة األوروبي )اليوروبول(، ومكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي، 
والسلطات المعنية في رومانيا ومولدوفا وبيالروسيا وتايوان، إضافة إلى شركات خاصة تعمل في مجال األمن اإللكتروني. ووجد المحققون 

أن قراصنة اختراق المواقع اإللكترونية المتورطين كانوا يعملون في 15 بلداً على األقل.
وكلنا يعلم أن األموال تنتقل سريعاً حول العالم. وبالمثل، توضح عملية “تايكس” أن الجريمة اإللكترونية تتحرك بسرعة أيضاً، حيث اكتسبت 

قدرة متزايدة على التواطؤ السريع عبر الحدود.
ولخلق عالم آمن إلكترونياً، يجب أن نكون بســرعة المجرمين نفســها ونمتلك القدرة نفســها على التكامل العالمي. ولن تكفي الموارد المحلية 

لمواجهة أي تهديد عالمي. ومن ثم تحتاج البلدان إلى عمل المزيد لتنسيق جهودها داخلياً ودولياً.
ما هي أفضل السبل للتعاون؟

بدايةً، يتيح القطاع الخاص كثيراً من األمثلة الجيدة للتعاون. فالصناعة تستحق اإلشادة ألخذها زمام القيادة في كثير من المجاالت )وضع معايير 
إلدارة الجوانب التقنية والمخاطر، وإقامة منتديات لتبادل المعلومات، وإنفاق قدر كبير من الموارد في هذا الخصوص(.

أما الكيانات الدولية، بما فيها مجموعة خبراء األمن اإللكتروني المنبثقة عن مجموعة السبعة ولجنة بازل للرقابة المصرفية، فهي تعمل على 
نشر الوعي وتحديد الممارسات السليمة لألجهزة الرقابية، وهذا عمل مهم.

لكــن هنــاك المزيد مما ينبغي القيام به، وخاصة من المنظور العالمي. وهنــاك 4 مجاالت يمكن للمجتمع الدولي أن يتكاتف من خاللها ويدعم 
العمل الجاري على المستوى الوطني:

أوالً: نحتاج إلى تعميق الفهم للمخاطر من حيث مصدر التهديدات وطبيعتها وكيفية تأثيرها المحتمل على االستقرار المالي. ونحتاج إلى مزيد 
من البيانات عن هذه التهديدات وعن تأثير الهجمات الناجحة حتى نفهم المخاطر بصورة أفضل.

ثانياً: نحتاج إلى تحســين التعاون بشــأن المعلومات االستخباراتية عن التهديدات اإللكترونية، وإعداد التقارير عما يقع من حوادث إلكترونية، 
والممارســات الفُضلى في الصمود واالســتجابة. وينبغي تحســين تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص. على سبيل المثال، بتخفيض 

الحواجز أمام قيام البنوك بإبالغ األجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون عن أي قضايا ذات صلة.
ثالثاً: ينبغي تحقيق اتساق أكبر بين المناهج التنظيمية. فالبلدان تستخدم حالياً معايير وتنظيمات ومصطلحات مختلفة، وسيؤدي الحد من عدم 

االتساق في هذه الجوانب إلى تيسير المزيد من التواصل بخصوص التهديدات اإللكترونية.
وأخيــراً، فــي ضوء معرفة البلدان أن الهجمات اإللكترونية قادمة، ينبغي أن تكون على اســتعداد لمواجهتها. وفي هذا الســياق، ينبغي وضع 
بروتوكوالت لالســتعداد لألزمات واالســتجابة لها على المستويين الوطني والدولي، حتى تتسنى االستجابة ومعاودة العمليات في أسرع وقت 
ممكن. وقد أصبحت تمارين التصدي لألزمات عامالً جوهرياً في بناء الصالبة والقدرة على االستجابة، من خالل الكشف عن الثغرات ومواطن 

الضعف في العمليات وصنع القرار.
ً َوْصل النقاط عالميا

ألن الهجمة اإللكترونية يمكن أن تأتي من أي مكان في العالم، أو في أماكن عدة معاً، يجب أن تكون بروتوكوالت االستجابة لألزمات واضحة 
فيما بين المناطق وعلى مســتوى العالم. ويعني هذا أن الســلطات المعنية تحتاج إلى معرفة “بمن تتصل” أثناء األزمة في البلدان المجاورة، 
وكذلك في البلدان البعيدة إذا توخينا الوضع األمثل. وبالنسبة للبلدان الصغيرة أو النامية، يمثل هذا تحدياً جديراً باالهتمام على المستوى الدولي. 
بروتوكوالت لالستجابة عبر الحدود أن يساعد كل بلد في فهم دوره بإزاء األزمة ويضمن االستجابة المنسقة حال وقوعها.فكثير من هذه البلدان تعتمد على الخدمات المالية أو خطوط المراسلة التي تتيحها البنوك العالمية ألغراض االتصال المالي. ومن شأن وضع 
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وعــي الموظفين حــول تقنيات التصيّــد االحتيالي 
المســتخدمة، حيــث يجب عليهــم دوماً التشــكيك 

وبشكل طبيعي في الملفات والروابط المرفقة.
ووفقــاً لتقريــر شــركة إف 5 نتوركــس الخاص 
بعمليات التصيّــد واالحتيال لعــام 2019، فإن ما 
يصل إلى 71 % من مواقع التصيّد االحتيالي التي 
 HTTPS تــم تحليلها قامت باســتخدام بروتوكول
لتظهر أكثر شــرعية. وخلُص التقريــر أيضاً إلى 
أن الخدمــات والعالمات التجاريــة األكثر انتحاالً 
كانت “فايسبوك” و“آبل” و“مايكروسوفت أوفيس 

إكستشينج”.
حركة مرور البيانات على اإلنترنت

يجــب توظيف قــدرات مراقبــة عاليــة والتعرف 
على ســياق حركــة بيانات الويب المشــفرة بحيث 
يمكــن القيام بحظــر المواقع والمرفقــات الضارة 
وحركــة البيانات التي تعطي أوامر التحكم بشــكل 
تلقائي قبل حدوث أي عمليات تســلل إلى الشــبكة. 
حيث تتــم اســتضافة غالبية البرمجيــات الضارة 
علــى مواقع معروفة، لذلك مــن الضروري القيام 

خطوات لمواجهة هجمات طلب الفدية اإللكترونية

على رغم ان معظم وسائل االعالم توقفت عن تسليط الضوء على قضايا هجمات طلب الفدية، لكن ذلك ال 
يعني أن هذه التهديدات قد اختفت نهائياً. وبالتأكيد ليس هناك أي مجال للتهاون في التعامل مع مثل هذه 
التهديدات األمنية، إذ يجب بذل المزيد من الجهد لالنتباه لهجمات طلب الفدية الخبيثة األخيرة التي ضربت 

أهدافاً عدة. 

تقــوم شــركة “F5 نتوركــس” بتوفّيــر 
الخدمــات األمنيــة والســحابية لكثير من 
الشــركات والمؤسســات حــول العالم من 
خالل تطبيقاتهــا وانظمتها التي تقوم ببناء 
البنيــة التحتية المناســبة وتوفيــر الحماية 
اآلمنة، حيث استعرضت F5 مؤخراً أهم 
الخطوات األساســية لمواجهــة الهجمات 

اإللكترونية الرامية إلى طلب الفدية:
استراتيجية قوية لألمن السيبراني

ليــس هناك توفيّر في النفقات عندما يتعلق 
األمــر باألمن والحماية. يجب االســتثمار 
في ثقافة عمــل قابلة للتطوير ومبنية على 
االهتمام بأمن المعلومات أوالً. على الرغم 
مــن ان التكلفة األولية لتنفيذ ذلك قد تؤدي 
إلى تأجيل بعض المشاريع األصغر حجماً، 
لكنها تعتبر تكاليــف منخفضة مقارنة بما 
يمكن أن تســببه هجمات طلــب الفدية في 
حال نجاحها في االختراق والحصول على 

بيانات الضحية. 
مصادقة آمنة للتطبيقات

يعــد تأميــن عمليــات تســجيل الدخــول 
للتطبيقات التي يتم الوصول إليها من خارج 
الشــبكة باستخدام أســاليب مصادقة قوية، 
الخطــوة األولى في طريق تحقيق الحماية 
المطلوبة ضــد هجمات طلب الفدية. وهنا 
يُنصح باستخدام أســلوب مصادقة يتكون 
مــن عوامل عدة، ويجب علــى أقل تقدير 
التعامل مع قضايا اختراق كلمات المرور 
االفتراضيــة وبيانات االعتمــاد المعروفة 

المسربة بشكل فوري.
تدريب الموظفين

بمعلومــات  العاملــة  القــوى  تســليح  ان 
كافيــة حول عواقب هجمــات طلب الفدية 
الخبيثة، والممارسات الخطرة أمنياً والتي 
يجــب الحذر منهــا دائماً، يرفع مســتوى 

بفك تشــفير المحتوى الذي يمر من خالل 
بروتوكــوالت SSL وTLS لضمان قيام 

أجهزة الحماية بفحصه.
نسخة احتياطية للملفات الهامة

يجــب االحتفاظ بنســخ احتياطيــة لجميع 
األنظمة والبيانات الشخصية الهامة. يجب 
أيضاً االحتفاظ بهذه النســخ في حالة عدم 
اتصال بالشبكة بغية حمايتها ضد هجمات 
طلب الفدية. يُنصح أيضــاً بتنفيذ عمليات 
محــاكاة دوريــة يتم من خاللهــا التدريب 
على استعادة المعلومات بعد هجمات طلب 

الفدية.
عزل الشبكات

قام منفــذو هجمــات البرمجيــات الخبيثة 
وطلب الفديــة األكثر تدميــراً، باالتصال 
بحريــة بكل نظام متــاح بمجرد وصولهم 
إلــى الشــبكة المســتهدفة. يجــب تجنُــب 
االعتماد على تصميم الشبكات المسطحة، 
وهــو ما يعني أن أي نظــام مصاب يجب 
أن يمر على أدوات تصفية وعناصر تحكم 
إضافيــة في الوصــول قبــل خروجه من 

مجموعة الموارد المحلية.
وتعليقاً على التقرير، قال مسؤول أبحاث 
 5 إف  لــدى  األول  األمنيــة  التهديــدات 
نتوركس ديفد واربورتون: “على الرغم 
مــن تراجــع مســتويات التأثيــر الكبيرة 
التــي اعتادت هجمــات طلــب الفدية أن 
تســببها، إال أن هــذه الهجمــات يبدو أنها 
اكتســبت مســتويات جديدة مــن الدقة في 
اســتراتيجياتها المتبعــة، بمــا فــي ذلــك 
تركيزها علــى مجموعة من مؤسســات 
القطاع العام التي تم بالفعل شــل حركتها 
وعزلهــا عن الشــبكة، ومنهــا العديد من 
جّراء هذه الهجمات”.المــدارس والبلديات والهيئات الحكومية، 

ديفد واربورتون
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نظام ذكاء اصطناعي بقدرات متطورة

ابتكر باحثون في جامعة كاليفورنيا، نظاماً حاسوبياً يتمتع بقدرات 
ذكاء اصطناعي متطورة، بمقدوره تســجيل اإلشــارات الصادرة 
من الدماغ عند التحدث وتحويلها إلى كالم مفهوم. ولقد تم استخدام 
أقطاب كهربائية موضوعة على قشــر الدماغ، وذلك بغية ترجمة 

الموجات الدماغية إلى كلمات يتحدث بها الكمبيوتر.
ويعــد هذا تطــوراً الفتاً ومميزاً فــي هذا اإلطار، يُعــّول عليه في 
المســتقبل القريب، لمســاعدة األشــخاص الذين فقدوا القدرة على 

التحدث.

استخدامات حديثة للذكاء االصطناعي
بــــدأ علمــــاء 
فـي مـعـهــــــد 
ماساتشوسـتس 
للتكنولوجيـــــا 
كـة  شــــــــر و
“غـوغــــــل” 
عـلـى  العمـــل 
اســـــتـخـــدام 
تقنية الذكـــــاء 

االصطناعي لفك شفرة لغة الحيوانات، حيث تمكنوا من استخالص 
المعادلــة التــي تكمن وراء أي لغة، في إطار مشــروع “أشــكال 
األرض”، بمــا في ذلك لغــة الحيوانات، فاكتشــفوا حلقات وصل 
معينــة بين األصــوات التي يتــم إصدارها، وتم اقتراح اســتخدام 
هــذه الطريقة لفك تشــفير لغة الحيوانات التي تســتخدم األصوات 

للتواصل.
وأول الحيوانات التي ستشارك في هذه البحوث والتجارب، ستكون 
األفيال والحيتان، وذلك بســبب قدرتهــم العالية على التواصل مع 

بعضهم البعض، والحجم الكبير ألدمغتهم.

قيمة ألفابت تتجاوز تريليون دوالر

أصبحت “ألفابت”، الشــركة األم لغوغل، رابع مؤسســة أميركية 
تتجاوز قيمتها الســوقية تريليون دوالر، مــا دفع بعض الصناديق 
المالكــة ألســهم فيهــا، لطــرح موضوع االســتفادة من المكســب 

االستثنائي هذا.
وصعدت أســهم محــرك البحث العمالق علــى اإلنترنت، بحوالى 
17 % خــالل األشــهر الثالثة األخيرة، لتفوق زيــادة على نطاق 
أوســع للمؤشــر ســتاندرد آند بورز 500 خالل نفس الفترة بست 
نقــاط مئويــة. وتنضــم بذلــك “ألفابت” إلــى “آبــل” و“أمازون” 
و“مايكروسوفت” باعتبارها الشركات األميركية الوحيدة التي تبلغ 

قيمتها السوقية تريليون دوالر.

استخدام الهواتف القديمة خطر!

كشــف خبراء أمــن اإلنترنت، أن اســتخدامك لهواتــف آيفون أو 
أندرويــد القديمــة، يمكــن أن يعرضك لخطر هجمــات االختراق 
المدمرة، ويمكن أن تشمل االختراقات: التجسس على المستخدمين 

أو سرقة المعلومات الخاصة.
ويقــوم عمالق التكنولوجيا بإبطاء األجهزة القديمة بشــكل منتظم، 
نظــراً ألنه ليــس عملياً توفير التحديث المســتمر لجميع الهواتف، 
ويمكــن لقراصنــة اإلنترنت اســتخدام الصور وجهــات االتصال 

والتفاصيل المصرفية، لكسب المال بطرق غير مشروعة.
ويــرى القراصنة هذه األجهــزة القديمة كأهداف ســهلة، ويمكنهم 

االعتداء على هاتفك بعدة طرق مختلفة.
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TikTokتطبيق منافس لـ
تعتــزم شـــــركة 
فايســبوك إطالق 
 Lasso تطبيقهـــا
المنافــس لتطبيق 
وتنوي   TikTok
“فـايســـبـــوك” 
إطالقــــــه فــــي 
الهنــد منتصـــف 

عــام 2020، لجذب الماليين من المســتخدمين، بالنظر إلى اهتمام 
ل في الهند وحدها  المســتخدمين الهنود بتطبيق )تيك توك( الذي نُّزِ

500  مليون مرة.

فايسبوك تحمي حسابات مستخدميها
قــــررت شــــــركة 
فايســــبوك، حمايــة 
مســتخدميهــا عبــر 
تصميمهـــا مـيــــزة 
“تنبيهـــات تســجيل 
الدخـــول” لترســـل 
لمســتخدمي موقعهـا 

إشــعارات تنبههم في حال اســتخدام حســاب “فايســبوك” للدخول 
إلى موقع تابع لجهة خارجية، وتعرض اإلشــعارات التي يتســلمها 
المستخدم على البريد اإللكتروني أو تطبيق “فايسبوك” تفاصيل عن 

البيانات التي تمت مشاركتها مع الموقع الخارجي.

Chrome غوغل” تتخلى عن تطبيقات“
أعلنت “غوغـــل” عن 
الموعــد النهائــي الذي 
فيــه جميــع  ســتتوقف 
 Chrome تطبيقـــــات
عن العمــل على جميع 
المنصـات اإللكترونية، 
حيث ســــتبدأ بالتخلص 

من تطبيقات Chrome تدريجياً اعتباراً من يونيو/حزيران القادم، 
وتأتــي تلك الخطوة مــن قبل “غوغل” لمواكبة شــركات البرمجة 
األخرى، الستقطاب أكبر عدد من المستخدمين، واجتذاب الشركات 

والمواقع لنشر إعالناتها عبر متصفحها.

بالو ألتو نتوركس تستحوذ على أبوريتو
أعلنت شركة بالو ألتو نتوركس لتطوير 
حلــول األمن اإللكتروني، اســتحواذها 
علــى شــركة أبوريتــو المتخصصــة 
بالتجزئــة التكنولوجية الدقيقــة، األمر 
الذي من شــأنه تعزيز آلية تسليم منصة 
 Cloud Native Security Platform
“من بالو ألتو نتوركس”، عبر المنصة 
وقــال  كالود”.  “بريزمــا  الســحابية 
رئيس الشــركة، نيكيــش أرورا: تعتبر 

“أبوريتو” الرديف المثالي لشــركتنا، إذ ستساهم تقنياتها الرائدة في 
مجال التجزئة الدقيقة في تعزيز وتوسعة قدراتنا األمنية السحابية.

حكم  قضائي ضد موقع “تريفاغو”
اتهمــت هيئــة حمايــة المنافســة 
والمســتهلك في أوســتراليا موقع 
الخدمات السياحية عبر اإلنترنت 
تريفاغو، بتضليل العمالء بادعائه 
توفير أرخص غرف في الفنادق، 
في حيــن أنه يرّوج للفنــادق التي 

تدفــع لــه أعلى مقابل بث إعالناتها عبره. وقــال رئيس الهيئة، ريد 
سيمس، إن حكماً ضد تريفاغو أصدرته إحدى المحاكم االتحادية في 
أوستراليا يوضح أن تصرفها “فظيع للغاية”، وأن تصنيف تريفاغو 
للغرف الفندقية يســتند بشكل أساسي إلى رغبة أي موقع من مواقع 

حجز الفنادق عبر اإلنترنت في دفع مبالغ أكبر للموقع.

Safari ثغرات أمنية في متصفح
اكتشــفت آبل ثغرات أمنية 
في متصفــح Safari الذي 
يعمل على أجهزتها، يسمح 
بالتجسس على  للمخترقين 
المســتخدمين، حيث تمكن 
باحثون من شــركة غوغل 
من اكتشــاف ثغرات أمنية 

متعــددة فــي متصفح Safari تســمح بتتبع ســلوك المســتخدم  في 
االطالع، والمثير في األمر هو أن الثغرات التي عثر عليها مرتبطة 
 Intelligent Tracking Prevention ”بميــزة “الوقاية الذكيــة

المخصصة لحماية بيانات المستخدمين.
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منّصــة البّث العالميــة “نتفليكــس”، فالتحول من 
تقنية 4G إلى  5Gسيغير كل شيء تقريباً. ويذهب 
خبراء االتصاالت أبعد من ذلك، ليبشــروا بإطالق 
تقنية 5G تزامناً مع حلول عصر الثورة الصناعية 
الرابعة، األمر الذي سيشــكل حافزاً العتماد تقنية 
إنترنت األشــياء وتقنيــات متعددة مثل الحوســبة 
السحابية، وحوســبة الحافة، واإللكترونيات القابلة 

لالرتداء.
حوسبة الحافة 

وقال رئيس شركة “دينابوك يوروب ذ.م.م”، داميان 
جاومي: “بفضل حوســبة الحافة المتنقلة التي كان 
لها الفضل في تمهيد الطريق بدايةً، وظهور تقنيات 
الجيل الخامس، ســيواصل المزيــد من القطاعات 
التأثر بقطاع التكنولوجيا القابلة لالرتداء، وخاصة 
النظارات الذكية مثل نظاراتنا العاملة بتقنية الواقع 
ســبيل  فعلــى   .dynaEdge AR100 المعــزز 
المثــال، بدأ أصحــاب القرار في مراكز الشــرطة 
وخدمــات اإلطفاء واإلســعاف، البحث عن أفضل 

ثورات التطور التكنولوجي تغّير أنماط الحياة سريعًا

وإذا  البشرية.  على  مّر  الذي  التكنولوجي  للتطور  فريدة  حالة  شّكل   (2010-2019) الماضي  العقد  أن  يبدو 
أردنا الحديث عن تلك التطورات، ربما ال تكفينا الصفحات لوصفها، بدءاً من قدرتنا على طلب السيارات عبر 

التطبيقات أو البث المباشر عبر المحمول، وليس انتهاًء عند تقنية الجيل الرابع.
أما وقد دخلنا عام 2020 وبداية عقد جديد، فإن التوقعات تشير إلى أن تقنيات أخرى ستسيطر على المشهد 

المقبل. 

فــي هــذا المجــال، تســترجع “دينابوك” 
التطورات الرئيســية التي حدثت في العقد 

السابق والتوقعات للعقد الجديد.
تطورات الماضي

شــّكل تحســين التنقــل وتعزيــز وســائل 
االتصــال دعامتيــن أساســيتين لـــلتحول 
التكنولوجي الذي شــهده العقــد الماضي. 
وإن عدنا بالزمن ألكثر من عقد، فلن نجد 
ســوى 17 % من الناس يمتلكون هواتف 
ذكية. كما أن “آبــل” أصدرت أول جهاز 

“آيباد” في 2010 فقط.
واليوم، تصبح الهواتف الذكية أقل سماكةً 
وأخــف وزناً وأكثر متانــة، وتتمتع بقدرة 
تخزيــن أفضــل وعمر أطــول للبطارية، 
األمر الذي غيّر طريقة اتصال المستهلكين 
باإلنترنت، وكيفية اســتهالكهم للمحتوى. 
كما أدى التقــدم الذي تم إحرازه في مجال 
االتصال دوراً محورياً في تطوير منتجاٍت 
وخدماٍت جديدة. وأدى إطالق تقنية الجيل 
الرابع 4G وظهور تقنية الحوسبة السحابية 
إلى إحداث تغييــٍر جذري في قدرتنا على 
التواصل والوصول إلى المعلومات، حيث 
بتنا نعيش اليوم في عصٍر فائق الســرعة 

ودائم االتصال.
5G 2020 عام تقنية

بحســب “دينابــوك”، فقــد كانــت معظم 
 5G التوقعات حول تقنيــة الجيل الخامس
تتعلــق باالســتثمار وإطالق هــذه التقنية. 
لكن في عام 2020 سيشــهد المستهلكون 
دخول تقنية 5G حيــز التنفيذ، مع إطالق 
العديد من شركات االتصاالت لهذه التقنية 
رسمياً وانتشــار الهواتف المتوافقة معها. 
ولن يعني ذلك مجرد ســرعة تحميل أكبر 
لبرنامجــك المفضــل الــذي يُعرض على 

الســبل الممكنة لتوظيف األجهــزة القابلة 
لالرتداء لدعم إنتاجية العمل في أي مكان 
وزمان، وتعزيز ســالمة الخط األول من 

مستجيبي الطوارئ، ورعاية المرضى”.
ومع اكتساب حوســبة الحافة زخماً كبيراً 
خــالل الســنوات األخيــرة، ســيكون من 
الضــروري أن تدخل في صلب العمليات 
التشــغيلية للشــركات، خاصــة إذا مــا تم 
االعتمــاد على تقنيــات الجيــل الخامس، 
القابلــة  واألجهــزة  األشــياء،  وإنترنــت 
لالرتــداء وفــق المعدل المتوقــع. وتكمن 
أهميــة حوســبة الحافــة فــي قدرتها على 
توفير عمليات حوســبة آمنة وفعالة ضمن 
محيط الشــبكة، وتقليل جهد العمل وزمن 
االستجابة. وستمثل حوسبة الحافة اعتباراً 
مــن عــام 2020، المدخــل إلى تشــجيع 
المختصين حول العالم الســتخدام المزيد 
من حلول إنترنت األشــياء. وسيكون حال 
حوســبة الحافــة كحال أجهــزة الكمبيوتر 
المحمولة والهواتف الذكية التي خلقت بيئة 

عمل مختلفة كلياً للموظفين المكتبيين.

8K تقنية
تعتبــر تقنيــة 8K من التقنيات الرئيســية 
األخرى التي من المتوقع أن تســتفيد من 
شبكة اتصال الجيل الخامس. ورغم اعتبار 
البث التلفزيوني والتصوير الفوتوغرافي 
مــن أبــرز التطبيقــات المســتخدمة على 
هــذا الصعيد في العالم االســتهالكي، إال 
أن تقنيــة 8K ســتؤثر بشــكل كبير على 
جوانب أخرى من حياتنا، بدءاً من تقنيات 
التعرف على الوجه والمراقبة المتطورة، 
بُعد.وصوالً إلى حلول التشــخيص الطبي عن 

داميان جاومي
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... وأيضًا لوحة مفاتيح ذكية

تعتزم “سامســونغ” خالل مشــاركتها في معــرض اإللكترونيات 
االســتهالكية CES 2020 عرض لوحة مفاتيح افتراضية تســمح 

للمستخدمين بالكتابة بمجرد النقر على أي سطح أمامهم.
ومــع ازياد حاجــة المســتخدمين إلــى الهواتف إلنجــاز أعمالهم، 
تظل مســألة كتابة الرســائل الطويلة على لوحات المفاتيح الخاصة 
بالهواتف أبطأ مقارنةً بلوحات المفاتيح العادية، لذا يأتي الحل الجديد 
من “سامســونغ” لحل هذه المشكلة، وتســتخدم لوحة المفاتيح التي 
تســميها الشــركة الكورية SelfieType تقنية الذكاء االصطناعي 
وكاميــرا الهاتف األمامية لتعقب يدي المســتخدم أثناء الكتابة على 

لوحة مفاتيح غير مرئية أمام الهاتف.

“آسوس” تطلق كمبيوتراً بشاشتين

كشـــفت شـــركة “آســــوس”، عن نســــخة مطورة من كمبيوتر 
ZenBook Pro Duo المصنفــة مــن بين أفضــل الكمبيوترات 

الشخصية.
وأتت النسخة الجديدة من هذه الكمبيوترات بهيكل أنيق من المعدن، 
مزود بشاشــتين، واحدة أساســية بمقاس 14 بوصة تعمل باللمس، 
وأخرى مســاعدة بمقاس 12.6 بوصــة  تعمل باللمس، مثبتة على 

لوحة المفاتيح، يمكن االستفادة منها كشاشة ثانية.
كذلــك، زّود الكمبيوتر بكاميرا “ويب” متطــورة، التي يمكن من 

خاللها قفل شاشة الجهاز أو إعادة تشغيلها.

طفرة في عالم األقراص من سامسونغ

كشــفت “سامسونغ” عن قرص “إس إس دي تي 7 تاتش” الجديد، 
والذي يعد أول قرص مزود بمستشعر بصمة  اإلصبع.

ويدعم القرص تأمين البيانات عن طريق كلمة مرور وما يصل إلى 
4 بصمات  لألصابع، واعتمدت “سامسونغ” في القرص على  تقنية 
“إن في إم إي” التي تتيح إمكانية نقل البيانات بســرعة أكبر، حيث 
تصل ســرعة  نقل البيانــات أثناء القراءة إلــى 1050 ميغابايت في 

الثانية وإلى 1000  ميغابايت في الثانية أثناء الكتابة.
ويأتي القرص في جســم من األلمنيوم، ويتحمل السقوط من ارتفاع 
مترين دون حدوث   أضرار، ويتوفر بسعات 215 و500 غيغابايت، 

وبسعة 1 تيرابايت و2  تيرابايت.

Acer الكمبيوتر األكثر تطوراً من

أعلنت شــركة Acer عن مشروع حاسب صمم ليكون أحد أفضل 
 ConceptD الكمبيوترات المكتبية في العالم. وســيأتي الكمبيوتر
700، بهيكل أنيق وعصري، مزود بمعالج Intel Xeon E أحد 
 NVIDIA أفضل المعالجات، وســيحصل على بطاقة رسوميات
Quadro RTX، تساعده على التعامل مع أحدث برامج التصميم 

الحاسوبي، والفيديوهات والصور العالية الدقة.
كذلك، ســيحصل الهيكل األساسي لهذا الكمبيوتر على وحدة شحن 
الســلكي للهواتــف مثبتة على الجانب العلوي، وحامل لســماعات 

الرأس يمكن إخفاؤه داخل الهيكل في حال عدم استعماله.
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هاتف ذكي للطقس القاسي
 Mobile Inform Group أعلنت شركة
 MIG S6 الروســية عن إطالقهــا هاتف
الذكي القائم على نظام التشــغيل أندرويد، 
ويتحمــل الهاتف الســقوط على األرضية 
الخرســانية مــن ارتفــاع 1.2 متــر. كما 
يتحمل درجــات الحرارة مــن 20 درجة 
مئوية تحت الصفــر إلى 60 درجة مئوية 
فوق الصفر، فضالً عن تحمله لتأثير الثلج 

 Qualcomm والهــزات الشــديدة. وقد تم تزويــد الهاتف بمعالــج
Snapdragon 450 أو معالج Snapdragon والبطارية الكهربائية 

المقاومة للبرد بسعة 5000 ميلي أمبير/ساعة.

“سوني” تطلق أحدث هواتفها قريبًا
تستعد “سوني” إلطالق 
أحدث هواتف سـلســلة 
Xperia قريباً، وسيأتي 
Xperia 5، الـــــذي 
ســتطرحـــه الشــركـة 
بنسخة عادية ونســـخة 
تطـوراً،  أكثـــر   Plus

بهيــكل أنيق مقــاوم للمــاء والغبار، وســيزود الهاتفان بشاشــات 
OLED عاليــة الدقــة بمقــاس 6 و6.6 ملــم، وماســح لبصمات 
األصابع مثبت أسفل الشاشة، وعلى كاميرا أمامية مزودة بخاصية 

التعرف على الوجوه.

الحاسب األخف وزنًا من “دينابوك”
أعلنــــت شـــركـــة 
دينابوك يوروب عن 
 Portégé إطــــالق
X30L-G كمبيوتر 
األعمــال المحمــول 
المواصفات،  كامــل 
والمـــزود بالجيــــل 

العاشــر من معالجات “إنتل” وشاشة قياس 13,3 بوصة.
ويمتاز الجهاز الجديد بسهولة حمله، كونه األخف وزناً ضمن فئته 
في العالم، حيث يبلغ وزنه 870 غرام، باإلضافة إلى المزايا الداعمة 

لتعزيز مستويات االتصال.

كاميرا تلتقط تريليون صورة في الثانية
طّور أسـتاذ 
الهندســــــة 
الطـبـيــــــة 
والكهربائية 
فـي معهـــد 
كاليفورنيــا 
األميركـــي 
 ، للتـقـنـيـــة
ليهونغ وانغ 

كاميــرا جديــدة يمكنها إلتقاط تريليون صورة في الثانية لألجســام 
الشفافة.

ويجمــع نظام التصوير الجديد، بين نظام التصوير عالي الســرعة 
الذي طوره وانغ سابقاً، مع تقنية أخرى قديمة تعرف بـ“المجهرية 
الضوئيــة متباينة األلــوان”، والتي صممت لكي تســمح بتصوير 
األجســام التي تغلب عليها الشفافية بشكل أفضل، مثل الخاليا التي 
تشــكل المياه جزءاً كبيراً من تكوينها. وتعمــل “التقنية المجهرية 
الضوئية متباينة األلوان”، عن طريق االستفادة من تباطؤ وتسارع 

موجات الضوء عند اختراقه المواد المختلفة.

Lenovo مفاجأة لمستخدمي 

كشــفت شــركة Lenovo، عن أول كمبيوتر شــخصي محمول، 
مخصص للعمل مع شبكات الجيل الخامس .

ويتميــز الكمبيوتــر الجديد، Yoga 5G، بالتصميــم الفريد، الذي 
يجعل منه كمبيوتراً شــخصياً محموالً، وأيضاً كمبيوتراً لوحياً في 

آن معا.
يذكــر، أن Yoga 5G هو أول كمبيوتر محمــول في العالم يعمل 
بمعالــج نظــام Qualcomm Snapdragon 8cx، ليتمكن من 

االتصال بشبكات 5G الخلوية.
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نظارة بتصميم مختلف
أعلنــت شـــــركة 
عــن  باناســـونيك 
نمـــــوذج أولــــي 
لنظـــارة جديــــدة 
للواقـع االفتراضي 
تمتــاز بمظهرهــا 
المختلــــف عــــن 

نظــارات الواقع االفتراضي الحالية، وتمتاز بأنها تشــبه النظارات 
التي يستخدمها الســباحون والغواصون، ومع ذلك فهي تقدم بعض 
المواصفات التي تتفوق بها عن باقي النظارات، إذ تأتي مع شاشتين 

.HDR ُطورتا من قبل شركتي باناسونيك وكوبي، وتدعم تقنية

أفضل بطارية في العالم
ابتكــر علماء أوســتراليون، مــا قالوا 
إنها أفضل بطارية في العالم من حيث 
الكفاءة، مما يعني أنها قادرة على العمل 
5 أيــام متواصلة دون شــحنها بالتيار 
الكهربائــي. وتســتخدم هــذه البطارية 
كبريت منخفض التكلفــة في أقطابها. 
وفي وسع هذه البطارية أن تشغّل أيضاً 

مركبة كهربائية، لمسافة لنحو 1000 كلم من دون شحن.
ويتمتــع الكبريت بقدرات كبيرة، نظــراً الحتوائه على كثافة عالية 
للطاقة، ويمكن للبطاريات التي تحتوي الليثيوم والكبريت أن تخزن 

طاقة أكثر بـ10 مرات، مقارنة ببطاريات أيون الليثيوم.

... وتكتسح هواتف الجيل الخامس“هواوي” تطلق Mate X بحلة جديدة
تعمــل “هــواوي” علــى إطــالق 
نسخة معدلة من هاتفها القابل للطي 
Mate X. وقال الرئيس التنفيذي 
لمجموعة هواوي، ريتشارد يو: إن 
هواوي تنوي الكشــف عن النسخة 
 Mate X المعدلــة مــن هواتــف
في الربع األول مــن عام 2020، 
وستعرض هذه النسخة في معرض 

MWC 2020، وتبعاً له سيحصل نموذج Mate Xs الجديد على 
 Mate X مفصــل متحرك أكثر متانة من ذلك الموجود في هواتف

الحالية، كما سيحصل على شاشة بدقة أعلى.

اكتســح هاتــف هــواوي 
 HUAWEI Mate 30
Pro كل الهواتف الذكية 
بمواصفات غير مسبوقة 
من حيــث المعالج وعمر 
البطارية وشاشــة بجودة 
عالية فــي األلــوان، أما 
والصور  الفيديــو  التقاط 

فهــو خــارق، فيمكن تصوير طلقــة تخرج من بندقيــة مع وضعية 
التصوير ســلو موشــن بـ7680 لقطة بالثانية الكافية ألسرع حركة 

.5G تنوي تسجيلها، اضافة لتمتعه بدعم شبكات الجيل الخامس

هاتف اقتصادي من “وان بلس”
تـنـوي شــــــركـة “وان 
بلـــــس” طــرح هاتــف 
اقتصادي متوسط التكلفة 
لكافة مســتخدميها خالل 
عام 2020، وســتدعـــم 
هاتـــف “وان بلـــــس 8 

اليــت” بألوان براقة مثل “األزرق المتــدرج”، ويدعم 3 كاميرات 
خلفيــة، ومزود بتقنيــات الجيل الخامس لالتصــاالت، ومعالج من 
نوع “ميدياتك”، وســيزود الهاتف بذاكرة وصول عشوائي “رام” 
بسعة 8 غيغابايت، وسعتي تخزين داخلية 128 غيغابايت أو 256 

غيغابايت، وبطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

Realme هاتف بمواصفات فائقة من
أعــلــنــــــــت 
 R e a l m e
ق  طــــــــــال إ
هـاتــــف ذكـي 
بمواصـفــــات 
فائقة، وسيزود 
 X50 هاتــــف

5G بالعديــد مــن التقنيات التي ســتجعله يتعامل بســرعة فائقة مع 
شــبكات Wi-Fi، وقــادر علــى العمل مــع شــبكات 5G الخلوية، 
وســيكون بإمكانــه العمل مــع التــرددات الخاصة بشــبكات الجيل 

.4G الخامس الخلوية، فضالً عن قدرته على االتصال بشبكات
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نوع جديد من الطائرات المسيرة

أظهرت شــركة Dynetics األميركية اختبــارات الطيران األولى 
.X-61А التي أجرتها على طائرات

وتأتي الطائرات المســيرة الجديدة عبــارة عن درونات تحمل على 
طائرات نقــل كبيرة، ويتم إطالقها خارج منطقــة تغطية الدفاعات 
الجويــة للعدو لتؤدي مهامها في الجو ثم تعــود إلى الطائرة الناقلة. 
ويمكــن لطائــرة X-61А التحليــق بالجو لمدة 3 ســاعات، وقطع 
مســافة تصل إلى 926 كلم، بســرعة تصل إلــى 0.8 ماخ، وتنقل 
حموالت وأوزان تصل إلى 68 كلغ، وخالل االختبارات تم استخدام 
طائرة نقل كبيــرة من نوع C130A Hercules، قادرة على إلقاء 

الطائرات المسيرة على ارتفاعات تصل إلى 12200 متر.

مستويات إنتاج عالية لـ“إيرباص”

أعلنت شــركة إيرباص عن قيامها بتســليم 863 طائرة تجارية إلى 
99 عميالً خالل 2019، بزيادة 8 % عن مستويات اإلنتاج القياسية 
التي ســجلتها فــي 2018، فقد أحرزت شــركة إيربــاص قدراً من 
 NEO التطور في جهــود التحول نحو اعتماد طــرازات طائرات
بمختلف أنواعها. وبحلول نهاية 2019، سلمت 173 من الطائرات 
ذات الهيــكل العريــض بمعدل هو األعلى خالل عــام واحد، حيث 
وصل صافي الطلبيات المسجلة للشركة إلى 768 مقارنة بـ747 في 
2018، ما يؤكد ثقة العمالء الكبيرة ويرفع إجمالي صافي الطلبيات 

التراكمية التاريخية ليفوق حاجز الـ20 ألف طائرة.

طيران االمارات تكافح حرائق أوستراليا

أعلنت شــركة طيران اإلمــارات مؤخراً، عن دعم عمليات اإلغاثة 
من حرائق الغابات في أوســتراليا، وأنها ستتبرع بنسبة 10 % من 
إجمالي مبيعات السوق الحرة على جميع رحالتها ولمدة شهر، كما 

ستضيف تبرعاً مماثالً إلجمالي هذه المبالغ.
وســوف تقدم عائــدات هذه المبــادرة لدعم الجهــود المبذولة إلنقاذ 
المجتمعات المتضررة في جميع أنحاء أوستراليا. إضافة لدعم جهود 
حوالــى ألف عامل اوســترالي لديها والرامية إلــى جمع التبرعات 
للمساهمة في جهود اإلغاثة. اضافة اللغائها رسوم تغيير الحجوزات 

للمقيمين المتضررين من حرائق الغابات.

الفلبين تعلق رحالت طيران

علقت ســلطة مطارات الفلبين رحالت الطيــران في مطار مانيال 
الدولــي بعــد أن نفث بــركان في إقليــم باتانجاس القريــب عموداً 
ضخماً من الرمــاد، وبلغ طول عمود الرماد الذي نفثه بركان تال 
كيلومتــراً، وصاحب ذلك أصوات وهزات أرضية، ما يشــير إلى 

اضطراب زائد قد يؤدّي إلى ثوران البركان.
وكتبت ســلطة مطــار مانيال الدولــي على تويتر تقــول: عمليات 
الطيران في مطار نينوي أكينو الدولي علقت بشــكل مؤقت بسبب 
الرماد البركاني من ثوران بركان تال. ونصحت الركاب بالتنسيق 

مع شركات الطيران بشأن تفاصيل رحالت الطيران.
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أوروبا تقاطع إيران جويًا

قــررت شــــركة الطيــران األلـمـانـيـــــة Lufthansa، تعليــق 
رحالتهــا إلــى طهران حتى الثامن والعشــرين من مــارس/آذار، 
ممــددة بذلك حظراً علــى تحليق طائراتها فوق إيران بعد إســقاط 
طائرة ركاب أوكرانية  في أوائل شــهر يناير/كانون الثاني وكانت 
Lufthansa، هي شــركة الطيران األوروبية الرئيســية الوحيدة 
التي تســير رحالت الى إيران منذ 2018، وقــد علقت في البداية 
الرحالت حتى نهاية يناير/كانون الثاني، وقالت إن تعليق الرحالت 

يشمل أيضاً فرعها الخطوط الجوية النمساوية.

56 عاماً على تأسيس الملكية األردنية

صادف يوم الـ15 من ديسمبر/كانون األول الذكرى الـ56 لتأسيس 
شــركة الخطوط الجوية الملكية األردنية وبدء انطالقتها في أجواء 

العالم.
وبهذه المناسبة، عبّر المدير العام والرئيس التنفيذي للملكية، ستيفان 
بيشــلر، عن تقدير الشــركة لالهتمام المتواصل من الدولة األردنية 
بمســيرتها والحرص على اســتمرارها للقيــام بواجبها كناقل جوي 

وطني لألردن يسهم في دعم اقتصاد البالد.
وأكد أن مصدر قوة الشركة يشكل حافزاً ألبنائها للعمل كفريق واحد 

لمواصلة مسيرة التقدم واإلنجازات.

درجة سفر جديدة من “مصر للطيران”

أعلنــت مصر للطيران، عضو تحالف ســتار، عــن إطالق درجة 
الســفر الجديدة Comfort Class على رحالتهــا الدولية التي يتم 
تشــغيلها بأســطولها من الطائــرات الجديدة من طــراز “إيرباص 
A220-300”. وســيتم طرح التذاكر الخاصة بهــذه الدرجة على 
المقاعــد األمامية المتوفرة بهذا الطراز مــن الصف األول للمقاعد 
وحتى الصف الثالث، وسيتمتع العمالء المسافرون على هذه الدرجة 
بالعديد من المميزات، التي تتضمن إنهاء إجراءات السفر، من خالل 
كاونتــرات درجــة رجال األعمال، واصطحــاب حقيبتين وزن كل 
منهمــا 32 كيلــو غرام، باإلضافة إلى حقيبة يــد وزن 8 كيلو غرام 

وأولوية صعود الطائرة وأميال سفر.

“الدرونز” لنقل الدم واألدوية الضرورية

تســعى الســلطات الصحية البريطانية إلى اعتمــاد إيصال عينات 
الــدم وأدويــة العــالج الكيميائي التــي تحتاجها المستشــفيات في 
حاالت الطوارئ، بواســطة الطائرات المسيرة “الدرونز”، وذلك 
الختصــار الوقــت بين المستشــفيات وعيــادات الجراحــة العامة 
ومراكــز الطوارئ، وإذا نجحــت التجارب، يمكن اســتخدام هذه 

الوسيلة في جميع مجاالت الخدمات الصحية.
وجاء اقتراح اســتخدام الطائرات المســيرة من قبل شراكة بين 4 
من مجالس الســاحل الجنوبي تعرف باسم “سولنت ترانسبورت” 

المعنية بتحسين وتطوير البنى التحتية لخدمات النقل.
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“مازيراتي” تقدم رويال

 Royale أعلنت شــركة مازيراتي عن إطــاق اإلصدار الخاص
مــــن مودياتهــــا Quattroporte وGhibli، وكذلك الموديــل 
Levante، الــذي ينتمي لفئــة SUV، ويقتصر إنتــاج اإلصدار 

الخاص Royale على 100 نسخة.

سيارة مستوحاة من فيلم أفاتار

 Vision كشــفت مرسيدس عن ســيارة كهربائية اختبارية اســمتها
AVTR مســتوحاة من فيلم أفاتار، تركز على العاقة بين اإلنسان 
واآللة والطبيعة بغرض االســتفادة المثلــى من الموارد، في محاكاة 
العاقة التكافلية بين شــعب Na’vi على كوكب باندورا من أحداث 
الفيلم الشهير، وهي تظهر بتصميم على هيئة القوس، بتمثيل للطبيعة.

محرك بوكسر جديد من “بورش”
أعـلـنــت شـــــركـة 
بورش عن تجهيـــز 
 Cayman الموديل 
الكوبيه   GTS 4.0
 Boxster والموديل
GTS 4.0 الكابريو 
ضمن الطراز 718 

بمحرك بوكســر جديد. ويأتي المحرك بســعة 4.0 ليتر، ويولد قوة 
294 كيلوواط/400 حصان، وهو ما يساعد السيارة على االنطاق 
من الثبات إلى ســرعة 100 كلــم/س في غضون 4.5 ثانية، فضاً 

عن الوصول إلى السرعة القصوى 293 كلم/س.

Octavia كومبي الجديدة من سكودا
طـلـقـــــــت  أ
شركة سكودا 
الـمـوديـــــل 
الكـومـبـــــي 
من ســـيارتها 
 O c t a v i a

والتي يُتوقع أن تكون واحدة من أفضل السيارات في العالم. وتشتمل 
 LED باقة التجهيزات القياسية للموديل الكومبي الجديد على إضاءة
ومساعد الكبح االضطراري ونظام الحفاظ على حارة السير ومكيف 
 Swing ونظام الموســيقى Climatronic هــواء ثنائي المناطــق

بشاشة قياس 8 بوصة.

GR نسخة رياضية من ياريس
كشــفت شركة 
تويوتــا عــــن 
يـــــل  د لـمـو ا
 GR الرياضي
مــن طرازهــا 

.Yaris
ويعتمــد الموديل الرياضي الجديد على ســواعد محرك تربو ثاثي 
األســطوانات بقوة 261 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 350 
نيوتن متر، وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي سداســي 
السرعات ونظام الدفع الرباعي لدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 

100 كلم/س في غضون 5.5 ثانية.

موديل “هايبرد” إلحدى سيارات “بيجو”

أعلنت شــركة بيجو عن طرح موديل هجين Plug-in من سيارتها 
508، يعتمد على ســواعد محرك بنزين سعة 1.6 ليتر، بقوة 133 
كيلوواط/181 حصان، مع محرك كهربائي بقوة 81 كيلوواط/110 
حصان. ويســتند هذا النظام، على بطارية ليثيوم أيون ســعة 11.5 

كيلوواط ساعة.

86



جديد سيارات

شباط/فبراير 2020 | البنك والمستثمر

“المبورغيني” بنظام دفع خلفي
كشـــــــفــت 
شــــــركـــة 
المبورغيني 
عن موديلهـا 
مـن  الجديـد 
الســــيـــارة 
الرياضيــــة 
 Huracan

EVO RWD بنظام الدفع الخلفي. ويعتمد  الموديل على ســواعد 
محرك سحب طبيعي من 10 أسطوانات V10 سعة 5.2 ليتر، يزأر 

بقوة 610 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 560 نيوتن متر.

جيب تقتحم عالم السيارات الكهربائية
أعلنت شــركة 
جيــــب عـــن 
دخول العصر 
الكهربائـــــي 
ثـــــــة  بـثـــا
مـوديـــــات 
Plug-in من 

الطرازات Wrangler وRenegade وCompass، وذلك خال 
 ،CES مشــاركتها في فعاليات معرض اإللكترونيات االستهاكية
وســتحمل الموديات الكهربائية الرمز اإلضافي 4xe، كما ستعمل 

بنظام الدفع الرباعي المميز للشركة األميركية،

“أوبل” تكشف عن أحدث تصاميمها
كشفت شركة أوبل 
عن أحدث تصميم 
لهــا من ســيارتها 
 Insignia GSi
الرياضيــة، التــي 
للفـئـــــة  تنتمــــي 

المتوسطة.
وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو رباعي األسطوانات 
ســعة 2 ليتر.  وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي 
جديــد من 9 ســرعات، وكذلك مع نظــام الدفع الرباعــي.  وتتألق 

المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية مكسوة بالجلد.

فيسكر تكشف عن أحدث سياراتها
كشفت شــركة 
فـيســــــــكـر 
عــن أحــــدث 
ســــيـاراتهـــا 
الكهربائيـــــة 
 Ocean وهي

 SUV الجديدة من فئة Ocean الجديدة، وتمتاز الســيارة الكهربائية
بشخصية شرسة ترسم مامحها المقدمة مفتولة العضات والكشافات 
النحيفة والرفارف ذات القسمات القوية، وتعتمد السيارة Ocean على 
محركين كهربائيين تنتقل قوتهما لعجات السيارة األربعة لتتسارع 

بقوتهما من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.9 ثانية فقط.

موديل خاص من ميني كابريو
أعلنــت شــــركة 
مـيـنــــي عــــــن 
إطــــاقــهــــــــا 
الموديــل الخاص 
 S i d e w a l k
مــــن ســـيارتهـا 
الكابريو. وتتوفـر 

له باقة من محركات البنزين التربو، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 
102 إلى 192 حصان، وبشــكل قياسي تتضافر جهود المحركات 
مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، كما تشتمل باقة التجهيزات 

االختيارية على ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.

 Mulsanne إلى التقاعد

 Mulsanne 6.75 كشــفت شــــركة بنتلي عن اإلصدار الخاص
Edition by Mulliner، الــذي يأتــي تكريمــاً لرحلــة عمــل 
أســطورتها Mulsanne، التي تمتد على مدى 60 عاماً، وبمناسبة 
توقف إنتاج السيارة بدءاً من العام الجاري قررت الشركة البريطانية 

إطاق هذا اإلصدار الخاص بعدد محدود ال يتجاوز 30 نسخة.
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BMW نصف مليون سيارة كهربائية من

... وتعرض “فالهاال” في اإلمارات

حـــقــقــــت 
شـــــــركـة 
 B M W
اً  ز نـجـــــا إ
 ، اً يــــد جـد
حيث أعلنت 
عن تســــليم 

نصف مليون سيارة كهربائية للمتعاملين في مختلف أرجاء العالم.
وكان نائــب رئيــس مجموعــة BMW فــي ألمانيا، سيباســتيان 
ماكينســن، قد ســلم مفتاح ســيارة BMW 330e إلــى مالكها في 

.BMW Welt قاعة

تــــم عـــرض 
“أستون مارتن 
فـالـهــــــاال”، 
النســخة الثالثة 
مــن الســـيارة 
ذات  الهجينـــة 
لـمــحــــــرك  ا

الوســطي للمــرة األولى، خــال فعالية خاصة أقيمــت في “داون 
تاون دبي”. وتســتوحي سيارة “فالهاال”، ذات الهياكل المصنوعة 
بالكامــل من ألياف الكربون، اســمها من فــردوس المحاربين في 

األساطير اإلسكندنافية القديمة.

أستون مارتن تعود إلى البحرين
أعلنـــت شــركة 
مارتن”  “أستون 
البريطـانـيـــــــة 
لـلســـــــيــارات 
الرياضيــة عــن 
عودتهــــا التـــي 
طــال انتظارهــا 
مع  البحرين  إلى 

شــريكتها الجديدة “أداماس موتورز البحرين”. وتتضمن الشراكة 
افتتاح صالة عرض جديدة ومتميزة لســيارات “أستون مارتن” في 

مجمع “مودا مول” في وقت الحق من العام الجاري.

أحدث ابتكارات نيسانتكنولوجيا الحد من الضجيج
تســــلط “نيســان” 
الضوء على مـــادة 
جديدة في نسخة هذا 
العام مــن معرض 
اإللكتـرونـيــــــات 
االســـــتـهاكيــــة 
التجـــاري، والتــي 
من شأنها الحد من 

الضجيج في مقصورة الســيارات الداخلية وتعزيــز فعالية الطاقة. 
وتتكــون المادة من عناصر بســيطة تتحكم بذبذبات الهواء للحد من 

انتقال الحزمات العريضة من الترددات.

عــــــــززت 
“نيســـــان” 
أداء  قــدرات 
ســــــيـاراتها 
الكهربائيــــة 
خـــال  مــن 
تكنولوجيــــا 

.e-4ORCE نظام التحكم الكلي بمحرك ثنائي جديدة والمسماة
وتوفــر هــذه التكنولوجيــا عــزم دوران فوري للعجــات األربع، 
وتزودها، على غرار الكثير من السيارات الرياضية الفاخرة، بطاقة 

وإمكانية تحكم متوازنة يسهل تنبؤها.

Bentley Emirates في أبوظبي
مــــــــــــت  قـــا
 B e n t l e y
 E m i r a t e s
بافتتـــاح صالــة 
عرضها في قلب 
مدينـــة أبوظبي. 
وســــوف تلبــي 
هـــذه المنشـــــأة 

الجديدة الطلب المتنامي من قبل العماء المتميزين الراغبين بشراء 
الطرازات التي توفرها الشركة البريطانية العريقة لتصنيع السيارات 

الفاخرة، بحيث يتم منحهم أفضل تجربة وفق أعلى المعايير.
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التحكم بسيارة عبر الهاتف
أعلنت شــركة ستروين 
عن سياراتها الكهربائية 
الصغيرة   Ami One
في شهر فبراير/شباط، 
وتتضمــن مقود يحاكي 
وحـــــدات التحكـــــــم 
الفيديو.  ألعـــــاب  فــي 

ويساعد المحرك الكهربائي بقوة 6 كيلوواط السيارة على الوصول 
إلى ســرعة 45 كلم/س، ويشــكل الهاتف الذكي وحــدة التحكم بين 
الســيارة والمســتخدم، حيث يتم اســتخدامه كمفتاح وكجهاز ماحة 

وشاشة لعرض البيانات.

Zef Eisenberg دراجة رياضية من
كشــفت “زيف آيســينبيرج” 
Zef Eisenberg عـــــن 
 ،EV8 دراجتها الرياضيـــة
التي تعتمـد على محــرك 8 
شــكل  على  األســــطوانات 
حــــرف V وبـقـــــوة 480 
الدراجــــة  وتعتمد  حصان، 

النارية على محرك V8 سعة 3 ليتر بقوة تصل إلى 480 حصان، 
وبفضله تصل الســرعة القصوى إلى 350 كلم/س، وقد تم تصميم 
المحرك في إطار أنبوبي شبكي، وتقف الدراجة على قاعدة عجات 
بطول 1650 ملم، كما تم تجهيزها بناقل حركة سداسي التعشيقات.

أحدث سيارات “لينكولن”
 Lincoln شـــــركة  كشــفت 
التابعة لفــورد األميركية، عن 
نموذجها األحدث من سيارات 
aviator التــي تعتبر من بين 
أشهر السيارات الرباعية الدفع، 

وبالرغم من أن ســيارة aviator grand touring الهايبرد جاءت 
بهيــكل كبير، إال أنها زودت بتقنيات حديثة تجعلها قادرة على قطع 
مســافة 100 كلم بمعدل استهاك للوقود يبلغ 10.23 ليتر، وتعمل 
بمحرك بنزين 6 أســطوانات، ومحرك كهربائي إضافي، يمنحانها 
معــاً قوة تعــادل 494 حصاناً. أما المقصــورة الداخلية فجاءت بها 

لمسة من العصرية ومزيداً من الفخامة بهيئتها.

تفاؤل “هيونداي” و“كيا” في 2020
توقعت شــركة هيونداي 
موتـــورز، والشـــقيقـــة 
كيا موتـــورز، صانعـــا 
الســـــيـارات، ارتـفــــاع 
 %  5 معــا  مبيعاتهمــا 

هــذا العام، بعد أن أخفقتا في تحقيق هدفهما الســنوي للعام الخامس 
على التوالــي، وأعلنا تراجع مبيعاتهما العالمية 3 % ســنة 2019 
إلى 7.19 مليون ســيارة، بينما كان المستهدف 7.6 مليون. وتحتل 
“هيونداي” و“كيا” معاً المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المبيعات، 
لكن ستتراجعان إلى المركز السادس بعد إتمام االندماج المزمع بين 

فيات كرايسلر وبي.اس.ايه، الشركة المصنعة لسيارات بيجو.

“فولفو” تكشف عن سيارتها الجديدة

أطلقت شــركة فولفو الموديل الجديد من سيارتها S90، التي تنتمي 
لفئــة موديات الصالون الفاخــرة، والتي تطــل برتوش تصميمية 
وتغييرات على نظام الدفع، وتتميز السيارة من خال بعض الرتوش 
التصميميــة على المئزريــن األمامي والخلفي مــع مصابيح خلفية 

بألوان جديدة.

Ceed Sportswagon الهجين من “كيا”

أعلنت شــركة كيا عن طرح موديل هجين Plug-in من ســيارتها 
الكومبي Ceed Sportswagon المدمجة.

وتعتمد السيارة الكومبي Ceed Sportswagon على منظومة دفع 
هجين تتألف من محرك بنزين ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 104 

كيلوواط وعزم 141 حصان.
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نظام جديد من شركة هوندا

 Augmented تخطط شــركة هوندا للكشــف عن نظــام القيــادة
Driving Concept خــال فعاليــات معــرض اإللكترونيــات 

CES بمدينة الس فيغاس األميركية.
وأوضحــت “هونــدا”، أن نظامهــا الجديد مســتعد دائمــاً للتدخل 
والتحكــم فــي توجيه الســيارة عنــد الضــرورة، مشــيرة إلى أنه 
يوفــر 8 أوضــاع يمكن تفعيلها عبر المفاتيــح، وتراقب العديد من 
المستشعرات قائد السيارة أثناء القيادة من أجل التبديل بساسة بين 
األوضاع الفردية. ويعد المقود أحد األجزاء الهامة للنظام الجديد، 
فمن خال النقر مرتين على المقود يبدأ تشــغيل الســيارة، كما أن 

السيارة تتسارع بالضغط على المقود وتتباطأ بسحبه.

“سوني” ُتفاجئ العالم

كشفت شركة “سوني كورب” عن إحدى كبرى مفاجآت دورة 2020 
لمعرض الس فيغاس الدولي لإللكترونيات، بإعانها تطوير سيارة 
كهربائية باســم “فيجن إس”، التي تحتوي على 33 نظام استشعار، 
لرصد األشخاص واألشياء، والتعرف عليها داخل وخارج السيارة، 
كمــا يحتوي النموذج االختباري لســيارة “ســوني” المنتظرة على 
تكنولوجيا “ليدار”، لقياس المســافات ثاثية البعد بشكل فوري من 
خال اســتخدام أشــعة الليزر التي تنطلق من السيارة، وتسقط على 
األشياء المحيطة، ثم ترتد إلى السيارة، وهو ما يعزز عوامل األمان 

والسامة فيها، ويوفر المزيد من تقنيات القيادة الذاتية.

سيارة وقودها الهيدروجين من تويوتا

أعلنت شــركة تويوتا، عن طرح سيارة من الجيل الثاني من طراز 
Mirai المعتمــدة علــى وقود الهيدروجين، وذلــك في خريف عام 
2020. ويظهر هذا الطراز بطول 4.98 متر، وعرض 1.89متر، 

مع ارتفاع 1.47 متر.
كذلك، تقف السيارة الجديدة على قاعدة عجات بطول 2.92 متر، 
وهي تشــتمل على 5 مقاعد بدالً من 4، وتزخر المقصورة الداخلية 
بالعديد من حليات النحاس وشاشــة قيــاس 12.3 بوصة مع أجهزة 
قيــاس رقمية بالكامل. ولم تفصح “تويوتا” عن معدالت أداء أو قيم 

.Mirai استهاك سيارة

تغيير هوية سيارات األجرة في السعودية

يشــهد قطاع األجرة في الســعودية نقلة نوعية تنفذها الهيئة العامة 
للنقــل بالتعاون مع الهيئة العامة للســياحة، حيث تم تطوير الشــكل 
الخارجي لســيارات األجرة والخدمات الداخلية بالســيارة، إذ تتسم 
مركبــات األجرة المطــّورة بهوية واحدة تتخذ مــن اللون األخضر 
بصمة تميزها، كما تشمل تجهيزاتها الداخلية الحديثة على مميزات 
عديــدة مــن بينهــا خاصيــة الســداد اإللكتروني لألجــرة، وترتبط 
المركبات بتقنيات التتبع الحديثــة، مع اتصالها بالخرائط.باإلضافة 

إلى تطوير مهارات السائقين وكفاءتهم المهنية.
ومن المقرر أن تبدأ سيارات األجرة الجديدة بالظهور في المطارات 

السعودية، وسيستمر التغيير تدريجياً ليشمل المملكة كافة.
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نظام رخيص للمساعدة في القيادة

 ،coAssist أطلقت شــركة “زد إف”، نظام المساعدة على القيادة
بســعر 1000 دوالر أميركي لفئات الســيارات الدنيا. ويعمل نظام 
coAssist على رفع درجة السامة واألمان من ناحية وزيادة سبل 
الراحة من ناحية أخرى. وأشــارت الشــركة، إلى أنــه يدعم القيادة 
اآللية بمســتوى +2، واعتماداً على بيانــات الكاميرا والرادار يتيح 
نظــام coAssist وظائف أوتوماتيكية، مثل المســاعدة في الحفاظ 
على حارة الســير والمساعدة عند تغيير حارة السير والمساعدة في 
الزحــام والتعرف على الافتــات المرورية، باإلضافــة إلى منظم 

السرعات والحفاظ على مسافة األمان.

Virtual Visor بورش” تكشف عن“

كشــفت بورش عن حاجب الشمس الرقمي Virtual Visor، الذي 
يمثل حاً لمشــكلة ضيق مجال الرؤية األمامي من خال اســتبدال 
الحاجب الكاسيكي بشاشة LCD شفافة وكاميرا موجهة على قائد 
السيارة. وتراقب كاميرا Virtual Visor بالمقصورة الداخلية وجه 
قائد الســيارة أثناء القيادة، لكي تتعرف الخوارزميات المستندة على 
الــذكاء االصطناعي على مناطق بالوجه مثــل العين واألنف والفم 
وكذلك الظل، ويتم تحليل محل نظر قائد الســيارة باستمرار، بحيث 
يتم تظليل مساحة صغيرة فقط على الشاشة ويتم إنشاء ظل فقط في 

منطقة عيني قائد السيارة.

ثورة في عالم النقل الجماعي

بدأت “بريســتول” البريطانية باختبار مركبات جديدة ذاتية القيادة، 
وطّورت الكبســوالت في إطار مشــروع Capri، وهي نتاج عمل 
مشــترك بين شــركة AECOM ومختبــر بريســتول للروبوتات 
وتطوير المركبات ذاتية التحكم. ويدار مشروع هذه الكبسوالت من 
قبل 17 شــركة ومؤسســة، بما فيها جامعة غرب إنكلترا، وجامعة 
بريســتول، ومطــار هيثــرو، وفي حال نجاح المشــروع ســتعتمد 
الكبسوالت كوسيلة للنقل العام في العديد من المناطق في بريطانيا، 
وتمتلك كبسوالت Capri أنظمة قيادة ذاتية تمكنها من التحرك من 
دون ســائق، وتعتمد هذه األنظمة على رادارات وأجهزة استشــعار 

وكاميرات وأنظمة تعمل بالذكاء الصناعي.

شراكة بين “هيونداي” و“أوبر”

تســتعد شركة هيونداي، لشراكة مع “أوبر” األميركية في مشروع 
“التاكسي الطائر”، حيث تطّور “أوبر” هذه الخدمة منذ عدة أعوام.

الجدير بالذكر، أن “هيونداي” هي أول شــركة سيارات تتعاون في 
ذلك المشروع. وقال مدير شركة هيونداي، يونجشو تشي، إن سيارة 
التاكســي الطائر لهيونــداي ذات المحركات اإللكترونية، ســتطير 
بهدوء أكثــر من طائرة مروحية، وستســتخدم نظاماً للمظات من 

أجل الهبوط اآلمن في حالة الطوارئ.
وتخطــط “أوبــر” إلتاحة  هذه الخدمة تجاريــاً بحلول عام 2023، 
وستكون مدينتي لوس أنجلوس وداالس ومدينة ملبورن األوسترالية، 

أول األماكن التي ستتاح فيها تلك الرحات.
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“دو” تبث احتفاالت رأس السنة الصينيةكيه بوب كريزي في القرية العالمية

أعلنت “القرية العالمية” في دبي اســتضافتها للعرض الموســيقي 
المســرحي األول في العالم حول موســيقى البــوب الكورية  “كيه 
بــوب كريزي”، والــذي يروي قصة مجموعة من الشــباب الذين 
يسعون للشــهرة، لتكون القرية العالمية منصة االنطالق الرسمية 

األولى للعرض قبل أن يبدأ بجولة في جميع أنحاء العالم.
ويضم العرض الموسيقي المكون من 14 فناناً من كوريا الجنوبية، 
أحــدث إصدارات أغاني الكيــه بوب التي يقدّر ســوقها بمليارات 

الدوالرات.

تعاونت “دو” التابعة لشــركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة، مع 
مجموعة الصين لإلعالم لتوفير خدمات بث احتفاالت رأس الســنة 
الصينيــة الجديــدة “عيد الربيع” 2020 في اإلمــارات على الهواء 

مباشرة باالعتماد على شبكة الجيل الخامس المتطورة من “دو”.
وشــهد االحتفال الذي نظمته اإلمارات في “ســيتي ووك” يوم 17 
يناير/كانون الثاني اســتخدام مجموعة الصين لإلعالم هواتف ذكية 
داعمة لتقنيــة الجيل الخامس لتوفير خدمة البث المباشــر للهواتف 
المتحركة وأجهزة الراوتر مع إمكانيات كاميرا بدقة 4K  لتصوير 

وبث احتفاالت هذه المناسبة.

“كانون” تدعم معرض الحياة البرية

قامت شــركة “كانون” بالشــراكة مع “باوز تريلز”، الجمعية التي 
تخدم قضايا الحفاظ على الحياة البرية والحفاظ على البيئة للمستقبل 
وشــريك التصوير الرســمي، بدعم معارض الحياة البرية المتعددة 
والفعاليــات الحوارية في دولة اإلمارات، وأولها معرض التصوير 
TheVanishing Pole، وهــو معــرض يضــم مجموعة مميزة 
للصــور الفوتوغرافية التي التقطها نيتــن مايكل، المصور العالمي 

الحائز على جوائز في مجال الحياة البرية.
وقد تم تصوير جميع مواضيع المعرض من خالل كاميرة كانون من 
طــراز EOS R كاملة اإلطار وغير مزودة بمرآة ما يجعلها خياراً 

مثالياً لتسهيل التقاط الصور.

فوائد مشاهدة األفالم في السينما

كشفت دراســة حديثة عن فوائد مشاهدة األفالم في السينما لصحة 
الجسد والذهن، ووجد الباحثون أن معدل ضربات القلب في السينما 
يزداد بنفس مقدار ممارسة التمارين البدنية الخفيفة لمدة 45 دقيقة، 
وأضاف الباحثون أن الجســم يتفاعل وينشــط عندما يصبح الدماغ 

في أقصى درجات تركيزه مع الفيلم.
ويســاهم التركيز مــع األفالم داخل قاعة الســينما، في دعم أنظمة 

التركيز والذاكرة داخل الدماغ.
كما أشــار الباحثون، إلى أن مهارات حل المشــكالت داخل المخ، 
والتي تنشــط مع متابعة أحداث ومغامرات الفيلم، تعد تمريناً جيداً 

للمخ.

92



جديد عموميات

شباط/فبراير 2020 | البنك والمستثمر

مدير جديد لـ“ميلينيوم وكوبثورن”
عيّنــــت فـنــــادق “ميلينيـــوم” 
و“كوبثورن مكة النســيم” أكبر 
ومنتجعــات  فنــادق  مجموعــة 
ميلينيـــوم الشـــــرق األوســـط 
وإفريقيا، محمد عبد الفتاح مديراً 
عامــاً للفندقيــن، والــذي يمتلك 
خبرة طويلة تمتد على مدى 23 
عاماً في مجــال الضيافة. وتقلد 
عبد الفتــاح العديد من المناصب 
في أشــهر الفنــادق، وانضم إلى 

ميلينيوم عام 2018 مديراً عاماً لفندق “إم مكة” من ميلينيوم.

باريش ينضم لـ“سيكيوروركس”
أعلنت شركة “سيكيوروركس” 
الســيبراني  باألمن  المتخصصة 
عن تعيين باول باريش بمنصب 

المدير المالي الجديد.
وسيتولى باريش قيادة العمليات 
الماليــة للشــركة حــول العالم، 
بما في ذلــك التخطيط والتحليل 

المالي، وشــؤون المحاســبة، وعالقات المســتثمرين.
وبهذه المناســبة، قال باريش: أتطلّع للعمل وفق اســتراتيجية مالية 
تســاعد “ســيكيوروركس” على تزويد العمالء بأفضل مســتويات 

الحماية المتاحة.

إلهام القاسم رئيسًة في “ديجيتل 14”
أعلنت شــركة “ديجيتــل 14” للتحول 
الرقمي والتحليالت التطبيقية واستدامة 
أمــن الشــبكات اإللكترونيــة، ومقرها 
أبوظبــي، عــن تعيين إلهام القاســم في 

منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
تتمتع القاســم بخبرات واســعة النطاق 
في أعمال القطاع الخاص، حيث تولت 
اإلشــراف على محافظ اســتثمارية في 
قطــاع التكنولوجيا بما في ذلك عمليات 

دمــج واســتحواذ، إلــى جانــب اضطالعها بــدور كبير فــي قيادة 
المبادرات الداعمة لالستراتيجية االقتصادية لحكومة أبوظبي.

أسعد مديرًة لدى “سيسكو”
تعيين  أعلنت “سيســكو” عــن 
ريم أسعد، نائب الرئيس الجديدة 
للشــركة فــي منطقــة الشــرق 

األوسط وأفريقيا.
وصرحت الشــركة، ان أســعد 
إدارة  عــن  مســؤولة  ســتكون 
أعمالهــا فــي منطقــة الشــرق 
األوسط وأفريقيا، باإلضافة إلى 
تعزيز مكانة “سيسكو” كشركة 
رائدة في مجال التكنولوجيا في 

المنطقة.

مدير جديد لـ“سونا”
عـيّـــن رئـيـــــس 
الــــــــــــــوزراء 
الســـــــودانــــي، 
عبــد هللا حمدوك، 
الصحافي محمـــد 
عـبـــد الحميـــــد، 
مديراً عاماً لوكالة 
الســودان لألنبــاء 

الحكومية.
يذكر، أن عبد الحميــد عمل في عدة وكاالت اعالمية، منها إذاعة 

هولندا، وأسس قناة سودان بكرة.

مجلس أعمال لبناني في الكويت
أعلنت سفارة لبنان 
عن  الكويــت  فــي 
مجلــس  تأســيس 
األعمــال اللبنانــي 
مجلــس  وتعييــن 
إدارة تأسيســي له، 
ضم نخبة من رواد 

األعمــال والمديرين التنفيذيين اللبنانييــن في الكويت. وعقد مجلس 
اإلدارة جلسته األولى في منزل السفير اللبناني بحضور االعضاء، 
حيــث افتتح االجتماع القائم بأعمال الســفارة اللبنانية الســفير جان 

معكرون، معتبراً أن عنوان مجلس األعمال هو األمل والرؤية.
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مركز عالمي للبحث والتطوير بمصر
التقــى وزيـــر 
االتصــــاالت 
وتكنولوجيــــا 
ت  مــــا لمعلو ا
ي  لمصــــــر ا
عمرو طلعـت، 
رئيـــــس  مــع 
شــــركة أفايــا 
نضال  العالمية 

أبــو لطيــف، لبحث التعاون في مجــاالت تأهيل وتدريــب الكوادر 
البشرية واســتخدام منصات برمجيات الشركة الذكية لتقديم أفضل 
الحلــول التكنولوجيــة لدعــم التحول الرقمــي، وتنميــة المهارات 
المصرية لتعزيز تنافســيتها على الصعيد العالمي وتحســين جودة 
الخدمات. وتم االتفــاق على إطالق مركز عالمي لتطوير وتحديث 
برمجيات شــركة أفايا فــي مصر، وتقدم خدماتها لــكل الدول التي 
تعمل به، حيث سيمثل بيئة مناسبة لدعم االبتكار وتوطين االبداع في 
البحث والتطوير للتقنيات الذكية والبرمجيات والحلول القائمة على 

الحوسبة السحابية ورفع كفاءة المهارات البشرية.

The Minister's Award لبناني ينال جائزة

نال عضــو مجلس نقابة أصحــاب المطاعــم والمقاهي والمالهي 
 The Minister’s  والباتيسيري في لبنان، عارف سعادة، جائزة
Award التــي تمنحهــا الحكومــة اليابانية ألفضل مســّوق للثقافة 
اليابانية في مجال السوشي، وهي جائزة ينالها أول لبناني وعربي 

وتُعطى للمطاعم الموجودة خارج لبنان.
يشــــار، إلى ان عـارف ســــعادة، تســـلـــم الجائــزة في حضور 
رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، ووزير الثقافة الياباني، أيتو 

تاكي.

ندوة مصرفية في غرفة تجارة دمشق“البركة سورية” يكّرم موظفيه

كــرم بنــك البركة ســورية عدداً مــن موظفيه مــن مختلف فروع 
وادارات البنك، الذين اتموا دورة للعلوم المالية والمصرفية تهدف 

لتطوير مهاراتهم المالية.
وقد قــام الرئيس التنفيذي لبنك البركة محمــد عبد هللا حلبي بتكريم 
األوائل وتوزيع الشــهادات عليهم. وصرح بهذه المناســبة: “نولي 
أهمية لتهيئة وتطوير الكوادر البشرية العاملة، وانتقاء فريق العمل 
عبــر آلية اســتقبال عادلــة ومهنية للســير الذاتية تعتمــد على تقييم 
الكفــاءات والمؤهالت المناســبة لكل منصب وظيفــي على حدة و 
تمتد من خالل دورات التأهيل والتطوير الذي يخضع لها الموظفين 

خالل عملهم في البنك”.

ضمن جهوده لدعم المشــاريع والمبادرات الشبابية، قدم بنك الشام 
جلســة تعريفية بخدمــات المصــرف ومنتجاته وطبيعــة أعماله، 
بالتعــاون مــع مركز ريادة األعمــال التابع لغرفة تجارة دمشــق، 
وتضمنت الجلسة تعريف المشاركين بالتسهيالت التي يقدمها البنك 
لتحفيز المشــاركين على تطوير مشــاريعهم واســتخدام الخدمات 
المصرفية كقيمة مضافة ألي مشــروع، باإلضافة إلى شرح أنواع 

الحسابات المصرفية.
قــدم الندوة، مدير الفرع الرئيســي لبنك الشــام، ســامر يبرودي، 
بحضور ممثلين عن المشــاريع الشــبابية المتنوعــة في المجاالت 

الثقافية والخدمية والتعليمية والبرمجة.
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برج خليفة يبهر العالم

قبــل لحظــات من دخول العقــد الجديد 2020، تحــول برج خليفة 
فــي دبي إلى تحفة فنيــة، جمعت عروض هائلــة لأللعاب النارية 
واألضــواء، اســتمر إلى زمن قياســي بلــغ ثماني دقائــق وثالثة 
وأربعــون ثانيــة، اضافــة الــى المؤثــرات الضوئيــة والصــور 

والموسيقى المتناغمة مع أداء نافورة دبي الراقصة.
يشــــار إلــى ان شــــركة “اعمار”، هــي من تولــت تصيميم هذا 
العرض، الذي حضره أكثر من مليون مشـــاهد في منطقة وســـط 
مدينة دبي )أحد أهم المشاريع العقارية الرائدة التي طورتها شركة 

إعمار(.

وفد مالي إماراتي في هونغ كونغ

بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة 
فــي كل القطاعــات االقتصادية وخاصة القطاع المالي، شــاركت 
وزارة المالية االماراتية في المنتدى المالي اآلســيوي، والذي ُعقد 
مؤخــراً في هونغ كونغ. وقد تــرأس الوفد اإلماراتي وكيل وزارة 
الماليــة، يونس حاجي الخوري، الــذي اجتمع مع نظيره في هونغ 

كونغ.
يُذكــر، ان وزارة الماليــة قــد وقعــت اتفاقيــة للتشــجيع والحماية 
المتبادلة لالســتثمارات بين دولــة اإلمارات وحكومة منطقة هونغ 

كونغ اإلدارية في جمهورية الصين.

القرية العالمية تحتفل بالسنة الصينية

احتفلت “القرية العالمية” الفعاليات الخاصة باحتفاالت رأس السنة 
الصينيــة 2020. ووفرت القرية لضيوفها فرصة االحتفال بحلول 
السنة الصينية في أجواء مليئة بالمتعة والفرح، حيث صممت نموذج 
لمبنى “الباغودا” الذي يمثل القصر الثقافي الصيني، يحيط به تنين 

صيني ضخم يجسد الرمز الوطني للصين.
واستمتع الضيوف بمشــاهدة عروض رقصة التنين الصينية، التي 
تعتبــر من أهم العروض الثقافية الشــعبية الصينيــة، وتم تقديمها 3 
مــرات يومياً خالل فتــرة االحتفــاالت، إضافة إلى رقصة األســد 

الصينية الشعبية.

اإلمارات تبحث التعاون مع كازاخستان
اســتقبل مدير 
عــام الهيئـــة 
االتحـاديـــــة 
للمواصــالت 
الـبــريـــــــة 
والبحـريـــــة 
اإلمـاراتــــي 
أحمد محمـــد 
شـــــــريــف 

الخــوري، في مكتبه بأبوظبي، ســفير جمهورية كازخســتان لدى 
دولــة اإلمــارات، ماديــار ميتيلبيكــوف. وخالل اللقاء اســتعرض 
الخــوري مجموعــة المبادرات والمشــروعات الرائــدة والمبتكرة 
التــي تنفذها الهيئة في إطار دورها التنظيمي والرقابي لقطاع النقل 
البــري والبحري تحقيقــاً لرؤية القيادة التي تشــكل خارطة طريق 
الســتراتيجية الهيئة ومبادراتها. وتركــزت المباحثات على تعزيز 
التعاون والتنســيق بين الجانبين، وتبادل الخبــرات في قطاع النقل 
البري واالستفادة من أفضل الممارسات، فضالً عن مناقشة مسودة 

مذكرة تفاهم ثنائية في مجال النقل البري بين الدولتين.
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منصة الدفع الموحدة ألبوظبيتمكين المرأة في الشحن البحري

أطلق مؤتمر ومعرض “بريك بلك الشرق األوسط”، مبادرة “ملتقى 
النســاء العامالت بقطاع الشــحن البحري” في الدورة الخامسة من 
الحــدث ومن المقرر انعقاده يومي 25 و26 فبراير/شــباط 2020. 
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتضافرة لزيادة تحســين إدماج 
المــرأة في الصناعة البحرية في أعقــاب مبادرة “تمكين المرأة في 
صناعة شــحن في الشرق األوسط”، وشهدت مشــاركة العديد من 

سيدات األعمال البحرية وحضور قياسي من المشاركين.
وانعقد المؤتمر والمعرض تحت رعاية وزير تطوير البنية التحتية 
في اإلمارات ورئيس الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية 

عبدهللا بحليف النعيمي، في مركز دبي التجاري العالمي.

نّظمت هيئة أبوظبي الرقمية بالتعاون مع بنك أبوظبي األول، ورشة 
للتعريف بمشــروع منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي، 
الذي يهدف إلى توحيد واجهات الدفع عبر جميع القنوات الحكومية 
في منصة واحدة، بما يســهم في تسّهيل عملية دفع رسوم الخدمات 
الحكوميــة على المتعاملين والمســتثمرين، وتبســيط عمليات الدفع 
الرقمي. وســيوفر مشــروع منصة الدفع الرقمــي الموحدة تجربة 
متعاملين موحدة وسهلة وآمنة ومرنة، تتميز بالكفاءة وتقليل النفقات، 
وتوفير خيــارات دفع متعددة للخدمات الحكومية، وتوفير المحفظة 
الرقمية إلمكانية الدفع بشكل استباقي، باإلضافة إلى توفير خاصية 

الدفع مرة واحدة لخدمات جهات متعددة.

رأس الخيمة تستضيف قمة باتا 2020

أعلن اتحاد وكاالت الســفر لدول الباســيفيك “باتا” المؤسســة غير 
الربحيــة المعنية بتطوير قطاع الســياحة والســفر في منطقة آســيا 
والمحيط الهادئ، عن تنظيم فعاليات القمة الســنوية لالتحاد 2020 
التي تســتضيفها هيئة رأس الخيمة لتنمية الســياحة خالل الفترة ما 
بين 31 مارس/آذار إلى 3 أبريل/نيســان في مركز الحمرا العالمي 
للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة. وســيتطرق جدول أعمال 
القمة الشامل إلى موضوع “الشراكات نحو المستقبل”، كما سيوفر 
منصــة تفاعليــة ألعضاء وشــركاء االتحاد مــن القطاعيــن العام 

والخاص لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه هذه الصناعة.

أكبر رحلة للسيارات الكهربائية

من اجل دعم تســارع تبني واعتماد الســيارات الكهربائية في العالم 
وتســليطا للضوء على مزايا التنقــل الكهربائي الذكي، تنطلق اكبر 
رحلة للســيارات الكهربائية في العالــم EVRT، للعام الرابع على 
التوالي والتي ســوف تقام هذه الســنة في دبي،  في الـ25 من شــهر 
مارس/اذار المقبل، وتستمر 5 أيام بمسافة 1000 كيلومتر، مغطية 
الكثير من المعالم الرائعة لدولة االمارات، يشــارك فيها 7 شركات 
مصنعة للســيارات الكهربائية و100 مشارك مع وجود 25 سيارة 
كهربائية ستســير في قافلة واحدة، تزامنا مع إطالق محطات شحن 

جديدة على طول طريق الرحلة.
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شباط/فبراير 2020 | البنك والمستثمر

منتدى لالستثمار في قطاع الفضاء

نظمــت وكالة اإلمــارات للفضاء بالتعاون مع وكالة لوكســمبورغ للفضاء وســوق 
أبوظبي العالمي، “منتدى اإلمارات - لوكســمبورغ لالســتثمار في قطاع الفضاء”، 
والذي يأتي في إطار زيارة وفد اقتصادي رسمي من حكومة لوكسمبورغ إلى دولة 

اإلمارات.
حضر المنتدى، األمير غيوم ولي عهد دوقية لوكســمبورغ الكبرى، وإتيان شــنايدر 
نائــب رئيس الــوزراء ووزيــر االقتصاد ووزيــر الصحة بحكومة لوكســمبورغ، 
والدكتور أحمد بن عبد هللا حميد بالهول الفالســي وزير دولة لشــؤون التعليم العالي 
والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء، والدكتور المهندس 
محمــد ناصر األحبابي مدير عام الوكالة، وجمعــة الهاملي مدير إدارة تنفيذي أول، 
االســتراتيجية وتطويــر األعمال لدى ســوق أبوظبي العالمي، إلــى جانب عدد من 

المسؤولين والمهندسين والخبراء.
وسلطت وكالة اإلمارات للفضاء خالل المنتدى الضوء على الخطة الوطنية لتعزيز 
االســتثمار الفضائي ودورها في دعم المســتثمرين اإلماراتييــن، إضافة إلى الفوائد 
االستراتيجية التي يمكن جنيها من هذا القطاع، إذ تعتمد خطة تعزيز االستثمار على 
قطاع الفضاء المتنامي في الدولة، حيث تدعم الشراكات الدولية، وتشجع االستثمار 

في قطاع الفضاء داخل وخارج الدولة.
كما اســتعرض المشــاركون في المنتدى فــرص التعاون المحتملة وأهمية إنشــاء 
منظومــة عمل قوية فــي قطاع الفضاء ومشــاركة الخبرات االســتثمارية في هذا 
المجال، وناقشــوا الفرص االســتثمارية المتاحة وتوجهات الســوق األوروبية في 
قطــاع الفضاء، فضالً عن تســليط الضوء على دور لوكســمبورغ كبوابة لســوق 
االســتثمارات األوروبية في مجال الفضاء، مع التركيز بشكل خاص على شركات 

سالسل التوريد في هذه السوق.
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في االحتجاجات األخيرة لالنتفاضة الشعبية اللبنانية شهدنا عنفاً غير مسبوق. عنف في 
الوســط التجاري وأمام مجلس النواب وفي منطقة الحمراء أمام مصرف لبنان. اختلفت 
األمور عما كانت عليــه االنتفاضة في أيامها األولى، من دون أن يعني ذلك أن المواجهات 
التي اســتخدمت فيها قوى األمن أيضاً عنفاً وقمعــاً، انتقلت الى مرحلة جديدة. ذلك أن 
العنف لم يكن خيار المنتفضين الســلميين وهو ليس عنفاً ثورياً بالشكل الذي يحاول 
البعض إظهاره، طالما انه اقتصر على مجموعات محددة، بعضها يتولى وظائف لحسابات 
سياسية على خطي المعارضة والسلطة، وان كانت مجموعات أخرى انجرت الى المواجهة 
بسبب عنف السلطة ذاته الذي ال يميز بين المتظاهرين، ال بل تدفع الجميع الى الفوضى 

لتبرير قمعها.

االنتفاضة التي اســتقطبت مجموعات متنوعة من الشبان والشابات، ودفعت بالطالب 
والتالمذة للنزول الى الشــارع والساحات طوال ثالثة أشهر، وأظهرت جياًل جديداً ساهم 
في تزخيمها، على رغم بعض االخفاقات ومحاوالت االختراق والتوظيف، حققت انجازات 
بسلميتها، فكانت عصية على كل مشاريع التفكيك والضغوط التي مورست ضدها من 
جهات مختلفة، وكســر شبابها الوالءات وعروا الطبقة السياسية من دون أن يخرج أي 
طرف وينســب انجازات االنتفاضة له. حتى أن بعض القوى الطائفية التي هددت بشارع 
مقابل شارع وبمربعات قبالة الناس المنتفضين اضطرت الى تغيير أسلوبها لعدم قدرتها 
على ضبط جمهورها، إلى حد قررت مجاراة االنتفاضة واختراق جسمها وتنفيذ مشاريع 
للوصول الى أهدافها، وهناك شــواهد كثيرة كيف انتقلــت االعتصامات أمام مصرف 
لبنان الى عنف ضد المصارف وكذلك في الوسط التجارين ورسائل لها أهداف سياسية 
ال تصب في مصلحة االنتفاضة انما تفيد قوى أهلية وأخرى في السلطة تحاول أن تكون 

صاحبة القرار في البلد.

ما حصل من مواجهات عنفية، تتحمل مســؤوليته السلطة بالدرجة االولى، طالما هي 
عاجزة عــن اطالق مبادرة انقاذيــة وبرنامج انتقالي اصالحي. وهي فــي المقابل تدفع 
البلد الى االنهيار وتخلف المزيد من الفقراء والجياع الذين لن يجدوا اال الشــارع للتعبير 
عــن غضبهم، وكذلك الطالب والتالمذة الذين ســيجدون أنفســهم خارج جامعاتهم 
ومدارسهم لعجز ذويهم عن دفع األقســاط، ال بل عجزهم عن مواجهة االعباء في ظل 
تراجع القدرة الشرائية والمعيشية، ويدل ذلك على أن اللبنانيين سيختارون الشارع الذي 
ســيتحول الى العنف باشكال مختلفة، وربما الفوضى. لكن العنف ليس طريقًا للتغيير 
وهو قد ينعكس سلبًا على مشاركة الناس في االحتجاجات ويريح السلطة والحكومة 

لتنفيذ مشاريعهما.

العنف ليس طريقًا للتغيير
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