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وس  ي الدول، بل أن الف�ي
ار االقتصادية �ف تداعيات أزمة كورونا ال تقترص عىل االأ�ف

ّ وجه العالم وأطاح بثوابت كانت ح�ت االمس القريب من المحرمات. ال  ذاتــه غ�ي
أحد يعرف أو يتصور كيف ســيكون العالم ما بعد كورونا، فهل يبقى النظام 
ي ارتدادات يســلك معها العالم مسارات معالمها 

العالمي هو ذاته أم ندخل �ف
غ�ي واضحة ح�ت االآن.

الواقع أن وباء “كوفيد - 19” فرض تحديات وجودية. هو سيغ�ي الكث�ي مما 
ي أنماط اقتصادية وب�ف دولية لن تكون منطقتنا 

ي العالم، وسيغ�ي �ف
نعرفه �ف

وس  ي الدول. فإذا ألزم الف�ي
ات �ف ي تتأثر بمحصلة التغي�ي

بعيــدة عنها، وهي ال�ت
ي أن الحياة 

ي منازلهم، يع�ف
أك�ث من 3 مليارات ونصف المليار إنسان عىل البقاء �ف

كلها عىل الكوكب تعطلت وتوقفت االأعمال وألغيت النشاطات، وبات عىل الدول 
الغنيــة أن تواجه الركود بوضع خطط انعاش لالقتصاد المتع�ث وتقديم قروض 
ي أوروبا 

يليونات الدوالرات، خصوصاً �ف كات وتعويض الخسائر المتوقعة ب�ت لل�ث
كية. والواليات المتحدة االأم�ي

ب وباء كورونا كل قواعد االنتاج، ولم يبق غ�ي االنتظار قبل أن يجد العالم  �ف
وس ومنع تفشيه أو وصوله اىل الذروة ، ح�ت أن دوالً مثل  لقاحاً لمواجهة الف�ي
فالسها ولمواجهة تحديات  كات منعاً الإ فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لوحت بتأميم ال�ث
وس قد  وس. لكن منطقتنا ســتواجه أك�ث من مجرد تع�ث اقتصادي، فالف�ي الف�ي
ف اىل خط فقر جديد، فكيف ببلد مثل لبنان يواجه أزمات متعددة  يدفع المالي�ي
وشــبه انهيار وإفالس، وهي تحديات تفرض عىل هذا البلد أن يضع خططاً 
استباقية ليس لمكافحة الوباء فحسب بل تحســباً وطلب مساعدات تعينه عىل 

الصمود والعودة إىل االنتعاش.

أخطار كورونا وتجاوز االأزمة الصعبة
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أعلن بنــك عوده، أن األرباح الصافيــة لمصرفه التابع 
في تركيا Odeabank A.S، سجلت نمواً سنوياً بنسبة 
314,71 % لتصــل الــى 71,12 مليــون ليــرة تركية 
)11,96 مليــون دوالر أميركــي( خالل عــام 2019، 
مقارنــة بأرباح بلغت 17,15 مليون ليرة تركية )3,24 

مليون دوالر( في عام 2018.
أمــا علــى صعيــد الميزانيــة، فقــد نمــت موجودات 
المصــرف بنســبة 4,03 % خــالل العــام  الماضي، 
لتصل الــى 32,67 مليــار ليرة تركيــة )5,49 مليار 
دوالر(، بالرغم من تراجع محفظة التسليفات الصافية 
بنســبة 5,81 % الى 19,31 مليار ليرة تركية )3,25 

مليار دوالر أميركي(.

تسهيالت جديدة للصناعيين اللبنانيين Odeabankنتائج قوية لـ
التابع لبنك عوده

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، 
عــن مبادرة مالية إنقاذيه، بإنشــاء منصة 
)مزيج من صندوق مخصص للتسهيالت 
االئتمانية وشــــركة تكنولوجيا ماليـــة - 
FinTech( مقرهــا أوروبا، هدفها خدمة 
اللبنانــي وتوفيــر تســهيالت  االقتصــاد 
قصيرة األجل للمستوردين والمصدرين، 
بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية، 

وبالتنســيق مع جمعية الصناعيين اللبنانييــن ووزارة الصناعة، وتلتزم هذه المنصة 
بالمعايير البيئية واالجتماعية والمتصلة بالحوكمة، وفقاً لمعايير الممارسات الدولية، 
وهــي ترمي إلى جمع حوالــى 750 مليون دوالر أميركي وإنشــاء برنامج إقراض 
مستدام وقابل للتطوير، لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطي الحجم على تمويل 

استيراد المواد األولية بما يقارب 3 مليار دوالر أميركي سنوياً.
ويشكل المصرف المركزي ركيزة سيادية في إطار هذه المبادرة، إلى جانب عدد من 
المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل اإلنمائية ومديري األصول البديلة 
والمكاتب العائلية Family Offices، إضافة إلى الصناعيين الراغبين باالستثمار.

ويتولى رجل األعمال ألكســندر جهاد حرقوص، إدارة المنصة، وينطلق نشاطها في 
نيسان/ابريل 2020.

 رياض سالمه

حظر مصرف لبنان المركزي على متعاملي الصرف 
األجنبي، أن يشــتروا العمالت األجنبية بأســعار تزيد 
أكثر من نســبة 30 % فوق األسعار المحددة من البنك 
المركــزي، وذلك بهدف خفض ســعر شــراء الدوالر 

األميركي محلياً.
وبناء على ســعر الربــط الحالي، فــإن تعليمات البنك 
المركزي تعني أال يدفع متعاملو ســوق الصرف أكثر 
من ألفي ليرة لبنانية مقابل الدوالر الواحد. وقال البنك: 
إن علــى متعاملي الصرف األجنبــي العزوف عن أي 
معاملة ال تســتوفي هذه النســبة التــي حددها، على أن 

يسري القرار لمدة 6 أشهر.

حظر بيع الدوالر بأكثر
من ألفي ليرة لبنانية

7 قواعد لحفظ حقوق المودعين

وضــع لبنــان قواعــد جديــدة لحمايــة 
حقوق المودعين وحفظ سالمة القطاع 
المصرفــي. جــاء ذلك خــالل اجتماع 
بحضور النائب العام التمييزي القاضي 
غســان عويدات، والنائب العام المالي 
القاضــي علــي إبراهيــم، والمحاميين 
العاميــن لــدى محكمــة التمييــز مــع 
الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية 

والثاني مع جمعيــة المصارف. ونصت نتائج االجتماعين، على أن يتم الدفع النقدي 
بالعملــة الوطنيــة للمودعين، بمبلغ شــهري ال يقل عن 25 مليون ليــرة لبنانية، مع 
تمكيــن الموظفين من ســحب كامل معاشــاتهم بالعملة الوطنية نقــداً، ومن دون أي 
تقســيط. وشملت القرارات تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة واالستشفاء وتسديد 

الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويالت بالعملة األجنبية إلى الخارج.
وضمت القرارات تأمين متطلبات شــراء المســتلزمات الطبية وغيرها من األمور، 
التــي تــم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنســب المتفق عليهــا. كما تقرر تأمين 
مســتلزمات شــراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التــي ال تصنع في لبنان، 
باإلضافــة إلى عدم تحويل أموال المودعين من الدوالر إلى العملة الوطنية من دون 
رضــى العميل، بجانب مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج 

“فرش ماني” وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من األحوال.
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مصرف سورية المركزي يصدر شهادات ايداع

أعلن مصرف سورية المركزي 
عــن إصــدار شــهادات إيــداع 
الســـــورية، اإلصدار  بالليــرة 
رقم1 لعام 2020، وفق طريقة 
مزاد السعر الموحد للمصارف 

التقليدية العاملة في سورية.
والقيمة االســمية لشهادة اإليداع 
الواحدة 100 مليون ليرة سورية 

وبأجل لمدة 6 أشــهر، بينمــا يحق للمصرف المكتتب التقدم بـــ3 عروض. وبموجب 
القرار، فإن تاريخ اســتحقاق شــهادة اإليداع 6 أشــهر، بدءاً من تاريخ التسوية والحد 
األدنى لعدد الشــهادات المســموح االكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة هو 5 شهادات 

والحد األقصى بما ال يتجاوز 10 % من حجم السيولة الفائضة لكل مصرف.
يذكر، أن مصرف ســورية المركزي أعلن في شباط/فبراير 2019، إصدار شهادات 
إيداع بالليرة السورية تحت إصدار رقم1 ألول مرة بتاريخه بقيمة اسمية للشهادة 100 

مليون ليرة سورية.
في ســياق آخر، أعلن مصرف ســورية المركزي عن خفض ساعات الدوام الرسمي 
ضمن المصرف وفروعه في المحافظات، وفي المصارف وشركات الصرافة، ليصبح 
من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً. وبحسب ما نشره المصرف على صفحته 
الرسمية على “فايسبوك” فإن خفض الساعات جاء بناء على ما قررته “رئاسة مجلس 
الوزراء” بخصوص اتخاذ سلسلة من اإلجراءات االحترازية والوقائية لتجنب حدوث 

أي إصابات بفيروس كورونا.
مــن جانب آخــر، وبالتوازي مع اإلجــراءات االحترازية المطبقــة للتصدي لفيروس 
كورونــا يواصــل مصرف ســورية المركزي تقديــم مجموعة من الخدمــات المالية 
والمصرفية األساسية بهدف تسهيل عمل الجهات العامة وتبسيط معامالت المواطنين 
واختصار الجهد المبذول إلنجازها فيما علق بعض الخدمات غير المستعجلة وخفض 
عدد العاملين فيه للحد األدنى المطلوب الســتمرار العمل. وتتمثل الخدمات األساســية 
بالشــيكات والحواالت والدفعات النقدية ودفع البدالت واســتالم الودائع وشراء القطع 
األجنبي وتســديد السلف المستحقة والتســويات الجمركية ونظام التسويات المصرفية 

)إس واي جي إس(.

أطلــق اتحــاد مصــارف 
فنيتين  لجنتيــن  اإلمارات 
جديدتيــن، همــــا لجنــــة 
المالية ولجنة  التكنولوجيا 
حمايـــة المســــتهلك، و3 
لجان استشارية هي لجنة 
االمتثــال ولجنة المخاطر 
ولجنــة أمــن المعلومات، 
بهدف تعزيز نمو وتطور 

القطــاع المصرفي في اإلمــارات. وقــال رئيس اتحاد 
مصــارف اإلمــارات عبــد العزيز الغريــر: من خالل 
تشــكيل خمس لجــان جديدة، نأمــل أن نرتقي بالمعايير 
المتبعة في القطاع، وأن ندعم الرؤية التقديمة لإلمارات 
لتمكيــن المجتمع علــى كافة المســتويات. وأضاف: إن 
الركائــز التي اخترنــا البناء عليها هي ركائز أساســية 
لالقتصــاد، ومن خالل إعداد المصارف بشــكل أفضل 
للمستقبل، فإننا نبني مستقبالً أفضل لإلمارات والمنطقة.

لجان جديدة لتعزيز
القطاع المصرفي اإلماراتي

عبد العزيز الغرير

تدخل مجلس االحتياطي االتحادي األميركي لكبح انهيار 
الســوق، بضخ  كميات ضخمة من الســيولة. وقال بنك 
نيويورك االحتياطي االتحادي، إنه سيتيح 1.5 تريليون 
دوالر أميركي ألســواق القــروض ليلة واحــدة، ويبدأ 
شــراء تشكيلة واسعة من سندات الخزانة األميركية في 
إطار مشــترياته الشهرية، في تحول ينبئ بأنه قد يشرع 
في استخدام أدوات إدارة األزمات على نحو أسرع مما 
كان مخططا له. ويقول بعض المحللين، إن تدخل مجلس 
االحتياطــي قد يشــير إلى إجــراءات أعمق مــن البنك 
المركــزي األميركي من أجل تنشــيط االقتصاد وجلب 

االستقرار إلى النظام المالي، حسبما ذكرت رويترز.

االحتياطي االتحادي األميركي
يضخ سيولة ضخمة

بنك الشام يمنح موظفيه مكافأة

أعلنت إدارة “بنك الشام” عن منح مكافأة مالية لكافة 
موظفي البنــك بقيمة 150 ألف ليرة ســورية لمرة 
واحدة تماشياً مع الظرف الطارئ المتعلق باالحتياط 
مــن فيروس كورونا. وبحســب كتــاب صادر عن 
إدارة البنــك فإن المنحة جاءت تماشــياً مع الظرف 
الصحــي الطــارئ الذي تمــر به البــالد، واألعباء 
المالية اإلضافية التي ترتبت على الموظفين التخاذ 

االجراءات االحترازية لمواجهة الفيروس.
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أعـلـــن مـصـــرف 
الرافدين، عن إعـادة 
افتتــاح فرعــه فــي 
الموصـــل لتقديــــم 
المصرفية  الخدمات 

للمواطنين.
وذكــــر بــيـــــــان 
“تم  أنه  للمصرف، 

إعــادة افتتاح فرع آشــور فــي حي المثنــى بالموصل 
بحضــور منــدوب المنطقــة الشــمالية ومديــر البنــك 
المركــزي العراقي فــي الموصل وموظفين وشــيوخ 
ووجهاء المحافظة”. وأضاف البيان: أن افتتاح الفرع، 
سيســهم بشــكل كبير، في انعاش الحركة االقتصادية، 
وتخفيــف عــبء الموظفين عنــد تســلم رواتبهم، كما 
سيسهم بتوفر السيولة النقدية وترويج جميع المعامالت 

المصرفية األخرى للمواطنين.

دورة للبطاقات المصرفية في العراق

الرافدين يفتتح فرعه في الموصل

أقامــت رابطة المصارف 
الخاصـــة العراقية، دورة 
البطاقــــات المصرفـيــــة 
والخدمــات المصرفـيــــة 
االلكترونية، حيث جـرت 
الــدورة بالتعاون بـيـــــن 
رابطة المصارف الخاصة 

العراقية ومركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي ومجموعة الجهود 
المشتركة. وشارك فيها 43 متدرباً، مثلوا عدداً من المصارف الحكومية والخاصة.

وهدفــت الدورة الى تعزيز اآللية في عمل كل تقنية في الدفع االلكتروني ودور خدمة 
العمالء في ظل البيئة التنافسية.

المركزي الكويتي يدعم البنوك بالنقد

قــال بنك الكويت المركزي إنه مســتعد 
لدعم القطاع المالي في مواجهة تفشــي 
فيروس كورونا، وذلك بإجراءات تشمل 
توفير النقد للبنــوك التجارية. وتتضمن 
اإلجــراءات تعليق رســوم أجهزة نقاط 
البيــع والســحب من الصرافــات اآللية 

وزيادة سقف المدفوعات عن بعد إلى 25 ديناراً )81.44 دوالر( من 10 دنانير وتقديم 
“التعويــض المالي والمعنوي” لموظفي القطاع المصرفــي خالل عطلة عامة أقرها 

مجلس الوزراء حتى 26 مارس/آذار2020.
على صعيد آخر، قرر بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بمقدار ربع نقطة 
مئويــة إلى 2.5 % مــن 2.75 % لتعزيز النمو. وقال البنك في بيان، إن هذه الخطوة 
جــاءت في ضوء قراءته “آلثار فيــروس كورونا على االقتصاد العالمي والتطورات 
االقتصاديــة والماليــة والمصرفية المحلية والعالميــة واتجاهات أســعار الفائدة على 

العمالت العالمية”.

خفض البنــك المركزي 
األردنــي االحتياطيــات 
للـبـنــــوك  اإلجباريــــة 
التجارية مــن 7 % إلى 
5 %، لضــخ أكثــر من 
500 مليـــون دينار، أي 
705 مالييـــــن دوالر، 
من السـيولـــة اإلضافية 
للتخفيــف من التبعـــات 

الســلبية لفيروس “كورونا” علــى اقتصاد البالد المثقل 
بالديــون. وقــال محافظ البنــك، زياد فريــز، إنه ُطلب 
أيضاً من البنوك التجارية األردنية تأجيل دفع الشركات 
ألقســاط القــروض والســماح بإعادة جدولــة القروض 
الفردية من دون غرامات، لتخفيف الخسائر التي لحقت 

بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين األفراد.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي األردني، إنه خفض 
أســعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتشجيع 
االســتهالك المحلي واالستثمار المطلوب لتحفيز النمو. 
وقال مسؤول كبير في “المركزي” لرويترز، إن سعر 

الفائدة القياسي جرى خفضه إلى 3.50 % من 4 %.

“المركزي األردني” يخفض
احتياطيات البنوك وأسعار الفائدة

زياد فريز

هيرميس تعيد تقييم حصتها في بنك االعتماد

قالت المجموعة المالية هيرميس المصرية 
إنه في ضوء األوضاع السياسية الراهنة 
وحالة عدم االستقرار التي يواجهها لبنان، 
فقد قررت المجموعــة إعادة تقييم القيمة 
العادلة لحصتها في بنك االعتماد اللبناني 
وخفــض القيمــة العادلة لهذا االســتثمار 
بنســبة 36 % مــن خــالل قائمــة الدخل 

الشامل األخرى في القوائم المالية عن السنة المالية 2019، مؤكدة أنها ستواصل تقييم 
تطور األوضاع في لبنان واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة عند الضرورة.
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أعلن البنــك المركزي اإلماراتي، عن خفض أســعار 
الفائدة على شــهادات اإليداع المصدرة من قبله، وذلك 

لفترة استحقاق أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس.
وأشــار “المركزي اإلماراتي”، إلى أن هذا التخفيض 
يأتي تماشياً مع تخفيض أسعار فائدة الدوالر األميركي، 
بعــد القرار الطارئ لمجلــس االحتياطي االتحادي في 

إجراء لمواجهة آثار “كورونا”.

“المركزي اإلماراتي”
يخفض أسعار الفائدة

أعلــن بنك “أبوظبــي التجاري”، عــن طرحه لمنصة 
المنتــدى  “تحالــف  لتمكيــن  التجــاري”،  “المرشــد 
التجــاري”، الــذي يتألــف من 14 بنــكاً عالميــاً، من 
تعزيز األعمال وتحقيق النمو التجاري على المســتوى 

العالمي.
وستسهم المنصة الجديدة في مساعدة الشركاء للتعرف 
على الشركات التي تتطلع إلى تقديم خدماتها ومنتجاتها 
في األسواق العالمية، فضالً عن اطالعها على ضوابط 
االســتيراد والتصدير والرســوم الجمركيــة في الدول 

ذات الصلة.
كمــا توفــر المنصة معلومات شــاملة حول األســواق 
فــي أكثر من 180 دولة، لتكون بمثابة شــبكة تواصل 
للمشترين والموردين مع نظرائهم في مختلف األسواق 

العالمية.

أبوظبي التجاري” يطلق منصة
“المرشد التجاري”

نفى محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، 
وجود أي مشــكلة تتعلق بمســتويات الســيولة، مؤكداً 
في تصريحات صحفية، أن المؤسسة مستعدة للتدخل 
مجــدداً لدعم االقتصــاد. وأضاف الخليفــي: “نراقب 
توفر السيولة في االقتصاد السعودي، وحجم اإلقراض 
للقطــاع الخاص، كما نراقب نوعية القروض بما فيها 
القروض غير العاملة، وفي حال تطورت األزمة سلبيأ 

قد نتدخل مجدداً”.
من جانب آخر، أكدت “مؤسسة النقد العربي السعودي 
- ســاما” )البنك المركزي(، على البنوك والمصارف 

ومــزودي خدمات الدفع العاملة في البالد اســتكماَل جاهزيتها اســتعداداً لتلقي طلبات 
توفير وســائل الدفع اإللكتروني ألنشــطة الخدمات الشخصية، تزامناً مع إلزام التجار 
العاملين في تلك األنشــطة بتوفير وسائل الدفع اإللكتروني ابتداًء من 1 ابريل/نيسان. 
وذكرت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطالقاً من استراتيجيتها لنظم المدفوعات 

وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع اإللكتروني وتقليل التعامل النقدي.

أحمد الخليفي

المركزي السعودي: ال أزمة سيولة

المركزي العماني يقدم سيولة للمصارف

يستعد البنك المركزي في سلطنة 
عمان، لتقديم سيولة إضافية بنحو 
8 مليــارات لاير )20.8 مليــار 
دوالر أميركي( للمصارف، في 
إطــار عدة إجراءات تســتهدف 
دعــم االقتصاد، وذلــك في ظل 
تنامــي المخاوف مــن فيروس 

“كورونا” في منطقة الخليج.
كمــا دعا المصارف، إلى خفض الرســوم المصرفية وضبط رؤوس أموالها ونســب 
االئتمان، والسماح بتأجيالت في السداد لما يصل إلى 6 أشهر، وبخاصة للمشروعات 
الصغيرة والمتوســطة. وطالب بتســهيل اإلقراض للقطاعات المتضررة من فيروس 

“كورونا”، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر والسياحة.

“المركزي المغربي” يخفض سعر الفائدة

أعلــن “بنك المغــرب المركزي”، 
خفض ســعر الفائدة الرئيسي بواقع 
25 نقطة أساس إلى 2 %، وأرجع 
ذلك إلــى الجفاف وتأثيــر فيروس 
“كورونا”. وراجع البنك بالخفض 
توقعاتــه للنمو في عــام 2020 إلى 

2.3  % من 3.8 %.
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قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، 
إن وضع الســيولة في الســوق يأتي في المرتبة األولى 
ويتقــدم حتى عن جــودة االئتمان في أوقــات األزمات. 
وأوضح نجم، أن مصر تتمتع بنسبة سيولة عالية، وهي 
ميزة في أوقات األزمــات والفترات الصعبة التداعيات 
االقتصادية لكورونا واإلجراءات االحترازية التي يمكن 
اتخاذها ومدى إمكانية تقليص نسبة االحتياطي اإللزامي 

لتعزيز السيولة وتحريك السوق.
علــى صعيــد آخر، أعلن نجم، أن البنك ســيبدأ في طبع 
عملة بالستيكية من فئة “10 جنيهات” من مادة البوليمر. 
ولفت، إلى أن العملة الجديدة ستظهر خالل الفترة المقبلة 
مع بدء عمل مطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في 
العاصمة اإلدارية الجديدة. وأكد على هامش مشــاركته 
فــي منتــدى رؤســاء إدارات المخاطر فــي المصارف 
العربية بمدينة الغردقة، أن النقود البالستيكية تتميز بأنها 

تدوم 3 أضعاف العمر االفتراضي لنظيرتها الورقية .
وفي ســياق مواز، أصــدر البنك المركــزي المصري 
تعليمات إلى البنوك تتضمن إجراءات استثنائية للمساهمة 
في تخفيف أثر تفشي فيروس “كورونا”، مؤكداً إنه يقوم 
“بمراقبة األوضاع والتطورات على المستويين المحلي 
والدولي للتدخل بشــكل فوري باتخــاذ أي تدابير الزمة 
للحفــاظ على االســتقرار المصرفي والنقــدي”. ووجه 
البنك المركزي بتأجيل االستحقاقات االئتمانية للشركات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 6 أشهر وتعليق 

غرامات تأخر السداد.

المركزي المصري:
مصر تتمتع بسيوله عالية

جمال نجم

انتظام تغذية الصرافات اآللية السودانية

أعلنت شــركة “فيزا” للخدمات المالية، بدء 
دخولها السودان عبر مجال الدفع اإللكتروني 
للمســاعدة في دعم الشــمول المالي والنمو 
االقتصادي. وقال مدير عام شركة الخدمات 
المصرفية اإللكترونية، عمر عمرابي، إنها 
أّمنت تغذية كافة الصرافات اآللية، وأن عدد 
الصرافــات العاملة حالياً بلغ 1680 صرافاً 
على مســتوى البالد، مشــدداً علــى أنه يتم 

تغذيتها بانتظام.
في سياق منفصل، أكد عمرابي، أن الحظر االقتصادي المتطاول على السودان أسهم 

في جهل المصارف العالمية بمدى السالمة المالية للمصارف السودانية.
وكان مســؤول حكومي سوداني، قال، إن المصارف الخارجية أحجمت عن التعامل 
مع نظيرتها السودانية بسبب “مخاطر عالية جداً”، عالوة على وجوده ضمن القائمة 

األميركية للدول الراعية لإلرهاب الى جانب صغر حجم االقتصاد السوداني.

عمر عمرابي

تونس تؤجل سداد القروض للشركات

التونسي  البنك المركزي  سمح 
ســداد  بتأجيــل  للشــركات، 
قروض لمدة 6 أشهر لمواجهة 
تفشــي  عــن  الناتجــة  اآلثــار 
فيــروس “كورونا”. ســبق أن 
خفــض البنك المركزي ســعر 
الفائدة الرئيســي بمقــدار 100 

نقطة أساس إلى 6.75 %، وهو أول خفض في 9 سنوات، بينما يواجه االقتصاد خطر 
ركود. وقال المركزي التونســي: إن قرار الســماح للشــركات بتأجيل سداد القروض 
يهدف إلى الحفاظ على االقتصاد وحماية الوظائف. وأضاف، أن الشركات المنتفعة من 

التأجيل سيُسمح لها أيضاً بالحصول على قروض جديدة.

... ويمنح قروضًا للمنشآت السياحية

قرر البنك المركزي المصري، منح المنشآت السياحية 
قروضاً ألجل عامين وفـــترة ســماح 6 أشهر، لسداد 
مرتبات العامليــن والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال 
الصيانــة. وقــال محافــظ البنــك المركــزي، طارق 
عامر، في تعليمات مكتوبة للبنوك، إنه باإلشــارة إلى 
المبادرات الصادرة عــن البنك المركزي لدعم قطاع 
الســياحة، تم تخصيص مبلغ 50 مليــار جنيه لتمويل 

الشــركات والمنشآت الســياحية التي ترغب في إحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق 
العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8 % يحسب على أساس متناقص.

طارق عامر
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أعلن “يــو بي اس”، أكبر المصارف السويســرية، أن 
رئيسه التنفيذي سيرجيو إيرموتي، سيترك منصبه هذا 
الخريــف ليحّل محله رالف هارمز، الذي يشــغل حالياً 
 .ING رئاســة مجموعــة الخدمــات الماليــة الهولندية
ســيكون إيرموتي قد قضى بذلك 9 سنوات كاملة رئيساً 
تنفيذياً للمصرف. ويعتقد على نطاق واسع، أن إرموتي، 
قد نجح في أداء مهمته على أكمل وجه، وســوف يكون 
خروجــه أكثر انضباطــاً وتنظيماً من خــروج الرئيس 
التنفيــذي الســابق لكريدي ســويس، تيدجــان تيام، في 

األسبوع األول من شهر فبراير/شباط 2020.

ايطاليا تفاوض البنوك لتخفيف ديون العمالء الرئيس التنفيذي لـ“يو بي اس”
ُيغادر منصبه

تتفاوض الحكومة اإليطالية مع البنوك لتوفير إعفاءات 
من مدفوعات الديون والقروض العقارية، مع تعرض 
األفراد والشــركات لضغوط على مستوى البالد بسبب 
تفشــي فيــروس كورونا. وقالــت نائب وزيــر المالية 
اإليطاليــة، لورا كاســتيلي، فــي مقابلة إذاعيــة لوكالة 
“بلومبــرج”، إن البــالد تدرس أيضــاً تقديم دعم مالي 
لألشــخاص الذيــن تعرضــوا لعمليات تســريح عمالة 

مؤقتة. وأعلنت إيطاليا خطة لضخ 7.5 مليار يورو )8.4 مليار دوالر( للمساعدة في 
احتواء تأثير تفشي كورونا على االقتصاد، وتجري محادثات مع المفوضية األوروبية 
لمنحها المرونة الالزمة لزيادة اإلنفاق، والذي ســيرفع العجز عن المســموح به بنحو 

6.35 مليار يورو أو ما يعادل 0.35 % من الناتج المحلي اإلجمالي.

لورا كاستيلي

سيرجيو إيرموتي

تهاوى ســعر ســهم “يس بنك” في الهنــد بنحو 56 % 
مؤخــراً، بعــد ســيطرة البنــك المركزي علــى اإلدارة 
ووضع حد أقصى لعمليات الســحب للعمالء. وانخفض 
سهم خامس أكبر بنك خاص في الهند ألدنى مستوى منذ 
فبراير/شــباط 2005، بعد إعالن البنك المركزي تولي 
مهام اإلدارة لمدة 30 يوماً، في ســبيل العمل على خطة 

إلعادة الهيكلة.
وعانى “يــس بنك” من صعوبة الحصــول على رأس 
المــال الكافي لاللتــزام بالمعايير التــي حددتها الجهات 
التنظيمية للمصارف في الهند، مع امتالكه معدل عالي 

من القروض السيئة.

تهاوي سهم خامس أكبر بنك
في الهند

المركزي األوروبي يطلق برنامجًا لدعم االقتصاد

أطلق البنك المركــزي األوروبي برنامجاً بقيمة 
750 مليار يورو لشراء قروض عامة وخاصة، 
فــي خطوة مفاجئة يســعى من خاللهــا للحد من 
التداعيــات االقتصاديــة لجائحة كورونــا. وقال 
البنك: إن “برنامج الشراء الطارئ  سيكون مؤقتاً 
وسيســتمر إلى حين يقــرر المصرف أن مرحلة 

أزمة فيروس كورونا قد انتهت، ولكن على أي حال ليس قبل نهاية عام 2020”. كما 
أعرب المصرف عن استعداده لتخفيف بعض القيود التي يفرضها على شراء السندات، 
وذلك لمساعدة الدول التي تراجعت عائدات سنداتها بسبب الهلع من فيروس كورونا.

كازاخستان تدافع عن عملتها

قررت كازاخســتان رفع معــدل الفائدة 
الرئيسي كما بدأت بيع العمالت األجنبية 
فــي محاولــة لدعم عملتهــا المتضررة 
إثــر انتشــار فيــروس كورونــا.  وقال 
البنك المركزي، إنــه رفع معدل الفائدة 
الرئيسي بنســبة 2.75 % )275 نقطة 
أســاس( إلى 12 % في اجتماع طارئ. 

وصرح وزير االقتصاد الكازاخســتناني، يربوالت دوســاييف، فــي اجتماع لمجلس 
الــوزراء، أن البنــك الوطني للبالد، رفع معدل الفائدة األساســي من 9.25 % لحماية 
العملة المحلية من المخاطر الخارجية المتزايدة، وأن هذه الخطوة تهدف كذلك إلى دعم 
اســتقرار األسعار والحفاظ على اســتخدام الدوالر في االقتصاد. وقام البنك المركزي 
ببيــع 318.5 مليــون دوالر في مزاد، مع بيع العملة المحلية بســعر 393.5 تنج لكل 
دوالر. وتحدد “كازاخســتان” ســعر النفط في موازنتها عند 55 دوالراً للبرميل، كما 

تتبع العملة المحلية لكازاخستان “تنج” عملة روسيا، كونها أكبر شريك تجاري لها.
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آلية الطرح
وتابع رئيس مجلــس إدارة بنــك القاهرة  قائــاً: “إن البنك يجري 
مناقشات مع مســتثمرين اســتراتيجيين اثنين، ســيمثان مشاركة 
مضمونة لتقويــة الطرح، ومــن المقرر أيضاً انضمام مؤسســات 

للتنمية متعددة األطراف في مرحلة مبكرة.
وستســمح عملية الطرح بزيــادة الحصة لتصل إلــى 45 %. لكن 
الهدف الرئيســي هو جمــع أموال فــي نطاق 500 مليــون دوالر 

أميركي.
لذلك إذا ترجمنا الـ500 مليون إلى نسبة مئوية، قد يجعلنا هذا عند 
طرح في نطــاق ما بيــن 20 % و30 % فــي ملكيــة البنك. ومن 
بين هذا المبلغ، ســيجري بيع ما بين 50 مليون دوالر و75 مليون 

دوالر إلى مستثمر استراتيجي واحد أو أكثر”.

ما الفائدة؟
وحول أهمية الطرح وانعكاســه االقتصادي في مصر، أشــار فايد 
إلى أن البيع ســيكون حافــزاً للبورصــة المصرية، التي شــهدت 

تضاؤالً في النشاط خال السنوات القليلة الماضية.
وبحسب وســائل إعام مصرية، فإن عملية البيع أيضاً تساعد في 
إدخال شــرائح جديدة من المســتثمرين العرب واألجانب، كما أنه 
االستثمارية الخارجية نحو االستثمار في مصر.ســيحقق طفرة في الســيولة، فضاً عن اســتعادة ثقة المؤسســات 

بنك القاهرة يتحضر لطرح أولي في البورصة المصرية

يذكر أن بنك القاهرة تأســس في عام 1952، وتعود ملكيته لشركة 
مصر المالية لاستثمارات الذراع االستثمارية لبنك مصر المملوك 
للحكومــة. وعند أصــول تبلــغ 183.4 مليار جنيه مصــري )نحو 
11.70 مليار دوالر( في نهاية العــام 2019، يأتي بنك القاهرة في 

المرتبة الـ6 أو الـ7 بين البنوك المصرية.

أوضاع السوق
أكد فايد في مقابلة مــع وكالة رويترز، أن البنك على أتم االســتعداد 
لعملية الطرح، ولكن ذلك يرتبط أيضاً بأوضاع السوق، حيث حدث 
الكثير من األشــياء خــال الفترة الماضيــة جراء انتشــار فيروس 
كورونا المســتجد. منوهاً فــي الوقت ذاته بــأن المســتثمرين أبدوا 

اهتمامهم بالطرح خال جوالت خارجية.

خطوات ترويجية
خال وقت ســابق مــن العــام 2020، أجرى بنك القاهــرة جوالت 
ترويج مبدئية الستكشاف رؤية المســتثمرين تجاه الطرح في لندن 
ودبي وأبوظبــي والواليات المتحــدة األميركيــة، وأجرى مقابات 
مع مستثمرين ومؤسسات مالية ومديري صناديق استثمار عالمية، 
بهدف استكشاف النوايا وقياس مدى شــهية المستثمرين المحتملين 
على الطرح، وأخــذ الماحظات التي يتم إبدائهــا بعين االعتبار في 
التجهيزات األخيرة قبل تنفيذ الطرح. واستناداً إلى هذه الجوالت فقد 
القى البرنامج ترحيباً كبيراً ورغبة في المشــاركة بالطرح من قبل 

صناديق االستثمار العالمية.

ليست المرة األولى
ليست هذه المرة األولى التي تفكر فيها الحكومة في بيع بنك القاهرة، 
إذ اقتربــت من بيعه إلــى البنك األهلــي اليوناني عــام 2008، لكن 

الصفقة لم تتم بسبب الرفض الواسع لسياسة الخصخصة حينها.
ويعتبر بنك القاهرة جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة 
طويلة من الشركات الوطنية جرى اإلعان عنه قبل 3 سنوات، لكنه 
واجه تأجيات متكررة، ولم تنفذ سوى بيع حصة صغيرة )4.5 %( 
من أسهم الشركة الشرقية للدخان، والتي تحتكر صناعة السجائر في 

السوق.

للدولة  أقلية مملوكة  بيع حصة  وذلك من خالل خطة تستهدف  مرحلة جديدة،  أمام  القاهرة   بنك  يقف 
في طرح عام أولي يبدأ في منتصف شهر أبريل/نيسان 2020، حيث من المنتظر أن يجلب نحو 500 مليون 
دوالر، ولكن ذلك يبقى مرهونًا باهتمام المستثمرين في مواجهة فيروس كورونا، بحسب ما أوضحه رئيس 

مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد.
وسيكون هذا أكبر بيع ألصول تابعة للدولة في مصر منذ عام 2006، عندما اشترى “انتيسا سان باولو” اإليطالي 

80 % من بنك اإلسكندرية مقابل 1.6 مليار دوالر أميركي.

طارق فايد
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أّن البنوك السعودية نجحت في تحقيق أداء إيجابي 
يؤهلهــا بقــوة لالســتفادة مــن النمــو االقتصادي 

المتوقع والتطور التكنولوجي المستمر”.
بــدوره، قال رئيــس قطاع الخدمــات المالية لدى 
“كي بي إم جي” في الســعودية، أوفيس شــهاب: 
“على الرغم من التحديات اإلقليمية والدولية، فقد 

أداء إيجابي للقطاع المصرفي السعودي رغم التحديات

من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية أداًء إيجابياً وأرباحاً متميزة خالل العام 
2020، وذلك بفضل المبادرات واإلجراءات االستباقية التي اتخذها صناع القرار في المملكة.

هذا ما جاء في تقرير أصدرته “كي بي إم جي الفوزان وشركاه”، المتخصصة بالمراجعة والضرائب واالستشارات، 
حول أداء القطاع المصرفي لعام 2020.

اعتمــد التقريــر على تحليل المؤشــرات 
المالية الرئيســية في المملكــة، حيث يعد 
هذا التقرير األول الذي يضم تحليالً ألداء 
جميع المصــارف المدرجة ضمن قطاع 
البنــوك في “تداول” خــالل عام 2019، 

والبالغ عددها أحد عشر مصرفاً.

قرارات داعمة
واعتبــرت “كــي بي إم جــي”، أن قرار 
الحكومة الســعودية القاضي بدعم القطاع 
الخاص بمبلغ 50 مليار لاير ) نحو 13.3 
مليار دوالر أميركي( لتمكينه من تعزيز 
النمو االقتصادي لدعــم جهود الدولة في 
مكافحــة فيروس كورونــا وتخفيف آثاره 
المالية واالقتصادية المتوقعة، ســينعكس 
إيجابــاً علــى دعــم وتمويــل المنشــآت 
الصغيرة والمتوســطة بصــورة خاصة، 
وعلــى أداء القطــاع المصرفــي بصورة 
عامــة، كمــا يمثل دعمــا كبيــراً للقطاع 

الخاص.
وفي هــذا الصدد، قــال الشــريك المدير 
لمكتــب “كي بي إم جي” فــي الرياض، 
خليــل إبراهيــم الســديس، إن “المملكــة 
العربيــة الســعودية تحــرص علــى بناء 
قطــاع مصرفــي قوي في إطــار برنامج 
تطويــر القطــاع المالي الذي تتبنــاه وفقاً 
لرؤيــة المملكــة 2030، وذلك من خالل 
تحديد أهداف واضحة للقطاع، مع توفير 
المقومــات والبنيــة التحتيــة الضرورية 

لتحقيق هذه األهداف”.

أداء قوي للمصارف
أضاف السديس: “على الرغم من تراجع 
اإلقبــال علــى القــروض واالكتتاب في 
أدوات الدين خالل السنوات األخيرة، إال 

الســــعودية أن  المصارف  اســــتطاعت 
تســــجل أداًء جيداً خــالل 2019، حيث 
ارتفع إجمالي أرباح القطــاع قبــل خصم 
الزكاة والضرائـب بنسبة 4.5 %، خالل 
العام نفســــه، مما يؤكد قدرة القطاع على 
مقاومــة التحديــات العالميــة المتالحقة. 
وفي الوقت نفســه حقق إجمالي األصول 
نمــواً بنســبة 12 %، إلــى 652 مليــار 
دوالر، وذلــك انعكاســاً لنمو الطلب على 

القروض”.
على الجانب اآلخر، أشار تقرير “كي بي 
إم جي” إلى ارتفاع المخاطر والخســائر 
االئتمانيــة بنســبة 12 %، وذلــك نتيجة 
لزيــادة الطلب على القــروض من جهة، 
وصفقات االندماج واالســتحواذ من جهة 

األخرى.
كمــا ارتفعــت نســبة كفايــة رأس المال 
بنسبة هامشــية بلغت نحو 0.9 %، لكنها 
ال تزال أعلى مــن الحد األدنى للمعدالت 
المســتهدفة، فيما ســجلت نســبة التغطية 
تراجعاً من 168 %، إلى 160 %، وذلك 

انعكاساً لتحّسن الجودة االئتمانية.

زيادة في االقتراض
وتوقــع التقريــر ارتفــاع الطلــب علــى 
القروض في عام 2020 انعكاساً الرتفاع 
الطلب على تمويل المشروعات والتمويل 
العقــاري، حيث سيســاعد هــذا االرتفاع 
على تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع 
هامــش الربــح بســبب فروقــات الزكاة 
وتكاليف الضرائــب، مبيناً أنه في الوقت 
نفســه ال يزال مســتوى رأس المال أعلى 
من الحدود المســتهدفة، مما يتيح التوسع 
المحرك األكبر لالئتمان.فــي اإلقراض، وســيظل الرهن العقاري 

خليل إبراهيم السديس

سيظل

الرهن العقاري

المحرك األكبر

لالئتمان
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واصل المفتي األســبق وعضو هيئة كبــار العلماء إلى ما قاله الدكتور شــوقي عالم 
بشــأن فوائد البنوك، حيث قال إن النقود، التى نتعامل بها اليوم ال يمكن أن تدخل فى 
باب المعامالت الربوية، وال ينطبق عليها وصف الربا المحرم شــرعا، نظراً لكون 
المفهوم مرتبطاً بالذهب والفضة، وفقاً لنصوص األحاديث النبوية، وما يلحق بها من 

أوجه القياس الشرعي.
وأوضح، أن الضابط الشــرعي الذي يســمح بانطباق وصف الربا علــى النقود، هو 
إلحاقها بالذهب والفضة، عن طريــق ربطها بهما، بما يعرف باســم الغطاء الذهبي 
للنقود، وهو ما أصبح غير موجود حالياً، بعدما تخلت دول العالم عن هذا المعيار منذ 

عقود.
وأشار، إلى أن النقود الحالية تعامل معاملة الســلع التجارية، ما يعتبر أن المعامالت 
البنكية فيها، سواء باألخذ أو باإلعطاء، تعد غير مخالفة للشرع، إال من جهة تعرضها 
للفساد أو الغش أو التدليس أو السرقة، كما يحدث في حاالت البيع والشراء المعتادة، 

لكنها ال تدخل مطلقا فى باب الربا.
ولفت إلــى أن الفوائد يحددها البنــك المركزي صاحب الوالية عل السياســة النقدية، 
مشــيرا إلى أن الفائدة البنكية ال تمثل في حقيقتها خالفا وتكون من أساس عمل البنك 

المركزي طبقا لمعدالت التضخم.
وأضاف، أن السياســة النقدية الحالية متطابقة مع الدستور والذي هو أساسه الشريعة 

اإلسالمية وعليه فالبنوك الوطنية شرعية.
وعقب رأي مفتي الديار شــوقي عالم والمفتي األســبق نصر واصل، أشــار رئيس 
اللجنة الدكتور أســامة العبد، إلى أنــه ال يوجد خالف بعد هذا الرأي وعليه ســتكون 
المركزي تودع فيه مواردها، كما هي دون تعديل.المادة 15 من مشروع القانون بشأن إنشاء حســاب خاص للهيئة األوقاف لدى البنك 

مفتي الديار المصرية يرفض اسم “البنوك الربوية”

عالقة تمويل
أوضح الدكتور شــوقي عــالم، فــي رده على هذا 
االقتراح أن فوائد البنــوك ال عالقة لها بالربا، ألن 
العالقة بين العميــل والبنك عالقة تمويل وليســت 

عالقة قرض.
أضــاف: أننــا األن في ظــل دولة المؤسســات أي 
إسناد كل جهة إلى جهة االختصاص، وهي هنا في 
مجلس النواب السلطة التشريعية عندما يكون هناك 
خالفا أو اختالفا تكون هي صاحبة السلطة والرأي 

النهائي والملزم.
وقال مفتي الديار: “ليســت األربــاح حراماً ألنها 
ليســت فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح 
تمويلية ناتجــة عن عقود تحقق مصالــح أطرافها، 
ولذلك يجــوز التعامل مــع البنوك، وأخــذ فوائدها 

شرعاً”.
وتابع القــول: “إن األرباح عــن الودائع تأتي عبر 
عقود التمويل االســتثمارية بين البنــوك والهيئات 
العامــة وبين األفــراد والمؤسســات، والتي يتقرر 
الصــرف فيهــا بنــاء علــى دراســات الجــدوى 
للمشــروعات واالســتثمارات المختلفة، وهذه في 
الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي 
عليه الفتــوى أنه يجوز إحــداث عقــود جديدة من 
غير المســماة في الفقه الموروث مــا دامت خالية 
من الغــرر والضــرر، محققة لمصالــح أطرافها، 
كما رجحه ابــن تيمية وغيره، ويجب عدم تســمية 
النوعيــن األخيرين بالقــروض، ألن ذلك يســبب 
لبسا مع قاعدة )كل قرض جر نفعا فهو ربا( وعليه 

فالبنوك استثمارية وليس ربوية”.
وأكد عالم، أن المؤسســات المالية الخاضعة للبنك 
المركــزي ليس لهــا عالقــة بالربا بل هــي عالقة 

استثمارية.

الذهب والفضة
وفــي اإلطــار ذاته، ذهــب الدكتــور نصــر فريد 

شدد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي عالم، على رفضه إطالق اسم “البنوك الربوية” على “البنوك الوطنية” 
الموجودة حالياً، والتي يشرف عليها البنك المركزي.

جاء ذلك خالل اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة مادتين في 
مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون “إعادة تنظيم هيئة األوقاف المصرية” تتعلق أحدهما 
بشأن إيداع أموال الوقف في البنوك، حيث طلب أحد النواب انشاء بنك إسالمي لوضع هذه األموال هو ما ترفضه 

اللجنة بإجماع.
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تحويل هذه األموال إلى حسابات في الخارج عبر وسطاء.
من ناحيتهم، أكد محامو كورينا الرســن، أن األموال قانونية، ونفوا 
وجود أي صلة لبناء خط القطار السريع في السعودية بهذه األموال، 
وفقاً لما جاء في صحيفة “إلباييس” اإلســبانية. وقال روبن راثميل، 
محامي كورينا الرسن، للصحيفة اإلسبانية اليومية،إن موكلته تلقت 

“هدية” من الملك السابق “الذي يُكّن الود لها والبنها”.
التأكد من دقة البيانات

وفقاً للقانون الحالي، يجب أن تلتزم المصارف السويسرية بعدد من 
المعايير عند بدء أو مواصلــة التعامل مع عمالئها من أجل الحد من 

مخاطر غسل األموال. ويتعيّن عليها أوالً:
- التحقق من هوية العميل بالمستندات والمعلومات الموثقة.

- تحديد المستفيد النهائي من الحســاب المصرفي أو من المعامالت 
البنكية الضخمة واتخاذ خطوات للتحقق من هويتهم.

-  طلب معلومات إضافية في حالة وجود شكوك.
- التأكد من أن المعامالت تتناسب مع نشاط العميل وملفه الشخصي 

مع مرور الوقت.
إذا كانت المؤسسة المالية غير قادرة على االمتثال لهذه المتطلبات، 
فيجــب عليها االمتنــاع عن فتح حســاب أو إجــراء معاملــة مالية، 
السلطات المالية السويسرية.واإلبالغ عــن شــكوكها - بشــأن العمــالء و/أو المعامــالت - إلى 

حساب مصرفي سري لملك إسبانيا السابق في جنيف

فتحت محكمة في كانتــون جنيف تحقيقاً لالشــتباه فــي تورط ملك 
إسبانيا األســبق في غســيل أموال بقيمة 100 مليون دوالر مودعة 
في حســاب بمصرف خاص في جنيف. وهذا التحقيق “لالشتباه في 
غسل األموال” يثير الجدل مجدداً حول جدية المصارف السويسرية 

في التحقق من مصدر أموال عمالئها “الحساسين”!
يوم 4 مارس/آذار 2020، كشفت صحيفتا “24 ساعة” و“تريبون دو 
جنيف”، أن المدعي العام في جنيف، إيف بيرتوسا، فتح تحقيقاً في عام 
2018 في تبّرع مؤسسة لوكوم، التي يُوجد مقرها في بنما، بنحو 65 
مليون دوالر إلى امرأة تدعى كورينا كورينا زو ســاين - فيتغنشتاين 

)أو كورينا الرسن(، وذلك عبر مصرف ميرابو الخاص.
هذا التبرع، الــذي تم في عــام 2012، مثيــر للجــدل، ألن العاهل 

االسباني السابق هو المستفيد الوحيد من حساب المؤسسة.
وتفيد تقارير، أن المستفيدة من هذا التبرع هي كورينا الرسن، سيدة 
األعمال ذات األصول الدنماركية والصديقة الســابقة للملك األسبق 

خوان كارلوس.
إجراءات صارمة

وفقاً للقانــون، يتعيّن على المصارف السويســرية تطبيق إجراءات 
صارمة للتأكد من أن المعامالت المالية لعمالئها األثرياء قانونية.

باإلضافة إلى ذلك، هناك بروتوكوالت خاصة للسياسيين، يكشفون 
فيها عن مصدر ثروتهم.

في هــذه القضية تحديــداً، لفتت هذه األمــوال انتباه إيف بيرتوّســا، 
المدعي العام لكانتون جنيــف ألن هذه الماليين لم يتــم تحويلها من 
حساب مصرفي أسباني للملك اإلسباني، ولكن من حساب مؤسسة، 
يُوجد مقرها في بنما، تبلغ قيمة أصولهــا 100 مليون دوالر، وهي 

أموال تبّرع بها ملك السعودية الراحل عبد هللا بن عبد العزيز.
يحقق المدعي العام إيف بيرتوســا فيما إذا كانــت األموال مرتبطة 
ببناء شركات إســبانية لخط قطار فائق الســرعة الرابط بين المدينة 
المنــورة ومكة المكرمة. وتوجد شــكوك من أن شــركات إســبانية 
تمكنت من الحصول على هذا االمتياز بفضل توســط ملك إســبانيا 

السابق.
أساس هذه الفرضية يعود إلى تســجيل سري، اعترفت فيه الصديقة 
السابقة للملك كورينا الرسن بهذه التفاصيل. ووفق المحقق اإلسباني 
الســابق خوســيه مانويل فيالريغو، فإن خوان كارلوس األول تلقى 
مكافأة مالية مقابل توســطه لصالح شــركات إســبانية، وتمكن من 

أفادت وسائل إعالم سويسرية محلية، أن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، قد يكون أودع 100 مليون دوالر 
أميركي تحت غطاء مؤسسة كان هو الُمستفيد الوحيد منها. كما أشارت إلى أن القضاء في كانتون جنيف 
قام بفتح تحقيق لإلشتباه بوجود غسيل أموال. المصادر نفسها أشارت إلى أن خوان كارلوس كان ُيخفي 100 
مليون دوالر في مصرف ميرابو في جنيف. وقالت، إن المبلغ المالي كان “هدية” من المملكة العربية السعودية، 

.(Lucuma) تم إيداعها في عام 2008 في حساب باسم مؤسسة تحمل اسم  لوكوما
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30 مليار جنيه
مــن ناحية أخرى، أعلن وزير المالية البريطاني، 
ريشــي ســوناك، الموازنة الســنوية التي تتضمن 
حزمــة تحفيزية بقيمة 30 مليار جنيه إســترليني 
)39 مليــار دوالر أميركي( لدعم اقتصاد المملكة 

المتحدة في مواجهة فيروس كورونا.
وقال ســوناك خال إعــان أول موازنة لحكومة 
بوريس جونســون أمام البرلمان، إن اإلجراءات 
التحفيزيــة التــي تضمهــا الموازنــة تأتــي لدعم 

البريطانيين والوظائف واالستثمارات.
وتابــع وزير المالية، أن الحكومة البريطانية على 
اتصال دائم مع بنك إنكلترا لتنســيق استجابة قوية 

للفيروس المميت.
وأوضح ســوناك، أن الحزمة التحفيزية لمواجهة 

فيروس كورونا سوف تتضمن 3 نقاط:
أولهــا، أن خدمة الصحة الوطنية ســوف تحصل 

“بنك إنكلترا” يخفض الفائدة ويدعم اقتصاد المملكة
خفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 0.25 %، وأعلن إجراءات لدعم اإلقراض 
المصرفي قبل اإلعالن عن ميزانية من المنتظر أن تعزز اإلنفاق لدعم االقتصاد البريطاني في مواجهة تفشي 

فيروس “كورونا”.
ويأتي الخفض عقب خطوة مماثلة لـ“مجلس االحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي األميركي)” مؤخراً، وهي 
المرة األولى التي يتخذ فيها مثل هذا اإلجراء خارج الجدول الزمني المعتاد لـ“بنك إنكلترا” منذ األزمة المالية 
في 2008. وبهذا يعود سعر الفائدة الحالي للمستويات المتدنية التي كان عليها بعد استفتاء الخروج من 
االتحاد األوروبي (بريكست) في 2016. وقال بنك إنكلترا: “إنه سيتخذ جميع الخطوات الالزمة األخرى لدعم 

اقتصاد المملكة المتحدة والنظام المالي بما يتفق مع مسؤولياته التي يقررها القانون”.

تدابير تحفيزية
أكد محافظ بنك إنكلترا، مارك كارلي، أن 
التدابيــر التحفيزية التي اتخذها المركزي 
البريطانــي  تهدف إلــى الحد من أضرار 
فيروس “كورونــا” االقتصادية، واصفاً 

إياها بأنها عبارة عن “حزمة كبيرة”.
وقــال  كارلــي خال المؤتمــر الصحفي 
الــذي أعقب قرار بنــك إنكلترا الطارئ، 
إنــه من المبكر جــداً الحديث عن الركود 
االقتصــادي فــي المملكة المتحــدة على 

الرغم من التأثير الناجم عن الفيروس.
وتابــع محافظ المركزي البريطاني قائاً: 
إن صدمــة فيــروس “كوفيــد - 19” من 
شــأنها أن تنتهي بمرور الوقت، حيث يتم 

ابتكار العاج الطبي للفيروس.
وعــارض محافظ بنــك إنكلترا تحذيرات 
األوروبــي،  المركــزي  البنــك  رئيســة 
كريســتين الغارد، بشأن تكرار سيناريو 
األزمــة العالمية، قائاً: “ال يوجد ســبب 
لتحويــل هــذه الصدمــة إلــى تجربة عام 
2008، التــي خلقــت عقــداً ضائعــاً في 
بعض الــدول، إذا تمكن صناع السياســة 

من التصرف بشكل جيد”.
وأضــاف: أن القطــاع المصرفــي اليوم 

أكثر قوة مما كان عليه قبل عقد مضى.
وأوضح كارلــي، أن اإلجراءات التي تم 
إقرارها اليوم عبارة عن “حزمة كبيرة”، 
مع اإلشارة إلى أن الموازنة سوف تشمل 

تدابير كبيرة.
وأشار مارك، إلى أن هناك مجاالً لخفض 
إضافي في معدالت الفائدة ولكن فقط إلى 

مستوى أعلى الصفر.

علــى مــا تريــد مــن األمــوال للتصدي 
للفيورس مع وجود 5 مليارات إسترليني 

لاستجابة الطارئ.
فســوف  لألشــخاص،  بالنســبة  وثانيــاً، 
يحصلــون على الدعم المالي الذي هم في 

حاجة إليه لحماية أنفسهم من الفيروس.
وثالثاً، بالنســبة للشــركات، ســوف تقوم 
الحكومة البريطانية برد فواتير مدفوعات 
المرضــى لمدة 14 يوماً بالكامل، لصالح 
مليونــي شــركة يعمل بها أقــل من 250 

موظفاً.
كما ستقدم البنوك قروضاً تصل إلى 1.2 
مليون جنيه إســترليني، لدعم الشــركات 
الصغيرة والمتوسطة، ستضمن الحكومة 
ما يصل إلى 80 % من الخسائر من دون 

رسوم.
وأشــار ســوناك، إلى أن فيروس كورونا 
ســوف يكون له تأثيــر كبير على اقتصاد 

بريطانيا لكنه سوف يكون مؤقتاً.
تقديرات  البريطانية  الحكومــة  وخفضت 
النمو االقتصادي للعــام 2020 الجاري، 
إلــى 1.1 % مــن 1.4 % فــي التوقعات 
الســابقة، فــي حين رفعت تقديــرات نمو 
العــام المقبل إلــى 1.8 % مــن 1.4 % 

سابقاً.
وأوضــح وزيــر الماليــة البريطاني، أن 
“كورونا” هو التهديد الرئيســي للحكومة 
البريطانية، لكنه ليس الوحيد، حيث أعلن 
خطة إنفاق قياسية في البنية التحتية بقيمة 
600 مليار إســترليني تســتهدف الطرق 
الحديديــة واإلســكان والبحث  والتطوير.والســكك 

مارك كارلي
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190 مشروعًا استثماريًا عراقيًا قيد الموافقة

قال معــاون مديــر عــام دائرة 
االســتثمار في وزارة الصناعة 
والمعــادن العراقيــة، المهندس 
عــادل أحمد شــبيب، إنــه “بعد 
تعديــل قانــون االســتثمار بلــغ 
عدد العقــود والفــرص المعلنة 
84 فرصــة العــام 2019. أمــا 
عــدد المتاحة منهــا، التي تأخذ 

إجراءها إلى اإلعالن، فهي 190 فرصة استثمارية”.

علقت شركة “أوبر”، إنهاء عملياتها لسيارات األجرة 
في الســعودية، بســبب اإلجراءات التي أعلنتها وزارة 

الداخلية.
وقــال متحدث باســم الشــركة لرويتــرز: “في ضوء 
اإلجــراءات التي أعلنتهــا الوزارة، نعلــق عمل أوبر 

تاكسي في المملكة حتى إشعار آخر”.
ولــم تتأثر خدمــات “أوبر” التــي ينقل بها الســائقون 
الــركاب بســياراتهم الخاصة بالقــرار، كما لــم تتأثر 

خدمات توصيل الطعام.
وعلقــت الســعودية خدمات ســيارات األجــرة العادية 
وكذلــك المعتمــدة كإجــراء احتــرازي للحيلولة دون 

انتشار فيروس كورونا.

“أوبر” السعودية تعلق خدماتها
حتى إشعار آخر

بريطانيا مستعدة لالستثمار في لبنان

أكد الســفير البريطاني في لبنان 
كريس رامبلنغ، أن حكومة بالده 
مستعدة  لمساعدة وزارة الطاقة 
والميــاه اللبنانيــة ومواكبتها في 
تنفيذ خططها المســتقبلية، مبدياً 
اســتعداد الشــركات البريطانية 

لالستثمار في لبنان.
جاء ذلك خالل لقاء جمع  السفير 

البريطانــي مع وزير الطاقــة والمياه اللبناني ريمون غجر، حيــث بحث الجانبان في 
مشاريع الوزارة ورؤيتها المستقبلية في قطاعات النفط والمياه والكهرباء.

“أرامكو” السعودية تحددسعر البروبان

قالت شــركة النفط الوطنية العمالقة 
أرامكو الســعودية إنها حددت سعر 
بيــع البروبان في عقد مــارس/آذار 
عنــد 430 دوالراً أميركيــاً للطــن، 
انخفاضــاً مــن 505 دوالرات فــي 
فبراير/شــباط. وحــددت “أرامكو” 
سعر البوتان لشهر مارس/آذار عند 

480 دوالراً للطن، انخفاضاً من 545 دوالراً في الشهر السابق.
يذكر أن األســعار سالفة الذكر، هي معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق األوسط من 

غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.
من جانب آخر، أصيب المستثمرون السعوديون، الذين سحبوا من مدخراتهم واقترضوا 
للمشاركة في الطرح القياسي لسهم “أرامكو”، بصدمة بعد الهبوط الحاد ألسهمها في 
أعقاب انهيار اتفاق تقليص اإلنتاج بين أوبك وحلفائها. وتراجعت أسهم “أرامكو” 10 
% عند بدء التداول لتواصل خسائر تكبدتها سابقاً حين هبطت عن سعر الطرح العام 

األولي البالغ 32 لاير.

أكــــد وزيــــر 
لـيــــــــة  لـمـا ا
الفرنـســــــي، 
برونو لو مير، 
الحكـومـــة  أن 
الـفـرنســــيـــة 
مســـتعدة إلــى 
اللجـــوء لكــل 

الســـبـــل لدعـــم الشــــــركات الكبــرى التي تعانـــي    
   بســـــبب اضطــراب األســــواق المالية، بمــا في ذلك 

التأميم.
وقال لو مير: “لن أتردد في استخدام كل السبل المتاحة 

لحماية الشركات الفرنسية الكبرى”.
وتابــع قائــالً: “يمكن تنفيـــذ ذلــك من خالل إعــــادة 
الرســــملة، ويمكــن أيضاً من خالل االســتحواذ على 
حصة، بل يمكن أن استخدم مصطلح التأميم إذا قضت 

الضرورة”.

فرنسا تدرس تأميم شركات كبرى

برونو لو مير
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“أمازون” توظف 100 ألف عامل بسبب كورونا

أمازون.كــوم  تعتــزم شــركة  
توظيف 100 ألف عامل مخازن 
وتوصيل طلبات فــي الواليات 
المتحدة للتعامل مع زيادة كبيرة 
فــي الطلبــات عبــر اإلنترنت، 
مع قيام المســتهلكين بالتســوق 
بكثافة تخوفاً من تفشي فيروس 

كورونا. كما تعتزم سالسل متاجر البقالة األميركية ألبرتسونز وكروغر ورايليز هي 
األخــرى توظيف عمالة جديدة لخدمة األقســام المزدحمة وتلبية طلبات الشــراء عبر 

اإلنترنت.
وقالت أمازون، إنها ســتنفق أكثر من 350 مليون دوالر لزيادة أجور هؤالء العاملين 
في الواليات المتحدة وكندا بمقدار دوالرين في الساعة وبواقع جنيهين استرلينيين في 

بريطانيا وحوالى 2 يورو في االتحاد األوروبي.

اســتحوذت شــركة فارنــك، لخدمــات إدارة المرافق 
واالبتــكار واالســتدامة فــي اإلمــارات، على شــركة 
سيرتس للخدمات األمنية، ومقرها الرئيسي سنغافورة, 

ولديها مكاتب في أبوظبي ودبي.
وبموجــب االســتحواذ، ســتتم إعــادة تســمية عالمــة 
“ســيرتس” لتنضم إلى عالمــة “فارنك”، ونقل جميع 
موظفيها إلى المكتب الرئيســي لفارنــك بدبي ومكتبها 

اآلخر في أبوظبي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ“فارنك” ماركوس أوبرلين: 
أن الطلب على خدمات األمن التجاري سيشــهد ارتفاعاً 
ملحوظــاً علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة في 
اإلمارات. لذا عملنا على تطوير قســم الخدمات األمنية 

في الشركة، وقمنا بتوسيع عملياتنا في أبوظبي.

“فارنك” تستحوذ على “سيرتس”
للخدمات األمنية

من المستفيد من انهيار النفط؟ماركوس أوبرلين

ذكــرت وكالة “بلومبيــرغ”، أن 
تجار وسماســرة النفــط هم أكبر 
المستفيدين من حرب األسعار بين 
روسيا والســعودية، والتي دفعت 
أســعار الذهب األســود إلى أدنى 
مســتوياتها فــي ســنوات. وقالت 
الوكالــة، إن تجار النفط يراهنون 

على المســتقبل، حيث يقومون بشراء وتخزين النفط اآلن على أمل بيعه في المستقبل 
عندما ترتفع األسعار. وأشارت إلى أن مجموعة “فيتول” قامت بحجز خزانات نفط في 
كوريا الجنوبية، فيما قامت شركات أخرى بحجز ناقالت لتحويلها إلى مرافق تخزين 
عائمــة. وقالت الوكالــة، إن تجار النفط حققوا أرباحاً بماليين الــدوالرات في أزمات 

مشابهة في الماضي، مشيرة إلى أن “فيتول” جنت  2.3 مليار دوالر عام 2009.

“إكسون” تتعهد بخفض كبير في االنفاق

أعلنت شــركة  إكسون موبيل األميركية، أنها ستنفذ 
خفضــاً كبيراً فــي اإلنفاق في مواجهــة تراجع غير 
مســبوق فــي أســعار النفط بســبب تفشــي فيروس 

كورونا.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للشــركة، داريــن وودز: 
إن أكبــر شــركة منتجة للنفط في الواليــات المتحدة 
األميركيــة تعيد تقييم ميزانية إنفاق رأســمالي بنحو 
33 مليار دوالر أميركي ُوضعت حين كانت أسعار 

النفط مرتفعة، وإنها ستضع تفاصيل التخفيضات المحددة في وقت الحق.
دارين وودز

أكد خــازن غرفة صناعة 
أيمــن  وريفهــا،  دمشــق 
المولــوي، وجود مصانع 
لصنــع  ســورية  فــي 
الكمامات، حيث بدأ فعلياً 
باإلنتــاج  جديــد  مصنــع 
وبجــودة عاليــة، وهناك 
مصانــع ســتقلع بالعمــل 

خالل أيام.
وأضــاف المولوي، أن هنــاك إنتاجاً مســتمراً ودائماً 
للمعقمات والمنظفات، لكن كل مصنع لديه إنتاج معين 
يوزع على األسواق وبحال استهلك في يوم واحد فهذه 
مشــكلة، منوهــاً بأن “الهجوم الكاســح” على الســوق 

تسبب بنقص بعض السلع.

معامل جديدة للكمامات في سورية

أيمن المولوي
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وقـعـــت “إينــوك مصــر”، المشـــــروع المشــتـرك 
بيــن مجموعــة بروســيرف إيجيبت وشــركة بترول 
اإلمارات الوطنية “إينـــوك”، مذكرة تفاهــم مع عــدد 
من شــــركات تصنيع زيوت التشــحيم المحلية، وذلك 
لتقييــم عمليــات مزج وتصنيــع زيوت “إينــوك” في 

مصر.
ويأتي إعالن “إينوك مصر” عن هذه االتفاقية انسجاماً 
مع خططها الطموحة لزيادة كفاءة عملياتها والتأكد من 

توافر منتجاتها في األسواق المحلية.

“إينوك مصر” تصنع زيوت التشحيم

قالــت الهيئــة العامــة للرقابــة المالية في مصــر، إنها 
أصدرت إجراءات اســتثنائية للسماح للشركات المقيدة 
ببورصة مصر، بشراء أسهم الخزينة من خالل السوق 

المفتوحة على نحو أيسر.
وأوضحــت الهيئة في بيان، أن القرار يأتي في “ضوء 
األحــداث والتطــورات األخيــرة التــي طــرأت على 
األســواق المالية العالمية وموجة الهبــوط الحادة التي 
شــهدتها البورصــات العربية واألجنبيــة، حيث كانت 
أسواق األسهم العالمية شهدت خسائر حادة لتفقد خمسة 
تريليونات دوالر أميركي من قيمتها وسط مخاوف من 

العواقب االقتصادية النتشار فيروس كورونا”.

الرقابة المالية تدعم بورصة مصر

“بي.تك” المصرية تسعى لزيادة مبيعاتها

قال  الرئيس التنفيذي لشــركة بي.تك المصرية 
لبيــع األجهــزة المنزليــة واإللكترونية، محمود 
خطاب، إن الشــركة تســــتهدف زيادة مبيعاتها 
28 % إلــى 6.96 مليــار جنيــه )445 مليــون 

دوالر أميركي( في عام 2020.
يذكــر أن “بي.تــك”، هــي مــن أكبر شــركات 
القطــاع فـــي مصــــــر، وهــــي ممـلـوكـــــة 
“دي.بــي.آي”  لشــركة   %  33.3 بـنســــبـــة 
البريطانية لالســـتثمار المباشر، والنسـبة الباقية 

تعود لعائلة خطاب.
محمود خطاب

شركات حكومية بالبورصة المصرية

كشف وزير قطاع األعمال العام المصري هشام 
توفيق، عن طرح 3 شركات حكومية بالبورصة 

المصرية  قبل الصيف المقبل.
وقال هشــام في مقابلة تلفزيونية، إن الشــركات 
تشــمل: اإلســكندرية لتــداول الحاويــات وبنك 
القاهرة، وإي فاينانس. وأضاف، أنه سيتم طرح 
نحو 8 شركات أخرى بعد الصيف، منها شركة 

النصر للتعدين.
وكانت الحكومة أطلقت في مارس/آذار 2019، 
المرحلــــة األولى من برنامـــج الطروحــــات 

العامة بطـــرح حصــــة إضافيــة قدرهــــا 4.5 % من أســـهم الشــــركة الشــرقية 
للدخان.

يشــار إلى أن برنامج الطروحات شــمل في البداية 23 شركة سواء من خالل طرح 
شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل.

هشام توفيق

مصر تخصص مبلغًا لدعم البورصة

قال الرئيــس المصري، عبــد الفتاح 
ســتخصص  بــالده  إن  السيســي، 
مليــار   1.27( جنيــه  مليــار   20
البورصــة  لدعــم  دوالرأميركــي( 
المصريــة للتخفيف من أثر انتشــار 

فيروس “كورونا” على االقتصاد.
كمــا قــال السيســي فــي تصريحات 
أذاعهــا التلفزيــون، إن مصــر لديها 

احتياطيات اســتراتيجية كافية من الســلع الغذائية األساسية مثل األرز والسكر، وإنه 
ال حاجة للناس لتخزين السلع.

عبد الفتاح السيسي
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عرض صيني إلنشاء 16مصنعًا في مصر

كشــف رئيــس الهيئــة العامــة للمنطقة 
االقتصادية بقناة الســويس، يحيى زكي، 
عن عــرض شــركة صينية إنشــاء 16 
مصنعا بالعين الســخنة على مســاحة 4 
مالييــن متر، وفقاً لبرنامج زمني محدد. 
وســيتم عرض المشــروع علــى مجلس 
إدارة الهيئــة العتماده، ومن ثم العرض 

يحيى زكيعلى مجلس الوزراء.

تعتزم مجموعة سوفت بنك، جمع ما يصل إلى 41 مليار 
دوالر إلعادة شراء أسهم وخفض ديون في خطوة غير 

مسبوقة الستعادة ثقة المستثمرين.
وتأتي خطط مجموعــة التكنولوجيا اليابانية في الوقت 
الــذي تواجــه فيه ضغطاً ماليــاً متزايداً على الشــركة 
وصندوقهــا رؤيــة البالــغ حجمه 100 مليــار دوالر، 
والذي سجل خسارة في ربعي سنة متتاليين بعد إخفاق 
رهاناتها فــي مجال التكنولوجيا، وهو مــا فاقمه تأثير 
وبــاء فيروس كورونــا على االقتصــاد العالمي. ومن 
المقــرر تنفيــذ بيع األصول علــى مدار أرباع الســنة 

األربعة المقبلة.

سوفت بنك تعتزم بيع أصول
بقيمة 41 مليار دوالر

أعلــن صندوق الثــروة الســيادية النرويجــي، األكبر 
فــي العالم، أنــه تكبد خســارة 1.33 تريليــون كرونة 
نرويجية )124 مليار دوالر( منذ بداية عام 2020 مع 
تراجع أســواق األسهم في ظل تفشي فيروس كورونا. 
وبلغت الخسائر منذ بداية العام في محفظة استثمارات 
الصندوق 16.2 %، مما يمحو إلى حد كبير مكاســب 

بنسبة 20 % حققتها العام الماضي.
وقــال الصندوق الــذي يبلغ حجمــه 930 مليار دوالر 
أميركــي، إن محفظتــه فــي ســوق األســهم، وهي فئة 

األصول الرئيسية لديه، خسرت 22.8 % من قيمتها.

124 مليار دوالر خسائر
الصندوق السيادي النرويجي

التملك األجنبي بنسبة 100 % في اإلمارات

أوضــح وزيــر االقتصــاد اإلماراتــي، ســلطان ســعيد 
المنصــوري، أن اعتمــاد مجلــس الوزراء بــدء العمل 
بتطبيق القائمــة اإليجابية األولى لألنشــطة االقتصادية 
المتاحة للتملك األجنبي بنسبة 100 %، يمثل نقلة نوعية 
بمنــاخ االســتثمار في اإلمــارات، ودعم اســتراتيجيتها 
وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة لالســتثمار. مبيناً، 
أن تحريــر 122 نشــاطاً رئيســياً وفرعياً فــي قطاعات 
الزراعة والصناعة والخدمات أمام المستثمرين األجانب 

سيعطي قيمة مضافة لسياسة التنويع االقتصادي للبالد.
وحددت الــوزارة إجراءات ترخيص شــركة اســتثمار 

أجنبي مباشــر لنشــاط مندرج في القائمــة اإليجابية، بتقديم المســتثمر طلب الموافقة 
على الترخيص إلى الســلطة المختصة باالستثمار األجنبي المباشر مستوفياً الشروط 

والوثائق، ويتم الترخيص خالل 5 أيام عمل فقط.

سلطان سعيد المنصوري

شراكة بين “أبوظبي للتمويل” ومنصة بيهايف

وقعــت شــركة أبوظبــي للتمويــل اتفاقية 
شــراكة مع منصة “بيهايــف” اإللكترونية 
للتمويل الجماعــي والتي توفر حلوالً مالية 
أكثر ذكاء وكفاءة للشــركات والمؤسسات 
المالية والمســتثمرين، بهدف تقديم قروض 
التمويــل للمركبــات المســجلة لــدى هيئة 
الطرق والمواصالت، في خطوة تستهدف 

تقديم الدعم للشــركات الصغيرة والمتوســطة في اإلمارات. وستســمح هذه الخطوة 
للشــركات الصغيرة والمتوســطة الُمقترضة باالستفادة بشكل أكبر من القيم الشرائية 
للمركبات، وســيُتاح للمســتثمرين في “بيهايف” االستثمار في القروض الجديدة عن 
طريق المنصة وفق الطريقة الحالية ذاتها مع قروض تمويل الشــركات، إلى جانب 
االســتفادة من ميــزة الحصول على ضمــان على تلك األصــول المملوكة ألبوظبي 

للتمويل.
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أعلـنــت رئيســــة 
ضيـــــــة  لـمـفـو ا
األوروبـيـــــــــة 
أورســــوال فــون 
ديـــــر لييـــن، أن 
لـمـفــوضـيــــــة  ا
ســـتنشئ صندوقاً 

اســتثماريـاً لالتحــــاد، بقيمة 25 مليار يورو، للتغلب 
على األزمــــة االقتصاديــــة الناتجـــة عن فيـــروس 

كورونـا.
وقالت دير ليين، إن صندوق االســتثمار سيبدأ بتمويل 
قدره 7.5 مليار يورو، وسيســاعد القطاعات الضعيفة 
باالقتصاد، مضيفة، أن األموال سيجري تمريرها إلى 
أنظمة الرعاية الصحية والشــركات الصغيرة وســوق 

العمل.
من جهته، قال رئيس المجلس األوروبي شارل ميشيل، 
إن زعماء االتحاد األوروبي وافقوا على تقديم ســيولة 
للتصدي لألزمة. وأضاف، أنه ســيجري أيضاً تخفيف 
قواعد المالية العامة لالتحــاد والقواعد المنظمة للدعم 

الحكومي لتسهيل االنفاق العام.

صندوق أوروبي بـ25 مليار يورو
لمواجهة كورونا

أورسوال فون دير ليين

تعتــزم “بيبســي” شــراء صانعــة مشــروبات الطاقة 
“روكســتار إنيرجي” فــي صفقة بقيمــة 3.85 مليار 

دوالر أميركي، في إطار السعي لتنويع أعمالها.
وقالت الشركة األميركية العاملة في قطاع المشروبات، 
في بيان: إنها تســتهدف شــراء “روكســتار إنيرجي” 
لزيادة التركيز على المســتهلك واالســتفادة من الطلب 

المتزايد على المشروبات الوظيفية.
وكانــت “بيبســي” قــد أبرمــت اتفاقيــة توزيــع مــع 

“روكستار” في أميركا الشمالية منذ عام 2009.

“بيبسي” نحو شراء
“روكستار إنيرجي”

ملياردير أميركي يشتري األسهم المتراجعة

قال المستثمر األميركي، سام زيل، إنه 
يســتغل حالة التقلبات في سوق األسهم 
حاليــاً، مع وجود أســهم مقيمة بأقل من 
حقيقتها. وأضاف مالك شركة “إيكويتي 
غــروب انفســمنت” فــي تصريحــات 
لمحطة “سي.إن.بي.ســي” األميركية، 
لقد اشــترينا بعض األسهم التي اعتقدنا 
أنها منخفضة بشكل يبعث للسخرية، بعد 
موجة البيع التي شهدتها األسواق بفعل 

الذعر من فيروس كورونا.
وأوضح زيل، أنه اشترى أسهم في شركات يمتلك فيها بالفعل حصة كبيرة، منها شركة 
في صناعة الطاقة، وهو القطاع الذي شــهد أســوأ أداء في البورصة األميركية خالل 
الفترة الماضية. وتقدر “فوربس” صافي ثروة سام زيل بنحو 5.6 مليار دوالر حالياً.

سام زيل

“سول” تبيع حصتها في “بورتو غروب”

)بورتــو  القابضــة  بورتــو  أعلنــت مجموعــة 
غروب(، بيع شــركة ســول القابضــة المحدودة 
)سول غلوبال( المملوكة لرجل األعمال منصور 
عامر، كامــل حصتها في رأســمال المجموعة. 
وقالت المجموعة في بيان، إن شركة سول باعت 
50.15 مليون سهم تعادل 5 % من نسبة أسهمها 

المتبقية في صفقة قدرها 28.136 مليون جنيه.
وأضافت المجموعة، أنه بتنفيذ الصفقة تقل حصة منصور عامر إلى 0.75 %. وترك 

منصور عامر منصبة كرئيس مجلس إدارة شركة بورتو غروب منذ 3 سنوات.

منصور عامر

سندات الديون فرصة لالستثمار

أشارت دراسة أجرتها شركة جوبيتر 
إلدارة األصول، أن ديون الشــركات 
في األسواق الناشئة في منطقة الشرق 
األوســط أثبتت جاذبيتها على أســاس 
إجمالــي العائــد، وتحديــداً الســندات 

قصيرة األجل.
وتتوقع الدراسة أن يستمر األداء الجيد 

لفئة أصول الديون على أساس معدل المخاطرة في األسواق الناشئة، وذلك نتيجة العوائد 
الجذابة مقارنةً باألســواق المتقدمة والنمو في االقتصادات الناشئة وقاعدة المستثمرين 
الكبيرة المتخصصة وفرص التنوع القوية. ويمكن أن تشهد سندات الشركات والسندات 
السيادية تدفقات إضافية من صناديق المؤشرات المتداولة غير النشطة في عام 2020. 

ولفتت الدراسة إلى أن االئتمانات المختارة في المنطقة توفر فرصاً مميزة.
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مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية 
مقدمة مــن اللجنــة االقتصادية بهــذا الخصوص، 
موضحــا ان هذه التوصية من اللجنــة االقتصادية 
جاءت فــي ضوء اتفاق الجهــات المعنية على هذا 
المقتــرح لتفعيــل عمــل المناطق الحرة الســورية 
وزيادة الطلب على االســتثمار فيها واالستفادة من 
المساحات الشاغرة حالياً بما يحقق زيادة في البدالت 
الناجمــة عــن ذلك بما فيهــا تحقيق إيــراد إضافي 
للمؤسســة، وتعزيز عالقات التعاون والتجارة بين 
البلديــن، ناهيــك عن كــون المناطق الحــرة تلعب 
دوراً مميزاً في تنمية التجــارة والترانزيت وإعادة 
التصديــر إلى دول الجوار كمراكز توزيع إقليمية، 
ولتمكين المستثمرين من استيراد كميات كبيرة من 

البضائع بأسعار أقل.
استثمارات المناطق الحرة

واعتبر كوسا أن المؤسسة تمكنت في الفترة األخيرة 
من إعادة األلق لالســتثمارات فــي المناطق الحرة 
من خالل الدعم الحكومي الدائم والمتابعة الخاصة 

كوسا: للمناطق الحرة دور في تأمين االحتياجات لسورية
قال المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية إياد كوسا، ان المؤسسة باشرت العمل خالل العام 
الجاري 2020 على محورين متوازيين، اولهما تعزيز الميزات والمحفزات المقدمة للمستثمرين في فروع المناطق 
الحرة وثانيهما تحقيق اإليرادات الجيدة والتي من شأنها رفد الخزينة العامة للدولة عبر استقطاب المزيد من 
االستثمارات والمستثمرين اليها وكذلك تطوير توليفة النشاطات التجارية والخدمية المتنوعة معتبرا ان الهدف 

الرئيس في الفترة الحالية هو توطين وتطوير النشاط الصناعي.

انطالقة جديدة للمؤسسة
لـ“البنــك  حديــث  فــي  كوســا  عــرض 
والمســتثمر” لمؤشــرات المؤسسة خالل 
بدايــة العام، معتبراً الشــهر االول من عام 
2020 نموذج معيــاري يعكس االنطالقة 
الجديدة للمؤسسة موضحا في هذا السياق، 
أن حجــم رأس المــال المســتثمر بالقطــع 
األجنبي بلغ 606 ماليين دوالر، في حين 
بلغ عدد المستثمرين العاملين في المناطق 
الحرة السورية 909 مستثمراً، وعلى صعيد 
الحركة التجارية من وإلى المناطق الحرة 
والتــي تعرف اصطالحاً بالبضائع الداخلة 
)مستوردات( وبضائع خارجة )صادرات( 
فقد بلغت قيمة حركة البضائع الداخلة إلى 
المناطق الحرة الســورية )المســتوردات( 
ملياري ليرة سورية، في حين وصلت قيمة 
حركة البضائع الخارجة )الصادرات( من 
المناطق الحرة 6,5 مليارات ليرة سورية، 
أمــا على صعيد اإليــرادات التــي حققتها 
المؤسسة خالل ثالثين يوماً من بداية العام 
الحالي فقد وصلت الى 1,731 مليار ليرة 
سورية في حين بلغ حجم الرسوم الجمركية 
المحققة خالل ذات الفتــرة  1,463 مليار 
ليرة ســورية، نوهــا بفرص العمــل التي 
تؤمنهــا المناطق الحــرة للعمالة حيث بلغ 
عدد العاملين في المنشــآت المستثمرة في 

المناطق الحرة السورية 6149 عامال.
المدير العام لمناطق الحرة لفت إلى ما أنجز 
خالل الفترة الماضية من تشــميل البضائع 
ذات المصــدر والمنشــأ اإليراني المخزنة 
والمودعــة فــي المناطق الحرة الســورية 
والواردة مباشرة إليها بالمزايا واإلعفاءات 
المفروضة بموجــب أحكام اتفاقية التجارة 
الحــرة الموقعــة بين الجمهوريــة العربية 
السورية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
وذلك لمدة عام ميــالدي واحد اعتباراً من 
1 / 1 / 2020، وذلــك بعــد موافقة رئيس 

لعملها كونها تســاعد علــى تحقيق التنمية 
االقتصاديــة باعتبارها مــن أهم حاضنات 
االســتثمار وذلــك للمزايــا والحوافز التي 
تتمتع بها االستثمارات القائمة فيها وتوزع 
المناطق الحرة في المدن الرئيسية وبالقرب 
من المرافئ والمطارات والمنافذ البرية ما 
يجعل منها مراكز توزيع اقليمية وبوابات 
عبور للخارج المساهمة في خرق الحصار 
االقتصــادي المفروض على ســورية من 
خــالل تأمين البضائع والســلع األساســية 
بشــكل دائم لتلبية حاجة الســوق المحلية، 
ناهيك عــن إعادة العمل االســتثماري في 
المنطقــة الحــرة بعدرا بعــد خروجها من 

الخدمة من  بداية 2013 وحتى 2018.
ووفقاً لكوســا، فإن صدور قرار اســتيفاء 
البــدالت التــي تتقاضاهــا المؤسســة من 
يعادلهــا  بمــا  أو  بالــدوالر  المســتثمرين 
بالليــرات الســورية وفق ســعر الصرف 
الذي يحدده مصرف سورية المركزي من 
شــأنه دعم الليرة السورية وتخفيف الطلب 
على القطع وتحصيل ديون المؤسســة من 
المســتثمرين في ظل صعوبة تأمين القطع 
من السوق، فكان هذا القرار عامال مساعدا 
في تخفيف الطلب على القطع االجنبي في 
السوق وبالتالي المســاهمة في دعم الليرة 
الســورية وانخفــاض ســعر الصرف في 
الســوق، إلــى جانب تخفيــف االعباء عن 
المســتثمرين نتيجــة الفــارق الحاصل في 
ســعر صرف الدوالر بين النشرة الرسمية 
والســوق الموازيــة، ناهيــك عــن الهدف 
األبــرز المتمثــل بالحفــاظ علــى العملية 
االســتثمارية في المناطــق الحرة ودعمها 
وال ســيما فــي المرحلة الحاليــة ومرحلة 
إعــادة اإلعمار بمــا ينعكس ايجابــاً على 
تحسن نشاطهم االســتثماري في المناطق 
الدول المجاورة وخاصة العراق.الحرة ال ســيما بعد إعــادة فتح المعابر مع 

إياد كوسا



23

عالم االستثمار

نيسان/ابريل 2020 | البنك والمستثمر

بعض المدن الساحلية، والميناء الجاف في مدينة العاشر من رمضان.
الكويت

أنشأت السلطات في الكويت هيئة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، بحيث تكون الجهة الحكومية المســؤولة عن طرح مشروعات 
الدولــة التنموية واالســتراتيجية كفــرص اســتثمارية، وذلــك وفق نظام 
الشراكة بين القطاعين. وتعمل الهيئة على االستفادة من مهارات وخبرات 
القطاع الخاص في تحقيق قدر من االستفادة وجودة الخدمة في سبيل إنجاز 

الخطة المستقبلية للكويت عام 2035، ورفع العبء المالي عن الدولة.
وبحسب دراســة صندوق النقد العربي، تتركز الشراكة بين القطاعين في 
قطاع الطاقة “مشروع محطة الزور الشمالية - المرحلة الثانية والثالثة”، 
وقطاع العقار “مشروع المدن العمالية - جنوب الجهراء”، وقطاع المياه 

وإدارة مياه الصرف الصحي “مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان”.
لبنان

في العام 2017، أقر لبنان قانون الشراكة في مسعى منه لجذب مستثمري 
القطاع الخــاص، حيث لــم يكن في الســابق اإلطــار القانوني لمشــاريع 
الشراكة يمنح الضمانات المتعارف عليها. ويحدد القانون األحكام الرئيسة 
الواجب إدراجها في عقد الشــراكة، التي تشــمل كالً من حقوق وواجبات 
األطراف، وأسس تمويل المشــروع المشــترك، ومدة العقد، واإليرادات 
التي سيتقاضاها المشروع من الشخص العام، أو التي سيتقاضاها الشخص 
العام من المشــروع. ومن أبــرز المشــروعات المشــتركة: الطريق بين 
بيروت والشــام، ومرفأ بيروت، وشــركة كهرباء زحلة، ومؤسســة مياه 
طرابلس، وسوق بيروت الحرة، ومجمع جعيتا السياحي، ومعمل معالجة 

النفايات الصلبة في صيدا، ومحطة الحاويات في مرفأ بيروت وطرابلس.
تونس

تتولّى الهيئة العامة للشــراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مســاعدة 
الحكومة في إعداد وإبرام عقود الشــراكة بين القطاعيــن. وتمتلك تونس 
تجربــة فريدة مــن هذه الشــراكة، وكانــت من أوائــل روادهــا، حيث تم 
تنفيذ أول خط ســكة حديدية في ضواحــي العاصمة أواخر القرن التاســع 
“برادس11”.عشــر. كما تم مؤخراً إنشــاء مطــار النفيضة ومحطــة توليــد الكهرباء 

نماذج عربية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

اإلمارات
تقول الدراسة، إن أهم أهداف الشــراكة بين القطاعين في دولة اإلمارات، 
هو تحقيــق مبادئها الوطنيــة الهادفة إلى خلــق اقتصاد مســتدام قائم على 
المعرفــة والتنافســية والخبــرة والتنــوع، إضافــة إلــى جذب وتنشــيط 
االســتثمارات الوطنيــة واإلقليمية واألجنبية، وتشــجيع القطــاع الخاص 
على المشاركة واالبتكار، وتعزيز النمو االقتصادي، وتوفير فرص عمل 
جديدة. وتتعدد المشروعات المشتركة  في اإلمارات تبعاً لكل قطاع، ففي 
قطاع الخدمات التعليمية بدأت دائرة التعليــم والمعرفة منذ عام 2006 في 
إسناد عملية اإلشراف التعليمي واإلداري للعديد من الحضانات والمدارس 
االبتدائية إلى شــركاء من القطاع الخــاص في مجال التعليــم، وذلك بناًء 
على عقود تمتد لثالث ســنوات. وفي مشــروعات البنية التحتية  تتضمن 
المشــاريع  القائمة والمتوقعة، 3 مشــاريع للطاقة المتجددة على مســتوى 
المرافق الخدمية باستخدام التكنولوجيا الشمســية الفولت-ضوئية، ومدينة 
مصدر لمشروعات الطاقة الشمســية وطاقة الرياح في أبوظبي التي تمتد 
عبر مناطــق جغرافية مختلفــة. كما تقوم إحدى شــركات القطــاع بإمارة 

الشارقة بتقديم خدمات إدارة المخلفات وإعادة تدويرها.
مصر

تتمحور الشــراكة بين القطاع العام والخاص في مصــر حول هدف تقديم 
الخدمات العامة، حيث تقوم الحكومة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص 
لبناء وتمويل وتشغيل مشــروعات البنية األساســية والخدمات والمرافق 
العامة، علــى أن تعود أصول المشــروع في نهاية مدة التعاقــد إلى ملكية 
الدولة. وتمتلك مصر تجربة كبيرة في الشراكة بين القطاعين والعشرات 
من المشــاريع التــي نفــذت أو قيــد التنفيذ، مــن أهمها: مشــروع تطوير 
األوتوبيس النهري بالقاهرة، مشــروع معالجة الصرف الصحي بالقاهرة 
الجديدة، والمشــروع القومي لبناء وتشــغيل مدارس المشــاركة المتميزة 
للغات، مشــروع معالجــة الصــرف الصحي بـ“أبــو رواش”، وإنشــاء 
محطتين لتحليــة مياه البحر في كل مــن مدينة الطور وســفاجا والعلمين، 
وإنشــاء مبنى كلية التجارة الجديد في جامعة عين شمس. وخالل العامين 
2020/2021، من المقرر طرح مشــاريع أخرى مثل: المشروع القومي 
لبناء مدارس المشــاركة المتميــزة، وإقامة عدد من محطــات التحلية في 

ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أن بعض الدول العربية تمتلك تجارب ناجحة من الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، حيث مثلت هذه الشراكة ركيزة أساسية في دعم الميزانيات وتسهيل األعمال على حكومات 

المنطقة. وتطرق التقرير إلى تجارب 5 دول عربية، من خالل أطر الشراكة بين القطاعين وأهدافها وأهم المشاريع.
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اإلماراتيون دوراً فاعالً في كال الســوقين المحلي واألجنبي، حيث أعلنوا عن ســبع 
صفقات اســتهدفت كيانات أجنبية. بينما لــم ينفّذ المســتحوذون القطريون أي صفقة 
استحواذ في بلدهم األم، ومع ذلك فقد نفذوا صفقات على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

المستثمرون األجانب
وبحسب التقرير، فقد جذبت الســوق اهتماماً كبيراً من المستثمرين األجانب طوال 
الربع الرابع. وبشــــكل عــــام، فقد تم إنهــاء 12 صفقة، وهو معدل أعلى نســــبياً 

بواقع 33 % عن الربع الثالث من 2019 وكذلك الربع الرابع من 2018.
واستحوذ المستثمرون األجانب في الغالب على شركات في اإلمارات، ويتضح ذلك 
بناًء على عدد الصفقات التي تضمنت مستثمرين إماراتيين )~84 %(. بينما اشتملت 
الصفقات المتبقية على مستثمرين بحرينيين وسعوديين، وتمثل كل صفقة منها 8 % 
من إجمالي الصفقات. بينما لم تســجل الكويت وُعمان وقطر أي نشــاط خالل الربع 

الرابع.

الصفقات عبر القطاعات
تركز 60 % مــن إجمالي الصفقات فــي 4 قطاعات. وشــهد القطاعــان الصناعي 
والمالي أعلى مستوى من النشاط في الربع الرابع من 2019، حيث مثال ما نسبته 17 
% و15 % من إجمالي عدد الصفقات على التوالي. بينما توزعت الصفقات المتبقية 
في الغالب على القطاعــات األربعة التالية: قطاع المواد االســتهالكية وقطاع المواد 
األساســية وقطاع الرعاية الصحية والقطاع العقاري حيث مثلت جميعها ما نسبته 

40 % من إجمالي الصفقات.
 وإضافة إلى ذلك، شــهد القطاع العقاري تباطؤاً، حيث سجل وأنهى 5 صفقات. من 
النشاط مقارنة بالربع السابق.ناحية أخرى، ســجل قطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات أكبر انخفاض في مستوى 

نمو صفقات االندماج واالستحواذ 2019 في الخليج

أبرز الصفقات
تمثلت أكبر الصفات المنجزة خــالل الربع الرابع 
من 2019، في اســتحواذ شركة األســمدة العربية 
الســعودية “ســافكو” على 100 % من رأس مال 
شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية بقيمة 

إجمالية تساوي 1.2 مليار دوالر.
أما الصفقــة الثانية، فتضمنت اســتحواذ مؤسســة 
الشــبكة الحكومية الصينية على نســبة 49 % في 
الشركة العمانية لنقل الكهرباء بقيمة مليار دوالر. 
وكانت الصفقــة الثالثة اســتحواذ شــركة ريبلوود 
أدفايزرز األميركية على 6 % في البنك السعودي 
الفرنســي بقيمة إجمالية 578 مليــون دوالر. تليها 
صفقة اســتحواذ الشــركة السعودية االســتثمارية 
إلعادة التدوير على شــركة إدارة خدمات البيئـــة 
العالمية المحــدودة )GEMS(، المملوكة بالكامل 
لصنــدوق جدوى للفرص االســتثمارية فــي إدارة 

النفايات الصناعية، مقابل 453 مليون دوالر.

سيطرة للمستحوذين الخليجيين
معظم الصفقات التي تمت خــالل الربع الرابع من 
2019 نفذت من قبل كيانــات خليجية، حيث بلغت 
71 % من إجمالي عدد الصفقات، بينما كانت نسبة 
المســتحوذين األجانب 25 %. أما نســبة الـ4 % 
المتبقية فهي تمثل صفقات لم تتوافر فيها معلومات 

عن الشركات المستحوذة.
 وشهد السوق اتجاهاً مماثالً خالل الربع الثالث من 
2019، حيث مثلــت كيانات االســتحواذ الخليجية 
67 % من إجمالي عــدد الصفقات، في حين كانت 
نســبة المســتحوذين األجانب 30 %. وفي شــكل 
عام فإن غالبية كيانات االستحواذ الخليجية فضلت 
االســتحواذ علــى شــركات محليــة، علــى عكس 

استهداف شركات أجنبية.
وباســتثناء البحرين، فقد أنهت كيانات االســتحواذ 
الخليجية صفقة واحدة فقط كحــد أدنى خارج دول 
مجلس التعــاون الخليجي. ومارس المســتحوذون 

أظهر تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي “المركز” أن عدد صفقات االندماج واالستحواذ التي تمت في دول 
مجلس التعاون الخليجي خالل الربع الرابع من 2019 ارتفعت بنسبة 63 % مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، 
لكنها انخفضت في الوقت نفسه بنسبة 8 % مقارنة بالربع ذاته من العام 2018. وسجلت اإلمارات أعلى زيادة 

في عدد الصفقات، بينما سجلت السعودية أكبر صفقة منجزة.
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الطلب، وفي هذا السياق يقول  نائب الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية 
في ماســتركارد، جورن المبرت: مع زيادة اتســاع نطــاق نموذج 
الدفع عند الطلب، سيتمكن المزيد من المستهلكين من الحصول على 
منتجات مفيدة توفر لهم حياة أكثر سعادة وصحة، إضافة إلى خدمات 

مالية تعزز شعورهم بمستقبل آمن.
ومن الفوائد غير المباشــرة لنمــوذج الدفع عند الطلب، أنه يســاعد 
األفــراد والمؤسســات المتناهية الصغــر والصغيرة والمتوســطة 
على إنشــاء ســجل رقمي للمعامالت، ممــا يجعل حلــول التمويل 
األخرى متاحة لهم، مثل االئتمان والقروض والتأمين. ويمكن لهذه 
المؤسســات من خالل إقامة عالقات مع مؤسســات مالية رســمية، 
أن تســتفيد من طرق دفع مريحة وآمنــة، والحصــول على تمويل 

لمساعدتها على تنمية أعمالها.
ً فرصة للشركات أيضا

وفــي ســياق متصــل، قــال نائــب أول رئيــس إدارة المدفوعات 
والمختبــرات الرقميــة بمنطقــة الشــرق األوســط وإفريقيــا فــي 
ماســتركارد، جورانج شــاه: “هناك حالياً نحو 44 مليون شــركة 
متناهية الصغر وصغيرة ومتوســطة في جنوب الصحراء الكبرى 
بإفريقيا، 97 % منها عبارة عن مؤسسات متناهية الصغر. وتوفر 
األصــول التي أصبحــت اآلن متاحة مــن خالل خدمــة الدفع عند 
الطلب لهذه المؤسســات فرصاً أفضل، من خالل زيادة مستويات 
االتصال وخلق فرص إيرادات جديدة، حيث باتت هذه المؤسسات 
اآلن جزءاً من النظام المالي. وتمثل قــدرة الوصول إلى الخدمات 
الماليــة الخطوة األولــى علــى طريق االزدهــار، كمــا يمكن أن 
القارة”.تســاعد في تحقيق اإلمكانات الحقيقية للنمو الشــامل في كل أنحاء 

“الدفع عند الطلب” لتحقيق الشمول المالي في إفريقيا

ويتناول التقريــر الذي يحمل عنــوان: “الدفع عند الطلب: المســار 
الرقمي نحو الشــمول المالي”، مفهوم الشمول الرقمي وقدرته على 
تيســير الوصول إلى الخدمــات الماليــة وغيرها بصــورة أفضل. 
ويســاهم هذا النموذج في نهاية المطاف في تحقيق الشــمول المالي 
الذي يــؤدي بدوره إلــى تحســين اإلمكانــات االقتصاديــة لألفراد 

والشركات.
ويظهر التقرير الذي يستند إلى مقابالت شخصية مع مستهلكين في 
نيجيريا وكينيا وأوغندا، أن نشــر مثل هذه الحلــول بطريقة مركزة 
يمثل فرصــة مهمة لزيــادة مســتويات االتصال. ولكــي تكون هذه 
الحلول فعالة، ينبغــي أن تتظافر جهود جميع الجهــات المعنية، من 
حكومات ومشــغلي شــبكات الهاتف المحمول، وشــركات خدمات 
مالية وهيئات تشــريعية، إلطالق وتعزيز الفــرص بما يتيح تحقيق 

مستويات أكبر من الشمول المالي.
دور فاعل للتكنوجيا الرقمية

أتاحت التكنولوجيــا وقدرة االتصال التي يوفرها مشــغلو شــبكات 
الهاتف المحمول، نوعاً من الشــمول الرقمــي، وأصبحت األجهزة 
المحمولة أداةً محوريةً فيه، إذ ســمحت خطط الدفع المسبق لألفراد 
بإعادة شحن الرصيد بتكلفة منخفضة تصل إلى 10 سنتات في المرة 
الواحدة. ويعتمد نموذج الدفع عند الطلب على المبدأ نفسه في شراء 
العديد من أنواع البضائع، من الهواتف المحمولة إلى فالتر المياه أو 
الغســاالت. ويعمل هذا النموذج، الذي تدعمه في كثير من األحيان 
شــبكة إنترنت األشــياء، على ســد فجوة الملكية عن طريق توفير 
خدمات وأصول بأسعار معقولة، ما يؤدي إلى بدء الموجة التالية من 

الشمول، والتي يدعمها إبقاء األفراد على اتصال دائم بالشبكة.
تأثير واضح

ويشــير البحث إلى أن نماذج أعمال الدفع عند الطلب تسهم في حل 
المشــاكل الحقيقية، وذلك من خــالل منح العمالء مرونــة في الدفع 
مقابل الخدمات التي يحصلون عليها عبــر هواتفهم المحمولة ووفقاً 
لشــروط تناســبهم. وأظهرت البيانات في البلدان الثالثــة، أن قدرة 
الوصول إلى الضروريات شــكلت المحرك األول الستخدام نموذج 
الدفع عند الطلب، مع تفوق الطاقة الكهربائية كأكثر المنتجات شراًء 
بالنسبة لمستخدمي هذا النموذج. ومن أهم المنتجات األخرى التي تم 
شراؤها من خالل النموذج، أجهزة التلفزيون الرقمية، تليها الهواتف 

الذكية.
الفوائد المرجوة

ويوضح بحــث ماســتركارد األثر بعيد المــدى لنمــوذج الدفع عند 

وعند  يستخدمونه  ما  مقابل  فقط  الدفع  من  الناس  تمكين  أن  ماستركارد،  أصدرته شركة  تقرير  كشف 
حاجتهم إليه، كفيل بأن يخّلص ماليين األفراد في جميع أنحاء إفريقيا من الفقر ويفتح الباب أمام تحقيق 

الرخاء واالزدهار.
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ضعف توقعاته السابقة في هذا اإلطار التي بلغت 113 مليار دوالر.
وقال المدير العام لالتحاد ألكسندر دو جونياك “إنها أكثر األزمات 
عمقاً التي مرت على قطاعنــا على اإلطالق”، داعيــاً الحكومات 

إلى تقديم مساعدة لمواجهة “أزمة السيولة”.
وألقت األزمة بثقلها على 98 % مــن الرحالت التجارية في العالم 
بحســب اياتا التي أوضحت أنه في مطلع العام كانت شركة طيران 

متوسطة تملك أمواال تكفيها لشهرين.
ووجهت شــركات طيران أضطر العديد منها الى وقف أســطولها 
بالكامل بســبب القيود على الســفر جراء وباء كوفيــد - 19، نداء 
اســتغاثة للحصول على مســاعدات عاجلة تصل إلــى 200 مليار 

دوالر )185 مليار يورو(.
وتضــم “إياتا” 290 شــركة طيــران تمثــل 82 % مــن إجمالي 
الرحــالت العالمية، وطلبــت “دعمــاً ماليــاً مباشــراً” للرحالت 
التجارية والشــحن لتعويض خســائرها وأيضاً قروضاً وضمانات 
وافقــت عليهــا الحكومــات والمصــارف المركزية وصــوالً الى 

تخفيف الضرائب والضمان االجتماعي.

تداعيات خطيرة على العالم
انتشــار وباء كورونا له تداعيــات عديدة على االقتصــاد العالمى، 
ليس الصيني وحســب، إذ يؤكــد كبير االقتصادييــن الصينيين في 
“كابيتال إيكونوميكس”، جوليان إيفانز بريتشــارد، إن االنتشــار 
الســريع للفيــروس يعني أنــه لم يعــد هناك أي شــك فــي تعطيله 
االقتصاد.  فيما يرى خبراء آخــرون إن المخاوف باتت تتزايد من 
تأثير حظر السفر بشــكل كبير على االقتصاد، في حين أن البعض 

وباء كورونا “عدو البشرية” يفتك بالعالم

بات اقتصاد العالم يئــن تحت وطأة “كورونــا”، إذ أعاد الفيروس 
صياغــة حركة القطاعــات االقتصادية فــي العالــم، فالصين التي 
ســيطرت على الوباء بإجراءات صارمة أثبتت قدرة على مواجهة 
كوارث من هذا النوع، لكنها قد تكون األكثــر تضرراً من الركود 

االقتصادي العالمي وتراجع حركة التجارة والصادرات.
واألزمة ليســت فــي الصيــن وحدها، بل في األســواق األســيوية 
واالوروبيــة واالميركية، بعد تراجع اســواق االســهم والبضائع، 
إضافة الــي تقييد حركــة الســفر والتجارة بيــن البلــدان، وتوقف 
المطــارات وإقفال الحدود، فضــالً عن زيادة اإلنفــاق بعد حاالت 

الطوارئ للحد من انتشار “كوفيد - 19”.
 

مواجهة االنهيار
انعكس انتشــار الفيروس على النمو االقتصــادي والطلب العالمي 
على النفط، بل أن انتشــار هــذا الوباء أثر بالســلب على معنويات 
المســتثمرين، وهو ما دفع الكثير منهم إلى التوجــه نحو األصول 
اآلمنة على غرار الذهب، والتي ينظر إليها كمالذ آمن للتحوط في 
أوقات األزمات. وقد بدأ العالم يبحث عن سبل لمواجهة أي انهيار 
محتمل، مثل ما أعلنه وزير الخزانة األميركي ســتيفن منوتشــين 
أخيــراً أن خطة اإلنعــاش االقتصــادي التي يتفــاوض الكونغرس 
عليها تشــمل توفير 4 تريليونات دوالر أميركي كسيولة لألعمال 
التجارية لمساعدة أكبر قوة اقتصادية في العالم على مواجهة أزمة 

فيروس كورونا المستجد.
وقال منوتشين لشــبكة “فوكس نيوز”، إن الخطة تتضمن “حزمة 
مهّمــة يتــم العمــل عليهــا باالشــتراك مــع االحتياطــي الفدرالي 
لتخصيــص ما يقــارب مــن 4 تريليونــات دوالر كســيولة يمكننا 

استخدامها لدعم االقتصاد”.
لكن بعد تفشي الوباء في الواليات المتحدة خصوصاً في نيويورك، 
تم التوصل إلــى اتفاق حول خطــة بقيمة تريليونــي دوالر لتحفيز 
االقتصــاد األميركي ومالييــن المواطنين المتضرريــن من أزمة 
الفيروس. وشــكلت هذه الخطة أوســع إجراءات إلنعاش االقتصاد 

يتم إقرارها دفعة واحدة من قبل الكونغرس.
انعكســت األزمة أيضاً على الطيران العالمــي، إذ توقع اتحاد النقل 
الجوي الدولي )اياتا( أن يخسر قطاع الطيران في العالم 252 مليار 
دوالر من عائداته هذا العام بســبب فيروس كورونــا، أي ما يعادل 

عصف وباء كورونا “عدو البشرية” وفق توصيف منظمة الصحة العالمية، بدول العالم، فعزلها وأغلق حدودها 
وحجر الناس في منازلها في أكثر من 185 دولة تفشى فيها، وألزم أكثر من 3 مليارات إنسان البقاء في منازلهم، 
آالف  ومئات  الضحايا  آالف  عشرات  حاصداً  وشركاتها،  والعولمة  الكونية  القرية  تلك  قصير  وقت  في  ودمر 
االصابات ومهدداً اقتصادات كبرى ونامية باالنهيار وخسائر. وربما يعيد فيروس كورونا المستجد صياغة 

العالم لما بعده.
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الناشــئة، خصوصاً االسواق اآلسيوية، بشــكل كبير نتيجة النتشار 
هذا الفيــروس، كما توقعت خســارة كال من هونغ كونــغ، وتايالند 

وكمبوديا نحو 3 %، من الناتج المحلي اإلجمالي لبالدها.

صدمة الوباء
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، قال في دراســة 
تحليلية، أن الصدمة التي تســبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في 
بعض الدول وســتخفّض النمو الســنوي العالمي هذا العام إلى أقل 
من 2.5 %، وفي أســوأ السيناريوهات قد نشــهد عجزاً في الدخل 
العالمي بقيمة 2 تريليون دوالر، داعية إلى وضع سياســات منسقة 

لتجنب االنهيار في االقتصاد العالمي.
وأشارت منظمة األونكتاد إلى أن تباطؤ االقتصاد العالمي إلى أقل 
من 2 % لهذا العام قــد يكلف نحو تريليــون دوالر، خالفاً لما كان 
متوقعاً في أيلول/ســبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود 

في االقتصاد العالمي.
فــي  التنمويــة  واالســتراتيجيات  العولمــة  قســم  رئيــس  وقــال 
“األونكتــاد”، ريتشــارد كوزيل رايــت، في مؤتمــر صحفي في 
جنيف، منتصف الشــهر الماضي، إن ما يحدث لالقتصاد العالمي 
لم يكن يتوقعه أحــد، الفتاً إلى أن انهيار ســعر النفط أصبح العامل 
المساهم للشــعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب 
التنبؤ بحركة األســواق، هذه الحركة تشــير إلى عالم شديد القلق، 
وهذه الدرجة من القلــق تتجاوز المخاوف الصحيــة وهي خطيرة 

ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات االقتصادية تتسبب بقلق كبير.
وفي دراســة تحليلية أصدرتهــا “األونكتاد”، ذكــرت أن فقدان ثقة 
المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة النتشار العدوى، إال 
أن الدراســة أكدت أن مزيجاً من انخفاض أسعار األصول وضعف 
الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن 

أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءا.
ولم تستبعد الدراســة اإلفالس واســع النطاق، وربما ستتسبب في 
انهيار مفاجــئ لقيم األصــول التي تمثــل نهاية مرحلــة النمو في 
هذه الدورة، وأشــارت إلى أنه يمكــن مقارنة األزمــة االقتصادية 

قلق من انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي الصيني بنســبة 1 % أو 
حتى أكثر خالل الربع األول من العام 2020.

ويؤكد البنــك الدولي في دراســة اعدها أخيراً، أن انتشــار األوبئة 
واألمــراض يكلــف االقتصــاد العالمي نحــو 570 مليــار دوالر 
سنوياً، أو ما يوازي نحو 0.7 % من حجم الناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي، ولكــن يبقى األثر االقتصــادي لفيــروس كورونا الجديد 
رهنا بتطــورات جهود منع انتشــاره، والتي تتخذهــا مختلف دول 
العالم في شــكل متســارع. وقد طلب صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي من دائني الدول األشــدّ فقــراً “تجميد تســديد الديون” كي 
تتمكن هذه الدول من اســتخدام ما لديها من اموال لمكافحة فيروس 

كورونا المستجدّ.
وأشــارت الهيئتان في رســالة مشــتركة، إلى أن فترة السماح هذه 

ستسمح بتحليل الوضع وحاجات كل دولة.
وطلبت أيضاً من مجموعة العشــرين تكليفهما مهمة التقييم إلعداد 
الئحة بالدول التي تــرزح تحت ديــون هائلة والعمــل على اعادة 
هيكلتها. وقــال البنك الدولي وصندوق النقد الدولــي انهما مقتنعان 
بان من الواجب التخفيــف من عبء الدول النامية وتوجيه اشــارة 

قوية لالسواق المالية.

تأثير فيروس كورونا
ســيؤدي تفشــي وبــاء كورونا إلــى أزمة اقتصادية لشــرق آســيا 
بأكملها، ويتســبب الفيروس أيضاً في خســائر عالمية، فقد تســبب 
تفشــي الوباء بخســائر اقتصادية عالمية قدرت  بمئــات مليارات 
الــدوالرات، في حيــن تشــير تقديرات أخــرى إلــى أن االقتصاد 

العالمى معرض لخسارة أكثر من 2 تريليون دوالر.
وقد تجاوزت خســارة الصين وحدها نحو الـ250 مليــار دوالر، إذ 
أن فترة حضانة المصاب لفيروس كورونا المستجد أكبر بكثير من 
باقي الفيروسات األخرى، إذ تبلغ حوالى 10 أيام، وهو ما قد يؤدي 
إلى ركود اقتصادي يضغط على تمويــل الصحة العامة ما يزيد من 

إضعاف قدرة العالم على منع أو احتواء تفشي الفيروس بعد ذلك.
ينعكــس األمر أيضاً علــى توقعــات المحلليــن االقتصاديين الذين 
قرروا إعــادة النظر فــي توقعاتهــم لنمــو االقتصــاد العالمي في 

2020، وذلك بفعل االنتشار السريع للفيروس.
وتتوقع مؤسســة أكســفورد لالقتصاد، أن يتراجع نمــو االقتصاد 
الصيني بنحــو 0.4 % نقطــة  ليصــل إلــى 5.5 %، بحلول عام 
2020، وذلك نتيجة لتفشي الفيروس، كما تتوقع أيضاً تراجع نمو 

االقتصاد العالمي بنحو 0.2 %، ليصل إلى 2.1 % في 2020.
بــدوره توقع بنــك غولدمــان ســاكس، أن يتراجع نمــو االقتصاد 
الصينــي بنحو 0.4 نقطــة مئوية ليصــل إلــى 5.5 %، فيما توقع 
تراجع نمو االقتصــاد األميركي بنحو 0.4 نقطــة مئوية في الربع 

األول من هذا العام.
وأشارت )كابيتال ايكونوميكس( إلى تراجع االقتصاد الصيني بفعل 
إغالق العديد مــن المصانع، اضافــة الى تأثر العديد من األســواق 
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للقروض واســتثمارات األســهم في الشــركات ومئة مليــار لدعم 
مصرف االستثمار العام.

وفي المســتقبل، ســيتمكن هذا األخير بفضل امكاناته البالغة 357 
مليــارات يورو، من ضمــان قــروض بقيمة نحــو 822 مليارات 
يورو. وســتقدم الحكومة الفدرالية للشــركات الصغيرة مساعدات 
قدرها 50 مليار يورو. وتتضمن الخطة أيضاً 3,5 مليارات يورو 
من الدعم الفوري للنظام الصحي إضافة إلــى 55 ملياراً يمكن أن 

تُستخدم بحرية بناء على الحاجات لمكافحة الوباء.

اآلثار الكارثية 
تؤكد منظمة األونكتاد، أن االعتقاد في ســالمة األسس االقتصادية 
واالقتصــاد العالمي الذي يصحح نفســه، أمران يعرقــالن التفكير 
السياســي في االقتصادات المتقدمــة، وهذا االعتقاد ســيؤدي إلى 
إعاقة التدخالت السياسية األكثر جرأة، والالزمة لمنع تهديد أزمة 
أكثر خطورة، ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في 

أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل.
فيروس كورونا أحدث عدوى مالية في اقتصــاد عالمي يعاني من 
نقاط ضعف مختلفة تماماً عّما كان يعانيه العالم قبيل األزمة المالية 
2008، حيث أضحى العالم مثقالً بالديون في شكل كبير أكثر مما 

كان عليه الحال حين اندلعت األزمة المالية األخيرة.
ففــي تقرير نشــرته النيويــورك تايمــز، “تحولت أضخــم الديون 
وأخطرهــا مــن تداعياتها علــى العائــالت والبنوك فــي الواليات 
المتحدة التي كانت مقيدة من الجهات التنظيمية بعد األزمة، لتصل 

إلى الشركات في مختلف أنحاء العالم”.
وفي الوقت الذي تتعامل فيه الشــركات مع احتمــال حدوث توقف 
مفاجئ لتدفقاتها النقدية، ســيكون جيل جديد نســبياً من الشــركات 
التي تكافح لسداد القروض المتخلدة بذمتها أشد تأثرا بهذه األزمة، 
على غرار شــركات “الزومبي” )شــركات تعيش علــى الديون( 
العاجــزة حتى عن دفــع أقســاط الفائدة علــى ديونهــا، فضالً عن 
التداعيات الخطيــرة للمطارات المهجــورة والقطــارات الفارغة 
والمطاعم شــبه الفارغة على النشاط االقتصادي. وكلما طالت مدة 

اآلسيوية التي حدثت في أواخر التسعينات مع الوضع الحالي، لكن 
تلك األزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية، 
كما أن االقتصــادات المتقدمة كانــت جيدة نوعاً مــا، لكن الوضع 

يختلف اليوم.
ووجدت الدراســة أن العجز ســيكون بمقدار 2 تريليون دوالر في 
الدخــل العالمي، و220 مليــار دوالر في الدول النامية، باســتثناء 
الصين، وتوقــع كوزيل، أنه في أســوأ الســيناريوهات حيث ينمو 
االقتصــاد العالمــي بنســبة 0.5 %، فإننــا نتحدث هــذا العام عن 

خسائر تُقدر بنحو 2 تريليون دوالر لالقتصاد العالمي.
وفي دول مثل كندا والمكسيك وأميركا الوسطى، ودول مثل شرق 
وجنوب آســيا واالتحاد األوروبي، فإنها ســوف تشــهد تباطؤاً في 
النمو بيــن 0.7 % و0.9 %، كمــا أن من تربطهــا عالقات مالية 
قوية مــع الصين ربما ســتكون األقل قدرة على التعافــى من تأثير 

أزمة كورونا على االقتصاد.
وتوقــع تقريــر “االونكتــاد” عــن أميــركا الالتينيــة، أن تعانــي 
األرجنتين أكثر مــن غيرها من اآلثار المترتبــة على هذه األزمة، 
ولن تكون الــدول النامية التــي تعتمد على تصدير المــواد األولية 
بعيدة عن األزمة بســبب الديون وضعف العوائد التصديرية بسبب 

الدوالر القوي.
حزم تحفيز ومساعدات

لم يكــن ممكنــاً مواجهة التفشــي الســريع للفيــروس وتأثيره على 
االقتصــاد، خصوصاً فــي أوروبا التــي وجدت نفســها في وضع 
مأســوي، فاضطرت فرنســا مثالً الــى وضع خطة بـــ750 مليار 
دوالر لمساعدة االقتصاد والشركات، فيما تبنى البرلمان األلماني 
خطة تدابير شــاملة بقيمــة 1100 مليار يورو ستســمح ألول قوة 
اقتصادية في أوروبا بمواجهــة تبعات وباء كورونــا. كما صادق 
النواب األلمــان، علــى قروض جديــدة تصــل قيمتها إلــى 156 
مليار يــورو لدعم الشــركات والموظفين ونظــام الصحة، وكذلك 
على مئات المليــارات كضمانات للقــروض المصرفية الممنوحة 
للشركات. وتشــمل االجراءات “صندوقاً لالستقرار االقتصادي” 
يقدم 400 مليــار يورو كضمانــات لديون الشــركات، ومئة مليار 
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تساءلت فيه عما سيحدث فيما لو تفاقمت المشكلة؟. قالت، إن هناك 
سيناريوهات عدة، على فرض أن الصين أخذت وقتاً أطول للعودة 
إلى وضعهــا الطبيعي، وحتى لــو عادت المصانع إلــى العمل فإن 
المشاكل لن تحل، حيث ان العديد من المصانع ليس لديها مخزون 
كاٍف، والعقبات أمام سلســلة التوريد تحد من الطاقة اإلنتاجية. كما 
نفترض أن كوريــا الجنوبية وإيطاليــا واليابان وفرنســا وألمانيا، 
وهي االقتصــادات الكبرى بخالف الصين التي شــهدت أكبر عدد 
من حاالت اإلصابة بالفيروس، تعرضت لتفشي الوباء، فإن النمو 
العالمي لالقتصاد ســينخفض إلى 2.3 %، دون التوقعات السابقة 

لتفشي الوباء وهي 3.1 %.
وذكر التقرير أن الســيناريو األســوأ يتمثل في تلقي الصين ضرية 
قوية وانتشــارها الى بقية أنحاء العالم، حيث تعتبر الصين مصدر 

الطلب ومصدر العرض ومصدر قلق ألسواق المال.
ففي عام 2019، بلغت الواردات الصينية 2.1 تريليون دوالر من 
منتجات “ســتاربكس” الى الدجاج المقلي المقرمش من يام. وتعد 
المبيعات الصينية مصدراً رئيســياً للشــركات متعددة الجنســيات، 
كما أن توقف الســياحة الصينية يضر الجميع من منتجعات جنوب 

شرق آسيا إلى متاجر باريس الفاخرة.
والصين هي اكبــر منتج للمكونــات المصنعة في العالــم، وعندما 
تغلق المصانع الصينية يصبح من الصعب العثور على التطبيقات 
المصغرة التي تدخل كل شــىء بدءاً من اجهزة آيفون إلى معدات 

البناء التي يتعذر ليجاد بديل لها.

الركود العالمي
أقل ما يمكــن قوله عــن تداعيات فيــروس كورونا، إنه ســيحدث 
ركوداً شــديداً. فوفق “فورين أفيرز”، إن االقتصــاد العالمي دخل 
في حالة من الركود الشديد، وأن االنكماش ســيكون مفاجئاً وحاداً 
بســبب تفشــي فيروس كورونا المســتجد، متوقعة أن تكون اآلثار 

كبيرة لعقود مقبلة.
معظــم التوقعــات االقتصادية لعــام 2020 كانــت تتنبأ بســنة من 
النمو الثابــت إن لم يكن بالنمــو المتزايد، فقد شــهد تحديث توقعات 
صندوق النقد الدولي لشهر كانون الثاني/يناير ارتفاعاً في النمو من 
2.9 % في 2019 إلــى 3.3 % في 2020، وكانت هناك أســباب 
كثيرة للتفاؤل منها اتفاقيــة التجارة “المرحلــة األولى” بين الصين 
والواليــات المتحــدة، وخفض تأثير خــروج بريطانيا مــن االتحاد 

األوروبي.
ثم جاء تفشــي الفيروس التاجي، وســبب صدمة كبيــرة لالقتصاد 
العالمي، فقد خفضت منظمة التعــاون االقتصادي والتنمية مؤخرا 
توقعاتها لنمو 2020 إلى النصف من 2.9 % إلى 1.5 %، وأشار 

صندوق النقد الدولي، إلى أنه سيصدر تعديالً كبيراً أيضاً.
ولكن حتى هذه الجولة األولى من المراجعــات ربما كانت متفائلة 
للغاية، ألنهــا أدرجت االفتراض المنتشــر على نطاق واســع بأن 
الركود في الربع األول سيتم تعويضه على الفور في الربع الثاني.

جائحة كورونــا، زاد احتمال حدوث أزمة مالية، ال ســيما في ظل 
تخلّف شــركات “الزومبي” عن ســداد ديونها مثلمــا حدث خالل 

أزمة الرهن العقاري الخطيرة التي ظهرت عام 2008.
وخالل القرن الماضي، كانــت حاالت الركود دائماً مــا تبدأ بفترة 
متواصلة من ارتفاع أســعار الفائدة، لكن هذه المرة ضرب الوباء 

االقتصاد العالمي المثقل بمستويات قياسية من الديون.

أزمة مالية ضخمة
تواجه البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم خطر تحول أزمة 
الســيولة إلى أزمة مالية، مثلما حــدث عــام 2008. وعلى الرغم 
من أنه مــن غير الواضح مــا إذا كانــت اإلجراءات التــي اتخذها 
البنك المركزي األميركي ســتكون كافية لمنع انتشــار حالة الذعر 
والهلع في األســواق، فــإن النظام المالــي يبدو أكثر ضعفــاً اليوم 
أمام األزمة العالمية. فقــد ارتفعت الديون بشــكل كبير لتصل إلى 
ذروتهــا التاريخية بأكثر مــن 3 أضعاف حجم االقتصــاد العالمي 
عشــية األزمة المالية عام 2008. وفي ذلك العــام انخفض الدين، 
لكن سرعان ما ساهم انخفاض أســعار الفائدة في موجة جديدة من 
االقتراض. وقد كان الهدف من سياسات التيسير النقدي التي اتبعها 
بنك االحتياط الفدرالــي، وطبقتهــا بدورها البنــوك المركزية في 
جميع أنحاء العالم، الحفاظ على نمو االقتصادات وتحفيز االنتعاش 
من األزمة. وبدالً من ذلــك، أُنفق جزء كبير من هــذه األموال في 
االقتصاد المالي، بما في ذلك األسهم والســندات واالئتمان الزهيد 

لشركات غير مربحة.
في الوقــت الراهن، يقول تقريــر مالي، إن عبء الديــون العالمية 
وصل إلى أعلى مســتوى لــه على اإلطــالق، حيث بلغ مســتوى 
الديون فــي قطاع الشــركات األميركية 75 % مــن الناتج المحلي 
اإلجمالي للبالد، محطماً الرقم القياســي الســابق الذي ســجل عام 
2008. فالصناعــات التــي تضررت بشــكل مباشــر من تفشــي 
فيروس كورونا شــملت كالً من الشــركات الكبرى فــي قطاعات 
السيارات والفنادق والنقل، في وقت توجد فيه شركات “الزومبي” 
في ســوق ديون الشــركات التي تبلــغ قيمتها 16 تريليــون دوالر 
أميركــي. لــذا الضغــوط تضاعفــت جــّراء تراكــم الديــون لدى 
الصناعــات التي تأثــرت بفيــروس كورونــا، بما في ذلــك النقل 
والترفيه وقطاع السيارات، وربما األسوأ من ذلك كله، تأثر قطاع 

النفط.
وعلى الرغم من أن العالم لم يشهد بعد ركوداً ناتجاً عن الفيروس، 
فإن األمر أصبح في الوقت الراهن يتعلق بوباء نادر للغاية. فعندما 
تنخفض حركة األســواق، سيشــعر الماليين من المســتثمرين بأن 

ثرواتهم ستقل، ما سيدفعهم إلى التقليل من حجم اإلنفاق.

خسائر االقتصاد العالمي
خسائر االقتصاد العالمي قد تصل إلى 2.7 تريليون دوالر أميركي 
بســبب تداعيات تفشــي وباء كورونا. ففي تقرير لـ“بزنس ويك” 
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واالستهالك في جميع أنحاء العالم.

خطط طارئة
بينما حثت منظمة التعــاون االقتصادي والتنميــة الحكومات على 
“التحرك بسرعة وقوة” للتغلب على تفشي المرض واتخاذ تدابير 
لحماية دخل الفئات االجتماعية والشركات الضعيفة. وحذرت من 
أن تفشي فيروس كورونا يزج باالقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع 
له منذ األزمة المالية التي ضربت العالم قبل أكثر من 10 سنوات، 

بدا أنه بعد كورونا ستظهر مالمح نظام عالمي جديد.
فوفق الخبراء أن األزمة ستســهم في تقوية الدولة وتعزيز الوطنية، 
وأن الحكومات في مختلف أنحاء العالم ســتتبنى إجــراءات طارئة 
إلدارة األزمــة المتمثلــة فــي تفشــي الوباء، لكــن العديــد من تلك 
الحكومات لن ترغب في التخلي عن السلطات الجديدة عندما تنتهي. 
وهناك توقعات بأن المعركة ضد الوباء الحالي سينقشع غبارها عن 
عالم أقل انفتاحاً وأقل ازدهاراً وحرية نظــراً لتضافر عوامل عدة، 
من ضمنها الفيروس القاتل والتخطيط غير المناسب والقيادات التي 
تفتقر للكفاءة مما يضع البشــرية على مســار مثير للقلق. وقد يكون 

فيروس كورونا القشة التي قصمت ظهر بعير العولمة االقتصادية.
ويقول أحد الخبــراء، إن المنتصريــن في المعركــة ضد فيروس 
كورونا القاتل هم من سيتســنى لهــم كتابة التاريخ كمــا هي الحال 
عبر تاريخ البشــرية. فالــدول باتت تعاني من اإلجهــاد المجتمعي 
الناجم عن انتشــار الفيروس بطرق جديدة وقوية، وإن الدول التي 
تنجو بفضــل نظمهــا السياســية واالقتصادية والصحيــة الفريدة، 
معركتها ضد الفيروس القاتل.ســتفوز على الــدول التــي خرجــت بنتائــج مختلفة ومدمــرة في 

وذكرت الصحيفــة، أنه قبل الوبــاء، كان العديد مــن االقتصادات 
الكبرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليــا واليابان، غير مجهزة بالفعل 

للتعامل مع حتى الصدمات الخارجية الصغيرة.
وأكدت أن االضطراب االقتصادي المفاجئ الذي ســببه الفيروس 
التاجي الجديد مدمر بشكل كبير، فعلى سبيل المثال مجال صناعة 

السفر، هو مؤشر للخسائر التي ضربت القطاعات االقتصادية.
فقد ســببت المخاوف من انتقــال العدوى على الطائــرات، وإغالق 
الدول لحدودهــا، ضربة كبيرة لقطــاع الطيــران، ورداً على ذلك، 
قلصــت شــركات الطيــران الرحــالت الجوية بشــكل حــاد ألنها 
تحاول الحفاظ على الجدوى التشــغيلية والمالية، كما قامت بتسريح 

الموظفين.
وأشــارت إلى أن اإلجراءات التــي اتخذتها الدول لمكافحة تفشــي 
المرض مثل إغالق الحدود والعزلة والحجر الصحي، مهمة إلنقاذ 
الناس، لكنها ستجعل األمور أسوأ بالنسبة لالقتصاد، وأنها ستغلق 

قطاعاً اقتصاديا تلو اآلخر.
وأوضحت أنه لن يكون من الســهل إعادة تشــغيل اقتصاد عالمي 
حديث مترابط بعد انتهاء األزمة، وأن تعافي االقتصاد سيبدأ عندما 
يستطيع مسؤولو الصحة أن يؤكدوا للناس أنه تم احتواء الفيروس 
وأن الحصانة من المرض الذي يسببه قد زادت، مؤكدة أن التعافي 

لن يكون فورياً بل سيكون سريعاً.
وكما أدى الكســاد الكبير الذي أعقب األزمة الماليــة العالمية لعام 
2008 إلى ظهــور الوضع الجديد لالقتصاد المتمثل في اســتمرار 
النمو المتدهور، واالســتقرار المالي المصطنــع، تتوقع الصحيفة 
أن تغير أزمــة كورونا التضاريــس االقتصادية العالمية. فســوف 
تسرع عملية إزالة العولمة وإلغاء التقارب وإعادة تعريف اإلنتاج 
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الشراء، بمعدل تغطية لثالث مرات، ما يشير إلى 
أن التجار يتوقعون أن تكون األســواق بحاجة إلى 
الســيولة لتلبية متطلبات السيولة لبنوكها في آسيا، 
أو لضمــان أن تكون مســتعدة لمــزادات الخزينة 

األميركية المقبلة.
وفي محاولة إلبطــاء وتيرة التراجع االقتصادي، 

“كورونا” يستدعي تدخاًل حاسمًا من البنوك المركزية

الخزانة  سندات  عائد  معه  وتراجع  العالم،  أنحاء  كل  في  المالية  واالقتصادات  األسواق  كورونا  فيروس  هز 
األميركية، ووصل االقتصاد الصيني إلى حالة من الجمود، وانهارت سوق السفر السياحية والتجارية، وتعطلت 
االقتصاديين في شركة “إنفيسكو” إلدارة  البضائع. ومع ذلك، يعتقد كبير  بإنتاج  الخاصة  التوريد  سالسل 
األصول، جون غرينوود، أن هذه مشكلة قصيرة المدى وال يجب أن تدفع باالقتصاد العالمي نحو الركود، بل يجب 
أن تعمل البنوك المركزية العالمية بسرعة وتتخذ اإلجراءات الصحيحة لمنع حدوث أزمة تمويل، لتقليل الضغوط 

على االقتصادات، والمساهمة في تعاٍف مستدام.

عدم اليقين
يعزو غرينوود، تفاعل األسواق بشدة مع 
هذه األحــداث إلى حالة عدم اليقين وعدم 
القــدرة على التنبؤ بهــذا الفيروس. وعن 
ذلك يقول: “أنا أرى بأنه من غير الممكن 
فهــم ردود الفعــل هــذه إال علــى المدى 
القصيــر، في ظــّل عدم قــدرة أحد على 
التنبؤ بدقة بمســار هذا الفيــروس. وكلنا 
يعلم أن األسواق تكره حالة عدم اليقين”.

تكمــن المشــكلة األكبر فــي اضطرابات 
سلسلة التوريد الدولية، خاصة في منطقة 
آسيا. فعلى الرغم من وجود بعض سالسل 
التوريد حصرياً في أميركا أو أوروبا، إال 
أنه يتم تصنيــع العديد من المكونات ذات 
القيمة المضافة العالية والسلع ذات القيمة 

المضافة المنخفضة في آسيا.
وعــالوة علــى ذلك، فإن معظــم التمويل 
التجــاري الذي يدعــم هذا النشــاط مقوم 
بالــدوالر األميركي الذي توفــره البنوك 
المحلية، التي يكون وصولها إلى التمويل 

بالدوالر محدوداً.

مشاكل التمويل
ســتظهر العالمات األولــى للضغوط في 
هــذه األســواق الطرفية أوالً، ثم ســتنتقل 
عبر “سلســلة الدفع” لتؤثــر على البنوك 
األميركية بصفتها مــزوداً للدوالر، وفي 
نهاية المطاف على االحتياطي الفيدرالي 

بصفته مزوداً للدوالر كمالذ أخير.
ولربما بدأت مشاكل التمويل تظهر بالفعل 
في أســواق المال األميركية، حيث حظي 
مــزاد “ريبــو” األخير الذي أجــراه بنك 
االحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلعادة 

قام بنــك االحتياطــي الفيدرالي بتخفيض 
ســعر الفائدة األساســي بمقدار 50 نقطة 

أساس مطلع مارس/آذار الماضي.
ويعتقد غرينوود أن هذا التخفيض لم يكن 
كافيــاً، وكان مدفوعــاً بنظريــات مضللة 
حول مــا يمكن أن تحققه أســعار الفائدة، 
وقــال: “فــي نهايــة المطــاف، ال تتعلق 
السياســة النقدية بأسعار الفائدة. بل يتعلق 
األمر بتوفير المبلغ المناسب من التمويل 

أو المبلغ المناسب من المال”.

ما العمل؟
ويشــير غرينــوود، إلــى أن االســتجابة 
الصحيحــة لمنــع حــدوث دوامة ســلبية 
تتمثل في قيام بنــك االحتياطي الفيدرالي 
بتوفير الســيولة للتعامل مع حالة الذعر، 
وذلك من خالل شــراء السندات وأذونات 
الخزينــة، أو صفقات إعادة الشــراء، أو 
عــن طريق زيادة مبلــغ مقايضة الدوالر 
األميركي المتــاح للبنــوك المركزية في 
اليابان والصيــن وكوريا وتايوان وهونغ 
كونــغ. ويمكن بعــد انتهاء حالــة الذعر، 
ســحب الســيولة حتى ال يتم تــرك أموال 
زائــدة في الســوق قــد تؤدي الحقــاً إلى 

حدوث تضخم.
واختتــم غرينوود بالقول: رغم حالة عدم 
اليقين، سوف يواصل االقتصاد األميركي 
نشــاطه بشــكل جيد للغاية علــى المديين 
المتوســط والطويل، ومــن المتوقع أيضاً 
أن يستمر التوسع في دورة األعمال، الفتاً 
إلــى أن الميزانيــات العموميــة في البالد 
النمو مع انخفاض التضخم.جيدة، وهناك دعم مالي كبير الســتمرار 

جون غرينوود

الميزانيات العمومية

في البالد جيدة

وهناك دعم مالي كبير

الستمرار النمو

مع انخفاض التضخم
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للحافالت عملياتها في فرنسا “حتى إشعار آخر”.

المنتجات الفاخرة
وفي قطــاع المنتجات الفاخــرة، أغلقت مجموعة “غوتشــي” كل 
مواقعها اإلنتاجية، فيما أغلقت “شــانيل” جميع مواقعها اإلنتاجية 
في فرنســا وإيطاليا وسويســرا )للســاعات(. وأغلقت “إيرميس” 
كل مواقعها في فرنســا، أي حوالى أربعين مصنعاً ومدبغة توظف 

9500 شخص.
وقّررت بورصة نيويورك إغالق قاعة المــداوالت، غير أن ذلك 

لن ينعكس على المداوالت التي ستستمر بشكل أساسي إلكترونياً.
وقررت “أديداس” إغالق متاجرها ومتاجر عالمة “ريبوك” في 

أوروبا وأميركا الشمالية بشكل موقت.
أما شــركة آبل، فأغلقت كل متاجرها خارج الصيــن، فيما أغلقت 
“ليغو” 150 محالً تجارياً في العالم، أي جميع متاجرها باســتثناء 

الموجودة في الصين.
وأغلقت “فنــاك دارتــي” مجمــل متاجرها في فرنســا وإســبانيا 
وبلجيكا “حتى إشــعار آخــر”. واعتمدت المجموعــة نظام بطالة 

جزئية “يطال 80 % من موظفيها في فرنسا”.
وطلبت شركة “أيروفلوت” الروســية للطيران من موظفيها الذين 

لديهم اجازات أن يستفيدوا منها.
وجمدت “راين إيــر” عمليات التوظيف وتعــرض على موظفيها 

الشركات العالمية تستغيث وحديث عن “خطة مارشال”

تعليق اإلنتاج
توقف نشــاط شــركات صناعة الســيارات تباعاً في جميــع أنحاء 
العالم. فقد أغلقت “فولكسفاغن” اعتباراً من منتصف آذار/مارس 
“معظم” مصانعهــا في أوروبا “ألســبوعين إلى ثالثة أســابيع”. 
وقال مديرها المالي، فرانك فيتر، إن أرباح عملياتها خالل الفصل 

األول من السنة “ستنخفض إلى النصف على أقل تقدير”.
وعلّقت “فورد” إنتاجها في أوروبا القارية و“لعدد من األســابيع” 

يتم تحديده على ضوء تطور وباء “كوفيد - 19” العالمي.
كذلك أغلقت شــركة فيات كرايســلر “غالبية مصانعها األوروبية 
إلنتــاج الســيارات” في إيطاليــا وصربيــا وبولندا، مــا يمثل ثلث 

قدراتها اإلنتاجية.
أما مجموعة “بي إس آ” التي توظف 51 ألف شــخص في فرنسا، 

فأغلقت جميع مواقعها لصنع السيارات في أوروبا.
وبعدما أعلنت شــركة “رينو” وقف العمل فــي مصانعها األربعة 
فــي إســبانيا، علّقت اإلنتــاج فــي مواقعهــا الصناعية في فرنســا 

والمغرب “حتى إشعار آخر”.
كذلك علقت شركة “نيسان” إنتاجها في ساندرالند بشمال إنكلترا، 
حيث تملــك أكبر مصنــع إلنتاج الســيارات في المملكــة المتحدة، 

يوظف حوالى 7 آالف شخص.
وأعلنت شركة “دايملر” أنها علقت “القسم األكبر” من إنتاجها في 

أوروبا لمدة ال تقل عن “أسبوعين”.
كما أغلقت “بي إم دبليو” مصانعها في أوروبا وجنوب إفريقا، ما 

يمثل نصف قدراتها اإلنتاجية، حتى 19 نيسان/ أبريل 2020.

شركات الطيران
الركود أيضاً يســود في قطاع الطيــران، حيث أعلنــت مجموعة 
“إيربــاص” تعليــق إنتاجهــا في فرنســا حيــث توظــف 48 ألف 

شخص، وفي إسبانيا حيث لها 2700 موظف.
وفيما تراجع نشــاط شــركة “إير فرانس” وتوقف الحقــاً، علّقت 
شــركة “راين إير” للرحالت المخفّضة األســعار رحالتها بشكل 

شبه كلي اعتبارا من 24 آذار/مارس.
واتخذت شركة “كوانتاس”، كبرى شركات الطيران األوسترالية، 
قراراً مماثالً وعلقــت رحالتها نهاية آذار/مــارس لمدة ال تقل عن 

شهرين.
وأوقفــت شــركتا “فليكــس بــوس” األلمانيــة و“بال بــال بوس” 

تعاني الشركات في كل انحاء العالم من تأثيرات فيروس كورونا المستجد، وهي تسعى بكل ما لديها من 
وسائل لمواجهة انتشاره، وما تسبب به من إغالق مصانع وتجميد نشاط شركات الطيران وبقاء العديد من 
الموظفين في منازلهم وتخفيض لألرباح المتوقعة، في وقت يتوقع أن يخلف الوباء العالمي تبعات بعيدة 

األمد على نشاطاتها، وصوال إلى تهديد استمرار بعضها. 

أنخيل غوريا
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اقتصاداتها من وبــاء “كوفيد - 19” للتنســيق من أجــل التصدي 
لركود عالمي طويل األمد وموجات إصابة في المستقبل من الدول 

األفقر.
وقال األمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
أنخيل غوريا، التي تضم اقتصادات متطورة، إن التنسيق يجب أن 
يفوق ذلك الذي تم في الثالثينات من القرن الماضي إبان “الصفقة 
الجديدة” أو “خطة مارشــال” التي ركزت على إعادة بناء أوروبا 

بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار المســؤول في المنظمة التي تأسست بموجب خطة مارشال 
نفســها إلى أن ركوداً عالميــاً يبدو “مرجحــاً بشــكل متزايد” في 
النصف األول من هذا العام “وعلينــا التصرف اآلن لتجنب ركود 

طويل األمد”. 
وأضاف في بيان، أنه “وحــده جهد كبير ذو مصداقية يتم تنســيقه 
دوليا يمكــن أن يواجه حالــة الطــوارئ العامة العاجلــة في قطاع 
الصحــة، وأن يمتــص الصدمــة االقتصادية ويطور مســارا نحو 

التعافي”.

ال خطط واضحة
وبينمــا تكشــف العديــد مــن الحكومات عن حــزم إنفــاق ضخمة 
لمواجهة فيــروس كورونا، بمــا يفوق ما حدث إبــان أزمة 2008 
المالية، لم تصدر حتى اآلن أي خطة عمل مشتركة من مجموعات 

على غرار “مجموعة الدول السبع” و“مجموعة العشرين”.
وقال غوريا: إن على السلطات مقاربة أوجه من قبيل تقديم سيولة 
مالية مباشــرة كمساعدات لمن يعملون لحســابهم، وأولئك الذين ال 
يتلقون المســاعدات التي تقدم لمن يعمل في وظائف بدوام كامل أو 

برواتب.
وذكر غوريــا، أنه وســط محادثــات عن خطــط إنقاذ للشــركات 
االســتراتيجية، على الحكومات أن تمــد يد العون إلى الشــركات 

الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعي الخدمات والسياحة.
وقال: “على كل شــي أن يصب في صالح كســب ثقــة المواطنين 
هذا”.الذين شــعروا بمواطن الضعف في اقتصاداتنا قبــل أن يحدث كل 

“اســتقالة طوعية” و“تعليقا موقتا لعقد العمــل” و“تخفيضاً كبيراً 
في ساعات العمل”.

وغادر حوالى عشــرة آالف موظف شــركة “ديلتا إيرالينز”، ما 
يساوي 11 % من موظفيها، من خالل خطة استقالة طوعية.

وستفرض شــركة “كوانتاس” على حوالى عشــرين ألف موظف 
من أصل ثالثيــن ألفا البطالــة الفنية طــوال فترة وقــف رحالتها 

الدولية.
ومارس حوالــى 250 موظفاً في شــركة “جنــرال إلكتريك” في 
بيلفور حقهم في االنســحاب من العمل، ما حمــل المجموعة على 

تعليق اإلنتاج حتى إشعار آخر.
وفي مدينة كان علــى الريفييرا الفرنســية، أغلقت جميــع الفنادق 
الفاخــرة. كما طــاول اإلغــالق جميــع كازينوهات وفنــادق الس 

فيغاس الشهيرة.

تقشف ومساعدات
تكافح مجموعة “إير فرانــس كا إل إم” من أجــل “تأمين توازنها 
المالي”، فوضعت خططــا الدخار 200 مليون يــورو خالل عام 
2020 أو خفض خطتها االســتثمارية للعام الجــاري بمقدار 350 

مليون يورو.
وسعيا للحفاظ على سيولتها، تعتزم “لوفتهانزا” عدم توزيع أرباح 
على مســاهميها للســنة المالية 2019، فيما تدرس شــركة “إم تي 

يو” للتوربينات تجميد دفوعاتها.
كذلك أعلنــت مجموعــة “تي يــو آي” األلمانيــة الســياحية، أول 
مجموعة للســياحة في العالم وعــدد موظفيها 70 ألفــا، عن تدابير 
“بالغة الشدة” لخفض تكاليفها وتعليق “القسم األكبر” من أنشطتها 

كمجموعة لتنظيم الرحالت.
 وتعتزم شــركة “فيديكس” للبريد السريع سحب الطائرات القديمة 
واألقــل ادخــارا للوقود مــن أســطولها وخفض تكاليــف توصيل 
الطرود البريدية من خالل نقل كل خدمــات اإليصال إلى المنازل 

إلى فرعها “فيديكس غراوند” للتسليم برا.
وفي وقت تطلب الشــركات مســاعدة الدول، تضاعف الحكومات 

اإلعالنات عن تدابير دعم.
وفي هذا السياق، تعتزم إيطاليا تأميم شركة “أليطاليا”، 
فيما لم يســتبعد وزير االقتصاد الفرنســي برونو لومير 
تأميم بعض الشــركات الكبرى المعرضــة للخطر “إذا 
اقتضــى األمــر”. وطلبــت “بوينــغ” مســاعدة البيت 
األبيض، فيما تطالب شركات الطيران األميركية بخطة 

إنقاذ بقيمة 50 مليار دوالر.
وســتطلب مجموعة “تي يو آي” قروضا مضمونة من 

الدولة “إلى أن يعود النشاط إلى طبيعته”.

حماية االقتصادات
تزايدت الدعــوات للحكومــات الثرية الســاعية لحماية 
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ذكرت وكالة الجمهورية اإلســامية الرســمية لألنباء 
نقا عن رئيس شــركة النفط البحــري اإليرانية، علي 
رضــا ســلمان زادة، أن إنتاج إيران النفطي زاد ســتة 
آالف برميل يوميا بعد تركيب منصة في حقل ســلمان 

البحري في الخليج.
وقال المسؤول االيراني: “بفضل تركيب المنصة إس1 
في حقل ســلمان النفطــي ارتفع إنتاج النفــط اإليراني 

بمقدار 6 آالف برميل يوميا”.
وذكــرت الوكالة أن قيمة اإلنتــاج اإلضافي تقدر بنحو 

240 ألف دوالر أميركي يومياً.

ارتفاع انتاج النفط االيراني

دفعــت “كورونــا”، الحكومــة الســورية، إلصــدار 
قــرارات تحفيزيــة لمســتوردي الغذاء، حيــث أقرت 
اللجنة االقتصادية في رئاســة مجلس الــوزراء إعفاء 
مســتوردي المــواد الغذائيــة والمواد األوليــة الازمة 
للصناعــات الغذائية والمنظفات والمعقمات من مؤونة 
االســتيراد لمدة 3 أشــهر، وإعفاء أصحــاب الفعاليات 
الســياحية والمنشــآت المتضررة نتيجــة اإلغاق من 
الضرائــب عن شــهري مــارس/آذار وابريل/نيســان 

مقابل االستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.

قرارات تحفيزية لمستوردي الغذاء
في سورية

العمل اإلنتاجي السوري لن يتوقف

مهمــا كانت الظــروف، فــإن العمل في المنشــآت 
الصناعيــة واإلنتاجية مســتمر دون توقف، وفق ما 
أكــده رئيس غرفة صناعة دمشــق وريفها، ســامر 
الدبس. وقال الدبس: “حرصاً على ســامة وصول 
العمال إلى المصانع، طالبنا المنشآت بكتاب يتضمن 
وســائل النقل الازمــة للعاملين وأرقــام المركبات 
وأسماء السائقين والعمال لتوجيهه إلى قادة الشرطة 

سامر الدبسفي محافظة دمشق لتسهيل مرورهم”.

أسباب غالء األسعار الجنوني في سورية

أشــار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية 
المســتهلك، المهنــدس جمــال شــعيب، عــن 
أســباب غاء األســعار بشــكل جنوني، إلى 
أن األوضــاع الراهنــة أصبحت عائقــاً أمام 
العمليــات التجاريــة، فلــم يعد هنــاك انتظام 
باالســتيراد من قبــل التجار، إضافــة لزيادة 
تكلفة الشــحن البحري وزيــادة تكلفة التأمين 
على البضائــع، كما إن غاء المــواد األولية 
التي تدخل في الصناعة المحلية، إضافة إالى 

صعوبــة وصول المواد األولية من الخارج بســبب العقوبات االقتصادية المفروضة 
على الباد.

جمال شعيب

االقتصاد الصيني يعود إلى طبيعته

أكد صندوق النقد الدولي، 
أن  اقتصــاد الصيــن بدأ 
المؤشرات  بعض  يُظهر 
علــى العودة إلى الوضع 
الطبيعــي عقــب صدمة 
شــــاملـــة ناجمـــة عـن 
فيــروس كورونـــا، لكن 
المخاطـر األكثـر بروزاً 

تظل قائمة.
وقال مسؤولو الصندوق، إن معظم الشركات الصينية األكبر حجماً، استأنفت العمل، 
وإن الكثيــر مــن الموظفين المحليين عــادوا إلى أعمالهم، لكــن اإلصابات قد ترتفع 
مجدداً مع اســـتئناف السـفر المحلي والدولي. وأضافوا، أن حاالت التفشــي في دول 
أخرى واضطراب األســـــواق المالية قـــد يـؤدي إلى حـــذر من جانب المسـتهلكين 
والشــــركات تجاه الســـــلع الصينية، في الوقــت الذي بدأ فيه االقتصاد يعـــود إلى 

النشاط.
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حــــّض صنـــــدوق 
لبنان  الدولــي  النقــد 
علــى تنفيــذ سلســلة 
إصاحات بســرعة، 
الـركــــود  لـوقـــف 

االقتصادي.
وقال المتحدث باســم 
الصندوق، جيــــري 
إلى  “نظراً  رايــس، 

خطـــورة الظــــروف االقتصادية في لبنــان، من المهّم 
أن تضــع الحكومة وتنفّذ بســرعة مجموعــة كاملة من 
اإلصاحــات للتصدي بفعاليــة للتحديــات االقتصادية 
وتحســين آفاق لبنان االقتصادية”، حسبما ذكرت وكالة 

فرانس برس.
وأوضح رايس، أن صندوق النقد “مســتعدّ لمســاعدة 
السلطات اللبنانية في جهودها”، مشيراً إلى أن لبنان لم 

يطلب مساعدة مالية من الصندوق.

صندوق النقد يحض لبنان
على تنفيذ اإلصالحات

جيري رايس

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني، 
تصنيف الديون الســيادية اللبنانية بالعملة األجنبية إلى 

“تعثر انتقائي عن السداد”.
لكنها قالت، إنها ســتلغي على األرجــح هذا التصنيف 
بمجــرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين 

لبنان ودائنيه.
وحذرت الوكالة من أن المحادثات بشــأن إعادة هيكلة 
الديــون قد تتعقد وتطول، مشــيرةً إلى أن أحد العوامل  
التي تســاهم في التعقيد هو أن صندوق اســتثمار واحد 
يحوز أكثر من 25 % من اإلصدار المســتحق السداد 
فــي مارس/آذار 2020، مما يمنحه القدرة على عرقلة 

بنود إعادة الهيكلة.

خفض تصنيف لبنان
إلى “تعثر انتقائي عن السداد”

مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة اللبنانية وإيدال

وقّــع وزير الصناعــة اللبناني عماد حب 
هللا ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة 
لتشجيع االســتثمارات في لبنان “إيدال” 
مازن ســويد مذكــرة تعاون بيــن وزارة 

الصناعة ومؤسسة “إيدال”.
وتهــدف المذكرة إلــى “توحيــد الجهود 
الشــركات  لمســاعدة  برامــج  لوضــع 
الصغيرة والمتوســطة على االســتمرار 
فــي العمــل واالنتــاج وتمهيــد الطريق 

لنمــوذج جديد لإلنتاج الصناعي )اســتبدال الواردات، دعم التصديــر ...(، وذلك من 
خال االســتفادة من الدور المحوري الذي اضطلعت به إيدال خال الفترة السابقة في 
التواصل مع المانحين والمنظمات الدولية األخرى لوضع حلول من شأنها تقليل التأثير 

السلبي لألزمة والحفاظ على فرص العمل في هذا القطاع”.

منتج جديد من “تاميكو” السورية

أطلقت الشركة الطبية العربية تاميكو مستحضراً 
جديداً، وذلك في إطــار اإلجراءات التي اتخذتها 
للتصــدي لفيــروس كوفيد 19 كورونــا والوقاية 
منــه، وهو عبارة عن جيل معقــم لليدين بعبوات 

تحمل اسم تامي جل.
وفــي تصريح لنشــرة ســانا االقتصادية، أوضح 
مدير عام الشركة، الدكتور فداء علي، أن الشركة 
تعمــل على مدار 3 ورديــات وبإنتاج يومي يبلغ 
7 آالف عبــوة لتلبية طلب الســوق المحلية على 

هذا المنتج.

الشحن السوري اللبناني لم يتوقف

أكد مصدر مســؤول في 
يابــوس  جديــدة  مركــز 
الحــدودي مــع لبنان، أن 
حركة الشــحن لم تتوقف 
الســوري  الجانبين  بيــن 
توقفت  وإنما  واللبنانــي، 
األشخاص  مرور  حركة 

فقط.
ولفت المصدر، إلى أن الجانب اللبناني أغلق حدوده بشكل كامل مع سورية، وال يسمح 
بدخول أي شــخص بمن فيهم اللبنانيون والدبلوماســيون، متوقعاً أن يتم تمديد إغاق 

الحدود ألكثر من 7 أيام.
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قال وزير الزراعة والثقافــة اللبناني عباس مرتضى، 
إن تشريع القنب الهندي ســيؤمن مدخوالً كبيراً للدولة 
يقــدر بحوالــى مليــار دوالر أميركي، وســوف نتابع 
المشــروع وصوالً إلــى إقراره من قبــل الهيئة العامة 

لمجلس النواب ليصبح نافذاً.
جــاء ذلك خال لقاء حواري نظمته جمعية “إرشــاد” 
في منطقة بعلبك في حضور رؤســاء وأعضاء بلديات 

واتحادات بلدية.
وشــرح مرتضــى طريقــة اســتفادة الدولة مــن القنب 
الهنــدي لصنع الدواء، معتبراً أن “هذا المشــروع يفيد 
اللبنانييــن عامــة والبقاعييــن وأهالي بعلبــك- الهرمل 

بصورة خاصة”.

القنب الهندي سيؤمن مليار دوالر
للخزينة اللبنانية

عباس مرتضى

كشــفت وزيرة اإلعام اللبنانية منــال عبد الصمد، أن 
العجز في ميزانية الباد للعام 2019 بلغ 11.4 % من 

الناتج المحلي اإلجمالي.
وكان مســؤولون لبنانيون قد توقعوا عجزاً في ميزانية 
2019 عند أقل من 9 % من الناتج المحلي اإلجمالي، 
لكنهــم قالوا فيمــا بعد إن من المرجــح أن يرتفع الرقم 

بسبب أزمة الباد االقتصادية العميقة.

11.4 % عجز موازنة  لبنان

منال عبد الصمد

اتفاقية تعاون بين الصين وسورية

ضمــن إطــار عاقــات التعاون 
االقتصادي والعلمــي والفني بين 
سورية والصين، تم التوقيع على 
اتفاقيــة تعــاون اقتصــادي وفني 
وقعهــا، رئيــس هيئــة التخطيط 
والتعــاون الدولــي الدكتور عماد 
صابوني وسفير جمهورية الصين 

الشعبية بدمشق فيونغ بياو.
وتنــص االتفاقية علــى تقديم الحكومة الصينيــة منحة مالية بقيمــة 100 مليون يوان 
صيني ما يعادل 14 مليون دوالر للحكومة الســورية تستخدم في تمويل مجموعة من 

االحتياجات ذات الطابع اإلنساني والتي سيتم االتفاق عليها الحقا بين الجانبين.
وقــال صابونــي، أن المنحة تأتي ضمن سلســلة المنح المقدمة مــن الحكومة الصينية 
وهي الخامسة منذ عام حيث بلغت القيمة اإلجمالية للمنح حتى اآلن 400 مليون يوان 
صيني بما يقارب 60 مليون دوالر. وأشار إلى أنه سيتم استخدام هذه المنحة في تمويل 
مجاالت مختلفة تتعلق باالستجابة لاحتياجات اإلنسانية وتخفيف المعاناة الناجمة عن 
الحرب اإلرهابية وتداعياتها على الشــعب السوري، مبيناً أن المنح السابقة استخدمت 

في مجاالت الصحة والبيئة والتعليم.
بدوره، أكد الســفير فيونغ بياو، على عمق العاقة الثنائية، معرباً عن اســتعداد باده 
لتقديم مزيد من الدعم والمســاعدة للشــعب الســوري، ومتمنياً تحرير كامل األراضي 

السورية من اإلرهاب.

بروتوكول لفتح أسواق جديدة للصادرات السورية

وقعت غرفــة صناعة 
دمشـــــــق وريفـهـــا 
االقليمـي  والمكتــــب 
التحــاد المصـدريــن 
والمسـوردين العرب، 
برتوكـــول تـعــــاون 
لتنمية وتسهيل التبادل 
التجــاري وتحســــين 

جــودة المنتجات ورفع كفاءتها التنافســية وترويج الصادرات وتشــجيع االســتثمار 
الموجه نحو التصدير بين ســورية والبلدان العربية. وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة 
صناعة دمشــق وريفها، ســامر الدبس، أهمية االتفاق لتذليل عقبات التصدير وزيادة 
حجم الصادرات إلى عدد من االســواق العربية المستهدفة، نظراً للدور المهم لعملية 

التصدير في زيادة االنتاج وخلق فرص العمل وجلب القطع االجنبي.
بــدوره، لفت نائب رئيس اتحاد المصدرين والمســتوردين العــرب ورئيس المكتب 
االقليمــي، الدكتــور حســن جواد، إلــى أهمية تفعيل التعــاون بين االتحــاد والغرفة 
لفتح أســواق جديدة للصادرات الســورية وإقامة دورات تدريبيــة، إضافة إلى إقامة 

المعارض الخارجية لتسويق وترويج المنتجات السورية.
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أعلنت الســفارة األميركية في بغداد، أن “العراق و25 
دولة أخرى ســيتلقى تمويــاً قــدره 37 مليون دوالر 
أميركــي من الصندوق االحتياطــي للطوارئ الخاص 
باألمــراض المعدية لمســاعدة الــدول المتضررة من 
كورونا”، مشــيرةً الــى ان “هذه األمــوال هي الدفعة 
األولــى مــن مبلــغ 100 مليــون دوالر تعهــدت بهــا 
الحكومــة األميركيــة لمســاعدة الــدول ذات األولوية 
العالية في مواجهة فيروس كورونا، وســتقدم الحكومة 
األميركيــة هذه األمــوال إلى منظمة الصحــة العالمية 
أو البرامــج التــي يقودها الشــركاء المنفــذون للوكالة 

األميركية للتنمية الدولية”.

تدابير كويتية لمكافحة غسل األموال تمويل للعراق و25 دولة أخرى

أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
الكويتيــة، إصــدار إدارة مكافحة 
غســل األموال وتمويل اإلرهاب 
التابعة لها، 70 تدبيــراً احترازياً 
علــى الشــركات المخالفة خال 

فبراير/شباط الماضي.
وذكرت “التجــارة الكويتية”، أن 

التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعشر شركات عقارية، و3 شركات مجوهرات، 
و3 شــركات صرافة، موضحــةً، أن التدابير تضمنت إصدار أمر بإلزام 29 شــركة 
عقارية، و6 شركات للمجوهرات، وشركتي صرافة، باتباع إجراءات محددة لتتوافق 

مع القانون.

خام الخفجي في صادرات الكويت

قال مصدر مطلع، إن مؤسسة 
البتــرول الكويتيــة، عرضت 
خــام  مــن  شــحناتها  أولــى 
الخفجــي النفطي الــذي تنتجه 
المنطقة المحايدة بين السعودية 
والكويت للتصدير في ابريل/

نيسان، وذلك بعد نزاع عطل 
اإلمدادات لخمس سنوات.

وفي مذكرة للعماء بتاريخ الخامس من مارس/آذار، قالت مؤسسة البترول، إن إنتاج 
خام الخفجي قد استؤنف، وإن جميع عمليات اإلنتاج تمضي بساسة حالياً.

نمو القطاع غير النفطي الكويتي

توقّعــت وكالــة “موديــز” 
للتصنيــــــف االئتمانـــــي، 
اســتمرار القطاع المصرفي 
الكويتي مســتقباً، وســـط 
توقعات بنمو قوي لاقتصاد 
غيــر النفطي، الذي ســيقدم 
دعمــا لقطــاع االئتمان في 

المصارف الكويتية.
فــي  “موديــز”  ووضعـت 

تقرير، توقعات لنمو االقتصاد النفطي في الكويت بنســبة 3 % العام الجاري، مقارنة 
بنحو 2.5 % في العام 2019.

وأوضح التقرير، أن البنوك الكويتية تركز على القروض العقارية والشخصية، وهو 
ما يشكل مخاطر كبيرة في ظل تزايد تقلبات السوق العقاري.

كشــفت وزارة النفــط الكويتيــة، أن اللجنــة الوزارية 
المشــتركة لمراقبة اإلنتاج تبحث بالوقت الراهن ملف 
وضــع خارطة طريق لتخفيض اإلمــدادات من الخام، 
فــي ظــل توقعات تراجــع الطلــب على النفط بســبب 

فيروس كورونا.
وقالــت وزارة النفــط فــي تغريدة علــى “تويتر”، إن 
اللجنــة الوزارية المشــتركة الـــ18 تعقــد اجتماعاتها 
برئاســة وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، لاطاع 
على بيانات االلتزام للدول المشاركة في خفض اإلنتاج 

النفطي.

الكويت: وضع خارطة طريق
لتخفيض اإلمدادات
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إطالق “منصة اقتصاد دبي” للبيانات

أعلنــت دبي عن إطــاق “منصة اقتصــاد دبي” 
التحليليــة  الســحابية  الحلــول  علــى  باالعتمــاد 
الســتخدامها في تطوير منصة متكاملــة للبيانات 
االقتصاديــة العالميــة والمحليــة، حيث ستســهم 
األعمــال  قطاعــات  نمــو  دعــم  فــي  المنصــة 
االســتراتيجية والتنميــة االقتصاديــة المســتدامة 
لإلمارة، الســيما أن هذا اإلطاق يبرز المساعي 
الراميــة التي تقوم بهــا دبي لدعم رحلــة التحول 

الذكي، ودمج الحلول التقنية المبتكرة.
وأوضح مدير اقتصادية دبي، ســامي القمزي، أن هذه المشــاريع تساعد على توفير 
مختلف أشكال البيانات لجميع األطراف المعنية في أي وقت ومن أي مكان، السيما 

وأن المشروع يعمل على توفير منصة حديثة لمتخذي القرار.

سامي القمزي

أوردت وكالة األنباء 
السعودية، أن العاهل 
الســعـــودي كلــــف 
وزيــر المالية محمد 
الجدعان، باإلشراف 
على وزارة االقتصاد 
والتخطيــط، معفيـــاً 
محمـــد التويجـــري 
مــن هــذا المنصب. 

وأضافت، أن الملك سلمان عين التويجري مستشاراً في 
الديوان الملكي بمرتبة وزير.

يأتي هذا بعد فترة قصيرة من تغيير وزاري أعاد وزير 
الطاقة السابق خالد الفالح إلى التشكيل وزيراً لاستثمار 

واستحداث وزارتين للرياضة والسياحة.
علــى صعيد آخر، أقــرت الحكومة الســعودية خفضاً 
جزئياً في بعض بنــود موازنتها، بقيمة 50 مليار لاير 
)13.3 مليــار دوالر(، نتيجــة تهــاوي أســعار النفط. 
وكشــف الجدعان، أن الخفض يمثل أقل من 5 % من 

إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة 2020.
وذكر وزير المالية  الســعودي، أن الخفض جاء نتيجة 
الظــروف االقتصاديــة والعالمية الناتجــة عن تبعات 
تفشــي فيــروس “كورونــا”، واالنخفــاض الحاد في 
توقعات نمو االقتصاد العالمي، وانعكاسه السلبي على 

أسواق النفط.

اعفاء وزير االقتصاد
والتخطيط السعودي

 محمد الجدعان

العراق بصدد تعليق مشروعات التنمية

قــال مســؤولون ومشــرعون إنه 
العــراق تعليــق  ســيتعين علــى 
أغلب مشروعات التنمية والطاقة 
واالقتــراض مــن الخــارج لكي 
يستطيع دفع أجور موظفي الدولة 
وتمويــل الــواردات الغذائيــة في 

حالة اســتمرار انهيار أسعار النفط. وقالوا، إنه لن يكون أمام منتج النفط عضو أوبك، 
الذي يعتمد على إيرادات الخام في 95 % من دخله، خيار سوى خفض اإلنفاق بسبب 

انتشار فيروس كورونا وانهيار اتفاق إنتاج النفط بين أوبك وحلفائها.

“أرامكو روان” تستخدم حلول “آي إف إس”

إس”  إف  “آي  شــركة  أعلنــت 
للتطبيقات المؤسســية، أن شركة 
“أرامكــو روان للحفــر” متعهــد 
أعمال الحفر والتي تمتلك وتشغل 
وتدير أسطوالً من منصات الحفر 
في السعودية، تســتخدم تطبيقات 
“آي إف إس” لتوحيــد عمليــات 
وتحقيــق  الرئيســية،  األعمــال 

مهامها في المقر الرئيسي للشركة في أسطول يشمل 16 منصة حفر بحرية. وتم تنفيذ 
حلــول “آي إف إس” لدعــم عمليات الصيانة وإدارة سلســلة التوريد والتمويل وإدارة 
الموارد البشــرية. كما اســتفادت “أرامكو روان” للحفر من إمكانيات “آي إف إس” 
المتميــزة في مجال إدارة المشــاريع والصيانة، لتعمل على تبســيط عمليات األعمال 

وبالتالي تحقق مستويات أعلى من الكفاءة وأرباح المشاريع.

قلصــت وزارة الماليــة في ســلطنة عمــان، الميزانية 
المخصصــة للوكاالت الحكومية بنســبة 5 % في عام 
2020، وذلك اســتجابة للتحديات المالية التي تواجهها 

الباد.
ومن المتوقع أن تشــهد سلطنة عمان عجزاً متنامياً هذا 

العام، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وزارة المالية العمانية تقلص الميزانية
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الســلطة  قــررت 
االنتقالية في السودان 
تشكيل آلية عليا إلدارة 
االقتصادية،  األزمــة 
على أن تتولــى تنفيذ 
إجــراءات  حزمــة 
الســلع  لتوفير  عاجلة 
الوقود  االستراتيجية: 

والقمح والدواء.
عقد مجلســا الســيادة 

والــوزراء والمجلس المركزي لتحالــف قوى الحرية 
والتغييــر اجتماعــاً طارئــاً، بالقصــر الرئاســي فــي 
الخرطــوم، لبحــث األزمــة االقتصاديــة الخانقة التي 

تشهدها الباد.
وقال رئيــس الوزراء عبد هللا حمــدوك، أن االجتماع 
الطارئ جاء “استجابة لألزمة االقتصادية الخانقة التي 
أثقلت كاهل شــعبنا الثائر الصابر، الذي يســتحق حياة 

أفضل تماثل حجم تضحياته”.

إدارة عليا إلدارة األزمة السودانية

عبد هللا حمدوك

تعزيز التعاون بين الجزائر وإسبانيا

اتفقــت الجزائــر وإســبانيا علــى تعزيز 
التعاون الثنائي في المجاالت االقتصادية 
الخارجيــة  وزيــر  وقــال  والطاقــة. 
فــي  بوقــادوم،   الجزائــري، صبــري 
تصريــح صحفــي عقب لقــاء جمعه مع 
نظيرته اإلسبانية ارانشا غونزاليس اليا، 
في الجزائر: إنه تــم االتفاق على تعزيز 
التعــاون الثنائــي بين الجزائر وإســبانيا 
فيما يتعلق بجميع المجاالت وفي مقدمتها 

التعاون االقتصادي والنفط والغاز.

تونس تخفض توقعات النمو

قــال رئيس وزراء تونــس، إن تونس تريد 
الشروع في برنامج جديد مع صندوق النقد 
الدولــي، وإنها خفضت توقعات النمو للعام 
الحالــي إلى 1 % من 2.7 % كانت مقدرة 
في ميزانية عام 2020، بينما يواجه قطاع 
الســياحة الحيوي تهديداً جدياً بســبب أزمة 

فيروس كورونا.
وكانــت تونس وقعت فــي 2016 اتفاقاً مع 

صندوق النقد لبرنامج تمويل حجمه 2.8 مليار دوالر أميركي مشــروط بإصاحات 
اقتصادية. وينتهي البرنامج في أبريل/نيسان.

إلياس الفخفاخ

تحديث قطاع النقل المصري

أعــرب رئـيــــــس 
شـــركة تـالـيـــــس 
العالمية، باتريــــس 
كـيــن، رغـبـتــــــه 
زيــــــــــادة  فـــــي 
االســـــتـثـمـــارات 
النقــــل  مجــال  في 
فــــي مـصــــــــــر 
ونقــل الخـبـــــرات 

والتكنولوجيـا الحديثـة وتحديـث نظــم اإلشــــارات واالتصاالت في مصـر.
جــاء ذلــك  فــي بيان صــادر عــن وزارة  النقل المصريــة، خال لقائــه مع وزير 
النقــل المصــري، كامل الوزيــر، الذي تم فيه اســــتـعـــراض معدالت تنفيذ عـــدد 
من المشـــروعات المشــتركة في مجالي الســكك الحديدية والمتــرو وبحث التعاون 

المستقبلي في المجالين.

قال سياســيون ورجال أعمال، إن تهاوي أسعار النفط 
يجعل حاجة الجزائر أشد إلحاحاً إلصاح اقتصادها.

وقال وزيــر الطاقة، محمد عرقــاب، إن الباد تجري 
مشــاورات مســتمرة مع منتجــي النفــط اآلخرين منذ 
انهيار اتفاق أوبك+، مما دفع الســعودية وروســيا إلى 

إعان عزمهما زيادة اإلنتاج.
وأضــاف عرقــاب: أن هنــاك حاجة إلى قرار ســريع 
جــداً إلعادة التوازن إلى الســوق، وتابع قائاً: إن عدم 
التوصــل إلى قرار ســيكون له أثر ســلبي للغاية على 

المنتجين.

الجزائريون يعلنون الحاجة
الى اإلصالحات

محمد عرقاب
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ارتفاع نسبة النساء في المراكز القيادية بألمانيا

أجرتهــا   دراســة  أظهــرت 
شركة إرنســت أند يونغ، أن 
نســبة النســاء الاتي يشغلن 
ارتفعــت  قياديــة  مناصــب 
بشكل ملحوظ  في الشركات 
المتوســطة، مقابل نســبتهن 
في الشــركات المســجلة في 
وأوضحت  المالية.  األسواق 

الدراسة، أن النساء في مجالس اإلدارة أو القيادة التنفيذية للشركات المتوسطة في ألمانيا 
شــكلن نســبة 16 % في المتوســط مطلع عام 2020 مقابل 14 %  قبل عامين. وفي 
الشركات المسجلة في مؤشرات األسواق المالية “داكس” و“إم داكس” و“إس داكس”، 
تشــكل النســاء في المتوسط نســبة 9 % من المناصب القيادية بها. وترتفع النسبة إلى 
15 % فقط لدى الشركات المسجلة في مؤشر بورصة فرانكفورت الرئيسي “داكس”.

أشــار وزير الطاقة 
السوداني،  والتعدين 
عادل علي إبراهيم، 
إلـــى أن “إنـتـــــاج 
النفط  من  الســودان 
 60 إلــى  تناقــــص 
مــــا  برميل،  ألــف 
اضطـر الســــلطات 
إلــى االســتدانة من 
صناعــة  شـــركـاء 

النفــط وجنــوب الســودان، لتغطية العجز في تشــغيل 
مصفــاة الخرطوم، البالغ 100 ألــف برميل في اليوم، 
وتغّطي المصفاة حالياً نصف حاجة الباد من المشتقات 

النفطيّة، ويتّم استيراد النصف المتبقّي”.

تناقص اإلنتاج النفطي السوداني

عادل علي إبراهيم

أول نموذج لسفينة جزائرية موجهة للتصدير

عرضت مؤسسة “ساكوماس” لبناء 
الســفن والتابعة للمؤسسة الجزائرية 
الكورية، نموذج أول سفينة جزائرية 
موجهــة للتصديــر. وهــذا النموذج 
هو أحد ســفينتي صيد قامــت ببنائها 
المؤسســة لفائــدة زبــون موريتاني 
تقــدم بطلبية لبناء ســفينتي صيد يبلغ 
طولهما 14 متراً. وأوضح مدير عام 

“ساكوماس”، نور اإلسام عودية، أن إجراء تصدير السفينتين المصنوعتين من ألياف 
الزجــاج نحو موريتانيا، والذي تشــرف على متابعة انجازهمــا هيئة مراقبة ومطابقة 

والتصديق “فيريتال”، سيتم إطاقه قبل حلول شهر رمضان المقبل.

المغرب ينشئ صندوقا بمليار دوالر

أصدر الديوان الملكي المغربي بياناً، أشــار فيه 
الــى أن العاهل محمد الســادس أعطى تعليمات 
بإنشــاء صندوق بقيمة 10 مليــارات درهم )ما 
يعادل مليــار دوالر أميركي( لمواجهة فيروس 

“كورونا”.
وأضــاف البيــان، أن جــزءاً مــن االعتمادات 
لدعــم  “ســتخصص  للصنــدوق  المخصصــة 
االقتصــاد الوطنــي مــن خــال مجموعة من 
التدابير التي ســتقترحها الحكومة، الســيما فيما 

يخص مواكبة القطاعات األكثر تأثراً بفعل انتشار فيروس كورونا”.
محمد السادس

أظهرت دراســة حديثة نشــرت نتائجها مجلة نيتشــر 
كايمت تشــاينج، أن التغير المناخي وارتفاع مستوى 
المحيطــات قــد يؤديان إلــى زوال نصف الشــواطئ 
الرمليــة في العالم بحلــول عام 2100، وحتى في حال 
نجحت البشــرية في الحد بصــورة كبيرة من انبعاثات 
غازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخي، يواجه أكثر 
مــن ثلث الســواحل الرملية تهديدا بالــزوال، وفق هذه 

الدراسة.
وأشار المشرف على الدراسة، ميخاليس فوسدوكاس، 
إلــى أن تبعات زوال هذه الشــواطئ لــن تقتصر على 
األنشطة السياحية، موضحاً أن الشواطئ الرملية تقدم” 
آليــة الحماية األولى في أحيان كثيــرة ضد العواصف 
والفيضانــات. ومــن دونهــا، ســتكون آثــار األحداث 

المناخية القصوى أقوى.

نصف الشواطئ الرملية مهددة بالزوال
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قالت مصادر مطلعة، إن سلطنة عمان علقت محادثات 
لاســتدانة عن طريق قروض، بســبب تفشي فيروس 

كورونا وانهيار أسعار الخام.
وكانــت مصــادر قالت في وقت ســابق، إن الســلطنة 
تجري محادثات مع البنوك بشأن خيارات تمويل عدة، 

بما في ذلك قرض بنحو ملياري دوالر.
لكــن المصــادر المطلعة أكــدت، إن المحادثات جرى 
تعليقها بعد انهيار اتفاق تخفيضات اإلنتاج بين “أوبك” 
وشــركاء من خــارج المنظمة، مما دفع أســعار النفط 

للتهاوي.

الجزائر تخفض اإلنفاق العام

سلطنة عمان تعلق محادثات اقتراض

ذكــرت الرئاســة الجزائرية فــي بيان، أن 
الرئيس عبــد المجيد تبون، أمــر الحكومة 
بخفض اإلنفاق العام بنسبة 30 % وتأجيل 
المشــروعات الحكومية لمواكبة الضغوط 

االقتصادية.
كما أوضح البيــان، عقب اجتماع للحكومة 
لمناقشــة األوضــاع االقتصادية وأســواق 
النفط العالمية بعد انهيار أســعار البترول، 

أن تبون طلب من شــركة سوناطراك الحكومية للطاقة تخفيض نفقات االستثمار من 
14 مليار دوالر أميركي إلى 7 مليارات.

عبد المجيد تبون

نصحت وزارة التجارة العراقية مجلس الوزراء، بأنها 
تحتاج الســتيراد حوالى مليون طن من القمح، و250 
ألــف طن مــن األرز، وذلك من أجــل برنامجها لدعم 
الغذاء ولتعزيز المخزونات االســتراتيجية في األشهر 

المقبلة.
وأكــدت التجــارة العراقيــة، أنهــا بحاجة إلــى المزيد 
مــن األموال مــن الموازنــة، وذلك لتكويــن احتياطي 
اســتراتيجي من القمــح واألرز، حيــث يواجه العراق 

مشاكل فيروس “كورونا”، اآلخذة بالتنامي.

العراق يخطط لتعزيز مخزونات القمح

قرض من إيطاليا المنكوبة لتونس

وافقــت إيطاليــا التــي تعاني من 
تفٍش كبيٍر لوباء “كورونا”، على 
إقراض تونس 50 مليون يورو، 
وذلــك للمســاهمة فــي مواجهــة 

الوباء.
وأعلنــت تونس، أن القرض جاء 
بعد اتصال هاتفي بين الرئيســين 

التونســي قيس سعيد، واإليطالي سيرجيو ماتاريا، أعلن خالها الرئيس سعيد، عن 
اســتعداد باده إلرسال فريق طبي لمســاعدة إيطاليا، التي أعلنت وفاة اآلالف بسبب 

الفيروس.

سيرجيو ماتارياقيس سعيد

اإلمارات تخفض رسوم تأجير األراضي الصناعية

قررت مدينة خليفة الصناعية، 
التابعــة لـ“موانــئ أبوظبي”، 
تخفيـــض رســــــوم تأجيـــر 
األراضــي الصناعيــة بنســبة 
25 % للشــــركات الجديــدة، 
وذلك فــي إطار تطبيق مبادرة 
لحكومــة  التنفيــذي  المجلــس 
أبوظبي الذي أقر حزمة حوافز 

اقتصادية، ضمن برنامج “غداً 21”، بهدف دعم األنشطة االقتصادية وتسهيل ممارسة 
األعمال في اإلمارات.

وأشار الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، محمد الشامسي، إلى أن خفض رسوم تأجير 
األراضــي الصناعية يمثــل إضافة قيّمة للمزايا التنافســية التي توفرهــا مدينة خليفة 
الصناعية لرّواد األعمال الراغبين بتأسيس مقار ألعمالهم في أبوظبي. مؤكداً مواصلة 
دعم قطاع األعمال من خال تقديم تسهيات حقيقية وحوافز تسهم في تنمية أعمالهم.
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أظهــرت بيانات أن واردات النفط الخــام الصينية من 
الســعودية، ارتفعت بنسبة 26 % في أول شهرين من 
عام 2020، بينما زادت الواردات من روســيا، بنسبة 

11 %، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وزاد إجمالــي واردات الصيــن خال شــهري كانون 
الثاني/يناير وشباط/فبراير من عام 2020 إلى 10.47 
مليــون برميــل يومياً، حيــث ارتفعت بنســبة 5.2 % 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقدمت طلبيات االســتيراد لشهري كانون الثاني/يناير 
وشــباط/فبراير من 2020 قبل شــهور من بدء ظهور 

فيروس كورونا في الصين ثم امتداده حول العالم.

قفزة في إمدادات النفط
من روسيا والسعودية إلى الصين

“كارتر آند وايت” تزود “جنة” بالبياضات

وقع كل من مؤســس “كارتــر آند وايت”، 
مــروان الســــركال، والمديـــر التنفيـــذي 
لمجموعــة فنــادق ومنتجعــات “جنـــة”، 
ريتشــارد حداد، في دبي، على عقد شراكة 
ســتعمل بموجبه “كارتر آنــد وايت” على 
تزويــد كافــة فنــادق ومنتجعــات “جنــة” 
ببياضات عاليــة الجودة، بما في ذلك فندق 
“جنة كريك سايد دبي” المزمع افتتاحه في 

أبريل/نيسان 2020 بدبي.

ذكرت صحيفة “وول ســتريت جورنــال” األميركية، 
أنه تــم بيع كل الذهب المعــروض تقريباً في الواليات 
المتحدة األميركية، في ســابقة لم تشهد الباد مثياً لها 

قبل اجتياح وباء فيروس كورونا العالم.
وقالت الصحيفـــة، إن المســتثمريـــن والمصرفييـــن 
األميركييــن واجهــوا نقصاً حــاداً في ســبائك الذهب 
والعمات المعدنية، مشــيرةً إلــى أن مصرفيي “وول 
ســتريت”، لجــأوا إلــى دار الصــك الملكيــة الكنديــة 
للمســاعدة، فطلبوا من كندا زيادة إنتاج الذهب لشــحنه 

إلى الواليات المتحدة.

ارتفاع كبير في الطلب على الذهب
في أميركا

“إيليت أجرو” توسع أعمالها

أعلنت “إيليت أجرو للمشاريع”  
اإلمـاراتـيـــة، المتخصـصــــة 
عـن  الزراعيـة،  باإلنشـــاءات 
تعزيز تواجدها في عــــدد من 

الدول.
وتعمــل الشــركة علــى تمكين 
المزارعين من خال تعريفهم 

بالزراعــة المتطــورة عالية األداء واالبتكارات في مجــال التكنولوجيا الزراعية. كما 
تسعى إلى تقديم وتطوير أفضل الخدمات لتعزيز الزراعة في الدول التي تتواجد بها، 
حيث تعمل في تصميم المنشآت الزراعية عبر اإلدارة والصيانة السنوية، باإلضافة إلى 

تقديم االستشارات والتدريبات الخاصة بالمزارع وغيرها.
وقد تمكنت “إيليت أجرو”، من تعزيز تواجدها عبر تنفيذ مشاريع زراعية استراتيجية 

في االمارات، البحرين، أثيوبيا، المغرب، موريتانيا، سيراليون، وجمهورية صربيا.

“سينوبك” تخفض اإلنفاق الرأسمالي

قالت شــركة ســينوبك الصينية، إنها 
ســتخفض النفقات الرأسمالية في عام 
2020 بنسبة 2.5 % عن العام السابق 
تزامنــا مــع انخفــاض أســعار النفط 
والطلب على الوقود الناجم عن تفشي 
فيروس كورونا. وتعتزم “ســينوبك” 
إنفــاق 143.4 مليار يــوان )20.21 
مليــار دوالر( هذا العــام، منها 61.1 

مليــار يــوان ) 8.6 مليــار دوالر(على أعمال التنقيب مع التركيــز على حقل نفط في 
شــمال غرب الصين وأعمال إنشــائية في حقلين للغاز الصخري في الجنوب الغربي. 
وســتتركز التخفيضات في وحدات التكرير التي ستقلص إلى 22.4 مليار يوان )3.1 

مليار دوالر(، وفي قسم المبيعات الذي سيخفض 7.6 مليار يوان )مليار دوالر(.
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توقعت شركة اكسفورد ايكونوميكس، أن يشهد االقتصاد 
العالمــي نمواً قويــاً بعد انتهاء حالة الشــلل االقتصادي 

وعدم اليقين التي تسبب بها انتشار الفيروس.
وقالت الشركة، إنه على الحكومات والشركات االستعداد 
لفترة من النمو القوي بعد انحسار الوباء، مشيرةً إلى أن 
فتــرات الركود االقتصادي الناتجة عن انتشــار األوبئة 
مثل سارس عام 2003، غالبا ما تكون قصيرة األجل.

ويتوقع الســيناريو األساسي للشركة، تراجعاً قوياً للنمو 
العالمــي في الربع الثاني مــن 2020، ثم ارتفاع معدل 

النمو ليبلغ 5 % خال عام واحد.

حرب النفط أنعشت الناقالت الضخمة

توقع لنمو قوي عقب انحسار الوباء

نشــرته   تقريــر  أظهــر 
مجلة فوربس األميركية، 
أن متوسط ســعر تأجير 
الناقلــة النفطيــة الواحدة 
من فئة األحجام الضخمة 
ارتفع من 16 ألف دوالر 
فــي اليــوم الواحــد فــي 
تاريخ األول من شــباط /

فبراير 2020، إلى 30 ألف دوالر في اليوم الواحد في تاريخ السادس من آذار/مارس 
الماضي، وهو اليوم الذي شــهد انهيار تحالف “أوبك+” بين منظمة الدول المصدرة 

للنفط “أوبك” وعدد من الدول األخرى غير األعضاء بالمنظمة، من أبرزها روسيا.
وذكر التقرير، أن سعر تأجير الناقلة  شهد ارتفاعاً بنسبة 162,5 % بين تاريخي األول 

من شباط/فبراير والــ14 من آذار/مارس 2020، أي في غضون أقل من 45 يوماً.

قالــت منظمة العمل الدوليــة، إن وباء فيروس كورونا 
قــد يثير أزمــة اقتصادية عالمية ويدمــر ما يصل إلى 
25 مليون وظيفة حول العالم إذا لم تتحرك الحكومات 

بسرعة لحماية العمال من التداعيات.
وأضافت المنظمة: لكن إذا شهدنا استجابة دولية منسقة 
عبر سياسات، مثلما حدث أثناء األزمة المالية العالمية 
فــي عامــي 2008 و2009، عندئذ فــإن التأثير على 

البطالة العالمية قد يكون أقل إلى حد كبير.
ودعت المنظمة إلى إجراءات عاجلة وواســعة النطاق 
ومنســقة لحمايــة العمــال في أماكــن العمــل وتحفيز 

االقتصاد ودعم الوظائف.

25 مليون وظيفة في خطر

سوق النفط تتجه صوب فائض قياسي

توقــع مصــرف “غولدمــان ســاكس” 
األميركي، أن تشــهد سوق النفط فائضاً 
قياســياً بنحو 6 مايين برميل يومياً مع 
األخذ في الحســبان االرتفاع األكبر من 
المتوقع فــي اإلنتاج منخفــض التكلفة، 
بينما يتســم انخفاض الطلب الناجم عن 

تفشي فيروس كورونا بأنه “واسع على نحو متزايد”. وقال البنك: “رد فعل المنتجين 
مرتفعــي التكلفة عند توقعنا ألن يســجل خام برنت في الربع الثاني من 2020 ســعر 
30 دوالراً للبرميل لن يكون كافياً بشــكل ســريع لتبديد أثر الزيادة الكبيرة القياســية 
في المخزون التي ســتحدث في األشــهر المقبلة”. وأضاف البنك، أن حدوث قفزة في 

المخزونات ربما يجبر أيضاً بعض المنتجين مرتفعي التكلفة على وقف اإلنتاج.

الغارد تنتقد حكومات منطقة اليورو

انتقدت مديرة البنك المركزي األوروبي، كريستين 
الغارد، حكومات منطقة اليورو بسبب عدم تحركها 
بشــكل أســرع وأقوى الحتواء التأثيــرات العالمية 
لوباء فيــروس كورونا.وصرحت للصحافيين، في 
فرانكفورت: أنا قلقة بشــأن تهــاون وتباطؤ عملية 
التحرك التي أظهرتها الســلطات المالية في منطقة 

اليورو بشكل خاص.
وكانت الغارد قد حذرت في وقت سابق من دخول أوروبا في صدمة اقتصادية كبرى 
مماثلــة ألزمة عام 2008، إذا لم تنجح الحكومات األوروبية في اتخاذ إجراءات قوية 

ومناسبة الحتواء تفشي الفيروس.

كريستين الغارد
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بيل غيتس يغادر “مايكروسوفت”

مايكروســوفت،  شــركة  مؤســس  أعلــن 
بيــل غيتــس، تنحيــه عــن مجلســي إدارة 
“مايكروســوفت” وبيركشــاير هاثــاواي، 
وذلك للتركيز على عمله في مؤسســة بيل 
وميلينــدا غيتس الخيرية، وفقاً لما نشــرته 

صحيفة “بزنس انسايدر”.
وقــال غيتس: “لقــد اتخذت قــرار التنحي 
عــن كل مــن المجالــس العامة التــي أخدم 
فيها - مايكروسوفت وبيركشاير هاثاواي - 

لتخصيص مزيد من الوقت لألولويات الخيرية”، مشيراً إلى أن “القيادة في شركات 
بيركشــاير ومايكروســوفت لم تكن أقوى مــن أي وقت مضى، لذا فقــد حان الوقت 

التخاذ هذه الخطوة”.

بيل غيتس

توقع اقتصادي في “دويتشه 
اقتصــاد  انكمــاش  بنــك”، 
ألمانيا خــال العام الجاري 
ألول مرة منذ األزمة المالية 
العالمية 2009، بفعل تأثير 

فيروس كورونا.
وقــال كبيــر االقتصادييــن 
في البنك األلماني، ســتيفان 
شــنايدر، خــال تعليقــات 

لوكالــة “رويتــرز”، إنه يتوقع إنكمــاش الناتج المحلي 
اإلجمالــي ألكبر اقتصاد أوروبــي بنحو 0.2 % خال 
عام 2020. وأضاف شنايدر، أن أكبر اقتصاد أوروبي 
سوف يتراجع 0.2 % في الربع األول من 2020 على 
أساس فصلي ثم ينكمش بنحو 0.8 % في الربع الثاني.

وكان اقتصــاد ألمانيــا نما بنســبة 0.6 % خــال العام 
الجاري في أقل وتيرة منذ عام 2013.

“دويتشه بنك” يتوقع انكماش
اقتصاد ألمانيا في 2020 

ستيفان شنايدر

النفط الروسي قادر على المنافسة

أعلن وزير الطاقة الروســي، ألكسندر نوفاك، أن 
تبعات االنســحاب من اتفاق أوبك جرت دراستها 
والوضــع الحالــي للســوق هو ضمــن التوقعات. 
وأكــد نوفــاك، أن الوضع الحالي في ســوق النفط 
هو في حدود التوقعات التي وضعت خال دراسة 

سيناريوهات الخروج من اتفاق أوبك.
وأضــاف: أن “قطــاع النفط الروســي لديه قاعدة 

مــوارد عالية الجــودة وهامش كاف للقوة المالية ليظل قادراً على المنافســة عند أي 
مستوى سعر متوقع وكذلك الحفاظ على حصته في السوق”.

ولم يتمكن ممثلو منظمة أوبك مؤخراً، من االتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي 
أو خفض اإلنتاج بشكل أكبر وانتهت المفاوضات من دون اتفاق.

ألكسندر نوفاك

أسوأ أداء للقطاع الصناعي الصيني منذ 3 عقود

هبط اإلنتــاج الصناعي الصيني 
فــي الشــهرين األولين مــن عام 
2020 بنســبة 13.5 % مقارنة 
بنفس الفترة مــن العام الماضي، 
وهذا المؤشــر هــو األضعف في 
الثاثين ســنة الماضية، حســبما 

ذكرت وكالة رويترز.
كذلك انخفضت االستثمارات في 

األصــول الثابتة بنســبة 24.5 %، ومبيعــات التجزئة بنســبة 20.5 %، فيما ارتفع 
معدل البطالة في شباط/فبراير إلى 6.2 % مقارنة بالرقم المسجل في كانون األول/

ديسمبر الماضي )5.2 % (، وكل ذلك يعود إلى تفشي عدوى فيروس كورونا.

أطلقــت حكومات الــدول الكبرى حــزم تحفيزية لدعم 
االقتصاد مع مواصلة انتشار فيروس كورونا. وأعلنت 
الواليــات المتحدة أنهــا تعمل على خطة دفع مباشــرة 
لألميركيين وســتكون جــزءا من حزمة تحفيز أوســع 
بقيمة تريليون و200 مليار دوالر. كما أعلنت بريطانيا 
عن خطة تشــمل توفر ضمانات قروض قيمتها ثاثمئة 
وثاثــون مليار جنيه اســترليني )400 مليــار دوالر(، 
لمساعدة الشركات واالقتصاد إضافة إلى 20 مليار جنيه 
اســترليني )24 مليار دوالر( كدعم مالي. وبلغت قيمة 
خطة إســبانيا مئة مليار يــورو كضمانات قروض فيما 
وافقت فرنســا على حزمة إنقــاذ بقيمة 45 مليار يورو. 
كما ســتضمن باريس ثاثمئة مليار يورو من القروض 

المصرفية للشركات لضمان عدم انهيارها.

الدول الغربية تواجه الوباء بحزم 
تحفيزية ضخمة
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التخلي عن شراء النفط لالحتياطي االستراتيجي

أعلنــت وزارة الطاقة األميركية 
أنها تخلت عن خطط لمشتريات 
مــن النفــط الخــام لاحتياطــي 
البترولي االســتراتيجي بســبب 
عدم وجود تمويل من الكونغرس.

وكان ينظر إلى تلك المشتريات 
علــى أنهــا وســيلة الســتيعاب 
بعــض تخمــة المعــروض من 
الخام في األسواق والناتجة عن 

تآكل الطلب بسبب وباء فيروس كورونا وفيض من االمدادات من منتجين كبار.
وتتخوف أســواق النفط من حدوث تراجع كبير على الطلب في ظل انتشــار فيروس 
كورونا في العالم، وزيادة معروض الخام بعد فشل دول “أوبك+” في التوصل إلى 

اتفاق تخفيض اإلنتاج بعد آذار/مارس 2020.

قــال رئيس معهد إيفــو األلماني، كليمنز فاوســت، إن 
اقتصــاد ألمانيا قــد ينكمش بما يصل إلى 6 % في عام 

2020، في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأضاف فاوســت: “نــدرس تصورين اليــوم. تصور 
مؤات جداً سينجم عنه نمو اقتصادي سلبي يبلغ 1.5 % 
في عام 2020، مضيفاً، أن هذا يرتكز على تخفيضات 

محدودة في اإلنتاج”.
وتابــع: “لدينا تصور ثان تكون فيه قيود اإلنتاج كبيرة 
- ســيفضي هذا إلى انكماش اقتصادي بنسبة 6 % في 

العام الحالي”.

أكبر اقتصاد أوروبي مهدد باالنكماش

روسيا: دول الخليج مسؤولة عن انهيار النفط

أكــد النائــب األول لرئيس الوزراء الروســي، 
أندريــه بيلوســوف، أن بــاده لم تســع قط إلى 
انخفاض حاد في أســعار النفط أو إنهاء التعاون 
مــع منظمة البلدان المصــدرة للبترول )أوبك(، 
مشــيراً إلى أن دول الخليج هي المســؤولة عن 
األزمة في أسواق الخام العالمية، حسبما ذكرت 

وكالة تاس لألنباء.
وأكد بيلوســوف مجدداً، أن باده اقترحت تمديد 

القيود القائمة لمدة ثاثة أشـــهر أخرى على األقل، وربما حتى نهاية عام 2020.
ونقلت “تاس” عنـه قولـه: “لكن شـــركاءنا العـرب اتخـذوا موقفـاً مغايـراً”.

أندريه بيلوسوف

الرئيــس  قــال 
ألميركــــي،  ا
دونالد ترامب، 
إن الــــــدوالر 
القــوي يعيـــق 
ة  ر لـتـجـــــــا ا
األميـركيــــــة 
الخارجـيــــة، 
مــع إقـبــــــال 

المســتثمرين علــى العملــة األميركيــة في ظــل أزمة 
كورونا.

وأضاف ترامب، أنه “مــن الجيد امتاك دوالر قوي، 
لكــن ذلك يعيق التجارة بشــكل كبير”، وفقــاً لما نقلته 

وكالة “نوفوستي”.
يذكر، أن مؤشــر الدوالر األميركــي، الذي يقيس أداء 
العملــة األميركيــة أمام ســلة من العمات الرئيســية، 
ارتفــع بشــكل ملحوظ مؤخراً، وذلك مع اشــتداد أزمة 

“كورونا”.

الدوالر القوي يعيق التجارة األميركية

دونالد ترامب

مستوى قياسي لطلبات إعانة البطالة األميركية

بلغ عــدد األميركيين المتقدمين 
بطلبات للحصول على إعانات 
البطالــة مســتوى قياســي يزيد 
عن ســتة ماييــن، إذ وضعت 
إجــراءات صارمــة الحتــواء 
جائحة فيــروس كورونا الباد 
فــي حالــة توقف مفاجئــة، مما 

أطلــق العنان لموجة من تســريح العامليــن من المرجح أنها وضعــت نهاية ألطول 
ازدهار في التوظيف في تاريخ الواليات المتحدة األميركية.

وقالــت وزارة العمل األميركيــة، إن الطلبات الجديدة للحصــول على إعانة البطالة 
ارتفعت إلى 3.28 مليون طلب، مما يطيح بالرقم القياسي المسجل سابقاً.

45



46

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | نيسان/ابريل 2020

وبالتالــي زيــادة األعبــاء الماليــة المترتبة على 
تكاليف الشحن لعدة أصناف.

المشاركات في الخارج
الخليل أكد أن الحرب تســببت أيضاً بتراجع حجم 
مشــاركة ســورية في المعارض الخارجية خالل 
ســنوات الحــرب واقتصارها علــى دول محددة، 
وذلك بســبب صعوبة حصول أصحاب الشركات 
علــى تأشــيرات الدخــول المطلوبة للمشــاركة، 
وصعوبة تحويل األمــوال لغرض تغطية تكاليف 
المشــاركة، معتبراً أن مجمل تلك العوامل تسببت 
بتراجع وجود المنتج الســوري في الخارج خالل 
ذروة األزمــة، أمــا اليوم فالوضع قــد اختلف في 
شكل بيّن، بالنظر إلى ما تم العمل عليه من تحديد 
معوقات التصدير وبدقة، فكان الحل الشــامل لها 
هو الخطــة الوطنية للتصدير التي تم إقرارها من 
رئاســة مجلس الوزراء، كما يجــري العمل حالياً 
علــى تنفيذها مــن قبل كافة الــوزارات والجهات 
المعنية، بالتوازي مع توليفة أخرى من اإلجراءات 

الخليل: إعادة بناء االقتصاد السوري والنهوض واإلنتاج

قال وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في سورية، الدكتور محمد سامر الخليل، أن سنوات تسع مرت على سورية 
عانت خاللها مرارتي اإلرهاب والحصار االقتصادي القسري أحادي الجانب المفروض على شعبها، األمر الذي أّثر 
على كل مكونات االقتصاد السوري من النفط إلى الكهرباء والنقل والتجارة الخارجية، وصواًل إلى ما أفرزته هذه 

األثار من أثار جديدة ونتائج على معيشة األسرة السورية.

إعادة بناء االقتصاد
اعتبــر الخليــل فــي حديث لمجلــة البنك 
والمســتثمر، أن سورية وعلى الرغم من 
كل ذلك قد نهضت وباشرت بناء اقتصادها 
بــكل مكوناته من جديــد ضمن أولويات، 
كان على رأســها إعادة تشــغيل المنشأت 
اإلنتاجيــة وتقويــة عودهــا حتــى تتمكن 
المنتجات الســورية من المنافسة مجدداً، 
بالتــوازي مع إعادة المحــاوالت إلنفاذها 
إلى األسواق الخارجية حتى تستحوذ على 
أســواقها التقليدية مجدداً، مبيناً أن خروج 
المنتجات السورية من أســواقها التقليدية 
كان نتيجــة ما لحق بالبنيــة اإلنتاجية من 
ضرر ودمــار نتيجة اإلرهاب إلى جانب 
الحصــار االقتصــادي المفــروض على 
البالد وما تبعه من صعوبة في التصدير، 
لجهــة أن اإلجــراءات القســرية أحاديــة 
المفروضــة علــى  الجانــب األوروبيــة 
مصرف ســورية المركــزي والمصرف 
التجــاري الســوري، أدت إلــى صعوبة 
إصدار الكفاالت عــن طريق المصارف 
األوروبية، وتراجع العديد من الشــركات 
عــن التعامــل مــع الجمهوريــة العربية 
الســورية نتيجة الضغوطات، ما اضطر 
المصارف الســورية إلى تمرير عمليات 
تمويــل التجــارة عبر أكثــر من مصرف 
مراسل أو عن طريق شركات الصرافة، 
األمر الذي أدى إلى زيادة حجم العموالت 
الواجــب دفعها على الحــواالت التجارية 
الواردة إلى سورية، والذي انعكس بدوره 
علــى زيادة أســعار المــواد األساســية، 
فكانــت النتيجــة الطبيعية لــكل ذلك تأثّر 
القطاع اإلنتاجــي التصديري ما أدى إلى 
صعوبات في إيجــاد خطوط نقل برية أو 
بحرية مباشــرة إلــى الدول المســتهدفة، 

التي شملت دعم التصدير خالل السنوات 
الثــالث األخيرة، وتقديــم حوافز تصدير 
للقطاعات الهامة والتي يبرز منها الغذائية 
واأللبســة  الزيتــون  وزيــت  كالزيتــون 
والمفروشــات والموبيليــا، ناهيــك عــن 
دعم شــحن عقود التصدير خالل دورات 
معــرض دمشــق الدولي األخيــرة والتي 
تمت المباشــرة بهــا بعد توقف لســنوات 
خمــس، وتحّمــل كافــة تكاليف الشــحن 
وفق آلية مدروســة ومعتمــدة، إلى جانب 
دعم المشــاركة في المعارض الخارجية 
ترويجاً للمنتج الســوري فــي الخارج ال 
سيما في القطاعات الصناعية والزراعية 

التصديرية.

النهوض بالمناطق الحرة
أما بالنسبة إلى قطاع المناطق الحرة، فقد 
أكــد وزيــر االقتصاد الســوري أن جملة 
من اإلجراءات ذات الشــأن في النهوض 
بالمناطــق الحــرة تمت لتعــود كما كانت 
قبلــة للمســتثمرين من عــرب وأجانب، 
مبينــاً في هذا الســياق أن حجــر الزاوية 
في ذلــك كان المنطقة الحــرة في عدرا، 
والتــي كانت قبــل األزمة تعتبر الســوق 
األكبر واألبرز لألليات والمعدات الثقيلة 
للشــرق  الشــاحنة والقاطرة  والــرؤوس 
األوسط بأكمله، الفتاً إلى سرعة استجابة 
المنطقــة  تأهيــل  لمقترحــات  الحكومــة 
الحــرة بعدرا مجــدداً، منوهاً بما تم كذلك 
مــن العمل علــى توليفة من التســهيالت 
الخاصة بالمســتثمرين، والتي يبرز منها 
إعفــاءات لهــم مــن الغرامــات والفوائد 
المترتبــة على البدالت المســتحقة عليهم 
لصالح المؤسســة العامة للمناطق الحرة، 
إلــى جانب إعفاءات أخــرى من البدالت 

د. محمد سامر الخليل
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حيث أقيمت الدورات 59 - 60 - 61 بمشاركات 
دولية واســعة ومشــاركة العديد من الشركات من 
مختلــف أنحاء العالم، معتبــراً كذلك أن المعرض 
األخير تفوق على نفسه بإقامته على مساحة 105 
أالف متــر مربع لألجنحــة المبنية والمكشــوفة، 
مبيناً ان هذه المســاحة هي المســاحة األكبر التي 
حققها المعرض منذ أولى دوراته في الخمسينيات 
من القــرن الماضي، بالتوازي مــع عقد اتفاقيات 
تجاريــة مــن صفقــات وعقــود ووكاالت ضمن 
دورات المعرض، األمر الذي ساهم وسيساهم في 
تنشيط عدد كبير من القطاعات اإلنتاجية وبالتالي 
خلق مزيد من التشغيل وفرص العمل، ناهيك عن 
استقبال مدينة المعارض ألعداد كبيرة من الزوار 
األمــر الذي يؤكد ويثبت قدرة الشــعب الســوري 
علــى المضــي قدماً فــي حياتــه رغــم الجراح، 
دون إغفال ما تم تنظيمه من مشــاركة الشــركات 
الســورية في العديد من المعــارض المتخصصة 
والخارجيــة، وتشــجيع المعــارض والبــازارات 
الداخلية ومهرجانات التســوق مع مراعاة التوزع 
واالنتشــار الجغرافي في العديد مــن المحافظات 
في دمشــق وحلب وحمص وطرطوس والالذقية 

والسويداء.

مستلزمات العملية االنتاجية
وعمــا يتم تقديمه للمســتوردين من تســهيالت ال 
ســيما في الفترة األخيــرة بالنظر إلــى الظروف 
العامة المحيطة بسورية، لفت الخليل إلى ما أعلنه 
مؤخــراً من إصداره قراراً بإلغــاء العمل بالقرار 
الســابق رقم 944 الخاص بمؤونة االســتيراد من 
القطــع األجنبي حتى إشــعار آخر، مبينــاً أن هذا 
اإلجراء يشــمل كل المواد المســموح باستيرادها 
ومــن ضمنها بطبيعــة الحال مســتلزمات العملية 

ذاتها عــن الفترة التي خرجت فيها بعض 
المناطــق الحــرة من الخدمــة، بالتوازي 
مــع الميزة التي صــدرت مؤخراً لصالح 
المستثمرين تخفيفاً عنهم من أعباء تقلبات 
ســعر الصرف، والتي سمحت لهم بسداد 
البدالت المترتبة عليهم بالليرة الســورية 
إلى جانب القطــع األجنبي، بعد أن كانت 
هذه البدالت تســدد بشــكل كامــل بالقطع 

األجنبي.
الخليــل لفــت فــي حديثــه لمجلــة البنك 
والمســتثمر، إلــى تكثيف الســعي خالل 
العالقــات  لتعزيــز  األخيــرة  الســنوات 
االقتصادية والتجارية مع الدول والتكتالت 
الصديقــة، مــن خالل العمــل على تفعيل 
عمل اللجان المشــتركة للتعاون التجاري 
واالقتصادي والفني بين ســورية والدول 
الصديقــة، وتحقيق التشــبيك االقتصادي 
مــع الــدول الصديقــة من خالل سلســلة 
مــن االجتماعات واللقــاءات مع الجهات 
المعنية في الــدول المذكورة، ناهيك عن 
تســهيل إجــراءات دخــول المصدريــن 
ورجــال األعمال الســوريين إلــى الدول 
األخرى إلتمام عمليات التبادل التجاري، 
وال ســيما مع الــدول الصديقــة والحليفة 
لســورية والدول التي لم تســاهم في أذية 
الشعب الســوري والتآمر عليه، مبيناً أن 
قائمة هذه الدول تشمل فيما تشمله روسيا 
والصين وإيران والهند وأوسيتيا الجنوبية 
والقرم وبيالروســيا وكوريا الديمقراطية 
وفنزويــال وكوبــا والبرازيــل والعــراق 

وُعمان وعدد أخر من الدول.

قطاع المعارض واألسواق
وعن القطاع الــذي يعتبر بمثابة الواجهة 
الدولي  الســوري واالنعــكاس  لالقتصاد 
األبــرز له، قــال الوزيــر محمد ســامر 
الخليــل أن قطــاع المعارض واألســواق 
الدولية شــهد نشــاطاً الفتاً لنفــض الغبار 
الــذي راكمه إجرام اإلرهــاب والحصار 
االقتصادي على كاهله، معتبراً أن جوهرة 
التــاج فــي كل ذلك هو النجــاح في إقامة 
دورات ثالث متتالية من معرض دمشــق 
الدولــي بعــد توقف دام لســنوات خمس، 

اإلنتاجيــة الصناعية والزراعية، والمواد 
األولية التي تحتاجهــا الصناعة المحلية، 
معتبــراً هذا اإلجــراء يتكامل مــع تعليق 
العمــل  المركــزي  ســورية  مصــرف 
باستيفاء التأمين النقدي للمستوردين عبر 
المصــارف العاملــة، وذلــك لجهة تعليق 
العمل باســتيفاء التغطية النقدية بالليرات 
المقدمــة  المســتندات  لــكل  الســورية، 
بخصوص إجازات وموافقات االســتيراد 
المسموح  للمواد  للمســتوردين  الممنوحة 
بتمويلهــا عن طريق المصــارف العاملة 
فــي القطر مــن المرخــص لهــا التعامل 
بالقطــع األجنبــي، وذلك بهدف تســهيل 
عمليات االستيراد الممولة من المصارف 
فــي ظــل اإلجــراءات االحترازيــة التي 
تتخذهــا الحكومــة للتحــوط من انتشــار 
فيــروس كورونا، مؤكداً االســتمرار في 
نهــج تســهيل منــح إجــازات االســتيراد 
وتبســيط إجراءاتهــا، مبينــاً أن كميــات 
كبيرة من المــواد واألدوية النوعية قد تم 
اســتيرادها مؤخراً، في حيــن أن التعاقد 
جاٍر علــى كميات إضافيــة، موضحاً أن 
اســتيراد بعــض المــواد ال يتعارض مع 
نهج الحكومة بترشــيد االســتيراد تخفيفاً 
لفاتــورة القطــع األجنبي وحمايــة للمنتج 
الوطنــي، بل على العكس من ذلك، إذ أن 
التخلي عن االســتيراد بشكل نهائي يعني 
حصول فجــوة في المعروض الســلعي، 
بالنظــر إلــى أن العديــد مــن المنتجــات 
األساســية تســتورد ألنــه ال يوجــد منها 
إنتاج محلي على مستوى المواد الغذائية، 
مثل الرز وبعض أنواع المعلبات كالتونا 
والســردين، في حين يوجد بعض المواد 
المتوفرة لكن بكميات قليلة ال تكفي حاجة 
الســوق المحليــة كالســكر، األمــر الذي 
يوجب تقرير تســهيالت الستيراد المواد 
الضروريــة، مشــدداً علــى أن السياســة 
الحكومية وسياســة التجارة الخارجية في 
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ومن 
بداية عمر الحكومة حددت مبادئ أساسية 
في مجال التجــارة الخارجية قوامها عدم 
محلياً.اســتيراد أي ســلعة أو منتــج يتــم إنتاجه 

مبادئ أساسية

في مجال التجارة الخارجية 

قوامها عدم استيراد

أي سلعة أو منتج

يتم إنتاجه محليا
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“أوبك”، وذلــك لالســتجابة لتدهور الطلــب العالمي علــى النفط 
بســبب تفشــي كورونا، أو تمديد القيود القائمة )1.7 مليون برميل 
يومياً( لمــدة ثالثة أشــهر أخــرى على األقــل وربما حتــى نهاية 
2020 حســب المقترح الروســي. ولكن لم تســِر المفاوضات كما 
كان متأمالً لغالبية الحضور، بعد أن أعلنت موسكو رفضها زيادة 

التخفيضات.
وتقول وكالة بلومبيرغ في هذا الصدد، “إن وزير الطاقة الروسي 
ألكســندر نوفاك، دخل قاعــة االجتماعــات وقلب طاولــة االتفاق 
رأســاً على عقب، ما أصــاب بالصدمة جميــع وزراء طاقة الدول 
المشــاركة”، لتخرج روســيا من تحالف “أوبك+” بعــد اتفاق دام 

نحو 3 سنوات.

تصعيد للوضع
اتخذت المملكة العربية الســعودية اســتراتيجية جديدة ربما كحالة 
رد على الموقف الروسي، فخفّضت أســعار النفط المطروح للبيع 
لديها إلى أدنى مستوياته خالل 20 عاماً، وخفّضت سعر بيع النفط 
الخام لشهر ابريل/نيســان لزبائن آســيا بنحو 6 دوالرات للبرميل 

حروب نفط دولية نشبت على هامش “كورونا”

تأتي هذه التطــورات، بعد أن فعــل كورونا ما فعله في األســواق 
العالمية، حيث شهد أســواق النفط زيادة هائلة في العرض مقترنة 

بانخفاض تاريخي في الطلب.
وتراجع اســتهالك النفــط في فبراير/شــباط بشــكل كبيــر قدرته 
وكالــة الطاقة الدولية بأكثر مــن 4 ماليين برميل يوميــاً بالمقارنة 
مع الشــهر نفســه من العام 2019، و3.6 مالييــن برميل من هذا 
االنخفاض في االســتهالك يرجع إلى الصين. متوقعــة في الوقت 
ذاته أن كورونا سيؤدي إلى تراجع االســتهالك العالمي للنفط هذا 

العام، بـ1.1 مليون برميل يومياً.

القصة من البداية
فــي بدايــة مــارس/آذار، اجتمعــت منظمــة أوبك وأعضــاء من 
خارجهــا، وهــو مــا يعــرف بتحالــف “أوبــك+” فــي العاصمة 
النمســاوية فيينا بهــدف التوصل إلى اتفــاق جديد يتعلــق باإلنتاج 
النفطي. وكانــت الخيــارات المطروحة على الطاولــة هي تعميق 
تخفيض اإلنتاج بـ1.5 مليــون برميل إضافي يومياً )بحيث تضاف 
إلى 1.7 مليون برميل يومياً كانت مخفضة ســابقاً( حســب مقترح 

في وقت كان العالم منشغاًل بتفشي مرض كورونا وتحوله إلى أزمة دولية، ظهرت إلى العلن أزمة دولية أخرى 
دارت رحاها حول إنتاج النفط. وهي مشكلة تمثلت في انخفاض األسعار ووفرة في المعروض، وترجيحات 
بحرب نفطية بين أكبر مصدرين في العالم، المملكة العربية السعودية وروسيا، ويلي ذلك تعقيدات وخسائر 

كبيرة لمختلف المنتجين.

ألكسندر نوفاك ووزير النفط السعودي عبد العزيز بن سلمان
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وفي ما يتعلــق بانخفــاض األســعار، قــال النائــب األول لرئيس 
الوزراء الروســي أندريه بيلوسوف: إن روســيا لم تسع قط إليقاد 
شرارة انخفاض في أسعار النفط. شــركاؤنا العرب هم من بادروا 

بذلك”.
ولم يســتبعد المتحدث الرسمي باســم الكرملين ديمتري بيسكوف، 
إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا والسعودية بشأن التعاون 
الخاص بإنتاج النفــط، رغم أن المحادثات بشــأن المســألة انتهت 

بشكل غير ودي.

من الخاسر ومن المستفيد
مع تراجع األسعار بشكل كبير والتوقعات األكثر قتامة، ال شك في 
أن طرفاً الصراع تأثراً بشــكل كبير حتى وإن خالفت التصريحات 

ذلك، وبصرف النظر عن حصتها في السوق.
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومعظــم دول الخليــج، بنيــت 
الموازنــات على ســعر تقديري للنفط فــي العــام 2020 فوق 50 
دوالراً للبرميــل، وكل ســعر يقــل عن ذلك فهــو حتماً فــي دائرة 

الخسائر.
وترى وكالة بلومبيرغ، أنــه رغم امتــالك دول الخليج احتياطات 
كبيرة من النقد إال أنه أمام تراجع األســعار، قد تتآكل هذه األموال 

بسرعة كبيرة.
أما بالنســبة لروســيا، فقد ظهــرت أولــى النتائج مــع تراجع قيمة 
الروبل أمام الدوالر األميركي بشكل كبير في األيام األولى لحرب 

األسعار.
من جهة أخــرى بنت البــالد موازنتها لعام 2020 على ســعر 42 
دوالراً لبرميل النفط، وعن ذلك يقول ديميتري بيســكوف “بالطبع 
هذا السعر غير موات لنا، إال أننا نمتلك احتياطيات، وعند الحاجة 
سنســتخدمها، لكن في الوضع الراهــن ليس هناك مــا يدعو للقلق 

على المدى القصير والمتوسط”.
كان ذلك بالنســبة لطرفــي الصــراع، ولكن ماذا عــن المصدرين 

اآلخرين حول العالم؟
وكالة بلومبيــرغ تجيب على هذا التســاؤل، حيث تــرى أن حرب 
األســعار ســتدفع إلى اختفــاء منتجين آخريــن للنفط، وهــم الذين 
يكلفهم إنتاج البرميــل الواحد أكثر مــن 10 دوالرات. ويرجح أن 
تكون أكثر الدول تأثراً تلــك التي عانت من ســنوات من الصراع 
أو العقوبات، مثــل العراق وإيران وليبيــا وفنزويال. على الطرف 
اآلخر، ستســتفيد الدول المســتوردة الكبــرى مثل الصيــن والهند 

وألمانيا من انخفاض فواتير الطاقة.
وإذا ما اســتمرت أســعار النفط في تدهور ســتجد شــركات النفط 
والغاز العالمية نفســها مضطرة لتقليص اإلنفاق، وربما ظهر ذلك 
لدى إكوينور النرويجيــة التي خفضت إنفاقها الرأســمالي بحوالى 
ملياري دوالر، وشــيفرون األميركية التي قــررت خفض إنفاقها 
تكون صناعة الطاقة اليوم في خطر كبير.الرأســمالي خــالل 2020 بنحو 4 مليــارات دوالر، مــا ينذر بأن 

مقارنة بمــارس/آذار، و7 دوالرات للواليــات المتحدة األميركية، 
وبين 6 إلى 8 دوالرات ألوروبا الغربية ومنطقة البحر المتوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لـشركة “أرامكو” السعودية، أمين الناصر، 
أن الشــركة ســترفع إمداداتها النفطيــة، إلى 12.3 مليــون برميل 
يومياً في ابريل/نيســان. كما أن إمدادات الخام ستزيد بمقدار 300 
ألف برميل يومياً عن الطاقة اإلنتاجية المستدامة القصوى للشركة 

البالغة 12 مليون برميل يومياً.
وترجــح “رويترز”، نقــالً عن مصــادر خاصة أن هــذا اإلجراء 
الســعودي ما هو إال خطوة لمعاقبة روســيا، بســبب عــدم دعمها 

تخفيضات اإلنتاج المقترحة.
على الجانب اآلخر، لم تقف موســكو مكتوفة األيــدي، بل اتخذت 
موقفاً مشــابهاً عندما قررت زيادة إنتاج النفــط بواقع 200 - 300 
ألف برميل يوميــاً على المدى القصيــر، اعتباراً من المدة نفســها 
التي قررتها السعودية وهي ابريل/نيسان، وفقاً لما جاء على لسان 
وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، مضيفاً، أن “إنتاج النفط على المدى 

البعيد قد يرتفع بواقع 500 ألف برميل يومياً”.
ودخلت اإلمــارات العربية المتحدة حرب األســعار أيضــاً، معلنةً 
اســتعدادها لزيادة إمداداتها من النفط بنحو مليون برميل يومياً في 

ابريل/نيسان.
وقالت شــركة بترول أبوظبــي الوطنيــة “أدنوك”، إنّهــا “تمتلك 
إمكانية إمداد األســواق بأكثر مــن أربعة ماليين برميــل يومياً في 
ابريل/نيســان المقبــل”، أي بأكثــر من مليــون برميل مــن معدل 
اإلنتاج اليومي الحالي. كما ذكرت الشركة أنها “تعمل على تسريع 

التقدم للوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ 5 ماليين برميل يومياً”.
كل هــذه المعطيات دفعت بأســعار النفط ألن تأخــذ منحى هبوطياً 
وصلت فيه ألقل مــن 30 دوالراً للبرميل وهو أدنى ســعر له منذ 

أكثر من عقدين.

استئناف المفاوضات
من هنــا وهناك، كانت تتوالــى تصريحات صنــاع القرار الروس 
حــول األزمــة النفطية. ويعــود موقف روســيا الرافــض لخفض 
اإلنتاج بحسب ما يشرحه المتحدث الرســمي باسم “روس نفط”، 
كبرى شــركات النفط الروســية، ميخائيل ليونتيف، إلى أن صفقة 
“أوبك+” كانت بال معنى لروسيا، حيث تساهم الصفقة في تراجع 
حصة بالده في أســواق النفط لصالح النفــط الصخري األميركي، 
وتهيئ الظروف المناســبة لتموضع النفط األميركي في األسواق، 
مشــيراً إلــى أن اتفــاق “أوبــك+” كان لــه دور إيجابــي فقط في 

المرحلة األولى من تنفيذيه.
المدير التنفيذي لشــركة “روس نفــط”، إيغور سيتشــن، يرى أن 
االتفاق الذي ظل معموالً به لثالث ســنوات، يسمح لغير األعضاء 
مثل الواليــات المتحــدة بزيادة حصتهم في الســوق على حســاب 
الدول التي تخفض إمداداتها. متسائالً من الجدوى لخفض أكبر إذا 

كان منتجون آخرون سيزيدون؟
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أعلنت “إنفســكورب”، دخولها الســوق البلجيكية عبر 
االستحواذ على مبنى “ذا بريدج”، وهو المقر الرئيسي 
لشــركة كوكا كوال فــي العاصمة البلجيكية بروكســل 
مقابــل 88 مليــون يورو من خالل عمليــة بيع وإعادة 

تأجير لمدة 10 سنوات.
والمبنــى هــو المقر الرئيســي لكوكا كوال فــي بلجيكا 
ومركزهــا الرئيســي للتســويق والبحــث والتطويــر. 
وستشــغل “كوكاكوال” العقار، باإلضافة إلى عدد من 

المستأجرين الثانويين الحاليين.
جدير بالذكر، أن عملية االستحواذ تمثل أول عملية بيع 

وإعادة تأجير إلنفستكورب في أوروبا.

إنفسكورب تدخل السوق البلجيكية

اعلنــت هيئــة االحصــاء التركيــة، أن العراقيين حلوا 
بالمرتبة الثانية بشــرائهم للعقارات بتركيا خالل شهر 

فبراير/شباط الماضي.
وقالت هيئة االحصاء التركية في بيان لها، “أن مبيعات 
تركيا من العقارات السكنية للمواطنين األجانب، خالل 
شــهر فبراير/شــباط الماضي بلغت 4 آالف و5 شــقق 
ســكنية”. وأضافت، أن “المواطنيــن االيرانيين احتلوا 
المرتبــة األولى بيــن األجانب في شــراء العقار ب تركيا 
خالل شهر فبراير/شباط، وذلك بواقع 721 شقة سكنية، 

جاء بعدهم العراقيين بواقع 691 شقة سكنية”.

العراقيون ثانيًا بشراء العقار بتركيا

اإلفالس يهدد آالف المقاوالت المغربية

عــاد الخبيــر االقتصــادي األلمانــي، لودوفيك 
ســوربان، ليســلط الضوء على جوانــب عديدة 
مــن االقتصــاد الوطنــي المغربي، فقــد اعتبر 
أن تســجيل نسبة نمو محتشــمة، التي يتوقع أال 
تتجاوز 2 % في المغرب خالل السنة الجارية، 
ســيكون لهــا تأثيــر واضــح علــى المقــاوالت 
المحليــة، التي تعاني أصالً من مشــاكل حقيقية 

بسبب اإلشكاليات المرتبطة بعدم األداء.
ويرى ســوربان، أن هذه اإلشــكاليات المرتبطة 

بضعف نسبة نمو االقتصاد الوطني ومشاكل األداء ستتسبب في تسجيل عدد متزايد 
من حاالت إفالس المقاوالت، وهو ما تؤكده المؤشرات الصادرة عن مؤسسة “أولير 

هيرميس”.

لودوفيك سوربان

المساكن السورية أكثر من األسر

كشــف مديــر المكتــب المركــزي لإلحصاء 
إحســان عامــر، خــالل ورشــة المؤشــرات 
اإلحصائية لقطاع اإلســكان أن عدد المســاكن 
في ســورية يفوق عدد األســر الموجودة على 

أراضيها.
وأضاف عامر خالل الجلسة األولى للورشة، 
إن المكتــب المركــزي لإلحصــاء يرمم الرقم 
اإلحصائي لتعداد الســكان والمســاكن الجديدة 
بين التعدادين، وذلــك من خالل رخص البناء 
المنفــذة، وأيضاً عن طريق البلديات والجهات 

المنفذة للمشــاريع الســكنية والقطاع التعاوني الســكني في سورية.
إحسان عامر

“البنك الدولي” يقدم حزمة تمويل لمصر

أعلن “البنك الدولي” تقديم 
حزمــة تمويل جديــدة إلى 
مصــر تبلــغ قيمتهــا 500 
أميركــي،  دوالر  مليــون 
بهــدف دعم جهود تيســير 
الحصــول علــى وحــدات 
مدعمــة  بأســعار  ســكنية 
لألســر محــدودة الدخــل، 
صنــدوق  قــدرة  وتعزيــز 

اإلســكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج 
بقطاع اإلسكان االجتماعي.
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أكد مديرعام مديرية اإلســكان في بورسعيد، المهندس 
أحمــد إســماعيل، ارتفاع معــدالت تنفيذ مشــروعات 

اإلسكان االجتماعي بالمحافظة بنسبة 70 %.
ولفت إســماعيل، إلــى ان المرحلة الثالثة من مشــروع 
اإلســكان االجتماعــي شــرق كليــة التربيــة الرياضية 
بمدينة بورفؤاد الذي يتضمن إنشاء 136 عمارة إسكان 
اجتماعي غرفتين وصاله تجاوزت نســبة تنفيذه 70 % 
فيما بلغت نسبة تنفيذ مشروع انشاء 240 عماره مساحة 

90 متر 65 %.

تنفيذ 70 %من مشروعات اإلسكان 
في بورسعيد

“القابضة للتشييد” تدمج شركات المقاوالت

كشــف رئيــس مجلــس إدارة الشــركة القابضة 
للتشــييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع 
األعمــال العــام المصريــة، المهنــدس هشــام 
أبــو العطا، أنه مــن المنتظر االنتهــاء من دمج 
الشركات التابعة في إطار خطة الهيكلة الشاملة 

خالل شهر.
وقــررت “القابضــة للتشــييد والتعميــر” دمج 

شركتي “أطلس” و“المصرية للمباني” في شركة 
العبــد، ودمج شــركتي “القاهرة” و“روالن”، في شــركة مصر ألعمال األســمنت 

المسلح.

المهندس هشام أبو العطا

أعلنت “أماال” الوجهة الســياحية على طول الســاحل 
الشــمالي الغربي للســعودية عن تعيين “إتش كي إس 
أركيتكتس” شــركة التصميم والهندســة الدولية، وذلك 
لتطويــر وجهتــي “تريبل باي” و“الســاحل المطّور” 

ضمن مشروعها الفاخر الجديد.
وقــال الرئيــس التنفيذي لمشــروع “أماال”: ستشــكل 
“أمــاال” وجهة عالمية ذائعة الصيــت للفنون والثقافة، 
وستكون مركزاً متكامالً لعروض االستجمام والنقاهة 

واالسترخاء والرياضة على مستوى العالم.
وأضاف: نتطلع من خالل هذا التعاون إلطالق مفهوم 
جديــد للتجربــة الســياحية الفاخرة من خــالل تصميم 
تجــارب شــخصية اســتثنائية للمســافرين المتميّزيــن 

واالنتقائيين.

“أماال” تعّين
“إتش كي إس أركيتكتس”

شركات مقاوالت مصرية تتوسع افريقيًا

كشف رئيس االتحاد األفريقي لمقاولي التشـــــييـد 
والبنـــاء، المهنــدس حســـــــن عبــد العزيز، عن 
وجــود رغبة كبيــرة من الدولــة والقطاع الخاص 
المصــري للتواجــد فــي أفريقيا خاصــة في ملف 

تصدير المقاوالت للخارج.
وأوضــح عبد العزيــز، أن هناك ما بيــن 50 إلى 
100 من بين 350 شــركة مقاوالت لديها تطلعات 
للتوســع في أفريقيا. وأضاف، أن االتحاد األفريقي 
لمقاولي التشــييد والبناء لدية عالقات قوية وتواجد 

كبير في أفريقيا.
المهندس حسن عبد العزيز

إطالق مشروع “جزر فاري” في المالديف

التطوير  شــركة  أطلقت 
ســـتغافورا  في  العقارية 
“بونتياك الند”، مشروع 
“جزر فاري” في جــزر 
والمقـــــرر  المالديــــف 
افتتاحه في الربـع الرابـع 

من العام 2020.
فاري”  “جزر  وستكون 

تجربــة منتجع مالديفي محســنة تحتفي بالطبيعــة والحرفية واالرتباطية. وســيضم 
األرخبيل 3 فنادق عالمية المســتوى ومارينا تعج بالحياة وقرية ذات هدف مكرســة 

لتوفير أعلى مستوى جودة للحياة.
وســتقوم شركات إدارة الفنادق الفاخرة “كابيال” وشركة “ريتز كارلتون” و“باتينا” 
للفنــادق والمنتجعــات بإدارة هذه الفنادق في جزر فــاري، حيث تقدم كل عالمة من 

العالمات التجارية الثالث التي تم اختيارها بعناية تجارب متكاملة ومميزة.
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“أستوريا” ترتقي بأنماط العيش في نيويورك

عنوان للرقي
بقي والدورف أستوريا عنواناً للفخامة والرقّي على مدى قرن من الزمن، 
إذ شــّكل خيار اإلقامــة المفّضل لدى نخبــة هوليوود، واســتضاف عدداً 
ال يُحصى من قادة العالم، كما شــهد على إقامــة أروع الفعاليات الثقافية 
والحفالت التي ما زالت محفورة في قلوب سكان نيويورك وزّوارها من 
حول العالم. ونال والدورف أســتوريا قدراً ال يُستهان به من االستحسان 
منذ افتتاحه في بارك أفينيو عام 1931، حين كان أكبر وأطول فندق في 

العالم، وأصبح اليوم أكبر معلم تابع للقطاع الخاص في مدينة نيويورك.
يخضع الفندق حالياً لعملية ترميم غير مســبوقة تضطلع بها شركة داجيا 
للتأمين بعناية تامة وبالتعاون مع شــركة ســكيدمور، أوينغــز أند ميريل 
الشــهيرة للهندســة المعمارية، حيث يتم إيالء انتباه خــاص للحفاظ على 
تصاميم اآلرت ديكو األصلية المميّزة. وقد أمضى هذا الفريق الموهوب 
ســنوات عدّة في دراســة تاريخ المبنى وطرق الحفاظ على إرثه العريق 
ألجيال المســتقبل خالل عملية الترميم التي ســتنتقل به إلــى حقبة جديدة 
مواكبة للعصر. وســيتألف العقار الكامل من 375 وحدة ســكنية وفندق 
والدورف أســتوريا نيويورك الذي يحتــوي على 375 غرفــة وجناحاً، 

حيث من المزمع أن يستقبل السكان والضيوف في العام 2022.
وسيتولّى المصّمم الشهير لعدد من أفخم المنازل الخاصة في العالم، جان 
لوي دينيو تصميــَم الديكور الداخلي للمســاكن والمرافــق الراقية بهدف 

ابتكار تجربة سكن عصرية وسط مبنى عريق ينضح بالتاريخ.
دأب دينيو على دراســة أدق التفاصيل لتصميم عناصر خاصة باألبراج 
تضّم أبواباً داخلية صلبة مكسّوة بمواد مصّممة حسب الطلب مع َمسكات 
برونزية عتيقة، وخزائن مصّممة على الطلب من شركة مولتيني أند سي 
في إيطاليا، ومنضدة تزيّن بسطح مغسلة من الرخام المصقول، فضالً عن 
حنفيات وملحقات من النيكل المصقول، وبالط فسيفساء بأنماط مستوحاة 
من والدورف أستوريا في ظل أسلوب معاصر يحافظ على لمسة اآلرت 

ديكو الفرنسية إلضفاء المزيد من الرونق على تاريخ المبنى.
خيارات واسعة

يضّم المشــروع مجموعة خيارات واســعة من أماكن الســكن إلرضاء 
المتطلبات كافة، بدءاً من شــقق اســتوديو فســيحة وصوالً إلى مســاكن 
بنتهاوس فخمة ومؤلفة من أربع غرف نوم يمتاز العديد منها بمخططات 
فريدة، إضافة إلى مســاكن ماركي عديدة تحتوي على مســاحات خاصة 
ورحبة فــي الهواء الطلــق. وتمتاز أســقف الشــقق الكائنة فــي األبراج 
بارتفاعها الذي يناهز 10 أقدام، في حين تتّصف بعض المســاكن الكائنة 
في الطوابق العليا بأســقف يصل ارتفاعها إلى 13 قدمــاً. وتّم تجهيز كل 
في الوقت عينه بتصميم مستوحى من العام 1931.مســكن بنوافذ جديدة بالكامل تضّم تقنية تخفيف الصوت الحديثة وتمتاز 

 أطلق فندق والدورف أستوريا األسطوري وحدات سكنية راقية للبيع في مبنى، أبراج والدورف أستوريا، االسطورية 
في نيويورك وسط مدينة مانهاتن، حيث سيقّدم للسكان نمط حياة سكني غير مسبوق مع إمكانية االستفادة 

من أفضل الخدمات التي ال يمكن العثور عليها إال في والدورف أستوريا نيويورك المشهور عالميًا.
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االجتماعية، وبسبب زيادة النساء بنســب كبيرة في الوظائف متدنية األجر 
وفي القطاعات المتضررة.

يقول المدير العام لمنظمــة العمل الدولية غاي رايدر: “هذه ليســت مجرد 
أزمة صحية عالمية فحســب، بل أيضاً أزمة ســوق عمل وأزمة اقتصادية 

كبرى لها أثر هائل على البشر”.
ويضيــف: “في عــام 2008، وقف العالم جبهــة موحــدة لمعالجة عواقب 
األزمــة المالية العالميــة، وتم تجنب األســوأ. ونحن اليوم بحاجــة إلى هذا 

النوع من القيادة والعزيمة”.
وفي الســياق، دعــت المنظمة إلــى اتخاذ تدابيــر عاجلة وواســعة النطاق 
ومنســقة في ثالثة محاور، هي: حمايــة العمال في مكان العمــل، وتحفيز 
االقتصاد والتوظيف، ودعم الوظائف والدخل. وتشمل هذه التدابير توسيع 
الحمايــة االجتماعية، ودعم اســتبقاء العامليــن في وظائفهــم )عن طريق 
الدوام لوقت قصير، واإلجازات مدفوعة األجــر، وغيرها من اإلعانات(، 
واإلعفاءات المالية والضريبية، بما فيها للمنشآت الصغيرة جداً والمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
إضافة لمــا ســبق، تقترح الدراســة تدابيــر على صعيــد السياســة المالية 

والنقدية، واإلقراض والدعم المالي لقطاعات اقتصادية محددة.
وإذا حدثت اســتجابة منســقة دولياً علــى صعيد السياســات، كما حدث في 
العالمية أقل بكثير.األزمة المالية العالميــة لعام 2008 - 2009، فســيكون األثر على البطالة 

25 مليون وظيفة معرضة للضياع بسبب كورونا

سيناريوهات مختلفة 
اســتناداً إلى الســيناريوهات المختلفة لتأثير كورونا على 
نمو الناتــج المحلــي االجمالــي العالمي، تشــير تقديرات 
منظمة العمــل الدولية إلى ارتفــاع البطالــة العالمية بنحو 
5.3 ماليين شــخص وهو الســيناريو األكثر تفــاؤالً، أما 
الســيناريو المتشــائم فيرجح ارتفاع البطالة بنحو و24.7 
مليون، وكالهمــا يمثالن زيــادة على عــدد العاطلين عن 

العمل في عام 2019 وعددهم 188 مليوناً.
وللمقارنــة، أدت األزمة المالية العالميــة 2008 - 2009 
إلى زيــادة البطالة في العالــم بمقدار 22 مليون شــخص. 
حتى األعمال الحرة التــي تكثر في البلــدان النامية تواجه 
عواقب المــرض، وذلك بســبب القيــود المفروضة على 

حركة األشخاص )مثل مقدمي الخدمات( وعلى السلع.
وتوضح منظمة العمل الدوليــة، أن تراجع التوظيف يعني 
أيضاً خسائر كبيرة في دخل العاملين. وتقدر الدراسة هذه 
الخســائر بين 860 مليار دوالر أميركي و3.4 تريليونات 

دوالر مع نهاية عام 2020.
وسيترجم هذا إلى انخفاض في استهالك السلع والخدمات، 
وهــذا بــدوره يؤثر علــى آفــاق قطــاع األعمــال وعلى 
االقتصادات. ومن المتوقــع أن يزداد عدد العاملين الفقراء 
زيــادة كبيــرة أيضــاً، ألن الضغــوط على الدخل بســبب 
تراجع النشاط االقتصادي ستترك أثراً مدمراً على العمال 

الذين يعيشون على خط الفقر أو تحته.
وتقدر المنظمة أن ما بين 8.8 مليون و35 مليون شــخص 
إضافي من العاملين في العالم سيعيشــون في فقر، مقارنة 
بالتقدير األصلي لعــام 2020 البالــغ 14 مليوناً في جميع 

أنحاء العالم.

الفئات المتأثرة 
ســتتأثر بعض الفئــات بأزمة الوظائــف أكثــر بكثير من 
فئات أخــرى، مما يفاقم عدم المســاواة. ومن هــذه الفئات 
العاملون في وظائــف أقل حمايــة وأدنى أجراً، ال ســيما 
الشباب والعاملون األكبر سناً. كذلك النساء والمهاجرون، 
فهاتان الفئتان مهددتان بســبب ضعــف الحماية والحقوق 

األوضاع جّراء فيروس كورونا، في وقت  إليه  يترقبون ما ستؤول  العالم  العمال حول  يقف عشرات ماليين 
اتجهت فيه عشرات الدول إلى فرض حظر كلي أو جزئي على الحركة، ما جعل األعمال والوظائف في حالة 

شبه متوقفة.
التحذير األول في هذا الصدد جاء من منظمة العمل الدولية التي رجحت أن تؤدي أحداث كورونا إلى زيادة أعداد 

العاطلين عن العمل في العالم بنحو 25 مليون شخص.

غاي رايدر
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دون أن نخبرها بما تفعله. فالذكاء االصطناعي أســهم فعالً في تعزيز الذكاء 
البشري.

بمقدور اإلنسان معالجة البيانات بسرعة واالستفادة من حس البديهة واإلبداع 
والتعاطف عنــد اتخاذ القرار، علــى عكس اآلالت التي قد ال تســتطيع تقليد 
المشاعر والعواطف البشرية نهائياً، ولهذا السبب بالتحديد تحتاج تكنولوجيا 
الــذكاء االصطناعــي إلى الذكاء البشــري لدعمهــا، فنحن مــن صنعنا هذه 

التكنولوجيا في المقام األول.
األفراد األذكياء ســيصنعون شــبكات عصبية صناعية قادرة على التفكير 
والتصرف مثل البشر، حيث ســتقوم اآلالت بتحليل البيانات المعقدة بشكل 
فوري واتخاذ القرارات بنفســها. وقد ال يكون لدينا خيار ســوى قبول هذه 
القرارات، إال إذا أردنا قضاء عقود طويلــة لتحليل بيانات قامت تكنولوجيا 
الــذكاء االصطناعي بمعالجتها مســبقاً في غضــون ثواٍن معــدودة، حيث 
تســتطيع خوارزميات الذكاء االصطناعــي أن تتوقع الكــوارث الطبيعية 
لتمكين فرق االســتجابة للطوارئ من التصرف بشكل أسرع وأكثر فعالية. 
وبإمكان تلك الخوارزميــات أن تحلل تاريخ عائلتك الطبــي لتوفر برنامج 
عالجي مخصص وتحسين فرص الشفاء، ناهيك عن قدرة الساعات الذكية 
على إخبار مســتخدميها للتوجه إلى الطبيب فوراً ألنهــم معرضون لخطر 

اإلصابة بنوبة قلبية. 
ال يمكن االســتفادة من الذكاء االصطناعي من دون البشــر الذين يتخذون 
القرارات واألفعــال على أرض الواقــع، واالمثلة كثيرة كفــرق الطوارئ 
التي تنقذ األرواح، أو األطباء الذين يراقبون المؤشرات الحيوية للمرضى 
واســتجابتهم للعــالج، أو قــادة األعمــال الذيــن يســتخدمون تكنولوجيــا 
الذكاء االصطناعي لتحديــث الطريقة التــي تدير بها الشــركات موظفيها 
التكنولوجيا المبتكرة.وعملياتها بهدف تحســين خدمة العمالء وتعزيز اإلنتاجية وقيادة الدفة نحو 

الذكاء االصطناعي يعزز الذكاء البشري ويكمله

جزء من حياتنا
لو أردنــا أن نتخلص مــن تقنيات الــذكاء االصطناعي كما 
تبدو في حياتنا اليوم، فسيكون من الصعب التكيف والتأقلم. 
فبدونها، لــن نتمكن من اســتخدام خرائــط “غوغل”، ولن 
يوجد المساعد الشخصي “سيري” أو “أليكسا” لمساعدتنا 
في البحث أو جدولــة اجتماع مهــم. كما أن قــادة طائرات 
“بوينغ 777” يتحكمون بالطائرة ويحلقون بها بشكل فعلي 
لمدة ســبع دقائق فقط، أما الباقي فيتم عن طريق تكنولوجيا 

الذكاء االصطناعي.
في غيــاب الــذكاء االصطناعــي، لن يكــون هنــاك أتمته 
للتســويق، أو أدوات بيع ذكيــة تجتذب العمــالء، أو أتمته 
العمليات، أو حتى روبوتات الدردشــة )Chatbots( التي 

تجيب عن أسئلة العمالء البسيطة والمتكررة.
يرى نائب رئيس قســم الخدمات في ســايج الشرق األوسط 
وأفريقيا، ماثيو كيبــي، أن تكنولوجيا الــذكاء االصطناعي 
تؤدي الكثير من مهام “التفكير” بالنيابة عنا، ونحن نستمع 
إليها ألننا ندرك تماماً مدى صحتهــا. قد يقول قائل، إن هذه 
التقنيات تجعلنا كســالى، لكنها في الواقع حررتنا من المهام 
الروتينية المملة ومنحتنا مزيــداً من الوقت لنبدع ونفكر في 
تطوير أعمالنا وحل المشاكل االجتماعية بطرق جديدة، أو 

حتى الوقاية من هذه المشاكل أصالً.
تنمو ســوق الذكاء االصطناعي بوتيرة مدهشــة، إذ تتوقع 
مؤسســة البيانات الدولية )آي دي سي( أن قيمة هذه السوق 
ســتتجاوز 79 مليار دوالر بحلول العام 2022، بينما قالت 
شركة “غارتنر” العالمية لألبحاث إن الذكاء االصطناعي 
ســيصبح من أهم خمســة أولويــات اســتثمارية ألكثر من 
30 % من الرؤســاء التنفيذيين لتكنولوجيــا المعلومات في 
العام 2020. هذا وال نزال في دائــرة الذكاء الضيقة، فماذا 
ســيحدث عندما نبدأ بالتوســع واالقتراب من دائــرة الذكاء 

العام، أو ما يسمى بالذكاء الفائق؟.

نحن من صنعها
صحيح أننا ال نزال أذكى من اآلالت، فهي تعطينا البيانات 
ونحن نقرر ما نفعــل بها ونخبرها بمــاذا تبحث وغير ذلك 
من األوامر. لكن الهــدف من الذكاء العام هــو تقليد الدماغ 
البشــري بشــكل فعال لكي تتمكن اآلالت من التصرف من 

إن الذكاء البشري والذكاء االصطناعي يكمالن بعضهما بعضًا، فال وجود ألحدهما بمعزل عن اآلخر. قد تصبح 
اآلالت أذكى منا يوماً ما، لكن أليس هذا أمراً جيداً؟ عندما نعلم ما نود أن نفعله بدقة، فإننا نتمكن من تحصيل 

نتائج أفضل وأسرع، وهذا بالضبط ما يحاول االنسان تحقيقه.



55

مرايا

نيسان/ابريل 2020 | البنك والمستثمر

مشجع منتجات من متاجر النادي الرسمية، كما نمت خطط التوسع الدولية باإلعالن 
عن شــريك للبيع بالتجزئة في ماليزيــا، وافتتاح أول متجر له فــي تايالند، كما أعلن 
النادي عن شــراكة مع “أمازون” لبيع منتجاته في الواليــات المتحدة وكندا وألمانيا. 

وتم شحن بضائع إلى أكثر من 190 دولة حول العالم.

حسابات التواصل االجتماعي
انعكســت شــعبية ليفربول المتزايــدة على حســابات النــادي على مواقــع التواصل 
االجتماعي، حيث زاد عدد متابعي قنوات النادي عبر مواقع التواصل بنسبة 26 %، 
ليصل إلى نحو 70 مليون شــخص. ووصل عدد المشــتركين في قناته على يوتيوب 
إلى 2.5 مليون مشــترك، وهو النادي األكثر متابعة في الدوري اإلنكليزي الممتاز. 

وعلى تويتر زاد عدد المتابعين بنسبة 11 % ليصل إلى 13.5 مليون مشترك.

األهم للنادي
ويرى المدير التنفيذي لليفربول آني هيوز، أن التعزيز المستمر لموارد النادي يساعد 
في القيام بالعديد من االســتثمارات وضم العبين كبار وتنمية البنية التحتية. أضاف: 
مع ذلك، تســتمر تكلفة كرة القدم في االرتفاع في التحويالت والرسوم المرتبطة بها، 
ولكن األمر المهم بالنسبة لنا هو اتساق وضعنا المالي، مما يمكننا من العيش في حدود 

إمكانياتنا ومواصلة إدارة ناٍد مستدام لكرة القدم.
وتابع قائــالً: “نواصل االســتثمار في البنية التحتيــة للنادي، ونتطلــع الفتتاح مقرنا 
التدريبي الجديد الذي سيوفر العديد من التسهيالت لالعبين. وهناك خطة لزيادة سعة 
ملعب آنفيلد لمنح الفرصة ألكبــر عدد من جماهيرنا لمشــاهدة الفريق ودعمه. وهذه 
ومواصلة تعزيز النادي لتحقيق المزيد من النجاحات”.النتائج دليل على مــا يبذله المالك من مجهــود لتحقيق الطموحــات وجلب العائدات 

عقود ليفربول تحوله بطاًل للعوائد المالية

عام استثنائي
على كل األصعــدة كانت إيــرادات النــادي تحقق 
أرقامــاً قياســية، وبالنظر إلــى عوائــد التذاكر فقد 
ارتفعت بمقدار 3.5 ماليين جنيه اســترليني )4.5 
ماليين دوالر( لتصل إلى 84 مليونا )108 ماليين 
دوالر(. ونمت اإليرادات التجارية 34 مليون جنيه 
إسترليني )40 مليون دوالر( إلى 188 مليون جنيه 
اســترليني )242 مليون دوالر(. واســتفاد النادي 
من صفقة البث الجديدة لدوري أبطال أوروبا التي 
بدأت في 2019-2018، بحيــث ارتفعت إيراداته 
من حقوق البث بمقدار 41 مليون جنيه إســترليني 
)52 مليون دوالر( إلى 261 مليون جنيه إسترليني 

)336 مليون دوالر(.

استثمارات ناجحة
وذكــر بطــل أوروبا علــى موقعــه الرســمي أنه 
أنجز العديد من االســتثمارات خالل تلــك الفترة، 
من ضمنهــا توقيعه علــى 9 عقود رعايــة جديدة، 
واستثماره 50 مليون جنيه اســترليني )64 مليون 
دوالر( في تطوير منشــآت تدريبية، كما وقع عقداً 
مع شركة “أكســا” لتصبح الراعي الرسمي ألطقم 
التدريبات. ويعــود جزٌء كبير من نجــاح ليفربول 
المالــي إلــى توقيعه صفقــات مــن العيــار الثقيل 
عززت صفوفه، حيث بلغت قيمة اســتثماراته في 
هذا الصدد نحو 223 مليون جنيه إسترليني )287 
مليون دوالر( إثر تعاقده مع كل من أليسون بيكر، 
ونابي كيتا، وفابينو، وشــردان شــاكري، كما جدد 
11 العبا من الفريق األول عقودهــم، بما في ذلك 
جوردان هندرســون، وروبرتــو فيرمينو، ومحمد 
صــالح، وســاديو مانيــه، وأنــدي روبرتســون، 

وألكسندر أرنولد.

البيع بالتجزئة
من جهة أخــرى، حقق قطــاع البيــع بالتجزئة في 
النــادي مبيعات قياســية عن طريق شــراء مليون 

تاريخه ووصافته للدوري اإلنكليزي وعقود  أوروبا للمرة السادسة في  أبطال  التتويج بلقب دوري  على أمجاد 
الرعاية واإلعالن وارتفاع القيمة السوقية، استطاع نادي ليفربول اإلنكليزي أن يحصد نتائج موسمه الكبير 
إيرادات قدرت بنحو 533 مليون جنيه إسترليني (686 مليون دوالر أميركي) للعام  (2018 - 2019) من خالل 

المنتهي في مايو/أيار 2019، وهو رقم قياسي يحقق للمرة األولى في تاريخ النادي.
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جمال جزيرة سريالنكا
في إطار تعزيز 
مســــاعـيـهـــا 
لبنــاء العالمة، 
طـــرحـــــــت 
الـخـطـــــــوط 
يــــــــة  لـجـو ا
الســريالنكية، 
فيـلـــم  أحـدث 

للعالمة بعنوان “جنة األرض” في قاعات ســينما بي في آر، “ون 
غالي فيس” مؤخراً. يستحضر الفيديو جمال الجزيرة الساحر متعدد 

األوجه بخلفية الخطوط الجوية السريالنكية الحيوية.

ليلة المأكوالت اآلسيوية في طيبات
أطلـق فـنــدق 
غــرانــــــــد 
ميليـنـيــــــوم 
مســـــــقــط، 
والواقـــع في 
قلب العاصمة 
مســـقط، ليلة 
المأكــــوالت 

اآلســيوية فــي مطعم طيبات، المشــهور بأجوائه التــي تبعث على 
الراحة والســرور وجلساته الراقية، بوفيه فاخر في ليلة المأكوالت 

اآلسيوية يعده فريق طهاة المطعم بقيادة الشيف فيتو فورنيلي.

تحدي 2XL للديكور المنزلي
 2XL أعلنــت
لألثاث المنزلي 
وســــويـــــس 
- بل هوتيــــل 
إنترناشيونال، 
عــن “تحـــدي 
للديكور   2XL

الداخلي”، حيث ســيقدم األعضاء المشــاركون مقترحاتهم للديكور 
لتزيين منصة ســويس - بل هوتيل إنترناشــيونال في ســوق السفر 
العربــي، وســوف تختــار لجنة مــن المحكمين واحدا منهــم لتنفيذ 

.2XL التصميم باستخدام أثاث واكسسوارات

مطعم فوغايرا
يســـتعـد مطعم 
“فوغايـــــرا” 
البرازيـلــــــي 
ألخذ الضيـوف 
فــي رحـلــــــة 
إلـى البرازيــل 
االســتوائية مع 
إطالق برنــش 

جديد في التراس الواقع على السطح بالطابق 35 من فنادق ديلتا باي 
ماريوت جميرا بيتش. وسيُغمر حواس الضيوف في تجربة برازيلية 

أصيلة على وقع الموسيقى الالتينية النابضة بالحياة.

افتتاح منتجع لـ“ون آند أونلي” بأوروبا
تـفـتـتـــح 
مجموعة 
ون آنــــد 
أونـلــــي 
منتجعهـا 
لمرتقب  ا
فـــــــــي 

مونتينيغرو ليبدأ باستقبال ضيوفه اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2020.
ويُتوقع أن يكون أفخم منتجعات البحر األدرياتيكي. وســوف يشمل 
المنتجع األنيق مفهوم إسباس شينو األول من نوعه للعافية للضيوف 

الراغبين في حياةٍ صحية ومتوازنة.

أسرار تاريخية في أعماق بحار مالطا
تشــتهر جزيرة مالطــا بكونها 
موقعــاً مثالياً للغــوص، حيث 
إنها حصدت لقب أفضل وجهة 
أوروبيــة للســفر ولقــب ثاني 
أفضل موقع للغوص في العالم. 
وتوفر الجزر الثــالث، مالطا 

وغوزو وكومينــو تجارب غوص فريدة مــن نوعها لتعدد الكهوف 
والشعب المرجانية والسفن الغارقة في المنطقة. وتعد جزيرة غوزو 
أحد أشهر بقع الغوص وأكثر الوجهات جاذبية في الجزر الثالث. ويعد 
الموقــع موطناً لتكوينات صخرية مميزة وكائنات بحرية غريبة مثل 

سمك البريم وثعابين البحر واالخطبوط والكركند والسمكة الببغائية.
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“أوريس” تدعم البيئة
مـــــــــــت  قـــــد
دار الســــــاعـات 
لســويســـريـــة  ا
“أوريـــــــس”، 
ر  ا صــــــــــــد إ
“كاريســــفورت 
ريف المحــدود”، 

وهي ثاني ساعة غواص محدودة اإلصدار تقدمها أوريس بالشراكة 
مع مؤسســة Coral Restoration لترميم الشعاب المرجانية في 
العالم. بحلول نهاية العام، ستكون المؤسسة قد زرعت أكثر من 30 

ألف شعاب المرجانية في فلوريدا.

TAG HEUER من CONNECTED
أطلقــت TAG Heuer مجموعة 
ســاعات )Connected( الفاخرة 
فــي عــام 2015، وفــي الجيــل 
 )Connected( الثالث من ساعة
 TAG Heuer المثاليـــة، تقـــدم
تصميماً يجمع ما بين جمال وأناقة 
ساعة مستوحاة من الكرونوغراف 
ومصنوعــة وفق التقاليــد العريقة 
لصناعة الســاعات وتجربة رقمية 
حديثــة مخصصــة تركــز علــى 

األداء.

أطوار القمر
طرحت دار الساعات السويسرية 
كرونوســويس، إصــدار خاص 

يستعرض أطوار القمر.
التي  المذهلــة،  الســاعة  تكّمــل 
كرونوغــراف  علــى  تحتــوي 
بحــري بمراحل القمر ومؤشــر 
تاريــخ تناظــري، ثالثيــة إلــى 
جانب خياري الميناء الســابقين 
مــن الفــوالذ والذهــب األبيض 
السويسرية  الساعات  من صانع 

الفاخرة.

إصدار رياضي جديد
دار  أطـلــقـــــــت 
ت  عـــا لســـــــا ا
لســـويســـريـــة  ا
“كرونوســويس” 
إصدار تايم ماستر 
األنيــق، حيــث تم 
تصميمه ليتناسـب 
مــع الشــخصيـــة 

الرياضيــة. يأتــي اإلصدار بعلبة كبيرة مــن الذهب قطرها 41 ملم 
ويتميز بتصميم ميناء عصري واضح. كما يجمع بين أناقة التصميم 

ودقة األداء ليرضي جميع األذواق.

إصدارات جديدة من”مون بالن”
كشفت “مون بالن” عن 
الذكية  أولــى ســماعاتها 
للــرأس علــى اإلطــالق 
MB 01، وأحـــــــــدث 
إصــدار لســاعتها الذكية 
“ســــــاميت +2” خالل 
فعاليــة إطــالق عالميــة 
نّظمتها مؤخراً في مدينة 

نيويورك.
ومع هذه االبتكارات التكنولوجية المميزة، توّســع الدار تشــكيلتها 

من أدوات السفر التقنية للمسافرين.

إصدار رجيوليتر كالسيك
الســــــاعـــات  دار  أطـلـقـــــت 
إصــدار  “كرونوســويـــــــس” 
رجيوليتـــر كالســــيـك األزرق 
الجديد بقطر 41 ملم، حيث يعود 
اللــون األزرق بقــوة إلــى عالم 

الساعات.
وفي هــذا الطــراز المصمم من 
الفــوالذ، تم تنفيذ اللون الســاحر 
المينــاء،  التــاج،  العلبــة،  فــي 
الميناء الفرعي، العقارب، المادة 

المضيئة والحزام.
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وفي دليل على مدى تعقيد الموضوع، فإن دراسة سريرية أخرى صينية 
نشــرت نتائجها في 6 آذار/مارس الماضي لم تخلص إلى فاعلية خاصة 

للعقار على 30 مريضاً.
ولفت المدير العلمي لمعهد باســتور، كريســتوف دانفير، إلى أن “ليس 

هناك دراسة تثبت أي شيء في ما يتعلق بالفاعلية على الكائنات الحية”.
وأوضــح مــارك لوكــوي، أن “هــذه التســاؤالت ال تعنــي إطالقاً أن 
الهيدروكســي كلوروكين ال فائدة له في عالج كوفيــد - 19” بل “من 
أجل معرفة ذلك، ينبغي تقييمه علميا باتباع نهج التجارب السريرية”. 
ويحذر قسم من األوســاط العلمية والســلطات الصحية من التسرع في 

اعتماد هذه العقارات.
وأوضح المسؤول الســابق في وكالة األغذية والعقاقير األميركية، بيتر 
بيتس، لوكالــة فرانس برس، أن “إحــدى هذه العواقب غير المحتســبة 
قد تكون فقــدان عقــار الكلوروكين فيمــا يحتاجه أشــخاص لعالج داء 
المفاصل الروماتويدي على ســبيل المثال”. كمــا أن التأثيرات الجانبية 
كثيرة، من غثيان وتقيّؤ وطفح جلدي، وصــوالً إلى أمراض في العيون 
واضطرابات قلبية وعصبيّة ... وبالتالــي، فإن اإلفراط في تناول العقار 

قد يكون خطيراً، بل قاتالً.
وقال طبيب القلــب األميركي مايــكل آكرمان مندداً، إنه “يتم التشــديد 
على األمل في فاعليــة هذه األدوية فــي عالج )المرضــى(، من دون  
هامش منطقي يملــي األخذ باالعتبار المفاعيــل الجانبيّة المحتملة لهذه 

العقاقير القوية”.
إلى ذلك، بدأت تجربة أوروبية أطلق عليها اســم “ديسكوفري” باختبار 
4 عالجات بينها الهيدروكسي كلوروكين على 3200 مريض في بلدان 
عدة بينهم 800 في حالة خطرة في فرنسا. وفي الواليات المتحدة، بدأت 
تجربة سريرية واســعة النطاق في نيويورك، بؤرة الوباء في هذا البلد،  
تحت إشــراف وكالــة األغذية والعقاقيــر. كما باشــرت منظمة الصحة 

العالمية تجربة سريرية دولية ضخمة.
وفــي انتظــار النتائــج، تلزم بعــض الــدول موقفــاً حذراً. وســمحت 
فرنســا باســتخدام الهيدروكســي كلوروكين، وكذلك عقاري ليبونافير 
وللحاالت الخطيرة فقط.وريتونافيــر المضاديــن للفيروســات، إنمــا فــي المستشــفى حصراً 

تجارب لعقار الكلوروكين في عالج المصابين بكورونا

ما هو الكلوروكين؟
الكلوروكين شــكل مركب مــن الكينين المســتخرج من أشــجار الكينا، 
يســتخدم منذ قــرون لعالج المالريــا. ويبــاع عقــار الكلوروكين تحت 
مسميات عدة بحسب الدول والمختبرات، ويعرف باسم نيفاكين مثالً أو 
ريزوكين. أما الهيدروكسي كلوروكين، فهو مشتق من الكلوروكين لكنّه 
أقّل سميّة منه، يعرف في فرنسا تحت تسمية بالكينيل، ويستخدم لعالج 

التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.
لماذا يبعث األمل؟ 

في انتظار لقاح ال يُعرف متى ســيتم التوصل إليــه، ولن يكون جاهزا 
بالتأكيد قبل عــام، يقوم العلمــاء باختبار أدوية موجــودة والمزج بينها 
سعيا للتوصل إلى عالج في أسرع وقت لوباء كوفيد - 19 الذي يجتاح 
العالم. ويتميّــز الكلوروكين والهيدروكســي كلوروكيــن عن جزيئات 
أخــرى بأنهمــا متوافــران ومعروفــان وســعرهما متــدن. والعقاران 
معروفان قبل انتشــار وباء كوفيد - 19، وكانت خصائصهما المضادة 
للفيروســات موضع الكثير من الدراســات ســواء في المختبر أو على 

حيوانات وفيروسات مختلفة.
ويقول الباحث في علــم اإلحياء المجهريّــة المتخصص في األمراض 
المعدية فــي معهد باســتور، مــارك لوكــوي، إن من المعــروف منذ 
وقت طويــل أن الكلوروكين والهيدروكســي كلوروكين المشــتق منه 
يعطالن في التجــارب المختبرية تكاثر بعض الفيروســات. أضاف أن 
تجارب جرت مؤخــراً أكدت “كمــا كان منتظــرا”، أن للمادتين “في 
المختبر مفعوالً مضاداً للفيروســات” على فيروس كورونا المســتجد. 
لكن “هــذا ال يفتــرض بالضــرورة أن هذيــن العقاريــن لديهما عمل 
مضاد للفيروســات في جســم الكائن البشري”، مستشــهداً بهذا الصدد 
بـ“تجارب عــدة مخيبة لألمل” علــى فيروس حّمى الضنــك، حيث لم 
يكن لهمــا أي تأثير، وعلى حّمى شــيكونغونيا، حيث “ســاعدت” هذه 

الجزيئات في الواقع على تنامي الفيروس.
وأفادت 3 دراســات، إحداهما صينية واألخريان فرنســيتان، عن نتائج 
إيجابية علــى مرضى مصابيــن بفيروس كورونا المســتجدّ. وشــملت 
التجارب الصينية 134 شخصاً في مستشــفيات مختلفة، واستنتجت أن 

للكلوروكين مفعوالً إيجابياً.
وفــي فرنســا، يُجــري البروفســور ديدييــه راوول التجــارب علــى 
الهيدروكســي كلوروكيــن. وبعد دراســة أولــى شــملت 20 مريضاً، 
نشــرت مؤخراً دراســة ثانية أجريت هذه المرة على 80 مريضاً، تلقوا 
جميعهم عالجاً يتضمــن مزيجاً مــن الهيدروكســي كلوروكين وعقار 
أزيترومايســين، وهو مضاد حيوي معروف يســتخدم في القضاء على 

التهابات بكتيرية ثانوية.
وكتــب مــع فريقــه مــن المعهــد االستشــفائي الجامعــي “مديتيرانيه 
أنفيكسيون” في مرسيليا، “نؤكد فاعلية استخدام الهيدروكسي كلوروكين 
بالتزامن من أزيترومايســين في عالج كوفيد - 19”. غير أن العديد من 
العلماء، انضمت إليهم منظمة الصحة العالمية، شددوا على حدود هاتين 
الدراستين إذ أجريتا من دون مراعاة األصول العلمية االعتياديّة المتبعة.

تجري تجارب حالياً بعدد من الدول لعقاري الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين المشتق منه، إلى جانب جزيئات أخرى، 
لعالج المصابين بوباء كوفيد - 19. فما الذي نعرفه عن هذين المكونين، ما بين االختبارات والدراسات واالستخدامات؟
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بسرعة، فيما األمراض الوبائية التي أصابت البشرية سابقاً وخلفت 
ضحايا عديديــن أدت الى العــزل ووضع النــاس بالحجر الصحي 
بمجرد شــبهة المرض، بهــدف تطويــق األوبئة المعديــة والمميتة 
كالطاعون والكوليرا والحمى الصفــراء وغيرها، حتى أولئك الذين 

يصابون بمرض الجذام.

الوباء بين اليوم واالمس
وباء اليــوم يختلف عن األمــس. لكن الحجر الصحي يتشــابه، وان 
كانت الطبيعة تنتقم لنفســها. ففي القرن الرابع عشــر عندما انتشــر 
الطاعون في إيطاليا في عام 1347، منعت السفن من االقتراب من 
شــواطئها تفادياً ألي عدوى، وبعد مرور ســنة أصبحت السلطات 
اإليطالية أول من اســتحدث إجراء وقائياً رسمياً فى إغالق الموانئ 
وإبقاء المســافرين تحت العزل 40 يومــاً، ومع انتهــاء الوباء عام 

1352 كان قد توفي نحو 20 مليون شخص.
وفي عــام 1377، تم فرض إجراءات عزل ســفن آتيــة من مناطق 
ضربها الطاعــون مخافة انتشــاره إلى باقي المناطــق، في كرواتيا 
وفي البندقيــة في إيطاليــا، ومنها اشــتقت الكلمة الفرنســية للحجر 
“كارانتان”، و يعني الحجر، العزل الموقت ألشخاص أو حيوانات 
أو ســفن آتية من بلدان ينتشــر فيها وباء معد في حين يعني الطوق 
الصحي وضع نقاط مراقبــة لتنظيم الدخول والخــروج إلى مناطق 

ينتشر بها الوباء.
يمكن العودة الى التاريخ في منطقتنا لتذكر كيف تعاطى المغربيون 
مع مرضى “الجذام”، ثم وبــاء الطاعون في مصــر والجزائر في 
القرن التاســع عشــر، والحمى الصفراء والكوليرا، حيث اســتخدم 
الحجر الصحي والعزل، خصوصاً للســفن الموبــوءة. وكل األوبئة 
التــي ضربت العالــم ما بعد القــرون الوســطى، تذكيــراً بالكوليرا 
واالنفلونزا االسبانية والطاعون، كان يتم التعامل معها عبر الحجر 
والعزل وحتى نفي المرضى، فيما التعامل مع وباء كورونا لم يخرج 

عن هذا التقليد، وان كانت الحضارة اليوم في ذروة صعودها.

ً العالم ليس متساويا
ســنذكر أن العالم الذي يعيــش حالة اســتثنائية ليس متســاوياً، فإذا 

التوحش الرأسمالي ضد اإلنسانية ولَد فيروس كورونا

معاناة الكوكب
الكوكــب يعاني اليــوم لكنه يظهــر إلى مــدى وصــل التوحش في 
اســتغالل موارد األرض، أقله على مــا أظهرته الناســا في صور 
التقطتها األقمــار االصطناعية من تراجع كبير في مســتوى تركيز 
ثاني أوكســيد النيتروجين الناجم في شــكل رئيســي عن المركبات 
ومراكز انتاج الطاقــة الحرارية، في مدينة ووهان الصينية، منشــأ 

فيروس كورونا المستجد، وفي العالم كله.
وســجلت أيضاً وكالة الفضاء األوروبية الظاهرة عينها في شــمال 
إيطاليا، كما لوحظ الوضع نفسه في مدريد وبرشلونة، حيث فرضت 
تدابير الحجر على الســكان منذ منتصف آذار/مــارس 2020 وفق 

الوكالة األوروبية للبيئة.
الحقيقــة ان البشــرية تواجه مــا لــم تكــن تتوقعــه، إذ أن التوحش 
الرأسمالي في استغالل الكوكب واالســتخدام الالعقالني لمصادره 
وتدمير الحياة البيئية بهدف الربح، وانهاء الفكرة اإلنسانية في الكون 
أدت كلها الى كوارث ناتجة عن االحتــرار المناخي وتركت الكثير 
من االخطار على مستقبل الكوكب. وللمفارقة، أن وباء كورونا وان 
كسب العالم معركته ضده بخسائر فادحة، سيترك تداعيات خطيرة 
على العالقة بين البشــر، ما لم تعيد اإلنســانية صوغ اشكال الحياة 
الجديدة، وهو يختلف عن األوبئة السابقة التي ضربت البشرية عبر 
التاريخ، حيث كانت تتمكن من بناء الحضارة من جديد وتعيد دورة 

الحياة الطبيعية وتمضي مجدداً في االكتشاف.

قمة الكارثة
كأن العالم وصــل إلى قمــة ذروته قبــل أن يضرب وبــاء كورونا 
البشــرية، وهوالذي أدى حتى اليوم الى وفاة أكثر 13500 شخص. 
فإذا بهذا العالم المتقدم لم يجد خياراً غير العودة الى ما كان يعتمد في 
القرون الوســطى وما بعدها، أي العزل، طالما أنه بــدا عاجزاً امام 
خطر الوباء والعدوى التي تصيب النــاس، وان كانت طبيعة العزل 

مختلفة عن اليوم.
“الزموا منازلكم” و“أغلقوا كل شيء”، هي التعليمات الوحيدة التي 
عمت العالم بأســره لمنع التواصــل والتجمعات التي تشــجع انتقال 
فيروس كورونا المســتجد، فــي وجه الوبــاء العالمي الذي ينتشــر 

لم يتوقع العالم أن يواجه جائحة بحجم وباء كورونا، فالدول الكبرى التي لم تفعل شيئًا لحماية األرض من 
االحترار، استمرت في تدمير األنظمة اإليكولوجية والبيئية، فلم تتعظ من ظهور أوبئة خالل العقود االخيرة، 

كانت بمثابة انذار للعالم بأن الوباء قادم.
ليست المرة االولى التي تنخرط فيها البشرية في حرب ضد األوبئة. لكنها المرة األولى التي يواجه فيها 
العالمية بـ“عدو اإلنسانية”، وهو  الذي وصفته منظمة الصحة  المعاصر وباء بحجم فيروس كورونا  العالم 
الوباء الذي أجبر العالم كله على اتخاذ إجراءات العزل والحجر الصحي وتوقف االعمال واغالق الحدود، منعًا 

لتفشيه في شكل يؤدي الى خسائر بشرية ضخمة وتغيير في نمط الحياة على الكوكب.
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إلى الشــقة، بل كانــوا يتركــون الوجبة فــي غالب األحيــان عند 
باب المســكن. ونتيجة ذلــك، قلما عــاد الصينيــون يتوجهون إلى 
الســوبرماركت. وخضع المواطنون الصينيــون لفحص حرارتهم 
مرات عدة في اليوم عند مداخل األبنية والمتاجر واألماكن العامة.

األهم ان إجــراء فحوص لكشــف اإلصابة كان يعد أمراً أساســياً، 
لكن الحكومة الصينية لم تعط أي معلومات حول عدد األشــخاص 

الذين خضعوا لهذه الفحوص.
وعلى ســبيل المثال، تظهــر األرقــام اليومية الصــادرة عن بلدية 
ووهان، أن نحو عشــرين ألف شــخص كانــوا يخضعون للفحص 
يومياً خــالل شــباط/فبراير الماضي. وإضافة الــى إجراءات عدة 
لنجــاح العــزل، اعتمــدت الصيــن برمجيــات تســمح بمعرفة ما 
إذا كان مســتخدم هاتف خليــوي مر في منطقة عاليــة األخطار أو 
استقل قطاراً وجلس فيه قرب شــخص حامل للفيروس. وتم تنزيل 
رمز اســتجابة ســريعة بثالثة ألوان أخضر وبرتقالي وأحمر على 
الهاتف الجــوال لكل مواطــن وقد يطلب منــه إبرازه للســلطات. 
واللون البرتقالي يعني الحجر الصحي لسبعة أيام، واللون األحمر 

ألسبوعين.
وتمكنــت الصين عبر فحوص كشــف اإلصابة والحجــر المنزلي 
وخفض حركة المواصالت، من تفادي تضاعف أعداد اإلصابات 
بـ17 مرة، ما كان ســيرفعها إلى حوالى 8 ماليين في نهاية شباط/

فبراير الماضي، وفق دراســة لمجلة “نايتشر”، وذلك على الرغم 
من أن هذه التدابير قد تكون غير قابلة للتطبيــق على المدى البعيد 

بسبب كلفتها.
الوباء يضع اليوم العالم على مفترق طرق. الحجر والعزل يعيداننا 
فال يمكن اال من خالل اعادة االعتبار الى معنى اإلنسانية ....الى حقبات سابقة. أما مواجهة التوحش واعادة التوازن الى الكوكب 
إ. ح.

بالتوحش يقاس ايضاً بدرجات متفاوتة.
العزل الذي قررتــه الصين والحجر االجبــاري يختلف عما تتخذه 
أوروبا ودول أخرى فقيرة وفي منطقتنا. ال أحد يســتطيع أن يصل 
الى التجربــة الصينية في هــذا المضمار في مواجهــة الوباء الذي 

شكلت ووهان بؤرته األولى
فكيف تخرج العدوى عن السيطرة في بلد مثل إيطاليا مثالً، وكيف 
يخرج رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون عن تضامن 
اإلنســانية بأن يدعو الســكان األكثر ضعفاً المصابيــن الى عالج 

أنفسهم بأنفسهم.
هل نستطيع أن نفرض الحجر على الطريقة الصينية؟

لنتذكــر أوالً، أن الصيــن فرضــت الحجــر الصحــي التــام على 
ووهان، ثم فرضت على جميع الســكان لزوم منازلهم، فيما سهلت 
سياسة اإلســكان المتبعة فرض هذا اإلجراء، إذ يقيم مئات ماليين 
الصينيين في مســاكن مغلقة يمكن للجان األحيــاء الحد من حركة 

الخروج منها إلى أقصى حد.
بــدا أن الحجر المنزلي وســيلة مجدية، فبعد أســبوعين من إغالق 
ووهان، مــا يــوازي بالضبط فتــرة حضانــة )الفيــروس(، بدأت 
أعداد )اإلصابات( تتراجــع وفق الخبراء صينييــن. وكتبت مجلّة 
“نايتشــر” البريطانية أنه “قبل هذه التدابير، كان الخبراء يقدرون 
أن كل شــخص مصــاب ينقل فيــروس كورونــا المســتجد إلى ما 
يزيد على شــخصين آخرين. وبيــن 16 و30 كانــون الثاني/يناير 
الماضي، وهــي فترة تتضمــن أول 7 أيــام من الحجــر المنزلي، 

تراجع هذا المعدل إلى 1,05 شخص”.

نموذج الصين
واصل الصينيون خالل الحجــر المنزلي طلب تســليمهم وجباتهم 
إلــى منازلهــم. ولم يعــد يحق لعمــال التســليم المنزلــي الوصول 
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عمر الرجال أقصر من النساء
اكتشــف علماء 
نيــــو  جامعــة 
ســـاوث ويلــز 
األوســـترالية، 
أن سبب قصر 
عمـر الرجــال 
بالنساء  مقارنة 
فــــي  يـكـمــن 
الكروموســـوم 

Y، وليس بسبب نمط حياتهم فقط، واختبروا علماء األحياء النظرية 
القائلــة، أن الكروموســوم Yغير قــادر على حماية الجســم الحي 
بجنــس غير متجانــس )XY( بدرجة كافية مــن الطفرات الضارة 
في كروموســوم X. فعند إناث العديد من الحيوانات يوجد اثنان من 
كروموســوم X، أي نســختين من الجينات الجنسية، لذلك يمكن أن 

يحل الحمض النووي الطبيعي محل الحمض النووي المشوه.
فــي هــذه الحالــة، يجــب مالحظــة التأثيــرات الضــارة لوجــود 
الكروموســومات الذكريــة )أو األنثويــة عند الطيــور والزواحف 

والحشرات( في جميع الحيوانات ذات الجنس غير المتجانس.

عدسات الصقة للمصابين بعمى األلوان
ينــوي علمــاء 
ميركـيـــــون  أ
يـــــــر  تــطــو
ت  ســـــــا لعد ا
الالصــقـــــــة 
قادرة  لتصبــح 
مســاعدة  على 
األشـــــخاص 

المصابيــن بنوع خاص من عمى األلوان يدعى “ديوترانومالي”، 
لرؤية اللون األخضر من دون الحاجة الستخدام نظارات خاصة.

وأوضــح العلماء أن العدســات، قادرة على الســيطرة على تباين 
األلوان المفقود وتحسين إدراك األلوان بمقدار عشر درجات، ويتم 
تطوير العدســات التي من المتوقــع أن تحتوي على مادة بيضاوية 
ذهبيــة صغيرة، لألشــخاص الذين يعانون من مشــاكل في تحديد 

الفرق بين اللونين األحمر واألخضر.
ويأمــل العلمــاء أن تكون هناك قدرة على توســيع التقنية للســماح 
بمعالجــة أي نــوع مــن أنــواع عمــى األلــوان، كمــا أن حالــة 

“ديوترانومالي” البصرية، التي تحدث غالباً عند الرجال.

طريقة بسيطة إلبطاء شيخوخة الدماغكورونا يموت بحرارة 70 درجة مئوية

حدد خبراء صينيون درجة الحرارة المطلوبة لمنع انتشــار عدوى 
الفيروس التاجي “كورونا”، وخلص الخبراء، خالل دراسة جديدة، 
إلى أن انتشــار العدوى يتوقف عنــد درجة حرارة 56 درجة مئوية 
متواصلة لمدة نصف ســاعة، أو 70 درجة مئوية متواصلة لمدة 5 
دقائــق، باإلضافة إلى ذلك، خلص الباحثــون إلى أن األقنعة الطبية 
مــن الخارج عرضة للحفــاظ على الفيروس التاجي لمدة أســبوع، 
لذلك يجب تغييرها، ومن أكثر المواد التي يمكن من خاللها انتشار 

الفيروس هي البالستيك والمعدن المقاوم للصدأ.
وأضاف الخبراء، أن األشخاص المصابين بأمراض القلب واألوعية 

الدموية يكون الفيروس أكثر خطراً من األصحاء.

حــدد فريق مــن الباحثين األميركيين العمر الــذي تبدأ فيه مالحظة 
تدهور في عمل المخ ووظائفه، باإلضافة لكيفية إيقاف هذا التدهور. 
وكشفت الدراسة التي قام بها فريق من الباحثين، بأن العالقة الوظيفية 
بين الخاليا الدماغية تتفاقم مع تقدم العمر، ومن الممكن بدء ظهور 
العالمات األولى للشيخوخة من سن الـ47 وبحلول الـ60 عاماً يصل 
معــدل التدهور الذهني للذروة. ووفقــاً للعلماء يرجع ذلك إلى زيادة 
مقاومة الجسم لألنسولين، وكبديل للغلوكوز اقترح العلماء نظامين 
غذائيين مختلفين قاموا بوصفه للمشــاركين، والحظ العلماء تحسن 
النظــام الوظيفي للدماغ في النظام الذي اعتمد على المواد الطبيعية 

والمنخفضة الكربوهيدرات التي دخل من ضمنها اللحوم والسمك.
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خطوة كبيرة في عالم الطبفوائد صحية لـ“تنس الطاولة”

تشــير دراســة حديثة، إلى أن المداومة على لعــب تنس الطاولة قد 
يبطئ من تطور مرض باركنسون. وأظهرت الدراسة التي أجراها 
علماء من جامعة فوكوكا في اليابان، أن ممارسة لعبة تنس الطاولة 
لمدة 5 ســاعات في األســبوع قلل من الهزات، وتصلب األطراف، 

وبطء الحركة والتوازن لمدة 6 أشهر على األقل لدى المرضى.
ويعتقد الباحثون، أن ممارسة تنس الطاولة يحفز الدماغ على إنتاج 
هــذه المــادة، ويقول العلماء إن تنــس الطاولة يشــحذ ردود الفعل، 

وينشط الدماغ، ويحسن التنسيق بين اليد والعين لدى المرضى.

أجــرى األطبــاء أول عمليــة زرع يد فــي العالم مــن متبرع حي، 
وتعرض الرجل الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، لحادث عام 2016، 
مما أدى إلى تشوه الجزء السفلي من ذراعه وساعده األيسر، وكان 
الجــرح غيــر قادر على الشــفاء ما أجبر األطباء علــى بتر الذراع 
أســفل الساعد. وتبرع رجل فيتنامي آخر بذراعه التي تم بترها بعد 
أن تعرض لحادث أيضاً، واستخدم األطباء الجزء الحي من الذراع 
المبتورة، وأشــار كبيــر األطباء، ماي هونغ بانــج، إن “نجاح هذه 

العملية يعد خطوة جديدة في زراعة األعضاء”.

ثورة علمية في عالم الطب الروسي

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن نوعين من األدوية المحلية لعالج 
األمــراض النادرة، يخضعان حاليا لالختبارات الســريرية، وقالت 
الوزارة، إن شركات روسية إلنتاج األدوية تعمل حالياً بشكل مكثف 
وفعال على تصميم أدوية وعقاقير لعالج بعض األمراض النادرة، 
وأشــارت إلى وجود اختبارات ســريرية لتحديد فعالة أدوية لعالج 
“الوذمــة الوعائية الوراثيــة”، وداء عديد الســكاريد المخاطي من 

النوع الثاني )متالزمة هنتر(.
وقالت الوزارة في تقريرها: “أظهر العقاران قدراً عالياً من السالمة 

وفعالية عالية خالل التجارب قبل السريرية على الحيوانات”.

أطعمة تضر الجهاز المناعي
كشـــــــفــت 
لـطـبـيـبـــة  ا
المتخصصة 
يــــة،  لتغذ با
يـلـيـنـــــــــا 
ســـلوماتينا، 
فـي مقابلـــة 
مع صحيفــة 
فيتشــيرنايـا 

موسكفا عن األطعمة التي تضر الجهاز المناعي لدى اإلنسان. وقالت 
ســلوماتينا: أكثــر المنتجات ضــرراً بالجهاز المناعي هو الســكر 
والبروتين الحيواني والكحول. السكر باإلضافة إلى أنه يثير مرض 
الســكري، يمنع تكوين خاليا الدم البيضــاء، وبالتالي يضر الجهاز 
المناعــي. وأضافت: األطعمــة المقلية تثير االلتهابــات الجهازية، 
يضر االســتهالك المفرط بشكل خطير للبروتين الحيواني - اللحوم 
الحمراء، الكحول يخرج الســوائل من الجسم، المنتجات التي تغير 
حموضة عصير المعدة مثل معززات النكهة ضارة أيضاً. وأشارت، 

إلى أن فيتاميان )د( و)أ( تزيد المناعة وكذلك األلبان والخضراوات.
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االختراق شــيوعاً تتم باســتغالل ثغرات أمنية معروفة منذ فترة طويلة وباســتخدام 
كلمات المرور االفتراضية لألجهزة.

شبكات مؤسسات الرعاية الصحية
أجهزة إنترنت األشياء الخاصة بالرعاية الصحية )IoMT( تعتمد برامج قديمة: 
83 % من أجهزة التصوير الطبي ال تزال تعتمد أنظمة تشغيل غير متوافقة، وهذه 
زيادة بمعــدل 56 % عن العــام 2018، وذلك نتيجــة لتوقف الدعم لنظام تشــغيل 

ويندوز 7.
هذا التراجع العام فــي الحالة األمنية، يفتــح الباب أمام خدمات جديــدة مثل هجمات 
قرصنة العملة الرقمية )والتــي ارتفعت من 0 % في عــام 2017 إلى 5 % في عام 
2019( وأعاد بعض الهجمات المنسية منذ فترة طويلة مثل فيروس دودة “كونفيكر” 

Conficker، التي بدت فرق تقنية المعلومات محصنة ضدها منذ زمن.
شبكات مؤسســات الرعاية الصحية ال تتمتع بالمناعة األمنية الكافية: 72 % من 
الشــبكات االفتراضية لقطاع الخدمات الطبية تجمع ما بين أصول إنترنت األشياء 
وأصول تقنية المعلومــات، ما يتيح المجــال أمام البرمجيات الضــارة لالنتقال من 
كمبيوترات المستخدمين إلى أجهزة إنترنت األشياء المعرضة لهذه الهجمات نظراً 
التصالها عبر الشبكة ذاتها. إذ استفادت بنســبة 41 % من الهجمات على األجهزة 
من هذه الثغرة، وذلك نظراً ألن الهجمات التي تســتهدف أجهــزة تقنية المعلومات 
تقوم بإجراء مســح لألجهزة المتصلة عبر الشــبكة بهدف اســتغالل نقاط الضعف 
الشــائعة. والحظت بالو ألتو نتوركس تحوالً من هجمات بواســطة شبكة الروبوت 
Botnet التي تستهدف إيقاف الخدمة إلى موجة جديدة من الهجمات األكثر تطوراً 
برامج طلب الفدية.وتستهدف البيانات الشخصية للمرضى، وبيانات الشركات، واألرباح المادية عبر 

بيانات تفتقد للحماية في أجهزة إنترنت األشياء

هجمات البرمجيات الضارة
خلصت “بالو ألتو نتوركــس”، إلى نتيجة مفادها، 
أن الوضع األمني آخذ في التراجع بالنسبة إلنترنت 
األشــياء، ما يجعل المؤسســات عرضة لهجمات 
جديدة مــن البرمجيــات الضــارة التي تســتهدف 
إنترنت األشياء، إضافة إلى عدد من تقنيات الهجوم 
األقدم نســبياً، والتي قد ينســاها اليــوم فريق تقنية 

المعلومات المسؤول عن التصدي لها.
ويســتعرض التقريــر تفاصيــل الوضــع األمنــي 
وتهديــدات إنترنــت األشــياء، واألجهــزة األكثر 
عرضة لهذه التهديــدات، والخطــوات التي يمكن 

اتباعها للحد الفوري من هذه المخاطر.
وتبدو هذه النتائــج مثيرة للقلق، ال ســيما وأن عدد 
نقاط االتصال الطرفية التــي يقّدر بأنها كانت على 
اتصال بإنترنت األشياء بلغ في نهاية العام 2019، 
حوالى 4.8 مليــارات جهاز، وهو مــا يمثل زيادة 
بواقع 21.5 % مقارنة بالعام 2018، وفق دراسة 

من شركة غارتنر.
أجهزة إنترنت األشياء غير مشفرة وغير محمية: 
98 % من البيانــات التي تتبادلها أجهــزة إنترنت 
األشياء تمّر غير مشــفرة، ما يعّرض هذه البيانات 
الشخصية والسريّة للخطر لدى تبادلها عبر الشبكة. 
ويمكن لجهات االختراق التي تنجح في تجاوز خط 
الدفاع األول )غالباً ما يتم ذلك عبر هجمات التصيّد 
االحتيالــي( وفــرض األوامر والســيطرة )تعرف 
بـ C2( أن تسترق السمع لســيول البيانات المتدفقة 
عبر الشبكة، وجمع المعلومات الخاصة والسريّة، 
ومن ثّم إســاءة اســتخدام هذه البيانات لقاء المنفعة 

المادية عبر شبكات اإلنترنت المظلم. 
وتبدو 57 % من أجهزة إنترنت األشــياء عرضة 
لهجمات متوســطة إلى عالية الخطورة، ما يجعلها 

هدفا مغريا لهجمات االختراق.
ونظــراً النخفــاض مســتوى التحديــث والترقيــة 
ألصــول إنترنــت األشــياء، فــإن أكثــر وســائل 

في الوقت الذي تفتح في “إنترنت األشياء” IoT أبواب االبتكار لتقديم خدمات وأساليب جديدة في مختلف 
الصناعات، فإنها تشّكل كذلك تحديات جديدة على مستوى األمن السيبراني، وفقاً آلخر التقارير الصادرة عن 
شركة بالو ألتو نتوركس. وقامت الشركة  بتحليل الحوادث األمنية على مدى العامين 2018 و2019 باستخدام 
أداة زينغ بوكس Zingbox - منتج الحماية الخاص بإنترنت األشياء، وشملت الدراسة 1.2 مليون جهاز من أجهزة 
إنترنت األشياء منتشرة في آالف المواقع التي تتبع قطاع مشاريع تقنية المعلومات ومؤسسات الرعاية الصحية 

في الواليات المتحدة األميركية.
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الهجمات جهوداً كبيرة لفهم ضحاياها، فتعمل على استغالل تكتيكات الهندسة 
االجتماعية، مثل تعمد استهداف الضحايا في ذروة انشغالهم وانهماكهم.

وهذا بالتحديد هو السبب الذي يجعل مؤسسات الرعاية الصحية بحاجة ماسة 
إلى التأكد من قيام جميع موظفيها بفهم أهمية تأمين البنية األساسية لتكنولوجيا 

المعلومات في بيئة العمل.
وتشــمل اآلليات األمنية التي ينصــح بتطبيقها، اســتيثاق الدخــول بعوامل 
متعددة، ونشــر حلول فلترة محتــوى الويب لمنع محاولة المســتخدمين من 
زيارة مواقع التصيد االحتيالي بشــكل غير مقصود. كمــا أنه من الضرورة 
بمكان إجراء ســبر لحركة مــرور البيانات المشــفرة بحثًا عــن البرمجيات 

الضارة. 
من المفيد تنظيم جلســات إلزامية لالمتثال بالسياســات األمنية وعلى أساس 
دوري، تُقــدَّم فيهــا دورات تدريبية عن أفضــل الممارســات المعمول بها، 
وينبغي على طواقم تقنية المعلومات في سائر قطاع الرعاية الصحية العمل 
جنباً إلى جنب وعن قــرب إليجاد إجــراءات تضمن تطبيــق التصحيحات 

البرمجية بانتظام وفعالية.
وتعليقاً علــى ذلك، قــال تبريز ســيرف، المديــر اإلقليمي لشــركة “إف 5 
نتوركس” لمنطقة الخليج وشــرق المتوســط وتركيا: “الكثيــر من مجالس 
إدارة الشــركات يتجاهل أهمية األمن اإللكتروني. فالواجب أن يتم اإلصغاء 
إلى خبراء األمن اإللكترونــي، وذلك إلعالء أهمية أمــن المعلومات ضمن 
الشــركة، حيث تنظــر مجالــس اإلدارة فــي كثير مــن األحيان إلــى األمن 
اإللكتروني كأنه بوليصة تأمين تُشــترى وتوضع على الــرف، عوضاً عن 
اعتباره عنصر أســاس في اســتراتيجية تكنولوجيا المعلومــات واألعمال. 
للموظفين والمرضى على نحو كاف ومتواصل”.ويجب أال يســتمر ذلك إن أرادت مؤسســات الرعاية الصحية تقديم الحماية 

10 % من المستشفيات ضحية للهجمات اإللكترونية

تأخير العمل
تلتزم مؤسســات الرعاية الصحية حول العالم بتشــريعات 
صارمــة تركز فــي صميمهــا علــى خصوصيــة بيانات 
المريض، حيث تتاح بموجبها بيانــات المرضى فقط ألجل 
الغرض المطلــوب، بالتالزم مع وجــوب امتالك المريض 
لسيطرة كاملة على كيفية اســتخدام بياناته وماهية البيانات 
المحفوظــة فــي ملفــه. وال شــك في ســالمة وأهميــة تلك 
التشريعات وتطبيقها، إال أنها بالكاد تمثل رادعاً في مواجهة 

المجرمين اإللكترونيين وإصرارهم.
وكشــفت دراســة حديثة أجرتها كليــة اإلدارة فــي جامعة 
فاندربيلــت األميركية، أن مرافــق الرعايــة الصحية التي 
تعاني مــن اختــراق البيانــات أو برمجيات طلــب الفدية، 
تســتغرق 2.7 دقيقــة إضافية حتى تســتجيب إلــى حاالت 
المرضى الذين يحتمل إصابتهم بنوبات قلبية. وهذا التأخير 
قد يســفر عن وقــوع 36 وفــاة إضافية لــكل 10,000 من 
حاالت مرضى نوبات القلب الحاصلة كل عام. كما وجدت 
الدراســة وقــوع ما ال يقــل عــن 10 % من المستشــفيات 
المتخصصــة بتقديــم الرعاية الطبيــة ضحيــة لواحدة من 

الهجمات اإللكترونية.
إضافة إلى أن الخطأ البشري هو الحلقة األضعف في األمن 
اإللكترونــي، إذ ال تســتطيع طواقم تكنولوجيــا المعلومات 
بمفردهــا مجــاراة ما يحصــل، ولذلــك يلــزم كل موظف 

وموظفة انتهاج ثقافة األمن أوالً.
أما هجمــات التصيــد االحتيالي فال تــزال تتمتــع بمكانتها 
المفضلة عند المجرمين اإللكترونيين بغية اإليقاع بالناس، 
وفي مقدمتهم قطاع الرعاية الصحية الذي بــات قريباً جداً 
من دائرة الخطر. إذ تشــهد هذه الهجمات تطورات عصية 
عن الرصد بسهولة، سيما بعد كشــف أن 71 % من مواقع 
التصيــد االحتيالي تتعمد اســتخدام بروتكول نقــل البيانات 
اآلمن حتى تتحلى بصفة شرعية أكبر. وأظهرت مختبرات 
“إف 5 نتوركس” أن 85 % من مواقع التصيد التي جرى 
تحليلها، قامت باستخدام شهادات رقمية صادرة عن هيئات 

موثوقة.
تطبيق أليات أمنية

وتبذل جماعــات الجريمــة اإللكترونية والدول التي تشــن 

يتزايد اعتماد قطاع الرعاية الصحية على الحلول الرقمية، كنتائج الفحوص الطبية ومعدات المختبرات وحتى 
أجهزة المراقبة وسجالت المرضى. وكثرت مؤخراً عمليات اختراق البيانات وهجمات طلب الفدية على هذه 
المؤسسات، ما أدى في بعض الحاالت لحدوث انتكاسات وحتى وفيات بين المرضى، فبدأت في مواجهة 

مسرح تهديدات إلكترونية أمنية متحولة بوتيرة متسارعة.
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“واتس آب” تطلق الميزة األكثر طلبًا
لتطبيــق  أصبــح 
“واتس آب” ميزة 
الوضــع المظلــم 
المصممــة لتقليل 
العين في  إجهــاد 
بيئــات اإلضــاءة 

المنخفضة.
وكان مطــوري التطبيقــات ركزوا على مجاليــن محددين: “قابلية 
القراءة” و“التسلسل الهرمي للمعلومات”، من خالل اختيار األلوان 
الداكنة، وفــي “الوضع المظلم”، يكون لتطبيق “واتس آب” خلفية 

سوداء مع وجود نص أبيض في األعلى.

... ومفاجأة للهواتف األحادية الكاميرا

... وتطلق تقنية ثورية

شــركة  أعلنت 
فايســـبوك عن 
إطــالق ميــزة 
جديــدة تســمح 
ميـن  للمســتخد
يــــــل  بـتـحــو
الصور الثنائيـة 

األبعــاد 2D إلى ثالثيــة األبعاد 3D، وذلك باســتخدام تقنية الذكاء 
االصطناعي. وقالت فايســبوك: إنه يمكن للمســتخدمين مشــاركة 
الصور الثالثية األبعاد على الخط الزمني من تطبيق فايسبوك حتى 

وإن كان الهاتف يأتي مع كاميرا أحادية.

طـلـقـــــــت  أ
“غـوغــــل” 
تقنية جديـــدة 
وصـفـــــــت 
بـ“الثوريـة”، 
التــي تجعل، 
للمرة األولى، 

الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه في الصور، ما سيجعلها 
مثالية لمن يعانون من مشاكل في النظر. وتظهر األيقونات الجديدة 
فــي “غوغل” كافة المعلومات المرتبطة بمنتجات معروضة للبيع، 

أو إذا كانت تحتوي على وصفات أو محتوى فيديو.

ثغرة برمجية تهدد خصوصية الهواتف
 ESET كشــف خبراء من شــركة
المتخصصة بأمــن المعلومات عن 
ثغــرة برمجيــة تهــدد خصوصية 
وآمان ماليين األجهزة، مشيرين أن 
الثغرة Kr00k قد تســتغل من قبل 
الهاكرز الختراق ماليين الهواتف 

 Broadcom والحواســب اللوحية المزودة بمعالجات من شركتي
وCypress، وتتضمــن معلومــات عن المواقــع اإللكترونية التي 
يزورها المستخدمون، ورسائلهم اإللكترونية، واتصاالتهم، وتؤثر 
الثغرة على األجهزة المتصلة بشبكات Wi-Fi التي تستخدم تقنيات 

.WPA2-Enterprise WiFiو WPA2-Personal

“غوغل” تعزز أمان أجهزة أندرويد
أعلنت غوغل أنها اتخذت 
مجموعة من اإلجـراءات 
التقنيــة لزيــــادة أمــــان 
العاملــــة  األجهزة  عمل 
بنظــام أندرويــد وحماية 
خصوصية مســتخدميها. 

وســيصبح هذا النوع أكثر أماناً بفضل التعديالت التي أدخلت على 
 Google أنظمة تشــغيلها، والتي من أهمها التفعيل التلقائي لخدمة
Play Protect، كما أعلنت أنها طورت هذه الخدمة وأدخلت عليها 
برمجيــات تعتمد على الذكاء الصناعي لتصبح أكثر فاعلية وتحمي 

الهواتف الذكية من االختراق عبر التطبيقات المثبتة فيها.

“فايسبوك” تدعم الشركات الصغيرة
أعلنــت شــركة فايســبوك عن خطــة لتقديم 
مســاعدات بقيمــة 100 مليــون دوالر فــي 
صورة قروض وخدمات إعالنية للشــركات 
الصغيــرة المتضــررة من انتشــار فيروس 
كورونــا. وأوضحــت الشــركة أن الخطــة 
تستهدف مساعدة ما يصل إلى 30 ألف شركة 
فــي أكثر من 30 دولة تعمل فيها فايســبوك. 
وقالــت مديرة تشــغيل فايســبوك  شــيريل 

ســاندبرغ : الشركات الصغيرة هي قلب مجتمعاتنا النابض، والعديد 
من األشخاص الذين يديرون هذه الشركات يتأثرون باألزمة، خاصة 

وأن المزيد والمزيد من الناس سيضطرون للبقاء في المنزل.
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كاسبرسكي تكتشف تهديداً تخريبيًاأنظمة ويندوز مهددة بخطر االختراق

حـذّرت شـــــركة مايكروســـوفـت مـن وجـود ثغــرات برمجيــة 
فــي أنظمـــة “وينــدوز - 10” قد تعــرض تلك األنظمة لخطـــر 

االختراق.
وذكرت الشــركة أن الخبراء اكتشفوا ثغرتين برمجيتين في مكتبة 
Adobe Type Manager اإللكترونيــة الموجــودة فــي أنظمة 
“وينــدوز - 10”، ومن خاللهما يمكن للهاكرز إرســال برمجيات 
خبيثة لحواســب المستخدمين، أو السيطرة على تلك األجهزة عبر 
فيروسات تشــبه تلك التي انتشرت مع هجمات “الفدية” الشهيرة، 

واكدت “مايكروسوفت” أنها تعمل على إصالح الثغرة.

كشــف خبراء فريــق البحث والتحليــل العالمي لدى كاسبرســكي 
   Milum عــن حملة رقميــة تخريبية موجهــة لتوزيع التروجــان
الــذي يمنح الجهــة الواقفة وراءه القدرة علــى التحّكم عن بُعد في 
األجهزة لدى الشركات والمؤسسات المستهدفة، بما فيها الشركات 
الصناعية. وال تزال هذه الحملة نشــطة وفق الخبراء الذين أطلقوا 

.WildPressure  عليها االسم
وقــال الباحث األمني األول لدى كاسبرســكي، دنيــس لغيزو، إن 
اســتهداف القطاع الصناعي بمثل هذه الحمــالت أمر مثير للقلق، 

رة”. مشيراً إلى أن عواقبها “قد تكون مدّمِ

“الجيل الخامس” تكافح الفيروسات

كشفت دراسة أجرتها ديلويت بالتعاون مع هواوي عن أهمية دمج 
الميزات الرئيســة لتقنية الجيل الخامس مع التقنيات األخرى، من 
أجل تعزيز فعالية الوقاية من فيروس كورونا والفيروسات الجائحة 
وعالجها. وتطرقت إلى الميزات الرئيسية لشبكات الجيل الخامس 
المتمثلــة باالتصال عالي الســرعة والعدد الهائــل لنقاط االتصال 
وزمــن التأخير المنخفض ومعدل نقل البيانات الســريع، موضحةً 
أن هــذه الميزات يمكنها أن تتعــاون مع تقنيات البيانات الضخمة، 
والذكاء االصطناعي، والحوســبة السحابية لتحسين جهود الوقاية 
من األوبئة، مؤكــدة أن فعالية االتصال وتبادل البيانات ضرورية 

خالل فحص األفراد المصابين والسيطرة على تفشي الفيروس.

معالجات إنتل تعاني من عيب أمني

يحــذر الباحثــون في مجــال األمن من ثغــرة أمنية جديــدة داخل 
معالجات شركة إنتل قد تؤدي إلى إحباط التشفير القائم على العتاد، 
وحمايــة إدارة الحقــوق الرقمية التي تتحكــم بالوصول إلى المواد 

المحمية بحقوق الطبع والنشر باستخدام الوسائل التكنولوجية.
واكتشفت شــركة )Positive Technologies( األمنية الثغرة، 
وحذرت من أنهــا قادرة على هدم الثقة في عدد من التكنولوجيات 
المهمــة، وتوجد الثغرة ضمــن محرك )CSME(، وهو جزء من 
رقاقات إنتل ومسؤول عن تأمين جميع البرامج الثابتة العاملة على 

أجهزة إنتل.
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كما يمكن االعتمــاد على قدرات الــذكاء االصطناعي لتضمينهــا في فريق 
العمل، وأيضاً النظر في استخدام تطبيقات الدردشة ضمن القنوات الخاصة، 
حيث يمكن لهذه التطبيقات اإلجابة عن استفسارات العمالء األساسية بالنيابة 
عنك، ولن تحتــاج في ذلك اليــوم ألي معرفة برمجية خاصة عند اســتخدام 

أدوات تطوير تطبيقات الدردشة.
4. العمل المشترك

تسهم التطبيقات والخدمات السحابية في تســهيل التفاعل ومشاركة الملفات 
واألفكار والبيانات مع أعضــاء الفريق الرقمي أينما كانوا. ويجب تشــجيع 

العاملين على استخدام نفس المجموعة من التطبيقات واألدوات. فمثالً:
OneDrive أو GoogleDrive أو DropBox اســتخدام تطبيقــات •

لمشاركة الملفات والنسخ االحتياطية
• اســتخدام تطبيقــات Webex أو Skype for Business التصــاالت 

الصوت واجتماعات الفيديو
• استخدام تطبيق Sage Business Cloud للحسابات وكشوفات الرواتب

• اســتخدام تطبيقات Slack أو Microsoft Teams للرســائل وتســهيل 
االتصال والمشاركة

ويمكن التفكير أيضاً في االستفادة من حلول البريد اإللكتروني.
5. ربط األعمال مع العالم الحقيقي

قد ال يكون جميــع العمالء مســتعدين للعمــل الرقمي عبــر اإلنترنت. ومع 
ذلك، فإن مزودي الخدمات يقدمون خدمات مكتبية رقمية تســاعد على ســدّ 
هذه الثغرة، عن طريق موظفين، وتوفير قاعات االجتماعات ضمن المواقع 
الرئيســية لالجتماعات المباشــرة. وتعطي هذه الخدمات صــورة صحيحة 
للشــركة، وتوفر الراحة للعمالء الذين قد يشــعرون بالتوتر عند تعاملهم مع 

شركة تبدو وكأنها مجرد شخص لديه هاتف محمول.
وإذا كان المطلوب القيام بشــيء مختلف، فيمكن النظر فــي اعتماد الطريقة 
الحديثة للمكاتب المشتركة Co Space، فهي وسيلة أرخص وأكثر مرونة 
للتركيز أو الرغبة بالعمل في أجواء مكتبية حقيقية.من المكاتب الخاصة المستأجرة، ويمكن استخدامها عند الحاجة إلى مساحة 

التكنولوجيا تتيح إدارة األعمال من أي مكان

مع انتشــار نقاط االتصــال الالســلكية بشــبكة االنترنت، 
وتوفر تغطية شــبكات النطاق العريض السريعة للهواتف 
المتحركة عند غياب خدمات الواي فاي، أصبح في اإلمكان 
الوصول إلى تطبيقات وبيانات خاصة باستخدام هاتف ذكي 
أو كومبيوتر محمول من أي مكان في العالم تقريباً. ونشهد 
في أيامنا توجهاً متزايداً لدى الشركات الصغيرة نحو تجنب 
اســتئجار المكاتب المكلفة، وأعباء االجتماعات الشخصية 
المباشــرة، مع الحــدّ مــن اســتخدام المســتندات الورقية، 

والتحول نحو األعمال والوثائق الرقمية.
وفيما يلــي، عدد مــن النصائــح والتوجيهات التــي يقدمها 
فيريش هاردوث، نائب الرئيس ألعمال الشــركات الناشئة 
والصغيرة في سايج إفريقيا والشرق األوسط للمساعدة في 

إدارة األعمال عن بعد بنجاح.
1. استخدام األدوات المناسبة

النجاح فــي تشــغيل شــركة ناجحــة، يتطلب االســتثمار 
فــي األدوات المناســبة. فإنجــاز األعمــال فــي المنزل، 
وإجــراء الكثير من اتصــاالت الفيديو الجماعيــة، بحاجة 
الى باقــة إنترنت جيدة. أمــا التنقل على الطرقــات، فيلزم 
شــراء األجهزة المحمولة المناســبة، كالهاتــف الذكي أو 
الجهاز اللوحــي أو الكومبيوتــر المحمــول، والتي تتميز 
بالمواصفــات الجيــدة والمتانة، وســهولة الحمــل وراحة 

االستخدام.
2. أتمتة األعمال عبر الحلول السحابية

الشــركات الرقمية الناجحــة هي التي تحــرص على أتمتة 
عملياتهــا التجارية لتوفيــر الوقت والجهد والمــال. وهناك 
العديد من األدوات والتطبيقات والخدمات السحابية الفعالة، 
والقــادرة على المســاعدة فــي إدارة أعمال تتســم بالكفاءة 
والفعالية. ويمكن الوصول إلى هذه الحلول عبر اإلنترنت، 

ودفع اشتراك شهري أو سنوي بسيط مقابل استخدامها.
3. إنشاء فريق عمل رقمي

في إطار الســعي إلطالق مشــروع تجــاري رقمي، يمكن 
اكتساب مرونة أكبر في اســتقطاب األشخاص الموهوبين 
وتوظيفهم للمســاعدة في تطوير األعمــال. كاالعتماد على 
مهنييــن مســتقلين أو متعاقدين للمســاعدة فــي التمويل أو 

التسويق أو غير ذلك من المهام.
وفي ما يتعلــق بالمهام اإلدارية، يجــب التفكير في توظيف 
مســاعد رقمي لإلدارة يتيح فرصة التركيز على التطوير. 

تحمل تكنولوجيا اليوم أخباراً جيدة، بفضل ما توفره لك من إمكانيات في العمل انطالقاً من أي موقع متصل 
بشبكة اإلنترنت. ومع الحاجة للعمل تحت أي ظروف كالتأهب للكوارث، تؤدي الرقمنة دوراً في الحفاظ على 

سالمة الموظفين وخفض التكاليف، وتحسين المرونة في أداء األعمال، ومنح الموظفين حرية العمل عن ُبعد.
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Apple watchساعة ذكية منافسة لـ
تـســـــــتـعـد 
 O p p o
الصينـيـــــة 
إلطــــــاق 
ســاعة ذكية 
فــــــس  تـنـا
مـن خالهــا 
ســــاعـــات 
 A p p l e

watch الشــهيرة من آبل، وتأتي ساعة Oppo Watch شبيهة من 
 ،Apple watch ناحية المظهر الخارجي وشكل الشاشة بساعات
مع العديــد من الميزات المتطورة، كقياس معدالت النشــاط البدني 
للمســتخدم، والمراقبة الصحية، كميزة قياس معدالت نبض القلب، 
وميزة قياس مســتويات التوتر، وميزة قياس معدالت أكســجة الدم، 
كما ســتزود هــذه الســاعة بمايكروفونات ومكبــرات صوت للرد 
وإجــراء المكالمات الصوتية من دون الحاجة للرجوع إلى الهاتف، 
إضافة إلى ميزة ترسل للمتصل رسالة تنبهه إلى أن صاحب الساعة 

ال يمكنه استقبال المكالمات في حال انشغاله.

P40 Lite هواوي” تطلق هاتف“

قررت “هواوي” منافســة هواتف سامســونغ متوسطة الفئة عبر 
P40 Lite الرخيــص والمزود بقدرات تصوير ممتازة، وزودته 
هــواوي بتقنيات تجعلــه من بين أبــرز األجهزة الذكيــة، وأهمها 

كاميرا أساسية بأربع عدسات بدقة )2+2+8+48( ميغابيكسل.
كما جاء  بمعالج Kirin 810 ثماني النوى يمنحه سرعة كبيرة في 
التعامل مع البيانات، وهيكل هذا الهاتف جاء مقاوماً للماء والغبار، 
مصنوعاً من المعدن والباســتيك والزجاج، مزوداً بشاشــة عالية 
الدقــة بمقــاس 6.4 بوصة قادرة على عــرض فيديوهات وصور 

.FullHD

MacBook ... نسخة معدلة من “آبل”
كشــفـت شــــركة 
آبل، أنها ستطرح 
نموذجــاً معــــدالً 
مــن حـواســــــب 
 M a c B o o k
Pro، وســتحصل 
النســخة الجديــدة 

على شاشــة بمقاس 14 بوصة، مزودة بتقنيــة Mini-LED التي 
تعطي دقة أكبر وتبايناً أفضل للصور، وتجعل األلوان أكثر واقعية 
مقارنة بشاشات LCD الموجودة حالياً، ومزودة بملحقات مطاطية 

خاصة تمنع تسرب الماء والغبار إليها.

طابعات كانون PIXMA للعمل عن بعد
أطلقــت شــــركة كانــــون، 
 PIXMA TR150 طابعات
مع بطاريــة قابلة للشــحن، 
بتصميــم مدمـــج وســهـــل 
االستخدام، من أجل الطباعة 
بشــكل فعال أثناء التنقل مع 
إمكانيــات اتصــال متعــــدد 

االستخدامات والقدرة على التحكم عبر الهاتف الذكي، وجودة طباعة 
اســتثنائية. وصممت طابعات PIXMA بشاشة أحادية اللون من 
نوع OLED بقياس 1.44 بوصة، من أجل توفير الراحة وسهولة 

التنقل بين قوائمها.

... وتتحدى “آبل” بساعة ذكية
 HONOR شـــــركة  قـــررت 
 Apple التابعة لهواوي منافســة
watch بســاعة ذكيــة متطورة 
قــادرة علــى العمل ألســبوعين 
دون الحاجة لشحن بطاريتها من 

جديد، ويمكن لســاعة MagicWatch 2 الجديدة العمل لتلك المدة 
الطويلــة بفضل التقنيات المتطورة التي زودت بها، وحصلت على 
ميزة مراقبة النشاط البدني ومعدالت المشي والجري، إضافة لميزة 
قياس معدالت نبض القلب، وميزات لمراقبة النوم، وخدمات لتحديد 
المواقع عبر األقمار الصناعية، وتوفر هذه الســاعة إمكانية التحكم 

بالموسيقى، والرد واستقبال المكالمات الواردة وقراءة الرسائل.
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 ZTE ينافس أفضل هواتف هواوي
 ZTE كشـــفت شــركة
 ،Axon عـــن هـاتــف
تتحدى به أحدث هواتف 
منافســـــتهـا، بميــزات 
متطــورة ســتضعه في 
مرتبة أفضــل األجهزة 
الموجــودة  الذكيــة 

حالياً، وســيتمكن هذا الجهاز من العمل مع أحدث الشبكات الخلوية 
وشــبكات 5G بفضــل معالــج snapdragon 765 ثماني النوى، 
وشاشة AMOLED ومزود بهيكل من األلمينيوم والزجاج المقاوم 

للصدمات والماء والغبار، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

“موتوروال” تعلن عن هاتفها األحدث
كشفت شــركة موتوروال 
عـــن هاتفـهــــا الذكـــي 
 ،Moto E6s الجديــــد 
ويقدم الهاتف شاشــة من 
نــوع IPS بقيــاس 6.1 
بوصــات، ويعمل بنظام 
 ،9 أندرويــد  التشـغيـــل 
ويحتــوي معالجــاً ثماني 

النوى مــن نــوع  Helio P22. وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيســية 
للهاتــف بدقة 13 ميغابيكســل مع فتحة عدســة f/2.2. أما الكاميرا 

األمامية فهي بدقة 5 ميغابيكسل.

هواتف لـ“نوكيا” متوسطة الفئة
تســـتعد “نوكيــا” للكشـــف 
 ،Nokia C2 عــن هاتــف
هيــكل  علــى  وســـيحصل 
بــوزن 170 غــرام تقريباً، 
مــزود بشاشــة بدقة عرض 
بـيـكســــل،   )1440/720(
وســــيعمل بنظام تشـــــغيل 
 ،Android 9 Pie

وبطارية ســعة 2800 ميلــي أمبير، وأنظمة لتحديــد المواقع عبر 
األقمار الصناعية، أما الكاميرا األساسية له فستكون بسيطة أحادية 

العدسة بدقة 5 ميغابيكسل، واألمامية بدقة 5 ميغابيكسل أيضاً.

xiaomi تكشف عن هاتفها المنتظر
كشــفت xiaomi عن 
 Redmi Note هاتف
Pro Max 9. وجاءت 
الهواتــف الجديدة بعدة 
نســخ، وحصلـت على 
كاميرات تنافـــس فيها 
أغلـــى الهواتــف مـن 

حيث قدرات التصوير، فالكاميرا األساسية لتلك الهواتف جاءت بـ4 
عدســات بدقة )2+5+8+64( ميغابيكسل، والكاميرا األمامية أتت 
بدقة 32 ميغابيكسل. وتتميز تلك الهواتف أيضاً بقدرة على معالجة 

البيانات واالتصال باإلنترنت بسرعة كبيرة.

هاتف بـ6 كاميرات من “أوبو”
كشــفت شــركة “أوبــو” عن 
استعدادها لطرح هاتف “رينو 
3 برو”، مشيرة إلى أنه يعد من 
أحدث إصدار سلســلة هواتفها 
من فئة “رينو”، وسيحمل هذا 
الهاتف 6 كاميرات، وسيكون 
أول هاتف فــي العالم بكاميرا 

سيلفي، 44 ميغا بيكسل.
ويتميز الهاتف الجديد بشاشــة 

6.4 بوصــة، وكاميرتان أماميتان، إضافــة إلى 4 كاميرات خلفية، 
.Android 1K ويتم تشغيل الهاتف بنظام

“إل جي” تقدم أحدث أجهزتها
أعلنــت LG عن هاتفهــا الجديد 
V60 ThinQ 5G بمواصفات 
فريدة من نوعها لم تكن موجودة 
فــي أجهزتهــا الذكية مــن قبل، 
وبمعالــج يُعد األقوى فــي العالم 
حالياً، أحد أهم الميزات الجديدة، 
أنه يضــم 3 كاميرات في الخلف 

إحداها للتصوير ثاثي األبعاد، وبطارية بســعة 5000 تعمل ألكثر 
من يــوم في االســتخدام المتواصل. ويحمل الهاتف الجديد شــهادة 
المتانة العســكرية MIL-STD 810G، وشهادة IP68 التي تعني 

أن الهاتف مصمم لمقاومة المياه والغبار.
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هاتف متطور من vivo قريبًا
شــركة  أعلنت 
vivo الصينيـة 
نيتهــــا  عــــن 
الكشــــف عـن 
جديــد  هاتــف 
ســيكون واحداً 
مــن أفـضــــل 

الهواتف الذكية، وســيكون الهاتف قادراً على التعامل مع شــبكات 
الجيــل الخامس الخلويــة 5G. كما من المفتــرض أن يأتي الهاتف 
الجديــد تحت عامة APEX التجارية، ويزود بشاشــة عالية الدقة 

بتردد 120 هيرتزا.

HTC تعود لسوق الهواتف
 ،H T C قــــــررت 
الكشــف عــن هاتف 
ذكــي ســيكون مــن 
بيــن أكثــر الهواتف 
تطوراً، وله القـــدرة 
علــى العمـــل مــــع 
شبكات 5G الخلوية.

 ،U13 PLUS 5G ويتوقع الخبراء أن يحمل الهاتف الجديد اســم
ويحصــل علــى معالــج Snapdragon 865، ومــزود بمنفذ 
UCB-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC، وبطارية 4000 

ميلي أمبير بميزة الشحن السريع.

هواتف Realme تنافس
ت  ر طـــــــو
 ،Realme
تــــــف  هــوا
مـمـيــــــــزة 
بمواصفــات 
ة  ز ممتـــــــا
وقـــــــدرات 

تصويــر عالية، ومنها جاء Realme 6 الذي حصل على شاشــة 
بمقــاس 6.5، وبطارية 4300 ميلي أمبير. أما الكاميرا األساســية 
فرباعية العدســة بدقــة )2+2+12+64( ميغابيكســل، والكاميرا 

األمامية مزدوجة العدسة بدقة )8+16( ميغابيكسل.

هاتف رخيص من “غوغل”
“غوغل”   تعتزم 
الكشــــــف عــن 
 ،P i x e l  4 a
الـــذي ينتمـــــي 
لفئـــة الهواتـــف 
لمتوســــطـــة،  ا
بسعر 200 دوالر 
تقريباً، لينافــــس 

هواتف سامســونغ وهواوي، وهو مزود بكاميرا أساســية موجودة 
 Snapdragon 730 على واجهته الخلفية. وسـيعمل الهاتف بمعالج

أو Snapdragon 765، وبطارية سعة 3000 ميلي أمبير.

RedmiNote9Pro بمواصفات مميزة
تستعد شركة شاومي إلطاق 
هاتــف الجديد، بشاشــة 6.39 
بوصة بدقة FHD+من  دون 
أي نوتش، نســبة العرض إلى 
االرتفاع 20:9، وكاميرا بدقة 
16M. كما يمتاز بمعالج ثماني 
النواة مزود بمجموعة شرائح 

.720G سناب دراغون
ويمتلك الهاتف كاميرا رباعية 

في العمق، تضم مستشــعراً رئيســياً بدقة 48MP، وعدسة بزاوية 
فائقة االتساع بدقة 8 ميغابكسل.

سامسونغ تنافس “الفئة المتوسطة”
تعتزم شـــركة 
سـامسونغ على 
طــرح هاتــف 
 G a l a x y
A31، بســـعر 
ومواصفــــات 

.MediaTek تنافسية، وهو مزود بمعالج ثماني النوى من
وســيزود الجهاز بمنفذ USB-C للشــحن ونقل البيانات، وبطارية 
بســعة 5000 ميلي أمبير، ونظام تشــغيل “أندرويد - 10” وأنظمة 
لتحديد المواقع عبر األقمار الصناعية، وماسح لبصمات األصابع، 

وخاصية التعرف على الوجوه.
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“سويوز - 2” تدخل السوق األميركية

سمحت الســلطات األميركية  لشركة تابعة لوكالة الفضاء الروسية 
“روس كوســموس” ببيع الصواريخ الفضائية “ســويوز - 2” من 
الفئــة الخفيفة والمتوســطة في الواليات المتحــدة االميركية، وذلك 
للمــرة األولى علــى اإلطاق.كذلك حصلت الشــركة على إذن من 
واشــنطن لتقديــم خدمات الســفر إلى الفضــاء الكونــي، على متن 

المركبات الفضائية المأهولة من طراز “سويوز إم إس”.
وتسوق شــركة International Launch Services في الوقت 
الحالــي بالســوق األميركية الصاروخ الروســي “بروتــون - إم”، 

والصواريخ الناقلة من فئة “أنغارا”.

هواتف مرصعة بالذهب والياقوت
أعلنت شــركة 
Caviar عــن 
نيتهــا إطــاق 
عـــــــة  مجمـو
هواتـــف  مــن 
 Galaxy S20
Ultra مرصعة 
هــــــب  لــذ بـا
ر  ألحـجــــا وا
 ، يـمــــــة لكر ا

 Galaxy عدة نماذج مــن هواتف Fortune وســتضم مجموعــة
S20 Ultra، بعضها ســيكون مرصعاً بالذهــب والبعض اآلخر 
ستدخل في تصميم هيكله الخارجي بعض أحجار العقيق والياقوت 
األزرق، كما ســتطرح  نماذج مــن Galaxy S20 Ultra مزينة 
بالتيتانيــوم، وأخــرى مزينــة بجلد التمســاح والذهب، وســتتزين 
واجهات هياكلها الخلفية برســومات مســتوحاة من أوراق اللعب، 
وســتكون منها نسخة مرسوم عليها جوكر ذهبي، و4 نسخ أخرى 

تتزين بشعارات “القص” األربعة.

أداة لمراقبة اإلطارات من “بريجستون”

تواصل “بريجستون الشرق األوسط وإفريقيا” مسيرة االبتكار لتلبية 
متطلبات سيارات المستقبل، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة. وتعتبر 
تقنية “سمارت سترين سينســور” المزودة بأدوات إنترنت األشياء، 
أحدث تقنيات الشــركة في هذا المجال، التي تمكن صاحب الســيارة 
من تتبع ضغط الهواء في اإلطارات ودرجة حرارتها، وقياس التغير 
الديناميكي في الضغط والتي تظهر عندما يكون اإلطار قيد االستخدام.

وعبر مدير “بريجســتون”، ستيفانو سانشيني: خال مشاركته في 
مؤتمر الشرق األوسط للتنقل الذكي بدبي، عن رؤية “بريجستون” 
في تحويل وظائف ودور اإلطارات، حيث تهدف الشركة إلى جعل 

اإلطارات أداة لجمع المعلومات حول أداء السيارة وسامتها.

مترجم خاص بالمؤتمرات من “بوش”
أعـلــنــــــت 
مجمــوعـــة 
“بــــــوش” 
لـتـوريــــــد 
التكنولوجيـا 
والخدمـات، 
عن تحســين 
مـنـصـــــــة 
مـهـــــا  نظـا

DICENTIS لعقد المؤتمرات عبر اإلنترنت من خال طرح أداة 
جديــدة الختيار اللغــة DICENTIS Flush تقوم بدعم 100 لغة 
يوفرها مترجمون بشكل فوري، وواجهة مستقلة عن المنصة تدعم 

لوحات التحكم باللمس من طرف ثالث.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مســاعي الشركة لتوسيع مجموعة في 
تنظيم المؤتمرات الرقميــة القائمة على تقنية بروتوكول اإلنترنت، 
لتزويد الشــركات والمؤسســات بمنصة للتواصل سهلة االستخدام. 
وستتوفر أداة تحديد اللغة الذكية DICENTIS Flush حول العالم 

اعتباراً من ابريل/نيسان 2020.
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نظام جديد في هواتف “غوغل”

كشــفت غوغل عن نظام جديد موجود في هواتف غوغل “بيكســل 
4” ال يحتاج إلى اســتخدام اليدين على اإلطاق، والمعروف باســم 
“ســولي”، وتســمح تلك التقنية على “بيكســل 4” بتسجيل صورة 
تفصيلية للمســتخدم وجسمه، بحيث ال يعمل الرادار إال عند تشغيله 
مــن قبل صاحب الهاتف فقط، وال يقبل إيماءات إال من المســتخدم 
نفسه، بحيث ال يقلق الشخص من أي مخاوف مرتبطة بالخصوصية 
عند استخدام رادار “ســولي”، ويعمل المطورين حالياً على إنشاء 
خوارزميات جديدة لتشــغيل البرنامج عبر اإليماءات إلضافة مهام 

جديدة يمكن أن يقوم بها الرادار.

هاتف يكتسح عالم األجهزة الذكية

تســتعد شــركة Fujitsu اليابانية إلطاق هاتــف جديد لتنافس من 
 Fujitsu خالــه أحدث هواتف آبل وسامســونغ، وســيأتي هاتــف
Arrows 5G بتقنيــات متطورة تمنحه ســرعة كبيرة في معالجة 
.5G البيانات، وتمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية

وسيحصل الهاتف على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معايير 
 Snapdragon العالمية، وســيمنحه األداء الممتاز معالــج IP68
865، أما الكاميرا األساســية له فســتكون ثاثية العدســة، لها قدرة 
تقريب بصري بمعدل 3X، وإمكانية على التقاط صور عالية الدقة 

في الظام بفضل فتحات عدساتها الكبيرة.

PlayStation5 سوني تكشف مواصفات
كشــــــــفـــت 
شــركة سوني 
عـــن بعـــض 
مواصـفــــات 
مـنـصتـهــــــا 
ة  يــــــد لـجـد ا
أللعاب الفيديو 
 P l a y
 .Station 5
ومــن أهــم ما 

ستحصل عليه هذه المنصة معالجات AMD Zen 2 CPU بتردد 
 AMD RDNA يصل إلى 3.5 غيغاهيرتز، ومعالج رســوميات
2، تمنحها جميعاً قدرة على معالجة الصور والفيديوهات بســرعة 
 Xbox 8، وكمنصاتK4 وK كبيرة جداً، والتعامل مع فيديوهات
Series X حصلــت علــى قــرص تخزيــن داخلي  SSD بســعة 
825 غيغابايت، لكن ذاكرة الوصول العشــوائي فيها أتت من نوع 
GDDR6 وبحجــم 16 غيغابايــت، تملك القــدرة على التعامل مع 

بيانات يصل حجمها إلى 448 غيغابايت خال ثانية واحدة.

هاتف سامسونغ يتحدى النار والكسر
تستعد شركة 
ســامســونغ 
ق  طـــــا إل
تـــــــف  هــا
بـقـــــدرات 
فائقة ومتانـة 
ة  كـبـيـــــــر
وســـيـكـون 
تـــــف  لـهــا

Galaxy S20 Ultra قدرة على مقاومة النار والكسر والخدوش.
وحــاول أحد الخبراء ثني الهاتف من الجهتين ليبدي الجهاز مقاومة 
كبيرة، ويصمد هيكله وشاشــته دون أن ينثنيا أو ينكسرا، والختبار 
مقاومــة الهاتف للخدوش قام الخبيــر بتجريح مختلف أجزاء هيكله 
بشــفرة حــادة، إذ أظهر الزجاج الواقي للشاشــة والزجــاج الواقي 
للكاميرات مقاومة ممتازة، أما طاء الهيكل فتعرض ألضرار كبيرة 
من خدوش الشــفرة، أما اختبار تحمــل النار فأظهر القدرة الممتازة 
لشاشــة الهاتف على تحمل اللهب، إذ وبعد تعريضها لشــعلة اللهب 

أكثر من نصف دقيقة استمرت بالعمل بشكل فعال.
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طائرات “الميدل إيست” بحّلة جديدة

انتهت عملية التجميع ألول طائرة “إيرباص A321 نيو” لشركة 
طيران الشرق األوسط في مدينة هامبورغ.

والطائرة، هي واحدة من 11 طائرة، كانت شــركة طيران الشرق 
األوسط قد اشترتها من “إيرباص” عام 2016.

وتتميز طائرة “إيرباص A321 نيو” بمقصورة رحبة مع أجهزة 
ترفيه متطورة، بما فيها خدمة اإلنترنت.

كما تتميز الطائرة أيضاً، بكفاية التشــغيل، حيث توفر وقود بنسبة 
15 % مقارنة مع الطائرات الحالية.

الصين: طائرة إقليمية محلية الصنع

سيقوم طراز جديد من طائرة قصيرة المدى طورتها الصين بشكل 
ذاتي، برحلته األولى في النصف الثاني من العام الجاري، واستؤنف 
تصنيع “شينتشو - 700” في قاعدة بحثية في شيآن، حاضرة مقاطعة 
شنشــي بشمال غربي الصين، وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، 
وفــق ما ذكرت  شــركة شــيآن لصناعة الطائرات التابعة لشــركة 
صناعة الطائرات الصينية. وتمثل الطائرة ذات المحرك التوربيني 
جيالً جديــداً من الطائرات اإلقليمية، وتتميــز بتصميم هيكلي أكثر 
فعالية وتكنولوجيا متقدمة، فضالً عن قدرتها على استيعاب ما يصل 
إلــى 70 راكبــاً. وتم تلقي 285 طلباً من 11 شــركة طيران محلية 

وأجنبية لشراء “شينتشو - 700”.

دبي لصناعات الطيران تشتري سنداتها
عـلــنــــت  أ
بـــــــي  د “
لصناعــات 
الطيـران”، 
نــهـــــــــا  أ
نفت  ســــتأ ا
مــــــج  برنا
إعادة شراء 
لســندات،  ا

مبينــةً أنــه منذ بــدء البرنامج فــي منتصف عــام 2018، أعادت 
الشــركة شــراء ما يقارب 485 مليــون دوالر أميركي من المبلغ 
الرئيســي للســندات، ولديها تفويض إلعادة شــراء سندات أخرى 

بقيمة 115 مليون دوالر.
وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة دبي لصناعــات الطيران، فيروز 
تارابور: لدينا حالياً 5 شــرائح من الديون غير المسددة، وفي حين 
أن ســندات االســتحقاق طويلة األجل هي أكثر الســندات المقومة 
بأقل من قيمتها، فإننا نعتزم إعادة شــراء الســندات المتاحة في كل 

شريحة بمستويات سعرية مناسبة.

سياسة إعفاء من “العربية للطيران”

أعلنــت “العربيــة للطيــران”، عــن انتهاج سياســة جديــدة تتيح 
لعمالئهــا مزيداً من المرونة في تغيير مواعيد الســفر مع إعفائهم 
من الرســوم المترتبة على ذلك في ضـوء القيـود المفروضة حالياً 

على الســـفـر.
وأوضحــت “العربيــة للطيــران”، أنــه بإمــكان العمــالء تعديل 
حجوزاتهم الحالية والجديدة الصادرة حتى تاريخ 31 مارس/آذار 

.2020
وأشارت الشركة، إلى انه يمكن تغيير مواعيد السفر إلى أي تاريخ 

آخر، حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2020.
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للســيارات التي خضعت لفحص “وي كاش أني كار” حاجــز المليار درهم )272 
مليــون دوالر(، في حيــن كانت “تويوتــا” و“نيســان” و“فورد” أكثــر العالمات 
رواجاً بين الراغبين في بيع سياراتهم المستعملة. وعند النظر إلى أفضل طرازات 
السيارات مبيعاً، احتلت “ميتسوبيشي باجيرو”، و“نيســان ألتيما”، و“بي إم دبليو 
إكس 5” الصدارة. بينما كانت “فيراري بيستا”، و“رولس رويس كالينان”، أعلى 

السيارات المستخدمة المباعة قيمة.
العالمات األطول اقتناًء

بالنسبة الى عالمات السيارات التي احتفظ بها مالكوها ألطول فترة قبل اتخاذ قرار 
بيعها، تبيّن أّن قرابة ثلــث مالكي “تويوتا” )26 %( و“نيســان” )28 %( وفورد 
)30 %( قادوا ســياراتهم لفترة تجاوزت العشر ســنوات. وارتفعت هذه النسبة في 
فئة الســيارات الفاخرة لتصل إلى 39 % من مالك “بورشــه” و46 % من مالكي 
“بي إم دبليو”. في حين احتفظ أكثر من نصف مالكي “مرســيدس” بسياراتهم لمدة 

ال تقل عن 6 سنوات.
أضاف شــاند: “تُعد ســوق اإلمارات فريدة من نوعها، إذ يُغيّر الكثيــر من مالكي 
الســيارات مركباتهم كل 3 إلى 4 سنوات في المتوســط، مقارنة بـ8 إلى 9 سنوات 
في باقي العالم. ومع ذلك، تعاملنا في العام الماضي مع عدد كبير من العمالء الذين 
احتفظوا بسياراتهم لمدة 5 أو 6 سنوات قبل اتخاذ قرار بيعها وهم يبحثون اآلن عن 

استبدالها بسيارة مستعملة أخرى”.
جدير بالذكر، أن موقع “وي كاش أني كار” يوفر لعمالئه ولمستخدمي دوبيزل في 
يتيح الوصول إلى شبكة كبيرة من مشتري السيارات.اإلمارات، خدمة بيع الســيارات من خالل تقنية المــزاد اإللكتروني المتطور الذي 

قطاع السيارات المستعملة: سوق واعدة  في اإلمارات

الحظت الشــركة المتخصصة  في بيع الســيارات 
مقابل النقد الفوري، والتي تتخذ من اإلمارات مقراً 
لها، وجود اتجاهات محددة تميّز مقتني السيارات، 
منها تفضيلهم لعالمات تجاريــة معينة أثناء بحثهم 
عن السيارات المستعملة، إضافة إلى اختالف مدة 

اقتناء السيارة بحسب نوعية كل منها.
وفي هذا الســياق، قال المؤســس الشــريك لموقع 
“وي كاش أنــي كار” فايز شــاند: “شــهدنا على 
مدى الســنوات الســت الماضية في الســوق نمو 
قطــاع الســيارات المســتعملة بوتيــرة ســريعة. 
وتعاملنــا فــي عــام 2019 مــع أكثر مــن 100 
ألف عميــل والحظنا بعــض االتجاهــات المثيرة 
لالهتمام، بما في ذلك عالمات الســيارات األكثر 
شعبية بين الراغبين في البيع، ومدة ملكية السيارة 
قبل اتخاذ قــرار بيعها. ويبدو أّن هــذا العام قد بدأ 
بنفس الزخــم ونتطلــع لرؤية مدى التطــور الذي 

سيصل إليه السوق”.
سوق كبيرة

شهدت سوق السيارات المســتعملة في اإلمارات 
نمواً مطرداً بين عامي 2015 و2020، بالتوازي 
مع زيــادة قيمة الســيارات المســتعملة وانخفاض 
متوســط فترة ملكية الســيارة. واعتباراً من الربع 
األخير مــن عــام 2019، نما ســوق الســيارات 
المســتعملة في  دولة اإلمارات إلــى 11.2 مليار 
درهــم )3 مليــارات دوالر(. وكشــفت تحليالت 
الســوق أن المشــترين يبحثــون عــن ســيارات 
مستعملة للبيع في دبي بمعدل يتراوح بين 4 و10 

مرات أكثر من السيارات الجديدة.
وبعد االنخفاض الحاد في أسعار النفط التي أثرت 
على االقتصــاد العالمي، كان هنــاك انخفاض في 
الطلب على الســيارات الجديدة. وقد أدى ذلك إلى 

زيادة مبيعات السيارات المستعملة في اإلمارات.
ً السيارات األكثر رواجا

خالل العــام الماضي، تجاوزت القيمــة اإلجمالية 

أظهرت دراسة أعدتها شركة “وي كاش أني كار” Wecashanycar.com التابعة لدوبيزل، أن هناك تحواًل كبيراً نحو 
اقتناء السيارات المستعملة في دولة اإلمارات، حيث قام 35 % ممن باعوا سياراتهم خالل عام 2019 باستبدالها 

بأخرى مستعملة.
وفي وقت سابق من العام الماضي كشفت “دوبيزل موتورز” عن تفضيل 9 من كل 10 مستطلعين شراء سيارة 

مستعملة عوضًا عن الجديدة، ما يبرز النمو الكبير الحاصل في القطاع.

فايز شاند
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“ستروين” تكشف عن DS9 الفارهة
كشـــفت شــركة 
ســــترويـن، عن 
 DS 9 ســيارتها
خــال  الفارهــة 
معرض  فعاليات 

جنيف الدولي للســيارات، وتقف السيارة على قاعدة عجات بطول 
2.90متر. كما تتألق السيارة بالخطوط االنسيابية المميزة لموديات 
الكوبيه على المؤخرة، وتعتمد على نظام أوتوماتيكي للصف، ونظام 
للرؤية الليلية باألشــعة تحــت الحمراء، كما تعتمــد على نظام دفع 
هجين Plug-in بقوة 225 حصان، تصل به إلى مدى سير يتراوح 

من 40 إلى 50 كلم. وتتوفر من السيارة نسخة بقوة 250 حصان.

أحدث اإلصدارات من “فولكسفاغن”
كشــــفت شــــركة 
عـن  فولكســفاغـن 
 Atlas ســــيارتها 
 Cross Sport
الجديـــدة، الـتــــي 
 SUV تنتمــي لفئة

الكوبيه.
وتأتي السيارة Atlas Cross Sport الجديدة بأبعاد ضخمة. ولم 
تفصح “فولكسفاغن” حتى اآلن عن معدالت آداء أو قيم استهاك 
ســيارتها Atlas Cross Sport، التــي تأتــي مزودة بكشــافات 

LED وأجهزة قياس رقمية.

“أودي” تستعد إلطالق A3 الجديدة
شــركة  تســـتعد 
أودي إلطـــــاق 
من  الرابع  الجيل 
 A3 ســـــيارتها 
بحلول  المدمجــة 
مايو/أيار 2020.

تجهـيـــز  وتــــم 
.Stop-and-go بمساعد القيادة في الزحام مع وظيفة A3 السيارة

وأشارت الشــركة التابعة لمجموعة فولكسفاغن األلمانية، إلى أنها 
دعمــت بعض محــركات الســيارة بمولد بدء مع تقنيــة 48 فولت، 

للمساعدة على توفير ما يصل إلى 0.4 ليتر من البنزين.

“أستون مارتن فالكيري” في الطرقات

عقب فترة االختبارات الناجحة التي اســتكملتها السيارة على عدد 
من مســارات االختبارات، تستهل سيارة أســتون مارتن فالكيري 

مرحلة االختبارات على الطرقات السريعة العامة.
وتجول السيارة التي يقودها سائق االختبارات المخضرم لدى شركة 
أســتون مارتن، كريس جودوين، الطرقات بالقرب من سيلفرستون 

في نورثهامبتونشاير بالمملكة المتحدة.
ويعتزم فريق مهندسي أستون مارتن وريد بول أدفانسد تكنولوجيز، 
إطاق سلســلة مــن االختبارات الفعلية بالتزامــن مع قُرب انطاق 

أولى عمليات التسليم إلى العماء في النصف الثاني من عام 2020.

“تسال” تدعم Model3 بتجهيزات جديدة

أعلنت شــركة تسا، عن تقديم حزمة Track Package الجديدة 
أليقونتهــا Model 3، والتــي تقــدم للســيارة الكهربائيــة تحديثاً 

للبرنامج والتجهيزات الخاصة بالقيادة على حلبات السباق.
وتضــم الحزمة الجديــدة، تحديثات علــى البرنامــج والتجهيزات 

الخاصة بأسلوب القيادة الرياضي.
يشــار إلى أن البرنامج الجديد، يتضمن خرائط األقمار الصناعية، 
ومقياس قوة G، ومقياس التســارع، ووضع بروتوكول الســباق، 
حيــث يمكــن تحديد موضع خــط البداية والنهاية عــن طريق قائد 

السيارة نفسه.
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Corvette C8 الوحش من “شيفروليه”
طـلـقـــــــت  أ
“شـيفروليه” 
األميركيـــــة 
ســـــيارتـهـا 
 Corvette
C8 الجديدة، 
تنتمــي  التـي 

لفئة الموديات السوبر رياضية. وتعتمد سيارة الجيل الثامن الجديد 
 V8 على ســواعد محرك سحب طبيعي أوسط ثماني األسطوانات
سعة 6.2 ليتر، ويزأر بقوة 369 كيلوواط/495 حصان، مع عزم 

دوران أقصى يبلغ 637 نيوتن متر.

اللجوء إلى الطبيعة لصناعة السيارات

تغزو المواد المستدامة والمواد المعاد تدويرها عالم السيارات حالياً 
من أجل الحفاظ على البيئة ومواردها مثل البلوط والراتان وأوراق 

األناناس وألياف طبيعية من نبات األوكالبتوس.
ويرى رئيس شــركة دايملر األلمانية، أوال كيلنيوس، أن االقتصار 
علــى أنظمة الدفــع الصديقة للبيئة لم يعد كافيــاً، فمن أجل أن تملك 
السيارة والشركة المنتجة لها مستقبلها ال بد من تقليل استخدام المواد 
والطاقة وإعادة استخدام األجزاء واالعتماد على المواد الخام المعاد 
تدويرها. وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان اســتدامة المنتج بأكمله 

وعملية إنتاجه، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

“بورش” تطلق أحدث تصاميمها
بــورش  أعلنــت 
عــــن الموديـــل 
Turbo S الجديد 
من أيقونتها 911 
الرياضية بحلول 

أبريل/نيسـان.
ويعتمــد الموديل 

Turbo S الجديد، على محرك سداسي األسطوانات تنطلق بورشه 
Turbo S من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.7 ثانية فقط، 
في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 330 كلم/س. أما معدل 

االستهاك فيبلغ 11.1 لتر/100 كلم.

MORPHOZ ... أحدث سيارة من “رينو”

اســـتعرضت شــــركة رينــو ســـيارة اختبارية جديــدة، وصفها 
الكثيرون بأنها ستشكل أساساً لمركبات المستقبل.

وجاءت سيارة MORPHOZ متميزة للغاية من الناحية التصميمة 
لهيكلها، فقد خا هيكلها الخارجي من قبضات األبواب، واســتبدلت 
بلوحــات تعمــل باللمس لفتح وإقفــال األبواب، كما اســتعيض عن 
المرايا الجانبية بكاميرات تظهر حركة الطريق للسائق على شاشات 
داخلية، وحصلت هذه السيارة على أنظمة لشحن الهواتف واألجهزة 
الذكية الســلكياً، باإلضافة لكونها صديقــة للبيئة وتعمل بالكهرباء، 
وزودت أيضــاً بتقنيات خاصة تســمح بشــحنها الســلكياً إذ يخطط 

لتزويد الطرق مستقباً بوحدات شحن السلكي للسيارات.

XM3 و“رينو سامسونغ” تطرح ...
أعـلـنــــت 
شـــــركــة 
ريــنـــــــو 
سامسونغ، 
عن إطاق 
ســــيارتها 
XM3 من 

فئة الســـيارات متعـددة األغـراض ذات التجهيـز الرياضـي.
وتأتي ســيارة XM3 في فئتين، األولى بمحرك بنزين تربو ســعة 
1.3 ليتــر ومعه ناقل حركــة يعطي 7 ســرعات، والثاني بمحرك 

بنزين سعة 1.6 ليتر.
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جائزة سيارة العام من اختيار الجمهور
بيجــو 508  حصــدت 
جائزة “سيارة العام من 
اختيــار الجمهور” في 
حفل جوائز سيارة العام 
2020 بالشرق األوسط 
 ، )M E C O T Y (
عبــر التصويــت على 

االنترنت، حيث حصلت على أكبر عدد من األصوات من بين جميع 
الســيارات المرشحة بسبب جمال تصميمها الخارجي وتكنولوجتها 
المتطــورة. وتأتــي هــذه الجائزة المرموقــة بينما تواصــل ماركة 

السيارات الفرنسية عودتها القوية في الشرق األوسط.

MG Motor مركبة كهربائية من
شــركة  أعلنــت 
 MG Motor
أن أسعار مركبة 
 MG ZS EV
كليـــاً  الجديـــدة 
المنطقــة،  فــي 
المركبة  وترتكز 

 MG ZS على طــراز )SUV( الرياضيــة متعدّدة االســتعماالت
الشــهير، وهي تُعتبَــر أول مركبــة كهربائية بالكامــل من العامة 
التجارية البريطانية المصنعة في الصين. وتبدأ أســعار السيارة من 

25 ألف دوالر أميركي.

GT Cabrio مانسوري تعدل كونتيننتال
مانسوري  شركة  أجرت 
تعديات تقنية وتصميمية 
بنتلـي  الســـــيـارة  علـى 
 Continental  GT
Cabrio لزيادة معدالت 

األداء ومنحهــا المزيــد من التفرد. وأوضحــت أن التعديات، التي 
أُجريت على المحرك ثماني األســطوانات على شكل V بقوة 550 
حصان، ســاعد على تقليص زمن التســارع من الثبــات إلى 100 

كلم/س إلى 3.8 ثانية، والوصول إلى السرعة القصوى 330 كلم.
تتميز النسخة المعدلة بطاء خاص باللون األسود المطفأ مع لمسات 

لونية تتألق باألخضر Chomoxit على بعض المكونات بالسيارة.

... وتتعاون مع مصمم أزياء
كشـــفـــت شــركة 
مـانســــوري، عـن 
نســخة معدلــة من 
ســيارة مرســيدس 
الفئــة G، بالتعاون 
األزياء  مصمم  مع 
الشهير فيليب بلين. 

وتعتمد السيارة المعدلة، والتي تحمل االسم Star Trooper، على 
 AMG G63 - 20th Anniversary Edition سيارة مرسيدس
بقوة 585 حصان/850 نيوتن متر لعزم الدوران األقصى، وتتميز 
Star Trooper من خال توقيعات متعددة لمصمم األزياء الشهير.

فيات تقدم أحدث تصاميمها
أعلنت “فيــات” عن إطاق 
موديل كهربائي من سيارتها 
500 الصغيــرة، حيث يدفع 
السيارة  الكهربائي  المحرك 
من الثبات إلى 100 كلم/س 
في غضــون 9 ثــوان، كما 

يصل بها إلى السرعة القصوى 150 كلم/س، كما تم تجهيز السيارة 
بطاقم بطاريات أسفل أرضية التحميل المسطحة، التي تمنح السيارة 
القدرة على بلوغ مدى السير 320 كلم. ودعمت فيات سيارتها 500 
الكهربائية بالعديد من األنظمة اإللكترونية المساعدة مثل نظام الحفاظ 

على مسافة األمان، وكاميرا 360 درجة، ومساعد الزاوية الميتة.

“دودج” تعتزم إطالق أقوى سياراتها
تستعد شــركة دودج 
هــذا العــام إلطــاق 
سيارة بيك آب مميزة، 
إحدى  ســتكون  التي 

أقوى مركباتها.
 Ram وقــد جــاءت
 R e a b l e  T R X

بهيــكل كبير يوحــي بالقوة، وعجاتهــا العماقــة المدعمة بنظام 
تعليق خاص يســاعد المركبة على اجتيار أصعب الطرق وأكثرها 
وعــورة. ومــن النقاط الجماليــة األخرى  تداخل اللونين األســود 

والفضي في تصميم العديد من أجزاء الهيكل.
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Plus Four مورجان” تعيد إحياء“
أعلنت شــركة 
مورجـــــــان 
إطــاق  عــن 
ســـيـارتـهـــا 
الرودســـــتر 
 Plus Four

الجديدة خال فصل الصيف المقبل، وتعتمد الســيارة على  سواعد 
محــرك من شــركة بي إم دبليــو، والذي يعتبر أهــم التجديدات في 
السيارة الرودستر. ويأتي محرك التربو رباعي األسطوانات بسعة 
2 ليتر ويولد قوة 190 كيلوواط/258 حصان، كما تم تجهيز سيارة  

Plus Four بناقل حركة أوتوماتيكي.

i4 من “بي إم دبليو”
شركة  كشــفت 
بــي إم دبليــــو 
عـن الســـيـارة 
 i4 الكهربائيــة 
االختباريــــة، 
التي تنتمي للفئة 

المتوسطة.
وتعتمــد ســيارة i4 االختبارية علــى محرك كهربائــي بقوة 390 
كيلــوواط/530 حصــان، تتضافــر جهــوده مع بطارية ســعة 80 
كيلوواط ســاعة تقريباً. وتمتاز i4 الكهربائية بمدى سير يصل إلى 

.WLTP 600 كلم وفقاً لمعيار

شركة سويدية تقدم سوبر هايبر كار
طورت شركة 
الســـــيـارات 
الســـويـديـــة 
“كوينجسـيج” 
سـيارة جديـدة 
مـــن فـئــــــة 

السيارات ذات المقاعد األربعة، بمحرك هجين بقوة 1700 حصان، 
كما ان جسم السيارة مصنوع من ألياف الكربون.

وقالت HG شــركة، إن السيارة تستطيع الوصول إلى سرعة 100 
كيلومتر في الساعة خال 1.9 ثانية بعد انطاقها، وتصل سرعتها 

القصوى إلى أكثر من 400 كيلومتر في الساعة.

موديل رياضي حديث من “سوبارو”
أعلنـت شــــركـة 
ســوبارو اليابانية 
عن طــرح الجيل 
مـــــن  الجديـــــد 
 W R X  S T i
الرياضية في عام 

.2021
ويتميز الجيل الجديد، المدعم بنظام كبح محســن من خال المامح 
مفتولة العضات على مبيت العجات، والبروز القصير، والعناصر 
المصنوعــة من ألياف الكربون، واالســبويلر الخلفــي، فضاً عن 

التصميم الجديد لغطاء حيز المحرك مع فتحات التهوية.

... وتكشف عن مالمح موديل جديد
كشــفت شركة 
عـن  هيونـداي 
 N الموديـــــل 
الجديــــد مـــن 
 i20 ســـيارتها
الصغـيــــــرة، 

التي تتميز باســبويلر كبير لحافة السقف، والمئزر األمامي الجديد، 
والتصميــم المميز للعتبــات الجانبية، والمئزر الخلفــي، كما يمتاز 
بضبط جديــد لمجموعة التعليق، وتعديل لنظام التوجيه، فضاً عن 
نظــام الكبح الفائــق، ولم تفصح “هيونداي” عــن أي بيانات تتعلق 

بمعدالت أداء الموديل  الجديد.

“هيونداي” تطلق أحدث تصاميمها
كشــفت شركة 
 ، ي ا نــــد هيـو
عــن الموديــل 
ص  لـخــــــــا ا
 Advantage
ســيارتها  مـن 

 Kona الكهربائيــة، ويتمتــع الموديــل الخاص Kona Electric
Electric Advantage الجديــد ببعض التجهيزات اإلضافية مثل 
نظام الماحة - الراديو، نظام صوتي فائق، كاميرا الرجوع للخلف، 
الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة، وظيفة تدفئة 

المقاعد، المقود، والزجاج الخلفي المعتم.
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سيارة Apex الخارقة

كشفت شركة Apex عن ســيارتها الكهربائية AP-0 الرياضية، 
التــي تتمتع بمعــدالت أداء خارقة، حيث تمتاز بخفة الوزن بفضل 
االعتماد بشــكل كبير على الكربون في تصنيع الجســم والشاسيه، 
وتجهيزها بأبواب مجنحة مع اثنين من الكاميرات بدالً من المرايا 
الجانبيــة، إلى جانب شاشــة بتقنية الهولوغــرام لعرض محتويات 
الواقــع المعزز Augmented Reality وأنظمة قيادة مســاعدة 

تعتمد على تقنية الليدار.
باإلضافة إلى ذلك، تم تجهيزالســيارة بمقاعد سباقات، وتابلت في 

الكونسول األوسط الستعمال نظام الملتيميديا.

أقوى سيارة رياضية من “مرسيدس”

أطلقت مرســيدس ســيارة AMG A45 S، وُصنفت على الرغم 
من صغر حجمها من بين أقوى الســيارات الشبابية، حيث تمكنت 
 Nürburgring مؤخــراً من تحقيق أرقام قياســية واجتازت حلبة
التي تسمى “الجحيم األخضر” في ألمانيا بزمن يقل عن 8 دقائق، 

متفوقة على العديد من السيارات الرياضية المنافسة.
كذلك، حصلت سيارة AMG A45 S على هيكل هاتشباك مميز، 
مزود بالعديــد من التعديات التي تمنحها الثبات على الســرعات 
العاليــة، فأتت بعجات رياضية عريضــة، وجناح هوائي خلفي، 
وفتحات هوائيــة كبيرة وممتص صدمات أمامــي مصمم بطريقة 

خاصة.

Chiron نسخة “بوغاتي” الخاصة من

كشفت شركة بوغاتي عن الموديل الخاص Pur Sport من سيارتها 
Chiron، والتي يقتصر إنتاجها على 60 نسخة فقط.

تتميــز Chiron Pur Sport مــن خال فتحــات التهوية الضخمة 
علــى مقدمة الســيارة، والعديد من أســطح الكربون الشــفاف على 
جســم السيارة، والناشر الخلفي الضخم، فضاً عن مجموعة العادم 
المصنوعــة مــن التيتانيوم، والجنــاح الخلفي، وتقــف على جنوط 
مصنوعة من الماغنســيوم قياس 20 بوصة في األمام و21 بوصة 
فــي الخلــف. وتتمتع الســيارة التي تزن 1980 كلــغ، بضبط جديد 

لمجموعة التعليق مع نوابض صلبة.

سيارة Bacalar الجديدة

 Bacalar بإزاحة الستار عن سيارة Bentley Mulliner قامت
الجديدة كلّياً، وذلك في مقّر شركة Bentley بكرو في إنكلترا.

وتتميّز هذه السيارة الفاخرة عالية األداء )Grand Tourer( بكونها 
أندر سيارة Bentley ببابين في العصر الحالي، وهي تشّكل التعبير 
األقصى عن القيادة المكشوفة الفاخرة بسيارة من مقعدين، وبالتالي 
Bent-  تقود بقّوة العودة إلى قطاع صناعة المركبات الراقية لشركة

ley Mulliner، التي تُعدّ األقدم في العالم لصناعة المركبات.
ويجري العمل على ابتكار 12 ســيارة فقط من هذا الطراز المثير 
باإلصـــدار المحـــدود، ممــا يضمـــن أن تبقى ســــــيارة نـــادرة 

وحصرية جداً.
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إطالق دراجة نارية بدفع كهربائي

“فولفو” تستدعي عدداً من سياراتها

شــــركة  كشـــفـــت 
Sarolea عـــــــن 
 N60 دراجـتـهــــــا
MM.0 الجديـدة،  1
على  تعتمــــد  التــي 
نظام دفــع كهربائي، 
وتشــــتـمـل الدراجـة 

على هيكل أحادي من ألياف الكربون، وكذلك تعليق العجلة الخلفية 
وتقف الدراجة على عجات مســبوكة مــن معدن خفيف قياس 17 
بوصة، ومع تقنية شحن سريع تستغرق عملية شحن البطارية بنسبة 

80 % من سعة البطارية حوالى 20 دقيقة.

شــركة  أعلنت 
فولـفـــو كارز، 
مـهــــا  عـتـزا ا
اســـــتـدعـــاء 
حـوالـــى 736 
ألـف ســــيـارة 

بسبب مشكات في نظام الطوارئ اآللي في المكابح. وقال المتحدث 
باسم شركة فولفو، ستيفان إلفستروم، إنه ال توجد تقارير عن حوادث 
وقعت بســبب هذه المشكلة، وتعتزم الشــركة التواصل مع العماء 
من أصحاب هذه السيارات لتحديث برنامج الكمبيوتر المسؤول عن 

تشغيل نظام المكابح اآللي.

كونيجسيج تزود Gemera بـ4 محركات
كشـفت شــركة 
كونيجسيج عن 
الهايبــر كـــار 
 ،G e m e r a
تتمتـــع  التـــي 
بمعــدالت أداء 

 Plug-in على نظام دفع هجين Gemera خارقة، وتعتمد ســيارة
يتألف من محرك ثاثي األسطوانات مع 3 محركات كهربائية بقوة 
1700 حصان، وتتميز بمامح رياضية شرســة، وأبواب مجنحة، 
ومقاعــد في الداخل مصنوعــة من مادة “الميمــوري فوم”، والتي 

تتشكل وفقاً لجسم الراكب.

Leon سيات” توسع موديالت عائلة“

أعلنت شــركة سيات، عن توســعة عائلة طرازها Leon بالنسخة 
الكومبي، التي تحمل االســم ST، والموديل خماسي األبواب، مع 
قاعــدة عجات أطــول منحتها المزيد مــن الرحابة في المقصورة 

الداخلية.
يذكــر أن نســخة ســيارة كومبــي ST، تتميــز بأحتوائهــا علــى 
التكنولوجيا الرقمية، ونظام الملتيميديا المتصل بشــبكة اإلنترنت، 
واألجهــزة االفتراضية، والعديــد من نطاقات االستشــعار كبديل 
للمفاتيــح، باإلضافة إلى وظائف القيادة شــبه اآلليــة على الطرق 

السريعة.

كرايسلر تزود Pacifica بتجهيزات فاخرة

كشــفت شركة كرايسلر، عن سيارتها الميني فان Pacifica، التي 
تتمتع بتجهيزات موسعة والعديد من أنظمة السامة، حيث تقترب 
شــبكة المبرد من الكشافات األمامية، وتمتد وحدة اإلضاءة الخلفية 

عبر عرض السيارة بالكامل.
كذلك، تزخر Pacifica، بنظام التحذير من التصادم األمامي، مع 
الكبــح االضطراري األوتوماتيكي، ونظــام التعرف على المارة، 
ويتضمن خط التجهيزات حليات مصنوعة من األخشاب الفاخرة، 

وجلد نابا على المقاعد.
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“ريزرفوار” تستثمر في “بوب أرابيا”

المغرب يعلق إصدار الصحف الورقية

أعلنت “ريزرفوار” الشركة المتخصصة بنشر الموسيقى ومقرها 
نيويورك، عن خططها االستثمارية في “بوب أرابيا” المتخصصة 
بنشر الموسيقى وتقديم االستشارات المتعلقة بحقوق ملكية الموسيقى 
في ومقرها أبوظبي. وبموجب الشــراكة، سيعود الموسيقار الكندي 
المعروف حسين يوســف )سبيك( إلى منصب رئيس شركة “بوب 
أرابيا”، حيث سيقود تنفيذ استراتيجية الشركة في األسواق العالمية 
والناشــئة، بمــا في ذلك جــذب وتطوير المواهــب المحلية وتوزيع 
الموسيقى العربية والدولية عالمياً. كما ستباشر “بوب أرابيا” دورها 

كناشر فرعي لكافة حقوق ملكية “ريزرفوار” بالمنطقة.

دعت الحكومة المغربية، جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية 
فــي المغرب، إلى تعليق إصدار ونشــر وتوزيع الطبعات الورقية 
حتى إشــــعـــار آخــــر، وذلـــك للحــــد مــن انتشـــــار فيروس 

“كورونا”.
وقال بيان لوزارة الثقافة والشــباب والرياضــة المغربية، إن هذه 
الدعوة، تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، 
وتفعيــاً لإلجــراءات المتخذة مــن أجل مواجهة انتشــار فيروس 

“كورونا” المستجد )كوفيد 19(.

“مسرح المرايا” يدخل موسوعة غينيس

سجلت موســوعة غينيس لألرقام القياسية مســرح مرايا محافظة 
العا، شــمال المملكة العربية الســعودية، ضمــن قائمتها لألرقام 
القياســية كأكبر مبنى مغطى بالعالم، فيما أُطلق على المسرح هذا 
االسم “مرايا”، نظراً الكتســاء واجهته بالمرايا العماقة، لتعكس 
ســحر الطبيعــة الخابة في العُــا التي تضم منطقــة الِحجر، أول 
موقــع تاريخي في المملكة يُــدرج ضمن قائمة اليونســكو لمواقع 

التراث العالمي.

فيلم جيمس بوند وهواتف نوكيا
أعــلـــنـــــــت 
كـــة  شــــــــر
 ”  H M D “
العالمــيــــــة، 
الـمـطــــــّورة 
ة  جــهـــــــز أل
نوكيا  هواتــف 
عـــن كونهــــا 
يـــك  لشــــــر ا
لـرســـــمـــي  ا
للهواتــف فــي 
فيلــم جيمـــس 
الـ25  بونـــــد 
 NO TIME

.TO DIE
ف  ســــــــو و

يعرض خال أحداث الفيلم هاتف نوكيا الذكي من الجيل الخامس، 
إلى جانب مجموعة من هواتف نوكيا المستقبلية.
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فريد شديد ينال “جائزة إنجاز العمر”
حصــل مؤســس مجموعة “شــديد 
كابيتــال” ورئيــس مجلــس إدارتها 
ورئيســها التنفيذي فريد شــديد على 
“جائــزة إنجاز العمــر” في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، 
خالل الدورة الرابعة من مؤتمر دبي 
الدولي للتأميــن التي أقيمت في دبي 

ونظمتها مجلة “غلوبال ري”.
ونال شديد الجائزة تقديراً إلنجازاته 

في قطاع التأمين وإعادة التأمين من خالل مجموعة “شديد كابيتال” 
المالية االستثمارية.

المجدوعي وكيل “بيجو” في السعودية
المجموعة   PSA أعلنت 
الفرنسية لتصنيع سيارات 
دي  ســيتروين،  بيجــو، 
إس، وأوبــل، عن اختيار 
المجدوعــي  مجموعــة 
لســيارات  جديداً  وكيــالً 

“بيجو” في السعودية.
وتقع أول صالة عرض بمدينة الخبر، وتخّطط مجموعة المجدوعي 
لتعزيــز حضور “بيجو” فــي المملكة عبر افتتــاح صالتي عرض 
إضافيتين في الرياض وجدّة في 2020، على ان يتم  افتتاح صاالت 

عرض ومراكز خدمة جديدة في 8 مدن عام 2024.

المسعود: أحدث محركات “فولفو”
شـــارك “قســــم 
للطاقة”  المسعود 
للســـنة العاشــرة 
علــى التوالي إلى 
جانــب شــــريكه 
“فولفــو بنتا” في 
معرض الشـــرق 
األوســط للطاقــة 

2020، فــي مركز دبــي التجــاري العالمي. وقام بعــرض أحدث 
 D8 Stage II & Stage IIIA/Tier ”المحركات من “فولفو بنتا

المجهزة بأنظمة الحقن المتقدمة ونظم الشحن عالية التقنية.

RIZEK تقدم خدماتها الطبية في اإلمارات
 RIZEK وقّعت شــركة
التطبيـــــق األول مـــــن 
فـــي  نوعـــه لألعمـــال 
الشرق األوســط، اتفاقية 
 NMC مجموعــة  مــع 
للرعاية الصحية لتسهيل 
الخدمات الطبية في دولة 

اإلمارات، لتصبح أول منصة إلكترونية تقدم خدمات الرعاية الطبية 
في اإلمارات. وقال الرئيس التنفيذي لـRIZEK، عبدهللا أبو الشيخ: 
عندمــا يتعلق األمــر بالرعاية الصحيــة فإننا نريــد أن نقدم أفضل 

مستوى على اإلطالق من الخدمات للناس.

مدير تنفيذي لـ”أودي فولكسفاغن”
عيّنت مجموعة أودي فولكســفاغن 
الشرق األوسط، جان بوريس، مديراً 
تنفيذياً لمؤسسة االســتيراد الفرعية 

المملوكة بالكامل للمجموعة.
الجديدة  وســيمارس بوريس مهامه 
مــن مكتــب “أودي فولكســفاغن” 
الشــرق األوســط اإلقليمي في دبي، 
حيــث ســيتولى مســؤولية تعزيــز 
العالمة التجارية في 11 دولة تشمل 
دول مجلس التعاون الخليجي ودول 

المشرق العربي.

أحمد خليل مديراً لـ“أوبر” مصر
قالت “أوبــر” 
مصـــر، إنـــه 
تقـــرر تعييــن 
خليـــل  أحمــد 
عامـاً  مديـــراً 
لها خلفاً ألحمد 

حمودة.
يذكر، أن خليل عمــل في “أوبــر” مصـر منـذ عــام 2015.

كما يشار، إلى أن مصر هي أكبر سوق لتطبيقات النقل التشاركي 
في منطقة الشرق األوسط، وذلك بفضل عدد سكانها البالغ حوالى 

100 مليون نسمة.
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للكتاب، تأجيل إقامــة المعرض على أن ينطلق يــوم 14 وحتى 23 
أبريل/نيسان 2020.

السيارات
كان معرض جنيف الذي يعد واحداً من أكبر معارض السيارات في 
العالم يستعد لفتح أبوابه للعارضين والجمهور في الفترة من ٥ - ١٥ 
مارس/آذار 2020، لكنــه كغيره من األحــداث العالمية تقرر إلغاء 
المعرض في نسخته الـ90، وبذلك سيحرم عشاق كل جديد في عالم 
السيارات من التعرف على ســيارات كان من المقرر عرضها مثل 
سيارة “بروفسي” من هيونداي وسيارة Bacalar من شركة بنتلي.

 وعلى خطى ســابقه، تأجل إقامة معرض نيويورك للســيارات إلى 
شــهر أغســطس/ آب 2020 بعد أن كان مقــرراً عقده فــي أبريل/

نيســان. وتوالت األحداث لتطال معرض بكين الدولي للســيارات، 
الذي كان يفتــرض أن ينظــم من 21 إلــى 30 أبريل/نيســان، لكن 

منظموه قرروا تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد.
وفي مضمار الســيارات أيضاً، أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة 
أوستراليا الكبرى، أولى ســباقات بطولة العالم “فورموال 1” إلغاء 
الســباق حرصاً منها على ســامة الجماهيــر والفــرق. وفي وقت 
الحق، قرر االتحاد الدولي للســيارات أيضاً تأجيل ســباقي الجائزة 

معارض ونشاطات في العالم أُرجئت بسبب كورونا

معارض الكتب
كثيرة هي معــارض الكتب التــي كان من المقــرر انطاقها خال 
شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، لكن القائمين عليها ارتأوا 
ضرورة عدم أقامتها في ظل االحتياطات العالمية لمواجهة المرض 
وعلى رأســها تجنب التجمعات. ففي لندن، أعلنت هيئة “ريد إكس 
هبشنز” المنظمة لمعرض لندن السنوي للكتاب عن إلغاء المعرض، 

بعد األخذ في االعتبار نصيحة سلطات الصحة العامة البريطانية.
وبعد قــرار الحكومة الفرنســية حظر أي تجمع ألكثــر من 5 آالف 
شــخص في مكان مغلق، قرر اتحــاد الناشــرين الفرنســيين إلغاء 
معرض باريس الســنوي للكتاب الذي كان من المفترض أن ينطلق 
مــن 20 إلى 23 مــارس/ آذار. أما فــي إيطاليا التــي تعاني ويات 
المــرض، فقررت الســلطات هناك تأجيــل معــرض بولونيا لكتب 

األطفال حتى مايو/أيار المقبل.
وعلى المستوى العربي، اتخذت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 
قراراً بتأجيل الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي 
كان من المقرر عقده في الفترة من 15 - 21 أبريل/ نيسان 2020، 

حتى 23 مايو/أيار 2021.
وللمرة الثالثة، قررت اللجنة العليا المنظمــة لمعرض بغداد الدولي 

من فرنسا إلى ألمانيا وسويسرا واإلمارات والجزائر والواليات المتحدة ودول كثيرة حول العالم، كانت معارض 
للكتاب والطاقة والسفر واألسلحة والتكنولوجيا تنتظر تواريخ انطالقها، لكن فيروس كورونا كان له رأي 

آخر، لتحل كلمة إلغاء أو تأجيل بدل كلمة افتتاح.
ورغم صعوبة إحصاء كل األحداث التي توقفت حول العالم لكثرة عددهـا. وقد رصدنا أكثر من 20 فعالية 
كانت مقررة خالل األشهر األولى من العام 2020، لكنها توقفت بسبب االجراءات االحترازية خشية تفشي 

فيروس كورونا”.
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وبدأ موســم اإللغاءات، بإعــان الحكومة األلمانية إلغــاء بورصة 
برلين السياحية أكبر بورصة ســياحة في العالم والتي تجذب سنوياً 
أكثر من 150 ألف زائر. كما تقرر إيقاف النســخة 27 من معرض 
موسكو الدولي للسفر والسياحة. واتباعاً لتعليمات السلطات الفرنسية 

قرر منظمو معرض السياحة في باريس إلغاء النسخة الـ 45 .
عربياً، وحرصاً منها على عدم تفشــي فيروس كورونا، قامت دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة بتأجيل معرض ســوق الســفر العربي 
2020 إلى 28 يونيــو/ حزيران، بــدالً من عقده خــال الفترة من 
19 - 22 أبريــل/ نيســان 2020. وأعلنــت الشــركة الســودانية 
للمناطق واألسواق الحرة تأجيل معرض الســودان للسياحة الدولي 
مــن 25 30- من مارس/آذار إلى إشــعار آخــر. ذات األمر اتخذته 
وزارة الســياحة واآلثار األردنية بتأجيل المنتدى العربي لاستثمار 

السياحي.
الطاقة

أكثر األحداث المتوقفة كانــت في المنطقة العربيــة، حيث كان من 
المقرر أن تســتضيف وهران الجزائرية أكبر معرض للنفط والغاز 
في شمال إفريقيا )نايباك 2020( منتصف مارس/آذار، لكن شركة 

ناباك المنظمة للحدث أرجأته إلى سبتمبر/ أيلول.
بدورهــا أرجأت البحرين مؤتمر الشــرق األوســط الســنوي للنفط 
والغاز إلى النصف الثاني من 2020، بسبب قيود السفر والمخاوف 
الصحية. كمــا أعلنت شــركة أعمال المعــارض العمانيــة )عمان 
إكسبو( أنه بعد التشــاور واالتفاق مع الجهات المشاركة في مؤتمر 
ومعرض ُعمان للنفــط والطاقــة 2020، والذي كان مقــرر بين 9 
و11 مارس/آذار، تقرر تأجيل موعد المؤتمر والمعرض إلى الفترة 

الممتدة بين 14 و16 سبتمبر/أيلول.
وعلى المستوى العالمي، تقرر إلغاء أسبوع سيرا للطاقة في نسخته 
13 مارس/ آذار.للعام 2020، بعد أن كان ســيعقد في هيوســتن األميركية من 9 الى 

الكبرى في البحرين وفيتنام.
وفي سلسلة الفورموال إي الكهربائية تقرر عدم إقامة سباق إندونيسيا 

على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في الباد.
تكنولوجيا

على صعيــد التقنية، ألغــي أو تأجل العديــد من الفعاليــات في مدن 
مختلفة حول العالــم. وكان من المنتظر أن يعقد معرض برشــلونة 
لاتصاالت في شــهر فبراير/شــباط، لكن الجمعية الدولية لشبكات 
الهاتف المحمول GSMA قررت طي نســخة هذا العــام خوفاً من 
إجراءات الســفر وغيرها من الظروف التي تجعل من المســتحيل 
إقامة المعرض. وبالنسبة لعشاق ألعاب الفيديو فقد حرموا أيضاً من 
معرض الترفيه اإللكتروني الشــهير )E3( الذي كان من المفترض 
أن يُعقد في مدينة لوس أنجلوس يوم 9 يونيو/حزيران، بحسب قرار 

أصدره اتحاد برامج الترفيه.
من جهــة أخرى، قامــت فايســبوك بإلغــاء مؤتمراتهــا للمطورين 
“إف 8” الذي ستســتضيفه مدينة ســان خوســيه بوالية كاليفورنيا. 
وكذا فعلت شــركة جوجل عندما ألغت مؤتمر المطورين الســنوي 
Google I/O، كما ألغت شركة “أدوبي” األميركية قمتها لتطوير 

برامج الرسومات البيانية والتحريك.
وأرجأت هيئة معــارض “هانوفر” الصناعي بألمانيــا موعد إقامة 
المعرض من منتصف شــهر أبريل/نيســان إلــى 13 يوليو/ تموز 
2020. بينمــا تقرر إلغاء معــرض ومؤتمر الدوحــة الدولي للدفاع 

البحري )ديمدكس 2020(.
السياحة

إضافة إلى توقف الرحات الجوية بشكل شــبه تام في معظم الدول 
المتضررة، وعــزوف الناس عن الســفر، وبعد أن قــدرت منظمة 
الســياحة العالمية خســائر القطاع بأكثر من 12 مليار دوالر، قرر 
الكثير من منظمي معــارض الســياحة اتخاذ اإلجــراءات الازمة 

تماشياً مع االحتياطات المتبعة عالمياً.
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“اإلمارات” تساهم بحماية الحياة البرية

تزامناً مع اليوم العالمي للحياة البرية، استضافت مجموعة اإلمارات 
حدثــاً مهماً إللقــاء الضوء على دور الشــركات فــي حماية البيئة، 

وإبراز المبادرات البيئية المتواصلة للمجموعة.
وعرضــت مجموعــة اإلمارات سياســتها فــي االســتدامة البيئية، 
والمجاالت التي تركز عليها وهي: الحد من االنبعاثات، واالستهالك 
المسؤول، والمحافظة على الحياة البرية وموائلها. وأعقب ذلك حلقة 
نقاشــية شــاركت فيها “اإلمارات لشــؤون البيئية” و“دناتا” للبيئة 
وتوفير الخدمات و“اإلمــارات لتموين الطائرات”، حيث عرضت 
كل إدارة أهدافها البيئيــة ومبادراتها الجارية والتحديات، باإلضافة 

إلى خطط االستدامة على المدى البعيد.

موانئ أبوظبي تطّور القاطرات البحرية
عـلـنــــــت  أ
نــــئ  ا مو “
بوظبـــي”  أ
عـــــــــــن 

تعاونهــا مع 
“روبــــرت 
آلن” لتطوير 
أول أسطول 
للقاطـــرات 

البحرية التجارية ذاتية القيادة عالمياً. وتســهم هــذه القاطرات التي 
تتمتع بقــدرات فائقة تتيح لهــا العمل في ظــروف مناخية مختلفة، 
في تطوير أســطول شركة “سفين” ذراع الخدمات البحرية التابعة 
لموانئ أبوظبي. وســيتم تطويــر القاطرات بموجــب مذكرة تفاهم 
وقعها رئيس إدارة التشريعات في موانئ أبوظبي، مكتوم الحوقاني، 
والرئيس التنفيذي لشركة روبرت آلن، مايك فيتزباتريك، بحضور 
رئيــس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية، 
عبدهللا بلحيف النعيمي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال 

البحث والتطوير لزوارق القْطر ذاتية القيادة.

األميرة لمياء سفيرة للنوايا الحسنة

خــالل مؤتمر صحفــي ُعقد على هامش الدورة العاشــرة للمنتدى 
الحضري العالمي، التي تعقد في إمارة أبوظبي، تم مؤخراً، تعيين 
األميـــرة لميـاء بنـــت ماجـد آل ســعود، أميـــن عــام مؤســـســة 
الوليـــد لإلنســـانية، كأول ســــفيرة للنوايا الحســنة لبرنامج األمم 
المتحدة للمســتوطنات البشــرية )موئل األمم المتحــدة( في الدول 

العربية.
يشــــار، إلى أن برنامج األمم المتحدة للمســــتوطنات البشــــرية 
يعمل في أكثر من 90 دولة حول العالم. ويقـــدم البرنامج الدعـــم 
لسكان المدن والمستوطنات البشــــرية من أجل مســتقبل حضري 

أفضل.

أجنحة دولية في “دبي لألخشاب”

اســتعرض معرض “دبي الدولي لألخشــاب ومكائن األخشــاب”، 
الذي اســتضافه مركز دبي التجاري العالمي، 6 أجنحة دولية لتلبية 
متطلبــات نحو 7 آالف زائر للعــام 2020. ويأتي ذلك بالتزامن مع 
انعقــاد معرض دبي الدولي لملحقــات ومكونات األثاث والمنتجات 
شــبه الجاهزة، حيث اســتعرضت النســخة  الـ15 مــن هذا الحدث 
أحدث المنتجات واالبتكارات من أفضل الشــركات العالمية آلالت 
األخشاب وأشغال الخشب في روسيا وتركيا وأميركا وكندا والصين 
والجابون. ومن المتوقع أن يتجاوز ســوق األثاث الخشــبي العالمي 
74 مليار دوالر بحلول عام 2023، كما ســيحقق األثاث مكاســب 

ضخمة ستصل ألكثر من 2.9 مليار دوالر بحلول عام 2025.
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“دو” تدعم التوازن بين الجنسين

أعلــن مجلس “دو للمرأة” عن تغيير مســماه ليصبــح مجلس “دو 
للتوازن بين الجنســين” بهدف ترســيخ مكانة “دو” كشــركة رائدة 
في اإلمارات قائمة على أســاس التوازن والمســاواة بين الجنســين 
فــي بيئة العمــل. وأوضحت نائب الرئيس للحوكمة المؤسســية في 
“دو” ورئيس مجلس “دو للتوازن بين الجنســين”، حنان أحمد، أن 
التطورات األخيرة في المجلس، تهدف إلى تعزيز المشاركة وضمان 
توفير فرص متساوية للجنسين في جميع إدارات الشركة. وأضافت: 
سنساهم  في المجلس الجديد بدعم ومساعدة جميع الموظفين من كال 

الجنسين لتحقيق طموحاتهم المهنية وإبراز إمكاناتهم الوظيفية.

إطالق إمكانات أوزبكستان السياحية

تخزين السوائل الكيميائية بأبوظبي

اســتقبل نائــب رئيــس وزراء جمهوريــة أوزبكســتان عزيز عبد 
الحكيمــوف، رئيس مجلــس إدارة “أتيكا القابضة” ميشــيل ب. ج. 
نوبليه، لمناقشة فرص نمو قطاع السياحة والضيافة في أوزبكستان.
وخالل اللقاء، قال الحكيموف: نتطلع لخلق البنية التحتية والتجارب 
المناســبة لكي تزدهر الســياحة ونجعل من السهل على المسافرين 
زيارة أوزبكســتان، من الضروري العمل مــع أصحاب المصلحة 
إلزالة أي عوائق أمام النمو لبناء هذه الصناعة، بالتالي، نحن نرحب 

بالخبراء مثل نوبليه من أجل توجيه ودعم المالكين المحليين.
بدوره، أكد نوبليه، حرصه لدعم رؤية السياحة واالستفادة من النمو 

الشامل مع منح السائحين تجربة أصيلة للثقافة والتقاليد المحلية.

وقع الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي محمد الشامسي، ومدير الشركة 
العربيــة للمحطات الكيميائية المحــدودة ACT، ركان علي رضا، 
اتفاقية استراتيجية إلنشاء محطة تجارية مخصصة لتخزين السوائل 
الكيميائية الســائبة في ميناء خليفة، لتعكس أول اســتثمار ســعودي 
لشــركة ACT في اإلمارات. وبموجب االتفاقية ســيتم تخصيص 
مساحة 50 ألف متر مربع متاخمة لرصيف الميناء الذي يبلغ عمقه 
16 متــر، مع خيــار إتاحة 150 ألف متر مربع كمســاحة إضافية. 
وســيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشــمل األولى استخدام 44 

وحدة تخزين، وتبدأ أعمالها في النصف الثاني من 2022.

“ديلي فودز - البيرو” تنضم لجافزا

أعلنــت موانئ دبي العالميــة - إقليم اإلمــارات، انضمام مجموعة 
“ديلي فودز-البيرو” إلى مركز احتضان األعمال لشركات أميركا 
الالتينية، الذي يقع في مبنى “جافزا ون” المجمع التجاري المتميز 
في قلب المنطقة الحرة لجبل علي. وتعتبر “ديلي فودز” أول شركة 
تنضــم إلى المركز، في خطوة رائدة من المســتثمرين الدوليين من 
قطاع الشــركات الصغيرة والمتوســطة نحو استكشــاف األسواق 
اإلقليمية، واالســتفادة من مزايا تأســيس أعمالهم في جافزا. ويوفر 
مركز احتضان األعمال أحدث التسهيالت التجارية المتطورة لتمكين 
الشركات من تحقيق أعلى العوائد على االستثمارات، واالستفادة من 

مزايا تخفيف أعباء الضرائب، وتقليل العوائق اللوجستية.
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MTN ترعى “تكنولوجيا االتصاالت”

أقيــم مؤخــراً علــى أرض مدينــة المعــارض بدمشــق، المعرض 
 Syria ICT Expo الدولــي لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومــات
2020 بمشــاركة عدد من الشركات المتخصصة بمجال تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصاالت، وبتنظيم المجموعــة االقتصادية لترويج 
االستثمارات الدولية، مدير دائرة العالمة التجارية والعالقات العامة 
في MTN سورية عامر القصار، الذي قال: إنه من أهم المعارض 
التخصصية في ســورية، ما دفعنا لنكون أول المشــاركين فيه، فهو 
منصــة عرض تجمع بيــن كافة القطاعــات واالختصاصات محلياً 
ودوليــاً بهدف إلقاء الضوء على الرؤى االســتراتيجية المســتقبلية 
 MTN للقطاعين الحكومي والخاص لبناء سورية. وتكمن مشاركة

كونه جزء من معرض “سورية اإلعمار ... بوابة االستثمار”.

AUBMC تواجه السرطان بالموسيقى

أقام صندوق دعم مرضى السرطان في المركز الطبي في الجامعة 
األميركية في بيروت بالتعاون مع مهرجان البستان الدولي للموسيقى 

والفنون، حفالً موسيقياً حمل عنوان “بيتهوفن-حيث ينمو األمل”.
قدمت الحفل عازفة البيانو اإليطاليّة غلوريا كامبانير، التي خصت 
مرضــى الســرطان والحاضريــن بمعزوفة “ضــوء القمر” على 
آلة البيانو الُمزخرفة بالرســوم واأللــوان بفضل الفنان النيويوركي 
المعــروف بـ“بيلــي”. وهــي موقّعــة أيضاً مــن أندريا بوتشــيللي 
 Sing For وبالســيدو دومينغو. وقد تم شــحنها مباشرة من جمعية

Hope Pianos التي تضع آالت في المنتزهات والفسحات العامة.

نشاط ترفيهي ألطفال “السرطان”

بمناســبة اليوم العالمي لســرطان األطفال، أقام بنك سورية الدولي 
اإلســالمي بالتعاون مــع جمعية “نور” لإلغاثة والتنمية”، نشــاطاً 
ترفيهيــاً ألطفال مرضــى الســرطان، وذلك في مشــفى البيروني 
بدمشق، وذلك في إطار الدعم النفسي والمعنوي لألطفال المرضى، 
حيث تضمنت جلســة توعية لألهالي، وشــارك األطفال في فقرات 
التســلية والترفيه التي قدمها مختصون في هذا المجال وبمشــاركة 
ذويهــم ومجموعــة مــن متطوعي جمعيــة نور وعدد مــن مديري 
وموظفي البنك الذين حرصوا على رسم البسمة على شفاه األطفال 

وزرع الفرحة في قلوبهم.

مشروع األم بركتنا بنسخته الثالثة
إيماناً بضـــرورة 
دعـــم وتمكيــــن 
المرأة واإلضــاءة 
في  علــى دورها 
بنـــاء المجتمــــع 
أطلق  وتماســكه. 
بنـــــك البركـــــة 
سـورية بالشراكة 
مـــع مـبــــــادرة 

أهل الشام وعدد من الجمعيات االجتماعية  مشروع “األم بركتنا”، 
للعــام الثالث على التوالي، حيث جرى تكريــم 17 أم مثالية. وبهذه 
المناســبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة ســورية محمد عبد هللا 
حلبي: حقق مشروع األم بركتنا 36 قصة نجاح ألمهات من مختلف 

المحافظات، ضحين ألجل أبنائهن وساهمن في نجاحهم وتميزهم.
من جانبها، قالت رئيس مجلس أمناء مؤسســة مبادرة أهل الشــام، 
ميســاء رســالن: بالتعاون مع بنك البركة، تابعت مؤسســة مبادرة 
أهل الشــام مشــروع األم بركتنا، والذي يدعم نمــاذج من األمهات 

المكافحات الصابرات.
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الطباعة: مطبعة شمص

نيسان/ابريل 2020 | البنك والمستثمر

ماستر جديد للشؤون الدولية والديبلوماسية

وقّع المعهد العالي للدراسات ESA اتفاقية مع معهد األمم المتحدة للبحث والتدريب 
)UNITAR( إلطالق ماستر جديد حول الشؤون الدولية والديبلوماسية. وتم تنظيم 
حفل التوقيع، بحضور المدير العام للمعهد، ماكسينس دويو، ومدير شعبة الدبلوماسية 
المتعــددة االطراف في معهــد األمم المتحدة للبحث والتدريــب، ربيع الحداد، وعدد 
من طالب المعهد. وهذا الماســتر الجديد، الذي يتكلل بحيازة شــهادة موقعّة من قبل 
المؤسســتين الشريكتين، موّجه بشكل خاص للطالب الناجحين في السنة األولى من 
الماستر الدولي في اإلدارة )MiM( الذين اكتسبوا األدوات األساسية في هذا المجال، 
والراغبين في االنخراط في مجال الديبلوماســية والشؤون الدولية. ويتضمن الفصل 
األول من هذا الماســتر مواد ومحاضرات نظريــة وتطبيقيّة يلقيها خبراء من معهد 
األمم المتحدة للبحث والتدريب وشبكة المعهد العالي للدراسات، ما يتيح للطالب فهم 
التحديات التي تواجه الدبلوماســية وعمل األمم المتحدة. وفي الفصل الثاني، ســوف 
يتــاح للطــالب فرصة التدّرب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشــهر في إحدى الوكاالت 
التابعــة لألمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. وقد ســبق توقيع االتفاقية، عرض لهذا 
البرنامج، قدمته المســؤولة عن الماستر الدولي في اإلدارة )MiM(، ديانا عبد هللا، 
التي أشــارت إلى أنه من المتوقع إطالق هذا الماســتر في أيلول/سبتمبر المقبل. وقد 

أعرب الطالب الحاضرون عن حماسهم واهتمامهم بهذا االختصاص الجديد.
وفي هذه المناسبة، أعلن ربيع الحداد، أن هذا البرنامج مصّمم خصيصاً للطالب الذين 
يرغبون باكتساب المزيد من المعرفة حول الشؤون الدولية ومن المهارات التطبيقية 
فــي مجال الديبلوماســية، من خالل االســتفادة من دراية وخبرة خبــراء معهد األمم 
المتحدة للبحث والتدريب وأساتذة شبكة المعهد العالي للدراسات. ونحن نعتز بقدرتنا 

على تطوير هذا البرنامج للمرة األولى في لبنان.
من جهته، قال مكســانس دويو: أنا ســعيد بإنشاء هذه الشــراكة مع مؤسسة مرموقة 
ومعروفــة، الســيما وأن هذه الخطوة تندرج ضمن المهمــة التي يضطلع بها المعهد 
العالــي للدراســات وهي تدريب قــادة مدركين للتحديات الكبرى التــي تواجه العالم 

المعاصر وقادرين على تحّمل مسؤولية بيئتهم.
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هــل يمكن القول ان التعليم عن بعد هو مأزق بذاته؟ يظهر أن المســار الذي حددته وزارة 
التربية في لبنــان للتعليم عن بعد، ال يزال قيد التجربة، ويحتــاج الى الكثير كي ينضج، 
في اإلمكان القول إننا سلكنا طريق التعويض الحقيقي عن تعليق الدراسة في المدارس 
والجامعات جّراء فيروس كورونا. وقبل أن يتم تقويم هذا المسار الذي يتخذ عناوين ثالثة، 
ال بد للوزارة أن تحدد مصير الســنة الدراسية أو ما تبقى منها إذا كانت مقتنعة أنها قادرة 
على إنجاز المناهج عبر مســارات ال تنويع فيها للمادة التعليمية خصوصاً المواد اإلجرائية 
التي تحتاج الى تطبيق عملي في الصف أو فــي المختبرات، وهي مطالبة فعاًل بأن تقول 
كلمة الفصل في االمتحانات الرسمية التي أصبحت معلقة بفعل األوضاع االستثنائية التي 

يعيشها البلد، وكذلك طريقة إجراء االمتحانات عبر ما سيحققه التعليم عن بعد.

التعليم البديل الذي بدأت تســلكه كل المؤسســات التعليمية فــي لبنان، في الخاص 
والرسمي، وفي الجامعي وما قبله، سيفرض على الوزارة أن تضع الناس في صورة مشروعها 
لمصير الشهادة الرســمية، خصوصاً وأن أصواتاً كثيرة بدأت تنادي منذ اآلن بضرورة الغاء 
الشهادة المتوسطة (البريفيه) لهذه السنة وتحديد موعد مفترض للشهادة الثانوية، إذ 
أن التعليم عن بعد ال يعوض بالمطلق الحصص الدراسية، على رغم أنه خيار اضطراري فرض 
نفســه على الجميع، علماً أن وزارة التربية كما الحكومة لم تعط التكنولوجيا أي اهتمام، 
إن كان في االقتصاد الرقمي أو في التربوي، واقتصر االمر على المبادرات الخاصة، وهي في 
شكل عام ال يمكن تطبيقها واعتمادها في أوقات األزمة ما لم تكن حاضرة في المسارات 
كلها ويرصد لها اإلمكانات من تجهيزات وتدريب وتجارب للتواصل داخل المؤسســات 

التربوية.

الالفت أن المســارات التي حددتهــا الوزارة لمخطط التعليم البديــل، يبدأ بالتواصل عبر 
الوسائل التقليدية، أي بإيصال نســخ من المحتوى التعليمي ورقياً، عبر مديري الثانويات 
والمدارس والمعاهد إلى التالمذة الذين يتعذر عليهم اعتماد المنصات االلكترونية والتواصل 
التفاعلي عبر تطبيقات مجانية، إن كان عبر تطبيق Microsoft teams أو غيره وهو مســار 
يستحيل تطبيقه في المدرسة الرسمية أو أقله لدى فئات كثيرة من تالمذة هذا التعليم، 
فلجأت الوزارة إلى البث التلفزيوني لتأمين إيصال المحتوى التعليمي ألكبر عدد ممكن من 
المتعلمين، وذلك عبر تلفزيون لبنان ومحطــات تلفزيونية أخرى، وتبث الحلقات التي تم 
تصويرها في الوزارة وفي المركز التربوي للبحوث واإلنماء لصفوف الشــهادت المتوسطة 
والثانوية العامة بكل فروعها. لكن التلفزيون قد يسد ثغرة في التعليم لكنه ليس كافيًا 
لغياب التفاعل مع التالمذة وال يستند اليه فعاًل لمعرفة ما اذا وصل الدرس إلى كل تالمذة 

الشهادات، وهي تجربة أثبتت فشلها في أيام الحرب األهلية 1975.

مشكلة التعويض في التعليم عن بعد
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