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ألقى حاكم  مصرف لبنان، رياض ســامة كلمة متلفزة مؤخراً، 
قــال فيها: “أنا ال أخاطب العواطف وال أحترف صناعة  اليأس ، 

إنما ألتزم القانون، ولذلك أضع بين أيديكم الحقائق وباألرقام”.
وأوضح ســامة، أن البنك المركزي أقر نظامــاً مالياً خاصاً به 
يختلف عن أنظمة المصارف التجارية، مضيفاً: لحماية إستقالية 
مصرف لبنان، هناك قواعد تشير إلى الشفافية، وإجراءات البنك 
المركزي تؤخذ بعلم وزارة المالية، وهو ينشــر ميزانيته كل 15 
يوم، وينشــر فيها ماحظات من أجل الشــفافية، مشــيراً إلى أن 
التدقيــق يحصل نظراً لما هو موجــود في النظام المالي الخاص 

الموجود في كل المصارف المركزية، لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين اإلستقرار التسليفي 
وأمور أخرى. وأكد أن ميزانية المصرف متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج.

وأوضح سامة: في “مصرف لبنان، ال معلومات مكتومة وال أحادية في قرارات اإلنفاق يمكن أن يتمتع بها 
حاكم مصرف لبنان، والقول بالعكس إفتراء يهدف إلى تضليل الرأي العام من أجل تعزيز الحملة المبرمجة 
على الحاكم شــخصياً. وقال: ســلمت رئيس الحكومة فــي 9 آذار/مارس 2020 حســابات البنك المركزي 

وحسابات التقديق، والمصرف لديه شركتان دوليتان تدققان بحساباته.

رياض سامة

سالمة: ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية

شــدد رئيس جمعية  المصارف  سليم صفير في حديث لوكالة 
عالميــة، علــى أن “ال يمكــن بناء أي خطط مســتدامة دون  
القطاع المصرفي ، وخطة المصرفيين كانت أكثر واقعية من 
طروحــات الحكومة التي إعتمدت على المســاعدات المالية 

الدولية التي لم تصل بعد”.
ولفت صفير إلى “أننا نتحاور مع الحكومة لنضع سوياً خطة 
جديدة تحافظ على حد أدنى من األســهم في المصارف، التي 
تحتاجهــا إلعادة إطاق دورة إقتصادية جديدة “. وإعتبر أن 
“إقتراح الحكومة حول رأس مال المصارف كان سلبياً جداً، 

وهنالك طروحات أخرى للتعامل مع المشكلة”.
وأضاف صفير: “اإلقتصاد العالمي في حالة ســيئة، ومن الصعب جذب مســاهمين جدد لإلســتثمار في  

القطاع المصرفي اللبناني  حالياً أو في المستقبل، وعلينا أن نعتمد على ما لدينا”.

سليم صفير

صفير: ال يمكن بناء أي خطط دون القطاع المصرفي
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طرح بنك بيروت، مجموعة 
تسهيات تماشياً مع التعميم 
الوسيط رقم 547، من شأنها 
تخفيف الضغوط عن كاهل 
من  المتضرريــن  عمائــه 
األزمة الناشــئة عن انتشار 
المســتجد  كورونــا  وبــاء 
والذيــن يســتفيدون لديه من 

قروض مصرفية.
تشمل التسهيات: تأجيل دفع أقساط واستحقاقات آذار/مارس ونيسان/ابريل وأيار/مايو 2020 الشهرية، العائدة 
للعماء المؤهلين من أفراد و/أو شــركات المســتفيدين من قروض التجزئة واالستهاك والسكن والقروض 

التجارية و/أو الصناعية وذلك من دون ترتيب اي فائدة كما من تسهيات خاصة بالقروض التجارية.
وقال البنك إنه ســيتواصل مع العماء إلعامهم بالمنهجية الخاصة الواجب تنفيذها لاســتفادة من قروض 

بفائدة صفر في المئة، يبدأ سدادها في حزيران/يونيو 2020.

أعلــن بنــك سوســييته جنــرال في 
لبنان SGBL، عن مبادرته األولى 
بتأجيل ســداد الدفعات الشهرية على 
كافــة القــروض الممنوحــة لألفراد 
والمهنيّيــن عن أشــهر آذار/مارس 
)لألقســاط التي لم تســدد( ونيسان/
ابريــل وأيار/مايــو 2020 من دون 
أي غرامــات تأخيــر وبفائدة 0 %، 
وذلك في إطــار مبادراته المرتبطة 

بالحفــاظ على ســامة زبائنه، وفي ظــل الوضع االجتماعــي واالقتصادي الراهن، وتماشــياً مع التعميم 
الوسيط رقم 547 الصادر عن مصرف لبنان.

وقــال البنك، إنه ســيتم االتصــال بالزبائن إلعامهم بمنهجيّة تطبيق هذه التســهيات وكيفيّة الســداد بعد 
انقضاء فترة التأجيل. على أن يبدأ السداد ابتداًء من آواخر شهر حزيران/يونيو المقبل.

SGBL يؤجل الدفعات على القروض

مجموعة تسهيالت وإعفاءات من بنك بيروت
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أعلــن مصرف الرافدين، عن توقيعه عقداً مع وزارة الدفاع 
لتوطين رواتب منتسبيها.

وقال المكتب االعامي للمصــرف في بيان، إنه “تم توقيع 
عقــد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتســبيها واســتام 

رواتبهم الكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد”.
وأشــار المصرف الى انه “بإمكان منتسبي الدفاع االستفادة 
مــن الخدمات الماليــة التي يطلقها المصرف والتســهيات 

األخرى”.

“الرافدين” يوقع عقدا مع وزارة الدفاع العراقية

أظهرت إحصــاءات مصرف لبنان 
المركزي إنكماشــاً بنســبة 3.80 % 
لبنانيــة  ليــرة  12.409 مليــار  أو 
عــة للمصارف  فــي الميزانيّة المجمَّ
التجاريــــة العاملــــة فــي لبنــان، 
الفصــل األول مــن 2020  خــال 
إلــى 314.389 مليــار ليــرة لبنانية 
)208.55 مليــار دوالر أميركــي(، 
مقارنة بـ326.797 مليار ليرة لبنانية 

)216.78 مليار دوالر أميركي( في نهاية 2019. أما على صعيد سنوي، فقد إنخفضت موجودات القطاع 
المصرفــي بنســبة 17.49 % مقارنةً بالمســتوى الذي كانــت عليه في آذار/مــارس 2019، والبالغ حينها 

381.023 مليار ليرة لبنانية )252.75 مليار دوالر(.
وبحســب وحدة األبحاث اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني، فإن هذا اإلنخفاض في الميزانية يأتي نتيجة 
إجــراء المصــارف لعمليات الـ Netting لقروضها المعنونة بالليــرة اللبنانيّة الممنوحة من مصرف لبنان 
مقابل توظيفاتها بالليرة اللبنانيّة معه والتي تحمل اآلجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات الماليّة وذلك 

في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة باإلضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.
أّمــا لجهــة الموارد الماليّــة، فقد تراجعت ودائع الزبائــن )قطاع خاّص وقطاع عاّم( بنســبة 5.79 % أو 
14.295 مليار ليرة، خال األشهر الثاث األولى من 2020 إلى 232.569 مليار ليرة )154.27 مليار 

دوالر أميركي(.

موجودات المصارف في الربع األول من 2020
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قال محافظ البنك المركزي األردنــــي، زياد فريـز، إنه مـن المبكر 
جـــداً التكهن بحجم التأثير الســـلبي على اقتصاد المملكة الهاشـمية 
األردنيـــة من إجراءات العـزل المشـــــددة لـوقـف انتشار فيروس 

كورونا المستجد.
وأبلغ المحافــــظ فريـز، أن توقعــات النمو ســــابقة ألوانهــا، وأن 

مــن الصعــب التكهــن بحجم التأثيــر الســلبي على معدل النمو.
لكنه أضاف، أن األزمــة نتج عنها هبوط حاد في الطلب واالنتاج، 
وأن قطاع الســياحة، الذي كان مزدهراً، تضرر بشدة، ويحتاج إلى 

زياد فريزعام على األقل للتعافي.

وجه مصرف ســورية المركزي 
تعميمــاً إلــى المؤسســات المالية 
المصرفيــة العاملــة فــي البــاد، 
بضرورة البدء بزيادة نســب دوام 
العاملين فيها بشكل تدريجي، على 
أن يســتكمل دوام جميــع العاملين 

مع نهاية شهر رمضان.
ودعــا التعميــم المؤسســات، إلى 
المحافظــة علــى االســتمرار في 
تغيب العاملين من النساء الحوامل 

واألمهات ممن لديهن أطفال دون سن الحضانة والمرضى، على أن يتم االستمرار بااللتزام باإلجراءات 
االحترازية المطلوبة بالنسبة للعاملين والعماء، والتقيد بالشروط الصحية ومعايير السامة العامة المعلنة 

عن وزارة الصحة. كما طلب التعميم معاودة استئناف عمل الفروع التي تم إغاقها سابقاً.
وكان مصرف سورية المركزي، قد أصدر تعميماً أواخر شهر مارس/ آذار 2020، يتضمن  تقليل دوام 
العاملين في إدارة وفروع المؤسسة بالحد األدنى وفق تقدير اإلدارة، مع إمكانية إغاق شركات الصرافة 
لعدد من فروع مكاتبها بشــكل كلي شــريطة أال يقل عدد الفروع المســتمرة بالعمل عن فرعين كحد أدنى 

في كل محافظة.

المركزي األردني: من المبكر التكهن بالنتائج

استئناف العمل في المؤسسات المالية تدريجيًا
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قــال محافظ بنك الكويــت المركزي، محمد الهاشــل، إن البنك 
المركــزي طلب مــن البنوك تأجيل مســتحقات ســداد قروض 
شــــــركات القطاع الخــاص المتأثرة بفيــروس كورونا ثاثة 

أشهر.
وقال الهاشــل في مقابلة تلفزيونية نشــرها البنــك على تويتر، 
إن البنــوك تجاوبــت على نحو إيجابي حيال تأجيل مســتحقات 

الشركات المتضررة من دون فوائد أو رسوم.
محمد الهاشل

عقــدت الهيئــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة 
بتاريــخ  اجتماعهــا  العربــي  البنــك  لمســاهمي 
28\04\2020، بواسطة وسيلة االتصال المرئي 
وااللكتروني، برئاســة رئيس مجلس إدارة البنك 
صبيــح المصري، الذي أشــار الى أن المجموعة 
حققــت أداءاً قوياً خال عــام 2019 على الرغم 
مــن مختلــف التحديــات التــي شــهدتها المنطقة 
والعالم، حيــث بلغ صافي أرباحها بعد الضرائب 
والمخصصات 846.5 مليون دوالر أميركي في 

نهاية 2019 مقارنة مع 820.5 مليون دوالر في نهاية 2018 وبنسبة نمو بلغت 3.2 %، في حين بلغت 
األرباح قبل الضرائب 1.15 مليار دوالر أميركي مقارنة مع 1.12 مليار دوالر أميركي.

يذكر، أن إجمالي االيرادات بلغ 2.2 مليار دوالر اميركي في نهاية العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 4.6 % 
تحققت من خال أعمال البنك على مستوى تواجداته المحلية والخارجية المنتشرة في العديد من المناطق 
وذلك بنمو أنشطته في األسواق الرئيسية التي يعمل بها، حيث ساهمت التواجدات الخارجية للبنك بتحقيق 

70 % من هذه االيرادات، كما ارتفع صافي االيرادات التشغيلية لتصل إلى 1.3 مليار دوالر أميركي.
وبيّــن المصــري، أن هذه النتائج االيجابية للبنك العربي تظهر مجدداً مقدرة البنك على التعامل بنجاح مع 
الظــروف والتحديــات، وأن البنك يعمل على تقييم اآلثار الماليــة واالقتصادية المترتبة على أزمة جائحة 

فيروس كورونا العالمية ومواجهة واحتواء تداعياتها.

البنوك الكويتية ستؤجل قروض الشركات

أداء قوي للبنك العربي في 2019
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قال البنك المركزي التونســي، إن 
البنوك التونســية ســترجئ ســداد 
القــروض لمدة ثاثة أشــهر، في 
لتخفيــــف  قــرارات جديدة  إطار 
وطــأة التأثيــــرات االقتصاديــــة 
واالجتماعيــــة ألزمـــة فيــروس 

كورونا.
وكان البنــك المركزي التونســي 
قــــد خفــــض فــــي آذار/مارس 
2020 نســبة الفائدة الرئيسية إلى 
6.75 % من 7.75 %، وأعلــن 

تأجيل ســـداد قروض أصحاب الدخل الضعيف لمـدة ســـتـة أشــهر.

النقــد  احتياطــي  انخفــض 
األجنبــي فــي الصيــن أكثــر 
ممــا كان متوقعــاً فــي شــهر 
إلــى   ،2020 آذار/مــارس 
أقل مســتوى في 17 شــهراً، 
وذلك في ظــل ضعف اليوان 
وتهـــاوي أســــعار األصـول 
العالميــة وســط تفشــي وباء 

فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي الصيني، 
إن احتياطات الصين من النقد 

األجنبي، األكبر في العالم، تراجعت 46.085  مليار دوالر أميركي في آذار/مارس الماضي إلى 3.061 
تريليون دوالر.

وأوضح البنك، أن الهبوط نتج عن تغير أســعار أصول مالية تحوذها الصين مثل ســندات أجنبية وتذبذب 
أسعار الصرف.

البنوك التونسية تؤجل سداد القروض

احتياطات الصين تتراجع بمقدار 46 مليار دوالر
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قــال  بنك االســتثمار األوروبي ، 
في بيان: إنه سيعزز التعاون مع 
منظمة الصحة العالمية في إطار 
سعيه لمكافحة مرض كوفيد19- 
الناجــم عــن اإلصابــة بفيروس 
كورونا في أنحاء العالم وخاصة 
في الــدول األفريقيــة المعرضة 

لإلصابة.
البنــك ومنظمــة الصحة  واكــد 
إن الشــراكة ســتعزز  الرعايــة 
 10 فــي  األساســية  الصحيــة  

دول أفريقية عن طريق زيادة التمويل لتأمين ساســل اإلمداد الرئيســية ومنها معدات الوقاية الشــخصية 
والتشخيص. واشار إلى إن الشراكة ستساعد الحكومات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على تمويل 

اإلمدادات الطبية الضرورية ومعدات الوقاية وضمان الحصول عليها من خال المشتريات المركزية.
وختم البنك، أنه يعتزم توفير 1.4 مليار يورو لمواجهة اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية للفيروس 
في  أفريقيا،  لكنه لم يكشــف عن تفاصيل بشــأن قيمة التمويل الذي ســيرصده للشراكة مع منظمة الصحة 

العالمية.

أكــد صندوق النقــد الدولي، أن األنظمــة المصرفية 
لبعض الدول قد تحتاج إلى إعادة الرســملة بل إعادة 
الهيكلة إذا تعرضت اقتصاداتها ألضرار شــديدة من 
تعطيات طويلة المدى جراء تفشي فيروس كورونا.
وقال مدير إدارة األســواق النقدية والرأســمالية في 
الصندوق، توبياس أدريان، إن “الضغط على النظام 
المصرفي يتنامى وزيادة تخلفات سداد الدين صارت 
وشــيكة، وكثيــرون يتوقعــون اآلن صدمــة للقطاع 

توبياس أدريانالمالي مماثلة في الحجم ألزمة عام 2008”.

“االستثمار األوروبي” يعتزم توفير 1.4 مليار يورو

صندوق النقد: أنظمة مصرفية تحتاج إلى إعادة هيكلة
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تراجعت أرباح “ باركليز “ خال الربع األول من العام 
الجــاري بأكثر من توقعــات المحللين، كما حذر البنك 

من عام مليء بالتحديات بسبب تداعيات “كورونا”.
وانخفضــت أربــاح “باركليــز” قبــل الضرائب من 
كانون الثاني/يناير وحتــى آذار/مارس بنحو 38 % 
إلى 913 مليون إســترليني )1.1 مليار دوالر( على 
أساس سنوي، وهو مستوى أقل من توقعات المحللين 

بأن يُسجل أرباحاً بقيمة 1.27 مليار إسترليني.
فــي ســياق آخــر، ارتفعت أرباح وحدة الدخــل الثابت و العمات  والســلع بنحو 106 % إلــى 1.9 مليار 
إســترليني بدعــم من التقلبات الحادة في  األســواق العالميــة . وخصص المصــرف البريطاني 2.1 مليار 
إســترليني )2.62 مليار دوالر( لمواجهة الخســائر المحتملة من القروض، مع اتجاه العديد من الشركات 

والمستهلكين لاقتراض لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا”.
وحــذر “باركليــز” مــن أن تداعيات فيروس “كورونا” الذي تفشــى في نهاية الربــع األول من المحتمل 
اســتمرارها لفترة أطول، كما وصف الرئيس التنفيذي للمصرف البريطاني “جيس ستالي” العام الجاري 

بأنه سيكون مليئا بالتحديات بسبب حالة عدم اليقين وانخفاض معدل الفائدة.

تحول دويتشــه بنك للخســارة في الربع 
األول مــن عام 2020، بحســب وكالة 
)رويترز(، حيث يخضــع البنك لعملية 
إعــادة هيكلة مكلفة ويحاول التعامل مع 
الضغــط على اإليــرادات بعدما تضرر 
االقتصاد العالمي بفعل تفشــي فيروس 

كورونا.
وأعلن البنك األلماني، الذي نشــر بعض 

نتائج أعماله مؤخراً، أنه تكبد خســارة عائدة للمســاهمين بلغت 43 مليون يورو )46.64 مليون دوالر( في 
هذا الربع مقارنة مع أرباح قيمتها 97 مليون يورو قبل عام. لكن األداء الفصلي قد ال يفصح عن الكثير من 
توقعات البنك لبقية العام حيث يحاول البنك إدارة عملية تحول بعد 5 أعوام من الخسارة. وكانت اإليرادات 

في بنك االستثمار نقطة مضيئة في أرباح دويتشه بنك، حيث سجلت زيادة 18 % في هذا الربع.

دويتشه بنك يتحول إلى الخسارة !

تراجع أرباح “باركليز” في الربع األول من 2020
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“الخدمات المصرفية للنظام البيئي”، وهي مجموعة مترابطة 
من الخدمات، حيث يمكن للعمــاء تلبية مجموعة متنوعة من 
االحتياجات في تجربة واحدة متكاملة. وقــد يمثل هذا التكامل 
الخدمي حجر الزاوية في الخدمــات المصرفية الرقمية خال 
الســنوات القادمة، مما يخلق تجربة مختلفة تســهم في تحسين 

رضا العماء وتزيد من الوالء وتعزز من اإليرادات.
من جهــة أخرى، ال يزال يتصــدر األمن الســيبراني األولوية 
بالنســبة للمصــارف اإلماراتية، حيث يشــير التقريــر إلى أن 
البنوك التقدمية تدمــج عمليات إدارة مخاطــر أمن المعلومات 
مع إطار إدارة مخاطر المؤسســة، وتســتعين بجهات خارجية 
لتســهيل تنفيذ التكنولوجيا ســعياً إلى تقليل التكاليف وتحســين 

تجربة العماء وتعزيز ميزتها التنافسية.
وتتبنى البنوك اإلماراتية تقنيات البلوك تشين التي تخلق فوائد 
جمة بما في ذلك الكفاءات التشــغيلية المحسنة وخفض التكلفة 
الوســطية وتعزيــز ثقافــة الشــفافية، دون المخاطــر التقليدية 

المحتملة لنقل المعلومات غير الدقيقة.
وأضاف بصراي: “تواجه البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
تحديات صعبة في المستقبل، وهنا يأتي دور التكنولوجيا حيث 
تســاعد في التخفيف مــن اآلثار الســلبية للعمــاء واألعمال. 
ومن المرجــح أن تجني البنوك، التي تســتغل أصولها الرقمية 
بشكل فعال وتعزز مرونة اإلنترنت وإدارة مخاطر األطراف 
واالمتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية المحسنة”.األخرى، فوائد جمة بما في ذلك تدفقات متزايدة من اإليرادات 

البنوك اإلماراتية تقود عملية التحول الرقمي

كشف التقرير في نســخته الخامســة، عن أن توقعات العماء 
المتطــورة باســتمرار والتدقيــق التنظيمي المتزايد يشــكلون 
ضغطاً على البنــوك اإلماراتية لتحديث كافــة أوجه عملياتها، 
بينما يقوم العديد منهم بهيكلة أعمالهم بطرق مبتكرة ويدرجون 
تجربة العماء كمصدر للقيمة التجارية وليست كميزة تنافسية.

اتجاه لزيادة الربحية
وأشــار التقرير إلى أن هنالك اتجاهــاً صحياً لزيــادة الربحية 
المصرفية علــى مدى الســنوات الثــاث الماضيــة، مع نمو 
إجمالي قــدره 13.9 % في صافي الربح بيــن أكبر 10 بنوك 
إماراتية فــي الســنة الماليــة 2019. وأرجع ذلك إلــى األداء 
األقــوى للدخــل مــن غيــر الفوائــد وبعــض األحــداث لمرة 
واحدة، في ظل تدفــق اإليرادات من دخل الرســوم وانخفاض 

المخصصات االئتمانية.
دعم المركزي للبنوك

ويرى التقرير أن على البنوك اإلماراتيــة أن تدرس عن كثب 
خطط اســتمرارية أعمالها )BCP(، في أعقاب تفشي فيروس 
كورونــا. وكان مصرف اإلمــارات المركزي قــد طرح حزم 
التحفيز معلناً عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 256 مليار 
درهم )70 مليار دوالر( الحتواء تداعيات هذا الوباء العالمي. 
ويســمح البنك المركزي للبنوك بتحرير احتياطاتها التنظيمية 
من رأس المــال لتعزيز قدرة اإلقراض ودعــم اقتصاد الدولة، 
كما يمكن لجميــع البنوك العاملة في الدولــة الحصول قروض 

وسلف بتكلفة صفرية مغطاة بضمان من المصرف المركزي.
تعليقاً علــى ذلــك، قــال رئيس قســم الخدمــات الماليــة لدى 
“كي بــي إم جي لــوار جلــف”، عبــاس بصــراوي: “أعلن 
مصرف اإلمــارات المركزي، في وقت ســابق، عن سلســلة 
من التدابير واإلجــراءات لدعم قطاع الخدمات المالية وســط 
االضطرابات الناجمة عن تفشــي فيروس كورونــا. ولكن قد 
يلجأ القطــاع المصرفي إلى االعتمــاد على مزيــج من الدعم 
الخارجــي والمرونــة الداخليــة لتفــادي التأثير الســلبي لمثل 
هــذه االضطرابات. وفي خضــم ذلك، يلعب التحــول الرقمي 
واالمتثــال التنظيمــي دوراً محورياً في مســاعدة البنوك على 

التصدي للتحديات المستقبلية”.
خدمات جديدة للبنوك اإلماراتية

وأشــار التقرير إلى أن البنوك تستكشــف حاليــاً مزايا مفهوم 

توصل تقرير صادر عن كي بي إم جي - kpmg تحت عنوان “نظرة عامة على قطاع البنوك في 
دولة اإلمارات”، إلى أن المؤسسات المالية التي تعتمد على التقنيات والتكنولوجيا وتستفيد من 
البيانات لتقديم خدمات متكاملة، تكون في وضع أفضل لتعزيز معدالت نمو أعمالها والتغلب 

على االضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
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أعلنــت مؤسســة النقــد العربــي 
صــدور  “ســاما”،  الســعودي 
القواعد المنظمــة ألعمال التأمين 
البنكــي، وذلــك في خطــوة تأتي 
اســتمراراً لدورهــا فــي تطويــر 
منظومة الخدمات المالية ومواكبة 
أحــدث التطــورات التقنيــة حول 
العالم، بما يخدم أهداف المؤسسة.
وتهــدف هذه القواعد إلى توســيع 
نطاق توزيــع وتســويق منتجات 
التأميــن عبــر البنوك، والتيســير 

على العمالء للحصول على احتياجاتهم المالية كافة من مكان واحد، إضافة إلى تنظيم أعمال وممارسات 
التأميــن البنكــي والعالقات في ما بين شــركات التأمين والبنوك في هذا الشــأن، كما تُعدُّ وســيلةً لضمان 
وصول المنتجات التأمينية إلى المناطق النائية، وتيســيراً لوصول مختلف العمالء إلى منتجات االدخار، 

إضافة إلى المساهمة في رفع الوعي التأميني.

نجحت شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، في زيادة 
حصيلــة أقســاطها المحصلة، لتصل إلــى 6.43 مليار جنيه، 
في شــهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2020، مقابل 
5.36 مليــار جنيــه في الشــهرين المقابلين مــن عام 2019، 
بزيادة تالمس 1.1 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى حوالى 

.% 20
ووفقــاً للبيانات الرســمية الصادرة عن الهيئــة العامة للرقابة 
المالية، بلغ نصيب شركات التأمين العاملة في نشاط الممتلكات 
والمســئوليات، من األقســاط المحصلة، كانــون الثاني/يناير 
وشــــباط/فبراير الماضييــن 2.8 مليار جنيه تقريباً، بنســــبة 

43.3 % ، مقابل 56.7 % نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين األموال، في كانون الثاني/يناير وشباط/
فبراير، بقيمة تتجاوز 3.6 مليارات جنيه.

التأمين يرفع رصيد األقساط المحصلة

قواعد منّظمة ألعمال التأمين البنكي من النقد السعودي
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منتجات التأمين لمن هــم في أمس الحاجة إليها، بســرعة 
وبتكلفة معقولة. وفي مــا يخص دولة اإلمــارات، أبرمنا 
شراكة مع شركة “أكسا الهالل األخضر للتأمين” إلطالق 
حل رقمي كامــل للتأمين علــى الحياة، حيــث تهدف باقة 
“اليف بروتكت” إلى تشــجيع العمالء على حماية أنفسهم 
وأحبائهم من المصاعب المالية التي قد يواجهونها في حالة 
الوفــاة أو المرض. ومن خــالل منصــة “ديموكرانس”، 
أصبح بإمــكان العمــالء اآلن الحصول مــن المنزل على 

خدمة التأمين على الحياة، خالل أقل من دقيقتين.
لقد أسهمت األخبار اليومية حول تأثيرات فيروس كورونا 
بجعــل المســؤولين التنفيذييــن فــي مختلــف القطاعات، 
يعيدون التفكير مجدداً بما يتجاوز ســلوك الشراء التقليدي 
للمســتهلك، وصوالً إلى التفكير في المســتقبل بعد انتهاء 
أزمة فيــروس )كوفيد - 19(، حيث ســتتمكن الشــركات 
القادرة على تعزيز المرونة واالبتكار من البقاء واالزدهار 
نمّكن الشركات من تحقيق ذلك.في هذا الوضع الطبيعي الجديد. ونحــن في ديموكرانس، 

تسريع الرقمنة حاجة ملحة لقطاع التأمين

تُجبرنــا األوبئة عــادةً علــى التكيــف واالبتــكار وتغيير 
الطرق التي نعمــل بها لضمــان التطور. ومع اســتمرار 
تفشي الوباء، وتركيز  الجميع على حفظ مواردهم الحالية 
باستكشــاف حلول  ذات تكلفــة أقل عبــر اإلنترنت، ألقت 
االســتجابة العالمية تجاه انتشــار فيروس )كوفيــد - 19( 
الضوء على الحاجــة الملّحة إلــى التحــول الرقمي لدعم 
األعمال. وأصبحت القطاعات المختلفة، مثل قطاع التأمين 
الذي اعتاد على مقاومة التغييــر، بحاجة إلى إجراء تقييم، 

وإحداث قفزة رقمية بشكل أسرع من التوقعات.
ويرى ميشيل جروسو، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا 
التأميــن ديموكرانس أنــه ينبغي علــى شــركات التأمين 
البدء في االســتعداد للمســتقبل من خالل رقمنــة عملياتها 
علــى أســاس األولوية، لالســتفادة مــن فــرص األعمال 
التي تنشــأ كل يوم. وهذا هو الوقت الذي يكون فيه الناس 
أكثر ميــالً إلى تجنب المخاطــر، واتخاذ سياســات تأمين 
تضمن حماية أنفســهم وعائالتهم. ومن المتوقع أن يصبح 
التأمين ضرورة لكل منزل، ولجميع الشــركات الصغيرة 

والمتوسطة أيضاً.
يستغرق إنجاز عملية الحصول على التأمين في األحوال 
االعتيادية عدة أسابيع حتى تكتمل. لكن في األسابيع القليلة 
الماضية، وجدنا أنفسنا في عالم يتطلب المزيد من السرعة 
ومرونــة الحركة، ويســتوجب إجــراء عمليات الشــراء 
وطلب التأميــن، ودفع األقســاط، والمطالبــة بالتأمين من 
منزل العميل. وستضمن أتمتة العمليات، ورقمنة سجالت 
المؤسســات فرصة لتوفير منتجات التأمين لشريحة أكبر 
من الســكان، في وقت يتزايد فيه الطلب بسرعة، ويدرك 

عدد أكبر من الناس األهمية الحيوية للتأمين.
في ديموكرانس، تمكنــا بالفعل من القيــام بذلك بنجاح في 
جميع أنحــاء العالم، حيث أننــا ملتزمون بضمــان توفير 

أسهم انتشار وباء (كوفيد 19) بإحداث تأثيرات كبيرة على جميع القطاعات االقتصادية تقريباً، 
ولم يكن التأمين بعيداً عن هذا التأثير. وأدى انتشار هذا الوباء إلى نشوء وضع جديد أظهر الحاجة 
الماسة إلى التكنولوجيا الرقمية بصورة تتجاوز أي وقت مضى، سواء لشراء البقالة واالحتياجات 
األساسية، أو للتفاعل والتواصل مع األصدقاء والعائلة. على ضوء ذلك، أصبح المستهلكون اليوم 
يشترون كل شيء عبر اإلنترنت، بما في ذلك منتجات التأمين. وستبقى العديد من التغييرات التي 

طرأت خالل هذه الفترة االستثنائية معنا لفترة طويلة بعد عودة األمور إلى طبيعتها.

ميشيل جروسو
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تعتزم شركة “بي.بي” خفض اإلنفاق الرأسمالي بنسبة  25 
% وتقليص اإلنتاج من أنشطتها للنفط والغاز الصخري في 

الواليات المتحدة في مواجهة انهيار أسعار النفط.
وقالت الشركة، إنها تخطط حالياً النفاق 12 مليار دوالر في 
عام 2020، انخفاضاً من 15 مليار دوالر. وسيشــمل ذلك 
خفضاً بقيمة مليار دوالر في االســتثمار بأنشــطتها بقطاع 
النفــط والغاز الصخــري المعروفة باســم “بي.بي.إكس”، 
حيث يمكــن التحول بين وقف واســتئناف اإلنتــاج بوتيرة 

سريعة نسبياً، وسينخفض إنتاج “بي.بي.إكس” بنحو 70 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في 2020.

نقلت )رويترز( عن مصدر مطلع قوله، إن روسية قلّصت حيازتها في عمالق النفط “روسنفت” لتقل عن 
حصة األغلبية، في إطار اتفاق لشراء أصول المجموعة بفنزويال، مما يحد من وقع العقوبات األميركية على 
“روسنفت”. وأعلنت “روسنفت”، من جهتها، أنها باعت جميع أصولها في فنزويال لشركة مملوكة للحكومة 
الروسية، وأنها ستتلقى في المقابل مدفوعات بقيمة 9.6 % من أسهم رأس مال روسنفت، ستحتفظ به شركة 

تابعة. وهذا يعني على الورق، لم تعد للدولة سيطرة على “روسنفت”، بحسب المصدر.

وافــق مجلــس الوزراء الســعودي في 
اجتماع افتراضي علــى إدراج أصول 
حكوميــة مــن المقــرر خصخصتهــا 
بسوق األســهم “تداول” عقب طرحها 
لالكتتــاب العام. وقال بيــان بثته وكالة 
األنبــاء الســعودية الرســمية، “تدرج 
األصول والقطاعات والخدمات المراد 

تخصيصها في السوق المالية السعودية، وذلك بطرحها طرحاً عاماً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

السعودية تدرج أصول حكومية بالبورصة

روسيا  تتخلى عن حصة األغلبية في “روسنفت”

“بي.بي” تخفض اإلنفاق 3 مليارات دوالر
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قال المؤســس والرئيــس التنفيذي لفنادق ومنتجعــات “ليفا”، جي. 
أس. أناند، إن الشـــركة تعهــدت بأن تقدم دعمها لصناعة الضيافة، 
وذلك من خالل التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا 
وأوروبــا. وقد وقعت مجموعة “ليفا”، عقود إدارة لفندقين جديدين 

في العاصمة العُمانية مسقط، وفندق في كمباال عاصمة أوغندا.
كما تستكشف المجموعة المزيد من الفرص في الكويت، السعودية، 
عمــان، رواندا، إثيوبيــا، كينيا، نيجيريا، تنزانيــا، وتتفاوض حالياً 

جي. أس. أناندحول فندق في البرتغال.

 Whiting Petroleum Corporation  ذكرت “وول ســتريت جورنال”، أن شــركة الحفر األميركية
بدأت إجراءات تسجيل إفالسها في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط. وبذلك تكون أول شركة أميركية تعلن 
بدء إفالسها في الوقت الحالي بسبب هبوط أسعار الخام، التي انخفضت بنسبة 50 % خالل أقل من شهر. 

تمتلك الشركة نحو 585 مليون دوالر في حساباتها المصرفية، لكنها مدينة بقروض قيمتها 2.2 مليار دوالر. 
وال تستبعد الصحيفة احتمال إفالس شركات نفط صخري أخرى في الواليات المتحدة، بسبب تراكم الديون.

قال مالك حداد، المدير العام لشــركة النقليات السياحية )جت(، 
أكبر شــركة نقل ســياحي وعمومي فــي األردن، إن التوقفات 
نتيجة فرض حظر التجول الحتواء فيروس كورونا يكبدها نحو 

نصف مليون دينار )705 آالف دوالر أميركي( في الشهر.
وأضــاف: “كنــا نتوقع نمو أرباح الشــركة خــالل عام 2020 
الحالــي بنحــو 7 %، إلــى 3 ماليين دينــار، ولكن مــع أزمة 
كورونا، نتوقع أن نحقق اســتقراراً في النتائج إذا استمر توقف 

العمل لنهاية شهر مايو/أيار 2020”.
مالك حداد

فنادق ليفا تتوسع في دول الخليج

إفالس أول شركة نفط صخري في أميركا

“جت” السياحية األردنية تتوقع الخسارة
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قالت مصادر مطلعة، إن شــركة تسويق 
النفط العراقية )سومو(، قامت بالتسويق 
لبعض المشــترين اآلسيويين المختارين 
شــحنات خام للتحميل في شــهر ابريل/
عــرض  فــي  وذلــك   ،2020 نيســان 
نــادر لشــحنات فورية في ظــل تضرر 
المنتجين بفعل تخمة نفطية عالمية. وقال 
متعاملون، إن بعض المشــترين ســعوا 

ســابقاً إللغاء بعض مشترياتهم من خام الشرق األوسط، بسبب هبوط الطلب على الوقود وإجراءات العزل 
العام في ظل جائحة كورونا، مما يزيد الضغط على المنتجين الذين صارت لديهم كميات إضافية غير مبيعة.

“سومو” العراقية تسّوق شحنات خام

أعلنــت شــركة  غوغــل  عــن ضعــف فــي نمو 
اإليرادات، حيــث أثرت التداعيــات االقتصادية 
لفيــروس كورونــا على مبيعــات  اإلعالنات  في 
الربع األول، لكنها أشــارت إلى وجود إقبال على 
خدمــات أخرى تقدمهــا. وقال الرئيــس التنفيذي 
لـ“غوغل” سوندار بيتشــاي، إن الشركة شهدت 
“مفارقة” في الربع األول من 202، حيث زادت 
إيراداتها في الفترة المذكورة بنسبة 13 % مقارنة 
مع الفترة نفسها من 2019، رغم انخفاض مبيعات 

اإلعالنات في ظل جائحة فيروس كورونا. وأوضح، أن أول شهرين من العام الجاري كانا قويين، لكن مع 
بدء  التراجع االقتصادي  حد المستهلكون من اإلنفاق وبدأت الشركات في  تسريح  الموظفين وخفض التكاليف.

وأشار إلى أن اإلعالنات الرقمية، التي تعد النشاط األساسي لـ“غوغل”، تعرضت “لتراجع مفاجئ، خاصة 
وأن عمالء رئيسيين مثل مواقع السفر قاموا بخفض  اإلنفاق اإلعالني  بسبب أزمة كورونا. لكن رغم ذلك فقد 

شهدت “غوغل” إقباالً على خدمات، مثل البحث و“يوتيوب”، أكثر من أي وقت مضى.
وأفادت “ ألفابت ”، الشركة األم لـ“غوغل”، بأن اإليرادات ارتفعت إلى 41.2 مليار دوالر في الربع األول 
من 2020، من 36.3 مليار دوالر سجلتها خالل نفس الفترة من العام الماضي. ووفقا للشركة فقد ارتفعت 

األرباح قليال في الربع األول من العام الجاري إلى 6.8 مليار دوالر.

سوندار بيتشاي

غوغل: نمو اإليرادات رغم تراجع مبيعات اإلعالنات
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سجلت “ ستاربكس ” نتائج أعمال دون 
التوقعات في األشــهر الثالثــة األولى 
مــن عــام 2020، مع إســتمرار أزمة 
فيــروس “ كورونا” وتأثيرها الســلبي 

على الطلب.
وبلغ صافي دخل “ستاربكس” 328.4 
مليــون دوالر في الربــع المالي الثاني 
المنتهي في الحادي والثالثين من آذار/
مارس، مقارنةً بـ663.2 مليون دوالر 

قبل عام.
وبإســتثناء بعض البنود، بلغ صافي دخل شــركة المقاهي األميركية 32 ســنتاً للسهم، بينما توقع محللون 
أرباحاً عند 34 ســنتاً للسهم. وإنخفضت إيرادات “ســتاربكس” إلى 6 مليارات دوالر أميركي من 6.31 
مليــار دوالر، خالل أول 3 أشــهر من عام 2019، في حين توقع محللــون إيرادات بحوالى 5.89 مليار 

دوالر أميركي.

إنخفاض أرباح “ستاربكس” بسبب “كورونا”

قالت “غازبــروم نفط”، الذراع 
الروســي  الغاز  لعمالق  النفطية 
“غازبــروم”، إنهــا لــن تقلّص 
االســتثمار فــي مشــروعها في 
كردســتان العــراق، بالرغم من 
طلب حكومة اإلقليم شبه المستقل 

ذلك.
وأضافت الشــركة: بعــد تهاوي 
عــدة  طلبــت  النفــط،  أســعار 
حكومــات مــن منتجــي النفــط 

خفض االستثمارات التي عادة ما يكون على الحكومات سداد قيمتها في إطار ترتيباتهم التعاقدية.
وقالت “غازبروم نفط”: إن حكومة كردستان العراق طلبت من شركات إنتاج الخام، بما فيها “غازبروم 

نفط” الشرق األوسط، خفض االستثمارات.

“غازبروم” ترفض مقترح كردستان العراق
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تعهدت شــركة فورد األميركية 
ومجموعة  الســيارات  لصناعة 
“جنرال إلكتريــك” الصناعية، 
بإنتــاج 50 ألــف جهــاز تنفس 
صناعي في 100 يوم لمساعدة 

مرضى فيروس كورونا.
ويتوقع أن تصل الشــركتان إلى 
طاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف 
وحدة شــهرياً فــي مطلع تموز/

يوليو 2020.
كمــا تقوم “فورد” أيضاً، بإنتاج واقيات الوجه البالســتيكية وتســاعد في تعزيز القــدرة التصنيعية إلنتاج 

شركة “3إم” من الكمامات في الواليات المتحدة.
وفي وقت ســابق، عرضت عدة شركات، بينها “جنرال موتورز”، المنافسة لشركة فورد، على الحكومة 

األميركية المساعدة في إنتاج معدات طبية.

قالت شـركة سامسونغ إلكترونكـس 
الكورية، إن من المرجح أن تكون 
أرباحها للربع األول من عام 2020 
قد ارتفعت بنسبة 3 % على أساس 
سنوي، متخطية توقعات المحللين 
بقليل، حيث ساعدت مبيعات قوية 
للرقائق على تخفيف األثر السلبي 
لجائحــة فيــروس كورونــا علــى 
مبيعــات الهواتــف الذكية وأجهزة 

التلفزيون.
وأضافت الشركة، أن من المتوقع أن تبلغ أرباح التشغيل 6.4 تريليون وون )5.23 مليار دوالر أميركي( 
للربع المنتهي في آذار/مارس 2020، مقارنة مع 6.2 تريليون وون )5 مليارات دوالر( قبل عام ومثلها 

في تقديرات المحللين بحسب “رفينيتيف سمارت إستميت”.

أداء قوي لـ“سامسونغ” رغم األزمة

“جنرال إلكتريك” و“فورد” تنتجان أجهزة تنفس اصطناعي
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الســياحة   منظمــة   توقعــت 
العالمية تراجع حركة السياحة 
30 % هذا العام على مستوى 
العالم، ما سيؤدي لخسائر تقدر 

بـ450 مليار دوالر.
ونقــل األمين العــام للمنظمة، 
الجورجي زورا بولوكاشفيلي 
هــذه البيانــات لملك  إســبانيا  
فيليبي السادس، خالل اجتماع 

لتقييم آثار وباء كورونا على قطاع السياحة، بحسب القصر الملكي اإلسباني.
وتقدر  منظمة الســياحة العالمية  أن عدد الســائحين على مســتوى العالم قد ينخفض بواقع الثلث، ما سيسبب 

خسائر بنحو 450 مليون دوالر.
وأشــار بولوكاشــفيلي، إلى أن السياحة كانت حليفاً وفياً للتعافي خالل األزمات الماضية. وقال أن “الجائحة 
تمثل تحدياً للعالم، ولكنها ستجعلنا أقوياء في إطار شراكة عالمية”. واعتبر أن السياحة أن تكون مشمولة في 

“برامج وخطط اإلنقاذ لضمان عدم تخلف أحد”.
وبحســب بيانات الســياحة العالمية، فإن الســياحة تمثل 12 % من  الناتج المحلي  إلسبانيا التي استقبلت في 

2019 نحو 84 مليون سائح أجنبي، لتكون ثاني أكبر مقصد سياحي عالمياً.

ســجلت “ فورد موتور” خسائر فصلية تجاوزت 
توقعات المحللين في الربع السنوي األول، بسبب 
ضعــف المبيعات خــالل الربع الســنوي األول 
متأثرة بفيروس “ كورونا ”. فقد سجلت “فورد” 
خسائر فصلية بملياري دوالر في األشهر الثالثة 
األولــى هذا العام، من أربــاح قدرها 1.1 مليار 

دوالر في نفس الفترة من عام 2019.
وبإســتثناء بعض البنود، بلغت خسائر شركة  الســيارات األميركية  23 سنتاً للسهم في الربع األول، مقارنةً 
بتوقعات بتسجيل خسائر بنحو 8 سنتات للسهم. وهبطت المبيعات بنسبة 15 % إلى 34.3 مليار دوالر من 
40.3 مليار دوالر خالل الربع األول من 2019، بينما توقع محللون تحقيق مبيعات عند 34.7 مليار دوالر.

مليارا دوالر خسائر “فورد” في الربع األول

450 مليار دوالر خسائر السياحة العالمية !
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يذكــر، أن الهيئة العربيــة لالســتثمار واإلنمــاء الزراعي، 
تأسست عام 1976 بهدف تعزيز األمن الغذائي العربي، وهي 
تمتلك خبرة واسعة في مجال االستثمار الزراعي والتصنيع 
الغذائي، وتمنح الدول األعضاء للهيئة االمتيازات لشركاتها، 
ويرتكز نشاطها باالستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 
واألنشطة والمشاريع ذات الصلة، وتســاهم بفعالية في دعم 
التنمية الزراعية المستدامة من خالل مشاريع زاعيه متنوعه 
الدواره والتشغيلية.عبر اســتخدام التكنولوجيا الزراعية المتطــورة والقروض 

مبادرة لتوفير السلع الغذائية للبلدان العربية

أشــارت الهيئة، إلى إمكانية توفير المعلومــات عن كميات 
الفائض المتاح للتصدير من تلك الســلع في الــدول العربية 
وغيرها. وقــال محمد المزروعــي، رئيس الهيئــة العربية 
لالســتثمار واإلنماء الزراعي: منذ تأسيســها، تعمل الهيئة 
العربية لالســتثمار واإلنمــاء الزراعي علــى تعزيز األمن 
الغذائي في الدول العربية من خالل االستثمار في المشاريع 

الزراعية وبرامج دعم صغار المزارعين.
واليوم وبعــد أن أصبح انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيد 
- 19( يشــكل أزمة عالمية تؤثر بشكل ســلبي على مختلف 
القطاعــات، بما فــي ذلك الزراعــة واألغذية، تقــوم الهيئة 
بجهود حثيثه، حيث تســعى منــذ بداية األزمة إلــى التعاون 
مع مختلف الشــركات واألطراف المعنية في الدول العربية 
لالستمرار بتوفير السلع األساسية، واإلمداد الغذائي، خاصة 
وأن أغلب الدول العربية تستورد معظم احتياجاتها الغذائية 
األساســية من الخارج. مضيفــاً ان الهيئة تســعى إلى خلق 
نموذج استثماري وتقني، ونشــره بين الجهات المعنية لرفع 

مستوى تبادل المنتجات الزراعية في المنطقة العربية.
كما أنهــا تعمل في ظــل األزمــة الحالية على التنســيق مع 
مختلف بلدان العالــم العربي لتأمين احتياجات الســكان من 
المواد الغذائية األساســية، بهدف تعزيــز تضامنها في ظل 
الخوف من نقص في المواد الغذائية في األســواق، بســبب 
االضطرابات فــي التجــارة الدوليــة وسالســل اإلمدادات 

الغذائية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
وبهدف تعزيــز التنســيق والتعــاون في هــذا الخصوص، 
طلبت الهيئة من المعنيين بتزويدها بما يتوفر لدى الشركات 
والمصانــع مــن المنتجــات الغذائيــة األساســية المتاحــة 
للتصدير أو التي ترغب في اســتيرادها والتي تشمل القمح، 
األرز، الذرة الصفــراء، البطاطس، الزيــوت النباتية الخام 
والمكررة،والســكر، اللحوم الحمراء، األلبان ومشــتقاتها، 
الفاكهة، الخضار، لحــوم الدواجن، بيض المائــدة، ولحوم 

األسماك واألعالف.

أعلنت الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي، أنها بصدد وضع آلية طارئة تهدف إلى المساعدة 
العربية  التجارة  وزيادة  الغذائية،  المواد  العربية من سلع  البلدان  احتياجات  بتوفير  والمساهمة 
البينية لتلك المنتجات عبر الشركات التي تساهم فيها الهيئة والشركات األخرى، واتخاذ التدابير 
واإلجراءات الضرورية لمواجهة خطر حدوث أي نقص، في ظل انتشار فيروس كورونا الذي شكل 

أزمة عالمية هي األخطر من نوعها باعتبار تأثيرها على كافة القطاعات االقتصادية.

محمد المزروعي
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بانتشــار الوباء إلى الكثير من القضايا القانونيــة على التجار في 
جميع أنحاء العالم )على ســبيل المثال: خرق العقــود بما في ذلك 
التأخير وضعــف األداء، أو حدث مــا مرتبط بما يعــرف بالقوة 
القاهرة(، مثل هذه اآلثار قد تؤدي إلى خســائر تجارية، واللجوء 
إلــى المحاكــم لتســوية النزاعــات، وهنا يجــب تشــجيع التجار 
وأصحاب العالقة على التنازل عن بعض حقوقهم القانونية وحل 

النزاعات بطرق أكثر سالسة.
حماية الموردين وشركات النقل

قد يحتاج مقدمو خدمات النقــل والخدمات اللوجســتية إلى الدعم 
المالي لتمكينهم من الحفاظ على أعمالهــم وبالتالي ضمان حركة 
الســلع أثناء فترة الوبــاء وما بعــده. وفي هذا الوقــت ينبغي على 
الحكومات أن تضمن ذلك بــأال تفرض شــركات النقل غرامات 
على الموردين مثل غرامات التأخير على التفريغ أو التحميل. كما 

يجب عليها مراقبة والرسوم خصوصاً في الدول األكثر ضعفاً.
تقلل استخدام الورق

نظراً لتقليل االتصال الجســدي بين األشــخاص، تصبح عمليات 
اإلرســال اإللكترونــي والمعامالت غيــر الورقية أكثــر أهمية. 
وعلى الرغم مــن أن البضائع ال تزال بحاجة إلــى نقل مادي، إال 
أن عمليــات التخليــص وتبــادل المعلومات يجب أن تســتفيد من 
عمليات التبــادل اإللكتروني للبيانــات قدر اإلمــكان. وينبغي أن 
التقليدية.تســتخدم األطراف المتعاقدة، البدائل اإللكترونية لسندات الشحن 

“األونكتاد” تطلق خطة عمل إلنقاذ التجارة الدولية

وللحفاظ على تدفق سلس للسلع في هذه األزمة، قدم 
مؤتمر األمم المتحدة للتجــارة والتنمية )األونكتاد( 
خطة عمل من عــدة نقاط لضمان تعزيــز التجارة 

الدولية وتسهيلها أثناء انتشار كورونا.
ضمان الشحن المستمر

تنقل حوالي %80 من حجم التجــارة العالمية عن 
طريق الشحن التجاري، بما في ذلك الغذاء والطاقة 
والمواد الخــام ومكونــات المصانــع. ولكي تبقى 
شركان النقل قادرة على العمل، يتوجب على الدول 
أن تقدم كل ما يلــزم في موانئها الســتمرار عملية 
الشــحن، ســواء التزود بالوقود أو تأمين أساسيات 
الصحة والســالمة لفــرق البحارة ألنهم مــن القلة 

القليلة الذين ال يستطيعون تأدية أعمالهم عن بعد.

اإلبقاء على الموانئ مفتوحة
تقدم الموانئ الخدمات األساســية للتجارة الدولية، 
لذا يتوجب أن تبقى مفتوحة أمام حركة السفن, وأن 
تحافظ على ســاعات عمل متواصلــة دون توقف، 
وعلى الحكومات أن تخفف القيود على السفن وأن 

تجنب التأخير غير الضروري في الميناء.

حماية السلع الحرجة وتسريع التخليص الجمركي 
وتيسير التجارة

قدمــت منظمــة الجمــارك العالمية مؤخــراً قائمة 
بالمعدات الطبيــة الحرجة التي تســاعد الدول في 
التصدي لوبــاء كورونــا، والتي تتضمــن: المواد 
الطبية وأجهزة التنفــس واألقنعة الواقيــة والمواد 
المطهرة وأدوات جمع العينــات. وتؤكد األونكتاد 
ضرورة ضمان تخليص هذه السلع واإلفراج عنها 

بأسرع وقت.
معالجة التبعات القانونية لألطراف التجارية

قد تــؤدي االضطرابات غير المســبوقة المرتبطة 

مع تبني إجراءات جذرية للسيطرة على جائحة فيروس كورونا، تخضع أنظمة النقل والتجارة 
الدولية لضغوط هائلة. وتظهر األدلة المبكرة أن التجارة الدولية تنهار، وتهدد معها الوصول إلى 

السلع واإلمدادات الحيوية، وذلك بحسب دراسة أعدها فريق “البنك والمستثمر”.
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3 أمور تفعلها الشركات سريعة النمو

بطريقة صحيحة

منصور سروار
المدير اإلقليمي في “سايج” الشرق األوسط

مصاعــب النمو حقيقة واقعة- عايشــها جميعنا وهي موجودة أيضاً في دنيا األعمــال. إنها التحديات المؤقتة التي تواجهها 
الشركة عندما تمّر بفترة نمو سريع.

ومع أنها جزء طبيعي في مســيرة أي شــركة متوســعة، ال بد لك من االنتباه إلى بداية ظهور المصاعب في شركتك، لكي 
تضمن أن التحديات المؤقتة لن تغدو تحديات دائمة.

يصاحب النمو زيادة في اإليرادات والنضوج والفرص الجديدة، لكنها جميعاً تنطوي على مخاطر ومحن ناشئة من قوى 
السوق الداخلية والخارجية على حد سواء.

وبفضل التخطيط المسبق، تستطيع أن تتخطى هذه التحديات بسهولة نسبية.
وفيما  يلي، يقدم لنا سراور، ثالثة أمور ينبغي للشركات الناجحة سريعة النمو أن تفعلها بطريقة صحيحة لكي تحافظ على 

االستدامة وتتمكن من إدارة النمو:

ـ إدارة الشؤون المالية
عليك أن تنفق المال لكي تجني منه الربح. وفي الشــركات النامية، تعتبر الســيولة اإلضافية ضرورية لتلبية االحتياجات 
المتزايدة التي تتطلبها العمليات اليومية. على سبيل المثال، ربما تحتاج إلى استئجار مكتب أكبر، أو طلب مخزون أضخم، 
أو تعييــن المزيد من الموظفين أو شــراء معدات حديثة. في حال لم تكن متيقظاً لهــذه المصاريف، فقد تخرج األمور عن 

السيطرة وتعرقل التدفق النقدي بال داعٍ.
من الحلول الممكنة لذلك أن تحصل على تمويل- مثل قرض رأس المال العامل- لتغطية النفقات المباشرة. غير أن عليك 
االقتصاد في المصاريف، ألن إغواء اإلنفاق ببذخ سيكون كبيراً نظراً لما يتوافر لدى الشركة من أموال إضافية، ولكن هذا 
هو الوقت المثالي لخفض النفقات من أجل إتاحة ســيولة نقدية في المســتقبل. ومن المهم العلم بأن المصارف وغيرها من 
المؤسسات المالية تعتبر الشركات سريعة النمو محفوفة بالمخاطر. عليك توخي الحكمة في إدارة شؤونك المالية وااللتزام 
بتسديد ما يترتب على قرضك من دفعات مستحقة. وهذا سينعكس إيجاباً على سجلك االئتماني عند الحاجة إلى المزيد من 

التمويل.
الحصول على قرض ليس خيارك الوحيد. بمقدورك كذلك أن تتبنى التفاوض على شروط أفضل مع الموردين فيما يخص 
أســلوب الدفع والخصومات، واالســتعانة بمصادر خارجية وتحويل األصول غير المستعملة إلى سيولة نقدية، واستئجار 
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األصول بدالً من شرائها، وإعادة هيكلة القروض. يتمثل الهدف المالي الرئيسي دائماً في زيادة القيمة التجارية. تطلّع إلى 
ما هو أبعد من النمو الذاتي وابحث عن شركاء استراتيجيين بإمكانهم مساعدتك في رفع كفاءة العمليات وزيادة المكاسب.

ـ إدارة األفراد والثقافة
تفيد الثقافة التي تحّث على التعاون واالتصال المفتوح والمشاركة في إبقاء الموظفين متحفزين، مما ينعكس بدوره إيجاباً 
علــى إنتاجيتهم وإبداعهــم. فالثقافة واألفراد والبيئة مرتبطون ببعضهم البعض إرتباطاً وثيقاً، كما أن دورهم أساســي في 

تجاوز مصاعب النمو.
يفترض بالشــركة أن تشــهد تغيراً ملحوظاً في طور نموها. وال بد لها من إدارة هذا التغير باقتدار ألن ذلك سيلقي بظالله 
على الموظفين الذين سيؤثرون في نهاية المطاف على نجاح الشركة. يجدر بالفرق أن تحظى باإلرشاد والدعم في خضم 
التغيير ألنها بدونهما ستشعر باالرتباك والضغط، مما قد يؤدي إلى احتكاك داخلي وتدهور في الخدمات المقدمة للعمالء. 

إن وضع الخطط الكفيلة بمعالجة تحديات النمو الداخلية أمر ضروري إلدارة أفرادك. 
إمنح أفرادك الفرص لتطوير مهاراتهم، وزودهم بالتدريب المناسب بما يتماشى مع نمو األعمال، واحرص على أن يملك 
فريقك األدوات المثلى لمزاولة مهامهم. إن وضع أهداف اســتراتيجية ســيعين فريقك اإلداري على رصد ذوي اإلمكانات 

المتميزة ومواطن النقص في المهارات.
ملحوظات هامة بشأن األفراد: إذا تعين عليك زيادة قواك العاملة، فاجعل معيار الثقافة أوالً والمهارات ثانياً عند التوظيف. 
إذ بوســعك تعليم األفراد كيفية إجادة العمل، لكن ال يمكنك تعليمهم التكيف مع منظومة قيمك وغاياتك. إن إســاءة االختيار 

عند التوظيف تسفر عن تراجع الرضا المهني في كثير من مناحي األعمال. 
 إن االستعانة بمستشار خارجي أو مستقل أقل كلفة في الغالب من تعيين مصدر بدوام كامل. وهذا ينطبق تماماً على وضعك 
حينما ال تدري على وجه التحديد حاجات شــركتك المســتقبلية، أو حينما تكون حاجتك مقتصرة على مهارات معينة في 

أوقات معينة.

ـ إدارة عملياتك وأتمتة أعمالك
الكثير من الشركات الصغيرة ال تركز مباشرة على تغيير أنظمتها وعملياتها بالتزامن مع نموها، مما يقود في الغالب إلى 
ضعف الفاعلية وتبديد األموال والوقت والموارد. على ســبيل المثال، حينما يكون لديك عدد قليل من العمالء، فبوســعك 
اســتخدام األســلوب اليدوي في إرسال الفواتير ومتابعة ســير الدفعات. أما عندما تنمو قاعدة عمالئك، فإن إدارة حساباتك 
تنمو معها. ويسمح لك االنتقال إلى برمجية الحسابات القائمة على السحابة بأن ترسل الفواتير من أي مكان أثناء تجوالك، 
وأن ترسل إشعارات بخصوص الفواتير متأخرة الدفع تلقائياً، وأن تلقي نظرة عامة على أوضاعك المالية بالزمن الفعلي. 
إن االطالع على مستجدات أوضاعك المالية أوالً بأول يعني أن باستطاعتك التعامل مع المشكالت الطارئة فور نشوئها، 

أو حتى منعها من أن تحدث.
صّمم عمليات لكل جانب محتمل من جوانب عملك واجعلها مؤتمتة حيثما أمكن. على صعيد المحاســبة، تشــمل العمليات 

استعمال وسائل الجمع المناسبة ووضع بنود دفع واضحة وأتمتة إصدار الفواتير وبيان األسعار.

التغير سمة ثابتة
تعمل الشركات في بيئات دائمة التغير. فاألفراد والمنافسة واألسواق والقوانين والتكنولوجيا في تقلب مستمر. وحينما يحدث 
التغيير في أحد هذه العناصر، من المحتمل أن يسفر عن سلسلة من التغيرات في كل ما عداه. على الشركات أن تستهدف 
من شأنها التأكيد على جدوى نموذج األعمال والتمهيد لنموه وتطوره.الفرق النشطة المنسجمة مع رؤيتها، وأن تستهدف النمو المستدام الذي يرتكز إلى إدارة قوية واستراتيجية واضحة مرنة 
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نداءات للدعم
وقد أعلنت شركات طيران عدة حول العالم عن إفالسها. 
ففي القارة األوروبية، كانت شــركة الطيران البريطانية 
“فالي بــي”، وهــي أكبــر شــركات الطيــران المحلي 
داخل المملكة المتحدة، من أوائل الشــركات التي أعلنت 
إفالســها، مطلع مــارس 2020، في بيان علــى موقعها 
اإللكتروني مؤكــدة أنها “تكبدت خســائر فادحة بســبب 
توقف الحياة جراء األزمة الصحية الحالية، وأن تحدياتها 

المالية كانت أكبر من قدرتها على تحمل الوباء”.

كذلك، أعلنت شــركة الطيران األوســترالية “فيرجن”، 
وهي مــن أبــرز شــركات الطيران الرئيســية في آســيا 
والمحيط الهــادي، عن إفالســها، في 21 أبريل/نيســان 
2020، بعد عدة نداءات وجهتها للحكومة لدعم الشــركة 

التي تعد ثاني أكبر شركة طيران في البالد.

وقالت الشــركة التــي أسســها الملياردير األوســترالي، 

قطاع الطيران األكثر تضرراً من جائحة “كورونا”

مع تسارع انتشار الفيروس في مناطق مختلفة من العالم 
علّقت العديد من الدول حركة الطيران منها وإليها بهدف 
مكافحة انتشــار الفيــروس. وتوقعت صناعــة الطيران، 
التي تتطلع إلى المستقبل ما بعد حالة الركود شبه الكاملة 
حالياً لطائــرات الــركاب، أن تواجه تكاليــف أعلى مما 

سينعكس حتماً على المسافرين.

خسائر غير مسبوقة
من جانبــه، حــذر اتحاد النقــل الجــوي الدولــي “إياتا” 
مؤخــراً، مــن أن توقــف شــركات الطيــران عــن تنفيذ 
رحالت الركاب فــي معظم مناطق العالم بســبب جائحة 
كورونــا، ســيؤدي إلى خســائر غيــر مســبوقة للقطاع. 
وقال االتحاد، إنه من المتوقع أن تفقد شــركات الطيران 
العالمية 314 مليار دوالر من اإليرادات بســبب فيروس 
كورونا واإلجــراءات التــي تــم اتخاذها لوقف انتشــار 
الفيروس. ويعد قطاع الطيران والســياحة من القطاعات 

األكثر تضررا من الجائحة في ظل تعليق حركة النقل.

أزمة كورونا، فالتداعيات لن تنتهي عند توقف عجلة  من الصعب توقع الحدود القصوى آلثار 
االقتصاد واإلنتاج في بلدان عدة، بل تعدته إلى إعالن شركات كبرى إفالسها، وأخرى على وشك 
اإلفالس. وأكثر هذه الشركات كانت شركات الطيران والخدمات الجوية، حيث توقفت حركة 

المالحة الجوية في معظم دول العالم.
الطيران والسفر  الموثوقة في صناعة  المصادر  (أحد  للطيران االستشاري،   CAPA لمركز ووفقًا 
في العالم)، فإن معظم شركات الطيران في العالم ستفلس بحلول نهاية مايو/أيار 2020 ما لم 

تتدخل الحكومات.
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ودعم حكومي.

وتعد الشــركة هــي األقــدم واألكثــر عراقة وخبــرة في 
جنوب إفريقيا حيث تأسســت عــام 1934، كما تعد أكبر 
ناقل جوي في القــارة اإلفريقية بأســطول مكون من 88 

طائرة، ونحو 42 وجهة إفريقية وعالمية.

شبح اإلفالس
في ســياق متصل، أعلنت شركات روســية، أنها تواجه 
شبح اإلفالس، حيث صرح مسؤول روسي، بأن شركات 
جوية في بــالده تواجه خطر اإلفالس، علــى خلفية إلغاء 

عدد كبير من الرحالت جراء انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وســائل اإلعالم، عن مديــر وكالة النقــل الجوي 
الفيدرالية ألكسندر نيرادكو، تأكيده في اجتماع تقييمي مع 
مديري ومسؤولي الوكالة، أن خســائر كبيرة ستتعرض 

لها شركات الطيران الروسية.

وعزا نيرادكو، ذلك إلى إلغاء كثير من الرحالت الجوية 
الخارجية، والخســائر في قيمة الروبل، مبيناً أن القطاع 
يتعرض لشــبح اإلفالس، وأن قطاع الطيران في روسيا 
قد تصل خســائره 100 مليار روبل )1.35 مليار دوالر 

أميركي(.

كذلــك، طالبــت أكبــر مجموعــة طيــران فــي أوروبا، 
لوفتهانــزا، الحكومــة بدعم مالــي بعــد أن توقفت معظم 

ريتشارد برانســون: إنها دخلت الحراسة القضائية، بينما 
كانت تبحث عــن المال إلحياء عملهــا، معربة عن أملها 
في أن تظهر بشــكل أقــوى على الجانب اآلخــر من هذه 

األزمة، بحسب بيان الشركة.

وفي 20 أبريل/نيســان 2020، أعلنــت الخطوط الجوية 
النرويجية هي األخرى، إفالس 4 شــركات تابعة لها في 
كل من الســويد والدانمارك، وهي شــركات متخصصة 

بإعداد الطيارين وأفراد أطقم الطيران.

ألغاء اتفاقيات
وقالت الشــركة: إنهــا لم تكن قــادرة على العمل بشــكل 
طبيعي، فقــد ألغت اتفاقيــات لتوفير طواقــم الطيران مع 
العديد من الشــركات، والتــي كانت تشــمل نحو 1570 

طيارة، و3100 فرد من طواقم الطيران.

وأضافــت الشــركة أنهــا ألغــت 85 % مــن رحالتها، 
وســرحت، بشــكل مؤقت نحو 90 % من موظفيها، أي 

نحو 7300 موظف.

وفي جنــوب إفريقيا انضمت شــركة الطيــران الوطنية، 
South African Airways إلــى طابــور الشــركات 

التي أعلنت إفالسها، متأثرة بجائحة كورونا.

وأعلنت الشركة إفالسها وتسريح موظفيها البالغ عددهم 
4700، بعد فشــلها فــي الحصول على مســاعدات مالية 
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الســلطات المعنية في دولة  االمارات  وبقيــة دول العالم، 
باغالق األجواء بسبب تفشي وباء “كورونا”.

مــن جهته، أكــد الرئيس التنفيــذي لمطــارات دبي ، بول 
غرافيث، أن حركة الســفر المجدولة عبــر “مطار دبي 
الدولي”، وتوقيت وســرعة اســتعادة الحركة الجوية في 
نهاية المطاف يعتمد على ســرعة تطويــر لقاح أو عالج 

لفيروس “كوفيد 19”.

وأكد غريفيــث، أن “مطــارات دبي” تتخــذ اإلجراءات 
المناســبة للتحكم في التكاليف وتحســين  السيولة  وتسهيل 
رحالت الشــحن والعودة إلــى الوطن بالنســبة للركاب، 
مضيفاً أن الصناعة ســتعتمد على االتفاقيات الثنائية التي 

ستمكن من استئناف الخدمات.

من جانبها، أعلنت شركة بوينغ العالمية، أنها تشهد أزمة 
اقتصادية وركود تام في عملية البيع، بعد تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد “كوفيد - 19”، وإلغــاء طلبات 108 
طائرة في إبريل/نيســان 2020، ممــا أدي إلى انخفاض 

حاد في طلبات شراء جديدة في العالم الحالي.

الشــهيرة  الشــركة  فــإن   ،apnews لصحيفــة  ووفقــاً 

طائرات ركابها عن الخدمة بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت المجموعة عن تخفيض حجم أســطولها بشــكل 
دائم وإغالق إحدى شــركات الطيران منخفضــة التكلفة 
التابعة لها، محــذرة من أن قطــاع الطيران سيســتغرق 

سنوات للتعافي من جائحة فيروس كورونا.
 

قرار شديد الصعوبة
أيضاً، وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
الخطوط الجوية القطرية ، إن الشــركة ستسرح ما يقرب 
مــن 20 % من قــوة العمل بهــا، بعد أن تســببت جائحة 

فيروس “كورونا” في تدمير الطلب على السفر.

وقال  أكبر الباكــر،  إن الخفض “قرار شــديد الصعوبة” 
لكن شــركة الطيــران المملوكــة للدولة ال تملــك “بديال 

آخر”.

استئناف الخدمات
يذكــر أيضــاً، وفي إطــار مــواٍز، أن أعداد المســافرين 
انخفضــت عبر  مطار دبــي الدولي  بنحــو 20 % لتصل 
الى 17.8 مليون مســافر بالربع األول مــن عام 2020، 
نتيجة انخفاض الطلب وأعداد  الرحالت ، تنفيذاً لقرارات 
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العالم، لتؤخــر عمليات التســليم لحين االنتهــاء من تلك 
االزمة.

قواعد جديدة صارمة
على صعيد آخر، حذّر، المدير العــام والرئيس التنفيذي 
لالتحــاد الدولــي للنقل الجــوي )إياتــا(،  ألكســندر دي 
جونياك، من أنه عند إعادة تشــغيل الطيــران على نطاق 
واسع، ســتفرض الحكومات والســلطات الصحية قواعد 
جديــدة صارمة تهــدف إلــى الحد مــن انتشــار فيروس 
كورونا. وقد دخل مفهومان جديدان مؤخراً إلى مفردات 

الطيران هما: “إزالة التكثيف” و”التحييد”.

ويعبــر المصطلــح األول عن تخفيــض أعــداد الركاب 
في محاولة للحفاظ على مســافة األمــان المطلوبة ضمن 
الحدود الضيقة لطائــرة ركاب، والثاني هو عملية تحديد 
المقاعــد الفاصلــة بيــن الــركاب والتــي يجــب أن تظل 

شاغرة.

وقال دي جونيــاك: “إن إزالة التكثيــف، إذا طلبتها هيئة 
الطيــران المدني والســلطة الصحيــة، ســتتم من خالل 
إبقاء مقعد واحد شــاغر في كل صف مــن صفي المقاعد 
الموجودين على جانبي الطائرات، ما يعني خفض أعداد 

للطائرات، ســجلت شــهرين من دون بيــع أي طائرة أو 
استقبال طلب لشراء طائرة خالل الفترة القادمة، وهو ما 

سبب أزمة كبيرة للشركة.

كارثة كبيرة
وأشــارت “بوينغ” في تقرير لهــا مؤخراً، أنها ســجلت 
معدل انخفاض على طلبات الشــراء لم تســجله منذ عام 
2013، وهو ما ينباً بكارثة كبيرة على مســتقبل الشركة 
خالل األشــهر المقبلــة قد تضطــر الى اعالن افالســها 
بســبب األوضاع االقتصادية التي تعيشــها حالياً وتوقف 

حركة الطيران بين الدول.

وفي الســياق نفســه، قالت شــركة إيرباص، أنهــا تلقت 
طلبات شــراء لتســع طائرات جديــدة في إبريل/نيســان 
الماضي، لتصــل إجمالي عــدد الطلبات لهــا في 2020 
عدد 299 طائرةـ بعد الغــاء الكثير من الطلبات؟، ليصل 

عدد الطائرة المتراكمة لديها 7645 طائرة.

وتنزف شــركات الطيران أمواالً طائلة، في ظل تفشــي 
فيروس كورونا ووقف حركة الطيران، وأوقفت الشركة 
تصنيع حوالى 16 ألف طائرة، أي ما يعادل ثلث أسطول 
طيــران العالم، في ظل تلــك االزمة الحالية التي يعشــها 
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كورونا، ويوفــر التباعد االجتماعــي المطلوب، دون أن 
تضطر شــركات الطيران إلى إعادة تصميم مقصورات  

الطائرات  بشــكل باهظ التكلفة. وهو يتمثــل في حواجز 
قابلــة لإلزالة علــى مقاعد غير مســتخدمة فــي الدرجة 

االقتصادية، والتي يمكن استخدامها مؤقتًا أثناء الوباء.

والهــدف مــن “بالنبــاي” توفير حل 
للمقاعد الشــاغرة لتعزيــز التباعد 
االجتماعي، بينمــا يكون توفير 
ذلك رخيصاً وغيـــر مكلف 
ت  ا ك ر ـ ـ بــه شــ لتتبنــاه 
ل  ـ ح ال ويوفـر  الطيران. 
ة  حماي لوحــة  المقترح، 
خلــف المقعد مــع لوحة 
إضافيــة بيــن المقاعــد 

المجاورة.

وهــي مصممــة لتالئــم 
الفارغ  األوســط  المقعد 
بحيث يمكن للمســافرين 
الممــر  فــي  الجالســين 
والنافذة أن يبتعدوا اجتماعياً عن بعضهم البعض بشــكل 
صحيح. كما أن تثبيت تلك األلواح ســهل، ويمكن صيانة 

النظام بسهولة.

زيادة تكلفة التذاكر
وفي الختام، يشــار إلــى ان اتحاد النقل الجــوي الدولي، 
أصدر تقريــراً يتوقع فيه زيــادة تكلفة تذاكــر الطيران، 
بســبب تأثير فيــروس كورونا علــى أســعار الرحالت 
الجوية بعد رفع الحظر والقيود عن رحالت الطيران في 

زمن كورونا.

وكشــفت عــن اآلثــار االقتصاديــة التي ســتترتب على 
المســتوى المحلي لبعض دول المنطقة، من بينها التأثير 
على الناتج المحلــي اإلجمالي، وعلى طلب المســافرين 
الوظائف.وإيــرادات القطــاع، إضافة إلــى التأثيــر المحتمل على 

الركاب بمقدار الثلــث، وهذا األمر ســيؤدي إلى ارتفاع 
األسعار بنسبة 50 %.

نهج متعدد المستويات
وفي هذا السياق، قال االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا( 

أنه ال يدعم إجراءات التباعــد االجتماعي )إزالة 
التكثيــف والتحييــد( التي تتــرك مقعد 

الوسط فارغاً. بل يدعم بدالً 
من ذلــك، ارتداء أغطية 
الوجـــه - الكمامــــات -  
للركاب وألفــراد الطاقم 
علــى  وجودهــم  أثنــاء 
متــن الطائــرة، كجــزء 
أساســي من نهج متعدد 
المســــتويـــات لألمـــن 
الحيوي، يتم تنفيذه مؤقتاً 
عندمــا يعود النــاس إلى 

السفر جواً.

بعــض  حظــرت  فقــد 
بيع  الطيــران  شــركات 

مقاعد بعينها، أبرزهــا مقعد الوســط، للترويج لرحالت 
آمنة، بينما تطلب شــركات أخــرى من الــركاب ارتداء 
أقنعــة الوجــه للحماية من تفشــي الفيــروس، وقد ذهبت 
بعض المطــارات إلى حــد تركيب آالت مطهــرة لكامل 

الجسم يمر بها المسافرون.

تسعى  شــركات الطيران  في جميع أنحاء العالم إلى تبني 
مجموعة متنوعة مــن تدابير الســالمة والبروتوكوالت 
الوقائية، لتضمن منح عمالئها شــعورا باألمان والحماية 
بمجرد استئناف صناعة الســفر لعملياتها، في ظل تفشي 

فيروس  كورونا .

مقعد طائرة جديد
وفي هذا الســياق، شــارك مهنــدس الطيران الفرنســي، 
فلوريــان بارجــو، فكرتــه عــن مقعــد طائــرة جديــد، 
“بالنباي”، يمكن أن يحمي الركاب من مخاطر فيروس 
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إنرجــي  ريســتارد  شــركة  قالــت 
لالستشــارات، إن متوسط أسعار الغاز 
العالمية في عام 2020، ســيكون أكثر 
انخفاضاً من التوقعات الســابقة بســبب 
تأثيرات فيروس كورونا المستجد، وإن 
األسعار ستظل ضعيفة على ما يبدو في 

السنوات القليلة القادمة.
واوضحت الشركة، أن خفض التوقعات 
يستند إلى ضعف الطلب المتوقع عالمياً 

خالل العام الجاري نتيجة لتراجع األنشطة التجارية والصناعية.
وتتوقع “ريستاد”، أن تظل األسعار منخفضة في السنوات المقبلة، ثم سيؤدي شح في سوق الغاز الطبيعي 

المسال إلى ارتفاعات كبيرة لألسعار في 2024 و2025.

قــال وزير النفــط والثروة المعدنية في ســورية علي 
غانم، خالل اجتماع لجنة الشؤون االقتصادية والطاقة 
في مجلس الشعب، إن سورية تحتاج 146 ألف برميل 
نفط خام يومياً، بينما المنتج حالياً هو 24 ألف برميل، 
أي أن الفجــوة اليومية 122 ألف برميل، ويتم تدارك 
النقص عبــر عمليات التوريد، ســواء للنفط الخام أو 

مشتقاته.
ولفــت غانم، إلى صعوبات توريــد النفط الناتجة عن 
العقوبــات المفروضــة علــى ســورية، والتي طالت 
المرافئ والسفن والتحويالت المالية والقباطنة وأرقام 
الســفن، وبيّن أنه ســيُعلن خالل هذه الفترة عن سدادة 

أســطوانة غاز لضبط المخالفات. وقبل 2011، كانت ســورية تنتج 350 ألف برميل نفط يومياً من اآلبار 
الموزعة في عدة مناطق، وتصدّر منهم 250 ألف برميل للخارج، فيما تنتج حالياً 20 - 24 ألف برميل فقط.
وقد وصلت خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة منذ بداية األزمة وحتى منتصف نيسان/أبريل 

2019، إلى 74.2 مليار دوالر، وهو ما يزيد عن 20 تريليون ليرة سورية.

علي غانم

استمرار تراجع أسعار الغاز العالمية

غانم: نلجأ الستيراد النفط لتغطية النقص
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افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في دير 
الــــزور، صالتين جديدتيــن، األولى في بلدة 
مظلوم بريف المحافظة الشـــــرقي، والثانيـة 
فـي ناحيـة التبني بالريف الغربي. وقال مدير 
فــرع المؤسســة، أغيــد جويشــي، إن افتتاح 
الصالتين يأتــي بهدف توفير المــواد الغذائية 
واالســتهالكية والخبز لألهالــي العائدين إلى 
مدنهــم وقراهم وضمن إطار خطة المؤسســة 

في التوسع األفقي والتدخل اإليجابي للحد من ارتفاع األسعار وتخفيف االزدحام على الصاالت.

كشف متعاملون أوروبيون لوكالة “رويترز”، عن قيام المؤسسة 
الســورية العامــة للتجــارة الخارجية، بطرح مناقصــة عالمية، 
لشراء 50 ألف طن من علف الصويا، و50 ألف طن من الذرة، 
وســتُغلق المناقصــة فــي 12 أيار/مايو. وأكد وزيــر االقتصاد، 
سامر الخليل، أن “مؤسســة التجارة الخارجية” بصدد اإلعالن 
عن اســتيراد كميات من األعالف، تشمل الذرة الصفراء العلفية 
وكســبة فول الصويا، لتلبية احتياجات مربــي الثروة الحيوانية، 

سامر الخليلوخفض أسعار المنتجات الحيوانية.

قالت الكويت، إنها تقترح إنشاء “شبكة أمن غذائي” موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار 
شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق األمن الغذائي لهذه الدول.

كما اقترحت الكويت، إنشــاء خطوط ســريعة في مراكــز الجمارك، لضمان انســيابية وعبور المنتجات 
األساســية للمعيشــة كالمواد الغذائية والطبية مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكالئهم لمناقشة 

الوضع الراهن.

سورية تطرح مناقصة صويا وذرة

صالتان جديدتان لـ“السورية للتجارة” في دير الزور

الكويت تقترح شبكة أمن غذائي
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أعلنــت مديرة صندوق النقــد الدولي، كريســتالينا جورجيفا، عن اســتعداد 
الصندوق الســتخدام تريليون دوالر من أرصدته لمواجهة تداعيات فيروس 
كورونا. وقالت: هذه هي أســوأ فترة ســوداء للبشرية رأيتها بحياتي، وخطر 
كبير على العالم أجمع، وهذا يتطلب منا الوقوف في وجهه، والوحدة وحماية 
المواطنيــن األكثــر عرضــة للخطر. ودعــت  البنوك المركزيــة، وخاصة 
االحتياطي الفدرالي األميركي إلى مواصلة دعم االقتصادات الناشئة. وجددت 
التأكيد على أن االقتصاد العالمي دخل مرحلة الركود، مشيرة إلى أن األزمة 

الحالية أسوأ بكثير من األزمة االقتصادية العالمية 2008 - 2009.

أظهــرت دراســة لالتحاد األفريقــي، أن نحو 20 مليون وظيفــة مهددة في أفريقيا بســبب فيروس كورونا 
المســتجد. وأفاد االتحاد، بأنه من المتوقع انكماش االقتصاد في القارة  بنســبة 0.8 % إلى 1.1 % في عام 
2020. وأشــار، إلى أنه من المتوقع تراجع التجارة 35 % من مســتويات 2019، مع خســائر 270 مليار 
دوالر أميركي، موضحاً، أن الحكومات األفريقية قد تخســر ما بين 20 % و30 % من اإليرادات المالية، 
التي تفيد التقديرات بأنها بلغت 500 مليار في عام  2019. وبيّن أيضاً/ أنه من المتوقع أن يختفي ما يصل 

إلى 15 % من االستثمار األجنبي المباشر في القارة األفريقية.

نقلت وكالة األنباء الكويتية )كونا( عن الرئيـس التنفيذي لمؤسـسة 
البترول الكويتيـة، نـزار مـحمـد العدساني، قوله إن الكويت ستزيد 
انتاج النفط في ابريل/نيســان حتى يصل إلى حوالى 3.15 برميل 
يومياً. وذكرت الوكالة، أن الزيادة في االنتاج ســتأتي من المنطقة 
المحايدة، وهي منطقة على الحدود مع الســعودية يتشارك البلدان 

انتاج الخام فيها.
وأعلن وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، استئناف شحنات الخام 

نزار محمد العدسانيمن المنطقة المحايدة للمرة األولى في 5 سنوات.

كريستالينا جورجيفا

الكويت ستزيد إنتاج النفط

كورونا يهدد 20 مليون وظيفة في أفريقيا

صندوق النقد: تريليون دوالر لمواجهة كورونا
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أبلــغ رئيس الحجر الزراعي المصري، “رويتــرز”، أن مصر، أكبر 
مشــتر للقمح في العالم، تعتزم استئناف التفتيش على شحنات القمح في 
موانئ المنشــأ فور رفع القيود المفروضة على الســفر بســبب فيروس 
كورونــا. وقال أحمد العطار، إن “احتياطيــات مصر من القمح تكفيها 
لمدة 3 أشــهر”. وأضاف: أنه من المتوقع زيادتها إلى 7 أشــهر عقب 

حصاد المحصول المحلي.

قالــت وزيرة التخطيط المصرية، هالة الســعيد، إن مصر تتوقع 
تباطـؤ النمـــو االقتصـادي إلى حوالى 4.5 % في الربـع الثالث 
مــن عام 2020، وإلــى نحو 1 % في الربع الرابع من الســــنة 

المالية الحالية، وذلك بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأضافت السعيد، أن هدف الحكومة كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 

5.6 %، لكنها خفضت توقعاتها حالياً إلى 4.2 %.

أحمد العطار

هالة السعيد

قــال رئيس وزراء تـــونس، إليــاس الفخفــاخ، إن الحكومة قد 
تضطــر لفرض ضرائب اســثنائية على الشــركات ما لم تجد 
تمويالً كافياً لمكافحة أزمة فيروس كورونا، في خطوة قد تفتح 

مواجهة مع القطاع الخاص في البالد.
وأضاف في حوار مع التلفزيون الرســمي، أن الحكومة تحتاج 
مــا ال يقل عن مليار دوالر أميركــي، تمويالً داخلياً وخارجياً، 
لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، داعياً الشركات الى دعم جهود 

إلياس الفخفاخالدولة في هذا الصدد.

تونس تفرض ضرائب استثنائية للشركات

مصر تتوقع تباطؤ النمو

مصر تستأنف التفتيش على القمح
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أعلنــت “انترناشــيونال ماريتايــم 
اســــتكمال  عن  اندســــتـريـــز”، 
واإلصــــالح  الصيانــة  مشــروع 
 2003 والتجديد للحفار “أرو” - 
SAR201(، الــذي يعد بمثابة  (
“حفــار بحري” قائــم البرج يعمل 
لصالح شــركة أرامكو الســعودية 

في الخليج العربي.
وتتم عمليــات الصيانة واإلصالح 

بالتعاون مع شركة “أرو للحفر”، مقاول الحفر البحري العالمي في السعودية.
وعند اســتكمال البناء، ســتصل السعة السنوية للمنشــأة إلى 4 حفارات بحرية جديدة وأكثر من 43 سفينة 

جديدة تتضمن ناقالت النفط الخام الضخمة، باإلضافة إلى خدمة أكثر من 260 مشروع بحري.
ومن المتوقع، أن تبدأ عمليات اإلنتاج الرئيسية في نهاية عام 2020، وتصل سعة اإلنتاج الكاملة للمنشأة 

بحلول عام 2022.

إكونومـــي  “ديجيتـــال  أطـلـقــــــت 
سوليوشينز”، وهي شركة مساهمة بيـن 
“إمـاراتــك” لتكنولوجـيـــا المعلـومـات 
ودائــرة التنميــــة االقتصادية في دبي، 
متجــر دبي اإللكتروني “دبي ســتور”، 
وهــو موقع إلكتروني للتســوق في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
ويسهل “دبي ستور” الفرصة للمؤسسات 
والمتاجـــر الصغيـــرة والمتوســطــــة 
والشــركات المنزلية لبيع منتجاتهم على 

اإلنترنت، ويساهم في خلق ميزة تنافسية إيجابية مع األســـماء الكبيرة في هذا المجال.
ويركز المتجر بشكل أساسي على تشجيع الشركات التجارية المحلية المرخصة دون وجود أي تضارب في 

المصالح مع البائعين بما أنها ال تملك أو تبيع أي منتجات خاصة بها.

انترناشيونال ماريتايم اندستريز تستكمل “أرو”

إطالق متجر “دبي ستور” اإللكتروني
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قــررت الحكومة اإليطالية، تخصيص 400 مليار يورو، لدعم 
الشركات المتضررة من تفشــي فيروس كورونا. وقال رئيس 
الوزراء ال إيطالي، جوزيبي كونتي: “بمجرد إقرار المرسوم، 
سنوفر 400 مليار يورو من السيولة النقدية فوراً لشــــركاتنا، 
ســواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، على الشكل التالي: 
200 مليار للســوق الداخلية، و200 مليار لدعم الصادرات”.

من جهته شــدد وزير االقتصاد اإليطالي، روبرتو غوالتييري، 
جوزيبي كونتيعلى أنه “مع هذا المرسوم نتخذ تدبير غير مسبوقة”.

خفضت وكالةُ ســتاندر آنــد بــورز للتصنيــف االئتماني، توقعاتِها لنمو االقتصــاد العالمــي إلى 0.7 %، 
في عام 2020، بفعل التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا، مشيرةً إلى معدالت انخفاض غير مسبوقة 
في النشاط االقتصادي خالل الفترة الحالية. لكن الوكالةَ قالت، إن االقتصادَ العالمي سينتعُش العام المقبل، 

متوقعةً نمَوه بنسبة4.9 %.
وأشــارت الوكالة، إلى أن البنوَك المركزية والحكومات تحركت بســرعة لتخفيِف تداعيات كورونا على 

النظام المالي، عبر اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة التي قد تؤدي بالنهاية إلى التعافي.

قــررت الحكومة اليابانية، إطالق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليونات 
يــن ) 990 مليار دوالر أميركــي(، لتخفيف الضرر االقتصادي الناجم عن 
تفشــي فيروس كورونا. وأوضح رئيس الوزراء الياباني، شــينزو آبي، أن 
الخطة تشــمل أكثر من 6 تريليونات ين )55 مليار دوالر( مدفوعات نقدية 
لألُســر والشــركات الصغيرة و26 تريليون ين )238 مليار دوالر( إلتاحة 

تأجيل مدفوعات الضمان االجتماعي والضرائب.
علــى صعيد آخر، فرضت الحكومة اليابانية حالــة طوارئ في طوكيو و6 

شينزو آبيمقاطعات أخرى، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

400 مليار يورو لدعم األعمال المتضررة في ايطاليا

توقعات بانتعاش االقتصاد العالمي في 2021

خطة تحفيز يابانية ضخمة
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كشــف وزيــر المالية الفرنســي، برونــو لومير، عــن توقعات 
متشــائمة ألداء االقتصــاد الفرنســي خالل عام 2020، بســبب 
تداعيات انتشار فيروس كورونا. وقال لومير، لمجلس الشيوخ، 
خالل جلســة برلمانية، إن فرنســا ستشــهد على األرجح أســوأ 
تراجع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، بما يفوق بكثير 
االنكماش بنسبة 2.2 %، الذي شهدته في عام 2009 بعد األزمة 
المالية العالمية، وفي ظل إجراءات العزل والحجر الصحي التي 
تفرضها الحكومات حول العالم لمكافحة انتشار كورونا، يتخوف 

برونو لوميرالخبراء من حدوث انكماش حاد لالقتصاد العالمي.

قــال مدير شــركة بــارس للنفط والغــاز، محمد 
مشــكين فــام، إن إنتــاج الغــاز في حقــل بارس 
الجنوبي، تجاوز 700 مليون متر مكعب يومياً في 
السنة الفارسية الماضية، حسبما ذكرت والوكالة 
اإليرانية لألنباء. وتجدر اإلشــارة، إلى أن السنة 
الفارســية الماضية بدأت في آذار/مارس 2019 
وانتهت في آذار/مارس 2020.  وحقل “بارس” 
الجنوبي، الذي تطلق عليه قطر اسم حقل الشمال، 

هو األكبر في العالم، وتتقاسمه إيران وقطر.

أظهرت بيانات حديثة، تراجع حصة الدوالر األميركي من احتياطيات العملة المفصح عنها لصندوق النقد 
الدولــي، إلــى حوالــى 60.8 % في الربع األخيــر من عــام 2019، مقارنة مع الربع الســابق. وبلغ حجم 
االحتياطيــات الدوالريــة 6.74 تريليون دوالر في الربع الرابع، انخفاضاً من 6.72 تريليون دوالر، تعادل 

61.5 % من اإلجمالي في الربع الثالث.

فرنسا ستشهد أسوأ تراجع اقتصادي

تراجع حصة الدوالر من االحتياطيات العالمية

إنتاج حقل “بارس” يتجاوز 700 مليون متر مكعب

37
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في ســوريـة خالل هـــذه الظروف، قـــال روبســـــون: انتقــل 
موظفو مكتب الفاو في ســــورية بســــرعة للعمــل من المنزل، 
لكننــا تمكنا من مواصلــة العمل فــي بعض الجوانب الرئيســية 

لبرنامجنا هنا.
وأوضح روبســون، أنه في المهام المطلوبة علــى أرض الواقع 
من مشــاريع وغيرها، فــإن جميع األشــخاص يمارســون مبدأ 
التباعــد االجتماعــي ويرتــدون األقنة إذا لــزم األمــر. كما أن 
المنظمــة اســتبدلت التدريــب القائــم علــى الفصول الدراســية 

بالتدريب في الهواء الطلق ضمن مجموعات صغيرة.
فضــالً عن ذلك تــم اســتخدام مجموعــات واتســاب وصفحات 
فيســبوك للتحــدث وتشــارك المعلومــات، مع األشــخاص في 
مجموعاتنــا الخاصــة بمنتجــي البــذور وبرامجنــا للمشــاريع 

الريادية.
من جهة أخرى، لفت روبســون، إلــى أن المنظمة تعمــل حالياً 
على رقمنة عملياتها في ســورية، وهو ما ســيعزز الحماية من 

ممثل الفاو: نواصل مد يد العون لسورية

التحدي يكمن في ارتفاع األسعار
أضاف روبسون: نشــهد حالياً ارتفاعاً في أسعار 
المدخالت، ســواء بســبب صعوبات االستيراد أو 

انتهازية بعض التجار.
على ســبيل المثال، سجلت أســعار مبيدات اآلفات 
زيادة بنســبة 100 % في مدينة حماة في األسابيع 
األخيرة. وارتفع سعر علبة بذور الطماطم من 25 
دوالراً إلــى 31 دوالراً في األســبوعين األخيرين 
في حمــص. كمــا أن زمالئنا في برنامــج األغذية 
العالمي الذين يتتبعون أسعار المواد الغذائية أفادوا 
بزيادة بنحو 21 % في تكلفة ســلة المــواد الغذائية 
الشهرية القياسية، وهو متوســط مشتريات الطعام 

الشهرية لألسرة، في شهر مارس/آذار وحده.
وتابــع قائــالً: بالمثل، ال يســتطيع صغــار مربي 
الماشية أخذ حيواناتهم للرعي أو شراء األعالف. 
فاألســواق التي يبيعــون فيهــا حيواناتهــم مغلقة 
أو تخضــع لقيود معينــة. كما تضررت شــركات 
الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة األعالف المستوردة 

وانهيار الطلب من المطاعم.
وبشــكل أساســي، تتأثر ســبل عيش جميع األسر 
الزراعيــة البالغ عددها حوالي 1.2 مليون أســرة 
في البــالد بطريقــة أو بأخرى بالجهــود المبذولة 
للســيطرة على كوفيد - 19، علــى الرغم من أن 

حدة التأثر تختلف من منطقة إلى أخرى.

أخذنا االحتياطات وسنواصل عملنا
وحــول إذا ما كانــت “الفــاو” ســتواصل عملها 

أكد مايك روبسون، ممثل منظمة الزراعة واألغذية التابعة لألمم المتحدة “الفاو” في سورية، أن 
الحاالت  الرغم من عدد  المرتبطة بفيروس كورونا في سورية ال تزال عالية، على  عوامل الخطر 

القليلة المسجلة في البالد علماً بأن الفحوصات التي أجريت ليست كثيرة.
وقال روبسون في مقابلة مع موقع “الفاو”، إن البنية التحتية الطبية في البالد ستواجه صعوبة 
الطويلة على  تأثير فترات اإلغالق  القلق هو  المرض. وما يزيد من حدة  التعامل مع تفشي  في 
االقتصاد واألمن الغذائي الهش وسبل عيش الماليين من السكان. واصفاً الجائحة بالعاصفة التي 

تجتاح الشعب السوري.

مايك روبسون
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العام بعض عالمــات التفاؤل والعــودة إلى الحيــاة الطبيعية مع 
عودة  الســالم إلى أجزاء كثيرة من البالد، وكان موسم األمطار 
جيــداً حتــى اآلن. واســتطاع المزارعــون زراعــة 70 % من 

األراضي المخصصة إلنتاج الحبوب.
كما لفت ممثل الفاو إلى أن المنظمة  وفــرت البــذور لنحو 15 
ألف أســرة هذا العام معظمهم مــن النازحين الســابقين، ما أتاح 
عائلة متوسطة طوال عام واحد، وبيع الفائض.لكل عائلة زراعة هكتار من القمح، نصفه يكفي لتلبية احتياجات 
البنك والمستثمر: فريق التحرير

الفيروس وسيقلل تكاليف السفر ويخفض البصمة 
الكربونية.

واســتطرد قائالً: رغــم أن التكنولوجيات ال تعمل 
جميعها في ســورية على النحو الجيــد الذي تعمل 
فيه في دول أخــرى، إال أننا نجحنــا بصعوبة في 
عقد  أول اجتماع لنــا عبر تطبيق زووم مع بعض 
المساعدة من زمالئنا في المكتب اإلقليمي والمقر 

الرئيسي.

تحديات وأمل
وفي ســؤال حــول الوضــع الغذائي في ســورية 
خصوصــاً المجتمعــات الريفيــة، أكد روبســون 
أن ســورية كانت واحدة من الدول العشــر األكثر 
تضرراً من انعــدام األمن الغذائي الحــاد في عام 
2019، حيــث يعانــي 35 % علــى األقــل مــن 

سكانها من أزمة الغذاء.
وعلى الرغــم من ذلك، يتمتع الشــعب الســوري 
بالقــدرة علــى الصمود حتــى فــي ذروة األزمة، 
حيث اســتمر المزارعون في زراعة القمح، الذي 
يعد المحصول الرئيســي للبالد. وقــد ظهرت هذا 
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خطوات يجب العمل عليها
ويشدد التقرير على ضرورة أن يشرع العراق بأجندة إصالح 
اقتصادي شاملة تتطلع نحو المســتقبل من أجل تمكين القطاع 

الخاص نحو قيادة النمو وخلق التنوع وفرص العمل.
ويمكن أن يســتند مثل هــذا البرنامــج إلى دعامتيــن، األولى: 
معالجة المعوقات الشــاملة التي تعترض التنويــع الذي يقوده 
القطــاع الخــاص مــن خــالل االســتدامة الماليــة والحوكمة 
االقتصاديــة، وإصالحات القطــاع المالــي، وإصالحات بيئة 
األعمال، وتحسين محصالت رأس المال البشري، فضالً عن 
إصالحات الحماية االجتماعية ونظام العمل. والثانية: تحسين 
الحوكمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعات إنتاجية 

مختارة مثل الزراعة والصناعات الغذائية والكهرباء والغاز. 
وفي الصدد، قــال المدير اإلقليمــي لدائرة المشــرق في البنك 
الدولــي ســاروج كومــار جهــا: “إن ضبــط أوضــاع المالية 
العامة والتنويــع االقتصادي من خالل زيادة مشــاركة القطاع 
الخاص  أمران علــى أهمية قصوى للحد من هشاشــة العراق 
أمام الصدمــات الخارجية. ومن شــأن اعتمــاد برنامج موجه 
نحو االصالح وتعزيز النمو أن يُسهم في استدامة جهود إعادة 
اإلعمار والحفاظ على التحســينات اإليجابيــة التي تحققت في 
قطاعي الكهرباء والزراعة خــالل العام الماضي. ويُعتبر مثل 
والمساعدة في استعادة ثقة المواطنين العراقيين”.هذا البرنامج  أساســياً لخلــق الوظائف التي يحتاجها الشــباب 

العراق: أفق غائم يتطلب إصالحات هيكلية

أزمة النفط وكورونا
يشــير التقرير الذي حمل عنوان  “اإلبحــار في عاصفة عاتية 
)مرة أخرى(- التطورات والسياســات االقتصادية االخيرة”، 
إلــى أن االوضــاع القائمة أصالً فــي العراق ما قبــل األزمة، 
ســوف تحدّ من قدرته على إدارة وتخفيف اآلثــار االقتصادية 
واالجتماعيــة الناتجــة عن انخفاض أســعار النفــط، وتقليص 
حصص إنتاج النفط )حســب اتفاق أوبك+(، والمعوقات  التي 
ولّدتها إجــراءات العــزل الخاصــة بمواجهة تفشــي فيروس 

كورونا.
ويرى التقرير أن اعتماد االقتصــاد العراقي الكبير على النفط 
والدور الواسع للقطاع العام في األنشطة االقتصادية والتجارية 
أمر يعيق خلق الوظائــف التي تبرز إليها الحاجــة في القطاع 
الخاص لســكان غالبيتهم من الشــباب. وعالوة على ذلك، فإن 
االستياء الشعبي المتزايد حيال ســوء تقديم الخدمات، والفساد 
المستشــري، ونقص الوظائف ال يزال راهناً، بل وراح يقترن 

بالمأزق السياسي الذي يكتنف تشكيل حكومة جديدة.

محفزات بأثر سلبي
يعتقد التقرير أن حزمة المحفزات غير المستدامة التي طرحت 
منــذ تشــرين األول /أكتوبــر الماضــي، والتي شــملت زيادة 
التوظيف في القطاع العام، وخفض ســن التقاعد، والتحويالت 
المالية المختلفة، إلى جانب عائــدات النفط الضعيفة، يتوقع أن 
يكون لها آثــار مالية ضاّرة. ففي حالة اســتقرار أســعار النفط 
ضمن حدود  الثالثيــن دوالراً المتدنية وعدم اتخــاذ أي تدابير 
إصالحية، فــإن تقديــرات البنك الدولي تشــير الــى أن عجز 
الميزانية سيتجاوز 29 % من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 
2020، وســتصل احتياجات التمويل اإلجمالية إلى 67 مليار 

دوالر )أكثر من 39 % من الناتج المحلي اإلجمالي(. 
وفي ظل هذا الوضــع، قد تكون خيــارات التمويــل محدودة. 
فاالعتماد الشــديد على التمويل المحلي سوف يقلّل من السيولة 
المتاحة الئتمانات القطاع الخاص ويُضعف الميزانية العمومية 
للبنك المركــزي العراقي ممــا يخلق ضغوطاً علــى التضخم 
وسعر الصرف. وفي الوقت نفسه، فإن الوصول إلى األسواق 
الدولية قــد يكــون صعباً نظــراً لظــروف األســواق العالمية 

وضعف إطار االقتصادي الكلي للعراق، بحسب التقرير.

قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن العراق بدا غير مستعدا لمواجهة عدد من الصدمات الحادة 
التي بدأت تعصف بالبالد، وتوقع على إثر ذلك أن ينكمش الناتج المحلي االجمالي بنسبة 9.7 % 
خالل عام 2020، متراجعاً عن نسبة النمو االيجابية البالغة 4.4 % التي حققها عام 2019، مسجاًل 

بذلك أسوأ آداء سنوي منذ عام 2003.

ساروج كومار جها
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العربية. كما اســتحوذت المصنوعات على نسبة 28.8 % 
في اجمالي الصادرات والسلع الزراعية على 7.1 %.

وفيما يخص الواردات، فتشير البيانات إلى أن المصنوعات 
حافظت على المرتبــة األولى في الواردات العربية بنســبة 
بلغت 65.1 %، بينما حققت السلع الزراعية انخفاضاً طفيفاً 
محققة نســبة 18.8 % من إجمالي الواردات العربية خالل 

عام 2018.
التجارة البينية

على صعيــد متصل، شــهدت التجــارة البينية بيــن الدول 
العربيــة )التجارة التي تتم مــا بين الــدول العربية فقط من 
صادرات وواردات( خــالل العام 2018 تحســناً ملحوظاً 
وذلك انعكاساً الســتمرار الزيادة التي شهدتها أسعار النفط 
العالمية فــي ذلك العــام، حيــث ارتفعت بمعــدل بلغ 6.2 
%  لتصل إلى نحــو 109.6 مليــار دوالر، مقابل حوالى 
103.2 مليــار دوالر خالل عام 2017. وســاهمت تجارة 
النفط البينية بنحو 6 % من متـوسط قيـمة التجارة البـينيـة 

العـربيـة.
وبخصــوص مكونات التجــارة البينيــة غير النفطيــة، فقد 
ثم مجموعة السلع الزراعية، حسب الدراسة.استحوذت مجموعة السلع الصناعية على النصيب األكبر، 

مرحلة جديدة للتجارة الخارجية العربية

التجارة السلعية
بحسب الدراســة التي اطلعت عليها مجلة البنك والمستثمر، 
فقد بلغ حجم التجـــارة السلعيـــة اإلجمالية العربيـــة خـالل 
عـــام 2018 نحو 1920 مليار دوالر مقارنة بنحو 1765 
مليار دوالر عــام 2017، محققة بذلك نســبة ارتفاع بلغت 
8.8 %. ومن حيث الصادرات السلعية، فقد ارتفعت قيمتها 
إلى 1095.4 مليار دوالر عام 2018 مقارنة بنحو 956.4 

مليار دوالر عام 2017.
أما الواردات السلعية العربية، فقد شهدت ارتفاعاً طفيفاً لتبلغ 
ما قيمته 824.6 مليــار دوالر مقارنة بنحــو 808.8 مليار 

دوالر عام 2017، أي بارتفاع  نسبته 1.9 %.
شركاء الدول العربية

وأظهرت البيانات موجة من الصعــود في حجم الصادرات 
التجارييــن.  الشــركاء  إلــى مختلــف  المتجهــة  العربيــة 
واســتحوذت الواليات المتحدة األمريكيــة على 5.5 % من 
إجمالي الصادرات العربية، واالتحاد األوروبي على نســبة 
15.5 %، بينما اســتحوذت آســيا على 53.2 %، في حين 

بلغت حصة باقي دول العالم نحو 15.9 %.
وعلى صعيد أداء التجارة الخارجية لــكل دولة عربية لعام 
2018، فقد ارتفعت صادرات معظم الدول العربية النفطية 

وغير النفطية.
على الجانب المقابل، سجلت الواردات العربية من الواليات 
المتحدة األمريكيــة واالتحاد األوروبي خــالل العام 2018 
انخفاضــاً بنســبة  8.3 % و1.8 % علــى التوالــي. بينما 
ارتفعت الواردات من الدول العربية بنسبة 9.4 %، وكذلك 
مــن الهند بنحــو32.6 % علــى الرغم من انخفاض نســبة 

الواردات من آسيا ككل بنسبة 24.9 %.
أنواع الصادرات والواردات

وتقول الدراســة، إن فئة  الوقود والمعادن مازالت تســتأثر 
بالحصة األعلى من الصــادرات اإلجماليــة العربية، حيث 
بلغت حوالى 63.4 % عام 2018 مقارنة بنحو 59.2 % 
عام 2017 بالرغم من الجهود المبذولة لتنويع االقتصادات 

أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد العربي، أن معظم الدول العربية انتهجت مجموعة من السياسات 
لتحسين مستويات التجارة الخارجية والسلعية، حيث قامت بتطوير أنظمة التسجيل التجاري، 
وتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة داخل دول المجموعة، لتنعكس هذه السياسات 

على واقع التجارة الخارجية العربية التي حققت قفزة كبيرة من حيث القيمة والتنوع.
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وتعرف هذه العملية باسم التسهيل الكمي”.

تدّخل المصارف المركزية
يهدد االنتشــار الســريع لفيــروس كورونــا وإجراءات 
اإلغالق الناتجة عــن ذلك بانهيــار النشــاط االقتصادي 
وتعطيل نظام الدفع بســبب إغالق الشــركات أو إفالسها 
أو ارتفاع معدالت البطالــة. وقد أدى ذلك لخلق متطلبات 
ســيولة قصيرة األجل حيــث يعيــد األفراد والشــركات 
حســاباتهم لتقديــر حجم األمــوال التي ســيحتاجون إليها 

لحين حدوث االنتعاش.

وبحســب غرينوود، فقد تدخلــت المصــارف المركزية 
بالفعــل لتلبية الطلــب على التمويــل من قبل الشــركات 
واألفراد على حد سواء من خالل شراء األوراق المالية. 
وينظر إلى تدابير التســهيل الكمي على نطاق واسع على 
أنها مؤشــر لبداية ارتفــاع كبير في مســتويات التضخم، 
مع احتمــال ارتفــاع الميزانيــات العموميــة للمصارف 

المركزية لمستويات تاريخية.

ما هي توقعات التضخم بعد كورونا؟

بحســــب غرينــوود فإنــه “مـن الســابـق ألوانه معرفـة 
ما إذا كانت عمليات الشـــــراء األخيرة لألوراق الماليـة 
من قبــل المصــارف المركزية ســتؤدي إلــى التضخم. 
ففي حيــن أن حجــم عمليــات شــراء األصــول ومدتها 
هما عامــالن مهمــان للغاية، فاألهــم من ذلك هــو تأثير 
هذه المشــتريات على إجمالــي الكتلة النقدية فــي النظام 

المصرفي”.

زيادة الكتلة النقدية لتحفيز االقتصاد
عـــــادة ما تتم زيــادة الكتلة النقديــــة فــي االقتصادات 
الحديثــة عــن طريــق اإلقــراض الــذي تمنحــه البنوك 
التجارية. فحين يقوم البنك بمنــح قرض رهن عقاري أو 
قـرض أعمال، فهـــو بذلك يولّد أصالً جديـــداً ويقـرض 
حســاب الودائع للمدين، وهو ما يؤدي إلــى توليد أموال 

جديدة.

ومع نمو االقتصــاد، يتم توليــد المزيد مــن األموال مما 
يزيد من حجم الكتلة النقدية في النظام المالي.

تقوم المصارف المركزية بدور هامشي في هذه العملية، 
إذ يتمثل دورها عادة في تحديد ســعر الفائــدة الذي يمثل 
دليالً تسترشــد به الجهــات المقرضــة والمقترضة حول 

مقدار األموال التي يمكن إقراضها أو اقتراضها.

وفي هذا الســياق، يقــول غرينــوود: “يمكــن أن تتدخل 
المصارف المركزية لتحقيق االستقرار في النظام المالي 
فقط في حال انهارت العملية المعتــادة لتوليد األموال من 
قبل البنــوك التجارية. وفي هذه الحالــة، تقوم المصارف 
المركزيــة بشــراء األوراق الماليــة طويلــة األجــل من 
الســوق الحرة بهــدف زيــادة الكتلــة النقدية والســيولة، 

يرى جون غرينوود، كبير االقتصاديين في شركة إنفسكو (الشركة المستقلة إلدارة االستثمار)، 
والمصارف  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  البنك  اتخذها  التي  التوسعية  النقدية  السياسة  أن 
المركزية األخرى لمواجهة أزمة كورونا، لن تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مستويات التضخم، وهو ما 

كان يخشى منه بعض االقتصاديين.

جون غرينوود
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إذا جــرى االقتــراض مــن مؤسســات القطــاع الخاص 
غير المصرفية بطريقــة ال تؤدي لتوليد األمــوال. إذ أن 
التضخــم يحدث حيــن تشــتري البنــوك األوراق المالية 
الحكومية، مما يؤدي لتوليد األمــوال التي تعزز اإلنفاق 

اإلجمالي.

ويقول غرينوود: “سينبغي على الهيئات المختصة إدارة 
حجم الدين الحكومي الذي تشتريه البنوك التجارية بعناية 
في حــال أرادت الحــدّ من نمــو الكتلة النقديــة بمفهومها 

العريض”.

كما يمكن أيضاً تمويل عجز الميزانية من خالل “طباعة 
النقود”، إما عبر الحفاظ على أســعار فائدة منخفضة جداً 
بحيث تضطر البنوك لمنح المزيد مــن القروض، أو من 
خالل الحفاظ على أسعار صرف العمالت منخفضة جداً 
مما يزيــد تدفقات األموال مــن الخارج. قد يــؤدي هذان 
الحاّلن للتضخم نتيجة الزيادة الســريعة في الكتلة النقدية 

بمفهومها العريض.

الكتلة النقدية وارتفاع التضخم
خالل األســــابيع األربعة الســــابقة لتاريــخ 23 مارس/

آذار، ســــّجلـــت الكتلة النقديـــة بمفهومهــــا العريــض 
نمواً يزيــد عن 60 % سـنـــوياً فــي الواليات المتحـــدة 

األميركية.

وختم غرينوود، قائالً: “في حـــال اســـــتمرت معدالت 
كتلــة النقد بمفهومهــا العريض فــي النمو لفتــرة أطول، 
من ستة إلى 12 شــهراً على ســبيل المثال، فال شك بأن 
معــدالت التضخم فــي الواليــات المتحدة ســترتفع على 

المدى المتوســـط”.

وأضاف: “مع ذلك، ففــي حــــال بــدأت هــذه المعدالت 
باالســتقرار خالل الفترة من ثالثة إلى ستة أشهر القادمة 
لتقتــرب مــن مســتويات طبيعيــة بحــدود 6 % - 8 % 
سنوياً، ما يناسب بشــكل أكبر اقتصاداً كاقتصاد الواليات 
التضخم”.المتحــدة، فلن تكــون هنــاك زيــادة كبيرة فــي معدالت 

ويعتقد غرينوود، أن ضخ السيولة بكميات كبيرة ليس له 
تأثير تلقائي على التضخم.

ويقــول: “إن المال الموجــود بين أيدي النــاس هو الذي 
يحــرك التضخــم، وليــس المــال الموجود في ســجالت 

المصرف المركزي”.

المصــارف  اتخذتهــا  التــي  والحقيقــة أن اإلجــراءات 
المـركـزيـة خــــالل األزمــة الماليـــة العالميـة أدت إلى 
اســــتقرار النمـــو النقدي بمفهومـه الواســـــع فقـط، في 
حين بقيت معــدالت التضخم بعــد هذه الخطوة مســتقرة 
دون 2 % على أســاس ســنوي في معظــم االقتصادات 

الناشئة.

وأضــاف: تاريخيــاً، حين تلعــب المصــارف المركزية 
دور “المالذ األخير لإلقراض” عندما يســود الذعر في 
األسواق، فإنها تكون قادرة على توفير التمويل اإلضافي 
الالزم لتهدئــة هذا الذعر. وبمجرد أن تهــدأ حالة الذعر، 
تقوم هــذه المصــارف بســحب النقــد والودائــع الزائدة 
تدريجياً من النظــام المصرفي، وقبل أن تســنح الفرصة 

لحدوث التضخم.

سيناريوهات تمويل العجز في الميزانيات
يكمن الفارق الوحيد في أزمــة كورونا، بأن ضخ كميات 
كبيرة من األموال فــي النظام المالي ليــس الغرض منه 
توســيع الميزانيات العمومية للمصــارف المركزية، بل 
هو أيضاً ناتج عــن الزيادة الضخمة فــي العجز والديون 

الحكومية نتيجة حزم التحفيز المالية.

ومـن هنـــا، فـــإن توقعــــات التضخــــم تعتمـــد علــى 
السياسات المالية والنقدية المشــتركة، وكذلك على مدى 
إمكانية تحويــل الدين الحكومــي إلى أمــوال وتحت أي 

ظروف.

يعتبــر االقتراض أحــد أســاليب تمويل عجــز الميزانية 
الحكوميــة. وإذا قامــت الحكومــات بتمويــل الميزانيــة 
من خالل إصــدار صكوك الديــن، فلن يحــدث التضخم 
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أعلنت شركة “فالُكن ِستي أوف وندورز”، 
عن منح عقد تطوير هرم “ســام فيغا” في 

دبي لشركة “إيفولف للمقاوالت”.
ويُعدّ “سام فيغا” جزءاً من حديقة األهرامات 
ضمن مشروع “فالُكن ِستي أوف وندورز” 
الــذي يشــتمل على بنــاء نســخ مماثلة من 
عجائب الدنيا الســبع. ويتميّــز الهرم الذي 
يتألف مــن 9 طوابق، بتصميمه المعماري 
المعاصر واحتوائه على مفروشــات أنيقة، 
حيث من المقرر أن يصبح الوجهة الفندقية 

األكثر فخامة عالمياً. وينطوي إنشــاء مشروع بهذا الحجم والنطاق على استخدام تقنيات بناء متطورة جداً، 
مما يستلزم دمج العناصر اإلنشائية والهندسية والمعمارية في نموذج أولي افتراضي.

“إيفولف” تطور هرم “سام فيغا”

كشــف مدير التخطيط والتعاون الدولي في الشــركة 
العامة للبنــاء والتعمير في ســورية، المهندس محمد 
خيــر عبد الحق، أنــه يتم طرح مناطــق محددة على 
هيئة االستثمار والتطوير العقاري لالستفادة منها في 
مشــاريع ســكنية في مختلف المحافظات، وذلك بعد 
أن أصبحت الشــركة مطوراً عقارياً. وأشار إلى عقد 
عدة اجتماعات مشــتركة مع هيئــة التطوير العقاري 
للبحث وتحديد بعض المناطق لالســتفادة منها، وهذه 

االجتماعات مستمرة لتحقيق النتيجة المرجوة.
وبحسب صحيفة الوطن الســورية، لفت خير إلى أن 
هذا الطرح والتعاون مع هيئة التطوير العقاري، جاء 

بناًء على اجتماع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، مع وزارة األشغال العامة واإلسكان والشركات التابعة 
لها، لبحث سبل تطوير عملها وزيادة دخلها. مبيناً أنه تم تشكيل لجنة، تضم مستشار الشركة ومدير الشؤون 
الفنية ومدير التخطيط، وممثل من الشؤون اإلدارية والقانونية، مهمتها حصر األصول واألمالك واألراضي 

والعقارات والمراكز اإلنتاجية والصناعية التي تمتلكها الشركة، على كامل مساحة سورية.

المهندس محمد خير عبد الحق

مشاريع سكنية جديدة في المحافظات السورية
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على مراكزهــا المالية حتى نهاية العــام الحالي جــراء الخلل الحادث 
في المنظومة التأجيرية بشــقيها التجاري والســكني، وبشــكل خاص 
الشركات الكبيرة والمتوسطة ممن لديها خبرة طويلة في السوق وتعتمد 

على مزيج متنوع من مصادر الدخل.
وتمتلك هذه الشــركات الكثيــر من الخيــارات للحفاظ علــى مركزها 
المالي وفي مقدمتها عدم توزيع األرباح واالحتفاظ بها لتوفير السيولة، 
باإلضافة الى خيارات إعادة جدولة الديون باالتفاق مع المصارف وفق 

آليات تسديد تتناسب والتدفقات النقدية الحالية والمتوقعة.
القطاعات األكثر تعايشاً مع األزمة

من خالل متابعة الحراك المســجل لدى بورصــات المنطقة كون هذه 
البورصات تمثل مختلــف القطاعــات وتعكس أية تطــورات إيجابية 
وسلبية بسرعة، تصدرت أسهم قطاعات المصارف والخدمات المالية 
والنقل وقطاع العقار والصناعة والرعاية الصحية قائمة األســهم ذات 
االســتجابة األســرع للتحركات ذات العالقــة بآليــات وأدوات خطط 
التعايش مع تداعيات فيروس كورونا، فيما بقيت قطاعات السلع وإنتاج 

األغذية تحت الضغوط والتقلبات بين جلسة وأخرى.
ومما ال شــك فيه فإن قطاع العقــارات التجارية هو األكثــر تأثراً من 
بين القطاعات العقارية األخرى نتيجة التأثر المباشــر بحالة اإلغالق 
والتي أضعفت المــالءة المالية للشــركات العاملة. ومــع االتجاه نحو 
إعادة فتح القطاعات االقتصادية تدريجياً فمن المتوقع أن يتفادى قطاع 
العقارات التجارية الكثير من التحديات والعقبات وفي مقدمتها اإلفالس 
التزاماتها المالية.واإلغالق باإلضافة إلى إمكانية تحسن قدرة شركات القطاع على سداد 

القطاع العقاري أمام واقع جديد ... والبقاء لألقوى

رصد التقرير سوق اإليجارات في دول مجلس التعاون 
الخليجي، التي ســجلت حالة من المرونة في العالقات 
التعاقدية بين المالك من شركات وأفراد والمستأجرين، 
حيث الحــظ التقرير مرونــة من قبل المــالك في منح 
تخفيضات على القيمــة اإليجارية الســنوية، أو إعفاء 
المســتأجرين من اإليجارات لبعض األشهر، أو حتى 

تقديم تسهيالت بتأخير الدفعات اإليجارية.
عروض استثنائية من قبل المطورين

ونوه تقرير إلى أن األســواق العقارية في دول مجلس 
التعــاون تزدحــم بكــم كبير مــن الوحــدات الســكنية 
والتجاريــة المعروضــة، وهناك عــروض وصفقات 
اســتثنائية على مستوى األسعار والتســهيالت المقدمة 
من قبل المطوريــن، وهو مــا يفتح الباب أمــام ترقب 
موجة من الطلب على العقارات بشــكل خاص من قبل 
المســتخدم النهائي حال االنتهاء من هذه األزمة وذلك 
ضمن مبدأ اســتغالل الفــرص، في الوقــت الذي نجد 
فيه أن األسعار الســائدة والعروض المنوعة أصبحت 
تتالءم مع شريحة أوسع من أفراد المجتمع على الرغم 
من شح السيولة أو الحالة النفســية المسيطرة والرامية 
إلى عدم المجازفة بالســيولة المتوفرة في ظل ضبابية 

الموقف االستثماري العام.
الشركات العقارية ... البقاء لألقوى

وفي ظــل تراجــع األداء االقتصادي الكلــي وفي حال 
اســتمرت إجــراءات االغالق، فــإن توقــف التدفقات 
المالية سيعزز من حالة الركود االقتصادي وسيفاقم من 
الوضع في ظل التوقف الكلي لعمليات البيع والشــراء 
وســيؤدي إلى تعطيــل أو تأجيــل المشــاريع العقارية 
الجاري تنفيذها، وبالتالي ســتفرض صعوبات وتعثر 
مالي لدى الشــركات العقارية نتيجة عــدم قدرتها على 
الوفاء بالتزاماتها التعاقدية على مستوى تسليم الوحدات 

المباعة أو حتى تغطية نفقاتها التشغيلية واإلدارية.
إال أن التقريــر اســتبعد أن تواجــه شــركات التطوير 
العقــاري أو شــركات إدارة األصــول العقاريــة ذات 
المالءة المالية الصلبة أو اإليجابية تحديات مالية عميقة 

يقف أطراف المعادلة العقارية في المنطقة أمام واقع جديد فرضته جائحة كورونا. واقع يجب 
التعامل معه بذكاء في سبيل الصمود في وجه التحديات المتأتية جراء هذه الجائحة، وفقاً لما 

يقوله تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة ومقرها الكويت.
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عمل، يجب أن يخلــق في لبنان 6 أضعــاف فرص العمل 
المتاحة حاليــاً. وهذا يعني أنه من أصــل 23000 مواطن 
لبناني يتم توظيف 3833 شخصاً منهم أي حوالى 17 % 
فقط، هذا باستثناء ما آلت إليه األمور حالياً مع ظهور وباء 

كورونا إذ ال تقديرات لديهم لنسب البطالة المستجدة.
وتأتي األرقام الرسمية ُمتضاربة في  ما بينها، فوزارة العمل 
تقول، إن نســبة البطالة هي 25 %، في حين أن اإلحصاء 

المركزي يتحدث عن 11.8 %، والبنك الدولي 6 %.
ويبدو، ان البطالة ســتكون عالمياً هذه الســنة، فالمشــكلة 
ليســت فقط على الصعيد اللبناني المحلي إذ يشــهد العالم 
برمته معــدل بطالة يقترب مــن المعدالت التي شــهدناها 
خالل الكســاد الكبير في الثالثينات. فقد رجح تقرير األمم 
المتحدة لشــهر نيســان/أبريل 2020، أن يفقد فــي الربع 
الثاني من العــام الجاري 195 مليون شــخص في أرجاء 
العالم وظائفهم بســبب جائحة الفيروس التاجي. كما نبهت 
منظمة العمل الدوليــة أن “ملياراً وســتمائة مليون عامل 
غير مســجل مهددون بالبطالة حول العالم” أي ما يقارب 
غير الرسمي” قد خسروا وظائفهم بسبب كورونا”.الـ75 % من العمال الذين يعملون في ما يسمى “االقتصاد 

220 ألف لبناني عاطل من العمل ... !

أكدت مدير عــام وزارة العمل باإلنابــة مارلين عطاهلل، أن 
طلبات التشــاور وإنهاء العقود التي تّم التقدُّم بها إلى وزارة 
العمل منــذ 17 تشــرين األول/أكتوبــر 2019 لغاية 30 
نيســان/ابريل 2020، بلغت 234 طلباً، كما خسر 5012 
أجيراً مسجالً في الوزارة عملهم، وهو رقم مرتفع بالمقارنة 
مع الســنوات الماضية، رغم أنه ال يعكس حقيقة الواقع أو 

الرقم الفعلي الذي يفوق ما يتم التصريح به إلى الوزارة.
من جهتها، شــددت وزيــرة العمــل، لميا يّميــن، في بيان 
صدر عن مكتبهــا اإلعالمي، علــى أن “المرحلة الراهنة 
تتطلب من أصحاب العمــل والعمال التكاتــف والتعاضد 
كل من موقعه مــن أجل الحفــاظ على الســلم االجتماعي 
واجتياز األزمة والعبور الى مرحلة االســتقرار”، مؤكدة 
أن “الحكومة تلعب دوراً محورياً في ســبيل الحفاظ على 
ديمومة العمل من جهة والحفاظ على مكتسبات الموظفين 
والعمال من جهة ثانية وهي ستعمل على تقديم المساعدات 
وفــق اإلمكانــات المتاحــة”. كمــا أملــت الوزيــرة مــن 
المؤسســات الوقوف إلى جانب العاملين فيها لتمكينهم من 
اجتياز هذه المرحلة، من خالل دفع الرواتب والمعاشــات 
لهــؤالء بغــض النظــر عــن دوام العمــل الــذي فرضته 

اإلجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا”.
يذكــر، أن اإلحصــاءات غيــر الرســمية كثــرت حــول 

موضوع البطالة لكن النتيجة كانت موحدة “سلباً”.
 INFO PRO فبحســب آخر تقديــر قامــت بــه شــركة
اإلحصائية، فقــد 220 ألف لبناني عمله بشــكل موقت أو 
دائم خالل 3 أشــهر، أما الشــركات التي اغلقــت فقد زاد 
عددها بنســبة 20 %، بينما خفضت ثلث الشــركات اليد 
العاملة لديها بنسبة 60 %، فيما نصف الشركات خفضت 

رواتب موظفيها ألكثر من 40 %.
وبحسب البنك الدولي، يطأ حوالى 23000 شخص سوق 
العمــل اللبنانية كل عــام. لكن لكي يحصــل جميعهم على 

لم تعد المطالبة بحقوق العامل اللبناني أولوية بقدر ما صار “توفير فرص العمل” مطلباً أساسياً. 
الليرة  المركزي، 28 تدبيراً، جميعها عجزت عن لجم تدهور  لبنان  فبعدما أصدر حاكم مصرف 
وتفاقم أزمة البطالة في البالد، وفشلت بدفع المصارف إلى إقراض المؤسسات بخاصة المتعثرة 
العاملين لديها  التشغيلية ودفع أجور  أموااًل بفائدة 0 % لتمكينها من تسديد األكالف  منها 
المنشآت  أغلب  توجهت  شركاتهم،  عمل  استمرار  وضمان  األزمة  تخطي  على  لمساعدتهم 
اإلنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى اإلقفال أو الصرف التعسفي، ما ينذر بانفجار 

اجتماعي وثورة بطالة وجوع قادمة!



تقارير

أيار/مايو 2020 | البنك والمستثمر

480 عضو هيئة تدريســية، وحاليــاً وزارة التعليم العالي 
بصدد التجهيز لإلعالن عن تعيين أعضاء هيئة تدريســية 
جدد وفق أســس ومعايير واضحــة تم االتفــاق عليها في 
مجلس التعليم العالي حيث ســتكون األفضلية في االختيار 
لالختصاصات التــي تعاني النقص في األعداد وال ســيما 

الكليات المحدثة والكليات الطبية.

أما من محفزات الســتقطاب الكفاءات التي حصلت على 
الشهادة ولم تعد؟

في هذا الموضوع أريد أن أقول وبــكل وضوح أن أكثر 

د. إبراهيم: جاهزية عالية لمواجهة وباء كورونا

كيف تم تعويض نقص الكفاءات المتســربة إلى الخارج 
نتيجة ظروف األزمة؟

ال شــك أن ظروف الحرب على ســورية والتي استمرت 
أكثر من تســع ســنوات أفرزت تســرب لبعــض الكوادر 
واالختصاصــات العلميــة وبشــكل خــاص منهــا الطبية 
والهندسية، ولكن البنية العلمية المتينة التي نؤسس طالبنا 
عليها مكنتنا من تجاوز هذه الفجوة الحاصلة في الكفاءات 
من خالل تعييــن أعضاء هيئات تدريســية وفنية، ففي كل 
عام يتم تعيين حوالي 500 معيد من الخريجين األوائل في 
كل قســم واختصاص ويتم إيفادهم داخلياً وخارجياً، وهذا 
مستمر بشكل دائم. وفي عام 2016 لوحده عينت الوزارة 

والبحث  العالي  التعليم  وزير  قال 
الدكتور  سورية،  في  العلمي 
محكمة  خطة  إن  إبراهيم،  بسام 
فيروس  وباء  لمواجهة  وضعت 
كورونا، الفتاً في هذا السياق إلى 
العالي  التعليم  وزارة  مشافي  أن 
لمواجهة  الجاهزية  كامل  في 
الظروف مهما كانت، بالتوازي مع 
الخاصة  الجامعات  مشافي  وضع 
في  الصحية  المنظومة  بتصرف 
يفرضه  ظرف  ألي  تحسباً  سورية 
أن  مبيناً،  المشؤوم،  الوباء  هذا 
العمل جارٍ في الفترة الحالية على 
األكاديميين  بين  ما  التشبيك 
وأقرانهم  الداخل  في  السوريين 
كفاءتهم  لتكون  المهاجرين 

وخبراتهم في خدمة بلدهم األم.

مجلة  إلى  حديث  وفي  إبراهيم 
الوزارة  أن  أكد  والمستثمر،  البنك 
الكفاءات  استقطاب  على  تعمل 
السورية المهاجرة، إن كان بسبب 
بها  مرت  التي  والظروف  األزمــة 
البالد، أو ألسباب أخرى ممن درسوا 
في الخارج ولم يعودوا، مؤكداً في 
التعليمية  البنية  أن  السياق،  هذا 
المتينة التي تأسس عليها الطالب 
تعويض  للوزارة  أتاحت  السوري 
الكوادر  في  الحاصلة  الفجوة 

التدريسية نتيجة التسرب.

وفيما يلي نص الحديث:

د. بسام إبراهيم
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خارج القطر ودفع تكاليف مالية كبيرة، كما أن الجامعات 
الخاصة ساهمت في تأمين فرص عمل للمواطنين، حيث 
أحيت هذه الجامعــات المناطق التي توجــد فيها من كافة 

النواحي لتحقيق التنمية المستدامة.

وبالنتيجة فإن الجامعات الخاصة السورية هي منابر علم 
وطنية ورديفة للجامعات الحكومية، وال نذيع سراً إن قلنا 
أنها والشــك تحقق ريع مالــي مقابل النفقــات والتكاليف 
التي تتكبدها مقابــل البناء وتجهيزات وتشــغيل وصيانة 

مقراتها ومنظومتها بشكل مستمر.

المجتمــع  خدمــة  فــي  التعليميــة  المشــافي  دور  مــا 
وخصوصاً في ظل فيروس كورونا؟

بالنســبة لدور المشــافي التعليمية في إجراءات التصدي 
واتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة فايــروس كورونا، فقد 
تم التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وبمشاركة أطباء 
اختصاصيين في المجلس العلمي االستشــاري في إعداد 
وإصــدار بروتوكــوالت التشــخيص والعــالج والوقاية 
والتوعية، وكذلك تقييم الوضع من خالل عقد اجتماعات 
دورية ودائمة ومســتمرة، وقد تم تأمين المشافي من كافة 
المســتلزمات الطبيــة الالزمــة، كما تم تخصيص قســم 
خاص في كل مشفى الستقبال الحاالت المرضية المشتبه 
بهــا لتشــخيصها واتخــاذ اإلجــراء العالجي المناســب 
والمالئم لحالة المريض، إلى جانب ما تم من تخصيصه 
وحدة ســكنية في كل جامعــة للحجر الصحــي مع تأمين 
مســتلزمات هذه الوحدة، وعلى المستوى المحلي في كل 
محافظة يتم التعــاون والتنســيق ما بين رئيــس الجامعة 
ومدير الصحة في مكان موقــع الجامعة إلدارة عمل هذه 
الوحدة إدارياً وطبياً وفنياً، وحتــى ال نجانب الحق نقول 
أن الجامعات الخاصة وضعت مشــافيها بتصرف وزارة 

الصحة عند اللزوم.

أمــا علــى صعيــد خدمــة المجتمع بشــكل عام فــوزارة 
التعليــم العالي تشــرف على عمــل المشــافي التعليمية، 
وهذه المشــافي تــؤدي دور هام فــي تدريــب الطلبة من 
االختصاصــات الطبيــة في المرحلــة الجامعيــة األولى 
ومرحلة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه وفي 

من مرســوم تشــريعي صدر خالل فترة الحرب لتسوية 
أوضاع الموفديــن خارجياً لصالــح وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي والجامعات ووزارات ومؤسسات الدولة 
األخرى، وذلك لتســهيل إجراءات عقودهم ومباشــرتهم 

العمل في الجهات التي أوفدتهم.

وفي العام الماضي صدر مرسوم لهذا الهدف والعمل فيه 
مستمر حتى نهاية شهر آب/أغســطس من هذا العام لمن 
حصل على شهادة دكتوراه منذ عام 2011 وحتى تاريخ 
صدور المرســوم ويرغب للعودة وتسوية أوضاعه، أي 
أن المحفــزات موجودة وتتجــدد باســتمرار ألن الهدف 
األول واألخير اســتقطاب هذه الكفاءات وتوظيف علمها 
وخبرتها في خدمــة الوطن الذي أنفــق عليها حتى غدت 

بهذا المستوى العلمي المهم.

بصراحــة هل الجامعــات الخاصــة مشــروع تعليمي أم 
تجاري؟

الجامعات الخاصة هي جامعات وطنية رديفة في العملية 
التعليمية للجامعات الحكومية، تساهم في تخريج وتأهيل 
الكــوادر العلمية والطبية والهندســية والعلــوم األخرى، 
وجميع الجامعات تعمــل بإشــراف وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي ضمن نظام إشــرافي علمي محكم، حيث 
تم تفريــغ مديرية خاصــة بكوادرهــا بالــوزارة لمتابعة 
قضايا الجامعــات الخاصة تعليمياً وإداريــاً وكذلك لجهة 
شــؤون الطــالب ناهيك عــن المؤتمــرات والنشــاطات 
االخرى، فوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشــرف 
بشــكل مباشــر وتقرر من خالل مجلــس التعليــم العالي 
أســس ومعايير القبول لدى الجامعــات الخاصة والطاقة 
االستيعابية لها، وكذلك اعتماد المناهج والخطط الدرسيّة 
ودراســة ملفات أعضاء الهيئــة التعليمية الذيــن يتولون 

العملية التدريسية.

كما وتقوم المديريــة بدور الرقابة واإلشــراف بما يحقق 
المعايير األكاديميــة المطلوبة، وال يغيــب عن الذهن أن 
وجود الجامعــات الخاصة في بلدنا قد ســاهم في تدريس 
الطالب تحــت رعاية أهلهــم وضمن وطنهــم بما يحقق 
رغباتهم لدراســة اختصــاص معين بدالً من الســفر إلى 
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بمشــاركة 450 باحث منهم 42 باحثاً من أصل ســوري 
فــي دول االغتــراب، والثانــي نظمته إحــدى الجامعات 
الســورية الخاصة ضمن محور االختصاصــات الطبية 
وشــارك فيــه 23 باحــث مــن أصل ســوري فــي دول 

االغتراب.

ومــن منطلــق االهتمــام بالباحثين الشــباب الســوريين 
وتشجيعاً لهم، تم اطالق مشروع “قفزة” لدعم المشاريع 
الهندســية البحثية للشــباب بالتعــاون مع برنامــج األمم 
المتحدة اإلنمائي، وقد شاركت جميع الجامعات السورية 
بنحو 364 مشــروعا تم قبــول 40 مشــروع منها لجهة 
تركيز هــذه المشــاريع علــى تأســيس مشــاريع تنموية 

مرتبطة بسوق العمل وقطاع الصناعة والزراعة.

وبالتــوازي مــع ما ســبق وفــي عــام 2019 شــاركت 
الجامعات السورية بالمســابقات البرمجية على المستوى 
اإلقليمي في جمهورية مصر العربية وقد حصلت الفرق 
المشــاركة على مراكز متقدمــة بل وتأهــل بعضها إلى 

المسابقة البرمجية العالمية التي ستقام في روسيا.

ماذا عن التعاون العلمي والبحثي مع الدول الصديقة؟
هــي ناحية تركــز عليها الــوزارة وتعتبرهــا على رأس 
أولوياتهــا، فمــن خــالل أذرعهــا التنفيذيــة )الجامعات 
الحكوميــة والخاصة( باشــرت الــوزارة إبــرام وتوقيع 
اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات والمراكز 
البحثيــة اإلقليميــة والدوليــة وال ســيما الــدول الصديقة 
لسورية كروسيا والهند وإيران والصين وكوبا وسواها، 
لالستفادة من تبادل الخبرات في تطوير الخطط والمناهج 
وكذلــك المشــاركة فــي المؤتمــرات العلميــة والتبــادل 
الطالبــي والتركيز علــى التأهيل والتدريب واالســتفادة 
من المكتبات االلكترونية، واألهم هو االستفادة من المنح 
الدراسية المقدمة لجامعاتنا الســورية، فعلى سبيل المثال 
قدمت الهند فــي العام الماضي للجامعات الســورية أكثر 
مــن 600 منحة دراســية فــي مختلــف االختصاصات، 
وروســيا قدمت أكثر من 500 منحة وقد تــم إيفاد طالبنا 
ومراكزها التعليمية.إلى تلك الدول الســتكمال تحصيلهم العلمي في جامعاتها 

مجال البحث العلمي والطبي، كما تقــوم بتقديم الخدمات 
الطبية والعالجيــة للمواطنين كافة حيــث يتوفر في هذه 
المشــافي أحدث التجهيزات الطبية ذات التقنيــة العالية، 
وقد قدمت مشــافي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
في عــام 2019 لوحــده 14 مليــون خدمــة عالجية وما 

ينوف على 150 ألف عملية جراحية.

أضف إلى ذلــك، فإن مشــفى خــاص لمعالجــة األورام 
الســرطانية يتبــع لــوزارة التعليــم العالي وقــد بلغ عدد 
المعالجــات الكيميائية والشــعاعية المقدمة فيــه أكثر من 

200 الف جلسة عالجية.

ما هي خطة الــوزارة في مجــال البحث العلمــي بعد أن 
أضيف إلى اسمها؟

باشــرت الوزارة وحال التعديل فــي مهامها وضع خطة 
تمكينية للبحث العلمــي تالئم البرنامــج الوطني التنموي 
لـ“ســورية ما بعد الحرب” الذي أقّرتــه الحكومة، حيث 
تُعنى هذه الخطة بشــكل رئيســي بإعداد قواعــد البيانات 
البحثية الوطنية من موارد بشــرية ورســائل الدراســات 
العليــا واألجهــزة العلميــة والبحثيــة ناهيك عــن الكتب 
الجامعيــة، وقد أُنجــز حوالــي 70 % من هــذه البيانات 
والعمل مســتمر، كما تــم ربط البحــث العلمــي وأهدافه 
باالحتياجات التنموية االقتصادية واالجتماعية من خالل 
التنســيق مع الجهات العامة والخاصة، حيــث تم اعتماد 
30 مشــروع بحثي تنموي تم االتفاق عليها ما بين الهيئة 
العليــا للبحث العلمــي ووزارات الدولــة األخرى ضمن 
عشــر قطاعات تنموية، كما تّم رصد االعتمادات المالية 
الالزمة إلنجــاز هــذه المشــاريع البحثية مــن الموازنة 

العامة للدولة. 

وضمن ذات اإلطار تقوم الوزارة بالعمل على التشــبيك 
والباحثيــن  الســوريين  واألكاديمييــن  الباحثيــن  بيــن 

السوريين في دول االغتراب.

وتنفيذاً لذلك فقد ُعقد خالل عــام 2019 مؤتمرين اثنين: 
األول نظمتــه الهيئة العليــا للبحث العلمــي تحت عنوان 
“دور الباحثيــن الســوريين فــي الوطــن والمغتــرب” 
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ووسط أفريقيا.
وسجلت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكثر من 12 مليون 
نازح نتيجة للصراع والعنف في نهاية عام 2019، وكان معظمهم 
يعيشــون في ثالث دول فقــط  وهم: ســورية )2.4 مليــون طفل(  

واليمن )1.7 مليون طفل( والعراق نحو )684 ألف طفل(.
أسباب النزوح األولى

حدثت أكثر من نصف حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن الكوارث 
في عام 2019 في شــرق آســيا والمحيط الهادئ بنحــو 10 ماليين 
نازح، مع 9.5 مليون أخرى في جنوب آســيا. وفــي الفلبين والهند 
وبنغالديش والصيــن، أدت الكــوارث الطبيعية إلى ارتفــاع أعداد 
النازحين بالماليين، وهو ما يمثل 69 % من حاالت التشــرد بسبب 

الكوارث العالمية.
وقد نجمت هذه األســباب بشــكل كبير عن الظروف القاســية التي 

تسببت فيها العواصف والفيضانات الخطيرة.
وعلى الصعيد العالمي، نزح حوالى 8.2 مليون طفل ألسباب تتعلق 

بالكوارث.
ويظهر التقرير، أن ســورية كانت الدولة التي لديهــا أكبر عدد من 
حاالت النزوح الجديدة المرتبطة بالصراع فــي عام 2019، مع ما 
يقرب من 1.9 مليــون نازح داخلي. ولوحظت أعــداد كبيرة أخرى 
من حاالت النزوح الجديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية )1.7 

مليون( وإثيوبيا )مليون(.
حالة نزوح جديدة بسبب النزاع والعنف خالل العام 2019.وفي المجموع، شهدت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 8.6 مليون 

19 مليون طفل “ضائع في الوطن”

تضاعف خالل عقد
بحسب تقرير “اليونيســف” الذي جاء تحت عنوان 
“ضائع في الوطن”، كان عدد النازحين قبل عقد من 
الزمان نحو 25 مليوناً، لكن العالم شــهد زيادة حادة 
في عدد النازحين نتيجة للصــراع والعنف إلى أكثر 

من 40 مليوناً في السنوات الخمس الماضية. 
وفي نهاية العــام 2019، بلغ عدد النازحيــن داخلياً 
نحو 46 مليون شــخص، كان ما يقــرب من 42 % 

منهم من األطفال.
دون رعاية أو اهتمام

تقول المديــرة التنفيذيــة لليونيســف هنرييتــا فور: 
“ماليين األطفــال النازحين حول العالــم يحيون في 
األصل دون رعاية أو حماية. وحيــن تظهر أزمات 
جديــدة، كجائحــة كوفيــد - 19، فإنها تزيــد هؤالء 
األطفال ضعفاً على ضعف. ولذا فــال بد للحكومات 
ولشركائهم العاملين في الحقل اإلنساني من مضافرة 
جهودهم لمنح األمن، والصّحــة، والتعليم، والحماية 

لهؤالء األطفال”.
داخليــاً  النازحيــن  األطفــال  أّن  التقريــر،  ويبيــن 
محرومون من الخدمات األساســية، وبأنهم عرضة 
للعنف، واالســتغالل، ولتّجار الرقيق العالميين. كما 
أن هؤالء األطفال عرضة ألن يقعوا فريســة لعمالة 
األطفــال، وزواج القُّصــر، ولتغريبهم عــن أهلهم، 

ولكّل ذلك أثر وخيم على صّحتهم وسالمتهم.
كورونا فاقم الوضع

وقــد زادت جائحــة كوفيــد - 19 الظــرَف الحــرج 
لألطفال والعائالت النازحة داخلياً سوءاً على سوء. 
فهم عادة ما يعيشــون في عشــوائيّات وفي مخيمات 
مكتّظة حيث تندر خدمات النظافــة البدنية والرعاية 
الصحية، وحيث يســتحيل نــأي الناس جســدياً عن 
بعضهم البعض، ما يجعل من ظروف عيشهم مرتعاً 

خصباً النتشار األمراض على شاكلة كورونا.
في الشرق األوسط أكثر النازحين

ووفقاً لبيانات التقرير، يتركــز النازحون داخلياً في 
منطقتين: الشرق األوسط وشــمال إفريقيا، وغرب 

أظهرت تقرير أعدته منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن عام 2019 شهد نزوح 19 مليون 
طفل داخل بالدهم بسبب النزاعات والعنف، بعضهم يحيا على تلك الحال منذ سنين طويلة، ليزداد 
النزاعات  ُشّرَد 3.8 مليون منهم بسبب  النزوح لدى األطفال بـ12 مليون حالة،  بذلك عدد  حاالت 

والعنف، و8.2 مليون بسبب الكوارث الطبيعية.
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للحد مــن اســتخدام الدفع النقــدي، فيما عبــر 81 % عن 
رغبتهم في االستمرار باســتخدام المدفوعات الالتالمسية 

بعد تالشي خطر فيروس كورونا.
تحول عالمي

وفي الوقــت الذي يبحث فيه المســتهلكون عن األســاليب 
المثلى التــي تمكنهم من الدخــول والخروج بســرعة من 
المتاجر دون لمس أجهزة الدفع، تشــير البيانات الصادرة 
عن ماســتركارد إلى نمو كبير في اســتخدام حلــول الدفع 
الالتالمسية في العالم بنسبة تجاوزت 40 % خالل الربع 
األول من عام 2020. وأشــارت البيانــات إلى أن 80 % 
مــن المعامالت الالتالمســية علــى مســتوى العالم كانت 
لمشــتريات بقيمة تقل عــن 25 دوالراً، وهــي الفئة التي 

طالما هيمن عليها أسلوب الدفع النقدي التقليدي.
وعلى الرغم من تفاوت نسب تبني حلول الدفع الالتالمسية 
واستخدامها للتسوق وشــراء االحتياجات اليومية في دول 
العالم، إال أن بيانات ماستركارد حول التوجهات الخاصة 
بالمشتريات من محالت السلع الغذائية والصيدليات تشير 
إلى ارتفاع ملحوظ في اســتخدام المدفوعات الالتالمســية 
بمختلــف مناطــق العالــم خــالل شــهري فبراير/شــباط 
ومارس/آذار. وكشــفت ماســتركارد أن نســبة معامالت 
الدفع الالتالمســية من إجمالي معامــالت الدفع بالبطاقات 
في محالت السلع الغذائية والصيدليات في الشرق األوسط 
المستهلك فيما يخص أسلوب دفع قيمة المشتريات.وإفريقيا ارتفعــت 4 مرات، مما يشــير إلى تغير ســلوك 

الـ ال تالمسية: طريقة جديدة لعمليات الدفع

شــهدت أســاليب التســوق وشــراء االحتياجــات اليومية 
من محــالت الســلع الغذائيــة والصيدليــات وغيرها من 
المســتلزمات الضرورية تحوالً كبيراً في اآلونة األخيرة، 
حيث أصبــح على المتســوقين تطبيق ممارســات التباعد 
االجتماعي وغيرها من اإلجراءات الوقائية األخرى عند 

الخروج لشراء االحتياجات اليومية لعائالتهم.
وأشارت الدراسة أن هذا التحول بدا أكثر وضوحاً عند دفع 
ثمن المشتريات، حيث زاد إقبال المستهلكين على استخدام 
تقنيات الدفع الالتالمسية نظراً للمخاوف المتعلقة بمعايير 

النظافة واألمان عند نقاط البيع.
أهم النتائج

تحول متزايد نحو اســتخدام المدفوعات الالتالمسية: أدت 
خطط األمــان إلــى تفضيل المســتهلكين لخيــارات الدفع 
الالتالمســية نظراً للســهولة والراحة الكبيــرة التي تمتاز 
بها هذه الحلول. ولجأ ستة من كل 10 مشاركين )61 %( 
في الدراســة في المنطقة إلى اســتبدال بطاقاتهــم التقليدية 

ببطاقات أخرى توفر ميزة الدفع الالتالمسي.
ارتفاع مســتوى الثقة في حلــول الدفع الالتالمســية: أدت 
األحــداث العالمية الراهنــة إلى زيــادة قلق المســتهلكين 
بشــأن اســتخدام النقود وتفضيلهم الســتخدام حلول الدفع 
الالتالمسية ألســباب تتعلق براحة البال التي توفرها هذه 
التقنية، وأفــاد 70 % من المســتهلكين فــي المنطقة أنهم 
يستخدمون اآلن أحد أساليب الدفع الالتالمسية، فيما اتفق 
84 % على أن هذا النموذج يعد من أســاليب الدفع األكثر 
نظافة وسالمة. فيما عبّر 79 % عن سهولة هذه الوسيلة. 
كما تعتبر المدفوعات الالتالمسية أسرع بعشر مرات من 
أساليب الدفع المباشر األخرى، مما يتيح للعمالء الدخول 

إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل.
الدفع الالتالمســي ولد ليبقى ويســتمر: نمر اليوم بأوقات 
يجري فيه المستهلكون معامالت الشراء بأسلوب مدروس 
بشكل جيد مما يعزز استخدام المدفوعات الالتالمسية في 
األســواق التي وصلت إلى مراحل أكثر تطــوراً في تبني 
هذه التقنية، ويحفز استخدامها في األسواق الجديدة، ويبدو 
أن هــذا االتجاه سيســتمر. وقــد أكد 64 % ممن شــملتهم 
الدراســة أن مخاوف اإلصابة بفيروس كورونا قد دفعتهم 

أسهمت قيود التحرك التي فرضتها دول الشرق األوسط في خلق نمط جديد لعمليات الشراء، 
يتمثل ذلك في تبني المستهلكين لحلول الدفع الالتالمسية عند شراء احتياجاتهم اليومية، 

وفقاً لما أظهرته دراسة أجرتها “ماستر كارد” المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع.



رأي

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2020

االستعداد لعالم ما بعد كورونا

توم دي ويلي
الشريك اإلداري في منطقة الشرق األوسط في شركة بين آند كومباني

كيف سيقوم أفضل الرؤساء التنفيذيين باتخاذ ثالثة إجراءات لالستفادة من الوضع الطبيعي الجديد؟
يشهد قادة األعمال ظروفًا متغيرة في الوقت الحالي، حيث تتزايد عمليات الحظر ببطء وتتم بأشكال مختلفة. ورغم أننا 
ال نزال داخل النفق، فنحن نركز على الضوء في النهاية. لماذا يجب علينا ذلك؟ ألننا نعتقد أن الضوء يوفر أفضل اتجاه 

التخاذ اإلجراءات في الوقت الحالي.
إذا كان الرؤســاء التنفيذيــون محظوظين، فإنهم قادريــن على إلقاء نظرة بعيدة المدى. وقد قمنا بإجراء اســتبيان ألكثر 
من 130 رئيســاً تنفيذياً في الهند بتاريخ 2 أبريل، حيث أفاد 70 % منهم أنهم يوازنون اتصاالتهم بالنســبة لما يقومون 
بــه لحمايــة األعمال في الوقت الحالي، مع ما يفعلونه اســتعدادًا للقيام بالعمل في العالم الجديد. يفكر القادة العالميون في 
اإلجراءات العاجلة )كيفية الحفاظ على سالمة موظفيهم وعمالئهم مع ضمان استمرارية العمل(، والتعافي )كيفية إعادة 
تشــغيل العمليــات المعتادة عنــد إلغاء الحظر(، والتهيئة )كيفية التكيف مع واقع جديد(. لقد ســمعنا أن أفضل الرؤســاء 

التنفيذيين يشاركون ثالث رسائل حول تحقيق التوازن واالستعداد لعالم ما بعد فيروس كورونا المستجد.

أعد تقديم نفسك وفريق عملك لعمالئك
خالل األزمة، ستخيب معظم الشركات عن غير قصد بعض أهم عمالئها. سيظل البعض يحبون شركتك، فيما سيشعر 

اآلخرون أن مقترحاتك ال تحتوي على الفائدة المرجوة في مجتمع متغير.
وفيما ســتختلف الرحالت والعالقات الشــخصية مع الشــركات، فســتؤدي الجائحة بدورها إلى بعض التغييرات. وفي 
العديد من الصناعات، عندما تتغير ســلوكيات المستهلك، فليس هناك عودة إلى الوراء. ستكون الشركات التي تقر بهذه 

التغييرات وتستعد لها بأفضل شكل في وضع أفضل من تلك التي تفشل في القيام بذلك.
عندما ينتهي كل هذا، سيكون لديك أنت وعمالءك إمكانية اللحاق بالركب. سوف يستغرق األمر وقتا.

ستحتاج إلى التخلص من االفتراضات القديمة: قد تختلف احتياجات العمالء األولية التي ستحدد مجالك بشكل كبير.
ستحتاج إلى تجنب أي مناقشات حول “العميل العادي”: ستظهر اإلحصاءات حسب السوق والفئة.

اطرح أسئلة صعبة حول استراتيجيتك وشركتك
ينظر أفضل الرؤســاء التنفيذيين إلى أزمة فيروس كورونا المســتجد على أنها تدريب لوضع مختلف جديد، ومنها على 

سبيل المثال: تغير المناخ، واالضطراب الرقمي، والتحوالت الجذرية في التحالفات الوطنية، وغير ذلك.
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هــم يعرفــون أنهم ال يســتطيعون العودة إلــى ما كانوا عليه قبل تفشــي جائحة كوفيد - 19. وبدالً مــن ذلك، يجب على 
الشــركات االســتعداد حتى تظهر بشــكل أقوى وأكثر مرونة من الســابق. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب على الرؤســاء 

التنفيذيين اإلجابة على 4 أسئلة استراتيجية مهمة.

ما هو تعريفنا الجديد لـ “إدارة المخاطر”؟
حدث الكثير من الخطأ هنا. ولكن إذا حللنا المشكلة، يمكننا آنذاك حلها بشكل صحيح. تتطلب إدارة المخاطر ثالثة أشياء:

• التنبؤ: هل حددنا السيناريوهات الصحيحة وقمنا بوضع االحتماالت الصحيحة؟
• التكيف: هل هناك نقاط تفتيش مدمجة حتى نتمكن من التكيف مع تغير السيناريوهات واالحتماالت؟

• المرونة: هل عملية صنع القرار لدينا مرنة مع الصدمات غير المتوقعة؟
قد يؤدي اتباع سيناريوهات مستقبلية لشركتك وصناعتك إلى تغيير عملك إلى األبد. ولكن حتى مع أفضل نماذج التنبؤ، 
ال يمكنــك توقــع طريقــك إلى عالم خاٍل من المخاطر. هذا يعني أنه يجب أن تصبح أكثر قدرة على التكيف. وقد شــهدنا 
خالل هذه األزمة إعادة تنظيم الشركات التي يقودها المؤسسون في غضون أيام أو أسابيع، بفضل الفرق القابلة للتكيف 
بشــكل كبير. لقد رأينا أيضاً وظائف شــاغرة كبيرة، بإمكانات هائلة محتملة، قد تعرضت لحالة من الشلل بسبب انتشار 
الفيروس. يمكن لهذه الشركات تحسين المرونة والسرعة من خالل معرفة ما نجح )وما لم ينجح( خالل األسابيع القليلة 

الماضية.
يمكن لمعظم الشركات أيًضا أن تصبح أكثر مرونة من خالل التفكير في تفشي مرض Covid-19. وجدت المنظمات 

التي لديها سالسل توريد عالمية قائمة على التكاليف المنخفضة واإلنتاج في الوقت المناسب نفسها من دون إمدادات.
وللمضي قدماً، يمكن للقادة أن يســألوا، “أي أجزاء من سلســلة القيمة يمكن أن تساهم في خفض التكاليف؟ وما األجزاء 

التي نديرها وهي فائضة عن الحاجة؟”
ودعونــا نتأكد من التعامل مع “الفائض” بشــكل مناســب في المــرة القادمة أيًضا. قامت العديد من الشــركات بتوظيف 
مراكــز اتصــال خارجية عبر بلدان متعددة لضمان الفائض. ومع ذلك، فقد وجدت نفســها بال دعم عندما لم يكن بإمكان 
الموظفين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو شبكة اإلنترنت في المنزل. الفائض متعدد الجنسيات ال يمكن أن 

يبقى يوماً واحدًا في حال اإلغالق متعدد الجنسيات.
ستقوم الشركات الرائدة أيضاً باعتماد المرونة في الميزانية العامة. ومن خالل طرح األسئلة الصعبة في الوقت الحالي، 
يمكن للمدراء التنفيذيين مساعدة مديري الشؤون المالية على إنشاء ميزانيات أقوى وتدفقات نقدية أفضل. يمكنهم إيجاد 
طريقــة ال تقتصــر على تحمل الصدمات القادمة للعرض والطلب ولكنها تســاعد الشــركة أيًضا علــى التعافي وإعادة 

التدريب لتصبح أقوى من منافسيها.

كيف ستتغير أولوياتنا االستراتيجية؟
ســتبدو مشــهد الصناعة مختلفًا بشكل كبير عما كان عليه سابقًا. ورغم وجود العديد من التوجهات المطروحة منذ فترة، 

فقد تسارعت نتائج الجائحة.
فكــر في البيع بالتجزئة: أي شــركة كانت بطيئة في التحرك عبر اإلنترنــت خالل العقد الماضي يمكن أن تختفي قريبًا. 

ولألسف، بالنسبة للكثيرين، فإن كوفيد - 19 سيصوغ الفصل األخير من قصة التجارة اإللكترونية.
ســيتم دمج الصناعات. كما ســتظهر أشكال جديدة، ستكون جاهزة للعالم الجديد. يمكن أن تكون أفضل شركائك أو أسوأ 
كابوس بالنســبة لك. وللتكيف مع المشــهد الجديد، يجب على الشــركات تحديد القدرات الحاسمة وتحديد كيفية االستفادة 

من الفرص الجديدة.
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كيف يبدو شكل نظام العمل الجديد؟
نحن نعتقد أن الشـــــركات الكبرى ســــتركز على فكرة كبيرة وتعيد تصور كيفية عملها وتنافســـها. ونـــرى أن أحـــد 
جوانب الفكرة الكبرى ســيتجلى بشــكل نموذج التشـــغيل الجديد، مع وجود مركز عالمي معاد تعريفه ومجموعة أكثر 
انتشــاراً من فرق المشاريع المحلية التي تتحرك بســـرعة. قد يكون هذا هو الوقت المثالي لالســـتفادة من تجربة العمل 

االفتراضية.
أشار العديد من المؤسسين الجدد إلى أن األساس الذي ستعتمده في المجال التقني سيكون أكثر أهمية في مرحلة ما بعد 
انتشار فيروس كورونا المستجد. لكنهم يعتقدون أيضاً أنه سيكون من المهم )إن لم يكن أكثر أهمية( أن يكون لديك عقلية 

تكنولوجية.
سيفكر أفضل القادة في شركتهم باعتبارها نظام تشغيل أساسي مع مجموعة كاملة من تطبيقات التوصيل والتشغيل التي 

توفر حرية رائعة في بناء األعمال.
هناك شيئان ال يمكن التفاوض حولهما بالنسبة للمركز: ال أحد يستطيع العبث. ال أحد يستطيع االنحراف. هذا هو نظام 
التشــغيل الخاص بك، ويجب تشــغيله بالطريقة ذاتها في كل مكان. بمجرد تأسيســه، يمكن للشركات تحديد المكان الذي 
تحتاج فيه إلى رواد أعمال يتحركون بسرعة. تعمل هذه الفرق على االستفادة من نظام التشغيل، لكنها ستكون خالية من 

البيروقراطية. يجب عليها أن تتأقلم من أجل كسب المتعاملين والقنوات على المستوى المحلي.

كيف يمكن أن تصبح شركتك رابحة في المستقبل؟
قد تتعثر الشــركات التي تتعجل في العودة إلى طرق العمل القديمة خالل العقد القادم. لقد كانت مرحلة الجائحة بالنســبة 
لك ولشركتك فرصة لتحويل مؤسستك للعمل في عالم أكثر تغيًرا. يمكنك البدء بإعادة تخيل حدود الشركة بالكامل. نعتقد 
أن الجيل القادم من الشــركات الرائدة لن يتم تحديده بناًء على األصول ولكن من خالل الشــراكات. حيث ستشكل نظاماً 

بيئياً لكسب المتعاملين والقنوات وأرباح الصناعة.
سيؤدي الفوز باألعمال التجارية في المستقبل أيضاً إلى القضاء على األسطورة القائلة بأن الشركات ال يمكن أن تكون 
كبيرة وســريعة وال تزال مرتبطة بشــكل وثيق بعمالئها. سوف تتنافس الشــركات على الحجم والسرعة. يدرك أفضل 
الرؤساء التنفيذيين أن سرعتهم خالل األزمة ستعيد تعريف إيقاع الشركة. اتخذ قرارات جيدة ودقيقة وقائمة على القيمة.

اعلم أن كل عمل هو نوع من االتصال
بدأ الرؤســاء التنفيذيون الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة بالحديث مســبقًا عن عمالئهم واســتراتيجياتهم ومؤسســاتهم 
الجديــدة. يدرك هؤالء الرؤســاء التنفيذيون أيضاً أن كل إجراء يتخذونه أثناء األزمــة وما بعدها، كبير كان أو صغير، 

يرسل رسالة قوية تشير إلى قيم وأولويات فريق القيادة لكل موظف وزبون.
بالطبع، سيواجه كل قائد قرارات صعبة خالل هذه الجائحة. قد يوقفون اإلنفاق التقديري، أو يتخلون عن الموظفين، أو 
يبطئــون التوظيــف، أو يخفضون وحدات المخزون، أو يغيرون هيكلية العمل، أو يتعاملون مع األعمال المتراكمة على 
مهل. ولكن كيفية اتخاذ هذه القرارات وتطبيقها سيوضح لكل من الموظفين والمتعاملين ماهية الشركة وما طموحاتها.

يقول أحد المديرين التنفيذيين: “من غير المتوقع أن يعرف األشخاص من حولي كل خطوة أخطوها، لكنهم يريدون أن 
يعتقدوا أننا نتحرك في االتجاه ذاته”.

بينما تعيد تقديم نفســك لعمالئك، هيئ نفســك للعمل في عالم جديد، وأكد على تواصلك باألفعال والكلمات، وكن مستعدًا 
للحظات الحقيقة التي ستحدد شركتك.

لحظتك.بالطبع، عليك أن تبدأ كل محادثة بالتحقق من سالمة موظفيك وعائالتهم. التواصل هو أساس كل شيء، واآلن هذه هي 
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اآلن في المنفى، كما يقول ابنها أولي أحمد: “كان عمري 18 عاماً 
عندما هربنا إلى بنغالديش في المرة األولى. عشنا في المخيمات 
لمدة أربع ســنوات ثم عدنا إلى ميانمار. اآلن، وبعد 25 ســنة، ها 

نحن نعود مرة أخرى إلى المخيمات في بنغالديش”.

حلم بالعودة
على الرغم مــن تقدمها في الســن، تحرص جــول زاهار على 
المشــي بضع خطــوات يوميــاً. إذ إن مالمســة قدميها لألرض 
يذكرها بتراب ديارها، التي بالرغــم من أنها تركتها خلفها لكنها 
ما تزال تحملهــا داخلها، مصممة علــى االحتفاظ بهــا أمالً في 

العودة مرة أخرى.
بلدي، فكل ممتلكاتي وبيتي هناك. أريد أن أموت هناك بسالم”.وتختتم كالمها قائلة: “ســأعود مرة أخرى إذا تحقق الســالم في 

“زاهار” ... الجئة من الروهينغا تروي مرارة اللجوء

تقول األمم المتحدة، إن أقلية الروهينغا ظلت لعقود 
من الزمان تتعرض إلى القمــع واالضطهاد، دون 
أن تلوح في األفق أي بادرة تضع حالً لهذه األزمة 
المتفاقمة. ووصــف األميــن العام لألمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــش، الــذي زار مخيمات كوكس 
بازار في بنغالديش، قبل عاميــن، أزمة الالجئين 
الروهينجــا بأنها “كابوس على الصعيد اإلنســاني 

ومجال حقوق اإلنسان”.

لجوء طويل
تبلغ زاهار من العمر 90 عاماً، وتعتبر خير مثال 
على هذه األزمة اإلنســانية. وبحسب ما نقله موقع 
األمم المتحدة، ذاقــت جول زاهار مــرارة اللجوء 
3 مرات فــي حياتها، حيــث فــرت ألول مرة عام 
1978، ثم مــرة أخرى فــي عــام 1991، قبل أن 
يجبرهــا القمع علــى اللجــوء إلــى بنغالديش في 
أغســطس/آب 2017، بعد إحــراق قريتها، وهي 
تعيش اآلن فــي مخيم كوتوبالونغ، الــذي يعد أكبر 
موقع لالجئيــن في العالم، إذ يضــم نحو 600 ألف 
الجئ من الروهينغا لجأوا إلى بنغالديش هرباً من 

العنف في ميانمار.
وقالت زاهار: “ســبب قدومنا إلى هنا هو التعذيب 
الذي مارســه ضدنا جيش ميانمار. كنا نأمل في أن 

نجد بعضاً من السالم هنا في بنغالديش”.
وبرغم الوهن وضعف البصر، إال أن أنها ال تزال 
قادرة على أداء بعض األعمال المنزلية اليومية في 

خيمتها التي تتشاركها مع 9 من أفراد أسرتها.

أجيال في المنفى
عانــى مســلمو الروهينغــا عقــوداً مــن القمع في 
ميانمار، فأربعة أجيال من عائلة زاهار يعيشــون 

أقلية  زاهار قصة تهجير وقمع واضطهاد لواحدة من  المثقلتين باآلالم، تحمل جول  بعينيها 
الروهينغا المسلمة، ومن خلف هذه القصة آالف الحكايات المريرة لقومية عانت ما عانته من 

خيبات األلم والقمع.
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Fitbit تكشف عن أفضل األساور الذكية
كشــفت شــركة Fitbit، عــن ســوار ذكــي، 
بمواصفــات تجعله مــن بين أفضــل األجهزة 
الذكيــة المخصصة لعشــاق الرياضة وتمارين 

اللياقة البدنية.
ويأتي سوار Fitbit Charge 4، بهيكل مقاوم 
للماء والغبار، وشاشــة كبيرة، يمكن للمستخدم 
من خاللهــا التحكــم بالجهــاز واالطالع على 
الرسائل الواردة إلى الهاتف الموصول به عبر 

البلوتوث.
كما زود الســوار بالعديد مــن الميزات، كميزة 

قيــاس معــدالت نبضات القلب، وميــزة قياس معدل الخطوات اليومية التي يمشــيها المســتخدم، وميزات لمراقبة 
النشــاط البدني ومعدالت النوم، وحصل على نظام GPS لتحديد المواقع عبر األقمار الصناعية، وشــريحة للدفع 
اإللكترونــي، ومستشــعر SpO2 لقياس معدالت األوكســجين في الــدم، وميزات للتحكم بالموســيقى في الهاتف 

الموصول به عبر البلوتوث.

لبنان في المرتبة التاسعة من بين 16 دولة ؟!
وفقاً لتقرير الســعادة العالمية لعام 2020 الصادر عن  
األمــم المتحدة ، إحتل لبنان المرتبة التاســعة من أصل 

16 دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال  إفريقيا .
وقد ثقت الدراســة زيادة في مستويات السعادة من قبل 
األفراد الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء 
أو محاطة باألشــجار الطبيعية، أكثــر من أولئك الذين 
يعيشــون بعيداً عن أي مســاحة طبيعية، وأيضاً الذين 

يعيشون على أسطح  المياه  المطلة.
ويعتمد ترتيب السعادة للمدن حول العالم على إستطالع “ غالوب  العالمي”، المسح السنوي الذي بدأ في عام 2005 
والذي أجري في أكثر من 160 دولة تغطي %99 من ســكان العالم. ويشــمل ما ال يقل عن 1000 مالحظة لكل 

دولة في السنة، تغطي كل من المناطق الحضرية والمناطق الريفية، مع ميل إلى تجاوز المدن الكبرى.
وحقــق لبنان عالمة 4.772 وحصل على المركز التاســع فــي المنطقة والـ111 عالمياً. وســبقه العراق )المرتبة 
7(، والجزائر )المرتبة 8( في المنطقة، يليها  األردن  )المرتبة 10(، و األراضي الفلسطينية  )المرتبة 11(، حسب 

التقرير.
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أعلى درجة حرارة على اإلطالق بعد عام 2016.

عام الكوارث
يبــدو أن عــام 2020 يواصــل تخصصه فــي الكوارث 
القياســية، فبعد فيــروس كورونا الذي أصــاب أكثر من 
2.5 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة أكثر من 

175 ألف آخرين.
صحيفة “واشــنطن بوســت” األمريكية، قالت: إن هناك 
فرصة بنســبة 75 %  أن يحقق عام 2020 رقماً قياســياً 
كأشد األعوام حرارة منذ نشأة السجالت في عام 1880، 
وتتوقع اإلدارة الوطنية األمريكيــة للمحيطات والغالف 

الجوي NOAA  أن يتجاوز العام الجاري عام 2020.
وأضافت: أن هذا غير متوقع إلى حــد ما، حيث ال توجد 
“ظاهــرة إل نينيــو” المعلن عنها فــي المحيــط الهادئ 
االســتوائي، والتي تميل إلى توفير دفعة طبيعية لدرجات 
الحــرارة العالية التي ترتفع بالفعل بســبب تراكم غازات 
االحتباس الحراري التي يســببها اإلنســان فــي الغالف 

الجوي.

ظاهرة “إل نينو”
ظاهــرة إل نينــو، أو التــردد الجنوبي، ظاهــرة مناخية 
عالمية، حيــث يؤثر تغير الحــرارة في أحــد المحيطات 
على الجو بمنطقة أخرى بعيــدة، ويحدث التردد الجنوبي 
نتيجة لالختالف الموســمي للحرارة بيــن مدينة داروين 
بأستراليا وجزر تاهيتي. بينما يطلق لفظ إل نينو في حالة 
كون التغييرات لألبرد - على التأثير المتبادل بين التغير 
الحراري للمحيط قبالة الســاحل الغربي بأمريكا الالتينية 
وعدة مناطــق أخــرى بالعالم. فــي بعض األحيــان عند 

2020 العام األكثر سخونة على اإلطالق

ذكرت وكالة NOAA، إنــه في حالة عدم تســجيل هذا 
العام لألكثر ســخونة على اإلطالق، فإنه مــن المؤكد أن 

يتم تصنيفها في المراكز الخمسة األولى.

الغازات الدفينة
وفــي هــذا الســياق، صــّرح عاِلــم المنــاخ فــي جامعة 
أكســفورد، كارســتن هاوســتين قائــالً، “إن االنبعاثات 
ســتنخفض هــذا العــام، لكــن التركيــزات تســتمر فــي 
االرتفــاع”، مضيفــا “من غيــر المرجــح أن نتمكن من 
مالحظة أي تباطؤ في تراكم مســتويات الغازات الدفيئة 

في الغالف الجوي.”
وأضاف هاوستين، “لكن لدينا فرصة فريدة اآلن إلعادة 
النظر في خياراتنا واستخدام أزمة كورونا كعامل محفز 

لوسائل أكثر استدامة للنقل وإنتاج الطاقة”.
وذكر تقرير سابق من مكتب األرصاد الجوية احتماالت 
عــام 2020 كونه العام األكثر ســخونة حتــى اآلن على 

اإلطالق بنسبة 50 %.
سواء أكان هذا العام سيحطم الرقم القياسي السابق أم ال، 
يتفق علماء المناخ على أن اتجاه االحترار في الســنوات 

األخيرة يمكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية.
علماً، ان عام 2020 قد شهد بالفعل عددًا من االرتفاعات 
القياســية، حيث ســجل أعلى درجات الحرارة في شــهر 
كانــون الثاني/ينايــر، وشــهدت بعــض أجــزاء أوروبا 
درجات حــرارة 10.8 درجــة فهرنهايت أكثــر دفئاً من 

متوسطات 1981 - 2010.
كما أنه في شــباط/فبراير، وصلت درجــات الحرارة في 
القارة القطبيــة الجنوبية إلــى درجة صادمــة 68 درجة 
فهرنهايت، وكان متوسط درجات الحرارة العالمية ثاني 

كشف تقرير جديد صادر عن اإلدارة الوطنية األمريكية للمحيطات والغالف الجوي NOAA، أنه 
من المرجح أن يكون 2020 هو العام األكثر سخونة على اإلطالق على الرغم من االنخفاضات 
الكبيرة في تلوث الهواء أثناء إجراءات إغالق فيروس كورونا، لكن هناك فرصة بنسبة 75 % 
أن يكون عام 2020 هو األعلى حرارة في التاريخ المسجل. حيث يتوقع علماء المناخ أن درجات 
بالفعل في  الموجودة  التراكمية  الدفيئة  الغازات  االرتفاع بسبب كمية  الحرارة ستستمر في 

الغالف الجوي.
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العالمية عن المتوســط في شهري شــباط/فبراير وآذار/
مارس كانت من بين أكبر االختالفات بين 1.680 شهرا 

في سجالت الوكالة.

ثاني أكبر شذوذ
وقال ديريك أرنــدت، رئيس مراقبة المنــاخ في المراكز 
الوطنيــة للمعلومــات البيئيــة التابعــة لــإدارة الوطنية 
للمحيطــات والغــالف الجــوي والمحيطات في آشــفيل، 
نورث كاروالينا، خــالل مؤتمر صحفي عبــر الهاتف، 
إن شــهر آذار/مارس كان ثاني أكبر شذوذ في أي شهر. 
بينما كان شهرا شــباط/فبراير وآذارمارس أشد الشهور 
دفئا من غير إل نينيو في قاعدة بيانات درجة حرارة لدى 

.NOAA
وأضــاف: إن  شــهر آذار/مــارس هــو الشــهر الرابــع 
واألربعون على التوالي والشــهر الثاني واألربعون على 
التوالي الذي شهد متوســط درجات حرارة عالمية أعلى 

من متوسط القرن العشرين على األقل.
كذلك، قال أرندت: إن شــهر آذار/مارس تحسنت بمقدار 
1.2.1991 درجــة فهرنهايــت )0.7 درجــة مئويــة( منــذ عام 

حدوث تغيرات حرارية كبيرة، تتســع تأثيــرات إل نينو 
والتردد الجنوبي لترتبط ببعضهما البعض.

ومصطلح إل نينو يعني الطفل باإلسبانية نسبة إلى الطفل 
المقدس )المســيح(، فهي ظاهرة تحدث وقت عيد الميالد 
وتستمر لشــهور عدة. وهو مصطلح استعمله الصيادون 
على ســواحل بيرو واإلكوادور للداللة على تيار المحيط 
الهــادي الدافــيء ومــا يجلبه مــن أمطار غزيــرة. وهو 
ظاهرة طبيعية تســبب اضطرابًا في الحيــاة الطبيعية في 

المحيط الهادي.

احصاءات
تستند توقعات NOAA ، التي تم إجراؤها مؤخراً، على 
النمذجة اإلحصائية اآلن بعــد أن بدأ الربع األول من عام 
2020 في بداية دافئة شــبه قياســية، ويأتي في ثاني أحر 
فترة من كانــون الثاني/يناير حتى آذار/مــارس منذ بدء 
تسجيالت األجهزة في عام 1880، حيث شهدت كل من 
أوروبا وآســيا أكثر ربع أول من العام حــرارة. في عام 
2016 فقط أكثر دفئًا خالل هــذه الفترة، وتميز ذلك العام 

بحدوث ظاهرة إل نينيو المكثفة بشكل غير عادي.
ومن الالفت للنظر أن االختالفات فــي درجات الحرارة 
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طريقة جديدة لعالج العمى لدى المسنين
اقتــرح علمــاء من معهــد كارولينســكا، 
ومستشــفى ســــانت إيريك للعيــون، في 
الســــويـــد، طريقـــة جديــدة لتحســــين 
إنتاج خاليا شــبكية العين باستخدام خاليا 
جذعيــة جنينية، لعالج العمــى لدى كبار 
الســن، حيث أجــروا تعديالً علــى الجين 
Cas9 باســتخدام طريقة CRISPR، ما 
سمح لهم بتحديث الخاليا التي لم تهاجمها 

خاليا المناعة.
وقد اكتشــف الباحثــون، عالمات خاصة 

على ســطح ظهارة صبغة الشــبكية )PES( يمكن اســتخدامها في العزل والتنقية. وبحسب العلماء، ستستخدم هذه 
العالمات في عالج الضمور البقعي.

وقال رئيس فريق البحث، الدكتور فريدريك النير: “أطلقنا اآلن عملية إنتاج خاليا )PES( وفقا لالتفاق، من أجل 
أن نتمكن من إجراء أول بحوث سريرية”.

اكتشاف عالقة جديدة بين األمعاء والدماغ
اكتشف علماء جامعة فلندرز، نوعاً محدداً 
من نهايات حســية لألعصاب في األمعاء، 
وكيــف “تتواصــل” مع النخاع الشــوكي 

وتنقل اإلشارات عن األلم.
وفــي هــذا الخصــوص، يشــير الخبراء، 
إلى تحســن فهم القدرات الحسية العصبية 

لألمعاء في السنوات األخيرة.
وقــال بروفيســور فــي جامعــة فلينــدرز 
األوســترالية، نيك سبينســر: “نحن نعلم، 
أن العديد من اضطرابات الدماغ واألمعاء 

مرتبطة مع بعضها، لذلك اكتشاف العالقة بينهما، له أهمية حاسمة البتكار طرق فعالة في عالج متالزمة القولون 
العصبي أو اإلمساك المزمن”.

وأكد البروفيســور سـبينسـر، أنهم تمكنوا مـن اكتشـاف فئتين من الخاليا العصبية المعنية ومواضعها في مختلف 
طبقات القولون، بما فيها العضلية والمخاطية، التي يمكنها الكشف عن المحفزات الحسية.
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حقيبة ظهر لمكافحة السرطان!

ابتكر علماء  جامعــة هارفارد  األميركية دقائق مجهرية، 
أثبتت نتائج اختبارها على الفئران المخبرية، بأنها تسمح 

لجهاز المناعة بمكافحة األورام بفعالية عالية.
وقد طور الباحثون دقائق مجهرية لتحســين عمل الخاليا 
البلعميــة، أي خاليا جهــاز المناعة التي تدمر األجســام 

الغريبة والخاليا المصابة في الجسم.
ويمكــن لهذه الخاليــا تحت تأثير الظــروف المحيطة أن 
تنشط باتجاه العمل: بلع األجسام الغريبة )النمط الظاهري 
“M1”( أو التحكــم بنمــو األنســجة )النمــط الظاهري 

.)”M2“
واألورام الخبيثــة قادرة علــى توجيه الخاليا البلعمية في 
االتجاه الذي يخدمها، أي كسبها إلى جانبها، وبالتالي بدال 
من القيام بوظيفتها الدفاعية، تســاعد الخاليا  السرطان ية 

على النمو واالنتشار.
وقــد ابتكر علماء المختبر حقيبة ظهــر للخاليا البلعمية، 

تسمح بإعادتها إلى وظيفتها الطبيعية.
وتتكــون الحقيبــة من دقائق مجهرية مــن محلول كحول 
متعــدد الفاينيل، مذاب فيه ســيتوكين انترفيــرون غاما. 
وتعلق على سطح خلية المناعة باستخدام بوليمير، حيث 
يمكن للمادة الموجــودة فيها تبديل النمط الظاهري، ولها 

أيضا خصائص مضادة لألورام.
وقــد اكتشــف العلمــاء، أن حقيبــة الظهــر التــي تفــرز 
الســيتوكينات، قادرة على دعم الخاليــا البلعمية وجعلها 

مضادة لألورام مدة 5 أيام بعد وصولها إلى الورم.

اإلبقاء على مريض وترك آخر؟

فرض وباء كورونا المستجد، ضغوطا على قطاع الرعاية 
الصحيــة. وامتألت أســّرة المستشــفيات في الــدول التي 
اجتاحها الفيروس بالمصابين. وتعاني بعض المستشفيات 
مــن نقص حاد فــي المعدات األساســية كأجهــزة التنفس 
االصطناعــي ومعدات الوقاية الشــخصية وحتى أعضاء 
الفرق الطبية، مما أجبر األطباء على إعطاء األولوية في 

الرعاية الطبية لبعض المرضى على حساب غيرهم.
ونشــر فريق من األطبــاء واألكاديميين من مختلف بلدان 
العالــم في مــارس/آذار الماضي، مجموعــة من المبادئ 
التوجيهية األخالقية في دورية نيو إنغالند الطبية، بشــأن 
كيفية ترشيد الموارد أثناء تفاقم وباء كورونا. وحذر الفريق 
من تطبيق مبدأ األسبقية في العالج لمن يأتي أوال. وشددوا 
على أهمية إعطاء األولوية للحاالت الحرجة بين المرضى 

األصغر سنا الذين يعانون من أمراض مزمنة أقل.
ويــرى واضعو هذه المبادئ أن فرص المرضى األصغر 
سنا واألفضل صحة أعلى من فرص نظرائهم األكبر سنا 
فــي البقاء على قيــد الحياة. وشــددت اللوائح على إعطاء 
األولويــة فــي الحصول علــى المعدات الطبيــة والعالج 
لألشخاص الذين يؤدون أدوارا محورية في مكافحة الوباء، 
مثل من يعمل بالخطوط األمامية، وغيرهم من الموظفين 
في المهن الضرورية لتســيير الدولــة، بحجة أن وظائفهم 

تتطلب تدريبا ويصعب العثور على من يقوم مقامهم.
وذكــر الفريق أن نــزع جهاز التنفــس االصطناعي عن 
مريض أو إخالء سرير في وحدة العناية المركزة وإعطاؤه 
آلخــر في حاجة إليــه هو أمر له مبرراتــه وينبغي إخبار 

المرضى بذلك قبل دخول المسشتفى.
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سبب امتالك البعض شعراً مجعداً
تمكــن علمــــاء 
مـــــــــن  روس 
تحديــد ســـــبب 
امتــالك بعــض 
األشخاص شعراً 
مجعـــداً، بينمــا 
يمتلك اآلخـرون 
شــعراً مستقيماً، 

وفــي أغلب األحيان، يربط األشــخاص أشــكال الشــعر 
بالعامل الوراثي. ومع ذلك وجد العلماء أن الشعر المجعد 
يعتمــد على بنية البروتينات التي يتكون منها، وأن تكوين 
خاليــا جديدة يحدث في حليمة الشــعر، التــي لها اتصال 
مباشر مع الشعيرات الدموية، حيث يحدث انقسام الخاليا، 
ووجد العلماء أن ســبب امتالك بعض األشــخاص شعرا 

مجعدا يكمن في عملية انقسام الخاليا أثناء تكوين الشعر.
وأشار العلماء، إلى أن التوزيع المتساوي للخاليا وبتسلسل 
صارم يؤدي إلى نمو الشــعر المستقيم، بينما التوزيع غير 

المتساوي للخاليا يؤدي إلى انثناء الشعر.

جهاز يغيير بالمعركة مع كورونا
تمكنـــت 
شــــركة 
أمريكيـة 
مــــــــن 
تصنيــع 
ز  جهــــا
يمكنــــه 

الكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا خالل فترة تعتبر هي 
األقصر منذ تفشي المرض، حيث يستطيع هذا الجهاز أن 
يحدد ويكشف اإلصابة اإليجابية خالل 5 دقائق من عملية 
إجــراء الفحص، بينما يؤكد عدم اإلصابة خالل 13 دقيقة 
فقط، وهو ما يعتبر وقت قياسي، ويطلق على الجهاز اسم 

ID Now، وهو قابل للحمل وصغير وسهل االستخدام.

الذكاء االصطناعي يتنبأ بالسكري

يزعــم العلماء، أن خوارزمية حاســوبية مدعومة بالذكاء 
االصطناعي يمكنها اكتشــاف األشــخاص الذين يصابون 
بمــرض الســكري، حتــى لو لــم تظهر عليهــم أعراض 
المرض بعد. ويقول العلماء إن النظام دقيق بنسبة 95 % 
ويستخدم التعلم اآللي لتقييم خطر إصابة الفرد بالحالة مدى 
الحياة. ويقوم النظام بتمشيط البيانات الطبية للمرضى، بما 

في ذلك نتائج الفحوصات الطبية الروتينية.
وقــال دكتــور في جامعــة كانــازاوا، أكيهيــرو نومورا: 
باستخدام التعلم اآللي، يمكن تحديد المجموعات المعرضة 

لمخاطر عالية بدقة أفضل من درجات المخاطر الحالية.

جهاز تعقيم ذكي في سورية
ابتكر المهندس السوري مسلم 
صليعي، جهــاز تعقيم ذكي، 
يمكن اســتخدامه في مداخل 
المباني السكنية والمؤسسات 
الحكومية في إطــار الجهود 
الداعمــة للتصــدي لفيروس 
الجهــاز  ويعتمــد  كورونــا. 
علــى آلية التحكــم الذكي في 

التعقيــم عبر 3 طرق، )الضبــاب الكحولي وهي الطريقة 
الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، األشعة، أو 
بكلتا الطريقتين(. وقد جاء تصميم الجهاز بمتابعة من نقابة 

المهندسين وتم تركيبه على مدخل مسجد الشريعة.
ويتم اســتخدام مواد تعقي فعالة ومصــرح بها من وزارة 
الصحة في سورية، حيث يتحول الكحول إلى ضباب لتعقيم 
الشخص بشكل كامل بزمن قياسي ال يتعدى 4 ثوان، كما 

يحصي الجهاز عدد الداخلين عبر بوابة التعقيم بدقة.
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6 ُطرق إلنشاء التطبيقات وتشغيلها

وإدارتها وتأمينها باألسلوب األمثل

أحمد عودة
المدير العام لمنطقة الشرق األوسط وتركيا وشمال أفريقيا لدى شركة “في إم وير”

ترتبــط أعمال المؤسســات بمجموعــة كبيرة من التطبيقــات، فبغض النظر عــن طبيعة القطاع الذي تعمــل في فيه أو 
الجمهور المســتهدف، عادةً ما يتم تحديد قيمة هذه المؤسســات بقياس الســرعة التي تســتطيع خاللها توفير التطبيقات 
والخدمات العصرية القادرة على إبراز أعمالها وتعزيز تجربة المســتخدم لديها. لذا، ينبغي على الشــركات اتخاذ ســت 

خطوات أساسية وحيوية إليجاد بيئة مثالية قادرة على دعم تطبيقاتها.
 

• الحماية المتكاملة - بغض النظر عن بيئة نشر التطبيق:
يتطلب تحقيق هذا األمر اعتماد منهجية حماية جديدة تكون فيها تقنيات األمن جزءاً أساسيا من بيئة العمل وليس مجرد 
إضافة إليها، وذلك في خضم عالم تنتشر النسبة األكبر من التطبيقات والبيانات فيه خارج نطاق شبكة الشركة، بقدر ما 

تتواجد داخلها.

ويتطلــب تنفيذ مســتويات الحماية العصريــة تحقيق قفزة نوعية تبتعد نوعاً ما عن محاولــة صد عمليات االختراق بأي 
ثمن كان، نحو تبني مستويات حماية مدمجة ضمن كل شيء، بما فيها التطبيقات، والشبكات، وكل ما يقوم بربط أو نقل 

البيانات.
 

• اإلدارة المتسقة للتطبيقات - بغض النظر عن بيئة نشر التطبيق:
للتخلــص من معضلــة الحاجة لبعض المهارات المتخصصة، يتوجب على تقنية المعلومــات التحلي بالقدرة على إدارة 
التطبيقات على امتداد مختلف أنواع البيئات السحابية، بدءاً من مركز البيانات، مروراً بالجمهور، وصوالً إلى الطرفيات. 
وهذا األمر يتطلب تحقيق مفاهيم المرونة واالنسيابية واألتمتة، وذلك من أجل ضمان قدرة فرق عمل تقنية المعلومات 

على تشغيل التطبيقات بالتوافق التام مع بيئاتهم.

والتحلي بهذه الميزة يعني امتالكهم القدرة على توليد الرؤية الواضحة، والتحكم بالعمليات، واألتمتة، وتأمين مستويات 
الحمايــة المطلوبة، وتطبيق سياســات الحوكمة من أجل إدارة وتشــغيل أنظمتهم وتطبيقاتهم، حتــى على امتداد البيئات 

السحابية المتعددة.
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• ضمان قدرة التطبيقات على االنتقال من السحابة إلى السحابة دون الحاجة إلعادة برمجتها:

هنــاك عدة طرق متبعة لنقــل التطبيقات على امتداد أنظمة المطورين، من دون الحاجــة إلعادة برمجتها المكلف، بدءاً 
من إعادة تنصيب نظامها األســاســــي وصوالً إلى تهيئتها لتقبل المنهجيات متعددة المســــتويات، األمر الذي عادةً ما 
يســــتعدي تقســيم التطبيق )على ســبيل المثال، عمل الواجهة األمامية للتطبيق انطالقاً من الســحابة العامة، بينما حفظ 
البيانات يتم ضمن ســيرفرات الشركة(، وإنشــاء تطبيقات قائمة على السحابة من الصفر، أو نشر إصدار للتطبيق وفق 

.SaaS مفهوم البرمجيات كخدمة

والمفتــــاح لتجنــب كل هــذه العمليات يتمثــل في تحقيــــق االتســـــاق الكامــل على امتــداد قنــوات العمليـات والبنى 
التحتية.

 
• تخصيص حزمة واحدة من البرامج، لمجموعة واحدة من البيئات:

إن تأمين التماثل مع اإلدارة المتســــــقة، مع وجود حزمة واحدة من البرامج على منصة مشـــــتركة، من أجل إنشــــاء 
وإدارة حزمــة متكاملــة مــن التطبيقات على امتداد كافــة البيئات، يلغي الحاجة إلى شــــركات التوريــد أو فرق العمل 
المتخصصة بالبيئات الســـــحابية، ويحـــد من مســـــتوى التعقيد، ويوفر الرؤية الواضحـة والمطلوبـة على امتداد عـدة 

بيئات.
 

• تعزيز مستوى التشاركية ما بين المطورين والعمليات:
يحتــاج المطــورون للوصــول إلى البرامج والبيئــات القادرة على مســاعدتهم في إنجاز مهامهم. فــي حين تبحث فرق 

العمليات عن طريقة مباشرة إلدارة مهامها، لذا تعتبر التغييرات المستمرة من كوابيس فرق العمليات.

لكن الخطر يكمن في ضعف التواصل والتشاركية ما بين فرق العمليات والمطورين، ما يدفع األخير البحث والحصول 
مواردهم خارج هيكلية تقنية المعلومات في المؤسسة، وهو ما يؤدي إلى ظهور مخاطر أمنية محتملة.

وفــي ظــل الدور بالغ األهميــة الذي تلعبه التطبيقات في تعزيز مســيرة نجاح الشــركات، بات تحقيق التنســيق الكامل 
والتشاركية ما بين المطورين وفرق العمليات أمراً ضرورياً للغاية.

 
• تمكين المطورين من إنشاء ونشر التطبيقات ضمن أي سحابة عامة:

يرغب المســتخدمون بالحصول على التجارب الجديدة بوتيرة متســارعة، إال أن آلية تسليم التطبيقات والخدمات القادرة 
علــى توفيــر مثل هذه التفاعالت عليها أن تتوافق مع تلك الوتيرة. ولتحقيق هذا األمر، يحتاج المطورون لنظام أساســي 

مشترك، كي يتمكنوا من إنشاء تطبيقات من أي مكان، ومن ثم نشرها في أي بيئة كانت.

وعليــه، فــإن نظــام المصدر المفتــوح Kubernetes هو الخيار األمثــل لتحقيق ذلك، فهو يقوم على تشــغيل منظومة 
عمــل مرنة لســيرفرات اإلنترنت الســتقبال التطبيقات الســحابية. وقد أعــرب 81 % من المســتفتيين عن رغبتهم في 
المخصصة وإدارة دورة حياة نظام Kubernetes.تحلــي عمليــات تقنية المعلومات بالقدرة على توفير نظــام Kubernetes الجاهز للمطورين، بما في ذلك البنية التحتية 
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قراصنة اإلنترنت وخدمات التوصيل

كشفت “كاسبرسكي الب” وجود سلسلة جديدة من هجمات 
التصيُد والبريد اإللكتروني غير المرغوب فيه، استهدفت 
مشــترين ينتظــرون توصيل مشــترياتهم إلــى منازلهم، 
مســتفيدين من جائحــة كورونا. ووفقاً لكاسبرســكي، فإن 
المتصيد ينتحل هوية موظف التوصيل باالدعاء بأن الطلبية 
قد وصلت، وأن عليه الستالمها قراءة المعلومات الواردة 
في ملف مرفــق أو تأكيدها، ليجري تنزيل برمجية خبيثة 
إلى جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي للمستخدم بمجرد أن 

يفتح الملف المرفق الوارد في بريده اإللكتروني.
وتشمل البرمجيات الخبيثة التي يمكن استخدامها في حاالت 
التصيّد، برمجية تُسّمى Remcos  تفتح في الجهاز منفذاً 
خلفياً، وبوســعها أن تحّول الحاسوب إلى روبوت إنترنت 
لتنفيذ مهام محددة، أو تســرق البيانات منه، أو تنزل عليه 
مزيداً من البرمجيات الخبيثة. وأنشأ المتصيدون نُسخاً تبدو 
سليمة إلى حدّ بعيد من صفحات ويب تتبع خدمات توصيل 
شــائعة، للبحث عن بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات. 
ويجــري تشــجيع الضحايــا المحتملين علــى إدخال تلك 
البيانــات، مثل عنوان البريــد اإللكتروني وكلمة المرور، 

في موقع الويب لتتبع طلبياتهم.
ويوصي خبراء كاسبرســكي بضرورة التأكد من العنوان 
اإللكتروني للمرســل، فإذا كان يتبع خدمة بريد إلكتروني 
مجانية أو يحتوي على أحرف ال معنى لها، فمن المرجح 
أنــه مزيف. كما ينصح الخبــراء بتجنب فتح المرفقات أو 
النقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد اإللكتروني 

الواردة من خدمات التوصيل.

تطبيق للهواتف القديمة من غوغل
قــررت “غوغـــل” 
تطبيـــــق  إطلــــاق 
لمكالمـــات الفيديــو 
يعمـــل حتـــى مــع 
الهواتــف القديمــة، 
حيــث بــات بإمكان 
مســتخدمي هواتـف 

أندرويــد من الفئــة المتوســطة والضعيفــة التواصل مع 
اآلخريــن عبر مكالمــات الفيديو بفضل النســخة الجديدة 

.Camera Go المخففة من تطبيق
والمميز في التطبيق هو أنه لن يشــغل مســاحة كبيرة في 
الهواتــف التي ال تملك مســاحة تخزين داخلية كبيرة، كما 
أنه ســيمكن المســتخدم من التقاط صور بدقة جديدة دون 
أن يشغل حيزاً كبيراً من ذاكرة الجهاز، وسيعمل دون أي 
مشكالت مع الهواتف المزودة بذاكرة وصول عشوائي 1 

غيغابايت.

نسخة جديدة للهواتف القديمة
أعـلــنـــــت 
شـــركة آبل 
عــن إطالق 
نسخة جديدة 
إلحـيـــــــاء 
هـواتــــــف 
ن  يـفـــــــو آ

 iOS 12.4.6 وحواسب آيباد القديمة، وأشارت إلى ان نسخة
 iPhone 5s التي أصدرتها، صممــت خصيصاً لهواتف
وهواتــف iPhone6 وiPhone 6 plus، وحواســب 

.ipad airو ،ipad mini3و ،ipad mini2
وأوضحت أن هذه النســخة ســتصحح العديد من األخطاء 
األمنية التي كانت في برمجيات هذه األجهزة، وستســرع 

من عمل الهواتف والحواسب المذكورة.
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إيمرسون توقع اتفاقية مع سابك

وقع كل من مدير عام شــركة ســابك لخدمات المشتريات 
العالميــة، عبــدهللا القرني، ورئيســة شــركة إيمرســون 
أوتوميشــن سوليوشنز  في الشرق األوسط وإفريقيا، فيديا 
رامناث، على اتفاقية شــراكة إستراتيجية، بهدف مساعدة 
“ســابك” علــى تطبيق واعتمــاد برامج التحــول الرقمي 

وتحسين مستويات اإلنتاجية.
وستســاهم “إيمرســون”، من خالل منهجيــات “موثوقية 
بهــا،  الخاصــة  التشــغيلية”  و“الموثوقيــة  المشــاريع” 
ومنظومتها الرقمية “بالنت ويب”، وخدمات البرمجيات 
والتحليالت وغيرها من خدمات األتمتة، بدعم ومســاعدة 

شركة سابك على تحقيق أعلى مستويات األداء والجودة.

Duo تعديالت جديدة في تطبيق
أدخلــت “غوغــل” تعديــالت جديدة 
علــى تطبيق Duo الخاص بمكالمات 
الفيديو، لتســهيل تواصــل الناس عبر 
التطبيق. وأشــارت “غوغل”، إلى أن 
التطبيــق بات يدعم ميــزة إضافة 12 
مستخدماً في مكالمة الفيديو الجماعية 
بدالً من 8 كما كان الحال عليه سابقاً، 
ويرى الخبــراء أن “غوغل” أضافت 
هذه الميزة فــي الوقت الذي يزداد فيه 

استعمال تطبيقات التواصل عبر الفيديو،

ميزة تجتذب الماليين إلى يوتيوب
“يوتـيــوب”،  بـــدأت 
بتطويــر ميــزة جديدة 
هدفهــا اجتــذاب عــدد 
أكبر من المستخدمين، 
حيث ســيحصل، وقبل 

 ،Shorts نهايــة العام الجــاري، على ميزة جديــدة تدعى
ستمّكن المستخدمين من تحميل مقاطع فيديو قصيرة على 
غــرار ما يحــدث في TikTok. كما ستســمح هذه الميزة 
للمستخدمين باالستفادة من الموسيقى الموجودة في مكتبة 
YouTube Music ليرفقــوا تلــك الموســيقى بمقاطــع 
الصوت القصيرة التي يرغبون بتحميلها على “يوتيوب”.

... وتطلق برنامج لمشاكل التدفق
طـلــقـــــت  أ
كـــة  شــــــر
إيمرســون، 
مـــــج  نـا بـر
عــــــــرض 
ت  نـــــا لبيا ا
الـمســتـقـــل 
ومنخفــــض 
التكـلـفـــــــة 

“مايكرو موشــن بروســيس فيز” الخاص بعدادات قياس 
التدفــق. ويوفــر البرنامــج الجديد عرضاً فوريــاً لبيانات 
العمليات والتي تترجم إلى معلومات مباشرة قابلة للتنفيذ، 
ما يســاعد مشــغلي المصانع فــي قطاعــات الكيماويات 
واألغذية والمشروبات والنفط والغاز على تخفيض الوقت 

الالزم لتحديد مشاكل التدفق.
كما يوفر البرنامج لقطة توضيحية من لحظة زمنية خالل 
عمليــة التدفق، وبذلك لن يحتــاج الفني المختص لمعالجة 
البيانات من أجل رؤية ما الذي يحدث خالل عملية التدفق، 
حيث يقدم البرنامج البيانات بصيغة قابلة لالســتخدام تتيح 

للمستخدم تشخيص مشاكل العمليات.
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هاتف صيني متطور قابل للطي !
 Royole كشفت شــركة 
الصينيــة عن هاتف جديد 
بمواصفات  للطــي،  قابل 
تجعله األفضل بين هواتف 
هــذه الفئــة مــن األجهزة 
بيــن أبرز  الذكيــة، ومن 
التقنيات التي حصل عليها 
 Snapdragon معالــج 

865 ثمانــــي النـــوى، وذاكـــرة وصـــول عشــــوائـي 
LPDDR5 بحجم 8 غيغابايــت، وذاكرة تخزين داخلية 
UFS 3.0، تمّكنــه جميعها من العمل مع شــبكات الجيل 
الخامس الخلوية، كما حصل على مفاصل خاصة وشاشة 
مرنــة من نــوع Cicada Wing، وصمــم بطريقة تمنع 

تسرب الغبار والرطوبة إلى أسفل الشاشة.

Xiaomi هاتف مميز من
 Rеdmi أعلنــت
لشــركة  التابعـــة 
Xiaomi، عــن 
نيتها إطالق هاتف 
ذكــي بمواصفات 

جيدة.
وســـيأتي هاتــف 
 R e d m i  8 A
p  بـهـيــكـــل  r o
أنيــق مصنــــوع 
مــن البالســــتيك 
والزجــاج المقاوم 

للصدمــات والخــدوش بــوزن 188 غرام، وشاشــة بدقة 
 Rеdmi وســتزوده  بيكســل،   )1520/720( عــرض 
  ،USB Typе-C ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ومنفذ

ونظام GPS لتحديد المواقع عبر األقمار الصناعية.

الروبوت “صائد كورونا” ... ؟!
بالتــوازي مــع الجهود 
الســـــاعيــة  الدوليــــة 
انـتـشــــــار  لوقـــف 
دخل  وبـــاء كورونــا، 
الجيش األميركي عـلى 
بـ”روبــوت”  الخــــط 
الفيروس  قتــل  بإمكانه 

المسبب للمرض.
وكشــف موقع ميليتري 
األميركــي المتخصص 
العسكرية،  الشؤون  في 
أن الجيــش األميركــي 

يســتعد لتعديل “روبوتات” يســتخدمها حاليا في أغراض 
عســكرية، إلى أجهزة يمكنها تطهير األماكن المغلقة من 

فيروس كورونا، باستخدام األشعة فوق البنفسجية.
وتعتمد الروبوتات التي يتم تطويرها حالياً على إرســال 
األشــعة القاتلة للفيروس بشكل رأسي، وبإمكانها تطهير 
األماكــن التي تبعد 60 ســنتيمترا في نحــو دقيقة. وقالت 
مصــادر في الجيــش إن الروبوت يســتخدم أشــعة بقوة 
تبلــغ ضعــف تلك المعروفــة بقتل األنــواع األخرى من 

الفيروسات التاجية.
وأكد موقع “ميليتري” أن الجيش األميركي كلف شــركة 
“ماراثــون تارغتــس” بتحويل روبوتات بـــ4 إطارات 
تســتخدم كأهداف متحركة للتصويــب عليها، إلى أجهزة 

قاتلة لفيروس كورونا.
ورغــم أن العلمــاء لم يجزمــوا بعد بتأثير األشــعة فوق 
البنفســجية على فيروس كورونا المستجد، فإن باحثا في 
جامعــة كولومبيا بنيويورك يدرس حاليا كيفية اســتخدام 

هذه الطاقة لمنع انتشار الوباء.
وتستخدم هذه األشــعة بالفعل في المستشفيات والمراكز 
الطبيــة لتطهير الغــرف والمعدات مــن الجراثيم، لكنها 
يجب أن تبقى بعيدا عن اإلنســان ألنها تســبب ســرطان 

الجلد وأمراض العين.
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سماعات السلكية من “سوني”

تتحضر شركة سوني إلطالق أحدث سماعاتها الالسلكية 
الصغيــرة WF-XB700 بمواصفــات متطــورة، وكل 
منها مــزودة بهيــكل مقاوم للمــاء والغبــار، والبطارية 
الداخلية لهذه السماعات تكفيها للعمل ألكثر من 9 ساعات 
بالشــحنة الواحدة، حتى عند اســتعمالها بشكل متواصل 
إلجراء المكالمات واالستماع إلى الموسيقى، كما زودتها 
“سوني” بمحفظة بالستيكية صغيرة وأنيقة فيها بطارية 

تشحن السماعتين.

تلفاز ال مثيل لها من “هواوي”

طّورت شركة هواوي أجهزة تلفاز تتميز عن غيرها، بأنها 
 ،Huawei Vision Smart TV ستحمل االسم التجاري
وستأتي بميزات غير مسبوقة، حيث ستحصل على كاميرا 
ويب منبثقة مثبتة على جسم يختفي داخل الهيكل األساسي، 
كما ســتكون الكاميرات الخاصة بهذه األجهزة قادرة على 
تسجيل الفيديوهات بدقة 1080 بيكسل، وتوثيق 30 إطاراً 
فــي الثانية، ومزودة بميزة التعــرف على الوجوه كما في 
الهواتــف الحديثة. ومن المفترض أن يحصل على تقنيات 
التحكم الالســلكي عبر األوامر الصوتية، إضافة لشاشات 
 Honghu 818 بمقاس 75 بوصة، ومعالجات OLED
تمكنهــا مــن العمل مع اإلنترنــت واالتصــال بالعديد مع 

األجهزة الذكية والحواسب السلكياً.

هاتف S6 5G من Vivo الصينية
طــّورت Vivo الصينيــة هاتف 
S6 5G، المنافس األبرز لهواتف 
سامسونغ وآبل وهواوي. وسيتمتع 
بسرعة فائقة في معالجة البيانات 
 Exynos 980 معالــج  بفضــل 
ثماني النوى، كما يمكنه االتصال 

مع شبكات الجيل الخامس 5G، وسيطرح بنسختان، نسخة 
مــزودة بذواكر 6/128 غيغابايت، ونســخة أكثر تطوراً 
بذواكر 8/256 غيغابايت. وستأتي تلك الهواتف بشاشات 

AMOLED بدقة عرض )2400/1080( بيكسل.

كمبيوتر شخصي من “آسوس”
كشــــفت شــركة آسوس 
عن كمبيوترها الشخصي 
الجديد، ومن أهم ميزاته، 
هو أنه مزود بشاشــتين، 
شــاشــــة أســاسـية بدقة 
 )1920/1080( عرض 
 300 وتـــردد  بيكســــل 
هيرتــز، وشاشــة أخرى 

مثبتــة فوق لوحــة المفاتيــح تعمل باللمــس، بمقاس 14 
بوصــة ودقة عــرض عاليــة )3840/1100( بيكســل، 
يمكــن تحريكهــا بزاوية 13 درجــة باتجاه المســتخدم، 
 ROG Zephyrus Duo 15ويضمن األداء الممتاز لـ
معالج Core i9-10980HK، ويوجد نســخة ثانية منه 
مزودة بمعالج Core i7-10875H، ومعالج رسوميات 

.NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
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أحدث هواتف “موتوروال”
ت  ر قــــر
موتوروال 
اإلعـــالن 
عن هاتـف 
جــديــــــد 
عـمـلــــي 
ومنافــس، 
وســيكون 
هـاتــــــف 

 g8 نســخـــة معدلـــة عــــن moto g8 power lite
power، مــزودة بشاشــة Max Vision بدقــة عرض 
 Mеdiatek 1600/720( بيكســل. كما سيأتي بمعالج(
MT6765 Hеlio P35 ثمانــي النــوى، بتــردد 2.3 
 IMG PоwerVR غيغاهيرتــز، ومعالــج رســوميات
GE8320. وســــيعمل هذـــا الجهــاز مـــع شــــبكات 

.Wi-Fi 802.11 b/g/n و Bluetooth 4.2

سيغنيك عن الكمبيوتر المحمول

كشــفت شــركة Planet Computers، عــن تطويرها 
لهاتف يتميــز بتصميم هيكله الذي زّود بشاشــة متحركة 

تنزلق لتفتح مثل شاشة الحاسب المحمول.
ويأتــي Astro Slide 5G بشاشــة بمقــاس 6.5 بوصة 
ودقــة عــرض عاليــة )2340/1080( بيكســل، مزودة 
بمفصل RockUp، الذي يسمح لها بالحركة بشكل جانبي 

واالنحناء بزاوية 180 درجة.

M11 سامسونغ” تكشف عن“

كشــفت شركة سامســونغ بشكل رســمي عن مواصفات 
M11، أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة. ومن أبرز ما 
جاء في هذا الهاتف بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير، و 
شاشة LCD بدقة عرض )1560/720( بيكسل، فيها 3 
كاميرات. كما زّود الجهاز أيضاً، بأنظمة لتحديد المواقع 

عبر األقمار الصناعية.

حاسب لوحي من “سامسونغ”
ت  جــــــأ فـا
“سامســونغ” 
لــــــــــم  لعــا ا
طالقـهــــــا  بإ
حاسـب لوحي 
جديــــد مــــن 
نوعه استثنائي 
في إمكانياتــه، 
ســــــيتمتع  إذ 

“غالكســي تاب إس 6 اليت” بشاشة بقياس 10 بوصات 
وبقلم “إس بين”، وشاشــة LCD، بدالً من شاشة “سوبر 
أموليد” المعتادة، وسيعمل الحاسب اللوحي بنظام تشغيل 
“أندرويد 10” مع ذاكرة وصول عشوائي “رام” سعتها 4 

غيغابايت ويعمل ببطارية كبيرة ذات قدرة واسعة.
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AirPods تنافس Xiaomi

 Mi عن ســماعاتها الالسلكية ،Xiaomi كشفت شــركة
Air 2S TWS، التــي تدعــم ميزة االتصال الالســلكي 
مــع الهواتف واألجهزة الذكية عبــر تقنية “بلوتوث - 5” 
الحديثــة. وحصلت هذه الســماعة علــى بطارية متطورة 
تكفيهــا لتعمل لمدة 24 ســاعة تقريباً في حال اســتعمالها 
لســماع الموسيقى، وتشــغلها أكثر من 5 ساعات إلجراء 

المكالمات الهاتفية واستقبالها.

جيل جديد من هواتف “هواوي”

ســجلت “هواوي” براءتــي اختراع لنموذجيــن جديدين 
 Nova 7 Proو Nova 7 مــن الهواتــف، تحــت اســم
 Kirinو Kirin 820 التجاريين، وســيزودان بمعالجات
 ،5G 990 المتطورة، وشــرائح مودم للعمل مع شــبكات
كما سيحصالن على شاشات OLЕD عالية الدقة، ميزات 
الشــحن السريع والشحن الالســلكي للبطارية، مستقبالت 
إلشارات الراديو FM، وقدرة على االتصال مع األجهزة 
اإللكترونية عبر شــبكات بلوتوث - 5، وسيحصل هاتف 
Nova 7 Pro على كاميرا بـ5 عدســات، فيها مستشــعر 

إلكتروني متطور بدقة 108 ميغابيكسل.

آبل تستعد إلطالق “آيفون - 12”

تعتزم شــركة آبل إطالق عــدة هواتف آيفون، منها هاتف 
iPhone 12 Pro الــذي ســيجمع بتصميمه بين هواتف 
iPhone 11 Pro وهواتف iPhone 5، وسيزود بكاميرا 
ثالثية العدسات إحدى عدساتها بدقة 64 ميغابيكسل، وفيها 
حساســات خاصة تساعدها على التقاط صور عالية الدقة 
في الليل، وهيكله أنحف من هياكل آيفون الحالية، ومعالج 

.5G سيمكنانه من العمل مع شبكات ،Apple A14

“كوالكوم” تعزز مواقعها
قـــــــررت 
“كوالكوم” 
تـوســــيـــع 
نشــاطها في 
عالم التقنية، 
وطـــورت 
نوعـاً جديـداً 

من الشــرائح اإللكترونية التي ستســتخدم في الســماعات 
وأجهــزة الصوت، وتبعاً للخبراء في شــركة كولكوم فإن 
شــرائح QCC514X وQCC304X التــي طورتهــا 
شركتهم ستشكل نواة للسماعات الالسلكية المتطورة التي 
ستطلق مستقبالً، فقد صممت لتمنح هذا النوع من األجهزة 

العديد من الميزات كميزة عزل الضوضاء.
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شركة طيران جديدة تدخل إلى سورية
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
علــى تأســيس ســابع شــركة طيــران مرخصة 
ومحدودة المسؤولية تحت اسم “األجنحة الذهبية”.
وبحســب النظام األساسي للشــركة, فهي ستعمل 
على تقديم الخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب 
والبضائع، وامتالك إيجار واســتئجار واســتثمار 
الطائــرات، وتنظيم الرحالت الجويــة وخدماتها 
والخدمات األرضية وأخذ الوكاالت عن شركات 

الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سورية.
ويمتلك أسهم الشركة الجديدة 3 مستثمرين سوريين هم: مدير الشركة أيهم محمود سليم، وسالمة داود الحاج علي، 

وعلي صالح الحاج علي.
وتعمل في سورية بشكل فعلي شركتا طيران خاصة فقط من الشركات المرخصة، هي “أجنحة الشام للطيران” التي 
انطلقت عام 2007، و“فالي داماس” التي بدأت عملها 2015. وتوجد شركات طيران خاصة مرخصة لم تعمل بعد، 

وهي “إيست ويست إيرالينز” و”الشركة الوطنية للطيران” و”فالي أمان” و”نايا للطيران”.

كورونا توقف مبيعات “بوينغ”
لــم تبع شــركة بوينغ طائرة تجارية واحدة، بل شــهدت 
إلغاء طلبات 108 طائرات في أبريل/نيســان الماضي، 
بعدما أدى االنخفاض الحاد في السفر الجوي إلى شطب 
أي طلبية بين شــركات الطيران لشراء طائرات جديدة. 
وهــذا هو الشــهر الثاني من هذا العــام الذي لم تتلق فيه 
“بوينــغ” أي طلبيات، وهو مصير كان يبدو مســتحيالً 
قبل وقــت ليس ببعيد. وأوضحت “بوينــغ”، أنه لم يعد 
من المؤكد استكمال الطلبيات على 101 طائرة أخرى، 
وأسقطتها من قائمة العمل المتراكم، التي انخفضت إلى 

أقل من 5000 طائرة. وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”، في انخفاض الحركة الجوية العالمية، 
وزاد من حدة األزمة في “بوينغ” التي بدأت بحادثين قاتلين، وحظر طيران طائرتها األكثر مبيعا “737 ماكس”.

يذكر، أن “بوينغ” سلمت 6 طائرات فقط في أبريل/نيسان، ليصل إجمالي التسليم للعام 2020 إلى 56 طائرة فقط. 
ويقوض بطء عمليات التسليم ضخ سيولة في “بوينغ” ألن شركات الطيران تدفع جزءاً كبيراً من ثمن الطائرة عند 

التسليم.
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“أستون مارتن” ُتطلق “فالهاال” الخارقة
كشــفت شركة أســتون مارتن البريطانية، 
 Valhalla عــن ســــيارتها االختباريــــة
الرياضيــة، المعتمدة على نظام دفع هجين 

بقوة تزيد على 1000 حصان.
وتتمتع الســيارة بهيكل منخفض للغاية مع 
جسم تبدو عليه مالمح الشراسة الرياضية، 
والخطوط االنسيابية التي تخدم الخصائص 
اإليروديناميكيــة للســيارة، مــع عناصــر 
تمرير الهواء الفعالة، لتقليل مقاومة الهواء 

على السرعات العالية.
كما تبدو الســيارة االختبارية Valhalla، بشخصية مســتقلة، من خالل تصميم الكشافات والمصابيح الخلفية، مع 

قمرة قيادة بحجم كبير.
كما تم التأكيد في الســيارة الجديدة، على الراحة وسالســة االســتعمال، على ســبيل المثال، تم توســعة الكونسول 

األوسط لخلق المزيد من المساحة بين الراكب األمامي وقائد السيارة.

”C4 تعديالت جذريةلـ“سيتروين

قامت شركة ستروين الفرنسية، ببناء تصميم مميز لجذب 
أكبر فئة من الشباب. وجاء تصميم ستروين C4 الكروس 
أوفر مشــابه لسيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو. كما 

زودت بمصابيح متطورة، وسقف بانورامي كبير.
كذلــك، يتم تزويدها بمختلف أنــواع المحركات بما فيها 
المحــركات الكهربائية، وفيها أنظمة إلكترونية متطورة 

تمّكنها من ركن نفسها ذاتياً.

HILUX تعديالت تصميمية في

أعلنت شركة Wald International عن تقديم برنامج 
تعديالت تصميمية شــامل لســيارة تويوتا Hilux، التي 
تنتمي لفئة البيك آب، حيث قدمت الشركة لسيارة تويوتا 
عجــالت جديدة، وكشــاف إضافي على الســقف، وقبة 
تهويــة على غطاء حيز المحرك، وتجهيز حماية لغطاء 
حيز المحرك، ومئزر أمامي جديد، يستعير تصميمه من 

موديالت مرسيدس ليذكرنا بالفئة X من مرسيدس.
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الند روفر Defender تعود للحياة

أعلنـــت شــــركة “الند روفر” البريطانية، عـــن عـودة 
Defender للحياة خالل فصل الربيع 2020.

ويظهر موديل األراضي الوعرة خماسي األبواب بطول 
5.02 متر، وتســع الســيارة، التي تغيرت مالمحها كلياً، 
مــا يصل إلى 8 مقاعد،  وتعتمد علــى هيكل ذاتي الدعم 
بدالً من اإلطار السلمي، مع نظام دفع رباعي يتم التحكم 
فيه إلكترونيا، ونظام تعليق هوائي مع العديد من األنظمة 

المساعدة.

Changan سيارة ذاتية القيادةمن

 Uni-T عن تطويــر مركبة ،Changan أعلنت شــركة
وتزويدها بأنظمة قيادة ذاتية، وتقنيات تؤهلها لتكون أفضل 
ســيارات الكروس أوفر، وتمتاز الســيارة بحصولها على 
نظــام القيادة الذاتية من الجيل الثالث، القادر على التعرف 
علــى المركبات واإلشــارات المرورية وتوجيه الســيارة 
بشــكل مســتقل من دون تدخل الســائق، كما يمكن للنظام 
الذاتــي ضمــان الحركة اآلمنــة على الطرقات الســريعة 
بمســاعدة أنظمة الذكاء الصناعــي التي تمكنه من اختيار 
المسار األمثل للحركة على الطرق. وجاءت بهيكل مزود 

بقبضات أبواب مدمجة داخله تخرج عند الضغط عليها.

“أودي” تستعد لطرح A3 الجديدة
أعلنت شــركة أودي عن إطالق ســيارتها A3 الجديدة، 
من الجيــل الرابع، التي تتميز من خالل المالمح الجديدة 
علــى المقدمة، والخطوط الرياضيــة على الجوانب. وقد 
جهزت بمقصورة داخلية تخطو خطوة نحو الرقمنة، مع 
األجهزة ذات العروض المتحركة وشاشــة لمس كبيرة، 
والمزيد من مجاالت االستشعار، التي تحل محل المفاتيح 

لتبسيط عملية االستعمال.

سيارة تتحول إلى مكتب فاخر
أجرت شركة “ليكساني”، تعديالت على سيارة كاديالك
Escalade، التــي تنتمــي لفئــة الموديــالت الرياضية 
متعددة األغراض SUV، لتحولها إلى مكتب فاخر يسير 
على أربع عجالت، حيث تم تمديد الســيارة لخلق مساحة 

75 سنتم إضافية للتجهيزات الحصرية.
ويجلــس الــركاب في مقاعــد جلدية فاخرة تحت ســقف 
مضيء بنجمات LED، ويتوفر أيضاً العديد من خيارات 

التخصيص والديكورات.
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سيارة بمالمح شرسة من “بيجو”
كشفت شركة بيجو عن النسخة الرياضية من طراز الفئة 
المتوســطة PSE 508، التي تعتمد على نظام دفع هجين 
بقوة 400 حصان. وتمتاز سيارة بيجو PSE 508 الجديدة 
من خــالل المالمح الرياضية الشرســة، وفتحات التهوية 
العريضة لتبريد أكثر كفاءة، وجنوط كالســيكية بتصميم 
 i-Cocpit 10 برامق، وتزخر المقصورة الداخلية بقمرة

بما في ذلك الشاشة الكبيرة قياس 12.3 بوصة.

نسخة الكابريو من فولكسفاغن

أعلنــت “فولكســفاغن” عــن إطــالق النســخة الكابريو 
من طرازها T-Roc، حيث ســتأتي النســخة المكشــوفة 
المدمجة، مخصصة لألراضي الوعرة، ومزودة بســقف 
قابــل للطــي. ويتوفــر للســيارة، محــرك بنزيــن ثالثي 
األســطوانات ســعة 1.0 ليتر، بقــوة 85 كيلوواط/115 
حصان، وآخر رباعي األســطوانات سعة 1.5 ليتر بقوة 

110 كيلوواط/150 حصان.

تعديالت تقنية من “مانسوري”

أجرت شركة مانســوري المتخصصة بتعديل السيارات، 
 Flying تعديالت تقنيــة وتصميمية على الســيارة بنتلي
Spur لرفع معــدالت أدائها ومنحها المزيد من الجاذبية، 
وزادت التعديــالت علــى محــرك البنزين كمــا زاد عزم 
الدوران األقصى، وتقف ســرعة الســيارة القصوى على 
أعتاب 340 كلم/س، وتخطف الســيارة الرياضية المعدلة 

األنظار إليها بلون الطالء األسود العميق.
من جهــة ثانية، أجرت “مانســوري” بعــض التعديالت 
 Aventador التقنيــة والتصميمية علــى  المبورغينــي
SVJ لزيــادة مالمــح جاذبيتها وشراســتها، حيث قامت 
بتجهيز الســيارة بهيكل من ألياف الكربون، كما استبدلت 
الكشافات القياســية بأخرى بتقنية LED. وتتميز السيارة 
المعدلــة، التي تحمل االســم Cabrera، من خالل غطاء 
حيز المحــرك المصنوع من ألياف الكربــون، باإلضافة 
لتميزها من الداخل بتجهيزات جلدية فاخرة وفرش ألكنتارا 
 Vento باللــون الموجود على جســم الســيارة الخارجي

Verde،  كما تتزين بحليات الكربون والمقود الجديد.
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مدينة سكانها تحت األرض !

هل تخيلت يوماً أن تجد أناساً يعيشون تحت األرض؟
بالفعــل هناك بلدة كاملة يعيش ســكانها تحت األرض وال 
يظهر من آثارهم ســوى مداخــن متناثرة بمناطق متفرقة. 
ففي وسط البراري النائية األوسترالية، التي تقع على بعد 
أكثر مــن 1000 ميل من كانبيرا، توجد مدينة ترتفع فيها 
المداخن من الرمال، وتتناثر عالمات حمراء تحذر الناس 

من الوقوع في حفر غير ظاهرة للعيان.
إنها كوبر بيدي، المدينة التي يعيش سكانها تحت األرض، 
منذ ما يزيد عــن 100 عام، فمنذ بداية أكبر عملية تعدين 
فــي العالم عــام 1916، بنى  عمــال المناجــم  بيوتاً تحت 
األرض هرباً من الحرارة المرتفعة التي تصل أحياناً إلى 
51 درجة مئوية، وتوســع األمــر بعد ذلك حتى أصبحت 
مدينة كاملة يقطنها نحو 3500 شــخص. وبنى ســكانها، 
1500 مســكن وكنيســتين وفنادق ومتاجر، تبدو كمخابئ 

يمكن الوصول إليها عبر مداخل فوق األرض.
وترتفع درجات الحرارة بشــكل كبير في المنطقة، وحتى 
في الظل يصعب ممارســة أي نشــاط، ومــا يزيد األمور 
سوءاً ندرة األمطار التي يمكن أن تخفف من شدة الحرارة. 
وتشــير الدراســات إلى أن كوبر بيدي كانت مغطاة بمياه 
المحيــط، وعندما انحســرت عنها  الميــاه ، مألت المعادن 
الثمينة المكان، ومنحت السكان مصدراً مهماً لجني المال. 
وال يقضــي ســكان المدينــة كل األوقات تحــت األرض، 
لكنهم يخرجون لممارســة رياضة الغولف على مساحات 

صحراوية، بدالً من المساحات الخضراء.

 العراق يحصد جائزة  “إكسبوجر”

حصد المصــور العراقي أحمد الزم جائزة المركز األول 
في المسابقة #صور_من_المنزل، التي ينظمها المهرجان 
الدولي للتصوير “إكســبوجر”، في أسبوعها الثالث، عن 
لقطته التي حملت عنوان “عصفوري”، فيما ذهب المركز 
الثانــي لمواطنــه المصور ســعد الحمادي عــن صورته 
“فانــوس رمضان”. وأبدع أحمد الزم الذي حظي بجائزة 
قيمتهــا ألف دوالر فــي التقاطه للصورة، إذ اســتطاع أن 
يوّظف اإلضاءة وعمق المجال المرئي ألن يكوناً عنصراً 
فاعالً في الصورة يجذب أنظار المشاهدين لمشاعر الّطفل 
وانفعاالته، كما برع في جعل العصفور العباً أساســياً في 
التكوين، ونجح في إظهار العالقة الودّية التي تجمعهما من 

خالل توثيق نظراتهما التي سارت بنفس االتجاه.
وبيّنت الصــورة الثانية التي فــاز صاحبها بجائزة قيمتها 
750 دوالراً، مكانة الشــهر الكريم وحضوره االستثنائي 
في هذه الظروف، إذ استطاع المصّور أن يُبرز من خالل 
لقطته مشــاعر الوحدة والعزلة التي يبديها الطفل ممســكاً 
فانوسه في إشارة إلى قدوم شهر رمضان ليضيء العزلة، 
ويعــّزز األمــل والطمأنينة لدى العائــالت الصغيرة التي 
حالت الظــروف االحترازيــة دون االلتقاء مــع األقرباء 

واألسر األخرى.
يذكر، ان المســابقة تفتــح المجال أمام المشــاركين للتقدّم 
بأكثر من صورة واحدة، شــريطة أن تُقدّم الصورة بفارق 
24 ساعة عن آخر صورة شارك بها، من ثّم تفرز اللجنة 
المتخّصصــة وتُقيّم الصــور، وفق معاييــر تعتمد مناهج 

محترفة في فضاء التصوير.
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مدير لـ“هيتشز أند غليتشز”
أعلنــت شــركة هيتشــز أنــد 
صيانــة  لخدمــات  غليتشــز 
المنــازل ومقرهــا دبي، عن 
ترقيــة كيلفــن فارغيــز إلى 
منصب المدير المسؤول عن 
ليتولى  النمــو االســتراتيجي 
قيادة 800 شخص من الفنيّين 

المتخصصين في الشركة. وسيتولى فارغيز مهام تطوير 
اســتراتيجية األعمال واالبتــكار والتدريــب. وهو يتمتع 

بخبرة أكثر من 15 عاماً في مجال إدارة المرافق.

SAP مصر تحتفل بمتخرجي

احتفلــت شــركة التكنولوجيــا العالميــة SAP، بتخريــج 
SAP مجموعــة مــن الشــباب المصــري مــن برنامــج

للمحترفين الشباب المعنّي بتنمية المهارات الرقمية، وذلك 
بالتعاون مع وزارة التعاون االقتصادي والتنمية األلمانية، 

والجمعية األلمانية للتعاون الدولي.

شوتويل تنضم لـ“وورلد إيرك”
أعلنــت “وورلد إيرك” الجمعية 
التجارية إلدارة المواهب ومعرفة 
التنقــل العالمــي واالبتكار، عن 
انضمام لين شــوتويل، كرئيسة 
تنفيذية جديدة للجمعية.  ورئيسة 
ومع أكثر من 20 عاماً من الخبرة 
في تقاطــع الهجــرة واالقتصاد 

ورأس المال البشري، ستقود شوتويل االبتكار في “وورلد 
إيرك”، حيث تدعم المنظمة المتخصصين في التنقل الذين 

يواجهون تحديات وفرصاً في االقتصاد العالمي.

مكتب لـ“في إم وير” بالقاهرة
افتتحت شــركة “في إم وير” 
أول مكتــب لهــا فــي مصر، 
اإلقليمــي،  مديرهــا  وقــال 
في مصــر والمنطقــة، أحمد 
قرارنــا  يعكــس  الســعدي: 
بافتتــاح المكتب ثقتنا المطلقة 
في الســوق المصرية، ويؤكد 
التزامنــا بدعــم خطــط تنفيذ 

عمليات التحول الرقمي بما يتناغم مع رؤية مصر 2030.

بريجستون والطاقة المتجددة ؟!
أعلنت بريجســتون العالمية 
أّن  اإلطــارات،  لصناعــة 
العمليات التشغيلية في 3 من 
مصانعها فــي أوروبا باتت 

معتمــدة بنســبة 100 % على مصادر الطاقــة المتجددة. 
وتقع المصانع الثالثة في مدينة تاتابانيا المجرية، ومدينتي 
ســتارغارد وبوزنــان البولنديتين، لتنضم إلــى المصانع 
الثالثــة األُخــرى في إســبانيا، التي تعتمــدُ على مصادر 
متجددة لطاقتها الكهربائية منذُ العام 2018. وتشــّكل هذه 

الخطوة إنجازاً بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كوليران رئيسًا لـ“إنفينيتي”
عينــت “نيســان موتــور” مؤخراً، 
مايك كوليران” بمنصب نائب رئيس 
الشؤون المؤسســية ورئيس مجلس 
إدارة شــركة إنفينيتــي للســيارات، 
وســيتولى منصبه خالل انتقاله إلى 
مقر “إنفينيتي” الرئيسي الجديد في 

يوكوهاما اليابانية، وانطالق عملية التحول الكاملة لعالمتها 
التجارية مع طرح 5 نماذج جديدة في السنوات المقبلة.
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العاملين الصحييــن واألخصائيين الطبيين، والمســعفين، 
وغيرهم ممن يخاطرون بحياتهم بالنيابة عنا”.

وأضاف: “في اليوم العالمي للســامة والصحة في مكان 
العمل، أدعو جميــع الدول لضمان ظــروف عمل محددة 

بوضوح والئقة وآمنة لكافة العاملين الصحيين”.
سبل الوقاية

وأوصــت منظمة العمــل بمجموعة مــن التدابير لضمان 
عودة آمنة إلى العمل، وتجنب أي انقطاعات إضافية، من 

ضمنها:
• تقليل االتصال الجسدي بين العمال والمتعاقدين والزبائن 
والزوار، واحترام قواعد التباعد الجسدي عند حدوث أي 

تواصل.
• تحسين التهوية في أماكن العمل.

• تنظيــف األســطح، والتأكــد من نظافــة أماكــن العمل 
ومراعــاة قواعد النظافــة الصحية بشــكل دوري، وتقديم 

تسهيات مائمة لغسل اليدين والتعقيم.
• تقديــم معــدات الوقاية الشــخصية للعمال عنــد الحاجة 

ومجاناً.
األشخاص الذين تواصلوا معها.• وضــع ترتيبات لعــزل الحاالت المشــتبه بهــا، وتعقب 

في اليوم العالمي للسالمة ... احموا العمال

ساعدوا العمال واحموهم
وفي سياق تغطية االحتفال بهذا اليوم،  حثت منظمة العمل 
الدوليــة الحكومات علــى اتخــاذ تدابير للوقايــة من وباء 
كورونا ومكافحته في أماكن العمل عبر إشــراك منظمات 

أصحاب العمل والعمال والحوار معها بفعالية.
ويقول المدير العــام لمنظمة العمل الدوليــة، غاي رايدر: 
“صحة وسامة كامل قوانا العاملة أمر بالغ األهمية اليوم. 
فمع تفشــي هذا المرض المعدي، فإن ســبل حماية عمالنا 
اآلن هــي التي تحــدد بوضوح مــدى ســامة مجتمعاتنا، 

وقدرة منشآتنا على الصمود مع تطور هذه الجائحة”.
وأضاف رايــدر: “ال يمكننا حماية حياة العمال وأســرهم 
والمجتمعــات عمومــاً وضمــان اســتمرارية األعمــال 
وإنقاذ االقتصاد إال عبر تطبيق تدابير الصحة والســامة 

المهنية”.
ً على الخطوط األمامية واألكثر ضعفا

ووفقــاً للمنظمة، يجــب مواءمــة تدابير تقليــل المخاطر 
لتناســب احتياجات العامليــن على الخطــوط األمامية في 
مواجهــة الوباء، بما فيهــم العاملون فــي المجال الصحي 
واألطبــاء والمســعفون والعاملــون في محــات التجزئة 

وخدمات التنظيف.
وشــددت المنظمة في الوقت ذاته علــى احتياجات العمال 
والمنشــآت األكثــر ضعفــاً، ال ســيما في االقتصــاد غير 
المنظَّم، والعمــال المهاجــرون. ويجب أن تشــمل تدابير 
حماية هؤالء تقديم التعليم والتدريب على ممارسات العمل 
الصحية واآلمنــة، وتقديم معدات وقاية شــخصية مجانية 
عند الحاجة، وخدمات الصحة العامة، وسبل عيش بديلة، 

وغيرها.
من جهتــه، قال المديــر العــام لمنظمة الصحــة العالمية، 
تيدروس أدهانوم غيبريســوس: “أبرز وبــاء كوفيد - 19 
الحاجة الملحة لبرامج وطنية قوية لحماية صحة وسامة 

“اليوم العالمي للصحة والسالمة في مكان العمل”، الذي يصادف 28 نيسان/أبريل من كل عام، 
يخبرنا أن 81 % من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار سيتأثرون من جراء اإلغالق 
يخاطرون  وآالف  وظائفهم،  لفقدان  معرضون  آخرون  وماليين  العمل،  ألماكن  الجزئي  أو  الكلي 

بأنفسهم في الصفوف األولى لحماية هذا االلم من انتشار وباء كورونا.

غاي رايدر
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وزير للتجارة الداخلية السورية

أصدر الرئيس السوري بشار األسد، مؤخراً، المرسوم 
رقم 122 للعام 2020، القاضي بإنهاء تســمية الدكتور 
عاطــف النــداف وزيــرا للتجــارة الداخليــة وحمايــة 
المســتهلك. كما أصدر المرســوم رقــم 123، القاضي 
بتســمية طالل البرازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية 

المستهلك، وإنهاء تعيينه محافظاً لمحافظة حمص.

تشغيل قطارات الركاب بسورية

أعــادت وزارة النقل تشــغيل قطارات نقــل الركاب في 
محافظــة حلــب، مؤخراً، مــع االلتزام باجــراءات الحد 
مــن االزدحام والتباعد المكاني وكافة شــروط الســالمة 
الصحيــة. كمــا قــررت إعــادة تشــغيل القطــارات بين 
محافظتي طرطوس والالذقية اعتباراً من آخر شهر أيار/
مايو 2020، مع عودة دوام طالب الجامعات والمعاهد.

“مجموعة مشهداني” تؤجل معارضها للعام 2021
أصدرت مجموعة مشــهداني الدولية بياناً أكدت فيه، أنه تماشــياً مع 
القــرارات الحكوميــة األخيــرة والتزاماً بها فقد تقــرر تأجيل جميع 
معــارض المجموعة المقررة لعام 2020 إلى العــام القادم 2021، 
كباقــي المعارض التخصصية والعامة في ســورية بما فيها معرض 

دمشق الدولي.
وأوضــح بيــان المجموعة، أن القــرار الحكومي شــمل المعارض 
التاليــة، معرض ســورية الدولي للبترول والغــاز والثروة المعدنية 
“ســيربترو”، معــرض ســورية الدولــي للصناعات البالســتيكية 
“سيريابالســت”، المعرض الســوري الدولي للصناعات الكيميائية 
“كيميكس”، ملتقى رجال وســيدات األعمال الدولي “ســيرفكس”، 

ومعرض اإلعالم واإلعالن “ميديا إكسبو سيريا”.
وســتعلن المجموعة التعليمــات التنفيذية لهذا التأجيل حين صدورها عن المؤسســة العامة للمعارض واألســواق 
الدولية، وســيتم نشــرها تباعاً عبر الصفحة الرســمية للمكتب الصحفي لمجموعة مشــهداني الدولية وعبر جميع 

صفحات معارضها على الفيسبوك.

77



تصدرعن:
مجموعة ماغاغروب ش.م.م.

Published by
MAGAGROUP sarl

الناشر
الشريف جعفر الفضل

Publisher
AlCharif Jaafar Alfadel

مدير التحرير المسؤول
إبراهيم حيدر

Editor Responsible Manager
Ibrahim Haydar

مدير العالقات العامة
شكيبة بنشي

P.R. Manager
Shakiba Binchi

المحررون  والمراسلون
باسم دباغ - إيفا جبور - شهيدي عجيب
شادي شهاب - جان عيد - قـتادة الحّمود

Editors & Reporters
Bassem Dabbagh - Eva Jabour - Shahedeh Ajeeb
Shadi Shehab - Jean Eid - Qatada Al Hammoud

المخرج
محمود علو

Art Director
Mahmoud Allo

Al Bank Wal Mustathmer

شكيبة بنشي
دبي - اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 552600065 971+

يزن الحمود
دمشق - سورية

هاتف: 3347021 11 963+
فاكس: 3347024 11 963+

بيروت - لبنان
هاتف: 970725/6 1 961+

فاكس: 985414 1 961+
خليوي: 606087 81 961+

المملكة المتحدة
هاتف: 442037697445+

ص.ب: 11-3534

Shakiba Binchi
Dubai - U.A.E
Tel: +971 552600065

Yazan Al Hamoud
Damascus - Syria
Tel:  +963 11 3347021
Fax: +963 11 3347024

Beirut - Lebanon
Tel:  +961 1 970725/6
Fax: +961 1 985414
Mobile: +961 81 606087

United Kingdom
Tel: +442037697445

P.O.Box: 11-3534

E-mail: editor@magaggroup.com
admin@magagroup.com

جديد نشاطات

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2020

لبنانيين على قائمة  المليارديرات  في  فوربس 

وضعت “فوربس” اللمســات األخيرة على قائمة المليارديرات العالمية لعام 
2020، حيث بلغ عدد أصحاب المليارات 2095 ملياراً، أي أقل بـ58 ملياراً 
عــن العام الماضي. ولم يكــن المليارديرات العرب معزولين عن اإلنكماش، 

مع إنخفاض عدد المليارديرات إلى 21، بإنخفاض عن 24 العام الماضي.
جديــر بالذكر أن إجمالي ثروة المليارديرات العرب إنخفضت بنســبة 19.4 
%، مــن إجمالي 58.7 مليار دوالر أميركي إلى دوالر أميركي 47.3 مليار 

دوالر، بإنخفاض 11.4 مليار دوالر أميركي.
ويعد المصري ناصف ســاويرس مرة أخرى، أغنى رجل في  العالم العربي  
بـ5 مليارات دوالر بانخفاض 21.9 %، عن 6.4 مليار دوالر العام الماضي.

وكان المصري محمد منصور أكبر الرابحين من حيث القيمة المطلقة، حيث 
كســب مليار دوالر. ونمت ثروته الصافية بنســبة 43.4 % لتصل إلى 3.3 
مليار دوالر، من 2.3 مليار دوالر العام الماضي، ليصبح رابع أغنى عربي.

علــى مســتوى لبنــان، وصــل 6 أشــخاص لبنانيين مشــهورين إلــى قائمة 
المليارديرات في مجلة فوربس لهذا عام.

في التفاصيل، ظهر طه ميقاتي كأغنى فرد في لبنان، مع ثروة تقدر2.2 مليار 
دوالر )فــي المرتبة الثامنة إقليمياً و945 عالميــاً(. يليه  نجيب ميقاتي  بـ2.1 
مليار دوالر، الذي جاء في المركز اإلقليمي الحادي عشــر والمركز العالمي 

رقم 1001. وكالهما لديه خلفية في صناعة االتصاالت.
والثالــث بهاء الحريري )2.0 مليار دوالر( الــذي جاء في المركز اإلقليمي 

الثاني عشر و1063 عالمياً، ويعمل في مجال  العقارات .
وجــاء روبرت معــوض في المركز الرابــع بـ1.5 مليــار دوالر، والمركز 
اإلقليمي الرابع عشر، و1415 العالمي، وذلك من خلفية صناعة المجوهرات.

وآخر موقعين في لبنان إحتلهما هما أيمن الحريري وفهد الحريري.
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