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كشــف  بنك المؤسســة العربية المصرفية  )أي بي 
ســي( فــي بيــان لبورصــة البحرين، أنــه يجري 
مناقشــات أولية مع بنك  لبنان  والمهجر لالستحواذ 
على وحدته “ بلوم مصر”. وأضاف البنك، إن هذه 
المناقشات أولية وال يوجد يقين أن أي معاملة سيتم 

إتمامها.
وقال البنك: إن المجموعة لديها النية واالستراتيجية 
المعلنــة بالفعــل للنظر في التوســع، وأنها بشــكل 
روتيني تقوم بتقييم مختلف الفرص، وســتعلن في 

بيانات تالية عن أي تطورات.

المؤسسة العربية المصرفية تفاوض لشراء “بلوم مصر”

كمؤشــر علــى  اإلنفاق  االســتهالكي واالســتثماري 
في  االقتصــاد اللبنانــي ، تراجعت القيمــة اإلجمالية 
للشــيكات المقاصة بنسبة 1.0 % على أساس سنوي 

في األشهر السبعة األولى من عام 2020.
وبلغــت قيمــة الشــيكات المقاصــة 32,229 مليون 
دوالر أميركي في لبنان في األشــهر السبعة األولى 
مــن عــام 2020 ، مقابــل 32,560 مليــون دوالر 

أميركي في نفس الفترة من عام 2019.
يظهــر التفصيل حســب العملة، أن مقاصــة البنوك 
بالليــرة اللبنانيــة بلغت 17,153 مليار ليــرة لبنانية 

)6.8- %( في األشــهر الســبعة األولى من عام 2020، في حين بلغت المقاصة بالعملة األجنبية 20,851 مليون 
دوالر أميركي، بزيادة 2.5 % على أساس سنوي.

عالوة على ذلك، سجل عدد الشيكات المقاصة 3.576.291 في األشهر السبعة األولى من عام 2020، بانخفاض 
40.7 % من 6.027.481 في نفس الفترة من عام 2019. وارتفع متوســط قيمة الشــيك بنســبة 105.5 % على 

أساس سنوي ليبلغ 10.787 دوالراً أميركياً في الفترة المذكورة سابقاً لعام 2020.
من ناحية أخرى، بلغت قيمة  الشــيكات المرتجعة  647 مليون دوالر أميركي في األشــهر الســبعة األولى من عام 
2020، مقابــل 816 مليــون دوالر أميركي في نفس الفترة من عام 2019، بينما ســجل عدد الشــيكات المرتجعة 
حوالى 86,348 في أول 7 أشــهر من عام 2020. وانخفض بنســبة 43.4 % من 152,650 في نفس الفترة من 

عام 2019.

انخفاض في قيمة الشيكات المحَصّلة بنسبة 1.0 %
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عيّنت مجموعة سيتي غروب، جين فريزر، في منصب الرئيس التنفيذي 
التالي للشــركة، لتصبح بذلك أول امرأة تترأس بنكاً أميركياً رئيســياً في 
التاريــخ. ومن المقرر أن تتولى فريزر، التي ترأس حالياً “ســيتي بنك” 
للمستهلكين، مهام مايكل كوربات، الذي يخطط للتقاعد بعد 37 عاماً من 
العمل في البنك. و ســاعد كوربات خالل الســنوات الـ8 التي قضاها في 
منصبه في استقرار سيتي بنك بعد الكساد الكبير. وقال كوربات في بيان: 
“لقد عملت مع جين لســنوات عدة وأنا فخور بأن تخلفني. بفضل قيادتها 

وخبرتها وقيمها، أعلم أنها ستصبح مديرة تنفيذية متميزة”.
فريــزر، التي تعمل في البنــك منذ 16 عاماً عينــت وريثة المنصب في 
أكتوبر/تشــرين األول عندما رفعها ســيتي بنك لمنصب الرئيس. وتسير 
فريزر على خطى نساء أخريات رفيعات المستوى في مجال التمويل، من 

بينهم سالي كراوتشيك التي عملت مديرة تنفيذية أولى في سيتي بنك وبنك أوف أمريكا خالل األزمة المالية في العام 
2008، وماريان ليك التي عينت مديرة مالية لشركة “جي بي مورغان تشيس” في العام 2012.

وقالت فريزر في بيان: “يشرفني قرار مجلس اإلدارة وأشكر مايك على قيادته ودعمه. سيتي بنك مؤسسة رائعة لها 
تاريخ فخور ومستقبل مشرق. أنا متحمسة لالنضمام إلى زمالئي في كتابة الفصل التالي”.

جين فريزر

ألول مرة ... امرأة ترأس بنكًا أميركيًا رئيسيًا

أصــدرت إدارة بنك لبنان والمهجر BLOM بياناً أوضحت 
فيه، أن “المحكمة البريطانية رفضت أن تُلزم مصرفنا بالدفع 
للعميل في لندن، أو بإجراء أي مدفوعات من قِبَل مصرفنا إلى 
المحكمة في لندن، أو دفع أي من التكاليف القانونية للعميل”.

وجاء في البيان: “بتاريخ 8 أيلول/ســبتمبر 2020، صدر 
عن المحكمة البريطانيــة حكماً يقبل الصالحية في دعوى 
مرفوعــة ضــد مصرفنا مــن قبل أحــد العمــالء. وتعتمد 
الدعوى على وقائع غيــر عادية خاصة بها، والتي وافقت 
المحكمة على الحفاظ على ســريّة البعــض منها بناًء على 

طلب العميل. ورفضت المحكمة أن تلزم مصرفنا بالدفع للعميل في لندن، أو بإجراء أي مدفوعات من قبل مصرفنا 
إلى المحكمة في لندن، أو دفع أي من التكاليف القانونية للعميل. وأقّر القاضي على أن المصرف لديه احتمال جدّي 
للفــوز بالدعــوى في محاكمة الحقة. واعتبر أن اتفاقيــة مصرفنا مع العميل ال تتطلب من المصرف إجراء تحويل 
خارجــي إلى العميل، بــل على العكس، أوضح القاضي أنه بموجب القانون اإلنكليزي، يحق للمصرف عموماً أن 

يدفع للعميل في لبنان حيث يحتفظ بحسابه، وهو ما سبق لمصرفنا أن عرضه على العميل”.

BLOM: المحكمة البريطانية لم ُتلزمنا بالدفع للعميل في لندن
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نمت موجودات مصرف  قطر المركزي  في شهر آب/
أغسطس 2020 الماضي، بنسبة 15.7 % على أساس 
سنوي إلى ما يقرب عن 265.2 مليار لاير. وأظهرت 
بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفاع في اإلحتياطات 
الرســمية والدولية إلى ما يزيد عــن 203 مليار لاير، 
بدعم من زيادة اإلســتثمار في  سندات الخزينة  األجنبية 
إلى نحو 98 مليار لاير، ونمواً في حيازة الذهب إلى ما 

يزيد عن 11.5 مليار لاير.
وســجلت أرصدة “المركزي القطري” لدى البنوك المحلية، ارتفاعاً على أســاس ســنوي بنسبة 22 % وصوالً إلى 

74.8 مليار لاير، بينما حققت موجودات أخرى، نمواً بنسبة 62 % إلى ما يزيد عن 42 مليار لاير.
على صعيد آخر، ارتفعت اإلحتياطات الدولية و السيولة  بالعملة األجنبية لقطر في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي 
بنسبة 3.4 % على أساس سنوي إلى نحو 56 مليار دوالر أميركي، بحسب أرقام  مصرف قطر المركزي . وسجلت 
اإلحتياطات الرسمية لقطر في نهاية شهر آب/أغسطس 2020 الماضي، 40.6 مليار دوالر أميركي، بزيادة نسبتها 

4.5 % عن شهر آب/أغسطس المقابل من العام 2019 الفائت.
ودعم نمو االحتياطي الرســمي القطري زيادة اإلســتثمار في  ســندات الخزينة  األجنبية بنسبة 23.8 % على أساس 
سنوي إلى 27 مليار دوالر أميركي، ونمو حيازة  الذهب  بنسبة 53 % إلى 3.2 مليار دوالر أميركي، مقابل تراجع 

الودائع لدى البنوك األجنبية بنسبة 30 % على أساس سنوي، إلى نحو 10 مليار دوالر أميركي.

نمو موجودات “قطر المركزي” بنسبة 16 %

خفض بنك ويلز فارغــو، توقعاته لصافي الدخل المحقق من الفوائد 
خالل العــام الجاري إلى 40.5 مليــار دوالر، على خلفية التوقعات 
المحبطة بشــأن نمو القروض. وجاءت هذه التوقعات الخاصة بالبنك 
األميركــي لتكون أقل من التقديرات الســابقة بانخفاض صافي دخل 
الفوائد في إجمالي هذا العام إلى مستوى يتراوح بين 41 إلى 42 مليار 

دوالر، أو ما يعادل انخفاض 13 % عن مستويات العام الماضي.
وقال المدير المالي للبنك، جون شــروزبري، خالل مؤتمر الخدمات 

الماليــة، إن الطلــب األضعف من المتوقع في القروض مســؤول عن هــذه التوقعات األكثر تشــاؤماً ألكبر مصدر 
لإليرادات. وأضاف: هناك الكثير من  السيولة ، أسواق السندات مفتوحة على مصرعيها، ما يعني أن الشركات كبيرة 

ومتوسطة الحجم تلجأ إلى سوق السندات لتمويل أنفسها، وأن استخدام خط االئتمان آخذ في االنخفاض.
وكانت البنوك في كافة أنحاء العالم خصصت أمواالً ضخمة لمواجهة خسائر القروض التي قد تنتج عن أزمة وباء 

كوفيد - 19.

“ويلز فارغو” يخفض توقعات صافي دخل الفوائد
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أعلــن المركز المالي الكويتي “مركز”، أن  القطاع المصرفي  
الكويتي سيستمر في مواجهة الضغوط من حيث الربحية وجودة 
األصول لبقية العام. وقدم تقرير للمركز المالي الكويتي نظرة 
متعمقة حول تأثير COVID-19 على الطلب على االئتمان، 
ونمو الودائع، وصافي هامش الفائدة للقطاع المصرفي، وكذلك 
القــروض المتعثرة وآفاق الربحية خــالل الفترة القادمة. ومن 
المتوقع أن تنخفض الربحية لعام 2020، مع انخفاض صافي 
الدخــل من 1.202 مليار دينار كويتــي في 2019، إلى 592 

مليون دينار في 2020، بســبب انخفاض الدخل التشغيلي الناتج عن تقلص هوامش صافي الفوائد وانخفاض الدخل 
من غير الفوائد بسبب تراجع النشاط التجاري. وبالنسبة للبنوك المدرجة، من المتوقع أن ينخفض   نمو الودائع إلى 5 % 
في 2020، انخفاضاً من 8.1 % في 2019. ومن المتوقع أن يكون الطلب على االئتمان معتدالً عند 4 % على أساس 
سنوي في 2020، بسبب تراجع  النشاط االقتصادي  واإلنتاج الناجم عن القيود التي فرضتها الحكومة، بحسب المركز.

باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصل القروض المتعثرة إلى 4.7 % في عام 2020، ارتفاعاً من 1.8 % في عام 
2019، وفقًا للتقرير.و من المرجح أن تكون حاالت التخلف عن الســداد أكثر في قطاعات مثل  العقارات ، حيث قد 
تكون الرافعة المالية لبعض المقترضين. ومع ذلك، تتمتع  البنوك الكويتية  بأعلى مخصصات خســائر القروض بين 
جميع  دول مجلس التعاون الخليجي ، مما يوفر احتياطياً للبنوك المتصاص خسائر أعلى وغير متوقعة، وفقًا لتقرير 
المركز. ويُتوقع، أن يضيف الوباء ضغطاً كبيراً على القطاع المصرفي الكويتي في عامي 2020 و2021، بحسبما 
أفاد المركز في تقرير بعنوان “توقعات القطاع المصرفي الكويتي 2020”. كما يُتوقع أن يؤدي االنخفاض الالحق 

في أسعار النفط إلى خفض النشاط االقتصادي إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود.

“المالي الكويتي”  يتوقع ضغوطًا على القطاع المصر في

أعلن كل من “كايكسا بنك” و”بانكايا” المملوك للدولة، 
موفقتهما على خطة إندماج المصرفين اإلســبانيين، ما 
ســينتج عنها تشكيل أكبر بنك في البالد من حيث القيمة 
الســوقية فــي عمليات  التجزئــة . ووفقاً لبنــود االتفاق، 
عــرض “كايكســا بنــك” 0.6845 من أســهمه مقابل 
كل ســهم من أســهم “بانكايــا”، وبناًء علــى البيان فإن 
المصرف الجديد سيتزيد أصوله عن 664 مليار يورو 
)786.7 مليار دوالر(. وال تزال خطة اإلندماج بحاجة 
إلى الموافقة في اجتماعات المساهمين لكلتا الشركتين، 

إلى جانب سلطات حماية المنافسة، ولكن يتوقع المصرفين االنتهاء من عملية االندماج في الربع األول من 2021.

اندماج “كايكسا بنك” و”بانكايا” في اسبانيا
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أشــارت بيانات رســمية حديثــة، إلــى أن إجمالي الودائــع بالبنوك 
المصريــة والمعروض النقدي والســيولة المحلية، شــهدوا ارتفاعاً 
ملحوظاً خالل شــهر نيســان/ابريل 2020. ووفقاً للبيانات الصادرة 
عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر، فقد سجل 
إجمالي الودائع بالبنوك المصرية نحو 4.518 تريليون جنيه، مقابل 
نحــو 3.931 تريليون جنيه في نيســان/ابريل 2019، بزيادة بلغت 
نحو 586.7 مليار جنيه، بنســبة زيادة تقترب من 15 %. وأوضح 

جهاز اإلحصاء أن الودائع الحكومية ســجلت ارتفاعاً ســنوياً خالل نيسان/ابريل بنسبة 22.9 %، حيث بلغت نحو 
756.3 مليار جنيه، مقابل 615.4 مليار جنيه في نفس الشهر من 2019، بزيادة بلغت نحو 140.9 مليار جنيه.

وبالنسبة للودائع غير الحكومية، فقد حققت ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 14.3 %، وسجلت نحو 3792.3 تريليون 
جنيه في نيسان/ابريل، مقابل 3316.5 تريليون جنيه في الشهر نفسه من 2019، بزيادة بلغت 475.8 مليار جنيه.

كمــا ارتفــع المعروض النقدي ليســجل 1.056 تريليون جنيه في نهاية نيســان/ابريل، مقابل 881 مليار جنيه في 
الشهر نفسه من 2019، بزيادة بلغت قيمتها 175 مليار جنيه مسجالً زيادة نسبتها 19.86 %.

وسجلت السيولة المحلية ارتفاعاً ملحوظا، حيث بلغت قيمتها 4.353 تريليون جنيه، مقابل 3.762 تريليون جنيه 
في نيسان/ابريل 2019، بارتفاع بلغت قيمته 591 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.7 %.

ارتفاع ملحوظ في إجمالي ودائع البنوك المصرية

بــدأ  األرجنتينيون في ســحب الودائع بالدوالر 
األميركــي مــن البنــوك المحلية، بعــد الجولة 
األخيرة من اإلجراءات لتشــديد الضوابط على 

رأس المال.
وكشــف تقرير نشــرته وكالة “ بلومبرغ “، أن 
األفراد ســحبوا حوالــى 205 ماليين دوالر أو 
نحــو 2 % من الودائــع الدوالرية التي تقل عن 
مليون دوالر، في غضون 3 أيام. وتأتي عمليات 
الســحب تلك في أعقاب قيام البنك المركزي في 

األرجنتين بتشــديد الضوابط في منتصف شهر أيلول/ســبتمبر 2020 الماضي، التي تجعل شراء الورقة الخضراء 
من السوق الرسمي أكثر صعوبة وتكلفة. وتشير البيانات إلى أن المدخرين في األرجنتين، يفضلون اإلحتفاظ الفعلي 
بالدوالرات بدالً من وضعها في البنوك، بسبب القلق من إحتمالية فرض قيود أكثر صرامة. وفي الوقت الحالي، تبلغ 
قيمــة الودائــع في البنوك نحو 9.65 مليار دوالر أميركي من جانب العمالء األفراد والذين يتم تحديدهم بإمتالك أقل 

من مليون دوالر في حسابهم، في حين أن إجمالي الودائع وصل إلى 17 مليار دوالر أميركي.

تسارع عمليات سحب الودائع الدوالرية من البنوك األرجنتينية
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بــاع بنك كريــدي أغريكول، حصتــه المتبقية في البنك 
الســعودي الفرنسي، ليتخارج من استثماره الذي استمر 
لعقود في واحد من أكبر البنوك السعودية، وذلك بحسب 
وكالة بلومبيرغ. علماً، أن الحصة المتبقية لدى “كريدي 
أغريكول” في البنـــك الســـــعودي الفرنســــي، كانت 

تبلغ  4 %. ولم يفصح البنكان عن الطرف المشتري.
وكان “كريدي أغريكول” قد تخارج تدريجياً من حصته 
التي كانــت تقترب من الثلث في البنك الســعودي على 
مدار الســنوات الثالث األخيرة. وفــي عام 2017، باع 

البنك 16.2 % من حصته بقيمة 1.5 مليار دوالر أميركي لشركة المملكة القابضة المملوكة لرجل األعمال السعودي 
األمير الوليد بن طالل ليبتقى له حصة نسبتها 14.9 %، قبل أن يبيع حصص أخرى بنحو 10.9 % في 2019.

يذكر أن البنك السعودي الفرنسي، جاء في المرتبة 21 بقائمة فوربس الشرق األوسط “أقوى 100 شركة في الشرق 
األوسط لعام 2020” بأصول بلغت قيمتها 47.5 مليار دوالر، وإيرادات 2.5 مليار دوالر. وبلغ صافي ربح البنك 
في النصف األول من العام الحالي 1.1 مليار لاير )298 مليون دوالر(، مقابل 1.72 مليار لاير )459 مليون دوالر( 

في الفترة نفسها من 2019، بتراجع بلغ 34.9 %.

“كريدي أغريكول” يتخارج من “السعودي الفرنسي”

وافق بنك ويستباك األوسترالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 
1.3 مليــار دوالر أوســترالي )923 مليــون دوالر أميركي( 
لمخالفتــه قوانين مكافحة تبييض األموال أكثر من 23 مليون 
مرة، بحســب مــا أعلن البنك وهيئة الرقابــة على المصارف 
األوســترالية. وقال الرئيس التنفيذي للمصــرف، بيتر كينغ، 
في بيان أعلن فيه موافقة البنك على دفع الغرامة األكبر على 
اإلطالق في تاريخ الغرامات المدنية في أوســتراليا، “أودّ أن 
أقدّم اعتذاري الصادق على إخفاقات البنك”. وال يزال االتفاق 

على دفع الغرامة الذي توّصل إليه البنك وهيئة الرقابة بحاجة إلى أن تصادق عليه محكمة فدرالية ليصبح نافذاً. وقالت 
الهيئة، إّن قيمة الغرامة تعكس خطورة ونطاق اإلخفاقات التي ارتكبها ويستباك، أحد أكبر مصارف البالد.

وكان البنك خّصص 900 مليون دوالر أميركي من ميزانيته لدفع الغرامة المتوقّعة والتي أتت في النهاية أكبر مما 
كان يأمل به. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اتّهمت هيئة الرقابة على المصارف “ويستباك” بارتكاب انتهاكات 
بالجملة لقواعد مكافحة غسيل األموال ومحاربة اإلرهاب. ووفقاً للهيئة فقد انتهك المصرف هذه القواعد 23 مليون 

مرة وبلغت قيمة التحويالت المعنية أكثر من 7 مليارات دوالر أميركي.

أوستراليا تغّرم “ويستباك” بـ923 مليون دوالر
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سالمه: لحكومة تستكمل جهودنا على الصعيد النقدي

وهل من تنسيق بين الجانبين، قال سالمه: رّحبنا بهذه المبادرة، وأعلنا 
أننا على أهبّة االســتعداد لذلك، وتواصلنا مع “المركزي الفرنسي”، 
والمبادرة موجودة لديــه، ودفاترنا مفتوحة للجميع. وأبلغنا شــركتَي 
التدقيق الدوليتيتن اللتين تكشفان على حسابات مصرف لبنان، وزّودنا 
كل الجهات المعنية بأزمة لبنان، بهذه التقارير، ونحن منفتحون على 

أي تعاون حتى أننا نريده، لكن المبادرة تبقى في يد الدولة الفرنسية.
وعما إذا كان ســيُدخل أي تعديالت على ســعر صــرف الليرة مقابل 
الدوالر بعد انهيار الليرة، قال: هذا االنهيار يُترجم في السوق السوداء 
التي ال تشّكل في لبنان أكثر من 4 ماليين دوالر في اليوم الواحد، أما 

السوق األكبر فهي لدى المصارف حيث السعر الرسمي 1515 ليرة.
وتابع: أما في ما يخّص اســتيراد المواد الغذائية، فالسعر الذي نعتمده 
هو 3900 ليرة، وهذا ما ســاعد في الحدّ من ارتفاع األسعار إلراحة 
المســتهلكين. إن معدل ســعر صرف الدوالر اليوم، ال يتعدى سقف 

الـ3500 ليرة كقدرة تثقيلية على سعر الدوالر مقابل الليرة.
العودة إلى سعر موّحد

وإذ أكد أن “الوضع ليــس طبيعياً ونتمنى توحيد الســعر”، لكنه قال: 
المرحلة انتقاليــة قبل تنظيم الســوق الموّحدة، نظراً إلــى الصدامات 
التي مّر بها لبنان التي ســبق وذكرتها. فالتركيز يصّب على الســوق 
الســوداء، في حيــن أن ســعرها ال يؤثّر على األســعار في الســوق 
اللبنانية، إنما نأمل إذا كان هناك برنامــج إصالحي وعالقة جيدة مع 
صندوق النقد، فنستطيع العودة إلى سعر موّحد واالنتهاء من األسعار 
الثالثة لصرف العملــة. وختم متمنيــاً “التعاطي الجيّــد مع صندوق 
وصندوق النقد”.النقد الدولي، ونحن من جهتنا لن نؤّخــر أي تطّور يحصل بين الدولة 

أشــار حاكم مصرف لبنان في لقاء صحفي، إلى أن جزء من األموال 
التي خرجــت ليس نظريــاً، إذ فــي حال كانــوا أصحــاب مصارف 
أم مســاهمين أو إدارييــن فــي المصــارف، أو حتى من السياســيين 
المســؤولين في البلد، فمن الطبيعي أن يســترجعوا نســبة 30 % من 
األموال التي حّولوها إلى الخارج، باسمهم وفي حساب خارجي لدى 
مصرفهم، ألن من غير المنطقي أن يضــع صاحب المصرف أمواله 
خارح المصرف الــذي يملكه، فيما أمــوال الموِدعيــن الباقين عالقة 
في المصرف. وأضــاف: في ضوء ذلك، ســيبلغ مصرف لبنان هيئة 
التحقيق الخاصة لتنظر مــا إذا كانت هناك مخالفــات لقانون مكافحة 

تبييض األموال، في هذا النوع من التحاويل.
استقرار اقتصادي اجتماعي

وقال ســالمه: اعتمدنا سياسات ســاعدت في االســتقرار االقتصادي 
واالجتماعي في ظــل خّضات مّر بها لبنان، لو مــّر بها بلد آخر لكان 
نظامه انهار بالكامل. لقد شــهدنا فــي أقل من ســنة، إدراج مصرف 
على الئحة العقوبات، حرائــق في أحراجنا، وفي الوقــت ذاته أقفلت 
المصارف اللبنانية مدة شــهر، كما أعلنت الدولة تعثرها عن تســديد 
سندات باليوروبوند، ثم انتشرت جائحة كورونا، وصوالً إلى االنفجار 
المؤلم في مرفــأ بيروت الذي دّمر جــزءاً من المدينــة، ومن هنا، إن 
االحتياطات التي كانت موجودة ساهمت بالمحافظة على النظام والحدّ 
من ارتفاع األسعار، وقد يكون ذلك خارج مسؤوليتنا إنما خففنا كثيراً 
من األلم عن الشعب اللبناني. وتابع: لدينا اليوم احتياطات نقدية بقيمة 
19.5 مليار دوالر، عدا موجودات الذهب، وســنُكمل في دعم المواد 
األساســية من الــدواء والنفط والطحيــن، والمواد الغذائية األساســية 

للمحافظة على استقرار أسعارها كي ال ترتفع بشكل غير اعتيادي.
وفي ســياق متصل، أكــد ســالمه، أن مصــرف لبنان ليس مســتعداً 
الســتخدام االحتياطــي اإللزامــي الــذي أودعتــه المصــارف فــي 
“المركزي” لهــذه الغاية. آمالً مــن الحكومة الجديــدة أن يكون لديها 
خطة تستطيع عبرها القيام بالمطلوب، ألن مصرف لبنان ال يستطيع 
القيام بكل شيء وحده. وعن اتجاه مسار تأليف الحكومة، قال: ال علم 
لي بذلك، فأنا غير معني بالموضوع، لكنني آمل في أن تكون حكومة 
قادرة علــى اإلصالح ســريعاً، ألن ذلك يكمل جهودنــا على الصعيد 

النقدي، ويُعيد الثقة.  
تنسيق بين الجانبين

وعن كالم الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، أن البنك المركزي 
الفرنسي سيُبدي رأيه لمصرف لبنان في شأن وضع الحسابات المالية، 

أّكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، أّن زيادة رؤوس المال إلزامي للمصارف، وَمن لن يلتزم سيكون خارج 
السوق اللبنانية بعد شباط/فبراير 2021، وشّدد على وجوب إعادة نحو 30 % من األموال التي خرجت من 
البنوك اللبنانية. وقال: إننا سنبلغ هيئة التحقيق الخاصة لتنظر في ما إذا كانت التحاويل الُمسَترَجعة 

مخالفة لقانون مكافحة تبييض األموال.
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ارتفاع نسبة الدولرة في ودائع مصارف لبنان

2019، و71.73 % في نهاية شهر تّموز/يوليو 2019.

انخفاض الموجودات
في ســياق آخر، أظهــرت إحصاءات مصــرف لبنــان، انخفاض 
موجودات المصــارف التجاريّة العاملة في لبنان بنســبة 8.63 % 
حتى نهاية شــهر تموز/يوليــو 2020 إلــى 298.606 مليار ليرة 
لبنانية )198.08 مليار دوالر أميركي(، مقارنة بـ326.797 مليار 

ليرة لبنانية )216.78 مليار دوالر أميركي( في نهاية 2019.
أّما على صعيٍد سنوّيٍ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي 
بنسبة 23.58 % حتى شهر تموز/يوليو 2020، مقارنةً بالمستوى 
الذي كانت عليه في تموز/يوليو 2019، والبالغ حينها 390.720 

ليرة لبنانية )259.18 مليار دوالر أميركي(.

الهندسات الماليّة
ويأتي هــذا اإلنخفاض فــي الميزانيــة، نتيجة إجــراء المصارف 
لعمليات الـNetting لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانيّة الممنوحة 
من مصرف لبنــان مقابل توظيفاتهــا بالليرة اللبنانيّــة معه، والتي 
تحمل اآلجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات الماليّة، وذلك 
محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة، باإلضافة إلى التراجع الكبير في 

يأتي تراُجع ودائع الزبائن فــي المصارف التجارية 
العاملة في لبنان خالل األشــهر الســبعة األولى من 
العام 2020 نتيجة، انكماش ودائع القطــاع الخاّص 
المقيــم بنســــبة 8.78 % أو 16.723 مليــار ليرة 
لبنانية إلى 173.843 مليار ليــرة لبنانية )115.32 
مليار دوالر أميركي(، وتدنّي ودائع القطاع الخاّص 
غير المقيم بنســبة 13.79 % أو 6.744 مليار ليرة 
لبنانية إلــى 42.176 مليــار ليرة لبنانيــة )27.98 

مليار دوالر أميركي(.

سحوبات كبيرة
في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع العاّم بنسبة 2.66 
% أو 196 مليــار ليــرة لبنانية إلــى 7.575 مليار 
ليرة لبنانية )5.03 مليــار دوالر أميركي(. ويعزى 
التراجع فــي الودائع إلى الســحوبات الكبيــرة خوفاً 
من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تّم اإلتّفاق على 

خّطة تعافي مع الحكومة.

تقلّص الودائع
تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 
22.18 %  أو 14.372 مليــار ليــرة لبنانية خالل 
األشهر السبعة األولى من عام 2020، إلى 50.426 
مليار ليــرة لبنانية )33.45 مليــار دوالر أميركي(. 
كما انخفضت الودائع المعنونــة بالعمالت األجنبيّة 
بنسبة 4.89 % أو 8.898 مليار ليرة لبنانية لتصل 
إلــى 173.168 مليار ليرة لبنانيــة )114.87 مليار 

دوالر أميركي(.
وفي هذا السياق، ارتفعت نســبة الدولرة في ودائع 
القطــاع الخاّص في المصــارف العاملــة في لبنان 
مع نهايـة شــــهـــر تّمـــوز/يوليـــــو 2020، إلى 
80.16 %، مقارنــة بـــ76.02 % فــي نهاية عام 

أظهرت إحصاءات مصرف لبنان المركزي، تراجع ودائع الزبائن في المصارف التجارية العاملة في 
لبنان (قطاع خاّص وقطاع عام) بنسبة 9.43 % أو 23.270 مليار ليرة لبنانية خالل األشهر السبعة 

األولى من عام 2020، إلى 223.594 مليار ليرة لبنانية (148.32 مليار دوالر أميركي).
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محادثات الهيركات وهيكلة المصارف ومصير الودائع

وتابع القصار: يتم شهرياً ســحب ما مجموعه 500 مليون 
دوالر نقداً من حسابات المصارف اللبنانية إلى خارج لبنان، 
وبالتالي تنخفض ميزانية المصارف شــهرياً بما يعادل هذا 
المبلغ، إضافة إلى ذلك، يتم تســديد الديــون من الودائع. في 
ضوء هــذه الوقائع كيــف يمكن القول إن حجــم المصارف 
كبيٌر على االقتصــاد الوطنــي؟ فماذا بقي مــن المصارف 

أصالً؟

الهندسات المالية
أما بالنسبة إلى الهندسات المالية، التي استفاد منها مصرف 
أكثر من اآلخر، في حين يتم شــملها كلها في مشاريع الحل 
المطروحــة، فأوضــح القصــار، أن مصرف لبنــان ألزم 
المصــارف المســتفيدة من تلــك الهندســات، عــدم توزيع 
أرباحهــا بل إدخالهــا فــي رؤوس األموال من أجــل زيادة 
IFRS9 )تطبيقاً للمعايير المالية الدولية(، وبالتالي طارت 
رؤوس األموال مع إعالن التخلــف عن الدفع، وطارت كل 

األرباح، األمر الذي كان الجانب الفرنسي يغفله.

صندوق العقارات
ودحض الوفــد المصرفــي المعلومــات “المضللــة” التي 
بلغت الجانب الفرنســي من أن المصارف تريد عبر طرح 
إنشــاء صنــدوق بعقــارات الدولة غيــر المشــغولة وغير 
االســتراتيجية، بيعهــا بأبخس األثمــان. وقــال القصار في 
السياق، أوضحنا أننا ال نبغي أي عملية بيع من الموضوع، 
بل كل مــا في األمر الهدف منه على ســبيل المثــال، تأمين 
األراضي للمشــاريع الصناعية واإلنتاجيــة والتي ال قدرة 
ألصحابها علــى تأمينها، وتأجيرهــا لهم بأســعار مقبولة، 
وبذلك يتم تشكيل نواة لبناء المصانع وتحريك عجلة اإلنتاج 
بما يحّرك االقتصاد ككل. والشيء نفسه بما يخص مشاريع 

عاد الوفد المصرفي مؤخراً من العاصمة الفرنسية، مرتاحاً 
إلى االستيضاح الذي قدّمه للجانب الفرنسي حول تساؤالت 
عدة شابتها الشكوك والمغالطات ُوشي بها إليه، عمداً أم عن 
غير قصد. فزالــت ضبابية األرقام من الملــف المالي لديه، 
ودَّون باهتمام األرقــام والمقاربات التي طرحها وفد جمعية 
المصارف حول مواضيع عدة لّخصها نائب رئيس الجمعية 
نديم القّصار، كونه كان فــي عداد الوفــد وبالتالي كانت له 
مداخالت عديدة فــي خالل اللقاءات مع بعض المســؤولين 

الفرنسيين المعنيين.
ولفت القّصار، إلــى إثارة ملف الهيركات حيث شــدد الوفد 
على أن ال جدوى من هذا الطرح كونه ال يفيد الموِدع الذي 
على رغم اقتطاع نســبة محددة من أمواله فســيبقى عصيّاً 
عليه الحصول على المبلغ المتبقي، من هنا السؤال ماذا ينفع 
“تصفير” الحسابات، خصوصاً أن بعضها يستحق في العام 
2040! وكيــف اللجوء إلــى هيكلة الديون بالليــرة اللبنانية 
طالما أنها تتراجع تلقائياً مع تدني مستوى العملة الوطنية؟! 
من هنا ال لزوم للقيام بعملية حســابية غيــر مجدية، ال تفيد 

االقتصاد إنما تلحق الضرر بالموِدعين.

هيكلة المصارف
واســتغرب القصار مــا ُطرح عن ضــرورة إعــادة هيكلة 
المصــارف وتقليص عددهــا، وتســاءل كيف يكــون ذلك 
وعددها الحالي 63 مصرفاً وفعلياً فعددها 33. ومنها يدخل 
ضمن مجموعة مصارف، وعلى ســبيل المثال “فرنسبنك 
لألعمال” ال يُعَدّ مصرفاً مســتقالً. ومنها أيضاً 4 مصارف 
 Cityإســالمية صغيرة الحجــم، و4 مصارف أجنبيــة كالـ
Bank وبنك اإلمارات والبنــك العربي، فيبقى 25 مصرفاً 
لبنانياً، 10 منها تمثل 85 % من السوق. فأي هيكلة تصلح 

في هذه الحال؟

محّط  باريس،  في  صفير  سليم  رئيسها  برئاسة  المصارف  جمعية  وفد  لقاءات  ترّددات  تزال  ال 
للمرة  تطال  التي  النقدية  لألزمة  بعيدة  حتى  أو  قريبة  بحلول  يشي  قد  ما  الستشفاف  متابعة 
األولى، المصارف والموِدع في آن معًا. أما الفارق بين اإلثنين أن األولى تستشعر مخاطر تستهدف 
وجودها وتبحث بتأِن عن آلية تمّكنها من الصمود فاالستمرار، والثانية تستعجل خرق فجوة ولو 

صغيرة تمّكنه من سحب ودائعه كي ال يذهب جنى عمره في غياِهب المجهول.
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للوقوع في أي مشكلة مع العميل عند التنفيذ.

مصير الودائع
وكان المبعــوث الفرنســي المكلف متابعة تنفيــذ مقررات 
“ســيدر” بيــار دوكان أشــار فــي محضــر االجتماعات 
المالية التي انعقدت في باريس مع جمعية المصارف، إلى 
أن الموِدعين اللبنانييــن قد ال يحصلون علــى كل اموالهم 

المودعة في المصارف.
وقال: “بينما هي مســألة مبــدأ بالنســبة لجمعية مصارف 
لبنان أنه يجــب أال يتكبــد المودعون أي خســائر، فإنه قد 
يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية. لكنها مسألة 

تفاوض”.
وقال مصرفي لبناني كبير شارك في المحادثات لرويترز، 
إنهم شــعروا خالل اجتماعاتهم مع المســؤولين الفرنسيين 
التي تناولت مبادرة الرئيس بأنهم يدعمون ازدهار القطاع 
المصرفي، وأن الوفد المصرفي شــدد في إطار الرد على 

أحقية إبقاء األكزال للمودعين.
ويُظهــر محضــر االجتمــاع أن ممثلي جمعيــة مصارف 
لبنان، ومنهم رئيس الجمعية ســليم صفير، قالوا إن البنوك 
مســتعدة لالنضمام إلى “جهــود جماعية” لحــل األزمة، 
أصول الدولة.وحــددوا اقتراحــات شــملت تأييد إنشــاء صندوق لحشــد 

الطاقــة البديلة التــي تتطلب توفير مســاحات شاســعة من 
األراضي.

اإلصالحات المأمولة
وفيما أكــد الجانــب الفرنســي أن اإلصالحــات المطلوبة 
تســتلزم تشــكيل حكومة، عــارض الوفــد المصرفي هذا 
المبدأ، بحســب القصار، العتباره أن اإلصالحات تتطلب 
قراراً وإرادة وليــس تأليف حكومة، إذ على ســبيل المثال 
ال الحصر هل وقف التهريب، وتنظيم العمليات الجمركية 
وضبطها في المطــار والمرفأ، يتطلب حكومــة؟ أم قراراً 
جديــاً بتطبيــق القانون؟ مــن هــذا المنطلق ندعــم كقطاع 
مصرفي، االســتعانة بصنــدوق النقد الدولــي  ليس ألجل 
األموال التي لن نقبض منها شــيئاً، بل َطَمعاً باإلصالحات 

التي سيفرض الصندوق تطبيقها.

التدقيق الجنائي
في المقلب اآلخر من الملفات التي ُطرحــت على الطاولة 
الفرنســية، التدقيق الجنائي في مصــرف لبنان األمر الذي 
لم يعارضه الوفد المصرفي، والبنك المركزي ال مانع لديه 
من ذلك كما أكد القصار، لكــن الوفد المصرفي لفت النظر 
إلى وجــوب التدقيق في الحســابات التــي حّولها مصرف 
لبنــان إلــى اإلدارات العامــة والــوزارات مثــل وزارتَّي 
الصحة والطاقة، فالتدقيــق َوُجب على َمــن تلقى األموال 
وصَرفَهــا وليس فقط علــى البنك المركــزي الذي أقرض 
الدولة وســاهم في إعمار لبنان وأعطــى قروضاً صناعية 
وســكنية مدعومة جعل 50 % مــن المواطنيــن اللبنانيين 
يتملكون منزالً، األمر الذي ال يتوفر في أي بلد في العالم، 

وذلك بهدف تأمين االستقرار االجتماعي.

التعميم 154
ولم تغفل المباحثات الباريســية تعميم مصرف لبنان الرقم 
154، فأوضــح القصار ما شــرحه الوفد للفرنســيين عن 
ان هــذا التعميم يحث علــى إعــادة األمــوال المهّربة إلى 
لبنــان، حتى لــو عارضه البعض بســبب ثغــرات قانونية 
تشــوبه، يبقى هذا التعميم ذا جدوى كونه يعيد األموال إلى 
المصارف اللبنانية، أما الثغرات فيتم العمل على  إزالتها. 
وكانت جمعية المصارف أرسلت كتاباً إلى حاكم مصرف 
لبنان، طلبت فيه تحديد آلية تطبيق واضحــة للتعميم تفادياً 
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تباطؤ معدالت نمو الودائع في البنوك المصرية

جانب المستثمرين على عروض االكتتاب.
وبحســب القوائم المالية للبنوك الخاصة الســتة عشر، فإن 
نحو 5 بنوك فقط نجحــت فى زيادة معــدالت نمو الودائع 
خالل النصف األول من 2020، مقارنــة بالنصف األول 
من 2019، بينما لم تحقــق بنوك أخرى أي نمو وتراجعت 
محفظة الودائع لديها بنســبة تتراوح بيــن 1 % و6.5 %، 
في حين تباطأت معدالت نمو المحافظ في البنوك الخمسة 

المتبقية.
وأظهرت القوائــم الماليــة، أن بنك البركــة، وبنك فيصل 
أغريكــول،  وكريــدي  األهلــي،   QNBو اإلســالمي 
واإلمارات دبي الوطني، هــي البنوك الوحيدة التي نجحت 
بتحقيق معــدالت نمو في محافــظ الودائع خــالل النصف 
األول مــن 2020 تفــوق مســتويات النصــف األول مــن 

.2019

فائض األموال
وبحســب المحللــون، فــإن الســندات وأذون الخزانة التي 
كانت تســتثمر بها البنوك وتوظف فائض األموال، شهدت 
تراجعاً في أسعار العائد، بعد تقليل وزارة المالية لعروض 
ســندات وأذون الخزانــة بجانــب انخفاض أســعار الفائدة 

األساسية بالبنك المركزي.
ويبدو، أن البنوك الصغيرة هي األكثر تأثراً، ألن محددات 
مالءتها المالية ضعيفة، باإلضافة إلى أن االئتمان لم يرتفع 
في تلــك البنوك خالل النصــف األول بالنتيجــة المتوقعة، 
وهو ما لــم يدفعها إلى زيادة أســعار الفائــدة على األوعية 
االدخارية لجذب الســيولة. كما إن الربــع األول من العام 
الجاري، لم يشــهد تباطؤاً كبيــراً في حجم ودائــع البنوك 
الخاصة والبنوك الحكومية التي لم تنضم لطرح الشهادات 

طرح كل من البنك األهلي وبنك مصر مؤخراً، شــهادات 
إدخــار ألجل عــام ذات عائــد ثابــت يبلــغ 15 %، وذلك 
مباشــرة عقب تخفيــض البنــك المركزي ألســعار الفائدة 
األساسية نحو 300 نقطة أســاس لمواجهة جائحة فيروس 
كورونــا. ووفقــاً ألحدث بيــان، بلغــت حصيلة بيــع هذه 
الشــهادات نحــو 332.4 مليار جنيــه في نهاية األســبوع 
األول من شــهر أيلول/ســبتمبر 2020، لنحو 1.6 مليون 

عميل بالبنك األهلي و500 ألف عميل ببنك مصر.

األوعية االدخارية
وتعليقــاً على هــذه النتائــج، علّــق المحللــون، أن البنوك 
الخاصة لم تستطع أن تُجاري البنوك العامة في رفع الفائدة 
على األوعية االدخارية خــالل النصف األول من 2020، 
نظراً النخفاض العائد على األصــول، ومنها أدوات الدين 

الحكومية.
وتراوح العائد علــى أذون الخزانــة الحكومية بين 12 % 
و15 % خالل العروض التي تم طرحها منذ بداية 2020، 

وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
بينما ســجل العائد على الســندات أعلى معدالته خالل 12 
شــهراً تقريباً، األســبوع األول من شــهر أيلول/ســبتمبر 
2020، ليصل إلــى 14.71 % و14.78 % على التوالي 

للسندات آجال 5 و10 سنوات.

الفائدة المرتفعة
وخفضــت وزارة المالية اقتراضها من الســندات بما يزيد 
عــن 80 % خــالل تعامــالت األســبوع األول من شــهر 
أيلول/ســبتمبر 2020، وهو نهج تتبعه الوزارة منذ مطلع 
العام 2020 تقريباً، لمواجهة طلبــات الفائدة المرتفعة من 

يرى محللون مصرفيون، أن الشهادات ذات عائد 15 %، التي طرحها البنك “األهلي المصري” وبنك 
“مصر” في شهر آذار/مارس 2020، تعد من أهم األسباب الرئيسية في تباطؤ معدالت نمو الودائع 

ببعض البنوك الخاصة في مصر، وتراجع المحافظ في البعض اآلخر.
وأظهرت بيانات من القوائم المالية لنحو 16 بنكًا خاصًا في مصر، تباطؤ معدالت نمو الودائع خالل 
النصف األول من العام 2020 الجاري، لتصل إلى 3.36 % في المتوسط، مقابل 4.98 % خالل النصف 

األول من عام 2019 الماضي.
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العام 2020 الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2019.
وطبقًا ألحــدث البيانــات الصــادرة عن البنــك المركزي 
المصري، فإن الودائع نمت بنســبة 8.66 % في األشــهر 
الخمســة األولى مــن 2020، مقارنة بنمو بلــغ 2.44 % 
في الفترة نفســها من 2019. وبلغ إجمالــي ودائع القطاع 
4.603 تريليون جنيه.المصرفي المصــري في نهاية أيار/مايــو 2020، حوالى 

مرتفعة العائد، فيما ظهر التباطؤ جلياً في الربع الثاني من 
العام.

محافظ الودائع
وبالرغم مــن تباطؤ محافظ الودائع ككل في البنوك الســتة 
عشر في مصر، إال أنه وعلى مستوى القطاع المصرفي، 
نمت الودائع بوتيرة أعلى خالل الخمسة أشهر األولى من 
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3.6 تريليون دوالر موجودات القطاع المصرفي العربي

وكذلك مخاطر التركز االئتماني، ومخاطر ســعر الصرف وأســعار 
العائد، والســيولة. وبيّن الفصل في ضوء نتائج هــذه االختبارات، أن 
القطاع المصرفي العربي متين، حيث حقق نتائــج إيجابية في معظم 

أنواع االختبارات لدى معظم الدول العربية.
أما الفصل الســابع، فقد قدم نظرة تحليلية عن منظومة إدارة األزمات 
المصرفيــة ودور مؤسســات ضمــان الودائع فــي الــدول العربية، 
وعكســت تجارب الــدول، حســب التقرير، وجــود اهتمــام واضح 
بمنظومــة إدارة األزمــات فــي المصــارف المركزية، بمــا في ذلك 

االهتمام بوجود نظام ضمان ودائع وفق أفضل الممارسات.
االستقرار المالي

اســتعرض الفصل الثامــن موضوع األمــن الســيبراني والتهديدات 
اإللكترونيــة وآثارهــا علــى االســتقرار المالــي، و قيــام العديد من 
المصــارف المركزيــة والســلطات الرقابيــة، بخطــوات تنظيميــة 
وإشــرافية، تهدف إلى تجنب أثــر المخاطر الســيبرانية على القطاع 
المصرفي والمالي وتحفيز المؤسسات المالية لتعزيز قدراتها لمواجهة 

تلك المخاطر.
وتطرق الفصل التاسع إلى مؤشر االســتقرار المالي العربي كمؤشر 
سنوي، في ضوء أهمية وجود مؤشــر كمي يقيس مستوى االستقرار 
المالي بموضوعيــة ويعمــل كأداة للتوجيه واإلنــذار المبكر، وبلغت 
قيمة مؤشر االستقرار المالي العربي في نهاية 2019 نحو 56.4 %، 

مقابل 54.8 % في نهاية 2018.
تناول الفصل العاشــر، تداعيــات كورونا على مقومات االســتقرار 
المالي، حيث قامت المصــارف المركزية ومؤسســات النقد العربية 
باتخاذ إجراءات تحفيزية ووقائية للحفاظ، علــى متانة القطاع المالي 
واســتمراريته وفقاً لقواعد العمل المالي والمصرفي الســليم، وأيضاً 
والصغيرة والمتوسطة وحماية األفراد من التعثر.على اســتدامة قطاع األعمال خاصــة المشــروعات متناهية الصغر 

تناول تقرير صندوق النقد العربي، الذي صدر بعشــرة فصول، عدة 
جوانب اقتصاديــة ومالية تهم الدول العربية في إطار ســعيها لتعزيز 
االســتقرار المالي، حيث تناول الفصل األول التطورات االقتصادية 
اإلقليميــة والدوليــة وانعكاســاتها علــى االســتقرار المالــي العربي 

والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية.
أما الفصل الثاني، فقد تناول تطورات األطر التشــريعية والمؤسسية 
لالســتقرار المالي وتعزيــز البنية التحتيــة للقطاع المالــي في الدول 
العربية، حيــث بيّن جهــود المصــارف المركزية ومؤسســات النقد 
العربيــة الراميــة لتطويــر األطــر المؤسســية والتشــريعية لتعزيز 

االستقرار المالي.
المخاطر المحتملة

تنــاول الفصــل الثالــث تطــورات أداء القطــاع المصرفــي العربي 
والمخاطر المحتملــة، حيث بيّــن التقرير أبــرز المؤشــرات المالية 
المتعلقة بالقطاع المصرفــي العربي الذي يبلغ حجــم موجوداته 3.6 
تريليون دوالر، يمثل ما 139 % من الناتج المحلي اإلجمالي لمجموع 
الدول العربيــة، فضالً عن وصــول معدل كفايــة رأس المال للقطاع 
المصرفي العربي إلى 17.4 % في نهاية 2019، وهي نســبة أعلى 

من المستهدفة دولياً حسب معيار بازل البالغة 10.5 %.
أما الفصل الرابع، فتناول تطورات القطاع المالي غير المصرفي في 
الدول العربية والمخاطر المحتملة لقطاعات التأمين، األسواق المالية، 
مؤسســات التمويل األصغر، شــركات التمويل الجماعي، شــركات 
التمويل األخرى، إضافة إلى قطاع شركات الصرافة. وخلص الفصل 
إلى أن القطــاع المالي غير المصرفي في الــدول العربية على الرغم 

من صغر حجمه مقارنةً مع القطاع المصرفي، فإنه متين ومستقر.
مخاطر الشركات

قدم الفصل الخامس تحليالً بشأن مخاطر الشــركات غير المالية التي 
تتكون من الشــركات الصناعية والخدمية والعقارية. بيّن التحليل أن 

قطاع الشركات غير المالية حافظ على استقرار وضعه المالي.
فيما يخص الفصل الســادس، فقد قدم تحليالً لنتائج اختبارات الضغط 
لدى القطــاع المصرفــي العربي، حيــث تُعتبر هذه االختبــارات من 
األدوات المهمــة لقياس قــدرة النظــام المصرفي العربــي ألي دولة 
على تحمل الصدمات، اذ قــام فريق عمل االســتقرار المالي بإجراء 
اختبارات حساســية جزئية وكلية )على مســتوى الدولة(، على عينة 
من البنوك تمثل 80 % من إجمالــي أصول القطاع المصرفي، حيث 
تم صياغة الفرضيات في ضــوء المســتجدات االقتصادية المرتبطة 
بفيروس كورونا، التي قد ينتج عنها زيادة مخاطر االئتمان الســيادية 

صدر عن صندوق النقد العربي اإلصدار الثالث من تقرير االستقرار المالي في الدول العربية، الذي أعد بالتعاون 
والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل االستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس 

محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
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تفاقم خسائر البنوك الصينية في النصف الثاني

 Agricultural وأصولــه 3.822 تريليــون دوالر. وفقــد
Bank of China نحو 10 % من أرباحه، وهو الخامس في 
القائمة العالمية بأصوله البالغة قيمتها 3.697 تريليون دوالر، 
 Bank ومبيعات 148.7 مليار دوالر. كمــا انخفضت أرباح
of China بنسبة 11.5 %، وهو العاشر على قائمة فوربس 

غلوبال 2000، بأصول بلغت 3.387 تريليون دوالر.
 ،Bank of Communications كذلك، تراجعــت أربــاح
الذي جاء في المرتبة 45 على قائمــة فوربس، بأصول بلغت 

1.422 تريليون دوالر أميركي بنسبة 14.6 %.

مواجهة الخسائر المحتملة
يذكر، أن انخفاض اإليــرادات يرجع باألســاس، إلى تجنيب 
مخصصــات لمواجهة الخســائر المحتملة بالقــروض خالل 
األشــهر المقبلة، وهو مأزق تواجهه جميــع البنوك في جميع 

.CNBC أنحاء العالم، بحسب ما ذكرته
وســاهمت البنوك الصينية في دعم الحكومة الصينية لتخفيف 
صدمة كوفيــد - 19، فقد طالبتها الســلطات في ذروة تفشــي 
الفيروس بالتضحية بمليارات الدوالرات من أرباحها لمساعدة 

الشركات، عبر تقليل معدالت الفائدة وتأجيل سداد القروض.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو االقتصاد الصيني، ثاني 
معدل نمو قد تسجله الصين في 40 عاماً على األقل.أكبر اقتصاد في العالم، بنحو 1 % خالل 2020، وهو أضعف 

انخفض صافي أربــاح البنوك الصينية بنســبة 9.4 % خالل 
النصف األول من عــام 2020، لتبلغ تريليــون يوان صيني 
)146 مليار دوالر أميركي(. وســجلت البنوك التجارية كافة 
التــي تقيّمها “فيتــش”، تراجعاً فــي أرباحها، بســبب ارتفاع 
الخسائر االئتمانية المتوقعة وانخفاض هوامش صافي الفائدة. 
وســجل China Merchants Bank، أقــل تراجــع فــي 

اإليرادات بنسبة 1.5 %.

زيادة القروض المعدومة
وبحســب “فيتش”، تســعى الســلطات الصينية للتخلص من 
قروض متعثرة قيمتها 3.4 تريليون يوان )قرابة 500 مليون 
دوالر( من القطاع المصرفي خالل العام الجاري، نحو 161 
مليار دوالر منها تم شــطبها في النصــف األول من 2020، 

وذلك مقابل 336 مليار دوالر تم التخلص منها في 2019.
وسجلت أكبر 5 بنوك صينية أكبر تراجع في أرباحها منذ نحو 
10 سنوات، جّراء جائحة كوفيد - 19. وتأثرت أرباح البنوك 

بزيادة القروض المعدومة وضعف االقتصاد.

انخفاض في األرباح
وكشــفت نتائج أعمال أكبر البنــوك الصينية، عن تســجيلها 
انخفاضاً في األرباح بنســـــب تراوحـــت بيــن 10 % إلى 
14.6 % خــالل النصف األول مــن عــام 2020. وقدرت 
البنــوك الخمســة تراجــع أرباحها فــي النصــف األول من 
2020، بمقدار 9.9 مليــار دوالر أميركــي، مقارنة بالفترة 

.CNBCنفسها من عام 2019، بحسب تقرير لـ
 Industrial and Commercial Bank وتراجعت أرباح
of China بنحــو 11.4 % فــي النصــف األول، وهــو يعد 
أكبر شــركة عامة في العالم بحســب قائمة فوربــس غلوبال 
2000 لعــام 2020، بمبيعــات بلغــت 177.2 مليــار دوالر 
أميركي، وأصــول 4.322 تريليــون دوالر. في حين هبطت 
أربــاح China Construction Bank، الــذي يعــد ثانــي 
أكبر شركة عامة في العالم، بحســب القائمة بنسبة 10.7 %. 
وبلغت إيرادات البنك فــي 2019، نحو 162.1 مليار دوالر، 

البنوك  أرباح  بأن يتسارع معدل هبوط  توقعاتها،   ،Fitch Ratings تقرير صادر عن “فيتش”  أظهر 
الصينية على نحو كبير خالل النصف الثاني من العام 2020 الحالي، في ظل سعي السلطات الصينية 

لزيادة القروض المتعثرة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالنصف األول.
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أعلنت شــركة  االتحــاد للطيران، عــن تقديم تأمين 
صحــي دولي ضد “كوفيد - 19”، في إطار برنامج 
الصحــة والســامة التابــع لها. وفي حال اكتشــاف 
إصابة أحد الضيوف بفيروس “ كورونا “ المســتجد 
خال الرحلة، فا داعي للقلق، حيث سيغطي  التأمين  
المصاريــف الطبية أو نفقات الحجــر الصحي عند 

السفر على متن طائراتها.
وأشار نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والتوزيع 

في الشركة، دانكان بيرو، الى أن توفير التأمين الدولي ضد “كوفيد - 19”، بالشراكة مع شركة “أكسا”، يمثل أحد 
اإلجراءات المحكمة التي تتخذها االتحاد في إطار برنامج الصحة والسامة الذي يقوده سفراء الصحة والسامة في 
االتحاد. وأضاف: نسعى من خال هذه التغطية اإلضافية في بث الثقة لدى الضيوف وتشجيعهم على السفر وزيادة 
طمأنتهم على صحتهم وسامتهم، ومع توجه المزيد من الدول إلى فتح حدودها، فنحن نسعى إلى تسهيل األمر على 
ضيوفنا قدر اإلمكان، بما يساعدهم على التخطيط لرحلتهم القادمة من دون قلق. وستندرج جميع التذاكر، بغض النظر 
عــن موعــد الحجز، التي يتم حجزها من اآلن حتى 31 كانون األول/ديســمبر 2020، ضمن تأمين “كوفيد - 19”. 
وبالنســبة للضيوف الذين لديهم حجوزات حالية، فليس عليهم القيام بشــيء، حيث سيتم إدراجهم تلقائيا في البرنامج. 
ويســري التأمين لمدة 31 يوما تبدأ من أول يوم للســفر. وفي حال اكتشاف إصابة أحد الضيوف بفيروس “كورونا” 
المســتجد أثناء ســفره خارج بلده األم، ســيغطي تأمين “كوفيد - 19” الدولي تكاليف العاج حتى 150 ألف يورو 

وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو يومياً إذا كانت النتيجة إيجابية لمدة 14 يوماً.

تأمين دولي ضد كورونا لركاب “االتحاد للطيران”

اعتمدت مؤسســة النقد العربي الســعودي “ســاما”، عدداً من التغطيات 
التأمينية، المرتبطة بتغطية مخاطــر إلغاء الفعاليات أو المؤتمرات التي 
تُقام علي األراضي الســعودية. وأشــارت مؤسســة النقد، فــي بيان، أن 
اعتماد هذه المنتجات، جاء بالتنســيق مع الهيئة العامة للترفيه، ألســباب 

مرتبطة بالنمو المتوقع لنشاط الفعاليات الحيّة والترفيهية في السعودية.
أضافت، أن المنتجات التي تم إعتمادها تغطي مخاطر إلغاء هذه الفعاليات 

المرخصة من الجهات الرسمية، أو عدم استكمالها، أو تأجيلها، أو توقفها، أو نقل مكانها، ألسباٍب خارجة عن سيطرة 
المنظم، كاألحوال الجوية، أو حاالت عدم الظهور في حال ما إذا تم االتفاق على ذلك.

تأتــي هذه الخطوة، اســتمراراً لجهود مؤسســة النقد العربي الســعودي، في تطوير قطاع التأميــن، من خال تنوع 
المنتجات التأمينية، وتوفيرها حســب احتياجات الســوق السعودية، وعماء شــركات التأمين، باإلضافة الى مواكبة 

التطورات في جميع المجاالت بما يدعم استقرار التعامات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر.

“ساما” تعتمد تغطيات تأمينية لمخاطر إلغاء المؤتمرات
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كشفت شــركة “ميونخ ري” إلعادة التأمين العالمية، أنها 
تواجــه مطالبات ال تقل عن 100 مليون يورو ناجمة عن 
انفجــار بيــروت، الذي حدث أول آب/أغســطس 2020، 
والتــي تــوازي 118 مليــون دوالر أميركــي. وقالت في 
تقرير، إن الخســائر التي نتجت عن انفجار بيروت تتعلق 
في الغالب بالممتلكات وتســببت بأضرار مادية تصل الى 

4.6 مليار دوالر، وفقاً للتقييمات األولية للبنك الدولي.
مــن جهة أخرى، وقالت الشــركة في بيــان لها، إن هناك 
 Covid-19 تباطؤاً فيما يتعلق بخســائر فيروس كورونا

في األشهر األخيرة، حيث عانت من خسارة بلغت 1.5 مليار يورو في النصف األول من 2020. وأشارت إلى أن 
خسائر الربع الثاني من 2020 فقط، بلغت 700 مليون يورور من إجمالي المعلن عنه في النصف األول. الفتاً إلى 
أنه بالرغم من حجم الخسائر المعلن عنها، إال أن الظروف الحالية مواتية حقا لتنمية أعمال إعادة التأمين. وقد قامت 
“ميونخ ري” بحصر خسائرها المتعلقة بفيروس كورونا فى الربع األول من عام 2020 عبر عملياتها بقيمة 800 

مليون يورو، مما أدى إلى انخفاض صافي أرباح الشركة سنوياً بنسبة 65 %، إلى 221 مليون يورو.

“ميونخ ري” تواجه تعويضات بقيمة 100 مليون يورو

كشــف العضو المنتدب لشــركة المصريــة اإلماراتية لتأمينات الحيــاة التكافلي، 
الدكتور أيمن األلفي، عن تعاقده مع شــركة ميدنــت MedNet للرعاية الطبية، 
الذراع االســتثمارية في مصر لـ“ميونــخ ري األلمانية” إلعادة التأمين، بغرض 
إدارة محفظة فرع التأمين الطبي المقرر افتتاحه كانون الثاني/يناير 2021. وقال، 
إن “المصريــة اإلماراتية” تعاقدت مع “ميونــخ ري”، بعد تفاوض دام أكثر من 
3 شــهور لوضع التغطيات الخاصة بالطبي الفردي والجماعي وإعادة أخطارها 
لديها. وأضاف: أن شركته تعكف على تصميم 3 منتجات حياة تأمينية خاصة بفرع 
الطبي فقط، سيتم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية 2020، بغرض 

الموافقة عليها من إدارة اعتماد المنتجات وترويجها منذ بداية العام الجديد. موضحاً، أن من بين المنتجات واحد فردي 
واثنين للجماعي األول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثاني للشركات الكبرى corporate لألعداد الكبيرة.

وأشار األلفي، إلى أن شركته بدأت بتحديد الكوادر الفنية والطبية المتخصصة لقيادة هذا الفرع، كاشفاً عن االنتهاء من 
وضع استراتيجية محددة ذات اتجاهين األول يتعلق بتدريب كوادرها واالتجاه الثاني يختص باستقطاب كوادر جديدة 
ذات خبرات مميزة كي تســاعدها فى تحقيق خطتها، وســتبدأ مزاولة فرع التأمين الطبي أول العام الجديد مستهدفة 5 
مايين جنيه أقساًطاً تأمينية من أول كانون الثاني/يناير وحتى نهاية حزيرن/يونيو. الفتاً إلى أن شركته ستستحدث حلوالً 

متقدمة في تعاماتها لتعزيز قدراتها التنافسية، خاصة الحلول التأمينية بالمجال الطبي عبر وسائل التحول الرقمي.

أيمن األلفي

“المصرية اإلماراتية” تتفق مع “ميدنت” للرعاية الطبية
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أظهــرت جائحة كوفيد - 19 الدور الحاســم للتأمين في حماية 
المجتمعات ودعم االنتعاش االقتصادي. وبصفتها شركة عالمية 
رائدة ومســتثمرة في مجال التأميــن، تواصل المجموعة اتخاذ 
تدابيــر طموحة لمواجهة التحديات الرئيســية بعد وباء كورونا 
مع التزامها طويل األمد لتسهيل التحول إلى االقتصاد األخضر.
وحققت “أكســا” نمواً فى التأمين الطبي وإدارة األصول، على 
الرغــم من تداعيــات وباء كورونا، وشــهد النصف األول من 
2020 أداًء مرناً للشــركة ، وانخفضت اإليرادات بنسبة 2 % 
لتصــل إلى 52 مليــار يورو ، مما يعكس نمــواً قوياً في الربع 

األول قابله انخفاض معدل األداء في الربع الثاني. وظل النمو في قطاع التأمين الطبي قوياً خال األشهر الستة األولى 
من العام بنسبة نمو 9 % ، واستمرت الزيادات في األسعار في تأمينات الممتلكات والمسئوليات في التسارع.

وبلغت األرباح األساسية للمجموعة 1.9 مليار يورو ، بانخفاض 48 %، نتيجة مطالبات فيروس كورونا المستجد، 
والذي كان تأثيره متماشــياً مع توقعات وخطط الشــركة، وكانت أنواع تأمينات الممتلكات والمســئوليات هي األكثر 
تأثــراً، فيمــا كانت بقية المجموعة مرنة، حيث تم تعويض اآلثار الناجمة عن مطالبات فيروس كورونا إلى حد كبير 

عن طريق تحسن نتائج فرع تأمينات السيارات والنمو في التأمين الطبى وإدارة األصول.
وبلغت نســبة الماءة المالية فى الشــركة 180 %، وتم تخفيض مديونية الديون بمقدار 1.2 نقطة لتصل نســبته إلى 
27.6 %، وبلغــت التحويــات النقديــة 4.9 مليار يورو ، مما يؤكد قوة الميزانيــة العمومية للمجموعة في ظروف 
السوق المتقلبة. واستفادت المجموعة من نمو التأمين الطبي لديها نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتحسن أسعار فروع 
تأمينات الممتلكات والمسئوليات مع التركيز على الجزء الفني في االكتتاب وتحسين شروطه، كما أن المجموعة في 

وضع جيد لفترة طويلة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

أكسا: نمو التأمين الطبي وانخفاض األرباح

تدرس شركة أليانز العالمية وشركة اثورا القابضة إلعادة التأمين على الحياة 
عمل كونســورتيوم يستهدف االستحواذ على أعمال شــركة أفيفا الفرنسية 
Aviva لتأمينــات الحياة والممتلكات في صفقة تتراوح قيمتها بين 2 مليار 

و3 مليارات يورو.
وقــال مصدر في شــركة أفيفا، إن شــركته  تعاقدت مع جــي بي مورغان 
وروتشــيلد للمســاعدة في تقييم الشركة بشكل منفصل في فرنسا، بحيث يتم 

عمل فحص نافي للجهالة للحياة منفردة والممتلكات والمســئووليات. وكشــف المصدر، أن المحادثات مع أليانز قد 
وصلت إلى مرحلة متقدمة، على الرغم من الشــائعات عن اهتمام “أكســا” و“جنيرالي” وشــركة التأمين المشتركة 

الفرنسية ال مونديال بالبيع.

Aviva أليانز وأثورا تدرسان االستحواذ على
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 Versant Health شــراء شــركة MetLife أعلنت شــركة التأمين
العاملــة بمجــال الرعاية البصرية مقابل 1.68 مليــار دوالر أميركي 
 FFLو Centerbridge Partners من مجموعة مســتثمرين بقيادة
Partners، لتعزيز أعمالها في مجال التأمين. وتضيف الصفقة، التي 
مــن المتوقــع أن يتم إنجازها فــي الربع األخير من عــام 2020، إلى 
أرباح شركة التأمين، كما ستساعد الشركة في تعزيز التدفقات النقدية 
الحرة. وستصبح ميت اليف ثالث أكبر شركة تأمين في مجال الرؤية 
البصرية -بعدد األعضاء- في الواليات المتحدة، بمجرد إتمام الصفقة. 

 Superiorو Davis Vision في مجال التأمين والرعاية البصرية بعد إضافة عامتي MetLife كما ستعزز مكانة
Vision، بحسب رئيس األعمال األميركية في الشركة، رامي تادروس.

Davis Vi-و Superior Vision بين Centerbridge تأسست في عام 2017، بعد أن جمعت Versant  يذكر أن
sion، في شركة واحدة. وتضم Versant التي يقع مقرها في والية مارياند أكثر من 33 مليون عضو في الواليات 

المتحدة عبر خططها في الرعاية البصرية الخاصة بها.
يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون األول 2019، نشرت وسائل إعام أن شركة Centerbridge Partners تستكشف 
 CapM وأنها اســتأجرت باركليز إلجــراء مزاد إلتمام البيع، فيما كانت شــركة ،Versant Health بيــع شــركة
 Centerviewو Barclays إلتمام الصفقة، في حين كانت MetLife هي المستشــار المالي لشــركة Advisors

.Versant مستشارين ماليين لشركة Partners LLC

MetLife تشتري Versant Health مقابل 1.68 مليار دوالر

أعلنت شركة GlobalData للبيانات والتحليات، أن شركة أمازون 
العماقة للتكنولوجيا تخطط للدخول في سوق التأمين على السيارات 
والدراجات النارية. كاشفةً أن هذا الخبر جاء غير مرحب به تماماً من 
شــركات التأمين، التي اضطرت لتحمل عام مليء بالتحديات طوال 
جائحة فيروس كورونــا COVID-19. ورأت GlobalData، أن 
دخول “أمازون” سوق التأمين سيساعد في تغيير توقعات المستهلكين 
بشأن شراء منتجات التأمين من الاعبين غير التقليديين. ولفتت إلى 

أن “أمازون” ليست وحدها، ألن شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى األخرى مثل Google وFacebook لديها 
أيضاً قاعدة عماء هائلة، يمكنهم االستفادة منها عند بيع التأمين بغض النظر عن قاعدة عمائهم الحاليين.

وأظهــر اســتطاع أجرتــه GlobalData، أن الناس ال يزالون مترددين في الشــراء منهــم، خاصة أن 62 % من 
المســتهلكين في المملكة المتحدة يفضلون عدم شــراء منتج تأمين من “أمازون”. وبالمثل، فإن 63 % و 66 % 

و78 % من المستهلكين لن يشتروا التأمين من Google وApple وFacebook على التوالي.

“أمازون” تخطط لدخول سوق التأمين على السيارات
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 Air أكدت شــركة الخطوط الجوية الفرنسية
France في بيان، أنها تعمل دائماً في ســبيل 
تأميــن كل التســهيالت وأفضــل الخدمــات 
لعمالئهــا، لذلك تقرب اليوم المســافات بينها 
وبين عمالئها وتقدم لهم خيارا جديدا لتســديد 
ثمــن التذاكــر بالتعاون مع شــركة أون الين 
لتحويل األموال OMT ش.م.ل. وأوضحت، 
أنــه أصبح بإمــكان عمالؤنــا بــدءاً من أول 
شهر أيلول/ســبتمبر 2020، والذين حجزوا 

تذاكرهم عبر اإلنترنت أو من خالل مركز خدمة الزبائن الخاص بنا قبل 5 أيام على األقل من موعد المغادرة، من 
اعتماد خيار الدفع نقداً في OMT، وتسديد المستحقات والرسوم وإنجاز المعامالت الحكومية في لبنان عبر أكثر من 
 ،OMT 1000 مركز في األراضي اللبنانية كافة. وأشارت إلى أنه “عندما يعتمد العميل خيار التسديد عبر شركة

يمكنه زيارة المركز األقرب إليه خالل 24 ساعة لتسديد المبلغ اإلجمالي للتذكرة أو التذاكر بالدوالر األميركي”.
ووزعت الشركة االرشادات اآلتية:

1. على العميل تزويد وكيل OMT بمرجع الحجز الصحيح، واالسم الكامل للمسافر األول، ورقم الهاتف المحمول، 
وتفاصيل الرحلة )رقم الرحلة مثال: AF565، تاريخ الرحلة مثال: اليوم/الشهر/السنة(، واسم المودع.

2. ال يمكن أن يتخطى المبلغ المستحق في المعاملة الواحدة 5000 دوالر أميركي. وفي حال تجاوز المجموع الحد 
األقصى يتم التسديد على دفعتين.

3. تطبق OMT رسوم خدمة قد تصل إلى 10 د.أ على كل معاملة.
.Air France العميل إيصاال يؤكد التسديد لصالح شركة OMT 4.بعد تنفيذ المعاملة، يعطي وكيل

5. تصدر Air France التذكرة وترسلها إلى العميل على البريد اإللكتروني المذكور على الحجز خالل 5 أيام.
6. السترداد األموال، يجب أن يتصل العميل بمكتب خدمة زبائن Air France على الرقم التالي: 009611369201.

شراكة بين OMT وAIR FRANCE لتسديد ثمن التذاكر

قالت شــركة الغاز الروسية العمالقة التابعة للدولة “غازبروم” مؤخراً، إنها 
تعتزم إنفاق ما إجماليه 922.5 مليار روبل )12.31 مليار دوالر أميركي(، 
على االستثمارات هذا العام، وذلك بعد أن قلصت 182.2 مليار روبل )2.43 
مليار دوالر( عن خطتها المبدئية )بحسب رويترز(. وأضاف بيان صادر عن 
الشركة، أنها تعتزم جمع 501.3 مليار روبل )الدوالر = 74.9690 روبل( 
في المجمل من خالل أدوات اقتراض مختلفة هذا العام. وكانت الشركة قررت 

تعديل استثماراتها بسبب جائحة كورونا التي تؤثر على الطلب العالمي.

“غازبروم” تقلص استثماراتها إلى 12.31 مليار دوالر
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أعلنت موانئ دبي العالمية انخفاض أرباح 
النصف األول من عام 2020 بنســبة 56 
%، إذ ناولــت أحجاماً أقل من الحاويات، 
وأكــدت أن توقعاتهــا تكتنفهــا الضبابيــة 

بسبب جائحة كورونا.
وأعــادت بعــض المــدن تطبيــق القيــود 
بعــد زيــادة اإلصابات بفيــروس كورونا 
في اآلونــة األخيرة، الــذي أدى في وقت 
سابق من العام إلى إغالق مدن ومصانع، 
مما تســبب فــي اضطرابات في سلســلة 

اإلمدادات العالمية.
وقالت شركة تشغيل الحاويات العالمية المملوكة لحكومة دبي -في بيان- إنها حققت ربحا بقيمة 333 مليون دوالر 
أميركــي فــي الفترة بين يناير/كانــون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، مقارنة مــع 753 مليون دوالر قبل عام. 

وزادت اإليرادات 18 % إلى 4.1 مليارات دوالر، وانخفضت أحجام الحاويات 5.3 % إلى 33.8 مليونا.
واعتبر رئيس مجلس إدارة الشــركة ســلطان أحمد بن ســليم، أن الشــركة أبلت على نحو أفضل مما كان متوقعاً، 
بالرغم من أنه حذر من أن اآلفاق تكتنفها الضبابية بســبب األزمة الصحية. وقال “نظل إيجابيين بشــأن العوامل 

األساسية في األمد المتوسط إلى الطويل للصناعة”.
وأعادت حكومة دبي هذا العام شــراء أســهم في موانئ دبي العالمية لم تكن تملكها بالفعل، مما أعاد الشــركة إلى 

الملكية الكاملة للحكومة.

انخفاض أرباح موانئ دبي العالمية 56 %

أعلنت شــركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، عن 
إبرام اتفاقية شراكة طويلة األمد مع تحالف يضم عدداً 
من المؤسسات االستثمارية بقيادة شركة أبولو غلوبال 
مانجمنت لالســتثمار في أصول عقاريــة ألدنوك تبلغ 

قيمتها 20 مليار درهم )5.5 مليار دوالر أميركي(.
وقالت الشــركة في بيــان، إنها ســتحصل على عوائد 
فوريــة بقيمة 10 مليــارات درهــم )2.7 مليار دوالر 

أميركــي( بموجــب هذه الصفقة، التي من المتوقع أن يتم إنجازها فــي الربع األخير من عام 2020. وأضافت: تتيح 
هذه الشــراكة ألدنوك االســتفادة من عوائد إيجار مجموعة من أصولها العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها 

القصوى 24 عاماً.

“أدنوك” تستقطب استثمارات بقيمة 2.7 مليار دوالر
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أعلنت مجموعة إم بي ســي، عن إتمام اســتحواذها على حصة أقلية 
في الشــركة العربية للتعهــدات الفنية “العربية”، إحدى الشــركات 
التابعــة لمجموعــة المهنــدس القابضــة، وهــي مجموعــة إعالنية 
واســتثمارية تعمل في الســعودية منذ أكثر من 4 عقود، مشيرة إلى 
أن هذا االســتثمار يُســهم في دعم مســيرة نمو المجموعة في مجال 

التسويق اإلعالني في المملكة.
وقالت “إم بي ســي”: إن االســتثمار يُمّكن “العربية” من توســيع نطاق أعمالها والوصول إلى مستوى متميّز من 
التطّور في مجال اإلعالنات الخارجية في المنطقة، موضحة، أن من شــأن هذه الشــراكة االســتراتيجية أن تُشّكل 
حجر األســاس للمزيد من التعاون بين الطرفْين لتعزيز نمو أعمالهما والتوّســع أكثر في مجال التسويق اإلعالني. 
ويهــدف الطرفــان إلى تغييــر معالم قطاع اإلعالن في المســتقبل، من خالل التطوير المســتمر، واالســتفادة من 
تجارب الشركتْين في إحراز المزيد من التوّسع الجغرافي، وتوفير التقنيات الحديثة، واقتناص الفرص الواعدة في 

المنطقة، على جميع الُصعد والمستويات.
ويأتي هذا االستحواذ عقب إعالن مجموعة إم بي سي مؤخراً، عن عزمها إطالق شركتها الخاصة للتسويق اإلعالني 
على قنواتها، بمســمى “إم بي ســي للخدمات اإلعالنية”، بالشــراكة مع مجموعة المهندس القابضة. وتخضع إدارة 
“إم بي ســي للخدمات اإلعالنية” بمعظمها لمجموعة إم بي ســي، وستباشر عملياتها اعتباراً من بداية 2021، لتتيح 
للمجموعة إمكانية العمل بشكل وثيق ومباشر مع قاعدة عمالئها التي تضّم باقة واسعة من أهم العالمات التجارية في 

العالم، إلى جانب شركائها من شركات التسويق واإلعالن ومشتري الوسائط اإلعالنية والرقمية.

حصة لـ“إم بي سي” في “العربية للتعهدات الفنية”

نجحــت شــركة أرامكــو الســعودية ومعهد 
 )IEEJ( اليابانــي  الطاقــة    إقتصاديــات  
بالشراكة مع “ سابك “ للصناعات األساسية، 
في إنتــاج وتصدير أول شــحنة من األمونيا 

الزرقاء إلى اليابان.
وأوضحت الشــركة، أن العمليــة تمت بدعم 
مــن وزارة اإلقتصــاد والتجــارة والصناعة 
اليابانية )METI(، حيث تم تصدير 40 طناً 

من األمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان، إلستخدامها في توليد الطاقة الخالية من  الكربون .
ويأتــي اإلنجاز وســط توقعــات متزايدة للدور الذي ســيؤديه الهيدروجين فــي نظام الطاقة العالمــي، حيث يمكن 
لألمونيــا، وهــي مركب يتكون مــن 3 ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من النيتروجين، أن تســهم في مواجهة 

تحديات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة.

“أرامكو” تصدر أول شحنة من األمونيا الزرقاء إلى اليابان
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وقعت شــركة  Samsung لإللكترونيات عقد شراكة 
مع شــركة Verizon األميركية  لتوفير حلول شــبكة 
الجيل الخامس في الواليات المتحدة بقيمة 6.6 مليارات 
دوالر أميركي. ويمتد العقد حتى العام 2025، وتهدف 
تلك الشــراكة إلى االســتعانة بخبرات Samsung في 
تزويد Verizon بمعدات اتصاالت السلكية والتي سيتم 

استخدامها في تطبيق خدمات الجيل الخامس
وتعد “سامسونغ” من أكبر الشركات في تصنيع شرائح 
الذاكرة واألجهزة االلكترونية في العالم كما أنها تحظى 
بمصداقية كبيرة من قبل المجتمع الدولي خالفا لمنافستها 

Huawe حيث تعمل على زيادة حصتها في سوق شبكات الجيل الخامس إلى 20 % بحلول نهاية عام 2020.

“سامسونغ” تفوز بعقد بقيمة 6.6 مليار دوالر

أعلنت شــركة بترول أبوظبــي الوطنية “أدنوك”، 
عــن إتمام عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار ســهم 

من أسهم شركة “أدنوك للتوزيع”.
وتــم بيــع هذه األســهم إلى مؤسســات اســتثمارية 
بقيمــة إجماليــة تبلغ 3.7 مليار درهــم )نحو مليار 
دوالر دوالر(، والتي تمثل حصة 10 % من أسهم 
الشركة، حيث تم تنفيذ عملية البيع على سعر 2.95 
درهم، أي ما يمثل زيادة بنســبة 18 % على سعر 

السهم عند الطرح األولي العام.
وتحتفظ “أدنــوك” بعد هذه الصفقة بحصة 80 % 

في أسهم “أدنوك للتوزيع”، لتبقى أكبر مالك لألسهم في الشركة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة. وتحقق هذه العملية 
مزايا عديدة لـ “أدنوك” من خالل االستفادة من طلب المستثمرين القوي على أسهم “أدنوك للتوزيع” التي سجلت 
أداء قويا منذ الطرح األولي ألسهمها عام 2017، كما تعتبر هذه العملية أكبر صفقة من نوعها في المنطقة لشركة 

مدرجة في أسواق األوراق المالية.
وقــام كل مــن “بنك أبوظبي األول” و“ســيتي غروب لألســواق العالمية المحدودة” بدور مديــر الطرح في هذه 

الصفقة بشكل مشترك، في حين قامت شركة “موليس آند كومباني” بدور مستشار مالي مستقل لـ“أدنوك”.
وتعتبر شركة “أدنوك للتوزيع” إحدى الشركات الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، حيث 

تدير الشركة 406 محطات خدمة ومبيعات وقود بالتجزئة في اإلمارات، إضافة إلى محطتين في السعودية.

“أدنوك” تبيع 10 % من “أدنوك للتوزيع” بمليار دوالر
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حققت شركة “ أوراكل “ أرباحاً تتجاوز التوقعات في الربع األول من 
العام المالي 2020، بدعم زيادة الطلب على خدمات  الحوسبة السحابية 
. وكشفت نتائج أعمال الشركة األميركية العاملة في قطاع البرمجيات، 
أن صافــي الدخل بلغ 2.25 مليار دوالر أميركي في األشــهر الثالثة 
المنتهية في آب/أغســطس 2020 الماضي، مقابل 2.14 مليار دوالر 

أميركي في الفترة نفس من العام 2019.
وبإســتثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب الســهم من األرباح المعدلة 93 سنتاً، مقابل توقعات كانت تشير إلى 86 
ســنتاً. كمــا أظهرت نتائج “أوراكل” ارتفاعاً لإليرادات إلى 9.37 مليــار دوالر أميركي في الربع المالي األول من 
2020، مقابل 9.22 مليار دوالر أميركي في الفترة نفسها من العام 2019 الماضي، ومقارنةً بتوقعات قدّرت بحوالى 

9.17 مليار دوالر أميركي.

أرباح “أوراكل” تتجاوز التوقعات في الربع األول

قالت شــركة LVMH الفرنسية العمالقة، إنها لن 
تســتطيع المضي قدماً بصفقة استحواذها المخطط 
على دار مجوهرات “تيفاني” األميركي الشــهير، 
التــي كان مــن الممكن أن تكون أكبر صفقة ســلع 
فاخــرة فــي التاريخ. وأعلنت الشــركة الفرنســية 
المالكة لعالمات تجارية فاخرة مثل “لويس فيتون” 
و”كريســتيان ديور”، أنه في ظل الوضع الراهن، 
لــن تتمكن مــن “إتمــام” الصفقة المقــدرة قيمتها 
بـــ16.2 مليار دوالر أميركي، التي أعلن عنها في 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب “سلسلة من 

األحــداث التي قوضت عملية االســتحواذ”. وقالت LVMH في بيان، إن تلك األحداث تضمنت رســالة جديدة من 
الحكومة الفرنســية تدعو الشركة لتأجيل استحواذها على تيفاني حتى يناير/كانون الثاني من العام 2021، رداً على 

التهديد األميركي بفرض ضرائب على المنتجات الفرنسية.
وكانت الواليات المتحدة قد أعلنت في يوليو/تموز 2020، أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 % على المنتجات 
الفرنســية، بما في ذلك مســتحضرات التجميل وحقائب اليد، كجزء من نزاع حول فرض ضرائب على الشــركات 
الرقمية، لكنها أجلت تحصيل الرســوم الجمركية حتى 6 يناير/كانون الثاني من العام 2021. وقالت LVMH، إن 

الحكومة الفرنسية “أمرتها” بتأجيل عملية االستحواذ إلى ما بعد ذلك التاريخ.
وقالت تيفاني: إن طلب الحكومة الفرنسية ليس له أساس قانوني، وأنها رفعت دعوى قضائية في والية ديالوير تهدف 

إلى إجبار LVMH على إتمام الصفقة.

لويس فيتون: لن نستمر في صفقة االستحواذ على “تيفاني”
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إرتفعت ثقة المســتثمرين األلمان بعكس التوقعات خالل شهر 
أيلول/سبتمبر 2020، بالرغم من تأزم مفاوضات “بريكست” 
وإســتمرار أزمة وباء “كورونا”. وكشفت بيانات معهد “زد.
إي.دبليو” لألبحاث، إرتفاع ثقة المستثمرين في اقتصاد  ألمانيا  
إلى 77.4 نقطة خالل أيلول/سبتمبر 2020 من مستوى 71.5 
نقطة في آب/أغســطس السابق، ومقابل توقعات تراجعها عند 
69.8 نقطة. أما مؤشر تقييم الوضع الحالي فإرتفع إلى 66.2- 
نقطة في من مســتوى 81.3- نقطة خالل شهر آب/أغسطس، 

ومقابل توقعات بأن يسجل 72- نقطة. وأكد رئيس المعهد، أخيم فامباخ، أن الخبراء مستمرون في توقع حدوث تعاف 
ملحوظ إلقتصاد ألمانيا، مشدداً في الوقت نفسه على أن تعثر المحادثات المتعلقة بالـ“بريكست” لن تقوض المعنويات 

اإليجابية، لكنه حذر من مشاكل قد تواجه بعض القطاعات في مقدمتها البنوك.
في ســياق آخر، باعت  الحكومة األلمانية  ســندات ألجل 7 أعوام بأقل عائد على اإلطالق، مع تلقيها طلبات قوية من 
جانب المســتثمرين رغم الفائدة الســالبة. وأعلنت وزارة المالية األلمانية بيع ســندات ألجل 7 سنوات بقيمة 3.279 
مليار يورو، من إجمالي 4 مليارات يورو كانت مستهدفة. وبلغ معدل العائد على السندات 0.62- %، وهو أدنى 
مستوى على اإلطالق لهذا األجل من السندات، كما أنه يقل عن العائد المسجل في شهر آب/أغسطس الماضي والبالغ 
0.60- %. واســتقبلت الوزارة طلبات من جانب المســتثمرين لشــراء السندات بقيمة 7.255 مليار يورو، ما يجعل 

معدل الطلبات نسبة إلى التغطية يبلغ 2.21 مرة.

ارتفاع ثقة المستثمرين باقتصاد ألمانيا إلى 77.4 نقطة

ارتفعت  اســتثمارات  دول مجلس التعاون الخليجي، في 
أذون و سندات الخزانة  األميركية، بنسبة 2.85 %، على 
أساس شــهري في تموز/يوليو 2020، إلى 214 مليار 
دوالر أميركي. وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون 
في أذون وســندات الخزانــة األميركيــة 208.1 مليار 

دوالر أميركي حتى حزيران/يونيو السابق له.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة األميركية، أن السعودية 
أكبــر حائــزي دول الخليــج فــي الســندات األميركية، 

باســتثمارات 124.6 مليار دوالر حتى نهاية تموز/يوليو، مقابل 124.9 مليار دوالر أميركي حتى نهاية حزيران/
يونيو الماضي. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 47.9 مليار دوالر أميركي، مقارنة بـ44.9 
مليار دوالر في الشهر السابق له. وحلت اإلمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 29.5 مليار دوالر، 

ثم سلطنة  ُعمان  بـ6.1 مليار دوالر، وقطر 4.8 مليارات دوالر، وتذيلت  البحرين  القائمة بـ1.2 مليار دوالر.

214 مليار دوالر استثمارات في سندات الخزانة األميركية
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“السعودي البريطاني” يبيع 1.5 % من رأس ماله

ســي” و“بانكــو ســانتاندير إس إي” لمدة حظــر التصرف 
المتبقية.

وسينفذ بيع وشراء األســهم مع كل مستثمر تم التخصيص له 
في عملية بناء ســجل االكتتاب المســرع، من خالل صفقات 
خاصــة “الصفقات المتفــاوض عليهــا”، وفقــاً للوائح ذات 
الصلة، وتنفــذ مع مالحظــة أن نقل األســهم يظــل خاضعاً 
لتنفيذ الصفقات الخاصة مع المستثمرين النهائيين المحتملين 

والتسوية الناجحة لتلك الصفقات.

خسائر كبيرة
يشار إلى أن البنك السعودي البريطاني، تكبد خالل النصف 
األول من عام 2020، صافي خســائر بقيمــة 5.896 مليار 
لاير، )مــا يعادل 1.57 مليــار دوالر أميركــي(، بعد الزكاة 
والضريبــة، مقابل أربــاح قيمتهــا 242.62 مليــون دوالر 

أميركي في الفترة ذاتها من عام 2019.
واحتل “ســاب” المركــز الـ18 فــي قائمة فوربس الشــرق 
األوسط ألقوى 100 شركة في الشرق األوسط لعام 2020، 
التي أُطلقت فــي يونيو/حزيران 2020 الماضــي، بإجمالي 
مبيعــات 2.9 مليــار دوالر أميركي، وصافــي أرباح 750 
إلى أصول بلغت 70.8 مليار دوالر أميركي.مليون دوالر، وقيمة سوقية تبلغ 11.1 مليار دوالر، إضافة 

أعلنت شركة ســيتي غروب العربية الســعودية، وغولدمان 
ســاكس العربية الســعودية، مؤخــراً، تلقيهما إخطــاراً من 
“ناتويست بي إل سي” و“بانكو ســانتاندير إس إي”، في ما 

يتعلق بالبيع الثانوي المقترح ألسهم في “ساب”.

إجمالي المتحصالت
وقالت “ســيتي غروب العربية الســعودية”، أن السعر لكل 
سهم يبلغ 24.24 ريـال سعودي، أي 6.46 دوالر أميركي. 
وأشــارت، إلــى أن إجمالــي المتحصالت يبلــغ 751.440 
مليــون لاير ســعودي، أي 200.35 مليــون دوالر. مؤكدةً، 

أنها لن تستلم أي جزء من متحصالت البيع.
يذكر، أنه بعد االنتهاء من البيع، ستكون ملكية “ناتويست بي 
إل سي” بنسبة 3.3 % تقريباً، في حين ستكون ملكية “بانكو 

سانتاندير إس إي” في الشركة بنسبة 2.4 % تقريباً.

االلتزام بالقيود المفروضة
وبحســب “فوربس” الشــرق األوســط، فقد وافقــت كل من 
“ناتويست بي إل ســي” و“بانكو ســانتاندير إس إي”، على 
عدم التصرف في أي أسهم متبقية يمتلكانها في الشركة لمدة 

ال تقل عن 90 يوماً، بموجب شروط بيع األسهم.
وقالت الشــركة: لن ينطبق ما ســبق على بيع األسهم ضمن 
عملية البيع الموضحة أعاله، أو بيــع أو نقل ملكية األوراق 
المالية للشــركة بواســطة “ناتويست بي إل ســي” و“بانكو 

سانتاندير إس إي”.
وقد تم اســتثناء البيع أو نقــل الملكية التي تتعلــق بطرح عام 
لألوراق المالية، بشــرط أن يكون أحد الشــروط ألي بيع أو 
نقل ملكية -باســتثناء البيــع أو نقل الملكية للشــركة- أن يقدم 
البائع أو المنقــول له الملكيــة تعهداً خطياً لـ”ســيتي غروب 
غلوبال ماركتس ليمتد” و“غولدمان ســاكس إنترناشونال”، 
بااللتــزام بالقيود المفروضــة أعاله على “ناتويســت بي إل 

كشفت شركة سيتي غروب العربية السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية، عن إتمام 
الذي  البريطاني “ساب”،  السعودي  البنك  مليون سهم في  لبيع 31  المسرع  األوامر  بناء سجل  عملية 

تأسس عام 1978 عقب االستحواذ على أنشطة وخدمات البنك البريطاني للشرق األوسط في السعودية.
وتمثل هذه األسهم نسبة 1.5 % من رأس مال البنك، وسيتم االستحواذ عليها من قبل تابعيهما، “سيتي 
غروب غلوبال ماركتس ليمتد”، و“غولدمان ساكس إنترناشونال”، من “ناتويست بي إل سي” و“بانكو 

سانتاندير إس إي”، لبيعها بالسعر نفسه لكل سهم للمستثمرين النهائيين.
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التحقيق مع Robinhood بسبب بيعها بيانات العمالء 

خالل األشهر األربعة الماضية، بقيمة ســوقية تصل إلى 11.2 
مليار دوالر في وقت سابق من شهر آب/أغسطس، وسط أعداد 
قياســية من العمالء الجــدد وتوقعات بإعالن الشــركة االكتتاب 

العام في وقت الحق من 2020.
دعاوى قضائية

يواجــه تطبيــق التــداول Robinhood، العديد مــن الدعاوى 
القضائية من قبل هيئة األوراق المالية والبورصات وهيئة تنظيم 
الصناعة المالية FINRA، بســبب انقطاع خدماتهــا في آذار/

مارس 2020، وفقاً لـ”بلومبيرغ”.
وقد واجهت الشــركة أيضاً انتقــادات للطريقة التي تســوق بها 
التــداول لمســتثمري التجزئــة عديمي الخبــرة. وكانــت هناك 
مخــاوف متزايدة في “وول ســتريت”، من اســتخدام الشــباب 
المنصــة مــن دون معرفتهــم بمــدى تداعيــات التــداول عالي 

المخاطر، خاصة في ما يتعلق بخيارات األسهم.
ونشــرت “فوربس” قصة وفاة أليكســاندر كيرنز في الســابق، 
وأوضحت أن الشــاب ربما قد أســاء فهم تفاصيل حســابه على 
المنصــة. ففــي حزيران/يونيو الماضــي، انتحــر كيرنز، وهو 
طالب جامعي يبلغ مــن العمر 20 عاماً، بعــد أن اعتقد أنه يدين 
بمبلغ 730 ألــف دوالر أميركي لشــركة Robinhood نتيجة 

لرهان خيارات متعثر في تداوالته.
وقال مؤسسا شــركة Robinhood، بايجو بهات وفالد تينيف، 
إنهما محطمان شــخصياً بســبب هذه الكارثة، وإنمها يدرســان 
250 ألف دوالر أميركي للمؤسسة األميركية لمنع االنتحار.وضع شروط لألهلية ودروساً لكيفية التداول، كما ستقدم الشركة 

يــدور التحقيــق حــول عــدم كشــف Robinhood على نحو 
كامل عن ممارســتها لبيع بيانات تداول أوامر الشراء الخاصة 
بالعمالء إلــى عمالقة التداول، مثــل Citadel Securities و

.Two Sigma Securities
والجدير بالذكر، أن بيع بيانات العمالء ليس أمراً غير قانوني في 
حد ذاته، ومعظم شركات الوســاطة تقوم بذلك بالفعل. ولكن في 
ما يتعلق بشــركة Robinhood فإن معظم إيراداتها اإلجمالية 
تأتي من عمليات البيع هذه مقارنة بغيرها من منصات الوساطة 
والتداول األخرى، حيث تمثل 70 % من إيراداتها البالغة 130 

مليون دوالر أميركي خالل الربع األول من 2020 الجاري.
تدفق أوامر الشراء

ووفقــاً لتحقيــق “فوربس” األميركيــة أجرته خالل شــهر آب/
أغســطس الماضي، على الرغم من تصريحات الشــركة حول 
جعل التمويل في متناول الجميع وأكثر ديموقراطية، فقد أنشئت 
أعمــال Robinhood بالكامــل منــذ البداية على بيــع بيانات 
عمالئهــا -المعروفة باســم “الدفع مقابــل تدفق أوامر الشــراء 

PFOF”- إلى كبرى شركات وول ستريت.
وفي الربع الثاني من العام، تضاعفت عمليات PFOF لشــركة 
Robinhood إلى 180 مليــون دوالر أميركــي. وبالمقارنة، 
تبلغ هذه العمليات في شــركات الوســاطة األخــرى مثل 3 % 
Schwab فقــط، وفي شــركة ETrade نحــو 17 % فقط من 
اإليرادات. ولم تدخل Robinhood بعد في مفاوضات رسمية 

بشأن الغرامة المقترحة.
وأعلنــت Robinhood عن جولة مالية جديدة، ســتكون الثالثة 

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن تطبيق التداول Robinhood يخضع للتحقيق من قبل لجنة األوراق 
المالية في ما يتعلق بإفصاحاته حول ممارسته لبيع بينات العمالء الخاصة بأوامر الشراء لشركات التداول. 
ووفقاً للتقارير، فإن تحقيق لجنة األوراق المالية والبورصات في “وادي السيليكون” في مرحلة متقدمة، 

وقد تتكبد الشركة غرامة تزيد على 10 ماليين دوالر إذا وافقت على التسوية.
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انسحاب “هيتاشي” من مشروع نووي في بريطانيا

وقال متحــدث باســم “هورايــزون نيوكلير بــاور”، فرع 
الشــركة في بريطانيا: “منذ اتخاذ القــرار الصعب بتعليق 
العمليات، واصلنا النقاش مــع الحكومة البريطانية وآخرين 
حول شــروط احتمال اســتئناف العمــل في محطــة )ويلفا 
نيويد( ... وال نزال جاهزين لبذل كل ما في وســعنا لضمان 

استمرار هذا المشروع”.
خطط لبيع المشروع

لكن يبدو أن المفاوضات مع الحكومــة البريطانية لم تصل 
إلى اتفاق منذ ذلك الحين. وفي مطلع شــهر أيلول/ســبتمبر 
2020، قالت شركة هيتاشي، إنها ليســت لديها خطط لبيع 

مشروع ويلز للطاقة النووية للصين.
وجاء بيان الشركة، بعد أن نشرت صحيفة “صنداي تايمز” 
البريطانية، تقريــراً قالت فيــه: إن إدارة الرئيس األميركي 
دونالد ترمب حذرت “هيتاشي” من بيع موقعها النووي في 
أنجليســي بمقاطعة ويلز إلى الصين. لكن “هيتاشي” أكدت 

أنه ليس لديها علم بأي خطط لبيع المشروع للصين.
وذكر التقرير، أن المؤسسة العامة الصينية للطاقة النووية، 
من المفاعالت النووية.تحرص على شراء المشروع في إطار خطط بناء أسطول 

في كانــون الثاني/يناير من العام الماضــي 2019، جمدت 
“هيتاشــي” المشــروع مخطط له لمحطة طاقــة نووية في 
المملكة المتحــدة، والذي تبلغ تكلفتــه 3 تريليونات ين )28 
مليــار دوالر أميركي(، عقب إخفاق المشــروع في العثور 
على مســتثمرين من القطاع الخاص. وذكرت مصادر في 
ذلك الوقت، أن “هيتاشــي” حثت الحكومة البريطانية على 
تعزيز الدعم المالي للمشروع لتهدئة قلق المستثمرين، لكن 
حالة االضطراب بشأن خروج البالد من االتحاد األوروبي 

آنذاك حدت من قدرة الحكومة على تحقيق ذلك.
وكان من المقرر أن تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمحطة ما يقرب 
من 3 غيغــاواط، أي ما نســبته 6 % من احتياجــات البالد 
الحالية من الكهرباء. واعتبرت “هيتاشي” أن المشروع لم 

يكن مجدياً.
الحياد الكربوني

وتــزود الطاقة النوويــة نحــو 20 % من حاجــة بريطانيا 
للكهرباء، وتريد السلطات الحفاظ على هذه النسبة، ال سيما 

بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويمثل القرار أحدث انتكاسة إلنعاش قطاع الطاقة النووية، 
التي يروج لها المؤيدون كحّلٍ خاٍل من الكربون، للحصول 
على طاقة مأمونة، في وقت تزداد فيه المخاوف إزاء تغير 

المناخ.
المنافسة األقل تكلفة

ومع التكاليف الكبيرة للطاقة النووية، والمنافسة األقل تكلفة، 
التي تخنق المشــروعات والمطورين في اليابان والواليات 
المتحدة األميركي والمملكة المتحدة، تبــرز الصين كرائدة 

في تطوير وبناء وتعزيز المفاعالت في الداخل والخارج.
وكانت هيتاشــي قد أعلنت في منتصف شهر آب/أغسطس 
2020 الماضــي، أنها مســتعدة الســتئناف مشــروع بناء 

المحطة النووية في ويلز.

انسحبت شركة هيتاشي المحدودة، من مشروع محطة طاقة نووية في المملكة المتحدة مخطط 
له منذ فترة طويلة، في أحدث ضربة لقطاع الطاقة النووية الذي يسعى جاهداً من أجل التنافس 
عالمياً مع مصادر طاقة أقل تكلفة. وذكرت وكالة بلومبرغ، أن الشركة اليابانية أعلنت مؤخراً، أنها 
قررت االنسحاب من مشروع “ويلفا” للطاقة في ويلز، مشيرة إلى تدهور بيئة االستثمار بسبب 

جائحة “كورونا”.
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تأثير “كورونا” في اقتصادات المنطقة

التي فرضتها جائحة كورونا، مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
وأرجعــت الوكالــة قــرار خفــض التصنيــف االئتمانــي 
للكويت، إلى الزيادة في مخاطر السيولة للحكومة، والتقييم 

الضعيف لمؤسسات  الكويت  وقوة الحوكمة.
وقالت “موديز”، إن مخاطر الســيولة للحكومــة الكويتية 
ارتفعت في غياب تفويض قانونــي إلصدار الدين أو النفاذ 
إلى صندوق األجيــال القادمة. وأشــارت أنه حتــى إذا تم 
إقرار قانون الدين فإنــه من المرجح أال يقدم اســتراتيجية 

تمويل طويلة األجل يمكن االعتماد عليها.
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها االقتصادية بسبب 
تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر 

الرئيس ألكثر من 90 % من اإليرادات الحكومية.

اتجاه صعودي
كذلك، أعلنت “موديز”، تثبت التصنيف االئتماني لمصر 
عند مســتوى B2 مــع اإلبقــاء على النظــرة المســتقبلية 
المســتقرة لالقتصاد. مؤكدةً امتالك مصر الحتياطيات نقد 

توقع تقريــر لوكالــة موديز، انكماشــاً مــزدوج الرقم في 
الصادرات القتصادات األســواق الناشــئة في أنحاء العالم 
في العام 2020، فيما ســيكون  االنكمــاش  األكثر حدة في 

الشرق األوسط وشمال  إفريقيا ، و دول الخليج .
وارتفعت إصدارات السندات السيادية في األسواق الناشئة 
ذات التصنيــف االســتثماري إلى أكثــر مــن 107 مليار 
دوالر أميركي فــي نهاية شــهر حزيران/يونيــو 2020، 
بزيادة نســبتها 53 % عن األشهر الســتة األولى من عام 

2019، وفقاً لبيانات “موديز”.

االقتراض الحكومي
قالت وكالة التصنيف االئتماني، إن هنــاك زيادة حادة في 
احتياجات االقتراض الحكومي بســبب الوبــاء، وإن دوالً 
من بينها  دول مجلــس التعاون الخليجــي ، وكذلك مصر و 

األردن  و لبنان ، ستشهد أكبر انكماش في الصادرات.
وقالت “موديز”، إن هناك انخفاضات حادة في اإليرادات 
الحكومية، وستؤدي الزيادات الكبيرة في  اإلنفاق  للتخفيف 
من تأثير ضعف النمو على األسر والشــركات إلى اتساع 

كبير في العجز المالي خالل الفترة 2020 - 2021.
وســيؤدي ذلك إلى قفــزة فــي االقتــراض الحكومي، مع 
حــدوث أكبر الزيــادات فــي متوســط   إجمالــي متطلبات 
االقتــراض لعــام 2020 فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشمال  أفريقيا  و آســيا  و المحيط الهادئ . وقال التقرير: إن 

احتياجات التمويل ستظل مرتفعة حتى عام 2021.

التحديات التمويلية
في ســياق متصل، خفضت وكالة موديــز، تصنيفها لدولة 
الكويت مــن AA2 إلى A1، بســبب التحديــات التمويلية 

“، تأثير وباء فيروس “كورونا” على  ستاندرد آند بورز  “ و”  موديز  لة “  أظهرت قراءات كل من وكا
اقتصادات المنطقة. فقد كشفت وكالة موديز في تقرير بحثي جديد، أن تأثير وباء فيروس “كورونا” 
أدى إلى توسيع االختالالت المالية والخارجية الحالية في األسواق الناشئة، وهو ما تسبب في تفاقم 

ضغوط  السيولة  التي أنتجت ضغوطاً شديدة أو تخلفاً عن  سداد الديون  لبعض الحكومات.
وحددت الوكالة 3 عوامل رئيسية تلعب دوراً في خفض التصنيف االئتماني ألي دولة، وهي المخاطر 

السياسية وميزان المدفوعات، والمخزون المالي، والملف االئتماني.

31



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | تشرين األول/ اكتوبر 2020

بعد االنفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في شــهر 
آب/أغسطس 2020.

وقالــت، إنّها وإذ أبقــت علــى التصنيف االئتمانــي للبنان 
عند “التعثّــر االنتقائي” )إس دي(، فقــد خفّضت تصنيف 
3 فئــات مــن ســندات الخزينــة اللبنانية من درجة “ســي 
سي” إلى درجة “التعثّر”. مشــيرةً إلى ان لبنان يعاني من 
تداعيات االنفجار، إضافــة إلى مواجهة التفّشــي المتزايد 

لفيروس “كورونا”.
وحــذّرت الوكالــة من أنّــه “مــن دون التزام قــوي بتنفيذ 
إصالحات هيكلية اقتصاديــة ومالية ونقديــة، وفي غياب 
دعامة سياســية يوفّرها برنامج من صندوق النقد الدولي، 
نتوقّع أن تمتــدّ مفاوضات إعادة هيكلة الديــون إلى ما بعد 

.”2020

تزايد المخاطر
من جانبها، توقّعت وكالة ســتاندرد آند بــورز للتصنيفات 
االئتمانية، أن يؤثر وبــاء فيروس “كورونــا” وانخفاض 
أســعار النفط على اقتصــاد البحرين، ورّجحــت أن يطال 
الضرر قطاع  العقارات  عبر تراجع ســريع في األســعار، 
إضافة إلى ضعف مؤشرات جودة األصول وربحية بنوك  

التجزئة  المحلية. وبحسب الوكالة، فإن إجراءات  مصرف 
البحريــن المركــزي  للتخفيف من آثــار وبــاء “كورونا” 

أجنبي تكفي لتغطية االلتزامات الخارجية المســتحقة على 
مدى السنوات الثالث القادمة.

وتوقعت الوكالة فــي تقريرها، أن تواصــل مصر االتجاه 
الصعــودي فى معــدالت النمــو االقتصــادي، حتى تصل 
تدريجيـــاً إلى المســـتويـــات التي حققتهـــا قبل جائحـــة 
“كوفيــد - 19”، والتي تقــدر بنحو 5.5 % علــى المدى 
المتوسط، بالرغم من التأثير السلبي المتوقع على معدالت 
النمو خــالل الربــع األخير مــن الســنة الماليــة 2019 - 
2020، وفــي الربعيــن األول والثانــي من الســنة المالية 
2020 - 2021، علــى افتراض أنه ســيتم احتــواء أزمة 

“كورونا” بعد ذلك على المستوى العالمي.
والتجــارة،  احة،  ي ـ السـ قطاعــات  أن  إلــى  وأشــارت 
والتحويالت الماليــة كانت األكثر تأثــراً بجائحة “كوفيد - 
19”. إال انه في المقابل، من المتوقع أن تســهم اكتشافات 
الغــاز الجديدة في حقــل ظهــر بتحفيز االســتثمارات في 

قطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات األخرى.

إصالحات هيكلية
وبالنســبة للبنــان، فقــد أعلنت وكالة ســتاندرد آنــد بورز 
تقريرها األخيــر، أنّها خفّضــت تصنيف ســندات خزينة 
لبنانية إلى فئــة “التعثّر” بعد تخلّف الحكومة عن ســدادها 
في آوانها، مشــيرةً إلى تفاقم األزمة االقتصادية في البالد 
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النفط في الســعودية ســريعاً في أعقاب الهجمات األخيرة 
على منشآت شــركة أرامكو الســعودية. ونوهت الوكالة، 
إلى تصنيفها لديون السعودية الســيادية الطويلة والقصيرة 
األجــل عنــد A-/A-2، يعكــس المخاطر الجيوسياســية 

بالمنطقة.
وتابعــت “ســتاندرد آنــد بــورز”، أن النظرة المســتقبلية 
المستقرة تستند إلى توقعات بسرعة إصالح منشآت إنتاج 
النفط التي هوجمت فــي أيلول/ســبتمبر 2020. وتوقعت 
أن تحــاول الحكومة الســعودية الحفاظ علــى التوازن بين 

اإلنفاق لدعم االقتصاد والعمل على احتواء العجز المالي.
وتتوقع الوكالة، انكماش الناتــج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
في الســعودية بنحو 0.4 % خالل العام الجــاري، متأثراً 
باألســاس بانخفاض إنتــاج النفط بســبب اتفــاق “أوبك” 
والهجمــات على منشــآت أرامكو، مشــيرة إلــى توقعات 
بتعزيز الســعودية جهود تطويــر مســارات تصدير عبر 
منطقة الخليج.البحر األحمــر، والتي تســاعد فــي تجنب التوتــرات في 

التــزال فعالــة، حيــث ســاهمت فــي تخفيــف المتطلبات 
االحترازيــة، وطلبت من البنــوك تأجيل األقســاط لمدة 6 
أشهر لمساعدة القطاعين الخاص والتجزئة في البالد على 

التعامل مع الضعف الحاد في بيئة التشغيل.
ورأت الوكالــة، أنــه إذا لــم يمــدد البنــك المركــزي هذه 
اإلجراءات، فإن مؤشرات جودة أصول البنوك المحلية قد 

تتآكل مع نهاية العام 2020 الحالي.
وتتوقع “ســتاندرد آند بــورز”، أن تصل نســبة القروض 
غير المحّصلة إلى ما يقرب من 10 % في عام 2020 من 
8 % في عام 2019، وتتوقع زيادة خســائر االئتمان إلى 
180 نقطة أساس في 2020 - 2021 من 80 نقطة أساس 

في عام 2019.

مخاطر جيوسياسية
من جانبهــا، أكدت وكالة “ســتاندرد آند بــورز” تصنيفها 
االئتمانــي للســعودية عنــد مســتوى A-/A-2، مع نظرة 
مســتقبلية مســتقرة. وأوضحت، أنهــا تتوقع تعافــي إنتاج 
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القطاعات األكثر طلباً للوظائف في مصر بعد “كورونا”

المعلومات )21 %(.
استشارات األعمال

وبحســب االستبيان، ســتقوم غالبية الشــركات في مصر، 
بتوفير وظائف للمناصــب المبتدئة، بحيــث يرتفع الطلب 
على منصــب التنفيذي المبتــدئ )32 %(، يليــه التنفيذي 
األول )31 %( والتنفيــذي )27 %(. وتعتبــر وظائــف 
المحاســب )21 %( ومدير المبيعــات )20 %( وتنفيذي 

المبيعات )19 %( أكثر األدوار طلباً في الدولة.
وقد برزت قطاعات استشــارات األعمــال وإدارة األعمال 
الصحيــة  والرعايــة   )% 58( اإلداريــة  واالستشــارات 
والخدمات الطبية والنفط والغاز والبتروكيماويات )كالهما 
بنســبة 55 %( كاألكثر قابلية للتوظيف في منطقة الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا خالل األشهر الـ3 المقبلة.
كما تصــدر قطــاع استشــارات األعمــال وإدارة األعمال 
واالستشــارات اإلدارية )81 %( قائمــة القطاعات األعلى 
احتماليــة للتوظيــف عبــر المنطقة علــى المــدى الطويل 
أيضاً خالل العــام القادم، يليه قطــاع تكنولوجيا المعلومات 
االستهالكية والسلع االستهالكية سريعة التداول )66 %(.واإلنترنــت والتجـــارة اإللكترونيـــة )68 %( والســـــلع 

شهد قطاع األعمال في مصر الكثير من التغييرات منذ بداية 
العام 2020، حيث لجأت العديد من الشركات لتغيير أنظمة 
عملها وأساليب توظيفها، في حين أضافت العديد منها أيضاً 

تقنيات جديدة أصبحت أساسية في ظل العمل عن بُعد.
األكثر جاذبية للكفاءات

بــرز قطــاع النفــط والغــاز والبتروكيماويــات )44 %( 
كأكثر قطاع جاذب للكفاءات فــي مصر، يليه قطاع الجيش 
والدفاع والشرطة )بنسبة 29 %( ثم العقارات واإلنشاءات 
إلــى  العقــاري )بنســبة 27 %(، باإلضافــة  والتطويــر 
تكنولوجيا المعلومــات واإلنترنت والتجــارة اإللكترونية 
)25 %(. أّما بالنســبة للكفــاءات المحلية، فقــد جاء قطاع 
البنوك والتمويــل )34 %( كاألكثر جذباً للكفــاءات، يليه 
قطاع اإلعالنات والتســويق والعالقــات العامة )30 %(. 
في حين برزت قطاعــات اإلعالن والتســويق والعالقات 
العامــة )35 %( والبنــوك والتمويــل )29 %( كاألكثــر 

جاذبية للكفاءات النسائية في الدولة.
مهارات التواصل

وبحسب استبيان “مؤشــر فرص العمل”، فقد صّرح أكثر 
من ثلــث أصحاب العمــل 38 % في مصــر، أنهم يبحثون 
عن مرشحين من ذوي الخبرة المتوسطة، أي بين 3 إلى 7 
سنوات، في حين يبحث 33 % منهم عن مرشحين يتمتعون 
بخبرة إدارية إلدارة فريق، بينما قــال 24 % إنهم يبحثون 

عن مرشحين يتمتعون بخبرة في المبيعات والتسويق.
وقد برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين اإلنكليزية 
والعربية )68 %(، تليها الشـــــخصية والســـــلوك العام 
)48 %(، والقــدرة علــى العمل ضمن فريــق )46 %(، 

كأكثر المهارات المطلوبة في مصر.
أّما فيما يتعلق بالتخصصات والمؤهالت األكاديمية األكثر 
طلباً من قبل أصحاب العمل في مصر، فقد شملت شهادات 
التجــارة )35 %(، وإدارة األعمــال )22 %( وتكنولوجيا 

إذا كنت تبحث عن وظيفة في مصر، فيمكنك اللجوء الستبيان “مؤشر فرص العمل” الذي أُجري 
القليلة  األشهر  خالل  مصر  في  السائدة  التوظيف  اتجاهات  على  التعّرف  في  لمساعدتك  مؤخراً 
المقبلة، ومعرفة المهارات والمؤهالت التي تبحث عنها الشركات في الدولة، وبالتالي زيادة فرص 

عثورك على وظيفة مناسبة.
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ذكرت تقارير صحفية، أن  الحكومة السورية  صادقت على اتفاقية تعاون 
تجاري واقتصادي موقعة مع جمهورية القرم الروسية، تتضمن تأسيس 
شــركة  مالحة  بحرية مشــتركة. كذلك تهدف اإلتفاقية لتسهيل مشاركة 
المؤسسات اإلقتصادية في المعارض والفعاليات واألنشطة التي يقيمها 
الطرفــان، وتبادل الوفود والخبراء، والمعلومات حول مختلف مجاالت 
التعــاون التجاري واإلقتصــادي. ومن أبرز ما نصت عليــه اإلتفاقية، 

تشــكيل مجموعة عمل مشــتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمونها، إضافةً إلى كل قضايا التعاون المشترك في المجال 
التجاري واإلقتصادي بين  سورية  وجمهورية القرم الروسية، وإقامة المشاريع اإلستثمارية المشتركة.

من جهتها أكدت وزارة اإلقتصاد السورية، أن اتفاقية التعاون مع القرم تهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون في المجال 
التجــاري واإلقتصــادي عبر بوابة  البيت  التجاري، حيث يتم العمل على وضع األنظمــة واللوائح واآلليات الالزمة 

إلنطالق العمل فيه.

تعاون اقتصادي بين سورية والقرم

طرحــت وزارة الماليــة المصريــة أذون خزانــة بقيمة 
إجماليــة بلغت 18 مليار جنيه، مــا يعادل 1.135 مليار 
دوالر. وذكــرت الوزارة أنه تم طرح أذون خزانة ألجل 
91 يومــاً بقيمة 8 مليارات جنيــه )505 ماليين دوالر( 
بمتوسط عائد 13.499 %، فيما بلغ أعلى عائد 13.529 
% وأقل عائد 13.2 %. وأشارت إلى أنه تم طرح أذون 
خزانة ألجــل 273 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه )631 

مليار دوالر( بمتوسط عائد 13.802 %، في حين سجل أعلى عائد 13.81 % وأقل عائد 13.73 %.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، كانت خطتنا أن يصل حجم الدين في العام المالي الحالي إلى 79 %، وبالفعل 
أصبح حجم الدين 98 % في 30 يونيو/حزيران 2018 ثم 90.4 % في 30 يونيو/حزيران 2019، وكانت خطتنا في 
30 يونيو/حزيران 2020 أن نصل بالدين إلى 83 %”. وتابع “الحقيقة أن حساباتنا قبل أزمة )كورونا( كانت تشير 
إلى أن حجم الدين سيكون 82 %، ولكن عندما بدأت الجائحة حدث أن قطاعات كاملة في االقتصاد المصري توقفت 
على رأســها قطاع الســياحة، وكانت النتيجة أن تخطيطنا أن حجم الناتج ســيكون في حدود 6 %، ولكن كنا سننتهي 
أن الدين في العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران ســيكون 82 %. وكان من المقرر أن نصل في 30 يونيو/

حزيران القادم إلى 79 %، لكن عندما انخفض حجم الناتج إلى األرقام المقدرة في حدود 3.6 %، وصل حجم الدين 
إلى 87 %”. أضاف، أن تمويل النمو ال بد أن يكون مســتوعبا، ونحن أمام خيارين األول أن نقوم بعمل نمو ونقوم 
بتمويله، واالختيار الثاني أال نقوم بعمل نمو ونقول ال نريد أن نقترض ... نحن نفترض الســتكمال النمو من طرق 

وكباري وشبكات مياه وصرف وحل مشاكل مستعصية.

أذون خزانة بقيمة 1.1 مليار دوالر أميركي
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أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة  موديز ، تحليلها اإلئتماني السنوي 
عن  لبنان ، حافظت فيه على تصنيفه الســيادي عند C، مع عدم 
وجود أي نظرة مستقبليّة نظراً للخسائر الكبيرة المحتملة لحاملي 
الســندات، باالضافة إلى أّن تصنيفه األدنى في ســلّم تصنيفاتها. 
وقالت الوكالة، أّن أي تحّسن يبقى محدوداً في األمد القريب، كما 
أنّــه يرتبط بإعادة هيكلة الدين. ورأت أنّه لكي يعكس التصنيف 

احتماالً أدنى لتحميل مالكي السندات خسائر كبيرة، فإن على لبنان تحقيق استدامة لدينه، عبر إستعادة النمّو اإلقتصادي 
وتحقيق إيرادات من الخصخصة وتســجيل فوائض أوليّة كبيرة ومســتدامة. مع اإلشــار إلى ان التصنيف الذي تمنحه 
“موديز” يأتي بناء على نتائج مســّجلة على 4 مســتويات، وهي: القوة اإلقتصاديّة، القوة المؤسساتيّة، القوة الماليّة، 
والتعــّرض لمخاطر األحداث. وقد ســجل لبنان نتيجــة b3 في معيار القّوة اإلقتصاديّة نظــراً لصغر حجمه، وآفاقه 
اإلقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة. وأشارت الوكالة إلى أّن مستوى الثراء المرتفع نسبيّاً سيتم َمحوه لدى 
اإلنتقال إلى نموذج جديد لتحقيق نمو مستدام. وذكرت الوكالة، اّن تدفّق تحويالت المغتربين إلى البالد في السنوات 
األخيرة لطالما كان المحرك التقليدي للقطاعين العقاري والخدماتي. وقد ذكر التقرير أّن القدرة التنافسيّة وقدرة النمّو 
اإلقتصادي في لبنان قد تراجعتا منذ إندالع ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتي نتج عنها تباطؤ شديد في 
الحركة السياحيّة، وتقلّص جذري في الحركة التجاريّة، وزيادة األعباء على البالد مع تدفق النازحين السوريين إليها. 
وكشــفت، أّن األوضاع اإلقتصاديّة قد تدهورت بشكل ســريع مع إنخفاض سعر العملة المحليّة في السوق الموازية 

بأكثر من 80 %، وإرتفاع مستويات التضخم إلى ما فوق الـ110 % سنوياً، وإزدياد مستويات  البطالة .

موديز تثبت لبنان على تصنيف C األدنى

أظهرت البيانات التي نشرها  مصرف لبنان المركزي 
، أن إنتــاج الكهرباء انخفض بنســبة 14.7  % على 
أساس سنوي في النصف األول من عام 2020. وبلغ 
إجمالــي اإلنتاج 6,066 مليون كيلوواط / ســاعة في 
النصــف األول من عام 2020، انخفاضاً من 7,112 
مليــون كيلوواط ســاعة. في النصــف األول من عام 

.2019
وتجدر اإلشارة، إلى أن إمدادات  الطاقة  في لبنان كانت متقطعة منذ سنوات، لكن االنهيار االقتصادي األخير زاد 
األمر ســوءاً، حيث أن نقص العملة الصعبة لشــراء  زيت الوقود  لمحطات الكهرباء الحكومية قد يؤدي إلى مزيد 
من االنقطاعات. وعلى هذا النحو، يعد إصالح الكهرباء إحدى الخطوات الرئيسية إلعادة التوازن إلى االقتصاد، 
من خالل بناء محطات الطاقة المطلوبة، ورفع أســعار الكهرباء بعد ذلك، وتقليل الخســائر الفنية وغير الفنية، مما 

سيساعد مؤسسة كهرباء لبنان على التعادل في فترة 3 سنوات.

انخفاض إنتاج  الكهرباء  بنسبة 14.7 %
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سّجل صافي الموجودات الخارجية لدى القطاع المالي اللبناني 
تراجعــاً بلــغ 3,046,4 ماليين دوالر أميركي خالل الشــهر 
السابع من العام 2020 مقابل انكماش بلغ 295.8 مليون دوالر 
في شهر حزيران/يونيو وتراجع فاق الـ 887.7 مليون دوالر 

في شهر أيار/مايو.
وتأتي أرقام شــهر تموز/يوليو 2020 نتيجة انخفاض صافي 

الموجــودات الخارجية لــدى مصرف لبنان بقيمة 2.78 مليار دوالر أميركي تَرافُقــاً مع تراجع صافي الموجودات 
الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بمبلغٍ قدره 266.5 مليون دوالر أميركي.

وعلى صعيٍد تراكمي، تقلّص صافي الموجودات الخارجية لدى القطاع المالي اللبناني بحوالى 5.53 مليارات دوالر 
أميركي خالل األشهر السبعة األولى من العام 2020، مقارنةً بانخفاض بلغ 5.32 مليارات دوالر أميركي في الفترة 
نفســها من العــام 2019. ويُعزى االنخفاض المذكور إلى تراجع صافي الموجــودات الخارجية لدى مصرف لبنان 
بمبلغ قدره 7.21 مليارات دوالر أميركي حتى شهر تموز/يوليو، األمر الذي طغى على ارتفاع صافي الموجودات 

الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بحوالى 1.68 مليار دوالر أميركي.

تراجع الموجودات الخارجّية 5.53 مليارات دوالر

أظهرت فنادق أبوظبي مؤشرات إيجابية على 
طريــق التعافي المبكر مــن تداعيات جائحة 
“كوفيد19-”، بعد أن سجلت مؤشرات األداء 
الرئيســية الثالثة للقطــاع، تحســناً ملحوظاً 
خالل شهر آب/أغســطس 2020 اقتربت به 
من مســتويات الشهر ذاته في العام الماضي، 
وفقــاً للبيانات األولية الصادرة عن مؤسســة 
“إس تــي آر”. وأفــادت بيانــات المؤسســة 
المتخصصــة فــي البحــوث واالستشــارات 
الفندقية، أن مؤشر األداء الخاص بمستويات 

اإلشــغال ومؤشــر العائد على الغرف سجال خالل شهر آب/أغسطس الماضي أعلى مستوى منذ شهر شباط/فبراير 
2020، بينما حافظ مؤشر األداء الثالث المرتبط بمتوسط سعر الغرف المتاحة على المعدل الطبيعي لمستويات شهر 
آب/أغســطس في المدى القصير. ووفقاً للبيانات األولوية التي أصدرتها مؤسســة “إس تي آر” الخاصة بأداء فنادق 
أبوظبي لشــهر آب/أغسطس، بلغ متوسط  اإلشــغال الفندقي  62.9 %، بانخفاض نسبته 6.4 % عن متوسط إشغال 
الشهر ذاته من العام الماضي، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة نحو307 دراهم، بإنخفاض نسبته 3.4 % فقط عن آب/

أغسطس 2019، في حين بلغ متوسط العائد على الغرفة المتاحة نحو 193.2 درهم، بانخفاض نسبته 9.5 %.

تحسن قوي في أداء فنادق أبوظبي
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تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة أفضل الوجهات للسياحة 
العالجية عالمياً، وذلك بحسب مؤشر جمعية السياحة العالجية. واعتمد 
المؤشر على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك بيئة الوجهة، 
وتجربة المريض، والمســتويات الحالية للســياحة العالجية وجاذبية 
السياحة التقليدية. وأشارت دراسات حديثة، أن منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا خالل الســنوات الماضيــة، تزايداً في أعداد الســياح 
العالجيــة، والمرضى الباحثين عن عــالج لمختلف أنواع اإلصابات 
الجســدية أو الجراحية تجميلية. وشــهدت نمو قطاع خدمات الرعاية 

الصحية في المنطقة بمعدل ســنوي مركب بلغ %18.8 منذ عام 2004. ويضمن ازدهار قطاع الســياحة الطبية في 
الدول العربية، مســتقبالً مســتداماً لسوق األجهزة الطبية التجميلية، بفضل األعداد المتزايدة من الزوار الباحثين عن 
العالجات التجميلية. وبحسب الدراسات بلغت قيمة سوق السياحة العالجية نحو 15.5 مليار دوالر أميركي في عام 
2017، ومن المتوقع أن تسجل إيرادات بقيمة 28 مليار دوالر بحلول نهاية 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 

حوالي %8.8 بين عامي 2018 و2024.
وتشــير التوقعات إلى أن حجم إنفاق الســياحة العالجية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مختلف دول 
العالم بلغ 20 مليار دوالر، ومع هذه األرقام الكبيرة بدأت الدول الخليجية العمل على إنشاء أماكن لالستشفاء محلياً، 
ليــس فقــط للحد من عــالج مواطنيها بالخارج، وإنما لجلب غير الخليجيين لتلقّي العــالج في هذه األماكن كنوع من 
االستثمار وفي المقابل بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في تقليل النفقات وتعظيم االستفادة من اإلمكانيات المحلية 

تتزامن مع صعود نجم السياحة العالجية عالمياً.

اإلمارات تتصدر قائمة وجهات السياحة العالجية

نما إقتصاد  المملكة المتحدة  للشــهر الثالث على التوالي خالل شــهر 
تموز/يوليــو 2020 وفقــاً للتوقعات، لكنه ال يزال متراجعاً بنســبة 
11.7 % عن مســتوياته في شهر شــباط/فبراير 2020. وأظهرت 
بيانات هيئة اإلحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، ارتفاع  الناتج 
المحلي  اإلجمالي بنســبة 6.6 % على أســاس شهري خالل تموز/
يوليو، بعدما ارتفع بنسبة 8.7 % في شهر حزيران/يونيو 2020.

أما على أســاس ســنوي، فانكمش اقتصاد  بريطانيا  بنسبة 11.7 % 
خــالل تموز/يوليو الماضي. وارتفع مؤشــر  اإلنتاج الصناعي  لدى 

المملكة المتحدة بنسبة 5.2 % في شهر تموز/يوليو الماضي، وهي وتيرة أقل من المسجلة في شهر حزيران/يونيو 
2020 الســابق له، حينما ارتفع بنســبة 9.3 %، أما مؤشــر الخدمات، فقد صعد بنسبة 6.1 %، وهي أيضاً ما يمثل 

تراجعاً عن المستويات المسجلة في شخر حزيران/يونيو 2020 حينما ارتفع بنسبة 7.7 %.

نمو االقتصاد البريطاني بنسبة 6.6 %
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أعلــن مدير الشــؤون العربية واالفريقيــة بمنظمة 
التنميــة التجاريــة االيرانيــة، فــرزاد بيلتــن، عن 
تصديــر نحو 2.5 مليار دوالر أميركي من الســلع 
غيــر النفطية للدول العربية في الشــرق االوســط 
والمطلة على الخليج الفارسي في 5 شهور الممتدة 
من 20 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2020.
وأوضــح بيلتــن فــي بيــان، أن الــدول الرئيســية 
المستوردة للســلع غير النفطية االيرانية في الفترة 
المذكــورة بالترتيــب، العراق واالمــارات وعمان 

والكويت وسورية وقطر واالردن ولبنان والبحرين، فيما لم تسجل أي صادرات لليمن والسعودية.
وأشــار الى أن العراق إستورد ســلعا بقيمة 1.834 مليار دوالر أميركي واالمارات بـ310 ماليين دوالر وعمان 

110 ماليين دوالر، والكويت وسورية وقطر 58 و56 و45 مليون دوالر على التوالي.
يذكــر أن إثــر جائحة كورونــا، وانغالق المعابر الحدوديــة بين ايران ودول الجوار وتوقــف حركة التجارة على 
مســتوى المنطقة والعالم، فان الصادرات للدول المذكورة انخفضت نحو 3.5 مليار دوالر أميركي. ومن المتوقع 
تعويض االنخفاض نســبياً مع اعادة فتح الحدود وإســتئناف التبادل التجاري حتى نهاية الســنة المالية الجارية، أي 

20 مارس/آذار 2021.

2.5 مليار دوالر صادرات ايران للدول العربية

رصــدت الحكومــة الكوريــة الجنوبيــة  موازنة  
تكميليــة بقيمــة 7.8 تريليــون وون )6.5 مليــار 
دوالر أميركــي(، فــي إطــار حزمــة التحفيــز 
االقتصادي لمســاعدة الناس فــي تلبية احتياجاتهم 
فــي ظــل جائحــة فيــروس “كورونــا”. وســيتم 
استخدام 3.8 تريليون وون من  الميزانية  التكميلية 
فــي  حزمة مســاعدات  نقديــة جديدة يســتفيد منها 
نحو 3.77 مليون شــخص. ومن بين المســتفيدين 
من  المســاعدات  النقدية الجديدة نحو 2.91 مليون 

تاجر صغير وصاحب مشروع صغير.
وستقوم الحكومة الكورية الجنوبية بصرف منحة غير متكررة بقيمة 20 ألف وون كدعم لفاتورة االتصاالت لكل 
مواطن كوري جنوبي ال يقل عمره عن 13 عاماً، حيث ساعد إقبال الناس على استخدام وسائل االتصال في زيادة 

االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

6.5 مليار دوالر موازنة إضافية لكوريا الجنوبية
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أعلنت وكالة موديز إنفســتورز سيرفيس في تقرير، عن 
تصنيــف مصر االئتماني عند B2 مســتقر، يعكس حجم 
اقتصادهــا الكبيــر والمتنــوع، وقاعدة التمويــل المحلية 
الكبيرة، ومتانة االقتصاد ضد صدمات التمويل الخارجية. 
وتوقــع التقريــر أن تتمكن مصر من تغطيــة االلتزامات 
الخارجية المســتحقة على مدى السنوات الـ3 المقبلة عبر 
احتياطيهــا من العملة األجنبيــة. وأظهرت أحدث بيانات 
البنــك المركزي المصري ارتفــاع الدين الخارجي بنحو 
4.77 % على أســاس ســنوي في الربع الثالث من السنة 

المالية 2019 - 2020 إلى 111.292 مليار دوالر أميركي. فيما سددت مصر 20 مليار دوالر من ديونها الخارجية 
خالل النصف األول من العام الجاري. وأشــار البنك المركزي، إلى أن مصر تعتزم ســداد 5 مليارات دوالر أخرى 
من الديون قبل نهاية العام 2020 الجاري، مؤكداً إن الدين الخارجي ال يزال في الحدود اآلمنة وفقا للمعايير الدولية.

وارتفع احتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي المصري للشــهر الثاني على التوالي خالل يوليو/تموز 2020، 
مسجالً زيادة 113 مليون دوالر، ليصل إلى 38.315 مليار دوالر.

وقالت نائب الرئيس، والمحلل أول في وكالة موديز، إليســا باريزي كابوني : “تعكس هذه النظرة االئتمانية مرونة 
الملــف االئتماني لمصر ضد صدمات التمويل على الرغم من تعرضه لتحديات، وهو أمر إيجابي لملفها االئتماني، 
وهذا التقييم مدفوع بالسياسات الحكومية الفعالة وذات المصداقية. مشيرة، إلى إن وجود سجل حافل من اإلدارة المالية 

واالقتصادية للبالد إلى جانب إدارة الديون ذات المصداقية والفعالية تنعكس إيجابيا على الوضع االئتماني لمصر.

تصنيف مصر عند B2 مستقر يعكس

تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في شهر آب/
أغسطس 2020، إلى أدنى مستوى له منذ تشرين األول/اكتوبر 
2019، مسجالً 3.4 % مقابل 4.2 % في تموز/يوليو و5.7 % 
في حزيران/يونيو 2020. وكان المحرك الرئيســي النخفاض 
التضخم مرة أخرى،  أســعار المواد الغذائية  بعد انخفاضها إلى 
المنطقــة الحمراء عند 4.1 %. فيما ارتفع معدل التضخم غير 
الغذائــي بشــكل طفيف عند 6.2 %، وجــاءت النتيجة أقل من 

توقعــات المجموعــة المالية “ هيرميس “ البالغة 3.9 %، حيث انخفضت أســعار المــواد الغذائية أكثر من المتوقع. 
وانخفض تضخم الغذاء بنسبة 1.6 % على أساس شهري، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاض أسعار 
المواد الغذائية، في حين أن هذه االنخفاضات ناتجة جزئياً عن الموسمية، تعتقد المجموعة المالية “هيرميس” أيضاً، 

أنها تعكس خلفية استهالك ضعيفة.

انخفاض معدالت  التضخم  في مصر
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 Investors Service Moody’s خفضت وكالة موديــز
التصنيف االئتماني الســيادي للكويت من Aa2   إلى A1 مع 
تغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة. وتحتاج الحكومة الكويتية 
إلى إصدار ديون بقيمة 27.6 مليار دينار )90 مليار دوالر 
أميركــي( لتلبية متطلبات التمويل بين الســنة المالية الحالية 

والسنة المالية 2024، بحسب تقرير حديث لموديز.
وأرجعــت “موديــز” قــرار خفــض التصنيــف االئتماني 
للكويــت، إلى زيادة في مخاطر الســيولة للحكومة، وتقييما 
أضعــف لمؤسســات الكويت وقــوة الحوكمة. فقــد ارتفعت 

مخاطر الســيولة للحكومة الكويتية في ظل الغياب المســتمر للتفويض القانوني إلصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق 
األجيــال القادمة. وتوقعت “موديز” أال يقدم القانون المنتظر اســتراتيجية تمويل طويلة األجل يمكن االعتماد عليها 
حتى في حال تم إقراره. ويشير استمرار عدم قدرة الحكومة على االستجابة للصدمات الشديدة في اإليرادات والناتجة 
عن تراجع أســعار النفط إلى فعالية أضعف لسياســة المالية العامة. وتوشك السيولة المتاحة في البالد على النضوب 
مما يعرضها إلى المخاطر على الرغم من القوة المالية غير العادية للكويت.  واعتبرت “موديز” أن مخاطر السيولة 

ستكون ذات أهمية، كما أن مخاطر النمو والتراجع متوازنة بشكل عام وتنعكس في التوقعات المستقرة.
وتمتلك الكويت مخزونًا هائالً من األصول المالية السيادية غير المشمولة في الميزانية العامة بموجب القانون، إال أن 
الوصول المتوقع إليها من شــأنه القضاء على مخاطر الســيولة الحكومية. وترى “موديز”، أن هناك خطراً مستمراً 
يهدد الوضع في الكويت وهو قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بتحويل التدابير المؤقتة استجابةً لمأزق التمويل إلى 
تدابير دائمة، من دون توفير رؤية لذلك. وتظهر مخاطر السيولة الحكومية إذا أدى استمرار الجمود بشأن التمويل إلى 
استنفاد السيولة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية الكويتية، بما في ذلك الشريحة البالغة 3.5 مليار دوالر 

والمستحقة في مارس/آذار 2022، غير أن “موديز” ال تتوقع أن يحدث ذلك في الكويت.

A1 موديز تخفض التصنيف االئتماني للكويت إلى

وقــع  األردن  و العراق  مؤخــراً، عقداً لربط شــبكة الكهرباء بين 
البلدين. وبموجب العقد، فإن األردن ســيزود العراق في المرحلة 
األولى من المشروع بـ1000 جيغاوات/ساعة سنوياً، بعد استكمال 
شــبكة الربط بين البلدين، وتتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع 
قــدرة تبادل  الطاقــة  الكهربائية. وســيبدأ تزويد العــراق بالطاقة 
الكهربائية، بعد االنتهاء من إنشــاء محطة تحويل الريشة الجديدة 
باألردن، وخط  الربط الكهربائي  الذي يربط بمحطة تحويل القائم 

في العراق، بطول بنحو 300 كلم. وسيتم االنتهاء من هذه األعمال خالل 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

األردن والعراق يوقعان عقدا للربط الكهربائي
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أكــد محافظ البنك المركزي اإليراني، عبدالناصر همتي، أن 
اقتصاد البالد يمضي في طريق العودة للتوازن، بعد الصدمة 

التي أحدثها تفشي فيروس كورونا.
وكتــب همتي، في مدونــة على موقع التواصــل اإلجتماعي 
النمــو  إلحصائيــات  المبدئــي  التقريــر  أن  “إنســتغرام”: 
اإلقتصــادي للفصــل األول من العام االيرانــي الجاري )بدأ 
فــي 20 آذار/مــارس( الصادرة عن البنك المركزي، تشــير 
إلــى إنكماش قــدره 0.6- %، موزع على الترتيــب التالي: 
نمو قطاع الزراعة بنســبة 3.8+ % - نمــو قطاع الصناعة 

والتعدين  بنسبة 2.5+ % - نمو  قطاع الخدمات  1.6- % - نمو اإلقتصاد مع إحتساب  النفط  2.8- %.
وأضاف: هنالك 3 نقاط بهذا الصدد: اإلقتصاد يمضي في مســار العودة إلى التوازن بعد صدمة “كورونا”. النمو 
اإلقتصــادي للبــالد يبعث على اآلمل فــي ضوء المقارنة مع الــدول التي ال تواجه أي حظــر، ويواجه إقتصادها 
فيروس “كورونا” فقط - القطاع غير النفطي الوحيد الذي شــهد إنكماشــاً هو قطاع الخدمات، والذي كان متوقعاً 
تمامــاً بســبب القيود الصحيــة المتعلقة بالوقاية من الفيروس، لذا فإنه ليس مســتبعداً إســتعادة النمو في القطاعات 
غير النفطية في سياق أرقام النمو للشركات الصناعية خالل الشهرين الماضيين - انكماش اإلقتصاد مع إحتساب 
النفط ربيع العام الجاري مقارنةً مع العام الماضي أمر طبيعي، بســبب ضغوط العقوبات، وكذلك إنخفاض الطلب 
العالمي بسبب تفشي فيروس “كورونا”. من المؤمل أيضاً أن يعود هذا القطاع إلى طريق نموه مع الوتيرة األخيرة 

للصادرات النفطية.

عبد الناصر همتي

االقتصاد اإليراني في طريقه للعودة نحو التوازن

أفاد تقرير حديث بأن  ألمانيا  تخطط القتراض جديد بقيمة 96.2 
مليــار يورو )113.9 مليار دوالر أميركي( خالل العام 2021 

المقبل، لمكافحة تداعيات جائحة “كوفيد - 19”.
وأوضح التقرير الذي نشــرته وكالة رويترز، نقالً عن مصادر 
في وزارة المالية األلمانية، أن مسودة خطط  اإلنفاق  تتوقع كذلك 
أن تقــوم ألمانيا بإعــادة العمل بنظام كبح  الديون  الجديدة نســبة 

للناتج المحلي اإلجمالي بداية من عام 2022.
ومع تفشــي الوباء، أجبرت حكومة  المستشارة األلمانية  أنجيال 

ميركل على إطالق حزمة إنقاذ ضخمة لدعم االقتصاد، لتتجاوز السياسة السابقة بتقليص االتجاه نحو االقتراض.
وبموجب خطط اإلنفاق الحالية التي أعلنها وزير المالية األلمانية أوالف شولتز، فإن الحكومة ستعاني من عجز يبلغ 

42 مليار يورو في الفترة بين عام 2022 وعام 2024.

ألمانيا تخطط القتراض 113.9 مليار دوالر
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ســجل القطــاع الســياحي التونســي تراجعاً 
قياسياً على مستوى أعداد الوافدين والعائدات 
الماليــة، وذلك منــذ بداية الســنة حتى نهاية 
شــهر أغســطس/آب 2020، وقدر التراجع 
بنحو 75 % بالنســبة للعائدات، ونحو 74 % 
على مستوى الوافدين على المنشآت السياحية 

التونسية، بحسب )رويترز(.
واعتبــر وزير الســياحة التونســي، الحبيب 
عمــار، فــي تصريــح إعالمــي، أن قطــاع 

السياحة في تونس بات مهدداً اليوم باالنهيار، مشيراً إلى ضرورة الشروع في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية للقطاع، 
التي من شــأنها مضاعفة أدائه، والعودة إلى ســالف أرقامه القياســية، في إشــارة إلى توافد 9.5 مليون سائح على 
تونس خالل الموسم السياحي الماضي، وتوفير ما ال يقل عن 5 مليارات دينار تونسي )1.8 مليار دوالر أميركي( 

من العائدات المالية.
وأكــد عمــار، أنه يجري العمل على وضع خطة قصيرة األمد للمســاعدة على إنعاش القطاع الســياحي المتضرر 
من جائحة كورونا، وفق رؤية تشاركية مع المهنيين، وأنه سيتم قريباً تأسيس لجنة تنسيق بين اإلدارة والجامعات 

المعنية التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع السياحي.
يشار إلى أن الفنادق التونسية، عولت على السياحة الداخلية لتعويض جزء من خسائرها المالية الضخمة، غير أن 
هذه النوع من السياحة يمثل نسبة 10 % فقط من مجموع النشاط السياحي، وقد تراجعت أقل من ذلك بكثير نتيجة 

المخاوف من اإلصابة بفيروس كورونا، عالوة على تدهور القدرة الشرائية لمعظم التونسيين.

تراجع قياسي للسياحة التونسية

تعثر االنتعاش االقتصادي في الســعودية خالل األشهر األخيرة من المرجح 
أن يتواصل تدريجياً، بحســب تقديرات مؤسسة كابيتال إكونوميكس لألبحاث 
االقتصادية، التي توقعت أن ينخفض  الناتج المحلي  اإلجمالي للسعودية بنسبة 
13 % على أســاس ســنوي في الربع الثاني بعد تسجيل  انكماش  بنسبة 1 % 

على أساس سنوي في الربع األول من 2020.
وتتوقــع “كابيتال إيكونوميكس”، أن يظل التعافي بطيئًا حيث يلقي  التقشــف  

بثقله على القطاعات التي تواجه  المستهلك ، ويستمر تعليق العمرة في التأثير على قطاع السياحة، وال يزال  قطاع 
النفط  يمثل عبئاً رئيسياً على االقتصاد.

وخالل العام الجاري بأكمله تتوقع “كابيتال إيكونوميكس” أن ينكمش  االقتصاد السعودي  بنسبة 7.3 % هذا العام، 
فيما يُتوقع بحلول نهاية عام 2022 أن يظل الناتج المحلي اإلجمالي أقل بنسبة 5.5 % قبل انتشار الفيروس.

كابيتال  إكونوميكس: انتعاش  السعودية  سيكون بطيئًا
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تعرض قطاع  السياحة  العالمي لخسائر مالية حادة في 
النصف األول من العام 2020 الجاري، وسط تداعيات 
وباء كورونا. وكشفت  منظمة السياحة العالمية  التابعة 
لألمــم المتحدة، انخفــاض عدد الســائحين الوافدين 
65 % فــي الفتــرة بين شــهري كانــون الثاني/يناير 
وحتــى حزيران/يونيو الماضي، ما يترجم لخســائر 

مادية لعوائد الصادرات بقيمة 460 مليار دوالر.
وتعرضت الصناعة لفقدان 440 مليون سائح في أول 
6 أشهر من هذا العام، مع تصدر منظقة  آسيا  و المحيط 

الهــادئ  لقائمة األكثر تضرراً بانخفاض عدد الســائحين بنســبة 72 % مقارنة بالعــام الماضي.  وجاءت أوروبا في 
المرتبة الثانية بانخفاض 66 % في عدد الوافدين، يليها هبوط 57 % في  أفريقيا  و الشــرق األوســط ، ثم 55 % في 
األميركيتين. وعلى الرغم من تخفيف أكثر من نصف الوجهات الســياحية لقيود الســفر مع بداية شهر أيلول/سبتمبر 

2020، فإن العودة لمستويات السياحة المسجلة في 2019 قد تستغرق ما بين عامين إلى 4 أعوام.
وقال األمين العام للمنظمة، زوراب بولوليكاشفيلي، إن السفر الدولي اآلمن أصبح ممكناً بالفعل في أجزاء كثيرة من 

العالم، مطالباً الحكومات بمزيد من العمل مع  القطاع الخاص  لدفع حركة السياحة العالمية مرة أخرى.

460 مليار دوالر خسائر صناعة السياحة العالمية

أعلنت بريطانيا مؤخــراً، أنها توصلت إلى اتفاق للتجارة 
الحــرة مع اليابان، في أول اتفاق كبير تبرمه لندن لمرحلة 
ما بعد الخروج من االتحاد األوروبي “بريكست”. وأفادت 
وزارة التجــارة الدولية البريطانية فــي بيان، بأن المملكة 
المتحــدة أبرمت اتفاقاً للتجارة الحــرة مع اليابان، هو أول 
اتفــاق تجاري رئيســي لبريطانيا كدولة تجارية مســتقلة، 
موضحةً، أنه يفترض أن يســمح بزيادة حجم التجارة مع 
اليابان بما يقدر بـ15.2 مليار جنيه استرليني )19.5 مليار 

دوالر أميركي، 16.5 مليار يورو( سنوياً.
وأضاف البيان: تمت الموافقة على اتفاق الشراكة االقتصادية الشاملة بين المملكة المتحدة واليابان من حيث المبدأ من 
جانب وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، ووزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، في مكالمة فيديو. ويتوافق 
االتفاق مع اقتصاد المملكة المتحدة ويتضمن مزايا إضافية تتجاوز االتفاق التجاري بين االتحاد األوروبي واليابان، 
ما يمنح الشركات البريطانية المصدرة إلى اليابان ميزة تنافسية في عدد من المجاالت. وأكدت الوزراة، أن االتفاق 

سيساعد على خلق فرص عمل ودفع النمو االقتصادي في كل أنحاء المملكة المتحدة.

اتفاق للتجارة الحرة بين بريطانيا واليابان
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قدر معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم “سيبري”، 
أن حجــم اإلنفاق العســكري العالمي بلغ 1917 مليار 
دوالر أميركــي في العام 2019، في أعلى مســتوياته 
منــذ عــام 1988. وأشــار التقرير الذي نشــره معهد 
“سيبري”، إلى أن مجموع اإلنفاق العام الماضي كان 

أعلى بنسبة 3.6 % مقارنة بالعام 2018.
وكان حجــم اإلنفــاق العســكري للواليــات المتحــدة 
األميركيــة هو األعلى في العــام 2019، حيث أنفقت 
732 مليــار دوالر، لتتبعها الصين في المركز الثاني 
علــى القائمــة بحجم إنفــاق بلــغ 261 مليــار دوالر 
بحسب تقديرات “سيبري”، ومن ثم الهند بحجم إنفاق 

عسكري بلغ 71.1 مليار دوالر.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس 
عالميــاً علــى القائمــة، واألولــى عربياً بحجــم إنفاق 

عســكري بلغ 61.9 مليار دوالر بحســب تقديرات “ســيبري”. ويظهر اإلنفوغرافيك، الدول الـ10 األولى، ذات 
اإلنفاق العسكري األعلى في 2019.

حجم اإلنفاق العسكري العالمي في 2019

قالــت وزارة الخزانــة األميركيــة، إن جائحة فيــروس كورونا 
دفعت عجز ميزانية حكومة الواليات المتحدة إلى ما يزيد عن 3 
تريليونات دوالر في أول 11 شهرا من السنة المالية 2020، وهو 

ما يزيد على ضعفي الرقم القياسي السابق لعام بأكمله.
وكان عجــز الميزانية لشــهر آب/أغســطس 200 مليار دوالر، 
وهــو غير بعيد عــن العجز في آب/أغســطس 2019، وأقل من 
245 مليــار دوالر توقعهــا المحللون في اســتطالع رأي أجرته 

“رويترز”.
والعجز البالغ 3.007 تريليون دوالر منذ بداية العام هو تقريباً 3 أمثال عجز 1.067 تريليون دوالر في نفس الفترة 

قبل عام، وهو ناجم عن زيادة هائلة في اإلنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وكان الرقم القياسي السابق للعجز في فترة 11 شهرا 1.37 تريليون دوالر، والذي أعلنته وزارة الخزانة في 2009 
خالل األزمة والركود الماليين. وكان إجمالي عجز الميزانية في 2009 بأكملها 1.4 تريليون دوالر. مع اإلشارة إلى 

ان السنة المالية تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر من كل عام.

عجز الميزانية األميركية يتجاوز 3 تريليونات دوالر
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دخلت  أوستراليا  مرحلة ركود اقتصادي للمرة األولى منذ عام 
1991، بعــد أن تراجع ناتجها المحلّي اإلجمالي بنســبة 7 % 
في الربع الثاني من عام 2020 الجاري، بسبب تفشي فيروس 
“كورونا”. وكشف مكتب اإلحصاء األوسترالي، أّن هذا أكبر  

انكماش  ربع سنوي يعاني منه اقتصاد البالد في تاريخها، علماً 
بأّن  اقتصاد أوســتراليا  لم يتوقّف عن النمو حتّى خالل األزمة 

المالية العالمية في 2008.

أكبر انكماش اقتصادي أوستراليا منذ 1991

أعلن مكتب االحصاءات المركزي في  بولندا   عن انكماش  إجمالي  الناتج 
المحلي  البولندي بنســبة 8.2 % خالل الربع الثاني من 2020، وذلك 
مقارنة بنفــس الربع من العام الماضي. ويعد الربــع الثاني، أول فترة 
يظهر فيها تأثير إجراءات االغالق التي جرى فرضها الحتواء فيروس 
كورونا فــي منتصف آذار/مــارس 2020 على االقتصــاد البولندي. 
وتراجع الطلب المحلي بنسبة 9.5 % خالل الربع الثاني مقارنة بنفس 

الربع من 2019، في حين انخفضت  االستثمارات  11 %.

انكماش االقتصاد البولندي بنسبة 8.2 %

رفعــت وكالــة التصنيــف العالمية “ ســتاندرد آنــد بورز “ 
التصنيف االئتماني الســيادي طويل األجــل لألرجنتين إلى 
CCC+ بدالً من SD. واستشهدت الوكالة في قرارها بإتمام 
عمليات إعادة هيكلة مطولة لديون  العمالت  األجنبية بموجب 
القانــون المحلــي واألجنبــي. وقالت، إن اآلفاق المســتقبلية 
بشــأن التصنيف طويل األجل لألرجنتين مستقرة، لتأخذ في 
االعتبــار مخاطر االقتصاد الكلــي مقابل الحيز المالي الذي 

توفره العمليات المختلفة إلعادة هيكلة  الديون .
ويأتي إجراء الوكالة بعد أن أجرت  األرجنتين  مؤخراً، عملية إعادة هيكلة لديون بأكثر من 100 مليار دوالر أميركي 

من السندات المحلية.

“ستاندرد آند بورز” ترفع التصنيف االئتماني لألرجنتين
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8 مليارات دوالر قيمة الخسائر الناجمة عن إنفجار المرفأ

للســنة المالية 2020 - 2021 في حــدود 1.8 و2.2 مليار 
دوالر أميركي، مع الحاجة إلى مــا بين 605 - 760 مليون 
دوالر فــي المــدى القريــب )أيلول/ســبتمبر 2020( وبين 

1.18 - 1.46 مليار دوالر أميركي، على المدى القصير.
كما ان احتياجات إنعاش قطاع اإلســكان وإعــادة اإلعمار 
تقدر ما بيــن 220 - 265 مليون دوالر. تشــمل القطاعات 
االجتماعية األخرى ذات االحتياجات العالية للتعافي الثقافة 
والصحة، والتي تقدر بما يتراوح بيــن 250 - 310 مليون 

دوالر وبين 65 - 80 مليون دوالر، على التوالي.
تمتلــك الســياحة والتجــارة والصناعــة أعلــى تقديــرات 
الحتياجات التعافي وإعادة اإلعمار بين القطاعين اإلنتاجي 
والمالي، بين 170 - 210 مليون دوالر أميركي وبين 165 
- 205 مليون دوالر أميركي. ويتصدر النقل قطاعات البنية 
التحتية، مــع احتياجات تتــراوح بيــن 425 - 520 مليون 

دوالر.
وأدى االنفجــار إلى تفاقــم الظــروف االقتصاديــة للبالد، 
مع األخذ فــي االعتبار أن لبنــان كان قد علــق بالفعل، قبل 
وضغوط اجتماعية واقتصادية ضخمة.االنفجــار، في أزمــة كلية غير مســبوقة دفعته إلى كســاد، 

يتراوح إجمالي الضرر المباشــر الناتج عــن االنفجار في 
مرفأ بيــروت بيــن 3.8 و 4.6 مليــار دوالر أميركي، في 

القطاعات االجتماعية.
ويعتبر االســكان والثقافة األكثر تضرراً وبخسائر يتراوح 
مجموعها بين 1.9 - 2.3 مليار دوالر أميركي و1.0 - 1.2 

مليار دوالر أميركي على التوالي.
وتكبدت  الســياحة  والتجارة والصناعة معظــم الضرر، إذ 
تراوحت بيــن 170 - 205 مليــون دوالر أميركي و10 - 
125 مليون دوالر أميركي. وتركزت األضرار التي لحقت 
بقطاعات البنيــة التحتية على  قطاع النقــل  والموانئ، حيث 

تراوحت قيمته بين 345-280 مليون دوالر.
وكانت الخسائر المقدرة في قطاع  اإلسكان  هي األعلى، بين 
1.0 - 1.2 مليار دوالر أميركي، وقطاع النقل والميناء بين 
580 - 710 مليون دوالر أميركي، وقطاع الثقافة بين 400 

- 490 مليون دوالر أميركي.
وتشــير التقديرات إلى أن قطاع التجارة والصناعة قد تكبد 
خســائر تتراوح بين 285 - 345 مليون دوالر، يليه قطاع 

السياحة، بما يتراوح بين 190 و235 مليون دوالر.
وتقدر احتياجات إعادة اإلعمار والتعافــي في  القطاع العام  

أطلقت  مجموعة البنك الدولي ، بالتعاون مع  األمم المتحدة  و االتحاد األوروبي ، تقييماً سريعاً لألضرار 
واالحتياجات بعد االنفجار الذي حصل في  مرفأ بيروت ، لتقدير التأثير على الســكان واألصول المادية 
و البنيــة التحتيــة  وتقديم الخدمـات، وذلك باســتخدام البيانات األرضية واألدوات والتكنولوجية 

المتطـورة. وقدرت األضرار والخســائر التي لحقت باالقتصاد عند حـد أعلى بحوالى 8 مليار دوالر.
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بيفاني: لبنان تحّول الى فنزويال ثانية

األزمة.
ورأى، أّن التقاذف باألرقام الذي حصــل وعدم االتفاق مع 
الصندوق، أنتج تدهوراً أكبر لسعر صرف العملة المحلية، 

وراكم خسارة المودعين، وضرب االقتصاد ورفع البطالة.
اجحاف بحق “الزارد”

ورداً على ســؤال حول توقيت اســتقالته، علــى الرغم من 
أنه موظف منذ نحو 20 ســنة، قال: قاتلت دائماً وحاججت 
الوزراء وقراراتهم واعترضت عليها، لكن كل هذه االمور 
لم تكن تحدث علــى مرأى من االعالم، وجــاء 17 أكتوبر/

تشــرين األول، وبعدما وصلت األمور الى الحائط المسدود 
وجدت أّن استقالتي فيها مصلحة للبنان.

وأشــار بيفاني، إلى أنه حصــل اجحاف بحــق “الزارد”، 
بخصوص قولهــا، أن الدولة اللبنانية وضعــت خطتها ولم 
تستشــر الشــركة، موضحاً أنها قصة غيــر صحيحة، ألنه 
في األســاس على كل طــرف أن يقدّم خطته، ومــن ثم يبدأ 
التشــاور. ولفت الى أّن “الزارد” حاولت منــذ اليوم االول 
االتصــال بالمصــرف المركــزي والمصــارف، ولكن لم 
يستجب لها أحد. وقال: حكومة حسان دياب وضعت الخطة 
كما يجب، وكان يجب من بعد ذلك ان يبــدأ النقاش الجدي، 

لكن السياسيين عّطلوها.
وحول التدقيق الجنائي، قال بيفاني: صندوق النقد وكل دول 
العالم التي تتعاطى في الشــأن اللبناني، شدّدت على وجوب 

إجراء التدقيق.
تحديد الخسائر واالرقام

وحول مــا اذا كان يجب أن يبدأ التدقيق فــي مصرف لبنان 

تحــدث آالن بيفانــي، برنامــج تلفزيوني عبــر “فوربس” 
الشرق األوســط، فقال: إنه كان من الطبيعي على من يريد 
أن يمــارس قناعته أن يســتقيل “بعــد نفاذ الحلــول مع هذه 
الســلطة”، مشــيراً إلى أن صندوق النقد أعلن 4 مّرات أنه 
موافق علــى االرقام وعلى آلية احتســاب الخســائر وايضاً 

على خطة الحكومة.
البلد في حالة افالس

ورداً على ســؤال حول وضع لبنان االقتصــادي والمالي، 
قال بيفانــي، إن لبنان أصبح فعالً فنزويــال ثانية، وتابع بأن 
“البلد في حالة افالس، و60 % من الشعب تحت خط الفقر، 
األمن غير متوافر، والخدمات معدومة، كما ان المشتريات 

األساسية أصابها تضخم اسعار رهيب”.
أضاف، أنه يجب ان نتعلم مما سبق، وأن نتمتع بالحد االدنى 
من المســؤولية. أن نخرج من المصالــح الضيقة، وأن ندع 
المســار االصالحي بأخذ مجراه، موضحــاً، أن لبنان يريد 
حوكمة اخرى، ونظاماً محاســبياً قوياً، والخروج من فكرة 

أن لبنان “كل عمره هيك”.
نقص حاّد بالعملة األجنبية

وأوضح بيفاني، أن أولئك الذين هّربوا أموالهم لم يتعّرضوا 
ألي خســارة، ال بل األســوأ من ذلك، أنهم راكموا الخسائر 
على المودعين اآلخرين، بحيث أن تهريبهم لألموال ساهم 
في تراجع أكبر في ســعر صرف العملــة المحلية، ونقص 
حــادّ بالعملة األجنبية. وقــال معلّقاً على تجميــد المحادثات 
مع صندوق النقــد: أنا ال أقــول أنه أفضل مــا يمكن، ولكن 
هذا النظام لم يدع لنا ســوى صندوق النقد حالً للخروج من 

أفاد المدير العام السابق لوزارة المالية، 
في لبنان آالن بيفاني، أن الهندســات 
المالية لمصرف لبنان، لم تعَرض يومـًا 

على المجلس المركزي.
وأكـد أن األمــوال التي ُهّربـت قّدرهـا 
مصرف لبنان في الورقة التي قدمها إلى 
رئيـس الجمهورية ميشـال عون، بأكثر 
من 25 مليار دوالر أميركي، متابعاً بأنها 

قد تصل إلى 30 مليار دوالر.
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هذا الملف. وشدّد على أنّه ال يجوز أن يدفع المودع الصغير 
الثمن كما يحصل حالياً في اعتماد عدّة أسعار لسعر صرف 
الليرة وتاخير البدء بحل األزمــة، وقال: من الضروري أن 
يساهم من استفاد أكثر في إطفاء الخســائر ... وليس مقبوالً 
أن يتمّكن من اســتفاد من تهريب أمواله وصغار المودعين 

يدفعون الثمن.
وحول وجود عدّة أوراق تتم مناقشــتها، قال: لو سلمنا جدالً 
أنّه تّم تســييل ممتلكات الدولة الطفاء خســائر البنوك، فهذا 
الحل لن يؤمن ضخ عمالت صعبة فــي القطاع المصرفي 

واالقتصاد ولن يعيد األمور الى مسارها.
الهندسات المالية

وكشــف المدير العام الســابق لوزارة المالية، أن الهندسات 
المالية لمصــرف لبنــان، لم تعــَرض يوماً علــى المجلس 
المركزي. وأّكد بيفاني، أن الهندســات لــم يعرف بها فريق 
عمل وزارة المالية إال بعــد أن ظهرت في االعالم بعد فترة 

طويلة.
وكان وزير المال في حكومة تصريــف األعمال في لبنان، 
غــازي وزني، قــد أعلن انطــالق أولــى مراحــل التدقيق 
الجنائي في حســابات مصرف لبنان، في خطــوة تعني بدء 
مساعدات الجهات المانحة.تنفيذ خارطة الطريق إلصالح االقتصــاد والحصول على 

أو في وزارة المال، قال بيفاني: ال فرق أين يبدأ التدقيق في 
مصرف لبنان ام في وزارة المالية، لكن أهمية معرفة أرقام 
مصرف لبنان، تكمن في انها تحدد فعلياً الخسائر واالرقام. 
معتبراً أّن التدقيــق الجنائي بالطريقة التي ســينجز فيها لن 
يوصل الى مــكان، فالتدقيق ال يمكن أن يتــم بالفرض على 
الجهة التي يتــم فيها التدقيق )مصرف لبنــان( وليس عندما 
يعتبر المســؤول أنّه مســتهدف وهو في موقع المســؤوليّة 

والدفاع عن النفس.
وبّرر بــدء التدقيق في مصــرف لبنان لالجابــة على نقاط 
االســتفهام العديدة منها حجم خســائره الحقيقيــة، ولنعرف 
أين ذهبت األموال لدرس إمكانيّة اســتعادتها، ولنعرف من 
اســتفاد من الهندســات ومن تهريب االموال الــى الخارج 
في فترة إقفال المصارف، ففي مصــرف لبنان أكبر كم من 

االستفهام التي تساهم في التصحيح المالي.
ردم قسم من الهّوة

وقال بيفاني: كان هنــاك هدف للتدقيق المالــي الجنائي هو 
اســتخدام األموال التي نهبت واســتعادة أموال الهندســات 
الماليّة لردم قســم من الهّوة، أّما اليــوم التدقيق أصبح “رفع 
عتــب” وال نريــد اســتعادة األموال، فمــا هي الفكــرة من 
التدقيق؟ وهل العمليّة تتكئ على عمليّة إصالح كبيرة تحتّم 
الجديّة في التعامــل معها؟ برأيي قالئل من هــم جديّون في 
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تراجع كبير بإيرادات الدولة اللبنانية

في المقلب اآلخر، إنخفضت نفقات الدولة )موازنة وخزينة( 
بنســبة 16.34 % ســنويّاً لغاية حزيران/يونيو 2020 إلى 
حوالــى 6.84 مليــار دوالر أميركي، نتيجــة تراجع خدمة 
الدين بنسبة 50.61 % إلى نحو 1.35 مليار دوالر أميركي 
عقب إعالن الدولة في شهر آذار/مارس 2020 عن قرارها 

بالتوقّف عن تسديد سندات الدين بالدوالر األميركي.
باإلضافة إلى ذلك، إرتفعت النفقات على حساب الموازنات 
الســابقة بنســبة 10.40 % إلى حوالى 1.26 مليار دوالر 
أميركي، في حين تراجعت التحويالت إلى شــركة كهرباء 
لبنان بنسبة 39.55 % إلى 433.62 مليون دوالر أميركي 

نتيجة اإلنخفاض التاريخي في أسعار النفط.
من ناحيٍة أخــرى، ارتفعت نفقات الخزينة بنســبة 22.74 
% علــى أســاس ســنّوي إلــى 798.15 مليــون دوالر 

أميركي.
وفي هذا اإلطار، إرتفعت نســبة العجز من إجمالي النفقات 
مقابل 29.60 % في الفترة نفسها من العام السابق.إلى 32.52 % لغاية شهر حزيران/يونيو من العام 2020، 

في التفاصيل، فقد ألقت األزمة اإلقتصاديّة الكبيرة بظاللها 
على إيــرادات الدولــة اللبنانيــة )موازنة وخزينــة( والتي 
تراجعت بنسبة 19.81 % ســنويّاً إلى حوالى 4.61 مليار 
دوالر أميركــي، مــع تراجع اإليــرادات الضريبيّة بنســبة 
27.94 % إلــى 3.33 مليــار دوالر أميركــي، وإنخفاض 
اإليرادات غير الضريبيّة بنســبة 29.53 % إلى 632.62 

مليون دوالر أميركي.
ويعزى التراجع في اإليرادات الضريبيّة إلى:

- انخفاض إيــرادات الضريبة على القيمة المضافة بنســبة 
49.81 % إلى 564.43 مليون دوالر أميركي.

- انخفــاض اإليــرادات الجمركيّــة بنســبة 32.36 % إلى 
423.15 مليون دوالر أميركي.

- انخفاض اإليرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 22.46 % 
إلى 2.102.69 مليون دوالر أميركي.

أّما بالنــــسبة لإليرادات غيــر الضريبيّة، فقــــد تراجعت 
هــذه األخيرة أيضاً نتيجة تدنّي إيرادات اإلتّصاالت بنسبة 

44.38 % إلى 199.00 مليون دوالر أميركي.

انخفض العجز اإلجمالي للموازنة بنسبة 8.08 % حّتى شهر حزيران/يونيو 2020 إلى نحو 2.22 مليار 
دوالر أميركي، مقارنًة بعجٍز بلغ 2.42 مليار دوالر أميركي في الفترة نفسها من عام 2019.

في المقابل سّجل الرصيد األّولي عجزاً بقيمة 876 مليون دوالر أميركي حّتى شهر حزيران/يونيو 
2020، مقارنة بفائض بحدود 309 مليون دوالر أميركي في النصف األّول من العام 2019.
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442 مليار دوالر خسائر الحرب في سورية

المستدامة لعام 2030.
وقال بيان صدر عن اإلســكوا، تعقيبــاً على التقريــر، إنه رغم 
ضخامة األرقام، إال أنها “ال تلخص حجم معاناة الســكان الذين 
ُسجل 5.6 مليون شــخص منهم كالجئين، و6.4 مليون نازحين 
داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام األمــن الغذائي، و11.7 
مليون ال يزالون بحاجة إلى شــكل واحد على األقل من أشــكال 

المساعدة اإلنسانية”.
يذكر، أنه في66 تقرير نشــر فــي العام 2016، تــم تقدير حجم 
الخسائر التي تكبدتها سورية جراّء الحرب في السنوات األولى، 

بحوالى 259.6 مليار دوالر أميركي.
مواجهة األزمة

من جانب آخــر، تعتزم الواليات المتحدة تقديم مســاعدات مالية 
بقيمة 720 مليون دوالر لمواجهة األزمة اإلنسانية في سورية، 
بحســب نائب وزير الخارجيــة، ســتيفن بيجون، الــذي أكد أن 
األموال ســتذهب للســوريين داخل البــالد ولمن هــم في أمس 
الحاجة إليها فــي جميع أنحــاء المنطقة. وقال: تســببت الحرب 
في تكبد البالد خســائر اقتصادية فادحة تجاوزت أكثر من 442 
مليار دوالرخالل 8 ســنوات من الحرب بحسب تقديرات لجنة 
األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا )اإلســكوا( 
ومركز الدراسات الســورية في جامعة سانت أندروز. ومع هذه 
في عام 2011 ألكثر من 12 مليار دوالر أميركي.المساعدات سيرتفع الدعم األميركي لســورية منذ بداية األزمة 

تدهور حاد
ذكر تقريــر “ اإلســكوا”، أن 3 ماليين من األطفال الســوريين 
تقريباً خــارج المدارس فــي العــام الدراســي 2017 / 2018. 
وينذر الوضع بتفكك  النسيج  االجتماعي وبتدهور حاد في التنمية 
البشــرية، وقد خفض ترتيب ســورية من مجموعة البلدان ذات 
التنمية البشــرية المتوســطة إلى مجموعة البلــدان ذات التنمية 

البشرية المنخفضة.
ويشير التقرير، إلى أن 82 % من األضرار الناجمة عن النزاع 
تراكمت فــي 7 من أكثــر القطاعات طلبــاً لرأس المــال، وهي  
اإلسكان  و التعدين  واألمن والنقل والصناعة التحويلية و الكهرباء  
والصحــة. فبلغت أضــرار رأس المــال 117.7 مليــار دوالر، 
وخسائر  الناتج المحلي  اإلجمالي 324.5 مليار دوالر، ما يجعل 

مجموع الخسائر االقتصادية بحدود 442.2 مليار دوالر.
تعطل سالسل اإلنتاج

ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في 
سورية، بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54 % من المستوى 
الذي كان عليه في عام 2010. وانخفضت الصادرات السورية 
من 8.7 مليــار دوالر أميركي في عام 2010، إلــى 0.7 مليار 

دوالر أميركي في عام 2018.
وجاء هــذا التدهــور نتيجــة لتعطل سالســل اإلنتــاج والتجارة 
بســبب األضرار التي لحقت بالبنى التحتية األساســية، والقيود 
اإلقتصاديــة األحادية الجانــب التي فرضتها  الواليــات المتحدة  
األميركية واإلتحــاد األوروبي، فضالً عن هــروب رأس المال 
المالي والبشري إلى الخارج. ولم يصاحب انخفاض الصادرات 
انخفــاض مماثــل فــي  الــواردات ، مــا أدى إلى توســيع  العجز 

التجاري  وشكل ضغوطاً متزايدة على قيمة الليرة السورية.
الخروج من األزمة

واقتــرح تقريــر “اإلســكوا وجامعــة ســانت أنــدروز، ســبالً 
وتوصيات للخروج من األزمة، فبحسب التقرير، يشّكل اعتماد 
سياسات عامة تُحّسن بشكل مباشر نوعية حياة جميع السوريين، 
وإتاحة المجال لمجموعة أوســع من الجهات الســورية وإحياء 
المبــادرات المجتمعية الســورية، وتفعيل التعــاون االقتصادي 
والثقافي واالجتماعي على المســتوى المحلي، أساساً يُبنى عليه 
إلعادة إعمار البالد وتصويــب الجهود نحو تحقيق خطة التنمية 

كشف تقرير للجنة  األمم المتحدة  “ اإلسكوا “ وجامعة “سانت أندروز”، عن خسائر اقتصادية فادحة تفوق 
442 مليار دوالر تكبدتها سورية جّراء الحرب، بحلول نهاية العام الثامن من النزاع. وحمل التقرير عنوان 
“سورية : بعد 8 سنوات من الحرب”. ووفقاً للتقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة بين العام 2011 و 2019، فإن 

الرقم ال يعّبر عن معاناة الشعب السوري، حيث أن 11.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية.
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“موديز” تخفض التصنيف االئتماني لالقتصاد التركي

مأزق اقتصادي
يذكر، أن العجز في ميزان المعامالت التجارية يعني أن الواردات 
إلى تركيا أكبر من صادرتها، وهذا مؤشــر إضافــي على المأزق 
المالي واالقتصادي للبــالد التي فقدتها عملتهــا، الليرة 20 % من 

قيمتها منذ مطلع العام 2020 الجاري.
وقالت وكالــة “رويتــرز”، إن التراجــع في ميــزان المعامالت 
التجارية يرجــع إلى ارتفاع كلفة الواردات )جزئياً بســبب تداعي 
الليرة(، باإلضافة إلى االنخفاض الحاد للســياحة بســبب فيروس 

كورونا.
وكانــت تركيا قد حققــت عائدات قــدرت بنحو 34 مليــار دوالر 
أميركي في عام 2019، من قطاع الســياحة، التي تشــكل دعامة 
أساســية القتصاد البالد، بعد أن اســتقبلت نحو 50 مليون سائح، 
بحســب بيانــات “تــرك ســتات”، معهــد اإلحصــاءات التركي 

الرسمي.
وتوقعــت الســلطات التركية أنها ستســتقبل 85 مليون ســائح في 
2020، وتحقــق عائــدات قدرهــا 40 مليــار دوالر أميركــي، 
التركية.لكن هــذه التوقعات انهــارت بفعل أزمــة كورونا وانهيــار الليرة 

خفضــت وكالــة “موديــز” التصنيــف االئتمانــي 
لتركيا، التصنيف االئتماني لتركيا من “بي 1” إلى 
“بي 2”، حســبما نقلت وكالة بلومبيــرغ، مرجعة 
ذلك إلى أن نقاط الضعف الخارجية للبالد ستتسبب 
على األرجح في أزمة بميزان المدفوعات، هذا إلى 

جانب “تآكل” الهوامش المالية االحتياطية.
من جانبــه، أعلــن الرئيــس التركي رجــب طيب 
أردوغــان، أن اقتصــاد بــالده يحقق قفــزات نحو 
األعلى، واعتبر أن تصنيــف وكالة موديز “القيمة 
له”. وقال مخاطبــاً وكاالت التصنيــف االئتماني: 
“افعلوا ما تريــدون، تصنيفكم ال قيمة لــه، الحقيقة 

واضحة، والحقائق التي بين أيدينا مختلفة كثيراً”.

عجز مالي
وتشــير األرقام إلــى تراجع فــي احتياطــات النقد 
األجنبي التركية باســتثناء الذهب بأكثر من 40 % 
هذا العام إلــى 44.9 مليــار دوالر أميركي، األمر 
الذي يفرض ضغوطاً على قــدرة البالد في الحفاظ 

على ميزان مدفوعاتها.
ومؤخراً، قال البنك المركــزي التركي، إن ميزان 
المعامالت الجارية ســجل عجزاً قدره 1.82 مليار 
دوالر أميركــي فــي شــهر تموز/يوليــو 2020، 
في رقــم المس تقريبــاً توقعــات بهذا الشــأن، وقد 
يتفاقـــم هذا العجـــز أكثر في األشـــهر المقبلة في 
ظل مؤشــــرات عديـــدة منها فيــروس “كورونا” 
وتداعياته. وكان متوســط التوقعات في اســتطالع 
رأي أجرتــه وكالة “رويتــرز” يظهــر أن العجز 
التجاري فــي تركيا ســيصل إلــى حــدود ملياري 

دوالر أميركي.

التركي، مؤكدة على  باالقتصاد  يتعلق  أبقت وكالة “موديز” على نظرة سلبية مستقبلية فيما 
“تدهور أسرع من المتوقع” في مؤشرات البالد المالية. وأشارت الوكالة في بيان، إلى أنه “من المرجح 

أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات”.
وأضافت: “مع زيادة المخاطر المرتبطة بملف تركيا االئتماني، تبدو المؤسسات المالية غير قادرة 

على مواجهة هذه التحديات بفعالية”.
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أشــار تقريــر صادر عــن نقابة المهندســين في بيروت 
وطرابلــس، إلى انخفــاض عدد رخص البنــاء )بمعدل 
50,2 %( ومســاحات البنــاء، إضافــة إلــى انخفــاض 
األشغال الفندقي، من 70 % خالل األشهر الستة األولى 
من 2019 الى 13 % لفنس الفترة من 2020. وانخفض 
المعــدل الوســطي الجــرة الغرفة مقارنة بيــن الفترتين 
مــن 199 دوالر الــى 130 دوالر مع انخفــاض العائد 
االقتصادي للغرفة  بمعدل 88,2 % من 138 دوالر الى 
16 دوالر. وعزا التقرير التراجع في بيروت الى األزمة 

اإلقتصادية والتحركات الشعبية وانخفاض سعر الليرة وارتفاع التضخم والبطالة والقيود الناتجة عن كورونا، وهي 
العوامل نفســها التي لعبت دوراً في التراجع الملحوظ الحاصل في قطاع العقار لجهة عدد رخص ومســاحات البناء. 
فضالً عن عوامل اضافية ساهمت في تراجع عدد الرخص منها وجود فائض بناء تراكم خالل السنوات الماضية ما 
يمنع زيادة اشباعه برخص بناء جديدة، فضالً عن توقف قروض المصارف وارتفاع أسعار مواد البناء وشح الدوالر 
وارتفاع سعره مقابل الليرة والقيود على السحوبات المصرفية. كذلك، تراجعت مساحات البناء من 4,116,099 متر 
مربع الى 2,050,550 مترا مربعاً. وجاءت بيروت والبقاع في أدنى الئحة التراجع في عدد الرخص والمســاحات 
بنســبة 83,7 % و54,6 % علــى التوالي. وحلت منطقة جبل لبنــان األولى في عدد الرخص بحصة 33,7 % من 

المجموع يليها الجنوب 22 % والشمال 21,5 % والنبطية 11,9 % والبقاع 2,2 % وبيروت 2,2 %.

انخفاض عدد رخص البناء في بيروت خالل النصف األول 2020

تُظهر األرقام الصــادرة عن  مصرف لبنان  أن 
شحنات األســمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط 
البنــاء ، تراجعت بنســبة 52.0 % ســنويًا في 
النصف األول من عام 2020. وبلغت شــحنات 
األســمنت فعليًــا حوالــي 748,324 طنًــا في 
النصــف األول من عــام 2020، انخفاضاً من 
1,559,797 طــن في الفتــرة المقابلة من عام 
2019، مما يعكس ضعف نشــاط البناء وســط 

أزمة اقتصادية حادة. وتباطأت اتجاهات العرض في سوق  العقارات  اللبناني بشكل حاد، ولم تؤد األزمة االجتماعية 
واالقتصادية األخيرة إال إلى تفاقم هذا االتجاه. وال يزال لدى البالد مخزون من العقارات الســكنية المعروضة للبيع 
التي تراكمت خالل السنوات القليلة الماضية. هذا األخير آخذ في التراجع ولكنه ال يزال غير مهم ويجب استيعابه قبل 

أن يكون من المنطقي لمطوري العقارات التفكير فيما يتعلق ببدء مشاريع جديدة اليوم.

تراجع شحنات  االسمنت  52 % في النصف األول
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نشــرت على  مواقع التواصل االجتماعي  صورة من تنفيذ 
أعمال أكبر صومعة تخزين سكر بالعالم، الخاصة بمصنع 
القناة للســكر الذي يشرف بناؤه على اإلنتهاء. وتبلغ طاقة 
إنتاج مصنع القناة، 900 ألف طن من  الســكر  سنوياً، كما 
يجري استصالح أكثر من 180 ألف فدان لزراعتها ببنجر 

السكر، وذلك بمركز ملوي  محافظة المنيا .
وتقوم  مصر  ببنــاء المصنع بالتعاون مع اإلمارات، حيث 
أنه من المقرر أن يتم اإلنتهاء من تشييد المصنع الواقع في 
غرب المنيا في تشرين األول/اكتوبر 2020، على أن يبدأ 

اإلنتاج في شباط/فبراير 2021.
وأكدت شــركة القناة المســؤولة عن المصنع في تصريحات ســابقة، أن المصنع هو أكبر مصنع لســكر البنجر في 
العالم بإستثمارات تبلغ نحو مليار دوالر، إلنتاج ما يزيد على 900 ألف طن سنوياً، بجانب تنمية وإستصالح 181 
ألف فدان من األراضي الصحراوية بإســتخدام  المياه  الجوفية، إلنتاج 2.5 مليون طن من بنجر الســكر في الســنة، 
ومحاصيل إســتراتيجية أخرى مثل  القمح  و الذرة  والحمص. ويســهم المشروع في ســد 75 % من الفجوة بين إنتاج 
السكر وإستهالكه في مصر، والتي تبلغ 1.1 مليون طن سنوياً. كما سيسهم بإحالل واردات بقيمة 900 مليون دوالر 

سنوياً، وأنه سيصدر منتجات ثانوية بقيمة تصل إلى 120 مليون طن سنوياً.

مصر تبني أكبر صومعة تخزين سكر بالعالم

استعانت شركة العقارات “اسكندر  ووترفرونت هولدنغز، 
ببنــوك للمســاعدة فــي االســتعداد لطــرح عــام أولي في  

كوااللمبــور  لجمع 5 مليارات رينجــت )1.2 مليار دوالر 
أميركــي(، في أكبر اكتتاب في الدولــة الواقعة في جنوب 

شرق  آسيا  منذ عام 2012.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي، ليم كانغ هو، أن 
الشــركة العقارية تعمل مع بنوك منها “بنك أوف تشــاينا” 
و”سي آي إم بي هولدينغز” بشأن  االكتتاب العام  المخطط 

له. وتخطط الشركة لتقديم طلب إلى الجهات المنظمة الماليزية  خالل شهرين، وأن القيمة المحتملة لألسهم التي سيتم 
بيعها تزيد عن 20 مليار رينجت.

وأضاف ليم، “أن الشــركة كانت تهدف في األصل إلى إدراج أســهمها في البورصة المحلية هذا العام، ولكن تأجلت 
الخطة إلى النصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثير جائحة كورونا”. كما تخطط أيضاً في إدراج ثاني في الصين 

أو  هونغ كونغ  بعد طرحها العام في كوااللمبور.

شركة عقارات تخطط ألكبر اكتتاب في ماليزيا
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وافق الملك الســعودي، سلمان بن عبد العزيز، على إعفاء المستثمرين مع 
البلديــات بنســبة تصل إلي 25 % مــن أجرة العقارات البلديــة لذلك العام 
مــن أجــل التخفيف من آثار جائحــة كورونا. وقال وزير الشــؤون البلدية 
والقروية ووزير اإلســكان المكلف، ماجــد الحقيل، إن اإلعفاءات تتضمن 
كافة األنشطة االقتصادية، باستثناء القطاع البنكي والمالي والمرخصين من 
قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، فضالً عن وسطاء 
التأمين و شــركات التأمين وَمن يماثلهم في النشــاط، والشــركات المشغلة 
إلــي اإلتصاالت. كما يُســتثنى من اإلعفــاء: المــدارس األجنبية واألهلية 

والجامعات )قطاع التعليم(، والتموينات واألسواق المركزية الغذائية . وأضاف، أنه يشترط االستحقاق أيضاً والتزام 
المستأجر بإعفاء المستأجرين في الباطن على الموقع نفسه من دفع نسبة 25 % من األجرة السنوية إلي مدة سنة.

يُذكــر، أنه يســتفيد مــن االعفاء أكثر من 50 ألف منشــأة، بمبالغ ماليــة تتخطي الـ)570( مليــون لاير، وهي قيمة 
اإلعفاءات من أجرة العقود.

الملك سلمان يعفي المستثمرين من 25 % من أجرة العقارات

أعلنــت مدينة الملك عبــد هللا االقتصادية عن توقيعها 
مؤخــراً اتفاقيــة تعــاون مشــترك مع البنــك األهلي 
التجاري، يقــدم بموجبها البنك حلوالً تمويلية متوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلســالمية، للعمالء الراغبين في 
االســتفادة من العروض الســكنية أو شــراء وحدات 
جاهــزة أو أراٍض ســكنية في مختلف أحيــاء المدينة 
االقتصادية، وفقاً لشــروط ومعايير التمويل المعتمدة 
لدى البنك. وستســهم هذه الشراكة في تطوير السوق 

العقارية عن طريق توفير الحلول التمويلية العقارية لمختلف شــرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية، 
وكذلك تقديم تسهيالت عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك األهلي الذين يرغبون في االستفادة من العروض 
الســكنية بالمدينة االقتصادية. وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد هللا االقتصادية، أحمد إبراهيم لنجاوي: نســعد 
اليوم بالتعاون مع البنك األهلي التجاري، ليكون بنكاً معتمداً لتمويل مختلف المنتجات بالمدينة االقتصادية، وتأتي هذه 
الشراكة االستراتيجية في إطار جهود المدينة االقتصادية الهادفة إلى تعزيز حلول سكنية متنوعة تناسب كل مستويات 

الدخل وتتماشى مع تطلعات )رؤية المملكة 2030(.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ“األهلي التجاري”، فيصل بن عمر السقاف: نفخر بالتعاون مع مدينة الملك عبد هللا 
االقتصادية، حيث تندرج هذه الشراكة ضمن المبادرات التي نسعى من خاللها إلى توسيع العمليات التمويلية وتيسير 

تملك المواطنين للسكن.

اتفاقية تمويلية بين “األهلي التجاري” ومدينة الملك عبد اهلل
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مشروع ضخم بعمق آالف األقدام تحت جبال األلب

 Gotthard Base نفق للســكك الحديدية في العالم، وهو
Tunnel، ويبلغ طوله 57 كيلومتراً.

 Gotthard تُعد المشــاهد الطبيعيــة الخالبة على طريــق
الجبلي شــهيرة حــول العالــم. ولكــن أدت منحنيــات هذا 

الطريق إلى الحد من سعة وأوزان القطارات.
وســيتم التقليل من مدة رحــالت المســافرين الدوليين بين 
زيوريخ وميالنو إلى ســاعتين ونصف فقط، وذلك مقارنةً 
باألربع ســاعات التي كانت تُســتغرق عند استخدام مسار 

Gotthard القديم.
المسارات الحلزونية

ومن الالفــت للنظــر، أنه مــن خــالل تجنب المســارات 
الحلزونية التي اشــتهر بها الطريق الجبلي القديم، يختصر 
GBT المســافة بيــن زيورخ وميالنــو بمقــدار 25 ميالً. 
وأدت مدة الرحالت األقصر إلى زيادة عدد الركاب بنسبة 

30 % في األشهر التي تلت االفتتاح.
وتُعد شركات الشحن المستفيدة الرئيسية من النفق الجديد، 
إذ أنهــا ستكتســب ســعة أكبــر، وتكاليــف أقــل، وأوقات 

رحالت أقصر. 

من المقرر افتتاح نفــق Ceneri Base Tunnel جنوب 
سويسرا، في ديســمبر/كانون األول من عام 2020. وقال 
 ،Swiss Federal Railways الرئيس التنفيذي لشركة
فينســينت دوكروت، للصحفيين: “إنه الجــزء األخير من 
األحجية”، وفقاً لـ“رويترز”. وأضاف: “لقد تحقق الهدف 

المتمثل في عمل خط مسطح عبر جبال األلب”.
أطول نفق للسكك الحديدية

يشــكل CBT، وهو واحــد من األنفــاق الثالثــة الجديدة، 
طريقاً غير منقطع للســكك الحديدية من ميناء روتردام في 
بحر الشــمال الهولندي، إلى مدينة جنوة اإليطالية التي تقع 
على البحــر األبيض المتوســط. وفي قلبــه، يتواجد أطول 

ُيعد نفق Ceneri Base Tunnel، الذي يبلغ طوله 25 مياًل (40.2 كيلومتر)، القسم األخير من خط سكة 
حديدية جديدة عالية السرعة تتوغل في أعماق جبال أوروبا بهدف تقليل أوقات التنقل بشكل كبير 

عبر القارة.
ففي عمق آالف األقدام تحت جبال األلب السويسرية، يصل مشروع هندسي ضخم قيد اإلنشاء 

إلى مراحله األخيرة بعد افتتاح نفق جديد ضخم.
وُتعد هذه لحظة تاريخية في تطوير خطوط السكك الحديدية عبر جبال األلب، والتي من المقرر أن 

تكون قيد التشغيل في ديسمبر/كانون األول 2020.
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الحديدية كلما أمكن ذلك.
وينقل مسار Lötschberg كمية كبيرة من الشحنات على 
قطارات تُعرف باسم rolling motorway، ويتم عبرها 
نقل عربات متخصصة بين جنوب ألمانيا وشــمال إيطاليا 
من أجــل تجنب الطــرق الســريعة المزدحمة عبــر جبال 

األلب.
وسائل نقل أفضل

يذكر، أن نفق Semmering base، والذي يكلف 3.65 
مليار دوالر أميركياً، سيشــكل أيضاً طريقــاً جديداً وأكثر 
ســرعة مــن العاصمــة النمســاوية، وأوروبا الوســطى، 
وصــوالً إلــى البحــر األدرياتيكي عنــد افتتاحه فــي عام 

 .2027
ويبدو أنه ســيتم تســليم كل هــذه األنفاق في وقــت متأخر 
مقارنة بالوقت الذي تــم التخطيط له، كما تتجــاوز كلفتها 

ميزانيتها األصلية بشكل كبير.
ومهما كانت الحجج المؤيدة أو المعارضة لهذه المشــاريع 
الضخمة، فمن شــأن االتجاه نحو وســائل نقــل أفضل من 
ناحية بيئية، إلــى جانب مطالــب زيادة الكفــاءة، وخفض 
التكاليف، أن يضمن أن هذا الجيل الجديد من األنفاق تحت 
األوروبي وقطاع السفر خالل العقود القادمة.جبال األلب ســيلعب دوراً رئيســياً في تطويــر االقتصاد 

وستســتفيد مجتمعات جبال األلب التــي تتواجد على طول 
الخط القديم من النفق أيضاً، وذلك بعد المعاناة من ضجيج 

السكك الحديدية لعقود.
خطوط عالية السعة

وأكد محرر مجلة Today’s Railway Europe، كيث 
بارو، علــى قيمة خط الســكك الحديدية الجديد هــذا قائالً: 
يُعــد نفقــي GBT وCeneri من المشــاريع ذات األهمية 
الدولية، فهمــا يتغلبان على قيد تاريخــي كبير على محور 
السكك الحديدية الرئيسي بين الشمال والجنوب عبر جبال 

األلب، وفقاً لما ذكره.
ويُعد نفق GBT بمثابة جزء من مشــروع أوســع يُعرف 
 New Trans-Alpine Railwaysبشــكل رســمي بـــ
لتوفير خطوط سكك حديدية عالية السعة بين شمال أوروبا 
وإيطاليا. ويوجد أيضاً نفق أساســي ثــاٍن يعمل في الغرب 

أيضاً، وهو يربط بين بازل، وبيرن، وميالنو.
حماية جبال األلب

ومنذ عام 2007، وفر نفــق Lötschberg Base طريقاً 
أقصر تحت جبال األلــب البرنية. ولحمايــة مناطق جبال 
األلب الحساســة من زيــادة حركة المرور علــى الطرق، 
والزيادة المتوقعــة لحركة المــرور في المســتقبل، يعمل 
االتحاد السويسري على نقل الشحن من الطرق إلى السكك 
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ارتفاع في طباعة العملة اللبنانية

النقد المصدر تبعاً للفئات
يذكر، أنه في نهاية العام 2019، وصلت قيمة النقد المصدر إلى 
11,153 مليار ليرة لبنانيــة، موزعة على الفئــات النقدية، كما 
في )الجدول رقم2*(، حيث أن الفئات النقدية من فئة 100 ألف 
المصدر.ليرة لبنانية و50 ألف ليرة لبنانية تشكل نسبة 88.6 % من النقد 

بحســب دراســة نشــرتها “الدولية للمعلومات”، فقد ارتفع النقد 
المصدر منذ بداية العــام 2019 وحتى نهايتــه، بمقدار 4,465 
مليار ليرة لبنانية، أي بنسبة 66.1 %، ويبيّن )الجدول رقم1*( 
ارتفاع العملــة المصدرة خــال األعــوام 2010 - 2020. أما 
االرتفاع الكبير، فقد حصل في األشهر األربعة األخيرة من العام 
وبلغ 3,328 مليار ليرة لبنانية، أي بمتوسط شهري 832 مليار 

ليرة لبنانية.
وخال الفترة الممتدة بين عــام 2010 وعام 2019، ارتفع النقد 

المصدر بمقدار 7,145 مليار ليرة لبنانية، أي بنسبة 178 %.
مع اإلشــارة إلى أنه ليس هناك أرقاماً دقيقة عــن النقد المصدر 
حتى نهاية شهر آب/أغسطس 2020، لكن بعض األرقام السرية 
تشــير إلى أنه قد وصل إلى 15 ألــف مليار ليــرة لبنانية، وهو 

مستوى كبير وخطير سيسبب ارتفاعاً في نسبة التضخم.
هل تجاوز مصرف لبنان القانون؟

تبعاً لنص المادة 47 من قانون النقد والتســليف، يُمنح مصرف 
لبنان دون ســواه، امتياز إصدار النقد المنصــوص عليه بالمادة 

العاشرة.
ونصت المادة 69: “على المصرف )مصــرف لبنان( أن يبقي 
في موجوداتــه أمواالً من الذهــب ومن العمــات األجنبية التي 
تضمن تغطية النقد اللبناني تــوازي 30 % على األقل من قيمة 
النقد الذي أصدره وقيمــة ودائعه تحت الطلــب، على أن ال تقل 
نســبة الذهب والعمــات المذكورة عــن 50 % من قيمــة النقد 

المصدر”.
واستناداً إلى هذا النص، فإن مصرف لبنان لم يعد يملك احتياطاً 
من العمات األجنبيــة أو أن هذا االحتياط هو أقــل من ملياري 
دوالر أميركي وفق أفضل التقديرات، ولكنه يملك احتياطي من 
الذهب تقدر قيمته حالياً بنحو 19 مليــار دوالر أميركي، أي ما 
يوازي نسبة 190 % من النقد المصدر، وهي نسبة عالية تفوق 
النســبة المحددة قانوناً. ولكن ارتفاع النقد بالليرة اللبنانية خال 
هذه الفترة القصيرة في ظل الركود االقتصادي يؤدي إلى ارتفاع 
نسبة التضخم وتآكل القدرة الشــرائية بالليرة اللبنانية. وإذا كان 
القانون يســمح بطباعة المزيد من العملة اللبنانيــة فإن التوقيت 

والواقع االقتصادي ال يسمحان بذلك.

في ظل األزمة االقتصادية التي يمر بها لبنان منذ سنوات، والتي تفاقمت منذ منتصف العام 2019، 
عمد مصرف لبنان إلى طباعة المزيد من العملة اللبنانية لتمكين الدولة من تسديد المستحقات 

المالية المتزايدة عليها السيما الرواتب واألجور.
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فرانس برس: مرفأ بيروت مرتٌع للفساد

وأشار  شمس الدين، الى أّن عمليات التهريب تتّم في معظم 
األحيــان “عبر جمعيــات خيريــة وهمية تســتحصل على 
مرسوم من الحكومة يعفيها من الرســوم الجمركية ... فيما 

يعرف الجميع حقيقة األمر”.
رشاوى بحسب البضائع

ويبيّن التقرير األمني، بحسب “فرانس برس”، أّن موظفي 
المرفأ من أصغرهم إلى أكبرهم وعناصر األجهزة األمنية 
الذيــن يعملون فيــه أيضاً، يتلقون رشــاوى تتنوع بحســب 
البضائــع التــي يســّرعون تمريرهــا أو يخفّضون رســوم 
مرورهــا أو يغّضــون النظــر عنها. علــى ســبيل المثال، 
يتقاضى، وفق التقرير، رئيس كل فرقة مشرفة على المدخل 
الرئيســي للمرفــأ 200 ألف ليرة عن الســيارة المســتعملة 
لتســهيل خروجها. ويتقاضــى آخرون في الجمــارك أيضاً 
حصتهم على السيارة المستعملة، ومهمتهم تخفيض قيمتها 

في عملية التقييم، وبالتالي تقليل كلفة الضريبة عليها.
أمــا مــا هــو أخطــر مــن ذلــك، بحســب التقريــر، فهــو 
“الممنوعات” كالســالح والمخــدرات مثالً، التــي تهّرب 
باألشعة السينية “السكانر”، هو الوحيد في المرفأ، معطل.أحياناً داخل سيارات مستعملة. والمفارقة، أّن جهاز الكشف 

قــال الباحــث محمد شــمس الديــن، مــن مركــز “الدولية 
للمعلومات”، الذي نشر دراسات عدة حول الفساد والتهّرب 
الضريبي فــي لبنان لوكالــة فرانس برس، يُعــدّ المرفأ من 
أكثر المرافق فسادا، وأضاف: ليست هناك رقابة فعلية من 
الحكومة عليه، سواء على جباية األموال أو إنفاقها. مؤكداً، 

أن “نظام المحاصصة ذاته في الدولة ينطبق على المرفأ”.
اتفاق ضمني

ويسّمي تقرير أعدّه جهاز أمني قبل أشــهر واطلعت وكالة 
فرانس بــرس على نســخة منــه، باإلســم 5 موظفين على 
األقل في مفرزة الجمارك في قســم معاينة البضاعة، “يُمنع 
اســتبدالهم”، وفق ما ورد فيــه. ويورد بالتفصيــل تبعيتهم 
لمسؤولين محسوبين بدورهم على قوى سياسية، بحسب ما 
ورد في تقرير )أ.ف.ب(. ويفّصــل التقرير كيفية تقاضيهم 
وغيرهم مــن موظفــي المرفــأ الرشــاوى لقــاء معامالت 
إخراج البضائع من المرفأ. وال يجزم الخبراء إن كانت هذه 
المداخيل غير القانونية تســتفيد منها األحزاب مباشــرة، أو 

فقط الموظفون المحسوبون عليها.
تهّرب وتهريب

يذكر، أنه حتى وقوع االنفجــار، كان لبنان يعتمد في غالبية 
عملياتــه التجارية علــى المرفأ الــذي تمّر عبــره أكثر من 
70 % من البضائع المســتوردة، في بلد يعتمد أساســاً على 
االســتيراد. وتبلغ إيرادات إدارة المرفأ الســنوية نحو 220 
مليون دوالر أميركي، يعود منها 60 مليوناً فقط إلى خزينة 
الدولة، وفق شــمس الدين، الذي يوضح أّن الباقي يفترض 
أنّه يُستخدم للرواتب واألجور ولتطوير مرفأ، “إاّل أننا فعلياً 

ال نعرف إلى أين يذهب”.
أما في ما يتعلق بالجمارك، فيُقــدّر حجم التهّرب الجمركي 
سنوياً، وغالبيته من المرفأ، بين مليار وملياري دوالر، في 
بلد راوح العجز في الموازنة فيه خــالل العامين الماضيين 

بين 5 وأكثر من 6 مليارات دوالر.

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” (أ.ف.ب) تقريراً شاماًل سّلطت فيه الضوء على 
الفساد الذي كان مستشرياً في مرفأ بيروت قبل انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020. وجاء في 
التقرير: في مرفأ بيروت، تهريب وتهّرب ضريبي ورشاوى وأرباح مناقصات ومزادات علنية مشكوك 

بها، ورواتب خيالية يستفيد منها موظفون على مستوى رفيع محسوبون على القوى السياسية.
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معدل وسطي للبنان في مؤشر الرأسمال البشري

محلياً، ســجل لبنان نتيجة 0,52 في مؤشر الرأســمال البشري 
للعام 2020، وهي النتيجة نفسها عن العام 2018. بمعنى آخر، 
من المرتقَب أن يصل األطفال الذيــن يولدون اليوم في لبنان الى 
52 % فقط من اإلنتاجيّــة التي كان من الممكــن أن يتمتّعوا بها 
عندما يكبرون لو اســتفادوا من مســتويات تعليم وصحة كاملة 

مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 56 %.

عامل النجاة
وفــي التفاصيل، وفيما يخــّص عامل “النجاة”، فقــد حقَّق لبنان 
نتيجــة 0,99 في معيــار “احتماليّــة النجاة حتى عمــر الخمس 
سنوات”، أي أنّه من المرّجح أن يعيش 99 % من األطفال الذين 
يولَدون في لبنان حتّى عمر الخمس سنوات. بالتوازي، بَلَغ عدد 
السنوات المتوقَّعة في المدرسة، والمعدَّلة بحسب مستوى التعليم 
في لبنــان 3.6 أعوام، وهو نوعاً ما في الوســط مقارنة مع باقي 
البلدان. ووصل معدل عدد الســنوات المتوقعة في المدرسة الى 

10,2 أعوام.
كما بَلَغ مؤشــر نتائــج التعليــم المنّســقة 390 )علمــاً أّن نتيجة 
300 تعكس الحدّ األدنــى من التحصيل العلمــي، فيما أّن نتيجة 
625 تعني تحصيالً علميــاً متطّوراً(. أما في مــا يتعلق بمعيار 
“الصحة” فقد وصل معــدّل “نجاة البالغين” في لبنــان إلى فقد 
األطفال.93.0، مع غياب أي إحصاءات حول معداّلت مشاكل النمو لدى 

أصدَر البنك الدولي تقرير تحديث مؤّشر الرأسمال البشري للعام 
2020، مسلطاً الضوء على كلفة عدم اتّخاذ اإلجراءات الالزمة 
في هذا الشأن. ويطلق البنك سلسلة حلول لمعالجة هذا التفاوت. 
وكان تقرير مؤشــر الرأســمال البشــري أطلق في العام 2018 
كجزء تابع لمشروع الرأسمال البشــري كمحاولة دوليّة لتمكين 
األطفال من بلوغ كامل إمكانيّاتهم. ولكن التقرير ذكر أّن تفّشــي 

فيروس كورونا يهدّد بتدمير كامل بين الفقراء والضعفاء.

حماية الرأسمال البشري
ويقترح التقرير اتّخاذ تدابير طارئة لحماية الرأســمال البشري، 
كاشــفاً أنّه يتضّمن مســتوى العلم لــدى األفــراد، والمهارات، 

والصحة، علماً أنّه أمر أساسي لنمّو مستدام وللحدّ من الفقر.
يتضّمــن مؤشــر الرأســمال البشــري المحــدّث للعــام 2020 
معلومات من 174 بلداً، ويحدّد تأثير فيروس كورونا عليه. كما 
وأبرز التقرير أّن األزمات واألوبئة السابقة كان لديها تأثير كبير 
على مر األجيال، األمر الذي يدعو إلــى الحاجة الملحة لحماية 
وإعادة إعمار الرأسمال البشــري لتعزيز االنتعاش على المدى 

القصير والطويل.
وفي هذا الســياق، أطلق البنك الدولي مؤِشّر الرأسمال البشري، 
والذي يَحتَِسب حجم هذا الرأسمال المتوقَّع أن يصل إليه طفل ُوِلدَ 

اآلن عند بلوغه سن الـ18.

يتألف المؤشر من العوامل التالية:
• النجــاة، وهو يحتســب آخــذاً باالعتبار معــدَّل الوفيّــات لدى 

األطفال الذين يبلغ عمرهم ما دون الخمسة أعوام.
• عدد السنوات المتوقَّعة في المدرسة، والمعدَّلة بحسب مستوى 
التعليم، والذي يقيس كميّة وعدد السنوات المتوقَّعة في المدرسة 

ونوعيّة التعليم التي يستحصل عليها األطفال لغاية سن الـ18.
• الصحة، والتــي تتضّمن نســبة األوالد دون الخمس ســنوات 

الذين يعانون مشاكل في النمّو ومعدّل “نجاة البالغين”.
تتراوح نتائج مؤشر الرأسمال البشــري بين صفر و1، مع العلم 
أّن نتيجة 0,50 في بلد معيّن، على ســبيل المثــال، تعني أنّه من 
المتوقّع أن يصــل األطفال الذين يولدون اليوم فــي هذا البلد الى 

50 % من اإلنتاجيّة عندما يكبرون.

سّجل لبنان نتيجة 0,52 في مؤشر الرأسمال البشري للعام 2020، وهي النتيجة نفسها عن العام 2018. 
هذا المؤشر يصدره دورياً البنك الدولي، ويركز فيه على التفاوت الكبير حول العالم في مجال االستثمار 

في الرأسمال البشري.
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مليار شخص يواجهون النزوح بحلول 2050

واحدة
والجفــاف  الفيضانــات  ومنهــا  الطبيعيــة  الكــوارث   .2
واألعاصير وارتفــاع مســتويات البحر وزيــادة درجات 

الحرارة، في الفئة األخرى.

السالم المتدهور
والنتيجة هــي تقييم قائم على التحليل لعــدد التهديدات التي 

تواجهها كل دولة من 150 دولة، وقدرتها على تحملها.
وفي حين أن البعــض، مثل الهند والصيــن، أكثر عرضة 
للتهديدات، بســبب شــح المياه في العقود المقبلــة، يواجه 
البعض اآلخر، مثل باكســتان وإيــران وموزمبيق وكينيا 
ومدغشقر، مزيجاً خطراً من التهديدات، فضالً عن تقلص 

القدرة على التعامل معها.

التهديدات البيئية
 ووجد التحليل المؤلــف من 90 صفحــة، أن “هذه الدول 
مســتقرة علــى نطــاق واســع اآلن، لكنها معرضة بشــدة 
مما يعني أنها أكثر عرضة لالنهيار في المستقبل”.للتهديدات البيئية والســالم اإليجابي المتراجع والمتدهور، 

مع توقع زيــادة عدد ســكان العالم إلى نحــو 10 مليارات 
بحلول عــام 2050، مما يــؤدي إلى تكثيــف التدافع على 
الموارد وتأجيــج الصراعات، يبين التحليــل، أن ما يصل 
إلى 1.2 مليار شــخص يعيشــون في المناطــق المعرضة 
للخطر في  أفريقيــا  جنوب  الصحراء  و آســيا  الوســطى و 
الشــرق األوســط  قد يجبــرون علــى الهجرة بحلــول عام 

.2050

العوامل البيئية
وبالمقارنة أدت العوامل البيئيــة والصراع إلى نزوح نحو 

30 مليون في عام 2019، بحسب التقرير.
وقــال مؤســس معهد االقتصــاد والســالم، ســتيف كيلي: 
“ســتكون لهذا األمر آثار اجتماعية وسياسية كبيرة، ليس 
فقط فــي العالم النامي، ولكــن أيضاً في البلــدان المتقدمة، 
حيث ســيؤدي النزوح الجماعي إلى تدفقات أكبر لالجئين 

إلى البلدان األكثر تقدماً”.

ويصنف السجل التهديدات فئتين رئيسيتين:
1. األمــن الغذائي ونــدرة الميــاه والنمو الســكاني في فئة 

أظهر تحليل جديد للتهديدات البيئية على مستوى العالم، أن أكثر من مليار شخص يواجهون 
خطر النزوح بحلول عام 2050، نتيجة  النمو السكاني  السريع وعدم الحصول على الغذاء و المياه  

وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية.
ويستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من  األمم المتحدة  ومصادر أخرى، جمعها معهد االقتصاد 

والسالم، في تقييم 8 تهديدات للبيئة والتنبؤ بالدول والمناطق األكثر عرضة للخطر.
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فنادق باريس الفخمة تفتح أبوابها لألثرياء

آالن دوكاس في “بالزا” الذي يبلي بالًء حسناً، لكننا لم نفتح 
ذاك الموجود في موريس نظراً لقلّة الحجوزات.

في المقابــل، كان فندقا “ريتز” و“كريــون” أول من تجرأ 
على خوض غمار هــذه المجازفــة في 24 آب/أغســطس 

2020 الماضي.

إعادة إطالق العجلة
وتابع ديالهاي قائالً: ال شــّك فــي أن “موريس” و“بالزا 
أتينيه” اللذيــن أغلب زبائنهمــا هم من  الواليــات المتحدة  
األميركية سيخســران المــال، لكــن ال بد مــن المخاطرة 
إلعادة إطــالق العجلــة. وبفضــل آليــة  البطالــة  الجزئية 
التي اعتمدتها الدولــة، ال يعمل راهناً ســوى 180 موظفاً 
من أصل 550. أمــا اآلخرون، فهم يزاولــون مهامهم كّل 

أسبوعين.
وأقر، أنــه لوال هــذه التدابيــر، لكنا ســنضطر إلى صرف 
عليهم، لذا فإن هذه المساعدة جاءت في محلها.موظفينا ولكان ذلك مأساة بالفعل مع عّمال ينبغي التعويض 

قال رئيــس “إم كاي جــي”، فانغيليس بانايوتيــس، إن هذه 
الفنادق التي تستقطب نوعاً خاصاً من الزبائن، تمثل واجهة  
الســياحة  الراقيــة في باريــس بكّل مــا تتميّز بــه من ترف 

وفخفخه ودراية في فّن الطبخ والحفاظ على التراث.
وأضاف، أنه من مصلحــة القطاع برّمته أن يعــود كّل إلى 
عمله، الفتاً الى أنها مجازفة بالفعل أن تفتح المؤسسة أبوابها 
نظراً لنســبة اإلقبال المنخفضة جــداً، 30 % إلى 20 %، 
وهو معدّل غير كاف بطبيعة األمر لتحريك عجلة منشــآت 

بهذا الحجم.

مسؤولية مجتمعية
من جانبه، أّكد مدير فندقــي “موريس” و“بــالزا أتينيه”، 
فرنسوا ديالهاي، أن هذه الفنادق تتحمل مسؤولية مجتمعية 
تجاه المتاجر حولها وســائقي ســيارات األجرة ومزوديها. 
وقد فتحت هاتان المؤسستان أبوابهما مجدداً، كما الحال مع 

“بريستول” و“بارك حياة-فندوم”.
وأوضح ديالهاي، أنه تم فتح منتجعات االســتجمام ومطعم 

ُتعيد  الفنادق  الفخمة في  باريس  فتح أبوابها بعد إقفال استمر 5 أشهر ونصف شهر، لكّن هذه 
العودة محفوفة بالمخاطر، إذ أن الزبائن الباريسيين الذين تسعى هذه المؤسسات إلى استقطابهم 

إلى مطاعمها ومنتجعاتها الصحية لن يكونوا بدياًل كافياً لتعويض غياب  السياح   األثرياء .
وقد أجّلت هذه المؤسسات قرار إعادة الفتح إلى أيلول/سبتمبر الماضي، إثر قّلة الحجوزات، فأقّل 
من فندق واحد مصنف 5 نجوم في باريس من كّل 3 فنادق عاود نشاطه هذا الصيف، وفق بيانات 
مجموعة “ام كاي جي كونسالتينغ” المتخصصة في هذا المجال، وذلك في مقابل 68 % في بقية 

البلد و100 % على الساحل.
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األثرياء   العصاميون    العشر األصغر   عمراً

 فــي   تأســيس   شــركة Stripe، ويتولــى   منصــب   رئيــس  
 مجلــس   إدارتهــا. وهي   شــركة   تتيــح   للشــركات   واألفراد  
 قبول   المدفوعات   عبر   اإلنترنت، في  حيــن   وضع   جون   مع  
 شــقيقه   باتريك   فكرة   شــركة Stripe، عندما   كانا   يدرســان  
 في   الكليــة   بكامبريدج   في   معهــد   ماساتشوســتس   للتقنية. ثم  
 تأسست   الشركة   في عام 2010،   وأتمت   معالجة   أول   عملية  
 مدفوعات   أثناء   وجودهما   في   إجــازة   بأميركا   الجنوبية.  وقد  
ً   فــي   العامين    تضاعفت   قيمة   حصــة   جون   3   مــرات   تقريبا
 الماضييــن،   بفضل   3   جــوالت   تمويل   بلغت   مئــات   ماليين  
 الدوالرات،  إلى   أن   أنهت Stripe  ،  في   اآلونة   األخيرة   جولة  
 تمويل   ســابعة   بقيمة   250   مليون   دوالر، على  أســاس   تقييم  

 يبلغ   35   مليار   دوالر في أيلول/سبتمبر 2019.

وبوب.3ميرفي
ً 32:رمعلاعاما

:4.7:ةورثلا   يفاصمليار   دوالر
:دلبلاأميركا 

:عاطقلاالتقنية
شــارك   بــوب،   مدير   التقنيــة   فــي  ( Snapchat )  بتأســيس  
 الشــركة   فــي   عــام   2011   مع   ايفــان   شــبيغل، زميلــه  في  
 أخوية   بجامعــة   ســتانفورد. ويمتلك   كل   منهمــا   نحو 18 %   
 من   الشــركة،   ولديهما   ما   يكفي   من   األســهم   للســيطرة   على  
 مجلس   اإلدارة. وقد  أنشــأ   ميرفي   وشبيغل   في   فبراير/ شباط 
2017، مؤسســة   للتعليم   والفنــون، ويخططــان   للتبرع   بما  

.1إيفان   شبيغل
ً 30:رمعلاعاما

:4.5:ةورثلا   يفاصمليار   دوالر
 : دلبلاأميركا  

:عاطقلاالتقنية
  ، Snap شــارك   إيفان   شــبيغل،   الرئيــس   التنفيذي   لشــركة
 في   تأســيس   الشــركة   مع   بوبي   ميرفي   في   عام 2011،  وقد  
 تعرفا   إلى   بعضهما   عندما   كانا   عضويــن    في   أخوية   بجامعة  
 ســتانفورد.  ويملك   كل   منهمــا   حوالى   18 %  من   الشــركة،  
 لكنهما   يتمتعان   بحقوق   تصويت   ألسهمهما   تمنحهما   السيطرة  
 علــى   مجلــس   اإلدارة  . فيمــا   حصــل   شــبيغل   على   شــهادة  
 البكالوريوس   في   تصميم   المنتجات   من   جامعة   ستانفورد في 
عام 2018،  بعد   6   أعوام   من   تخليه   عن   الدراســة   ليؤســس  
 شركة   Snapchat   وتبرع   بنحو   65   مليون   دوالر   من   أسهم 
Snap ،   كمــا   تعهدا   كالهمــا   بالتبرع   بنحو   13   مليون   ســهم  

.   Snap Foundation   لصالح   مؤسسة 
.2جون   كوليسون
ً 30:رمعلاعاما

رايلم3.2ةورثلايفاص
دوالر

:دلبلاايرلندا 
القطاع  : التقنية

شــارك   جون   كوليســون  

من   بين   2095   ثرياً  من   أصحاب   المليارات   في   العالم،   هناك   اثنان   فقط   من   العصاميين   الذين   ال   تتخطى  
 أعمارهم   30   عاماً. كما  تتكون   نخبة   نادي   أصغر   10   أثرياء   من   أصحاب   المليارات   العصاميين   في   العالم  

 من   الذكور،   50 %  منهم   من   أميركا،   بينما   يهيمن   قطاع   التقنية   بوصفه   مصدراً   للثروة.
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فبرايــر 2019. ويملك   حصــة   بحوالى   20 %  من   شــركة  
  ( Bitmain )وهي   أقل   من   حصة   الشريك   المؤسس   مايكري  

 زان   البالغة 36 %.

.6أبورفا   ميهتا
ً 34:رمعلاعاما

رايلم1.2:ةورثلا   يفاصدوالر
:دلبلاكندا

:عاطقلاالتقنية
أســس   أبورفا   ميهتا   شــركة  ( Instacart )    ويشــغل   منصب  
 الرئيس   التنفيذي للشركة، وهي شركة   توصيل   بقالة   مقرها  
 سان   فرانسيسكو،   قدر   المستثمرين   قيمتها   بنحو   7 . 13   مليار  
 دوالر. فيمــا ولد   أبورفا   فــي   الهند،   وعاش   فــي   ليبيا   قبل أن  
 ينتقل   إلى   كندا،   حيث   درس   الهندســة   في   جامعة   واترلو. ثم 
   Qualcommو   Blackberry   عمل مهندساً  في   شركات
 وأمازون،   قبل   أن   يترك   وظيفته   ويتجــه   لريادة   األعمال في 
ً  - لم   ينجح   أي   عام 2010. وقد   ابتكر   ميهتا   حوالى   20   منتجا
 منها- قبل  تأســيس   الشــركة   في عام 2012. وتتيح   الخدمة  
 للعمالء   طلب   البقالة   عبر   اإلنترنت   مــن   المتاجر   الفعلية،   ثم  

  . Instacart تعبئتها   وتسليمها   عبر   متسوق   تابع   لشركة 

 يصل   إلــى   13   مليون   ســهم   من   الفئــة   (أ)   للمنظمــات   غير  
 الربحية   بحلول   عام 2027. في   حين   نشأ   ميرفي   في   بيركلي  
 بوالية   كاليفورنيا،   وهو   نجــل   لموظفين   حكوميين   في   والية  

 كاليفورنيا،   أحدهما   مهاجر   من   الفلبين . 
.4باتريك   كوليسون

ً 32:رمعلاعاما
رايلم3.2:ةورثلايفاص

دوالر
:دلبلاايرلندا 

:عاطقلاالتقنية
شارك   بـــاتريك   كوليسون  
 في   تأســـيــــس   شــــركة 

  ( Stripe )  ويشغل   منصب   رئيســها   التنفيذي،   وهي   شركة  
 مدفوعات رقمية   تأسســت   عام 2010،  فيمــا   وضع   باتريك  
 وشــقيقه   جون   فكرة   الشــركة   أثنــاء   دراســتهما   فــي   الكلية  
 بكامبريدج   فــي   معهــد   ماساتشوســتس   للتقنية. ومــن   أبرز  
 المستثمرين   في   الشركة:  إيلون   ماسك   وبيتر ثيل.  كما   درس  
 الشقيقان   البرمجة   وهما   أطفال،   وتنافسا   إلتقان   المهنة،   إلى   أن  
 أصبح   األخوان   كوليســون   في 2008  من   أصحاب   الماليين  
 المراهقين،   عندما   باعا    شركتهما Auctomatic  إلى شركة 

Live Current Media  ، مقابل 5  ماليين   دوالر.
.5جيهان   وو

ً 34:رمعلاعاما
رايلم1.8:ةورثلا   يفاص

دوالر
:دلبلاالصين

:عاطقلاالتقنية
شارك   جيهان وو بتأسيس 

شــركة Bitmain Technologies الصينيــة  العمالقــة  
 لرقاقات   التعدين،   ويشغل   منصب   رئيس   مجلس   إدارتها. وقد  
 تأسست   الشــركة عام 2013،  لتصبح   أكبر   شركة   لرقاقات  
 تعدين   العمالت   المشفرة   في   الصين،   وهي   متخصصة   ببيع  
 أجهزة   التعدين   التي   تستخدم   شــرائح ASIC، فيما   انتشرت  
 أخبار   حول تقديم  Bitmain  طلب   إجــراء   طرح   عام   أولي  
 بأميركا في تشــرين األول/اكتوبــر 2019، بعــد   نحو   عام  
 من   المحاوالت   الفاشــلة   لطرح   أســهمها   للتــداول   العام   في  
 بورصــة   هونغ   كونغ. كما  شــارك   وو   في   تأســيس   شــركة  
 ناشئة   للخدمات   المالية   المشفرة   تسمى   Matrixport    شباط/
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.9مارك   زوكربيرغ
ً 36:رمعلاعاما

رايلم96.7:ةورثلا   يفاصدوالر
:دلبلاأميركا

:عاطقلاالتقنية
أصبحــــت  ” فايســــبـــوك”   أداة   التواصــــل   التــي   لجــأ  
 إليها   النــاس   أثناء   اإلغــالق   بســبب   كورونا، وقد  شــارك  
 زوكربيــرغ   بتأســيس   المنصة   فــي   جامعة   هارفــارد   عام 
2004، عندمــا   كان   يبلــغ   مــن   العمــر   19   عامــاً،   بهدف  
 اســتخدامها   من   قبــل   الطلبــة   لمطابقة   األســماء   مع   صور  

 زمالء   الدراسة.
فيما طرحــت   ”فايســبوك”   للتــداول   العام   في شــهر    أيار/

مايو 2012، وال  يزال   زوكربيرغ   يملــك   نحو   15 %  من    
األســـهم. وأعلنـت   مبـادرة   تشـــان   زوكربيـرغ   لألعمـال  
 الخيرية،   أنها   ســتســــاعد   في   زيادة   قـــدرة   منطقــة   خليج  
 ســــان   فرانسيسكو   على   إجراء   اختبارات   فيروس   كورونا  

 لـ4 أضعاف.
.10داستن   موسكوفيتز

ً 36:رمعلاعاما
16:ةورــــثلا   يـــفاص 

رايلمدوالر
:دلبلاأميركا

:عاطقلاالتقنية
ســـــــاعــد   داســــــتـن  

 موسكوفيتز   في   إطالق  ” فايسبوك” عام 2004، مع   زميله  
 في   الســكن   آنذاك   مــارك   زوكربيرغ،   انطالقــاً  من   جامعة  

 هارفارد.
وقد غــادر   موســكوفيتز   شــبكة   التواصــل   االجتماعي في 
عام 2008، وشــارك   في   تأسيس شــركة Asana، وهي  
 شــركة   برمجيات   لتســيير   األعمال. فيما يعد   الحفيد   األكبر  
 لمهاجريــن   مــن   روســيا   وبولندا،   وعــارض   ترامــب   في  

 انتخابات   عام2016   .
وتأتي   أغلب   ثروته   الصافية   من   حصته   المقدرة   بنحو 2 %   
 في   شركة   فايسبوك. بينما عقد   اتفاقية   مع   زوكربيرغ   تسمح  
 لألخير   بالتصويت   نيابة   عنه   في   شــركة   فايســبوك. كذلك 
    Good Ventures أنشأ   موســكوفيتز   وزوجته   مؤسســة
 المالريا   ودعم   المساواة   بين   الزوجين. الخيريــة،   التي   قدمــت   ماليين   الــدوالرات   للقضــاء   على  

.7ديمتري   بوخمان
ً 35:رمعلاعاما

رايلم3.1:ةورثلا   يفاصدوالر
:دلبلاروسيا

ملاعلاا:عاطقلاوالترفيه
يملك   ديمتـــــري   بوخمان   وشــقيقــــه   إيغــــور   شـــــركة 
Playrix  الناشــئة  لأللعاب   عبر   اإلنترنت. وقد تأسســت في 
عام 2004، واشــتهرت   بألعاب   تطبيقــات   الهاتف المجانية 
مثل Fishdom وHomescapes، فيما   ولد   األخوان   ونشآ  
 في   شــمال   روســيا،   وبدأ  بيع   األلعاب   عبر   اإلنترنت،   بينما  
 كان   ديمتري   ال   يزال   في   المدرســة   الثانوية. وتحقق الشركة 
إيرادات ســنوية تزيد عــن 1.2 مليار دوالر. كما اســتحوذ 
Nex- 2018، على حصة في شركة  األخوان بوخمان في
ters Global لتطوير ألعاب الفيديو والشبكات االجتماعية.

.8كريس   وانستراث
ً 35:رمعلاعاما

ارايلم:ةورثلا   يفاصدوالر
:دلبلاأميركا

:عاطقلاالتقنية
شارك كريش وانستراث في 
 GitHub تأســيس منصــة
لتطويــر البرامــج فــي عام 

2008،  لتســهيل   التعاون   بين   مطوري   البرامــج. وقد  نمت  
 المنصة   بمرور   الوقت   لتصبح   واحدة   من   أكبر   مســتودعات  
 الرموز   في العالم. فيما  أعلنت   مايكروسوفت   أنها   ستشتري  
 الشــركة   مقابل   5 . 7   مليار   دوالر،   عبر   صفقة   لشراء   جميع  
 األســهم   في    حزيران/يونيو 2018. وقالت   الشركة   في   بيان  
 يؤكد   االستحواذ، “يتعاون   أكثر   من   28   مليون   مطور   بالفعل  
 في   المنصة”،  في   حين   أصبح   وانســتراث، الــذي   كان   أكبر  

ً   في   مايكروسوفت.  ً   تقنيا  مساهم   فردي   في   الشركة،   خبيرا
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“باشا دو كارتييه” بمواصفات خارجة عن المألوف
تضم مجموعة باشــا دو كارتييه، العديــد من الموديالت 
المصنوعــة مــن الفــوالذ أو الذهب األصفــر أو الذهب 
الــوردي أو المــاس، أي من قطع أشــبه بمجوهرات إلى 
قطع خاصة بعالم الســاعات بفضل نسختها ذات الهيكلية 
المرئية. وتستهدف ساعة “باشا دو كارتييه” هؤالء الذين 
يطمحــون للمزيد من خالل رموزهــا القوية وتصميمها 
االستثنائي. وتعكس هذه الرؤية الواسعة للعالم جيالً جديداً 
من المواهــب الناجحة. وقد وصلوا إلــى هذا النجاح من 
خالل إطــالق طرق إبداعية جديدة في عام 2020 تتميز 
بتنوعها واختالفها عن تلك التي استخدمت في الثمانينيات.
ويشارك هذا النهج اإليجابي مجتمٌع من الشخصيات التي 

تؤيد االنفتاح وتعدد التخصصات والترابط، ويتسم طموحهم القوي بجرأة ساعة “باشا دو كارتييه” التي تُعد ساعة خارجة 
عن المألوف في صناعة الساعات الكالسيكية. ويتحدى تصميمها المدهش هيمنة األشكال المستديرة في صناعة الساعات، 
ويعزز حضور الســاعة وأصالتها وطابعها الفريد. ويبرز أســلوب سوارها بفضل زخارف “كلو دو باريس” كما يضمن 

تاجها المسنن أقصى حد من الرؤية.
لهذه األسباب، تُعد ساعة “باشا دو كارتييه” ساعة رمزية منذ تصميمها في عام 1985. في تلك الحقبة، لفتت قوتها أنظار 
قادة الرأي من جيلها. فقد كانت أوالً موجهة للرجال قبل أن تستولي عليها النساء بفضل السلطة التي تبثها. إنها ساعة مميزة 

تحب األضواء وتعتز بقوتها المفرطة.
وتبقى ساعة “باشا دو كارتييه” الخاصة بعشرينيات القرن الواحد والعشرين وفية للموديل األصلي وتزدان بتاج مرصع 
بحجر إســبينل أزرق أو حجر ياقوت أزرق، باإلضافة إلى ســوار قابل للتبديل وعدة طرق إلضفاء طابع شخصي عليها، 

لتنبض على إيقاع طاقة الجيل المبدع الحالي.

Amazfit X ساعة ذكية بشاشة منحنية من “هوامي”
 Amazfit X  كشفت شركة هوامي عن ساعتها الذكية

التي تتمتع بشاشة منحنية.
وأوضحــت الشــركة الصينيــة، أن الســاعة الجديدة 
تشتمل على شاشة  AMOLED  قياس 2.7 بوصة، 
مشــيرة إلى أنها تمتــاز بانحنائها 92 درجة لتحتضن 

المعصم.
وتوفــر الســاعة العديد مــن وظائف اللياقــة البدنية، 
والصحة، وتتبع النوم، وقياس محتوى األكسجين في 

.ATM 5 مدمج، وقدرتها على مقاومة الماء حتى GPS الدم، إلى جانب تجهيزها بنظام
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Bose 3 نظارات شمسية ذكية من
أعلنت شــركة Bose، عن إطالق 3  نظارات شمسية  جديدة مزودة ب 

سماعات  مدمجة. وذكرت الشــركة األميركية، أن النظارات الشمسية 
الجديدة تتيح للمســتخدم االســتماع إلى الموسيقى واســتعمال المساعد 
الصوتي وإجراء المكالمات الهاتفية من دون الحاجة إلى استعمال سماعة 
الرأس. وأوضحت أن الموديالت الجديدة من النظارات الشمسية تحمل 
أســماء Tenor وSoprano وTempo. وتــروج الشــركة للنظارات 
الشمســية الجديدة من خالل قدرة عدسات البولي كربونات المستقطبة 
على فلترة 99 % من األشعة فوق البنفسجية، عالوة على تحسين جودة 

الصــوت فــي جميع الموديالت الثالثة. وقد تم تجهيز الموديلين Tenor وSoprano بخطاطيف رفيعة لألذن، وتمتد فترة 
تشــغيل البطارية لمدة 505 ســاعات فقط، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية في الموديل الرياضي Tempo حتى 8 ساعات 

.USB-C ويمتاز بشدة صوت أعلى، وتتم إعادة شحن النظارة الشمسية الرياضية عن طريق منفذ
وتهدف “ بوز “ من خالل النظارات الجديدة إلى تلبية متطلبات المستخدمين، الذين ال يرغبون في استعمال سماعات الرأس 
In-Ears، من خالل االســتماع إلى الموسيقى واستقبال المكالمات الهاتفية واستعمال تطبيقات المساعد الصوتي من دون 
الحاجــة إلى ســماعات الرأس. وتظــل األذن مفتوحة على الدوام، ولكن ال يمكن إلغاء الضوضــاء بأي حال من األحوال، 
ولذلك فإنها ليست مناسبة لالستعمال أثناء التنقل في المواصالت العامة أو النطاقات التي يوجد بها الكثير من األشخاص.

G-SHOCK الجديدة من “كاسيو”
 G-SHOCK أعلنت كاســيو عن أحدث إضافة لخط ساعاتها
 DWE-5600CC المقاومــة للصدمــات. وســتكون الســاعة
األولى في سلسلة جي-شــوك التي ستتميز باألحزمة والحواف 
الممكن تبديلها بسهولة. وهي أحدث طراز من السلسلة 5600، 
ترث الشكل المربع الملحمي ألول ساعة جي - شوك وتتضمن 
3 أنواع من األحزمة القابلة لالستبدال وإطارين لتوسيع تجربة 
المســتخدم مع العالمة التجارية جي - شوك. وتم تشكيل السوار 
لتقليل الصدمات التي تتعرض لها العلبة في حالة سقوط الساعة، 

مع دمج ذراع منزلق مطور حديثاً لسهولة الفصلو. يستخدم اإلطار، الذي يتم تثبيته عادةً بالعلبة بالمسامير، تصميماً 
جديداً مؤمناً باستخدام 4 خطافات صغيرة مصنوعة من ألياف الكربون. وتم تجهيز DWE-5600CC بإطار راتنج 
أخضر وشــريط مطبوع عليهما تصميم لوحة الدائرة الكهربائية المســتخدم بالفعل في الطراز األساسي للساعة من 
السلسلة 5600، مما يمنح الساعة مظهراً مموهاً. اإلكسسوارات المضّمنة في الساعة هي إطار من الراتنج األسود 
غير الالمع وشــريط مطبوع باألرقام 3229 التي تمثل تســمية الوحدة لسلســلة 5600. وتشتمل الساعة أيضاً على 
شريط من القماش بلمسة نهائية عاكسة للضوء، مطبوع عليها تصميم لوحة دوائر باللونين األسود واألبيض. وسيسعد 

المستخدمون عندما يرفعون اإلطار ليكشفوا عن شعار “مقاومة الصدمات” الظاهر من جانب العلبة.
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Forerunner 745 ساعة رياضية ذكية من “غارمن”
أعلنــت شــركة “غارمن” توســيع باقــة منتجاتها 
من الســـــاعات الذكية الرياضيــة بإطالق الموديل  
Forerunner 745  الجديــد. وأوضحت الشــركة 
األميركية أن ســاعتها الذكية الجديدة تزخر بشاشة 
قياس 1.2 بوصة وتوفر للمستخدم وظائف متطورة 
مثل تحديد قيمة VO2Max، والتشــبع باألكسجين 

.Music وغارمن Pay مع دعم وظيفة غارمن
وأشارت إلى أن ساعتها الجديدة تعتبر بمثابة الجيل 

الجديد من الســاعة الذكية Forerunner 735XT، وتعمل الســاعة الرياضية الجديدة بالنظــام العالمي لتحديد المواقع 
GPS، وتهدف إلى تلبية متطلبات العدائين و الرياضيين  في المقام األول.

ويتوفــر في حزام الصدر HRM-Pro، والــذي يمنح الرياضيين المزيد من خيارات التدريب مثل قياس معدل نبضات 
القلب تحت الماء.

وتوفــر الســاعة أيضاً تحليال أكثــر تفصيالً لقيم القياس الفســيولوجية، وتقــدم اقتراحات للتمارين التاليــة وتحديد وقت 
االستراحة بصورة أفضل، وتدعم الساعة الجديدة التعرف التلقائي على الحوادث، وتتبع الدورة الشهرية عبر “غارمن 

.GPS ويمتد تشغيل البطارية حتى 16 ساعة مع تشغيل النظام العالمي لتحديد المواقع ،”Connect

ساعة MDJ Fadelite DT2023  الذكية من “ديزل”
أطلقــت شــركة  ديــزل ســاعتها الذكيــة  MDJ Fadelite DT2023  الجديدة 
بتصميم عصري شــفاف لجســم الساعة والســوار، باإلضافة على سوار ملون 
بتصميم Cyberpunk. وتشتمل الســاعة الذكية الجديدة على معالج “ كوالكوم  
Snapdragon Wear 3100”، وذاكــرة وصــول عشــوائي 512 ميغابايت 
وشاشــة مســتديرة قياس 1.19 بوصة تعمل بدقة وضوح 390x390 بيكســل 
وتبلــغ كثافة البيكســالت 328 نقطــة في البوصة المربعة، وتبلغ ســعة الذاكرة 

.)NFC( الداخلية 4 جيغابايت مع دعم تقنية اتصاالت المجال القريب
وبفضل اعتماد الســاعة الذكية الجديدة على نظام التشغيل Wear OS، فإنها ال 
تقتصر على دعم  الهواتف الذكية  المزودة بنظام “ غوغل  أندرويد” فحســب، بل 

إنها تتوافق مع هاتف “ آبل   آيفون “ أيضاً.
وتمتــاز MDJ Fadelite DT2023 الجديــدة بمقاومة المــاء وتقوم بمراقبة 

معــدل نبضــات القلب، كما توفر العديد من وظائف اللياقة البدنية عن طريــق النظام العالمي لتحديد المواقع GPS، مع 
.”Pay و“غوغل ”Fit و”غوغل Assistant دعم المساعد الصوتي غوغل

وتكفي شــحنة البطارية لتشــغيل الســاعة أليام عدة في وضع توفير الطاقة. وأعلنت “ديزل” عن توفر ســاعتها الذكية 
الجديدة عبر موقعها اإللكتروني بسعر يبلغ 299 يورو.
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ساعة يمكنها تخطيط قلب المستخدم من “آبل”
 Apple عن ســاعتها الذكية الجديــدة Apple كشــفت شــركة
Watch Series 6، التــي ســتضع تعريفاً جديداً لما تســتطيع 
الساعة القيام به، وذلك من خالل الميزات الجديدة التي تمتلكها.

تقــدم Apple Watch Series 6 أداًء معــززاً إعتمــاداً علــى 
شريحة S6 المحدثة التي تستخدم معالجاً جديداً ثنائي النواة يستند 
إلى شــريحة A13 Bionic ما يسمح بتشغيل التطبيقات بنسبة 
20 % أسرع من السابق. وهي تحافظ على عمر البطارية نفسه 
الذي يدوم 18 ســاعة، ويمكن شحنها بالكامل في أقل من ساعة 
ونصف. أما الشاشــة، فهي ال تنطفئ، وباتت أكثر ســطوعاً في 
الخارج من ساعة Apple Watch Series 5 بمرتين ونصف 

المرة وتحديداً عندما ال يكون معصمك مرفوعاً، ما يسهل عليك االطالع على واجهة الساعة تحت أشعة الشمس الساطعة.
وتأتي الساعة بقدرات صحية فائقة، فهي تتيح قياس نسبة تشبع األكسجين في دم المستخدم. وهي تستطيع أن تنشئ بفضل 
تطبيق تخطيط القلب مخططاً للقلب شبيهاً بتخطيط القلب أحادي االتجاه، ما يُعد إنجازاً كبيراً بالنسبة إلى جهاز إلكتروني 
يستطيع أن يوفر لألطباء بيانات مهمة وأن يمنحك راحة البال. وتمتلك ساعة آبل “مؤشر ارتفاع بارومتري” يعمل بشكل 

دائم لتزويد المستخدم بنسبة إرتفاعه عن مستوى سطح األرض.

Watch ES ساعة بوظائف للصحة واللياقة البدنية
كشفت شركة “هونور” عن ساعتها الذكية  Watch ES ، التي تمتاز 
بوظائــف للصحة واللياقــة البدنية. وأوضحت الشــركة الصينية أن 
الســاعة تأتي بشاشــة  AMOLED  قيــاس 1.64 بوصة مع ضبط 

تلقائي للسطوع.
ولمراقبة الصحة تقوم الســاعة بإنشاء بروتوكوالت اإلجهاد و النوم ، 
كما تقوم بقياس التشــبع النسبي لألكســجين في الدم ومعدل ضربات 

القلب على مدار الساعة.
كمــا قامــت “هونور” بتثبيــت 12 مجموعة تمارين مــع 44 تمريناً 

.Watch ES وإرشادات متحركة بساعتها
باإلضافة إلى ذلك تتعرف الســاعة على المشــي السريع أو الجري، 

وحركات أخرى على األجهزة الرياضية. ويقدم تطبيق التمارين ما يصل مجموعه إلى 95 رياضة. واعتماداً على وضع 
التدريب تقوم الساعة بتسجيل معدل ضربات القلب واستهالك السعرات الحرارية ومدة التمرين.

وتشــمل الوظائف األخرى إشــعارات المكالمات والرســائل الواردة ومعلومات الطقس والتحكم في  الكاميرا  وتشــغيل 
الموسيقى على الهاتف الذكي. وتعمل الساعة لما يصل إلى 10 أيام، بعدها يلزم شحنها لمدة 100 دقيقة. وتتوفر بألوان 

.Icelandic White أو Coral Pink أو Meteorite Black
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سرقة لوحة بقيمة 17.7 مليون دوالر      
للمرة الثالثة، تمت ســرقة لوحة “صبيان يضحكان” 
للرسام الهولندي فرانس هالز، التي يعود تاريخها ما 
 Hofje بين عامي 1626 و1627، وذلك من متحف
van Aerden فــي ليــردام الهولندية. وتــم انتزاع 
اللوحة من المؤسســة في مناسبتين سابقتين، في عام 
1988 وفي عام 2011، عندما تم ســرقتها مع لوحة 
جاكوب فان رويســدايل التي تعود إلى القرن السابع 
عشر بعنوان “منظر الغابة”. واقتحم مرتكبو السرقة 

المتحف، من خالل باب خلفي في الســاعات األولى من الصباح. وتصور لوحة “صبيان يضحكان” شــخصيتان، أحدهما 
يرتدي قبعة فرو متقنة، ويبتسم ابتسامة عريضة على إبريق من السيراميك. وتبلغ قيمة العمل 15 مليون يورو.

وكشفت  الشرطة الهولندية  أنها ستجري تحقيقاً، من خالل  الطب الشرعي . وكانت الشرطة توجهت إلى المتحف بعد أن دوى 
صوت اإلنذار، حيث اتضح أن الباب الخلفي للمتحف تم كســره وســرقت لوحة. وال تعتبر لوحة “صبيان يضحكان” هي 
السرقة الفنية الوحيدة رفيعة المستوى التي تحدث هذا العام. ففي آذار/مارس الماضي، ُسرقت 3 لوحات، بما في ذلك لوحة 
 The Parsonage أنتوني فان ديك، من معرض في كلية كنيسة المسيح في في جامعة أكسفورد. وفي الشهر ذاته، تم أخذ

Garden للرسام العالمي فان غوخ التي تعود لربيع عام 1884، من متحف Singer Laren في هولندا.

نيويورك تلقي قطارات بالمحيط
ألقت ســفن فــي نيويورك، بعربات ســكك حديدية قديمــة في المحيط 
األطلسي، في محاولة لبناء شعاب مرجانية اصطناعية تجذب األسماك 

والغواصين.
وألقــى حاكم الواليــة األميركية، أندرو كومــو، كلمة على متن قارب 
متحرك، حيث بدأت الســفن في إسقاط عربات سكك حديدية فوالذية، 

تزن ما يصل إلى 21 طناً قبالة شاطئ جونز في لونغ آيالند.
وجرى إغراق جزء من السيارات الـ75 التي تم التبرع بها في منطقة 
هامستيد ريف القريبة، فيما سيلقى البعض اآلخر في الشعاب المرجانية 

الصناعية الـ11 األخرى بالوالية، أمال في تحفيز مصايد األسماك.
واستخدم برنامج حكومي أنشئ قبل عقود كل شيء من قوارب القطر 
إلى أنقاض من جسر تابان زي إلنشاء هذه الشعاب المرجانية، وفق ما 

نقلت “أسوشيتد برس”.
وقال مسؤولو البيئة في الوالية، إن األمر سيستغرق حوالى ساعتين 
حتى تســتقر السيارات في الرواسب. ثم يمكن للعمال البدء في الحكم 

على مدى سرعة وصول الكائنات المائية - كل شيء من الطحالب إلى الدالفين وأسماك القرش.
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دبي األولى عربيًا في المؤشر العالمي للسياحة العالجية
حافظــت إمارة  دبي  على موقعها المتقدم باعتبارها الوجهة 
العربية الرائدة للسياحة الطبية للعام الثاني على التوالي بناء 
على المؤشر العالمي للسياحة الطبية الصادر عن المركز 
الدولي لبحوث  الرعاية الصحية  IHRC. وجاءت اإلمارة 
-التي تعتبر إحدى أبــرز المراكز المفضلة على الخارطة 
السياحية العالمية - في المرتبة السادسة عالمياً ضمن قائمة 
تضــم 46 مــن أهم الوجهــات الدولية المتفــردة في إنجاز 

نوعي.
ويأتي نجــاح دبي في الحفاظ على المرتبــة األولى عربياً 

نتيجة تسجيلها نقاطاً عالية وفق المعايير الثالثة الرئيسية لـ“المؤشر”، حيث جاءت خامساً في معيار جودة وخدمات مرافق 
الرعاية الصحية وسابعاً في معيار الوجهة البيئية، في ما تربعت على المركز الـ13 في معيار صناعة  السياحة  العالجية. 
وجاء اإلنجاز األخير نتاج الجهود التي تبذلها  حكومة دبي  ممثلة في “هيئة الصحة في دبي” لتعزيز قطاع السياحة العالجية 
وتفعيل دوره المحوري كإحدى الركائز األساسية إلنجاح سياسة التنويع االقتصادي ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة. 
وخصصت دبي استثمارات ضخمة لبناء مستشفيات حديثة مزودة بأرقى المرافق الصحية والتجهيزات الطبية، إلى جانب 

استقطاب نخبة األطباء الدوليين من مختلف التخصصات.

“ناتور أوربان” أكبر مزرعة على سطح مبنى
تحتضن العاصمة الفرنســية  باريس  مزرعة حضرية على الســطح 
وهــي األكبر في  أوروبــا ، هدفها تقديــم المزروعــات والمأكوالت 
الطازجــة والنظيفة للســّكان. وتقوم مزرعة “ناتــور أوربان” على 
سطح أحد أجنحة معرض باريس “بورت دو فرساي” الذي يستقبل 
7 مالييــن زائر كّل عام، وقد نجحت المرحلــة األولى منها إذ بدأت 
تقطف ثمارها، على أمل توســعها لتصبح األكبر في العالم. وتنتشر 
أكثر من 30 نوعاً من المزروعات الطازجة، على مســاحة تتجاوز 
15 ألف متر مربع، أي ما يعادل 3 مالعب كرة قدم، تزّود الســكان 
بطن من الطعام يومياً. وتستخدم المزرعة تقنية تجعل من الممكن عدم 
التقاط  التلوث  الحضري، وتقديم منتجات صحيّة خالية من المبيدات، 

وهي تسعى ألن تكون نموذجاً لإلنتاج الزراعي. وترتكز على دارة مغلقة بالكامل من دون وجود تربة أو مواد كيماوية أو 
مبيدات حشرية، واألساس هو عناصر مغذية عضوية ومعدنية، تجري مراقبتها بواسطة نظام إلكتروني، لتقدم مزروعات 
بمذاق استثنائي وجودة غذائية يجري توزيعها محلياً وبيعها للمطاعم. وتجري الزراعة ضمن “ناتور أوربان” التي يعمل 
فيها قرابة الـ20 بستانياً، بطرق جدارية وأفقية وأسطوانية، وتستخدام تقنية خاصة لزراعة النباتات المتسلقة مثل الطماطم 

و الفراولة ، ويمكن رؤية الجذور التي تتدلى في الهواء، وتُغسل كل 10 دقائق باستخدام مزيج من  الماء  والمغذيات.
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7 خطوات لتخفض ضغط الدم مع التقدم في العمر

لـCNN، إن كل نقطة من النقاط الســبعة تحصل على درجة 
ضعيفــة )صفــر(، أو متوســطة )نقطــة واحــدة(، أو مثالية 

)نقطتين(. وبالتالي، ستتراوح النتيجة بين 0 و14.
وأشار بالنت إلى أنه كلما ازدادت النتيجة، كانت صحة القلب 
واألوعية الدمويــة أكثر مثاليــة. ويرتبط تحقيــق أي من هذه 
األهداف السبعة بانخفاض خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم.

المزيد من التحسن
ومن بين الميزات األخــرى للبرنامج، قال بالنــت، إنه يمكن 
لألشــخاص تحديد التغيرات التــي يرغبــون بمعالجتها، مع 

إضافة المزيد بمجرد تحسن صحتهم.
ويمكن أن تظهر الدراسة فقط ارتباطاً بين السلوكيات الصحية 
للقلب وانخفــاض خطر ارتفــاع ضغط الدم، وتبقــى الخطوة 

التالية هي إجراء تجربة سريرية عشوائية لتأكيد النتائج.
وفي غضون ذلــك، تأمل جمعيــة القلب األميركيــة أن يركز 
صغار الســن على الخطــوات الـــ7 البســيطة، لتقليل فرص 

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم الحقاً.
وقال الدكتــور دونالــد لويد جونــز، وهو رئيس قســم الطب 
الوقائي بجامعة نورث وســترن: إذا تمكنا مــن الوصول إلى 
مزيد من األشــخاص في ســن متوســط وصغير إلجراء هذا 
بالصحة العامة.النوع من تقييم نمط الحياة، فيمكننا مشاهدة المزيد من التحسن 

يعــدّ مــرض ارتفــاع ضغط الــدم مــن األمــراض الخطيرة 
التــي تنتــج نتيجــة اإلصابــة بأمــراض القلــب، وأمــراض 
الغــدد، واختــالل وظائفهــا واضطراباتهــا، وتعــدّ اإلصابة 
باالضطرابــات النفســيّة والّضغــوط العصبيّة من مســبّبات 
اإلصابة بهذا المــرض، باإلضافة إلى تنــاول بعض األدوية 
التي من آثارها الجانبية التســبّب في اإلصابة بمرض ارتفاع 

ضغط الدم.

سلوكيات صحية
أشــارت دراســة جديدة إلى فعالية 7 طرق في التحكم بضغط 
دمك، وهــي مقترحة من قبــل جمعية القلــب األميركية، حيث 
ستقلل من ارتفاعه بنسبة 6 % مع تقدمك في العمر. وتعرف بـ
Life’s Simple 7، حيث يقوم مقياس جمعية القلب األميركية 

بتقييم صحة القلب من خالل النظر إلى 4 سلوكيات صحية:
1. الحفاظ على وزنك وفقاً لمؤشــر كتلة الجســم عند مستوى 

صحي بين 18.5 و 24.9
2. ممارسة النشاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة أسبوعاً، أو 

75 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني القوي
3. اتباع نظام غذائي صحي للقلب ملــيء بالفاكهة والخضار 

وقليل الملح والدهون والسكر
4. االمتناع عن تدخين السجائر

وتضيف جمعية القلب األميريكية 3 عوامل لمقياس إجمالي:
أ. مستوى ضغط الدم أقل من 120/80، وهو المعدل الطبيعي

ب. يتم حســاب الكوليســترول بناء على المخاطــر اإلجمالية 
عند أخــذ عوامل أخــرى بعين االعتبــار، مثل ضغــط الدم، 

والسكري، والتدخين.
ج. توقف مســتويات الســكر في الدم عند 100 ملليغرام لكل 

ً ديسيلتر أو أقل، وهو ما يعتبر طبيعيا
وقال الدكتور تيموثي بالنت، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة 
الجديدة التي نشرت مؤخراً في مجلة جمعية القلب األميركية، 

هل تريد أن تعيش حياة أطول وأكثر صحة؟ يجب عليك أن تحافظ على مستوى ضغط الدم مع تقدمك في 
العمر، بحيث يكون الضغط االنقباضي، أي الرقم العلوي، أقل من 120، والضغط االنبساطي، أي الرقم السفلي، 
أقل من 80. وهذا أمر مهم للغاية، خاصة وسط تفشي “كورون”، ألن ارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل 

لتطوير حالة أكثر خطورة لـ“كوفيد 19”، وفقاً للمراكز األميركية للسيطرة على األمراض والوقاية منها.
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روبوت يمد مرضى كورونا بالدعم النفسي
يتنقل روبــوت صغير بين الغرف لتفقــد مرضى “كوفيد - 
19” في أحد مستشفيات  المكســيك ، ومدّهم بالدعم النفسي، 
مقلــا احتماالت انتقــال العدوى إلى أفــراد الطواقم الطبية. 
ويقول  اإلنسان اآللي  البالغ طوله 140 سنتيمترا ووزنه 37 
كيلوغرامــا: مرحبا أنا  الروبوت  الصغير “اللوتشــي”، ما 
هو اســمك؟، قبل أن يؤدي دور صلة الوصل بين المريض 

والمعالجة النفسية.
وتتيح شاشــة موضوعة على الجزء العلــوي من الروبوت 

التواصل بين الجانبين مع تفادي مخاطر اإلصابة الناجمة عن االحتكاك الجســدي. وتوضح أخصائية علم النفس العصبي 
لوســيا ليديســما، أن الروبوت يتنقل بمفرده وهو يتيح إقامة عاقة بين المريض وأقربائه، كما يســمح بالتواصل مع الطاقم 
الطبي. وتشــير المســؤولة عن اســتراتيجية مكافحة فيروس “ كورونا “ المستجد في المستشفى ساندرا مونيوز إلى أن هذه 
الخدمة الجديدة مفيدة لنا على صعيد صحة المريض الذهنية. وبدأت االســتعانة بالروبوت في المستشــفى في تموز/يوليو 
بصفتــه معالج مســاعد في قســم العناية بمرضــى “كوفيد - 19”. وباإلضافــة إلى دوره كصلة وصــل، يصدر الروبوت 
أصواتا مهدئة لألعصاب لتخفيف الضغط النفسي الناجم عن عزلة المرضى. كما أن الروبوت المصنّع في المكسيك مزود 

تكنولوجيا التعرف على الوجوه ويتنقل باالستعانة بأجهزة استشعار.

“سايكلوبس” عدسة عين الصقة للتحكم باألجهزة
ابتكرت مجموعة من العلماء عدسة عين الصقة، من شأنها أن 
تقدّم لإلنسان ميزات كبيرة وخارقة في المستقبل، وقد استلهمها 
العلماء من فيلم “إكس مان”، حيث استطاعوا تصميم أول نموذج 
لعدسة سيليكونية الصقة توضع على العين، وتمتلك القدرة على 
توجيه شعاع ليزري إلى األشياء التي ينظر إليها الشخص الذي 
يرتديها. واســتخدم المهندســون والعلماء الفرنســيون مكّونات 
جاهزة ومعدة مسبقاً لتصميم نموذج أولي عملي يمكن استخدامه 

للتعرف إلى اتجاه نظر الشــخص بشــكل دقيق. وتّم تزويد العدسات الاصقة الجديدة بجهاز ليزر VCSEL يطلق شعاعاً 
عموداً يوازي تماماً اتجاه النظر، ما يسهل عملية تتبع عين الشخص الذي يرتدي هذه العدسة.

وتعتبــر طريقــة التعرف إلــى اتجاه النظر من الطرق الرائدة التي تعمل عليها األبحــاث العلمية بهدف التوصل إلى طرق 
جديدة ومبتكرة لاستعاضة عن استخدام “الماوس” أو الشاشات في عملية توجيه الحواسب أو األجهزة اإللكترونية. وأطلق 

الباحثون على  الكاميرا  اسم “عدسة سايكلوبس” في إشارة إلى البطل الشهير في فلم الخيال العلمي “إكس مان”.
وقام العلماء بتجربة العدسة على عين اصطناعية تدور وتتحرك بطريقة مشابهة للعين البشرية، وتم تشغيل شعاع من كل 
عين وتحديد مواقع األشــعة على الجهات المقابلة من قبل حساســات خاصة. وســيوفر اكتشاف اتجاه شعاع الليزر إمكانية 

معرفة اتجاه النظر مباشرة، األمر الذي سيفتح باباً واسعا في عمليات التحكم المستقلية من خال توجيه النظر فقط.
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زيت مغربي من أغلى الزيوت في العالم
كشــفت األبحــاث فــي مجــال طــب التجميــل، أن الزيوت 
المســتخلصة من بذور التين الشــوكي أو الهنديــة وفقاً للغة  

المغربية، تحتوي على نســبة عالية جــداً من “فيتامين إي” 
والمعروف عن خصائصه إنه مضاد للشيخوخة، وفيتامينات 
أخرى ضد األكســدة. وهذا الزيت يعد من أغلى الزيوت في 

العالم، حيث يصل سعره إلى ألف دوالر للتر الواحد.
وقالت رئيســة تعاونية “أكناري” في إقليم سيدي إفني، التي 
ينتج أفضل أنواع التين الشوكي في المغرب، زهرة بودبايز، 

أن التعاونية، التي تأسست عام 2001 بهدف إنتاج زيت أركان ومستحضرات تجميل، تمكنت عام 2007 من استخاص 
أول ليتر زيت من بذور التين الشوكي، الذي يحتاج لنحو طن من الفاكهة، وتمر عملية التحضير بمراحل عدة، انطاقاً من 
الجني والتنظيف من األشواك واستخراج البذور ثم تجفيفها، قبل عصرها في آلة خاصة، وهذه العملية تتطلب تعاونا بين 10 
عامات. وتبيع الجمعيات المحلية المغربية  الزيت الخام  إلى الشركات المستوردة بأسعار تتراوح بين 250 و350 دوالراً 

لليتر الواحد من الزيت، بينما تعيد تلك الشركات تسويقه دولياً بما يصل أحياناً إلى 1000 دوالر لليتر.
ويشــتمل زيت التين الشــوكي على فوائد أخرى، مثل خسارة الوزن الزائد، خفض فرص إصابة الكبد باألمراض، خفض 

فرص اإلصابة بالسرطان وانتشار خاياه لدى األشخاص المصابين به، ومكافحة بعض مشاكل البشرة.

خصائص الجزر مدهشة ... !
أكد خبير التغذية الروسي، الدكتور ميخائيل غينسبورغ، على أن 
الجزر يحسن عمل الكلى والكبد والجهاز الهضمي عموماً. وهو 
كغيره من الخضروات الجذرية يحفز إفراز العصائر والصفراء 
ومدر للبول. وهو غني بالبوتاســيوم ما يساعد على زيادة كمية 
البــول، وهذا مهم في حالة التهاب الحويضة والكلية وغيره من 
 ،А أمراض الكلى. كما يحتوي على نســبة عاليــة من فيتامين
وقد لوحظ أن األشــخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين 

يعانون من حصى الكلى ويصابون بالتهاب الحويضة والكلية.
ومن فوائد الجزر، الوقاية من األورام الخبيثة، ألن مادة بيتا كاروتين الموجودة بكثرة فيه مضادة لألكسدة وااللتهابات وتقلل 
من تلف الحمض النووي وتســاعد على اســتعادة األجزاء المتضررة فيه. لذلك، فإن تناول الجزر يوميا وبانتظام، يقلل من 
خطر اإلصابة بأنواع عديدة من السرطان. ويعزز الجزر منظومة المناعة في الجسم، ألن مضادات األكسدة وبيتا كاروتين 
الموجــودة فيه تحمــي خايا المناعة وخاصة الخايا  اللمفاوية التائية والضامة من التلف، وتصبح أكثر مقاومة، ما يعزز 
منظومة المناعة. كذلك يخفض من خطر اإلصابة بالجلطة الدماغية بحســب غينســبورغ، ويخفض من احتمال اإلصابة 
بتصلب الشرايين ويبطء تطوره. وقد أظهرت نتائج دراسات علمية، أن الجزر يخفض من مستوى الكوليسترول في الدم، 

حيث يخفض تناول 200 غرام من الجزر يومياً خال أسابيع مستوى الكوليسترول “الضار” بنسبة 11 %.
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80 % من سكان العالم يعانون من نقص المغنيسيوم
أعلن البروفيسور أناتولي سكالني، أن 80 % من سكان العالم 
البالغين يعانون من نقص المغنيسيوم، الذي تظهر أعراضه 
على شــكل تعب مزمن وتغير المزاج وقفزات في مســتوى 
ضغــط الدم. وقال، إن نقص المغنيســيوم هو مشــكلة كبيرة 
يعاني منها ســكان المدن الكبيرة، ألنهم يتعرضون دائما إلى 
مؤثرات خارجية. فإذا كان الشخص يعاني من إجهاد مزمن، 

فإن حاجته إلى المغنيسيوم تزداد بمقدار 1.5 - 2 مرة.
أضاف، تنظم الضغط في أجســامنا مجموعــة نظم، وتؤثر 
فيــه كمية العناصر الدقيقة الموجود في الدم، مثل الصوديوم 

والكالســيوم والمغنيســيوم. فإذا انخفض مستوى المغنيســيوم، يؤدي إلى ارتفاع مســتوى الصوديوم والكالسيوم، وبالتالي 
احتباس السوائل في الجسم، وارتفاع ضغط الدم. وتكرر الصداع النصفي سببه نقص المغنيسيوم. كما أن التهيج واضطراب 

الذاكرة وعدم إمكانية التركيز على موضوع ما وتغير المزاج، سببه نقص المغنيسيوم أيضاً.
وأشأر البروفيسور، إلى أن ممارسة النشاط البدني، يزيد من استهاك المغنيسيوم، واإلفراط بتناول الملح، يعرقل امتصاص 
المغنيســيوم. لذلك يجب التقليل من اســتهاك الملح. وأضاف، تنخفض مناعة الجسم على خلفية الكآبة والمزاج السيء، ما 

يزيد من تكرار اإلصابة بأمراض البرد. كما أن نقص المغنيسيوم، هو أحد األسباب الرئيسية لمتازمة التعب المزمن.
تجدر اإلشــارة، إلى أن المســتوى الطبيعي للمغنيســيوم في دم النســاء هو 0.66 - 1.07 مليمول في الليتر، فإذا كان دون 
أو أعلى يجب استشارة الطبيب. وتحتاج المرأة إلى 310 ملليغرامات يوميا من المغنيسيوم، والرجال إلى 400 ملليغرام. 
وأهم مصادر المغنيسيوم هي: األلياف الغذائية، المكسرات، الحنطة السوداء، الخضروات الورقية. وأشار البروفيسور، أن 
القهوة مدر ضعيف للبول، ومع ذلك تخرج المغنيسيوم من الجسم، لذلك من األفضل تناول الكاكاو. مؤكداً، على أن تعويض 

نقص المغنيسيوم بتناول األدوية، يجب أن يتم بموجب توجيهات ووصفة الطبيب المختص على ضوء نتائج تحليل الدم.

تأثير األجهزة اإللكترونية على منظم ضربات القلب
هناك اعتقاد شــائع بأن لألجهــزة اإللكترونية مثل الهواتف 

الذكية تأثير سلبي على وظيفة منظم ضربات القلب.
وأوضــح طبيــب القلــب األلمانــي، فلوريان باشــكه، أن 
األجهزة اإللكترونية ال تشــوش على وظيفة منظم ضربات 
القلب أو ُمزيل الرجفان إال في حاالت نادرة للغاية. ولتجنب 
أي تأثيــر ســلبي ينصح د.فلوريان بمســافة أمان بين منظم 
ضربــات القلب أو ُمزيل الرجفــان واألجهزة اإللكترونية، 
موضحاً أن مسافة األمان تبلغ 10 سنتم مع محطات الشحن 
بتقنيــة “الحث الكهربائي”، و15 ســنتم مع الهاتف الذكي، 

و25 سنتم مع الموقد العامل بتقنية “الحث الكهربائي”.
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بماذا ُتنذر رائحة الفم الكريهة؟
يمكن أن يسبب مرض السّكري من النوع الثاني مجموعة أعراض 
مثل التعب والتبــّول أكثر من الُمعتاد، ولكن يبدو أّن هناك عامة 
أخــرى مجهولــة تتمثل برائحــة الفم الكريهة، وفــق خبراء موقع 
Healthline الطبــي. فعندمــا يكافح الجســم إلنتاج اإلنســولين، 
يتحــّول تلقائياً إلى حرق الدهون، األمر الذي ينتج الكيتونات التي 
تتراكــم فــي الدم والبول، والتي تســبّب رائحة الفــم الكريهة لدى 
بعــض المرضى، وتترك رائحة أنفاســهم، إّما مثل طاء األظافر 

أو الفاكهة المتعفنة.
 وأوضح الخبراء، أّن رائحة الفم الكريهة المرتبطة بالســّكري لها ســببان رئيســيان: أمراض اللثة وارتفاع مســتويات 
الكيتونات في الدم. وإذا كنت مصاباً بالســّكري، من المهّم أن تكون على دراية بما قد تُخبرك به أنفاســك. ولكن، لمجّرد 
أنك تعاني من رائحة الفم الكريهة، فهذا ال يعني بالضرورة أنك ُمصاب بالســّكري، حيث أّن رائحة الفم الكريهة شــائعة 

جداً، ويمكنك عادةً معالجتها في المنزل بنفسك. 
وأفضل طريقة لتجنّب اإلصابة برائحة الفم الكريهة هي التأّكد من نظافة أســنانك ولســانك وفمك. وقد يؤدي التدخين أو 
احتساء الكثير من المشروبات السّكرية إلى زيادة احتمال إصابتك برائحة الفم الكريهة. وقد يُصاب كثير من األشخاص 

بداء السّكري دون أن يعرفوا ذلك، ألّن العامات ال تجعلك بالضرورة تشعر بتوّعك.

جلد صناعي يمكنه استشعار ألم البشر
طــّور فريق من الباحثين في جامعة “أر.إم.أي.تي” في مدينة  

ملبورن  األوسترالية، نوعية من  الجلد  الصناعي يمكنه التفاعل 
مع األلم على غرار البشر، ما يفتح الباب أمام ابتكار أطراف 
صناعية أفضل و روبوتات  وبدائل للجلد البشــري. واستطاع 
الفريق تقليد الطريقة التي يشعر بها الجلد البشري باأللم. وأكد 
رئيس فريق الدراسة، مادهو بهاسكاران، أن النموذج األولي 
للجلد الصناعي تمثل تطوراً ملموســاً نحــو الجيل المقبل من 
تقنيات الطب الحيوي والروبوتات الذكية، موضحاً، أن الجلد 

هو أكبر عضو استشعار في الجسم البشري، ويتميز بمواصفات مركبة تعمل كوحدات استشعار سريع إلرسال تحذيرات 
في حاالت العرض للنار أو اإلصابة بالجروح. وأضاف: الجلد الصناعي الجديد يمكنه التفاعل بشكل فوري بمجرد الشعور 
بالضغط والحرارة والبرد. ويحتوي النموذج األولي من الجلد الصناعي على شرائح إلكترونية قابلة للتمدد متصلة بوحدات 

ذاكرة طويلة المدى، فضاً عن وحدات الستشعار الحرارة والبرودة.
وقال عضو فريق الدراسة، الباحث أطوار رحمن: إن التقنية الجديدة يمكنها التفاعل مع الضغط الميكانيكي والحرارة واأللم، 
وتقديم رد فعل إلكتروني صحيح، وهذا يعني أن الجلد الصناعي يمكنه تمييز الفارق بين اللمس الرقيق والوخز باألصابع 

وبين الطعن أو الجرح، وهذا النوع من التمييز لم يتم تحقيقه من قبل بطريقة إلكترونية.
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تجربة عالج آلالم المفاصل على الفئران
اكتشف باحثون أميركيون، طريقة مبتكرة إليقاظ ما يعرف 
بالخايــا الجذعية النائمة من أجــل تحويلها إلى غضروف، 
وفي حال نجحت هذه التقنية، فإنها ستساعد بشكل كبير على 
تخفيــف آالم المفاصل. ويعاني بعض األشــخاص آالما في 
الركب والفخذ إلى جانب ما يعرف بـ“الفُصال العظمي” من 
جراء تآكل الغضروف الذي يشكل دعامة للمفاصل. وسرى 
االعتقــاد في الحقل الطبي، أنه ال مجال إلعادة الغضروف، 

مرة أخرى، عندما يتعرض للتلف في جسم اإلنسان، لكن علماء أميركيين حاولوا أن يتجاوزوا هذه العقبة. وتمكن خبراء 
من جامعة ستانفورد، من جعل الغضروف ينمو في جسم فأر التجارب، وهذا النجاح قد يسجل وسط البشر. وهذه الخايا 
األولية التي يمكن تحويلها إلى غضروف جديد، توجد في حالة سكون أو نوم، عند نهاية العظام، بحسب الدراسة المنشورة 
في مجلة “نيتشــر ميدســين”. وأوضح الباحثون أن كل ما يلزُم في هذه العملية هو إيقاظ الخايا الجذعية الساكنة، ثم القيام 
بتحفيزها حتى تنمو وتصبح غضروفاً مفيداً.  وقال العلماء، إن الخطوة الموالية هي جعل الغضروف ينمو في حيوانات أكبر 

مثل الكاب والخنازير، وسط آمال بأن تتيح هذه التقنية تخفيف اآلالم الشديدة لمن يعانون اضطرابات المفاصل.
ووصف الباحث في جامعة كولومبيا في نيويورك، جيرارد كارسينتلي، هذه التجربة بالتقدم الطبي الكبير في طب المفاصل.

وقال:إن التجارب المتعلقة بأمراض العمود الفقري غالباً ما تتطابق بين البشر وفئران التجارب.

تطوير طبق قابل لألكل
يشكل غسيل األطباق عبئاً يومياً على أصحاب المنزل في 
األيــام العادية، لكنه يصبح عبئاً كبيراً عند إقامة الحفات. 
ويحــاول البعض التغلب على هذا األمر باســتخدام أطباق 
لاســتخدام لمرة واحدة حتى ال يتحملوا عبء غســلها بعد 
ذلك، لكن تلك األطباق يكون لها آثار سلبية على البيئة ألنها 

تزيد من حجم المخلفات الباستيكية التي تلوثها.
ولكي يتم القضاء على هذه المشكلة نهائياً، استطاع خبراء 
فــي  بولندا  ابتكار نوع جديد من األطباق التي يمكن تناولها 

بعد انتهاء األكل لتنتهي بذلك مشكلة غسيل األطباق بل ستصبح األطباق غير موجودة بعد تناول الطعام. وبهذه الطريقة، 
يتم توفير الوقت والجهد المستخدم في غسلها وحماية البيئة من  التلوث  عندما يتم استخدام أطباق باستيكية.

وهذه األطباق مصنوعة من نخالة  القمح ، التي يتم تصميمها بأشكال مختلفة تحت ضغط ودرجات حرارة عالية تمنحها 
قدر من الصابة التي تجعلها صالحة لاســتخدام بســهولة ويسر. ويمكن لتلك األطباق تحمل درجات الحرارة لألطعمة 
الســاخنة، كما يمكن تناولها لما لمكونات القمح من فائدة على الجســم، إضافة إلى كونها قابلة للتحلل بنســبة 100 % إذا 

تم التخلص منها مباشرة.
وال بد من االشارة إلى أن طنا واحدا من نخالة القمح يكفي لصناعة 10 آالف طبق من هذا النوع.
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أزمة رقمية ستهدد األرض في 2245
كشــفت دراســة أكاديمية جديدة نشــرتها مجلــة “نيوزويك” 
األميركيــة، بعنوان “كارثة المعلومات”، أنه إذا كانت أجزاء 
المعلومات تحتوي على كميات صغيرة جداً من الكتلة المادية، 
فإن اإلسقاطات تشير إلى أن  المحتوى الرقمي  يمكن أن يكون 
مساوياً لما يقرب من نصف محتوى األرض من الكتل بحلول 
عام 2245. وشــرح الدكتور ملفين فوبســون، أن الهدف من 
البحث كان تقدير الحجم اإلجمالي للمحتوى الرقمي في العالم 

في المســتقبل من حيث البتات و الطاقة  الازمة لتخزينها، وأن البحث أشــار إلى أنه إذا تم التحقق من حجم كتلة المحتوى 
الرقمي، فإن تدفق المعلومات من شأنه أن يُجهد إمدادات الطاقة الكوكبية باإلضافة إلى كتلة الكوكب األرض نفسه.

وفي السياق ذاته، قال في محاولة لشرح اآلثار المترتبة على موضوع الدراسة: “إذا نظرنا فقط إلى كثافة تخزين البيانات 
المغناطيسية، يتبين أنها تتضاعف كل عام منذ أكثر من 50 عاماً. وهذه المضاعفة كانت ضرورية لمواكبة متطلبات تخزين 
البيانات، والنمو بشكل أسرع من قانون مور، أي أن عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة يتضاعف كل عامين. وفي 
بعض المجاالت، أدت جائحة كورونا الحالية إلى تســريع معدالت الزيادة حيث يتم اســتخدام وإنتاج المزيد من المحتوى 
الرقمي أكثر من أي وقت مضى”. كما حذر من أن “اإلســقاطات تُظهر أن العالم ســينتج الكثير من المحتوى الرقمي في 

المستقبل القريب بحيث إن عدد البتات المنتجة سوف يساوي جميع الذرات على األرض”.

ضرر متحمل بسبب استخدام الهاتف ألكثر من 6 ساعات
كشفت دراســة جديدة أجرتها شركة يونيليفر ، عن مخاطر كبيرة 
تتربص باإلنســان نتيجة جلوســه لفتــرات طويلة أمام شاشــات 
الكمبيوتــر و الهاتف المحمــول  لمدة تزيد عن 6 ســاعات يومياً. 
ووجدت الدراســة أن 60 % من الناس يقضون اآلن أكثر من 6 
ســاعات يومياً أمام جهاز رقمي ينبعث منه الضوء األزرق، كما 
أكدت أن التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول طوال 
األسبوع يمكن أن تكون نتائجه مشابهه بالنسبة للبشرة آلثار أشعة 

الشمس عند الوقوف في الخارج دون حماية.
وفحص فريق من العلماء العاملون في الشركة، اآلثار الناجمة لتلقي الضوء األزرق المنبعث من األجهزة اإللكترونية على 
الجلد ووجدوا أنه يمكن أن يسبب الشيخوخة المبكرة. كما وجدوا أن التعرض للضوء األزرق لـ5 أيام ولمدة 6 ساعات يومياً 

على األقل، يمكن أن يكون له نفس التأثير على الجلد مثل قضاء 25 دقيقة في الشمس من دون كريم حماية.
وأوصى الخبراء بأخذ فترات اســتراحة من أمام الشاشات واستخدام كريمات البشرة التي تحتوي على مضادات األكسدة، 
بهدف التخفيف من هذه اآلثار على جلد اإلنســان. ونبّه الفريق من إمكانية تشــكل تصبغ جلدي قد يســتمر لمدة 3 أشــهر، 
باإلضافة إلى أن هذه األشــعة قد تمنع إنتاج المياتونين، وتزيد من مســتويات هرمون التوتر وتثير األعصاب، مما يؤدي 

بدوره إلى اضطراب نمط  النوم  وحدوث خلل في إيقاع الساعة البيولوجية.
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خدمة الزواج إلكترونيًا في السعودية
أطلقــت وزارة العــدل  الســعودية  خدمة جديدة تتيــح تقديم خدمة 
إجــراء عقــود  الــزواج  إلكترونياً بشــكل كامل مــن دون الحاجة 
لمراجعــة أي دائرة حكومية. وأوعز وزير العدل الســعودي وليد 
بن محمد الصمعاني بالتوســع في تقديم خدمــة العقد اإللكتروني 
للــزواج في عموم المناطق، عبر منصة ezawaj.sa، بعد نجاح 
اإلطــاق التجريبي للخدمة في  الريــاض . وأوضحت الوزارة أن 
المســتفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون 
القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين بتعبئة الطلب من 
خــال البوابة اإللكترونية للخدمــة ezawaj.sa، وإدخال بيانات 

األطراف وإدخال التفاصيل والشــروط والمعلومات المطلوبــة، ثم يُحددُ موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من 
توفر أركان وشــروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خال جهاز ذكي”. وتوفر هذه التقنية الوقت 
والجهد على الراغبين بالزواج عبر اختصار العديد من اإلجراءات السابقة وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية، كما 
تقوم بتوثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وإتمام إجراءات عقد الزواج من المنزل. وأوضحت وزارة العدل، أن المنصة 
تغني عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، واألحوال المدنية لتسجيل 

واقعة الزواج، وإلغاء وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، وأصبحت هذه الخطوات إلكترونية بالكامل.

Giggzy ... موقع يجمع طالبي العمل بأصحاب المهن
موقع، “غيغزي”، هومبادرة شبابية ألربعة أشخاص موّزعين بين  لبنان  
وقطر، تهدف في ظل الظروف االقتصادية والصحية الصعبة التي يمّر 

.Freelancerفيها لبنان، إليجاد أعمال على طريقة الـ
منصة “غيغزي دوت كوم”، هو موقع إلكتروني باسم Giggzy ليكون 
صلــة وصل إلكترونية بين كل عامل حــر أو Freelancer وأصحاب 
العمل أو  المشاريع الصغيرة . وبحسب مؤسسي الموقع، يمكن لكل عامل 
حر أو من أي مهنة، أن يــزور الموقع: www.giggzy.com، ويفتح 

حســاب خاص فيه مجاناً، ليسجل معلوماته الشخصية مثل رقم الهاتف، ومكان إقامته، ومهنته، ومهاراته، وخبراته. ومن 
خال هذه البيانات العامة، يمكن لصاحب العمل إيجاد عمال بحسب احتياجاته بحسب المكان، واألجر، أو حتى التقييم الذي 
يظهر على الحساب، وهذا ما يؤسس للتواصل بين الطرفين عبر اإليميل أو الهاتف. وما يميز الموقع، أنه صلة وصل بين 
الطرفين من دون أن يحتفظ بأي عمولة من صاحب المشروع أو العامل، ما يجعله فريداً من نوعه في لبنان وجميع  الدول 
العربية، كما أنه يحتوي على عشــرات مجاالت العمل ليلبّي أكبر عدد ممكن من طالبي العمل، مثل الترجمة،  المحاســبة، 

التسويق، التصوير، وغيرها، إضافة إلى المهن الحرة مثل الحدادين، والنجارين، والخياطين، والدهانين وغيرهم.
وجاءت تسمية Giggzy من كلمة “غيغز”، وتعني مشاريع العمل الّصغيرة. ومن الشروط التي يضعها الموقع، ضرورة 
اجتماع أصحاب العمل والعمال في أماكن عامة للتعارف، ووضع توجيهات قبض  األجور  واألموال مقابل العمل المطلوب.
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الكشف عن نظام خاص بهواتف “هواوي” الذكية
في خطوة تدل على ان الشــركة الصينية مصرة على إنتاج 
نظام تشــغيل جديد خاص بها يعفيهــا من فكرة اإلتكال على 
أنظمة شــركات اخــرى، أعلنت “هــواوي” خــال إنعقاد 
مؤتمرهــا الســنوي للمطوريــن  HDC 2020 عن إطاق 
النســخة الثانيــة مــن نظــام تشــغيل HarmonyOS أو 
)HongMeng فــي الصيــن( التي بــدأت بعملية تطويره 
منذ نحو عام تقريباً. وســيكون نظام HarmonyOS بمثابة 
منصة تدعــم مختلف األجهزة الذكية من الســاعات مروراً 

بالحواسيب المحمولة وصوالً للهواتف المحمولة وغيرها الكثير من األجهزة، خصوصاً ان HarmonyOS سيكون نظاماً 
قاباً للتكيُف إعتماداً على الجهاز الذي يعمل من خاله.

النســخة التجريبية الثانية من نظام هواوي HarmonyOS أصبحت متاحة بالفعل للســاعات الذكية، أجهزة التلفاز الذكي 
والسيارات، في حين ستتوفر النسخة التجريبية الثانية المخصصة للهواتف الذكية بحلول شهر ديسمبر/كانون األول 2020.

وهذا الموعد لن يكون موعد إطاق هواوي لهواتف جديدة تعمل بالنظام الخاص HarmonyOS بل موعد الكشــف عن 
النســخة مفتوحة المصدر للنظام وكذلك الكود البرمجي، حيث ترى هواوي ان عام 2021 قد يشــهد إطاق أولى هواتف 

.HarmonyOS الشركة التي تعمل من خال نظام

“سترايف” ... موقع للسيارات والاليف ستايل
يجمع الموقع االخباري “ســترايف”، بين عالم المحركات ونمط 
عيش المســتهلك، ويقدم مواضيع مخصصة الحتياجات كل فرد، 
عن المراحل التي يقطعها قبل اتخاذ قرار شراء سيارة، لمساعدته 
على اتخاذ هذا القرار. من يبحث عن شــراء ســيارة اليوم، يتمتع 
بالذكاء الرقمي، ويبتعد أكثر فأكثر عن التوجه الى وكاالت البيع، 
متّكا على البحث عبر االنترنت، والجوال والفيديوهات ليحصل 
على آخر المعلومات التي سيعتمدها التخاذ قراره. وعندما يتوجه 
الى وكالة بيع الســيارات، يكون مــزّوداً بالمعلومات، وهنا يكمن 

دور موقع ســترايف، بحســب رئيس مجلس اإلدارة، والشــريك المؤســس لشركة StriveME، ســماح صفا. ومع تعدد 
الخيارات المقدمة للمستهلك، تصبح مرافقته خال عملية الشراء ضرورية إليجاد مكاناً على الئحة خياراته هذه. ومواضيع 
سترايف تغطي األحداث المتعلقة بعالم السيارات مثل المعارض، وتجارب القيادة، والتقييم، وفيديوهات تقدم أجدد األخبار 
والتطــورات المتعلقــة بهذا العالم. وبهذه الطريقة يجمع موقع ســترايف المعلومات عن طراز الســيارات وأنواعها كافة، 
واألسلوب الذي يناسب نمط كل فرد في اختيار سيارته. وتشمل هذه المواضيع أفضل أنواع السيارات العائلية، والسيارات 

المثلى لمن يملك حيوانات أليفة، والمناسبة للمدينة، كما أنه ينقل أروع الطرقات للقيادة، وغيرها من المواضيع الشيقة.
وسترايف متصل بيوتيوب، وهو شريك موقع الرياضة Kooora. وتتطرق مواضيعه للنساء المهتمات بشراء سيارات.
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“آبل” تطالب بتعويضات من مطورة “فورتنايت”
رفعــت شــركة آبل دعاوى مضادة على شــركة إبيك جيمز، 
مبتكرة لعبة فورتنايت، تطالب بتعويضات عن رسوم خسرتها 
على متجــر التطبيقات وأضرار أخرى، وتســعى للحصول 
على أمر بمنع مطورة اللعبة من استخدام نظام الدفع الخاص 

بها داخل التطبيق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ودخلــت “آبل” و“إبيك جيمز” في معركــة قانونية منذ آب/
أغســطس 2020، عندما أطلقت مبتكرة اللعبة الشهيرة نظام 
الدفــع الخــاص بهــا داخل التطبيــق للتحايل على ما أســمته 

ممارســات آبل االحتكارية. ويشــترط متجر تطبيقات آبل على مطوري األلعاب اســتخدام نظام الدفع الخاص بآبل ودفع 
عمولة 30 %. وحالت “آبل” دون اســتطاعة “إبيك جميز” على توزيع التحديثات أو التطبيقات الجديدة من خال متجر 

آبل لترفع “إبيك” دعوى قضائية على “آبل” مدعية أن ممارسات متجر التطبيقات لديها تنتهك قوانين مكافحة االحتكار.
وسمحت المحكمة لـ“آبل” بمنع “إبيك” من توزيع إصدارات جديدة أثناء نظر القضية، لكن اإلصدار الحالي من فورتنايت 
ال يزال سارياً وكذلك نظام الدفع الخاص بإبيك. وقالت “آبل”، إنها ستسمح بعودة فورتنايت إلى متجر تطبيقاتها إذا أزالت 
“إبيــك” ميــزة الدفع المباشــر. لكن “إبيك” رفضت، قائلة: إن االمتثال لذلك الطلب ســيمثل تواطــؤاً مع أبل للحفاظ على 

احتكارها للمدفوعات داخل التطبيق على )نظام تشغيل( آي.أو.إس(.

قراصنة يبيعون معلومات الولوج إلى الشركات العالمية
تحدث تقرير صادر عن شــركة األمن الســيبراني “كراود 
سترايك” )Crowdstrike( بأنه تم رصد إحدى مجموعات 
القرصنة اإليرانية، تقوم ببيع معلومات الوصول إلى شبكات 
شــركات عديدة، معرضــةً إياها للخطر، وذلــك في منتدى 
القرصنة، حيث قامت المجموعة باختراق أجهزة الشــبكة، 
باستخدام نقاط الضعف فيها، وزرع أبواب خلفية في الشبكة 
ذاتها ومن ثم تسهيل عملية الوصول إلى مجموعات القرصنة 
اإليرانية األخرى، “أيه بي تي APT33( ”33( أو “أيه بي 

تي APT34( ”34( أو مجموعة “شافر” )Chafer(، وفقاً لتقارير من شركات األمن السيبراني العالمية “كلير سكاي” 
)ClearSky( ودراغوس. وقالت كبيرة المحللين لدى شركة “فاير آي”، سارة جونز: تتبع وحدة “مانديانت” الستخبارات 
التهديدات السيبرانية النشاط األخير الذي تم اإلباغ عنه علناً باسم “بيونير كيتن” )Pioneer Kitten( أو ما يعرف بـ“يو 
ان سي UNC757( 757(. وفي اآلونة األخيرة، الحظنا قيام “يو ان سي 757” بإجراء مسح بحثاً عن نقاط الضعف التي 
تم الكشف عنها علناً في تطبيقات شبكة االفتراضية الخاصة )VPN(. وأبلغنا عن ممثل التهديد والمعروف باسم “ناناش” 
)nanash( والذي يتواصل من خال منتديات الجرائم السيبرانية باللغة اإلنكليزية، حيث ادعوا أن لديهم إمكانية الوصول 

إلى شبكات الشركات الخاصة والحكومية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمواقع الجغرافية.
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روبوت يقدم جميع المساعدات الشخصية
أطلقــت شــركة “أي اليــف ديجيتــال” المطــورة للتقنيات 
المبتكــرة، روبوت عائلي اجتماعي من الجيل الجديد مهمته 
تقديم المســاعدة الشــخصية وطلــب المعلومــات، وجدولة 
االجتماعــات والمذكــرات، ومكالمات الفيديــو، إضافة إلى 
تعليم األطفال واللعب معهم، والقيام بأعمال المنزل والمراقبة 
ودعم رعاية المســنين. ويفهم الروبوت “ميسا” 10 لغات، 
هي: الفرنســية، اإلنكليزية، الهولندية، األلمانية، اإليطالية، 
البرتغالية، اإلســبانية، الماندرين، اليابانيــة والكورية، فيما 
يقوم فريق الروبوتات في “أي اليف ديجيتال” على تطوير 
الروبوت لتجيــد التواصل باللغة العربيــة. كذلك، تم تزويد 

“ميســا” بمجموعة من أجهزة االستشــعار عالية التقنية والذكاء االصطناعي وشاشــة من طراز “أي بي إس” مقاس 7 
بوصات، ويستطيع التفاعل مع الناس والتعلم والتعليم من خالل تقنيات الذكاء العاطفي التي تم تزويده بها.

وقال الشــريك المؤســس في “أي اليف ديجيتال”، ديباك باتيا: تتمثل رؤيتنا في توفير أحدث الروبوتات بأســعار معقولة 
للمنازل والعائالت. وقد صمم فريق الروبوتات لدينا روبوت “ميســا”، بحيث يكون قادراً على االندماج مع عائلتك كونه 

صديقاً معلماً، رفيقاً مصوراً، ورب منزل وفناناً، إنه ذكي وتفاعلي ورشيق بشكل فريد.

فستان ذكي متصل بالمخ ويقرأ األفكار
نجحت مصممة  األزياء  الهولندية أنوك ويبرخت، بتطوير مالبس 
تتمكن من قــراءة األفكار الداخلية والتعبير عنها، لتتحرك أجزاء 
من الفستان وتضيء بحسب الحالة النفسية. وأطلقت على الفستان 
اسم “فستان بانجولين”، نسبة لحيوان آكل النمل الحرشفي. ويتميز 
هذا الفستان ثالثي األبعاد بأنه مغطى بأكثر من ألف جهاز استشعار 
لتخطيط كهربية الدماغ، والتي تتصل بمخ مرتديه، وعندما تتلقى 
أجهزة االستشعار معلومات، تتحرك أجزاء من الفستان وتضيء، 
اعتماداً على مســتوى نشــاط دماغ صاحبه. ووفقــاً للتقارير التي 
نشرت عن الفستان، إذا كان الشخص يشعر باالسترخاء، يضيء 
الفستان باللون البنفسجي المهدئ، وإذا كان متوترا فستبدأ األضواء 

بالخفقان و“األجنحة” على كتفي الفستان بالرفرفة. ويأتي في تفاصيل تصنيع الفستان، أنه مصنوع من مادة نايلون خفيفة 
الوزن، مع واجهة بين الدماغ واللباس الذي صنعه معهد الدوائر المتكاملة في جامعة يوهانس كيبلر لينز وشركة التكنولوجيا 
العصبيــة G.tec. كمــا تمت الطباعة ثالثية األبعــاد للهيكل الخارجي الخفيف الوزن الذي يبلــغ طوله 3 ميليمترات على 
الفستان، ليكون الفستان خفيف بشكل يمكن ارتدائه، ولكنه قوي بما يكفي لتحمل الميكانيكا المختلفة. وسيظهر الفستان على 

منصة العرض خالل مهرجان Ars Electronica السنوي للفنون والتكنولوجيا والمجتمع في لينز، النمسا.
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Q92 5 بهاتفG إل جي” تدخل عالم“
صممت شــركة “ إل جي “ هاتفا جديدا قادرا على العمل مع 
شــبكات الجيل الخامس الخلوية. ويتميز  LG Q92  الجديد، 
بهيكل مصنوع من المعدن و البالســتيك  يــزن 193 غرام، 
محمــي من  الماء  والغبار وفق معاييــر IP68 العالمية، وال 
تتعدى سماكته الـ8.5 ملم. كما حصل هذا الهاتف على شاشة 
LCD بمقــاس 6.67 بوصة، بدقة عرض )2400/1080( 
بيكسل، تتمتع بحواف رقيقة، وفيها ثقب صغير في منتصفها 

من األعلى مخصص للكاميرا األمامية.
وعلى ظهر الجهاز كاميرا أساســية بـ4 عدســات، عدســتان كبيرتان واثنتان بحجم أصغر، تعادل دقتها )48+8+5+2( 

ميغابيكسل، أما  الكاميرا  األمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.
ويضمن قدرة Q92 في التعامل مع شــبكات 5G بســرعة، معالج Snapdragon 765G ثماني النوى، وذاكرة وصول 
عشوائي 6  غيغابايت ، أما ذاكرة التخزين الداخلية فيه فأتت بحجم 128 غيغابايت قابلة للتوسيع. وزودته “إل جي” أيضا 
ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، إضافة إلى شريحة 
NFC، وأنظمــة لتحديــد المواقع عبر  األقمار الصناعية ، ونظام تشــغيل “أندرويد - 10”. ومن المفترض أن يبدأ بيع هذا 

الهاتف في األسواق قريبا، بسعر 420 دوالر تقريبا.

زجاج كهربائي لتغيير لون هاتف Vivo بكبسة زر
تقــوم Vivo بتطويــر هاتف يضم لوحــة خلفية متغيــرة اللون، حيث 
كشــفت الشــركة من خالل فيديو تشويقي تم نشــره على Weibo ، أن 
الهاتف يستخدم زجاجاً كهربائياً يغير درجات األلوان على اللوحة. وفي 
 BBKالتابعة لـ ،OnePlus كانون الثاني، عرضت “ فيفو” وشــركة
Electronics، هاتف OnePlus Concept One باســتخدام زجاج 
كهربائــي مماثل في إعداد  الكاميرا  الخلفيــة. ومع ذلك، يبدو أن هاتف 
Vivo الذي ظهر في الفيديو التشــويقي قد وفر تأثير تغيير اللون على 

اللوحة الخلفية بأكملها.
ويُظهر الفيديو الهاتف من الخلف الذي يغير لونه حيث يستخدم الهاتف 
تقنيــة Electrochromic فــي اللوحة الخلفية لتغييــر ظالل األلوان 

بضغطة زر جانبي وينتقل من األبيض اللؤلؤي إلى األزرق الداكن. ويبدو أن “فيفو” قد استلهمت هاتفها الذكي الجديد من 
OnePlus Concept One، الذي تم عرضه في CES 2020 في  الس فيغاس  في وقت ســابق من 2020. واســتخدم 

هاتف OnePlus الزجاج الكهربائي في إعداد الكاميرا لكشف أو إخفاء المستشعرات الموجودة في الخلف.
ولم يكشــف الفيديو الذي نشــرته Vivo عن وحدة الكاميرا في الهاتف الجديد. ومع ذلك، يشير مقطع فيديو آخر نشره أحد 

المرشدين على Weibo، إلى أنه قد تكون هناك كاميرات خلفية ثالثية، إلى جانب فالش LED مزدوج.
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هاتف قادر على استبدال تقنياته باستمرار
كشــفت شركة  Fairphone  الهولندية عن نيتها إطالق هاتف جديد 
يمكن للمســتخدم اســتبدال بعــض تقنياته باســتمرار ليحصل على 
المواصفات التي يرغب بها. ويشــير الخبراء في الشركة المصنعة 
إلى أن إمكانية اســتبدال بعض أجزاء الهاتف ال تساعد على تحسين 
تقنياتــه فحســب، بل األهــم من ذلك هــو أنها تمكن المســتخدم من 
االســتفادة منه لســنوات طويلة، وبالتالي لن يضطر لشراء هواتف 

عدة قد تتحول في ما بعد إلى نفايات إلكترونية مضرة بالبيئة.
وســيحصل هاتف +Fairphone 3 على كاميرا أساســية بدقة 48 
ميغابيكسل، ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، وعلى 

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.
 ،Snapdragon 632 ومعالج الرسوميات من نوع ،Snapdragon 632 أما المعالج فيه فسيكون ثماني النوى من نوع
وذاكرة الوصول العشــوائي بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بحجم 64 غيغابايت، يمكن توســيع ســعتها عبر 
بطاقات microSD. وســيزود أيضا بشاشــة بمقاس 5.65 يوصــة، بأبعاد 9:19، دقة عرضها تعــادل )2160/1080( 
بيكسل، وببطارية بسعة 3000 ميلي أمبير. وسيكون بإمكان مستخدم هذا الهاتف في المستقبل استبدال الشاشة إلى شاشة 

أحدث، أو حتى استبدال الكاميرا أو البطارية أو المعالج.

هاتف ذكي لشبكات الـ5G من “غوغل”
تعتزم شركة غوغل  الدخول في المنافسة بسوق األجهزة 
الذكيــة المخصصــة لشــبكات 5G عبــر هاتــف مميز 
بمواصفات جيدة وســعر مقبول. وتبعا للتســريبات، فإن 
 Pixel الهاتف الجديد ســيكون نســخة معدلة عن هواتف
4a التي طرحتها “غوغل” مؤخراً، لكنه ســيأتي ببعض 
التعديــالت التقنية التــي تجعل أداءه أســرع ليتعامل مع 

شبكات الجيل الخامس.
ومن المفترض أن يحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء 
والغبار، ويزود بشاشة OLED بمقاس 6.2 يوصة بدقة 

عرض )2340/1080( بيكسل وتردد 90 هيرتزا.
أمــا المعالج فيه، فســيكون على األغلــب ثماني النوى من نــوع Snapdragon 765G، وذاكرة الوصول العشــوائي 6 
غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت. و الكاميرا  ستأتي ثنائية العدسة بدقة )12.2+16( ميغابيكسل، والكاميرا 
األمامية بدقة 8 ميغابيكسل. وسيحصل الجهاز أيضا على بطارية بسعة 3800 ميلي أمبير، وعلى ماسح لبصمات األصابع، 
ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر  األقمار الصناعية ، ومنفذ USB-C، أما سعره فمن المفترض أن 

يكون 499 دوالر أميركي.

84



جديد تقنية

 تشرين األول/ اكتوبر 2020 | البنك والمستثمر

Xbox الجهاز األصغر واألرخص من “مايكروسوفت”
كشــفت شركة مايكروسوفت عن جهاز “إكس بوكس” جديد أرخص ثمناً، 
 Xbox S 299 تقول إنه سيكون األصغر على اإلطالق. وتبلغ تكلفة جهاز
 Xbox One Sدوالر، ما يضعه في المقارنة مع جهاز نينتيندو ســويتش و
الطــراز األقدم من الجهاز. وأعلنت مايكروســوفت عــن خططها إلصدار 
Xbox X األكبر واألكثر تكلفة في نوفمبر/تشرين الثاني، إاّل أنها لم تعلن 
عن سعره بعد. وسيتميز الجهاز بمعالج قوي وبطاقة رسومات لعملية تحميل 
أسرع، وألعاب بمظهر أفضل. وال يزال لدى مايكروسوفت بعص المنتجات 
“الغامضــة” التي ستكشــف عنها بينمــا تحاول جذب االهتمام قبل موســم 
التسوق في األعياد. ولم تذكر الشركة متى ستصدر سلسلة S األصغر، ولم 

تقدم تفاصيل عن مواصفاتها الفنية.
وقال مدير أبحاث ألعاب Ampere Analysis، بيرس هاردينغ رولز، إن الشركة العمالقة في مجال التقنية تصنع وحدات 
تحكم متعددة للجيل الحالي بنقاط أســعار مختلفة، لذا فإن إطالق سلســلة S ال يعد خروجاً عن استراتيجيتها السابقة، إال أن 
المنتج الجديد يضع “مايكروســوفت” في وضع أفضل للمنافســة ضد جهاز ســوني “بالي ستيشن 5”، الذي من المتوقع 
طرحه أيضاً خالل موســم األعياد القادم. وفي حين أن هاردينغ رولز ال يزال يتوقع أن شــركة ســوني ســوف تتفوق على 

مايكروسوفت في وحدات التحكم، إال أنه يتوقع أن تشهد Xbox ارتفاعاً طفيفاً في المبيعات.

E24t G4 FHD شاشة جديدة من “إتش بي”
أطلقت شــــركـــة “ إتـــــش بــــي ” شـــــاشـــتـهـا  
E24t G4 FHD  الجديـــدة، التي تأتــــي بلوحــة 
IPS قيــاس 23.8 بوصــة، وتعمــل بدقــة وضوح 
1920× 1080 بيكســــل، وتبلغ كثافة البيكســالت 

92 نقطة في البوصة.
وتروج شـــــركة “ إتـــش بــــي ” لشاشتها الجديدة 
المــزودة بوظيفــة لمســية ودرجة الســطوع 250 
قنديلة/م2 ونســبة تباين ثابتة عند 1000:1، وزمن 
االستجابة 5 مللي ثانية، ويبلغ وزن الشاشة الجديدة 

5.8 كيلوغرام.
ويتوصل الشـــاشــــة الجديدة بأجهزة التشغيل عبر 
 HDMI 1.4 ومنفــذ DisplayPort 1.2 منفــذ
ومنفــذ USB-C، إضافــة إلى محــور USB بـ4 
منافــذ. ويمكن أيضاً ضبط ارتفاع وميالن الشاشــة 

الجديدة.
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Moto G9 Plus ... هاتف جديد من “موتوروال”
كشــفت شــركة “ موتــوروال ”، عــن هاتفهــا الذكي  

Moto G9 Plus  الجديد، الذي يمتاز بشاشة كبيرة 
قيــاس 6.8 بوصــة بدقــة وضــوح FH+ وبطارية 

بسعة كبيرة نسبياً.
 Moto وأوضحــت الشــركة األميركيــة، أن هاتف
G9 Plus  الجديــد، يشــتمل علــى كاميــرا رباعية 
فــي الخلــف تتألف من عدســــة رئيســــية بدقة 64 
ميغابيكسل وعدسة فائقة االتساع بدقة 8 ميغابيكسل 
وعدســة ماكرو بدقة 2 ميغابيكســل وعدسة بدقة 2 
ميغابيكســل لمعلومات العمق، في حين يوجد ماسح 

بصمــات األصابع على جانب الجهاز. وينبض بداخــل الهاتف المعالج Snapdragon 730G مدعوما بذاكرة وصول 
عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت مع إمكانية زيادتها حتى 512 غيغابايت باستخدام بطاقة  

. microSD
 USB Type وتتميز البطارية المدمجة بســعة كبيرة نســبياً تبلغ 5000 ميللي أمبير ساعة. وتتم عملية الشحن عبر منفذ

C بقدرة تصل إلى 30 وات.

منزل ذكي للتركيب خالل 90 دقيقة
صممــت شــركة  iOhouse  الســويدية منــزالً ذكياً 
فاخراً يمكن نقله وتركيبه خالل ســاعة ونصف فقط. 
وتصف الشــركة هذا المنزل بمســاحة معيشة بمفهوم 
حديث، يمكن نقله بالمقطورة إلى أي مكان في  االتحاد 
األوروبــي ، ويوضع في مكانه برافعة، ويمكن لمالكه 
االنتقال للعيش فيه في غضون 90 دقيقة. وزود المنزل 
بالكماليات التي يحتاجها المنزل العصري، إضافة إلى 

تقنيات المنزل الذكي التي يمكن التحكم بها بالكامل عبر تطبيق هاتفي. وقالت الشركة، أن المنزل “سبيس” يمكن استخدامه 
منزالً ثانياً أو كوخاً صيفياً، وأعدت أنظمة  المياه  والصرف الصحي فيه لشخصين للعيش بشكل مستقل مدة أسبوعين في ظل 
ظروف نموذجية. ويمتد المنزل على مساحة 645 قدماً مربعة ويزن 19 طناً، ويمكن أن يستخدم مكتباً أو استوديو احترافياً 

أيضاً. وقد زود بالطاقة باأللواح الشمسية ومولّد، مع  التدفئة  والتبريد والمياه والصرف الصحي والتهوية.
ويحتوي المنزل على غرفة نوم وغرفة معيشة ومطبخ وحمام، وشرفتين قابلتين للطي، واختيرت ألوان محايدة للديكورات 
المصنوعــة مــن الزجاج والصوف والمعدن و الخشــب . ومن  الهاتف الذكي ، يمكن التحكم فــي الكاميرات ونظام الصوت 

والعديد من األجهزة األخرى، وتعمل التهوية الذكية للهواء على تصحيح مستويات األكسجين في الداخل بشكل تلقائي.
وتبلغ كلفة المنزل 413 ألف دوالر، تشمل جميع األجهزة، مثل غسالة الصحون وموقد  الغاز  والثالجة وغسالة المالبس.
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عين إلكترونية ترتبط في الدماغ لمعالجة المكفوفين
يستعد العلماء إلعداد تجارب بشرية لـ”العين اإللكترونية” 
التي ترتبط مباشــرة بشــريحة في الدماغ ويمكن أن تعالج 
العمى، وهذا األمر يعد تطورا جديدا في مواجهة شــريحة 
إيلون ماســك للدماغ التي انتشــر حولها األخبار، ولقد مر 
أكثــر من 10 ســنوات في اإلعداد لهذه العيــن االلكترونية 

لزرعها في بشري.
ووفقــاً لما ذكرتــه صحيفة “ ديلــي ميــل” البريطانية، فقد 
طور باحثون في جامعــة “موناش غرســات” الســــلكية 
توضع على ســـطح الدماغ قد تعيــــد الرؤيــة للمكفوفيــن. 

ويُطلــق علــى االبتكار الجديد نظــام Gennaris bionic vision، وهو يشــــتمل على غطــاء رأس مخصص مزود 
بكاميرا وجهاز إرســـــال الســـــلكي، ووحــــدة معالــج رؤيــــة و برمجيــات ، ومجموعــــــة مقاس 9.9 مليمترات يتم 

زرعها في الدماغ.
وأثبتت الدراسات التي أجريت على الجهاز المستخدم في األغنام نجاحها ولم ينتج عنها أي آثار صحية ضارة. ويسعى 
الفريق للحصول على تمويل لتكثيف تصنيع وتوزيع الغرســة، والتي يقولون إنه يمكن اســتخدامها قريباً لعالج أمراض 

أخرى بما في ذلك الشلل.

ذراع روبوتية بجلد ذكي لتشخيص األمراض
طور فريق من الباحثين من جامعة هيوســتن األميركية ذراعا روبوتية 
مغلفــة بمادة مطاطية تســاعد األطباء في تشــخيص األمراض وعالج 
المرضى بشكل أفضل. وذكر فريق الدراسة أنهم ابتكروا ذراعا روبوتية 
مكســوة بنوعية من الجلد الذكي يمكنها تشــخيص األعراض المرضية 

بواسطة وحدات استشعار مصنوعة من أشباه موصالت مطاطية.
وقال أســتاذ قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة، الباحث يو بيل كوك، 
أن المادة المطاطية الجديدة تتميز بسهولة تصنيعها، وتتشابه مع األنسجة 
البيولوجية، وتصلح لالســتخدام في العديد من التطبيقات. وأكد أن أشباه 

الموصالت التقليدية صلبة وســهلة الكســر، كما أن تطويعها لالســتخدام في األجهزة اإللكترونية المرنة يتطلب تعديالت 
ميكانيكيــة معينة، مضيفاً، أن أشــباه الموصــالت المطاطة التي تم تطويرها من قبل كان لهــا بعض العيوب مثل صعوبة 
شحنها ب الكهرباء ، فضالً عن حدوث تعقيدات كثيرة أثناء عملية تصنيعها. وأشار إلى أن طريقة تصنيع أشباه الموصالت 
المطاطية الجديدة تتسم بالسهولة، حيث يتم استخدام مادة من أشباه الموصالت وإذابتها في سوائل معينة ثم غمسها في الماء، 

وعندما تتمدد، يتم تبخير المذيب الكيميائي من المحلول، مما يؤدي إلى إنتاج مادة جديدة ذات قدرات توصيل أعلى.
وقال فريق الدراســة، إن المادة الجديدة تحتفظ بقدرتها على توصيل الكهرباء، حتى عندما يتم تمديدها بنســبة 50 % من 

حجمها األصلي، في حين أن الجلد البشري على سبيل المثال يمكن تمديده بنسبة 30 % فقط قبل أن يتمزق.
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Folio Touch حافظة لوحة مفاتيح من “لوجيتك”
  Folio Touch  أطلقت شركة  لوجيتك  إصداراً جديداً من حافظة لوحة المفاتيح

مزودة بلوحة تتبع للجهاز اللوحي “آيباد آير 4” الجديد، والتي تعتبر بديالً 
منخفــض الكلفة لحافظة لوحة المفاتيح Magic Keyboard من “ 

آبل “، إذ يبلغ سعرها 160 يورو وستطرحها الشركة عبر متجر 
“آبل” في األسابيع المقبلة.

وأوضحــت الشــركة السويســرية أن توصيل حافظة 
Smart Con-  لوحة المفاتيــح الجديدة توصل عبــر

nector على الجانب الخلفي للحاسوب اللوحي، بنفس 
طريقــة توصيل حافظــة لوحة المفاتيح مــن أبل، وال 

تحتاج الحافظة للشحن مطلقاً.
وتزخر حافظة اللوحة الجديدة بأزرار مضيئة، وتتضمن أزراراً وظيفية للتحكم في ســطوع الشاشــة أو الصوت، ولم تعد 
هناك حاجة للزر الرئيسي Home كما في السابق ألن لوحة التتبع في حافظة لوحة المفاتيح تدعم إيماءات اللمس المتعدد، 

التي تتيح للمستخدم التبديل بين  التطبيقات  بسرعة.
 Magic وأشارت “لوجيتك” إلى أن حافظة لوحة المفاتيح تدعم الحاسوب اللوحي “آيباد” بصورة أفضل من حافظة “آبل

Keyboard” ألنها تحيط حواف الجهاز باللدائن البالستيكية.

“إتش بي” تطلق شاشات جديدة لمؤتمرات الفيديو
 E24d G4 أطلقت شــركة “ إتش بي “ الموديالت الجديدة من الشاشــات
وE27d G4، التي تمتاز بكاميرا ويب وســماعة “ســاوند بار” تتناســب 
مع مؤتمرات الفيديو، ويمكن اســتعمالها وحدات إرساء USB-C وشحن 
أجهزة الالب توب الموصلة بها بالطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 100 
وات. وتــروج الشــركة األميركية للموديالت الجديــدة بتجهيزها بكاميرا 
ويب بدقة 1080 بيكسل، ويمكنها أيضا إلغاء قفل  الحواسيب  عبر وظيفة 
“ويندوز Hello”، من خالل كاميرا إضافية تعمل باألشعة تحت الحمراء، 
باإلضافة إلى تزويد الشاشــات الجديدة بسماعة “ساوند بار”، للتحكم في 
الصوت عبر طارة على الجانب األيمن، إضافة إلى مقبس ســماعة على 

الجانب األيسر، ليستعمل المستخدم سماعة السلكية في أي وقت.
تمتاز الشاشــات الجديدة بوظيفة إرساء USB-C، إذ يمكن استعمال كابل 

واحد لتوصيل الحواســيب بالشاشــة  ومحور USB-A 3.0، الذي يضم 4 منافذ توصيل، لشحن أجهزة الالب توب بالتيار 
 DisplayPort ومنفذ HDMI 1.4 الكهربائي بقدرة تصل إلى 100 واط، كما يمكن توصيل الشاشــات عن طريق منفذ
1.2. وأشارت “إتش بي” إلى أن الشاشة تأتي بلوحة IPS قياس 23.8 بوصة وتعمل بدقة 1080 بيكسل. وتأتي الشاشة بلوحة 

IPS قياس 27 بوصة وتعمل بدقة x 1440 2560 بيكسل، ويبلغ زمن االستجابة 5 مللي ثانية ودرجة السطوع 300 نيت.
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“روكات” تطلق سماعات رأس جديدة لعشاق األلعاب
أطلقت شركة Roccat سلســلة سماعات الرأس 
Elo الجديــدة، التــي تخاطــب عشــاق األلعاب. 
وأوضحت الشــركة األلمانية أن السلسلة الجديدة 
 Elo 7.1و Elo X Stereo تضــم موديــالت
USB وElo 7.1 Air، وهي مخصصة لعشــاق 
األلعاب على  الحواســيب  المكتبية وتمتاز بالعديد 
من الخصائص المريحة مثل وسادات “الميموري 

فوم” وقوس الرأس المصنوع من المعدن.
وتمتــاز Elo X Stereo بوزنها الخفيف نســبيا 

 Elo 7.1 USB 314 غرامــاً( وتوفــر صوتا بجودة ســتريو وتتوافر بتكلفة منخفضة أقل من 50 يــورو، بينما تمتاز(
بجودة الصوت المحيطي المجسم 7.1 قناة، وكذلك نظام اإلضاءة الذكي “روكات AIMO” ومراقبة ميكروفون متغيرة 

ومنفذ USB وتكلفة تبلغ 70 يورو.
 Superhuman Hearing الالسلكية، والتي توفر جودة صوت Elo 7.1 Air وأضافت “روكات” أن سماعة الرأس
الخاصة بشــركة Turtle Beach، والحاصلة على  براءة اختراع ، وتمتد فترة تشــغيل البطارية إلى 24 ســاعة وتبلغ 

تكلفتها 100 يورو.

C15 ريلمي” تكشف عن الهاتف الجديد“
كشفت شركة “ ريلمي “ عن 4 من أحدث منتجاتها 
الذكية الجديدة، تقرر طرحها رســمياً في الســوق 
المصري. وجاء على رأســها المجموعة الجديدة، 
هاتف C15، اإلصدار األحدث من سلسلة هواتف 
“سي” االقتصادية والتي بلغ عدد مستخدميها حول 
العــام أكثر من 13 مليون مســتخدم. كما شــملت 
سماعات “بودز كيو”، بتجربة استماع تصل إلى 
20 ســاعة متصلة، وســماعات “بودز كالسيك” 

التي تدعم الصوت فائق الجودة بأحدث التقنيات الحصرية، إلى جانب ســاعة “ريلمي” الذكية التي تقدم حزمة من أحدث  
التطبيقات  الترفيهية والطبية، و14 وضع رياضي.

ويمتلــك “ســي 15” بطاريــة 6000 مللي أمبير مع كاميرا رباعية، تمكنه من إجراء مكالمات هاتفية لمدة 46.4 ســاعة، 
وتشــغيل لعبة “بابجي” ألكثر من 10 ســاعات متواصلة، وتطبيق “ إنستغرام “ ألكثر من 23 ساعة ومشاهدة “ يوتيوب “ 

لقرابة 29 ساعة متصلة، وبسعر أقل من 3000 جنيه.
ويأتي الهاتف بنســختين األولى بســعة تخزين 64 غيغابايت و ذاكرة عشــوائية  4 غيغابايت، بسعر 2790  جنيه مصري ، 

والثانية بسعة تخزين 128 غيغابايت مع ذاكرة عشوائه 4 غيغابايت بسعر 2990 جنيه مصري.
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طريقة مبتكرة لتشجيع ركاب “يونايتد إيرالينز”
أعلنــت شــركة “ يونايتــد إيرالينــز “ األميركية، عن 
إلغاء رســوم تغيير مواعيد تذاكر الســفر بشــكل دائم 
لجميع تذاكــر الدرجــة االقتصادية العاديــة والتذاكر 
الممتازة للســفر داخل  الواليات المتحدة . لتنضم بذلك 
إلى منافستها “ساوثويست إيرالينز”، التي ال تتقاضى 
أيضاً رسوم تغيير، وهو ما فعلته شركات نقل أخرى، 
ولكن بشكل مؤقت. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 
2021، ستســمح الشــركة للعمالء بالسفر على قوائم 

االنتظار مجاناً على  الرحالت  المغادرة في يوم سفرهم المحدد، بغض النظر عن نوع التذكرة أو فئة الخدمة.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى  شركات الطيران  لجذب العمالء في خضم تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، 
والتداعيات االقتصادية على قطاع الطيران. وتواجه الصناعة انخفاضاً غير مسبوق في معدالت السفر الجوي في أعقاب 

الجائحة، فيما تكافح شركات الطيران للبقاء. وقد أبلغت  شركات الطيران األميركية  عن خسائر بمليارات الدوالرات.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”يونايتد”، ســكوت كيربي: إن التغيير أمر ال مفر منه، لكن الطريقة التي نســتجيب بها هي األهم. 
وأضاف: أن “يونايتد إيرالينز” لن تتبع نفس قواعد اللعبة عندما نخرج من هذه األزمة، وبدالً من ذلك، ستتخذ نهجاً مختلفاً 

تماماً، وتبحث عن سبل جديدة لخدمة عمالئها بشكل أفضل.

World Energy        وقود مستدام للطائرات
حلّقت طائــرة 10-8787 دريمالينر، كجزء من الشــراكة 
بين شــركة  بوينغ  وشــركة االتحاد للطيران، ضمن برنامج 
ecoDemonstrator من ســياتل إلى شــمال تشارلستون، 
في جنوب كارولينا، باستخدام 50 ألف غالون وقود طائرات 
مســتدام مزيج نسبته 50/50 بهدف تحسين المالحة الجوية 
وتقليــل انبعاثــات ثاني أكســيد  الكربون . وحلّقــت الطائرة، 
وهــي الطراز األحدث لدى شــركة االتحــاد للطيران، التي 
كانت تجــري الرحلة االختبارية النهائية فــي إطار برنامج 

2020ecoDemonstrator من “بوينغ”، مستخدمة أول مزيج منتج تجارياً بنسبة 50/50 من وقود  الطائرات  المستدام 
والمنتظم، وذلك بهدف تقليل االنبعاثات الضارة بشكل أكبر. كما استعرضت الرحلة العابرة للقارات طريقة جديدة للتواصل 
في وقت واحد وتحسين التوجيه بين كل من الطيارين ومراقبي  الحركة الجوية  ومراكز العمليات التابعة للخطوط الجوية.

يتم إنتاج وقود الطيران المستدام SAF ومزجه بواسطة شركة World Energy، وهي واحدة من أكبر موردي  الوقود  
 EPIC Fuels الحيوي المتطّور وأقدمهم خدمة في  أميركا  الشمالية. وتقوم الشركة بتزويد “بوينغ” بهذا الوقود بواسطة
المــزود العالمــي لوقود الطائرات واإلمدادات والخدمات لمشــغلي القواعد الثابتة FBOs إلى جانب  شــركات الطيران  

التجارية. والمطارات ومشغلي التزود بالوقود األرضي.
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طائرة أسرع من الصوت للرئيس األميركي
فازت شــركة ناشــئة في مجال الطيران 
Hermeus، بعقــد لتطويــر  تدعــى 
الطائرة الرئاســية األميركيــة، بمحرك 
خــارق يجعلها قــادرة على الســفر من 
نيويورك إلى باريس في 90 دقيق فقط.

وذكــر موقــع “بزنــس إنســايدر”، أن 
الشــــركة فــازت بعقد تطويــر الطائرة 
التــي ســتحمل الرئيــس األميركي، بعد 
قيامها بتصميــم وبناء واختبــار نموذج 
أولــي لمحرك قادر علــى جعل الطائرة 

تتحرك بســرعة أكبر بـ5 مرات من ســرعة الصوت، أي ما يعادل نحو 3300 ميل في الساعة.
ونجحت الشــــركة في إكمال تجاربها المتعلقة بمحرك الطائرة في شـــهر آذار/مارس 2020 الماضي، وفق ما أوضح 

موقع “أفييشن ويك”.
ومن المفترض أن تقوم شــركة “بوينغ” بتســليم طائرة الرئاســة القادمة 8-747 المعدلة، العام المقبل، في حين ستكون 

طائرة “هيرميوس” جاهزة لرحالتها “الخارقة” بعد نحو 10 سنوات.

“إيرباص” تخطط لبناء طائرات من دون انبعاثات
أعلنت شركة إيرباص عن خططها إلدخال أول طائرة 
تجارية عديمــة االنبعاثات في العالم إلى الخدمة بحلول 
العــام 2035. وكشــفت الشــركة األوروبية المنافســة 
لبوينغ النقاب عن 3 مفاهيم ستستكشف خيارات مختلفة 
الســتخدام الهيدروجيــن كمصــدر أساســي للطاقة في 

تشغيل الطائرات.
وقال الرئيــس التنفيذي لـ“إيرباص”، غيوم فوري، في 
بيان: إنها لحظة تاريخية لقطاع الطيران التجاري ككل 

ونعتزم لعب دور قيادي في أهم تحول شهدته هذه الصناعة على اإلطالق. فالهيدروجين، سواء في الوقود االصطناعي أو 
كمصدر أساسي للطاقة للطائرات التجارية، لديه القدرة على الحد بشكل كبير من تأثير الطيران على المناخ.

وتواجه شــركات الطيران وشــركات صناعة الطائــرات ضغوط متزايدة لمعالجة انبعاثــات الكربون، حيث تربط بعض 
الحكومات أهداف أزمة المناخ بحزم إنقاذ فيروس كورونا. وقد أغرق الوباء قطاع الطيران ليدخل في أسوأ ركود اقتصادي 
له على اإلطالق، ومن المتوقع أن يساهم في تسريع التحول نحو أشكال الطاقة المتجددة، حيث تستغل الحكومات الفرصة 
لتعزيــز التعافي األخضر. وتتضمن مفاهيم انعدام االنبعاثات الـ3 التي كشــفت عنها شــركة صناعــة الطائرات، مروحة 

توربينية ومحركاً توربينياً وتصميم هيكل مدمج األجنحة.
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Vertical Aerospace طائرة إقالع وهبوط عمودي كهربائية من
كشــفت شــركة  Vertical Aerospace  البريطانية عن 
خطط لســيارة أجرة طائــرة ثورية، حيــث يمكن لطائرة 
اإلقالع والهبــوط العمودي الكهربائيــة eVTOL، التي 
يطلق عليها اســم VA-1X، أن تبدأ في قبول الركاب في 

وقت مبكر من عام 2024.
 ،Vertical Aerospace وقال الرئيس التنفيذي لشــركة
مايكل سيرفينكا: ستحدث تقنية eVTOL ثورة في مجال 
السفر، حيث ستجمع بين سالمة  شركات الطيران  التجارية 
والفوائــد البيئيــة والتكلفة المدمرة لكهربــاء الرحلة. ومع 
eV- نحــن فخورون بــأن نقترب من ،VA-1X  إطــالق
TOL خطوة أخرى نحو اعتماد الســوق الشــامل، ودعم 

الحقبة التالية من الطيران.
ويبلــغ طــول الجناحين 15 متراً ويبلــغ طولها 13 متراً، 
وســتكون قادرة على اإلبحار بســرعات مذهلة تصل إلى 

150 ميالً في الساعة بمدى يصل إلى 100 ميل، وهذا يعني أنه يمكن للمسافرين السفر من لندن إلى برايتون في حوالى 
30 دقيقة. واألفضل من ذلك كله، أن التاكســي الطائر ســيتم تشغيله بواســطة بطارية ليثيوم أيون، ما يعني أنها ستكون 

خالية تماماً من االنبعاثات.
وعلى الرغم من تكلفة الركوب باهظة، إال أن شــركة Vertical Aerospace تطمئن إلى أن األمر ال ينبغي أن يكون 
كذلك، وأوضحت أن الهدف النهائي للشركة هو جعل VA-1X أرخص بكثير من رحالت طائرات الهليكوبتر ، وإزالة 
أحد العوائق الرئيســية أمام الســفر الجوي الصديق للبيئة. كما أوضحت الشــركة، أنه من المتوقع مبدئياً أن تكون أسعار 

خدمات التاكسي الجوي بين رحلة بطائرة هليكوبتر وسيارة خاصة، وستنخفض مع تزايد االعتماد.

“طيران اإلمارات” تتلقى دعمًا حكوميًا بقيمة 2 مليار دوالر
كشــفت وكالة “ بلومبرغ “، أن  حكومة دبي  ضخت 
نحو 7.3 مليار درهم )2 مليار دوالر أميركي( في 
“ طيــران اإلمــارات “، وذلك منذ توقف الســفر في 
آذار/مارس 2020 الماضي، بسبب جائحة  فيروس  

“كورونا”.
وأضافــت الوكالــة أن حكومة دبي مســتعدة لتقديم 
المزيد من المساعدات إلى الشركة، الفتةً إلى أن أي 
دعم إضافي ســيخضع لمتطلبات الشركة، وسيعتمد 

على تأثير ووضع فيروس “كورونا”.
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مناطيد لنقل وإسقاط البضائع جوا دون هبوط
أعلنت شركة  Flying Whales  الفرنسية أنها بصدد إنتاج 
 LCA60T جيل متطور من المناطيد  الطائرة  ســيحمل اسم
يمكنه نقل وإســقاط البضائع جــوا دون هبوط، بكفاءة عالية 
وســرعة كبيرة. وراعت الشركة الفرنسية استخدام مكونات 
آمنة وصديقة للبيئة في عملية صناعة المنطاد التي ســتعتمد 
علــى الهليوم للتحليــق والطيران، باإلضافة إلــى نظام دفع 
كهربائي هجين لعمليات اإلقالع والهبوط. كما أكدت الشركة 
أنــه وبغض النظــر عن تشــابه المظهر الخارجــي لمنطاد 

LCA60T مع المنطاد التقليدي، إال أن هيكل األول صلب وقوي بفضل تقنية الغالف متعدد الطبقات التي تســتخدم عدة 
طبقات رقيقة من ألواح النسيج على غرار تلك الموجودة في القارب القابل للنفخ - فوق الهيكل الفعلي وال يمكن تفريغه من  

الغاز  كما هو الحال بالنسبة للمناطيد العادية. ومن الُمنتظر أن تتميز مناطيد LCA60T، باستهالك منخفض للوقود مقارنة 
بالطائرات التقليدية، كما أنها ســتمتلك قدرات على حمل أشــياء من أي حجم أو شــكل باستخدام الرافعات التي تتدلى أسفل 
الطائرة بالرغم من وزنها الذي سيبلغ 66 طناً. وبجانب ميزة اإلقالع والهبوط العموديين، فإن حيتان LCA60T الجوية 
ستتمكن من التلحيق بسرعة تصل إلى 62 ميالً في الساعة، حيث يمكنها قطع مسافة 186 ميالً في الرحلة الواحدة. ومن 

الُمفترض أن تُستخدم لنقل المواد للمناطق التي يتعذر الوصول إليها بسبب صعوبة وخطورة تضاريسها.

أول طائرة تحمل الركاب في أجنحتها
أعلــن الباحثون أن Flying-V، أو طائرة المســتقبل 
كما أطلقوا عليها، ذات التصميم المنفذ من قبل جامعة 
TU Delft في  هولندا ، خضعت الختبار تحليق ناجح 
من قبل فريق من الباحثين والمهندسين في قاعدة جوية 
في  ألمانيا ، حيث عملوا مع فريق من شركة  إيرباص ، 
الختبار مختلف الجوانب، ومنها اإلقالع، والمناورات، 
والهبوط. ويضع التصميم مقصورة الركاب، وحجرة 

الشــحن، وخزانات الوقود في األجنحة، ويأمل الخبراء أن يقلل الشــكل الديناميكي للطائرة من استهالك الوقود بنسبة 20 % 
مقارنــةً بطائــرات اليوم. والطائرة التي خضعت لالختبار، هي نموذج مصغر مــن الطائرة األصلية Flying-V بمقياس 
22.5 كيلوغرام و3 متر بعد تزويدها بأجنحة ضخمة تحاكي األصلية المصممة لتحتوي مقصورة ركاب من كال الجانبين.

ومن خالل التحكم بالطائرة عن بعد، تمكن الباحثون من اإلقالع بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، بينما كانت سرعة طيران 
الناقلة، وزواياها، ودفعها كما هو مخطط لها، وفقاً لما الحظوه. وال يزال هناك ما يجب القيام به لتحســين الطائرة قبل أن 
تنطلق إلى السماء بوجود ركاب على متنها. وقال الباحثون، أن الرحلة التجريبية أظهرت أن التصميم الحالي للطائرة يُسبب 
هبوطاً صعباً. والطائرة الجديدة، مخصصة لقطع مسافات طويلة جداً، وقادرة على توفير استهالك الوقود، من خالل دمج 

مقاعد المسافرين وحجرات تحميل األمتعة وخزانات الوقود في داخل أجنحة الطائرة.
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مطارات الشرق األوسط تفقد 60 % العائدات في 2020
كشف مجلس المطارات الدولي، في أحدث 
تقرير له، أن المطارات في الشرق األوسط 
ســتفقد نحو 60 % من حركة المســافرين 
والعائدات في العام 2020 الجاري، بسبب 

.COVID-19 جائحة
وأعلن االتحاد التجــاري لمطارات العالم، 
أن حركة المســافرين في مطارات الشرق 
األوســط هذا العام ســتنخفض بمقدار 250 
مليوناً من 420 مليوناً كانت متوقعة خالل 

فترة ما قبل “كورونا” إلى 170 مليوناً.
ونتيجة لذلك، ستخســر المطارات اإلقليمية 

نحو 60 % )أو 8 مليارات دوالر أميركي( من اإليرادات إلى 5.2 مليار دوالر أميركي هذا العام، مقابل تقديرات مجلس 
المطارات الدولي السابقة البالغة 13.2 مليار دوالر.

علــى الصعيــد العالمي، كان من المتوقــع أن تحقق المطارات 172 مليــار دوالر في عام 2020 قبل الوباء، فيما تشــير 
التقديرات الجديدة إلى أن اإليرادات ستقارب الـ 67 مليار دوالر على مستوى العالم.

تغطية تأمينية مجانية ضد كورونا من “فالي دبي”
كشــفت شــركة “ فالي دبــي “ أنها ســتوفر 
لعمالئها تغطيــة تأمينية عالمية مجانية ضد 
فيروس “ كورونا “ خالل رحالتهم على متن 

ناقالتها.
وأعلنــت أن المســافرين على متــن ناقالتها 
خــالل الفتــرة الممتدة من 1 أيلول/ســبتمبر 
وحتــى 30 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، 
سيحصلون تلقائياً على تغطية عالمية مجانية 

ضد جائحة “كوفيد - 19”.
وذكــرت “فالي دبــي” أيضــاً، أن الخدمة 
ستغطي النفقات الصحية للمسافرين، وكذلك 

تكاليــف الحجر الصحي في حالة تشــخيص أي منهم بإصابتــه بفيروس “كورونا” خالل رحلتهــم. وتمتد التغطية لمدة 
حوالى 31 يوماً بداية من الوقت الذين يستقلون فيه أول رحلة ضمن برنامج سفرهم في الفترة المذكورة.

كما تتيح هذه الخدمة االستفادة من تغطية النفقات الطبية وذلك بحد أقصى يصل إلى 150 ألف يورو، في ما تبلغ تكاليف 
الحجر الصحي 100 يورو يومياً لمدة 14 يومياً.
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السفينة الروبوت تستعد لعبور المحيط األطلسي
في رحلة رائدة، هي االولى لها، تتأهب السفينة الفريدة من 
نوعها “ماي فالور” ذاتية القيادة، والمصنوعة من الفوالذ، 
ويبلغ طولها 15 متراً، وتعمل بالطاقة الشمسية، لتقوم بأول 
عبور للمحيط األطلسي من دون سائق، عبر استخدام تقنيات 
الذكاء االصطناعي، ولن يشارك أي إنسان في الرحلة التي 
يبلغ طولها 3220 ميالً. ويقود اتحاد الشــركات التي تقف 
وراء المشروع، منظمة برومير للبحوث البحرية، وتشمل 
شــركتي “آي بي إم” و“إم ســبس”، وهي شــركة تصنيع 
غواصات مقرها بليموث، ولديها آمال كبيرة في اســتخدام 

الكمبيوتر والتكنولوجيا للتنقل في مسار آمن.
ومع تدفق االستثمارات من شركات كبرى، مثل “رولس رويس” و”هني ويل”، تشير توقعات إلى أن سوق السفن ذاتية 
القيادة يمكن أن تصل قيمته إلى 135 مليار دوالر أميركي بحلول عام 2030. ومن حيث المبدأ، تعتبر تكنولوجيا القيادة من 
دون سائق، أكثر مالءمة للنقل البحري من النقل البري أو الجوي. ويمكن استخدام هذا النوع من السفن في عدة مجاالت، 
ويشــمل ذلك زوارق الشــحن الصغيرة، وعبارات الركاب، وكاســحات الجليد اآللية، وزوارق القطر، باإلضافة إلى سفن 

الصيد وسفن البحث العلمي.

كلفة إنتاج السيارات الكهربائية أعلى من العاملة بالبنزين
أظهــرت دراســة حديثــة، أن تكلفة 
إنتاج  الســيارات الكهربائية  ســتظل 
مرتفعة بالنسبة للمصنعين في  أوروبا  
مقارنة بالســيارات العاملة بالمحرك 
طــوال عقد من الزمــان على األقل، 
وفقــاً لبيانات شــركة االستشــارات 
األميركية “أوليفــر وايمان” ونقلتها 

صحيفة “فاينانشيال  تايمز”
وبحسب البيانات، سيتراجع متوسط 
التكلفــة اإلجماليــة لتصنيع ســيارة 

خالية من االنبعاثات بأكثر من الخمس إلى 16 ألف يورو )19.05 ألف دوالر( بحلول عام 2030، ومع ذلك فإنه ستظل 
هناك فجوة بنحو %9 عند مقارناتها بالسيارات العاملة ب البنزين  أو الديزل.

ومع تحول الطلب عن الســيارات العاملة بالبترول والبنزين، فإن ذلك يشــكل خطراً على الهوامش الربحية للشــركات 
مثل “ فولكس فاغن ”، على الرغم من التوقعات بتراجع أســعار  بطاريات  الســيارات الكهربائية بنحو النصف على مدار 

السنوات القليلة المقبلة.

95



جديد سيارات

البنك والمستثمر | تشرين األول/ اكتوبر 2020

الشركات األكثر مبيعًا للسيارات في لبنان
أظهرت إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات، تراجع مبيعات 
الســيّارات الجديــدة في لبنان إلى 186 ســيّارة خالل شــهر آب/
أغســطس 2020 مقارنةً بـ624 ســيّارة فــي تّموز/يوليو 2020 
و2.041 سيّارة في آب/أغسطس 2019. ويأتي هذا الترجع الكبير 

إثر إنفجار مرفأ بيروت الذي شّل الحركة اإلقتصاديّة في البالد.
أما على صعيٍد تراكمّيٍ، فقد إنخفضت مبيعات السيّارات الجديدة 
فــي لبنان بنســبة 73.53 % إلى 4.808 ســيّارة خالل األشــهر 

الثمانية األولى من 2020، مقارنة بـ18.165 سيّارة في الفترة نفسها من 2019. ويُعزى التراجع المذكور إلى النقص في 
السيولة بالدوالر األميركي في القطاع المصرفي والقيود التي تّم فرضها على السحوبات بالعملة األجنبيّة ما أعاق عمليّات 
بيع السيّارات الجديدة حيث أّن شروط المبيع الجديدة لدى وكالء السيّارات تطالب بتسديد جزء من سعر المبيع نقداً بالدوالر.

وفي التفاصيل، تراجعت مبيعات السيّارات اليابانيّة بنسبة 78.98 % إلى 1.491 سيّارة فيما تراجعت مبيعات السيارات 
الكوريّة بنسبة 83.59 % إلى 774 سيّارة، وتراجعت مبيعات السيارات األوروبيّة الصنع بنسبة 59.55 % إلى 1.622 
ســيّارة. وأظهرت اإلحصاءات أّن الســيّارات األوروبيّة الصنع تََصدََّرت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان بحيث بلغت 
حّصتها من الســوق 33.74 % مع نهاية شــهر آب/أغسطس 2020، تلتها اليابانيّة بحصة 31.01 % والكوريّة بحصة 

16.10 %، ومن ثّم األميركيّة بحصة 14.52 % والصينيّة بـ4.64 %.

اإلمارات تفرض مخالفات على القيادة البطيئة
أكدت وزارة الداخلية في اإلمارات على أهمية عدم قيادة المركبة 
أقــل مــن الحد األدنى للســرعة المحــددة للطريــق. وأعلنت أنها 
ضاعفــت غرامــة هذه المخالفــة. فيما كشــفت إدارة المرور عن 
فرض  غرامة ، ليس على من تجاوز السرعة القانونية فقط، ولكن 
على من يقود بســرعة بطيئة أكثر من الــالزم على الطريق. ولم 
يتوقف األمر عند ذلك فحســب، بل قامــت إدارة المرور بمخالفة 
ســائقين، لم يفســحوا الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق 

القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى.
ويتسبب عدم إفساح بعض السائقين المجال أمام المركبات الراغبة 
فــي التجاوز في كثافة أعداد المركبــات وخلق زحام وهمي على 

الطرق ســواء الداخلية أو الخارجية. ويعتبر االنشــغال بالهاتف هو أحد أســباب القيادة البطيئة، باإلضافة إلى عدم معرفة 
السائق بخط السير وكيفية الوصول بشكل سليم إلى وجهته، أو قلة خبرة السائق في حالة كان من المبتدئين.

وذكرت شــرطة أبوظبي أن القيادة بســرعات بطيئة على المسار األيسر )مســار التجاوز(، أو المسار األوسط، يؤدي إلى 
إربــاك حركة الســير والمرور، وعرقلة حركة المركبات التي تســير بســرعة الطريق، ما قد تنتــج عنه حوادث مرورية 

جسيمة، خصوصاً على الطرق السريعة.
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Jeep تحفة جديدة من شركة ... Grand Wagoneer
 Grand عن أحدث نموذج من سيارات Jeep كشفت شركة
Wagoneer ليحظــى هذا النموذج باهتمام كبير من الناس 

في مختلف بلدان العالم.
وأثارت الســيارة الجديــدة إعجاب الناس ومراقبي ســوق 
الســيارات بفضــل العديد مــن المواصفــات التي حصلت 
عليها، والتــي من ضمنها الهيكل الكبيــر الذي صمم لمنح 
المركبة طابع العصرية والحداثة وحافظ بنفس الوقت على 

روح تصاميم سيارات  Jeep التقليدية.
وتميزت هذه السيارة بقمرتها الواسعة التي أتت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ7 ركاب، مجهزة بمنظومات كهربائية 
متطورة لتبريدها وتدفئتها والتحكم بوضعياتها لتناســب جميع الركاب، وبشاشات تسمح لكل راكب باالستمتاع بمشاهدة 

الفيديوهات ومحطات التلفزة.
أمــا واجهة القيادة، فزينت بعناصر من الخشــب واأللمينيوم، وحصلت على شاشــتين متطورتين بمقاس 12.3 بوصة، 

ومقود مجهز بأزرار ومفاتيح تساعد على التحكم بأنظمة القيادة والصوت والعديد من أنظمة المركبة.
وستحصل النسخ األساسية من هذه السيارة على محركات توربينية بست أسطوانات وسعة 3.6 ليتر، وعلى نظامي دفع 

أمامي ورباعي، وقد تطلق نسخ خاصة منها مزودة بمحركات هجينة صديقة للبيئة.

الصين تخطط إلطالق سيارة تنافس “فورد”
ســربت بعض صفحات اإلنترنت صورا وفيديوهات تظهر 
 Foton تصميــم ســيارات بيك آب كبيــرة تطورها شــركة
الصينية، لتنافس من خاللها مركبات F-150 الشــهيرة من 
فورد. وبالنظر للصور المسربة، نالحظ أن مركبات الشركة 
 F-150 الصينيــة المنتظرة شــبيهة إلى حد كبير بســيارات
التي طرحتها فــورد العام 2020 الجــاري، وباألخص من 
ناحية تصميم الواجهة األمامية والمصابيح، وحتى من حيث 
الحجم، لكنها تأتي ببعض التعديالت على تصميم الصندوق 

الخلفي وتصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات.
وتبعاً للتســريبات، ســتحمل هذه المركبات اسم Foton General التجاري، وســيطرح منها نموذجان، النموذج األول 
سيزود بمحركات توربينية تعمل بالديزيل بسعة 2.0 و2.5 ليتر، ومحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم 238 حصانا، 

وستعمل جميع هذه المحركات مع علب سرعة ZF أوتوماتيكية بـ8 سرعات.
أما النموذج الثاني من هذه الســيارات، فســيبنى على منصات P4، وسيكون شبيها بسيارات F-150 أيضا، لكنه سيزود 
بمحركات توربينية كبيرة تعمل بالديزيل بســعة 3.8 ليتر، وســيكون أغلى نموذج لســيارة بيك آب تنتجها Foton حتى 

اآلن.
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هوندا تزيح الستار عن CR-V الجديدة
أصبحت سيارات CR-V من هوندا، من بين أكثر سيارات 
الكروس أوفر مبيعاً في العالم في الســنوات الماضية، لذا 
تسعى الشركة لتطوير هذه السيارات باستمرار وتزويدها 

بتعديالت ومواصفات جديدة.
وتبعاً لوكالء شــــركة هوندا، فإن الشـــــركة ســــتطرح 
قريبــاً نماذجها الجديدة من هذه الســــيارات في الســــوق 
الروســية، باإلضافة إلى عدد من األســــواق األخرى في 

العالم.
وســتأتي نماذج CR-V الحديثة بهيــاكل معدلة من حيث 

التصميم، طولها 4 أمتار و58 سنتيمترا، عرضها 185 سنتم، وارتفاعها 168 سنتم، ويرتفع أسفلها عن األرض بمقدار 
20 سنتم، أما المسافة بين محوري العجالت فيها فـ266 سنتم.

يشـــــار، إلى أن هــذه الســيارات تزن حوالــــى 2130 كلغ. أمــا مــن الداخــل فقــد زودت هــذه الســــيارت بصفيـن 
من المقاعــــد الجلديــة المريحــــة المخصصة لتتســع إلى 5 ركاب، كما زودت بصندوق لألمتعــة ســــعة 522 ليترا، 
باإلضافة إلى واجهــة قيــادة فيها أحدث أنظمة المولتيميديا، التي يمكن التحكم بها عبر شــاشـــة تعمل باللمــس بمقاس 

7 بوصات.

“غراند واغنير” نموذج هجين من “فيات كرايسلر”
تعتزم شركة  صناعة السيارات  اإليطالية األميركية “ فيات   
كرايسلر  أوتوموبيلز”، الكشف عن نموذج اختباري لنسخة 
هجينة من سيارتها  جيب غراند واغنير ، وسيزود النموذج 
االختباري بمحرك كهربائي متطور بصفر انبعاثات غازية 
ودون ضجيج، ليشبه الســيارة “ لينكولن  أفياتور” الهجين 

من “ فورد موتور”.
والشــركة اإليطالية األميركية، التي قاوم رئيسها التنفيذي 
الراحل ســيرجيو مارشــيوني بشدة االســتثمار بكثافة في 

تكنولوجيا  السيارات الكهربائية  باعتباره استثماراً خاسراً، تضيف اآلن نسخة كهربائية إلى سياراتها من عائلة “جيب” التي 
تنتمي إلى فئة الســيارات متعددة األغراض ذات التجهيز الرياضي “إس.يو.في”، مع تشديد دول العالم للقيود على عوادم 
الســيارات. وتقدم “فيات كرايســلر” نسخة هجينة من الســيارتين “جيب كومباس” و” جيب رينيغيد “ في  أوروبا ، وتعتزم 
كشف النسخة الهجين من “جيب غراند واغنير”. ولم يتضح حتى اآلن إذا كانت تكنولوجيا الهجين التي ستقدمها الشركة 

في النموذج التجريبي، هي التي ستستخدمها في إنتاج السيارة على نطاق تجاري.
وســتنافس النســخة الهجين من “غراند واغنير” ســيارات مشــابهة تعمل بالوقود و الكهرباء  مثل “أفياتور” من “فورد”، 

و”إكس.سي 90” من “ فولفو”، و“ميتشوبيشي أوتالندر”.
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“رولز رويس” تصمم سيارة “رايث شوتينغ بريك”
تكثف شــركة “ رولز رويــس “ البريطانية من 
عملهــا علــى تطوير طــراز “رايث شــوتينغ 
بريــك”، بعدما ظهر منذ فترة فيديو تجسســي 
يكشــف ذلــك. ولكن في هــذه المــرة، نجحت 
العدســات فــي التقاط صــور تجسســية جديدة 
بريــك”،  لطــراز “رايــث شــوتينغ  ســيارة  ل
وانتشرت هذه  الصور  على حسابات “انستغرام 

” المهتمة بأخبار  السيارات  الفارهة.
وتظهر الصور نسخة كوبيه من “رايث شوتينغ بريك”، مع خطوط سقف مختلفة جعلته مسطح بشكل أكبر، ولتنفيذ هذا 
التغييــر، كان علــى “رولز رويس” تغيير زجاج النوافذ أيضاً وإعطائه تصميم دائري. وخالل الفترة منذ ظهور الفيديو 
التجسســي والصور الملتقطة حديثاً لـ“رايت شــوتينغ بريك”، نجد أن “رولز رويس” استطاعت تغيير بعض التفاصيل 
فــي  التصميــم ، مثل وجود خط أبيض يمر عبر المصابيح الخلفية مع حفاظ الســيارة على اســطوانات العادم دون تغيير 

ولكن موقعها تحرك قليالً.
ويتوقع بعض الخبراء أن “رولز رويس” لن تطلق سوى نسخة واحدة من طراز “رايث شوتينغ بريك”، وستكون من أجل 

أحد عمالئها  األثرياء ، الذي يرغب في تصنيع كوبيه عملية من أجله هو فقط.

“لوسيد” تتحدى “تسال” بسيارة كهربائية خارقة
كشفت شــركة لوسيد موتورز التي تتخذ من كاليفورنيا 
مقراً لها، عن نســخة جاهزة لإلنتاج من طرازها األول 
Air، في الوقت الذي تشــتد فيه معركة الســيطرة على 
مستقبل صناعة السيارات الكهربائية. وذكرت صحيفة 
وول ســتريت جورنال األميركية، أن الشركة التي تبلغ 
من العمر 13 عاماً، عرضت طراز Air، وهي سيارة 
ســيدان فاخرة تخطط لبدء بيعها في أوائل عام 2021، 
بعد ســنوات من الكفــاح من أجل جمــع التمويل. وقال 

الرئيس التنفيذي، بيتر رولينسون، إنه بناء على االختبارات الخاصة بالشركة، من المتوقع أن تقطع السيارة أكثر من 500 
ميل بشحنة واحدة للبطارية، وهي مسافة تتفوق فيها على المنافسين الحاليين، وخاصة تسال موديل أس. ويبدأ سعر السيارة 

من 160 ألف دوالر أميركي، وستصدر الشركة طرازات أرخص تبدأ من 70 ألف دوالر مع بداية عام 2022.
يشار إلى أن القوانين الصارمة لتخفيض االنبعاثات، تدفع مصنعي السيارات نحو التوجه للسيارات الكهربائية، ويضخ 
المســتثمرون المتحمسون لنجاح “تســال” األخير في سوق األســهم األموال في التكنولوجيا. وتضاعفت القيمة السوقية 
لتسال 4 مرات هذا العام، مما جعلها صانع السيارات األكثر قيمة في العالم، متفوقة على تويوتا وفولكس فاغن وجنرال 

موتورز.
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مبيعات السيارات الفرنسية تتراجع 20 %
تراجعــت  مبيعــات الســــيارات  
الفرنســية بنحو 20 % في شهر 
آب/أغســطس 2020، ما تسبب 
في محو المكاســب التي تحققت 
خالل الشهرين الماضيين وقلص 
اآلمــال في التعافي الســريع من 
آثــار جائحة “كورونــا” في أحد 

أكبر  األسواق األوروبية .
وانخفضــــت عمليــات تســجيل 
ســـــيـارات الــركــاب بنســـــبة 
19.8 %، مقارنة بالشــهر نفسه 

من العام 2019 الماضي، وفقاً للبيانات التي نشـــرتها مجموعة “اتحاد مصنعي الســيارات الفرنســي”.
يشــــار إلى أن العــــدد اإلجمالي لمبيعات الســـيارات االفرنســــية، وهو 103 آالف و635 ســـــيارة، يُعـد األدنى منـذ 
شــهر أيار/مايــو 2020، عندمــا بدأت المعــارض والمصانع إعادة فتــح أبوابها، بعد إجراءات اإلغــالق التي فرضت 

لمكافحة الفيروس.

“إي دي 4” ... سيارة كهربائية جديدة من “فولكس فاغن”
أعلنت شــركة “فولكس فاغن” تفاصيل ســيارتها 
الكهربائيــة الرياضية الجديدة “إي دي 4” والمقر 
طرحها في  الواليات المتحدة  األميركية خالل العام 

2021 المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “فولكس فاغن”، 
ســكوت كيو،  في الواليات المتحدة، إن الســيارة 
الجديدة ســيتم إنتاجها في 5 مصانع في الواليات 

المتحدة و الصين  و أوروبا .
وبالفعل، بدأ إنتاج ســيارة “إي دي 4” في شــهر 

آب/أغســطس 2020، في مصنع الشــركة في مدينة “تسفيكاو” األلمانية. ومن المقرر أن يبدأ سعر بيع “إي دي 4” عند 
نحو 39.995 ألف دوالر أميركي في الواليات المتحدة، مع حقيقة أنه ســيتم  اســتيراد  السيارات من ألمانيا في البداية لحين 
بدء اإلنتاج في مصنع “تينيسي” عام 2022. ومن شأن التحول لإلنتاج المحلي لسيارة “إي دي 4” أن يخفض سعر البيع 

في الواليات المتحدة إلى 35 ألف دوالر أميركي.
وســيبلغ المدى الذي يمكن أن تقطعه الســيارة في الشحنة الواحدة نحو 250 ميالً. وتنافس “فولكس فاغن” بالطرح الجديد 

شركة “ تسال “ التي طرحت سياراتها “موديل واي” في العام الماضي بسعر 52 ألف دوالر أميركي.
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جاكوار F-PACE الجديدة األكثر فخامة
يعتبر الهيكل الخارجي لســيارة F-PACE الرياضية األكثر 
حضــوراً، واألكثر فخامــة واتصاالً وكفــاءة ، مع مقصورة 
داخليــة جميلة ومتقنة جديدة بالكامــل، وأحدث جيل من نظام 
“بيفي برو” )Pivi Pro( للمعلومات والترفيه، مع تكنولوجيا 

.)MHEV( السيارات الكهربائية الهجينة الخفيفة
ويحتوي الشبك األمامي األكبر حجماً على تفاصيل مستوحاة 
من شــعار جاكوار التقليدي بالشكل “األلماسي”، فيما تتزين 
فتحات التهوية الجانبية بشــعار جاكوار الواثب المشهور، ما 
يبرز العناية االستثنائية بالتفاصيل في مختلف أجزاء السيارة. 
كما يزيد من المظهر المستعرض لـF-PACE المصد األمامي 

الجديد مع فتحات التهوية المعاد تصميمها والتفاصيل الشبكية الداكنة، من أجل حضور ديناميكي أكثر ثباتاً. أما األضواء 
األمامية النحيلة بمصابيح LED بالكامل مع أضواء التشــغيل النهارية بشــكل حرف J المزدوج، فتتوفر بخيار تكنولوجيا 
بيكسل LED، وتحقق وضوحاً وسطوعاً أكبر. ومع نظام “إضاءة القيادة التكيفية”، الذي يقيّم ظروف الطريق أمام السيارة 
ويغير الضوء العالي لتظهر الســيارات المقبلة أو اإلشــارات المرورية، ويقوم هذا النظام بإنشاء أنماط إضاءة متنوعة من 

خالل اختيار أجزاء مختلفة من مصابيح LED لتحسين الرؤية والتقليل من احتمال التشويش على السائقين اآلخرين.

سبارة Portofino M الجديدة من “فيراري”
كشفت شــركة فيراري  عن سيارتها  
Portofino M  الجديــدة، مــن فئة 
الموديالت الرياضية ثنائية المقاعد.

وأوضحــت الشــركة اإليطاليــة، أن 
السيارة الجديدة ينبض بداخلها محرك 
تربــو مكون من 8 أســطوانات على 

شكل حرف V سعة 3.9 ليتر.
ـذا المحــرك قــوة 620  ــد هـ ويول
حصان760 نيوتن متر لعزم الدوران 

األقصى.
وبفضل هذه القوة الهائلة، التي توزع 

على عجالت الدفع عبر ناقل حركة ثماني التعشيقات، تتسارع Portofino M من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 
3.45 ثوان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كلم/س.

وتتميز النســخة الجديدة من الســيارة بالمصدم الجديد، وشبكة المبرد من ســبائك  األلمنيوم  بمالمح أكثر شراسة وجرأة، 
ويأتي الناشر الخلفي من  الكربون  الشفاف، فضالً عن جنوط قياس 20 بوصة.
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صفقة إنتاج بين “نتفليكس” وهاري وميغان
أعلنت “نتفليكس”، أن دوق ودوقة ساســكس، وقعا اتفاقية 
إنتاج متعددة الســنوات، إلنتاج أفالم ومسلسالت حصرية 
لخدمــة بث األفالم والمسلســالت. وتتضمن الصفقة إنتاج 
مسلســالت وأفــالم نصية، ومسلســالت وأفــالم وثائقية، 
وبرامج لألطفال. وقد يظهر األمير هاري وميغان ماركل 
أمام الكاميرا في بعض من المشاريع، لكن ميغان ليس لديها 
أي خطــط للعــودة إلى التمثيل، بعــد أن كانت قد مثلت في 
مسلســل الدراما القانونية “ســوتس” من العام 2011 إلى 
2018. ولم تكشــف عن الشروط المالية للصفقة. وقد نشر 

الخبر ألول مرة في صحيفة نيويورك تايمز.
وأشارت “نتفليكس”، إلى أن هاري وميغان “ملتزمان بإبراز األصوات المتنوعة أمام الكاميرا وخلفها، وبتنويع ممارسات 
التوظيف لألدوار الرئيســية التي يشــغلونها بنشاط في شــركة اإلنتاج الخاصة بهم”. وقال الدوق والدوقة في بيان، إنه من 
خالل عملنا مع مجتمعات متنوعة وبيئاتها، لتسليط الضوء على الناس والقضايا في جميع أنحاء العالم، سنركز على إنشاء 
محتوى ينقل المعلومات ولكنه يمنح األمل أيضاً. يسعدنا العمل مع تيد ساراندوس والفريق في “نتفليكس”، الذي ستساعدنا 

قدرة وصوله غير المسبوقة على مشاركة المحتوى المؤثر الذي يطلق عنان الحركة.

مقاعد آمنة ُتشجع على عودة دور السينما في زمن “كورونا”
 ،Layer design studio ابتكرت شــركة بريطانية تحمل اســم
مفهوماً جديداً لمقاعد آمنة لدور السينما تُمكن الجمهور من العودة 
إلى لمشــاهدة األفــالم بأمان، الســيما في ظل أزمــة “ كورونا “ 
 Morning Consult العالمية. وبحســب دراسة أجرتها شــركة
األميركيــة الســتخبارات البيانــات، وجــدت أن 17 % فقط من 
المشاركين شعروا بالراحة في العودة إلى السينما، لكنهم ال يزالون 
متخوفين من الجلوس في مكان مغلق مع غرباء في ظل انتشــار 
وباء “كورونا”. وتتســم مقاعد شركة “الير” التي تتخذ من  لندن  

مقراً لها، بأنها مضادة للبكتيريا، بفضل أنسجتها وخيوطها الُمحاكة بتقنية ثالثية األبعاد، للقضاء على الجراثيم و البكتيريا  
التي يخلفها المشــاهدين داخل قاعات الســينما. وتحتوي المقاعد التي تحمل اسم Sequel على مصابيح LED تُظهر رقم 
المقعد واســم الحجز، وتهدف األضواء إلى تقليل مخاطر قيام األشــخاص عن غير قصد بخرق قواعد التباعد االجتماعي 
لمحاولــة العثــور على مقاعد أخرى داخل القاعة أثنــاء الظالم. وتتميز المقاعد أيضاً بأنها مقاومــة للبقع و الماء  والصودا 
والدهــون الناتحة عن الطعام مثل الفشــار وغيــره، وكذلك العرق. وتتضمن المقاعد حواجز واقيــة قابلة لإلزالة من أجل 
السالمة، كما تشتمل على وحدات تخزين بين المقاعد لوضع الحقائب والسترات بعيداً عن الممر. ويتم تعقيم هذه الوحدات 

بواسطة ضوء األشعة فوق البنفسجية المدمج في المقاعد، لتنظيف وتعقيم الجهة الخلفية للمقعد.
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MBC تطلق شركتها للتسويق اإلعالني
أعلنت مجموعة MBC، عن عزمها إطالق شركتها الخاصة للتسويق 
اإلعالنــي على قنواتها، MBC للخدمات اإلعالنية، وذلك بالشــراكة 
مع مجموعة المهندس القابضة، وهي مجموعة إعالنية واســتثمارية 
تمتلك أعمال الشركة العربية للتعهدات الفنية المختصة في اإلعالنات 
الخارجية في الســعودية. فبعــد انتهاء العقد الحالي الــذي امتدّ لمدة 5 
ســنوات مــع شــركة AMS-Arabian Media Services، وهي 
إحدى شــركات مجموعة شــويري، لن تقوم مجموعة MBC بتعهيد 
أعمال التســويق اإلعالني الخاصة بها اعتباراً من كانون الثاني/يناير 

2021. وستخضع إدارة الشركة الجديدة بمعظمها لمجموعة MBC، لتتيح لها إمكانية العمل بشكل وثيق ومباشر مع قاعدة 
عمالئها التي تضّم باقة واسعة من أهم العالمات التجارية في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة MBC، الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: نسعى إلى إنشاء شركتنا الخاصة للتسويق اإلعالني، 
ليصبح بإمكاننا تقديم حلول متكاملة أفضل عبر منصاتنا التلفزيونية والرقمية والـOTT. ويسعدنا أن نتعاون مع إخواننا في 

مجموعة المهندس القابضة، التي تمتلك الشركة العربية للتعهدات الفنية.
من جانبه، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة “المهندس القابضة”، عبداالله الخريجي: نسعى بأن يكون تعاوننا مع المجموعة 

عامالً مساهماً في خدمة أسواقنا وعمالئنا ومجتمعاتنا.

شراكة بين “نتفليكس” و”ميركوت” السعودية
أعلنت شركة نتفليكس في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا عن تعاونها مع شركة اإلنتاج السعودية “ميركوت” 
لصنع المحتوى العربي ونشــره على المنصة. وبحســب 
“ميركوت”، المنتجة لسلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة 
“مسامير”، فإن االتفاقية التي وقعت عليها الشركتان تعد 
حصرية، وستمتد لـ5 سنوات. كما أن االتفاقية ستتضمن 
إنتاج ونشــر مجموعة أعمال كبيرة، منها مواســم وأفالم 
مسامير القادمة، باإلضافة إلى إنتاج مسلسل أصلي جديد 

وفيلم روائي طويل.
مــن جانبهــا، قالت نتفليكس: إن جميع مواســم مســامير 

السابقة، ومواسم جديدة وحصرية، باإلضافة ألفالم مسامير القادمة وترخيص أصلي جديد لمسلسل رسوم متحركة للكبار، 
وترخيص لفيلم روائي أصلي، ستعرض على نتفليكس بموجب االتفاق. وكتب الرئيس التنفيذي لـ“ميركوت”، عبد العزيز 
المزيني، في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر: صنعنا التاريخ بإطالق أول فيلم تذاكر يربح في شباك التذاكر السعودي، 
واليوم نعلن عن أول شراكة من نوعها في المنطقة. اتفاقية شراكة إنتاج و نشر للخمس سنوات القادمة مع نتفليكس. نجاحنا 

ما هو نجاح لميركوت فقط. بل نجاح لإلنتاج السعودي.
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أغلى 12 عالمة تجارية للمياه في العالم

يصل سعر الزجاجة إلى 14 دوالر:
هذه العالمــة التجارية ال تصنــع الماء في مصنــع، بل إن 
مصدر المياه يعود الى 10 آالف ســنة قبل الميالد، من نهر 
هات ماونتن الجليدي في  كنــدا . فتختار العديد من العالمات 
التجارية للمياه الفاخرة المياه الجليدية حيث ال يتم ترشيحها 
من األرض، وبالتالي ضمان أنها غيــر ملوثة وخاصة من 

قبل أي شخص.

2.ماركــة Berg Water، يصــل 
سعر الزجاجة إلى 20 دوالر:

يتــم الحصول علــى ميــاه “بيرج” 
جزيــرة  مــن  طبيعــي  ل  ك ـ ـ ش ب
نيوفاوندالند النائيــة في كندا، ويقال 

أن المنطقة المليئة بالجبال 
الجليديــة هي واحــدة من 
أكثــر األماكــن نقــاوة في 
العالم بسبب موقعها البعيد. 

وبالتالي، فــإن المياه التي يتــم حصادها هي عــذراء بحتة 
وخالية من الملوثــات، ويتم تغليفها في عبــوة خاصة تمثل 

أفضل نقاء الطبيعة.

3. ماركة VEEN، يصل سعر الزجاجة إلى 23 دوالر:

هل تعلم كيف يتم تصنيع بعض العالمات التجارية الفاخرة 
للماء؟

ببســاطة يتم األمر في المصانع بأحدث أنواع التكنولوجيا، 
بينما يقوم البعــض اآلخر بتأميــن  المياه  مــن أعمق وأنقى 
مسطحات مائية في العالم. وليس هذا فحسب، بل أن البعض 
يختار تزيين الزجاجــة باألحجار الكريمــة و الذهب  كما لو 
كانت قطعة فنية سيتم بيعها بالمزاد العلني، وبالتالي يحدث 

هنا رفع األسعار إلى أعلى األرقام.

سقاة المياه
العالمات التجارية للمياه الفاخــرة لديها خبراء يطلق عليهم 
اســم “ســقاة المياه”، وهم أشــخاص على درايــة بعمليات 
الترشــيح المختلفة وأفضل التوليفات إلقــران أنواع معينة 
من المياه مع وجبات وأطباق محددة. ويمكنهم تحويل شيء 
مثل ماء الصنبور إلى تجربة شــرب ال تُنســى، وبالتزامن 
مع ظهور العالمات التجارية للميــاه الفاخرة، يأتي اآلالف 
إن لم يكن الماليين، من األشخاص الذين يحتجون على هذا 
السوق باعتباره غير حساس لقضايا نقص المياه التي يعاني 

منها مليارات األشخاص في العديد من البلدان حول العالم.
وأحد شركات الماء في  ســنغافورة ، سخرت من فكرة المياه 

الفاخرة، وأطلقت حملة غير ربحية، تتمثل 
في بيــع زجاجة ماء فاخر وصل ســعرها 
إلــى 1260 دوالر أميركــي، وتوجــت 
الحملــة بدعوة تنــص علــى: “الماء هو 
رفاهية، لكن ال ينبغي أن يكون كذلك”، 
في دعوة إلى أن بيع المــاء ال يجب أن 

يتحول الى سلعة فاخرة.

ترتيب العالمــات التجارية يأتي من 
األقل سعراً إلى األغلى:

 ،Thousand BC 10 1. ماركة

 الماء  هو أمر أساسي في حياة الجميع، لكن في المقابل يفضل الكثير حول العالم، االعتماد على 
الماء الفاخر، والذي يتم تقديمه خالل المناسبات الهامة. ومع التطور الذي يشهده العالم يوماً 

بعد يوم، تحولت صناعة تقديم الماء لسلعة فاخرة كالساعات وحقائب اليد.
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6. ماركــة Iluliaq، يصــل ســــعـــر 
الزجاجة إلى 50 دوالر:

ـم اســتخراج المــاء لهــذه العالمة  ـ ت ي
 Sermeq التجاريــــة مـــن نهــــر
Kujalleq الجليدي فــي غرينالند، 
والــذي كان موقعــاً محميــاً من قبل 
“اليونيسكو” منذ عام 2004، حيث 
يحمــل العمــال المحليــون الجبال 
الجليديــة علــى متن قــارب، قبل 
نقلها إلــى أحواض حتــى تذوب 

بشكل طبيعي.
وتمتنــع الشــركة عــن تخزين 
الزجاجــات لضمــان أن المنتج 

الذي يتم تسليمه هو األحدث من حيث الجودة ويتم تأريخ كل 
زجاجة وتدوين اسم العميل على الملصق.

 ،Svalbarði 7. ماركــة
يصل سعر الزجاجة إلى 85 

دوالر:
بدأ اســتخراج المــاء برحلة 
اســتكشــافيـــة في  القطـــب 
الشــمالي  إلى ســفالبارد في  

أوروبــا ، ليتم توفيــر واحدة 
من أنقى الميــاه المتاحة التي 

يمكنك شراؤها.
الوعــاء الرئيســي مصنوع 
مـــن زجــــاج الـصـــــوان 

اإلضافي، بينما يحمل الغطاء الخشــبي تشابه خشب عائم 
في القطب الشمالي.

Fi، يصــل ســعـــر  l i co ة ـ ـ ك ر ا 8. م
الزجاجة إلى 200 دوالر:

تأتــي المــاء مغلفــة بأســلوب عصــري 
فــي زجاجــات مصممــة بشــكل فريــد 
ومزينة بعدد ال يحصى من كريســتاالت 

“سواروفسكي”، وتقول الشركة 
اليابانية عن تصاميــم زجاجتها، 
أنها هديــة مثاليــة ألحبائك، ألن 

يتم حصاد ميــاه VEEN من مصادر نبــع طبيعية متعددة 
في العالم، وتوفــر مياًها الفاخرة نقاء قصــوى وغير ملوثة 
بالنترات، وجاءت من اليانبيع في البالند الفنلندية، بينما جاء 
مصدرها الثاني من مياه الينابيع المعدنية في بوتان، وتعتبر 
مياه “فين” المعدنية هي األفضل للترطيب بسبب محتواها 

المعدني الغني.

4. ماركــة SOMA، يصل 
ـى 30  ـ ـة إل ـعر الزجاجـ سـ

دوالر:
SOMA هــي واحــدة مــن 
ـر العالمــات التجاريــة  ـ أكث
الغاليــة والفريدة مــن نوعها 
في هذه القائمة وحول العالم، 
حيــث أقدمت الشــركة على 
تصنيع زجاجة للماء مقاومة 
للكســر مــع غطــاء حمايــة 

للقبضة، ويذهب جزء من أرباح الشركة أيضاً إلى جمعيات 
مشــروع المياه الخيرية على أمل توفير مياه شــرب نظيفة 

للجميع.

 Bling 5. ماركة
 H2O Frosted
 ،Collection
يـصــــل ســــــعـر 
الزجاجة لـ38.96 

دوالر:
العالمة  هدف  ت ـ ـ س ت
التجارية الجمهور 
الفاخـــر الراقــي، 
على الرغم من أن 
هذا لــم يكن الحال 
من قبـل، ولكنهـــا 
 ً يدويـــا ــار  ـ ـ ـ ت ـ خ ت
ت  ا ي ص خ ـ ـ ـ ـ ش ل ا

الشـــــهيـــرة الســـــتـخـــدام العالمـــــة التجاريـة، حيث 
تحمـــل شـــــعـــار: “إنهــا ليســـــت للجميـــع ... فقـــــط 

أولـئــك الـذيـــن يتألـقـــــون”.
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 Acqua di Cristallo Tributo a ماركــة   .1 1
Modigliani، يصل سعرها إلى 60 ألف دوالر:

الزجاجــــة المصنوعــة يدويــــاً من الـذهـــب عيـار 24 
قيراطــاً مع 5 مللي غــــرام مــن غبار الذهب عيـــار 23 

قيراًطا.
وتعتمــد علــى عمــل الفنــان اإليطالــي أميديــو كليمنتي 
موديلياني، وتحتوي هذه الزجاجة الباهظة بســعة 1.250 
مل، علــى مزيج مــن الميــاه الجليدية مــن آيســلندا ومياه 
الينابيــع الطبيعيــة من  فرنســا  وجــزر فيجــي، ولكن هذه 

الزجاجة بيعت في مزاد عام 2010.

Beverly Hills 9OH20 Luxy Col� 12. ماركــة
lection Diamond Edition، ســعرها يصــل إلــى 

100 ألف دوالر:

تتصدرهذه العالمة التجارية  قائمة أغلى الماركات المائية 
لعــام 2020، حيث يتم الحصــول على الماء مــن الينابيع 

الجبلية في شمال كاليفورنيا.
لقــد تفوقــت الشـــركـة على نفســها هـذه المــرة ألن هـذا 
اإلصــدار الـذي يوصـف بأنــه “األفضــل فــي الميــاه”، 
تم الحصــول عليـــه مـــن جبال ســـــييرا نيفادا وُغـرس 
بالمعادن والبوتاسيوم والكالسيوم والمعادن لتحسين مذاقه 

ومغذياته.
وتأتي زجاجة المــاء، والتي صممها صانــع المجوهرات 
ماريو باديال، بغطــاء من الذهب األبيــض مرصع بذهب 
و600 ماسة بيضاء.عيار 14 قيراًطا يتكون من أكثر من 250 ماســة ســوداء 

الزجاجات ترمز إلى سطوع النقاء والبراءة.

يصــل   ،Kona Nigari اركــة  م  .9
سعرها إلى 402 دوالر:

يتــم الحصــول علــى الماء علــى بعد 
2000 قــدم تحــت ســطح المحيــط 
الهــادئ في هــاواي، ويقــال أن مياه 
البحــر العميقــة المحــالة مــن كونا 
نيجيري تجلــب الكثير مــن الفوائد 
بســبب  كين،  ل ه ت ـ ـ س م ل ل ة  ـ ـ ي ح ص ل ا
الصفــات الخاصــة التــي تحتوي 

عليها.

 ،Bling H2O’s The Ten Thousand 10. ماركة
يصل سعر الزجاجة إلى 2700 دوالر:

ـي الزجاجـــة مزينـــة بـــ10 آالف مــن كريســــتال  ـ ـ أت ت
“سواروفسكي”، ويتم تصنيعها من أنقى الماء في العالم.
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المصرفيون األكثر تأثيراً في التاريخ ...

1. ماير وناثان روتشيلد
 بنى المصرفي األلماني ماير أمشــيل روتشــيلد شــبكة عالقات، 
من خالل إقــراض اللوردات واألمراء بمعــدالت فائدة منخفضة، 
واســتخدم عالقاتــه  في بنــاء ثروتــه، وعلّــم أبناءه الممارســات 
المصرفية قبل أن يرســلهم إلى خــارج البالد، ومع انتشــار أبناء 
ماير في جميع أنحاء أوروبا، أصبح بنك روتشيلد أول بنك يتجاوز 

الحدود.
كان لـ“ناثــان” ابن مايــر دور قيادي فــي التمويــل الدولي، فكان 
بمثابة بنك مركزي ألوروبا، وكان وســيطاً في صفقات الشــراء 

للملوك، كما ساهم في إنقاذ البنوك الوطنية، وتمويل البنية التحتية مثل خطوط السكك الحديدية، والتي سوف تساعد في بدء الثورة 
الصناعية. وقد كان ناثان يتواصل مع أخوته عبر الحمام الزاجل.

2. جونيوس وجي بي مورغان
جلب جونيوس مورغــان وابنه جي بــي مورغان تمويــالً كبيراً 
ألميركا، إذ ســاعد رجل األعمال والمصرفي األميركي جونيوس 
مورغان رجل األعمال األميركي البريطاني جورج بيبودي على 
تقوية عالقات أميركا مع أســواق رأس المال فــي إن;لترا، وكان 
اإلن;ليز هم المشترون األساسيون لسندات الدولة التي استُخدمت 

لبناء أميركا.
مّكن ذلك أميركا من التقدم في اإلنتاج في القرن العشــرين، وجعل 
جي بي مورغان الذي أشرف على عملية إعادة التنظيم المالي في 

صدارة وول ســتريت، وظل جي بي مورغــان ونقاباته يمثالن النظام المصرفــي المركزي ألميركا حتى إنشــاء بنك االحتياطي 
الفيدرالي.

3. بول واربورغ
ســلّط تدخل جي بي مورغان في حالة الذعــر المصرفي األميركي عــام 1907 الضوء على 
الحاجة إلى نظام مصرفي أقوى في أميركا، وقد ســاعد المصرفي بــول واربورغ على جلب 

نظام مصرفي مركزي حديث إلى أميركا.
وكان واربورغ قد انتقل إلى أميركا من ألمانيا، وهي الدولة التي كانت قد اعتادت لفترة طويلة 
تأسيس نظام االحتياطي الفيدرالي.على مفهوم البنــوك المركزية، وقد ســاهمت كتاباته ومشــاركاته في اللجان بشــكل كبير في 

على  سلبًا  يؤثر  ذلك  فإن  مصرفي،  فشل  يحدث  وعندما  مالي،  نظام  أي  أساس  المصارف  ُتعد 
اإلقتصاد بشكل كبير. وقد تطورت المصارف على مر القرون، وكان من بينها مصارف أحدثت 

فرقًا كبيراً في االقتصاد.
وضمن هذا السياق ننشر لكم الئحة بـ3 من أكثر المصرفيين تأثيراً في التاريخ:
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تحسن حركة الفنادق الجبلية بعد انفجار المرفأ
وأوضح رئيس اتحاد نقابات المؤسســات الســياحية نقيب أصحاب 
الفنادق، بيار األشــقر، أنه بعد إنفجار مرفأ بيروت، أي من 5 آب/
أغسطس وحتى الخامس من أيلول/سبتمبر، تحّسنت حركة الفنادق 
مــع انتقال بعض ســكان المناطق المتضررة إلــى الفنادق الجبلية 
وبلغت نســبة التشــغيل تقريبــاً %70، ولوحظ انتقــال العديد من 
ســكان المناطق المتضررة والميســور منهم ليقطنوا الفنادق األمر 
الذي نّشــط حركتها تحديداً في المناطق الجبلية، لكن بعدها عادت 
األوضاع إلى ما كانت عليه ما قبل االنفجار، وعادت نســبة العمل 
إلى ما بين الـ5 والـ%15، حيث أن أغلبية األشخاص الذين سكنوا 
الفنــادق كانت لفتــرة موقتة لحيــن ترميم منازلهــا، وفي اإلجمال 

الحركة لم تكن غير طبيعية.
ولفت إلى أن المشكلة األبرز التي نواجهها تكمن في تقاضي الفواتير بالليرة اللبنانية في حين ندفع ثمن البضائع بالدوالر 
األميركي، والســياحة الداخلية التي تنّشــط القطاع خالل نهاية األســبوع ال تســاعد في تخفيف األزمة والخسائر، كذلك 
التحسن في الحركة ال يعطي نتيجة، حيث حتى إذا بلغت نسبة اإلشغال 100 % وعلى مدار السنة ال نستفيد نتيجة أزمة 

الدوالر األميركي.

مؤسس “ديوتي فري” يتبرع بثروة بالمليارات
أفــادت مجلــة  فوربــس األميركية، 
أن مؤســس “ ديوتي فري “ )السوق 
الحرة( تشاك فيني، أنفق ثروة تقدر 
بمليــارات الدوالرات على األعمال 

الخيرية.
ووفقــاً لمؤســـــس “ديوتي فري”، 
فإنه قـــد خصــص مليونــي دوالر 
أميركــي لنفســه وزوجتــه ليعيشــا 
بشــكل مريح في التقاعد، أما الباقي 
مــن ثروته فقد تبرع بــه على مدار 

40 عاماً.
 وبلغــت قيمة تبرعات تشــاك فيني خالل هذه الســنين ما يقــارب 8 مليارات دوالر أميركي، وقد تبــرع بهذا القدر من 

األموال لمختلف المؤسسات الخيرية.
وقال فيني: “لقد تعلمنا الكثير. وعند النظر إلى الوراء، أدرك أنه كان من الممكن القيام ببعض األشــياء بشــكل مختلف، 

لكنني ما زلت سعيدا جدا. أنا سعيد ألنني تمكنت من تحقيق هذا الهدف خالل حياتي”.
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عبداهلل كامل رئيسًا للبنوك اإلسالمية
عقــد مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسســات المالية اإلســالمية التابع 
لـ“منظمة التعاون اإلســالمي” في مقره بالعاصمة البحرينية المنامة، اجتماعه 
األربعيــن، وتم خالله انتخاب ممثل مجموعة البركة المصرفية الشــيخ عبدهللا 
صالح كامل، رئيساً لمجلس اإلدارة للدورة الحالية الممتدة حتى حزيران/يونيو 

2022 خلفاً للراحل الشيخ صالح كامل.
تــرأس االجتماع االفتراضي، نائــب رئيس مجلس اإلدارة ومحافظ بنك فيصل 
اإلســالمي المصــري عبدالحميد أبو موســى، وجــرى االطالع علــى تقرير 
نشــاط المجلس للفترة من أيار/مايو إلى آب/أغســطس 2020 حسب األهداف 
اإلســتراتيجية واعتماد طلب عضوية بنك نزوى - سلطنة عمان لالنضمام في 

عضوية المجلس العام.
وناقش أعضاء مجلس اإلدارة بحســب بيان لألمانة العامة للمجلس، المؤشــرات المالية والتدابير االحترازية المتخذة في 
الوقت الراهن للحد من آثار وباء كوفيد 19 على الصعيدين المالي والتشغيلي، ومتابعة لقرارات االجتماعات السابقة، كما تم 
اعتماد 25 عضواً في مجموعة عمل االستدامة لعقد االجتماع التحضيري األول لمجموعة العمل في نهاية 2020، تماشياً 
مع مبادرات االستدامة التي تم إطالقها أخيراً، مثل توقيع مذكرة تفاهم مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات 

المالية، واستعداد المجلس العام إلصدار موجز خاص حول تغير المناخ وآثاره على الصناعة.

شعار جديد للعالمة التجارية “إنتل”
أعلنت شــركة “ إنتل ” عن تغيير 
شــعار عالمتهــا التجاريــة للمرة 
الرابعــة في تاريخهــا، في خطوة 
تزامنــت مــع إطــالق منتجــات 

جديدة.
وطرحت الشــــركة التكنولوجية 
األميركية الشــعار الجديــد، الذي 
يحمل ألواناً أكثر إشراقاً، ويهدف 
إلى تمثيل تحول الشركة إلى ما هو 

أبعد من رقائق الحاسب اآللي.
وتعليقاً على تغيير شــعار “انتل”، أوضحت مســؤولة التسويق في شــركة “إنتل”، كارين ووكر، أن شعار الشركة ظل 
دون تغيير طوال ســنوات شــهدت تطور من إنتاج رقائق  معالجة البيانات  إلى البرمجيات التي تدعم  الذكاء اإلصطناعي  

ثم إنترنت األشياء.
مــن جانب آخر، طرحت شــركة “إنتل” الجيل الحادي عشــر من معالج “كور”، باإلضافــة إلى إصدار عالمة تجارية 

جديدة لرقائق تسمى “إيفو”، والتي ستظهر في أجهزة الحاسب اآللي المحمولة األكثر تطوراً.
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من عامل ماكدونالدز الى تاجر عقارات بفضل كورونا
نجح شــاب أوسترالي اعتاد العمل في سلسلة مطاعم ماكدونالدز، 
فــي جمــع قرابة 8 مالييــن دوالر أميركي بعدما اســتغل جائحة 
كورونا في تجــارة العقارات. وكان إيدي ديلين، )28 عاماً(، من 
غرب ســيدني، يعمل في ماكدونالدز ويعيش في حي فقير عندما 
اشــترى أول عقار له في سن 18. ومع انخفاض أسعار العقارات 
وسط الوباء، انتهز الشاب الفرصة لتوسيع عمله في االستثمارات 
العقارية، وتوســيع أمالكه التي يبلغ عددها اآلن 25 عقاراً. وقال 
ديلين، إنه تمكن من شراء 7 عقارات منذ أن بدأت جائحة كورونا، 

6 منها في مدينة بريزبين، وواحد في مدينة سيدني.
وأضاف: أن عقاراته الستة الجديدة في كوينزالند كانت عبارة عن 

مزيج من الشقق والدوبلكس والمنازل المنفصلة باإلضافة إلى مبنى تجاري واحد. وتابع: منذ أن بدأت أزمة كورونا، أضفت 
ما يقرب من 2.5 مليون دوالر إلى محفظة العقارات الخاصة بي، ما جعل القيمة اإلجمالية تقترب من 8 ماليين دوالر في 
الممتلكات التي أملكها. في حين أن كورونا يدمر سوق العقارات، لم أكن قلقاً من أن يؤثر ذلك على استثماراتي ألني استثمر 
باستخدام استراتيجية تضمن أن دخلي دائماً أعلى من النفقات. وتشمل أحدث مشترياته منزاًل مستقاًل في لوغان بقيمة 135 

ألف دوالر تم شراؤه في مارس/اذار واثنين من شقق إبسويتش المزدوجة مقابل 410 آالف دوالر في ابريل/نيسان.

بنك الشام يوزّع المستلزمات المدرسية للطالب
في إطار دعمه وتشجيعه الطالب للعودة إلى المدارس، قدم بنك الشام بعض 
الهدايا المدرســية إلى بعض الطالب بمختلف المراحل الدراسية في منطقة 

كيوان والربوة ودمر البلد بدمشق، وذلك يوم السبت 19/09/2020.
تستهدف الحملة التي أطلقها البنك بالتعاون مع جمعية كيوان الخيرية توزيع 
المستلزمات المدرسية في يوٍم ترفيهّي تخلله مجموعة من النشاطات بهدف 
تشجيع الطالب الســتقبال العام الدراسّي بنشاٍط وسعادة بعد انقطاعهم لمدة 
طويلة عن مدارســهم بســبب جائحة كورونا، حيث تضمن اليوم الترفيهّي 
توزيع المســتلزمات المدرســية، وتكريم المتفوقين في الشهادتين اإلعدادية 
والثانويــة )2020(، ونشــاطاٍت ترفيهية ومســابقاٍت هادفــة وتقديم جوائز 
للفائزين.وتــم تكريــم بعض قصــص النجــاح الُملهمة لــدى جمعية كيوان 

الخيرية، بهدف تحفيز الشابات والُشبّان على متابعة التحصيل العلمّي. وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك الشام، أحمد يوسف 
اللحام، عن مدى تقديره للجهود فريق جمعية كيوان الخيرية، مؤكداً حرص بنك الشام على االلتزام بمسؤوليته االجتماعية 

خصوصاً في الظروف االستثنائية التي تطلّب جهودًا مضاعفة لدعم أفراد المجتمع. 
بدورها عبّرت إدارة جمعية كيوان الخيرية عن الشكر والتقديرهم لبنك الشام على دعمهم الطالب، مما يعكس إيمان البنك 

بدوره االجتماعي إلى جانب دوره المصرفي.
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مدير لعمليات الشرق األوسط في “فيات كرايسلر”
عيّنت مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، ماركوس ليثي، مديراً إدارياً لعملياتها في 
الشرق األوسط، حيث سيشرف على عالمات المجموعة المميزة التي تشمل أبارث 
وألفــا روميو وكرايســلر ودودج وفيــات وجيب ورام وموبــار. ويحمل ماركوس 
فــي جعبته أكثــر من عقدين من الخبرة في قطاع الســيارات في أوروبا والشــرق 
األوســط بعد أن عمل لدى عدّة عالمات ســيارات عالمية كبرى، من بينها إنفينيتي 
وجنرال موتورز. وقبل أن ينتقل إلى مجموعة فيات كرايسلر، كان يشغل منصب 
المدير العام لألسواق العالمية لدى “إنفينيتي”، ووقعت على عاتقه كامل المسؤولية 
التشــغيلية ألسواق الشــرق األوسط وأفريقيا وروســيا وأوروبا الشرقية واألسواق 

اآلسيوية أيضاً )خارج الصين(.
وقال ليثي: أنا متحّمٌس جداً النضمامي إلى “فيات كرايسلر”، وإنه لشرف كبير لي 
أن أتســلّم قيادة قطاع عمل مهم وعالمي المســتوى إلى هذا الحد. إذ تتميّز عالمات 

مجموعة فيات كرايسلر بتاريخ عالمي عريق وبأنها ترسم معالم القطاع في فئاتها، وأتطلع قدماً لالستفادة من هذه العراقة 
في منطقة الشرق األوسط، حيث اإلمكانات واعدة جداً لمجموعتنا. وأنا أعتقد أنه من خالل التركيز المستمر على عمالئنا 

والرغبة في تحدي أنفسنا واتخاذ القرارات الجريئة سنحافظ على موقعنا كعالمة مفّضلة لدى العمالء.
يذكر، أن ماركوس حائز شهادة دراسات عليا في األعمال والتجارة الدولية من جامعة فيينا لالقتصاد واألعمال.

Daimler تفوز بدعوى ضد شركة Sharp
حصلت شركة شــارب Sharp اليابانية على حكم قضائي 
ضد شــركة Daimler األلمانية، في نــزاع حول براءات 
االختراع الخاصة بشركة Sharp. وأعلنت Sharp فوزها 
بدعوى قضائية ضد Daimler لصناعة السيارات، تتهمها 
فيهــا بانتهاك بــراءات االختراع الخاصة بهــا، ما يمنحها 
إمكانيــة فرض حظــر على المبيعات ضد شــركة صناعة 

السيارات األلمانية.
وأفادت شــــركة Sharp لإللكترونيات، أن محكمة محلية 
فــي ميونيخ أصــدرت قــراراً يعتبر أن تقنيــة االتصاالت 

.Sharp تنتهك براءة اختراع مملوكة لشــركة Daimler المحمولة المســتخدمة في ســيارات شـــركة
 ،Daimler وقال مصدر مطلع، بحسب “فوربس”، إنه بإمكان شركة شارب بموجب الحكم، فرض حظر على مبيعات
بشرط تقديم 5.5 مليون يورو )6.5 مليون دوالر أميركي( كضمان لتغطية أي أضرار في حالة إلغاء محكمة االستئناف 

للحكم.
ورفعت شــركة Daimler دعــوى بطالن ضد براءة االختراع محل الخالف في دعــوى قضائية منفصلة أمام محكمة 

براءات االختراع الفيدرالية األلمانية في ميونيخ.
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عون: بيروت تحاول النهوض من بين ركامها
توجهرئيسالجمهوريةميشــالعونمؤخراً
،فيرســالةعبرالفيديوإلىالجمعيةالعامة
لألممالمتحدة،بمناســبةافتتاحدورتهاالـ75،
بالشــكرباسمهوباســمالشــعباللبنانيلكل
رؤســاءالدولالذينشاركوابمؤتمربيروت
وقدمــواالدعــم،كمالجميــعالدولالشــقيقة

والصديقــةوالمنظماتالحكوميةوغيرالحكوميةالتيســارعتلتقديمالمعونةوالمســاعدات،بعدانفجارمرفأبيروت،
بمبادرةمنالرئيسالفرنســيإيمانويلماكرون،األمرالذيكانلهوقعإيجابي،علىالمســتوىالعمليعبرتأمينالكثير
مناالحتياجاتالطارئةطبياًوغذائياًوموادإعادةالبناء،وعلىالمستوىالمعنويعبرالتضامنالذيشعرمعهشعبناأنه
ليسوحيداً.وأضاف:بيروتاليومتحاولالنهوضمنبينركامها،وهي،بتضامنكلاللبنانيينوبدعمكم،ستلملمجراحها
وتنهــضكماســبقونهضتمراراًعبرالتاريــخ،واالنفجار-الزلزالالذيضربعاصمتناحفــرعميقاًفيالوجدان

اللبناني،فصَورالضحاياوآالمالجرحىودموعمنفقدعزيزاًلنتمحىأبداً.
منجانبه،دعاوزيرالخارجيةالفرنســي،جانايفلودريان،إلى“ضغوطقوية”منالمجتمعالدوليمنأجلتشــكيل
حكومةفيلبنانوإخراجالبلدمناألزمةالخانقة،وأيضاًلدفعالمسؤوليناللبنانييننحواحترامالتزاماتهم،،بحسبوكالة
الصحافةالفرنسية.وقال:إن“مستقبللبنانعلىالمحك،ومندونإصالحاتلنتكونهناكمساعداتماليةدولية”.

لبنان يعترف بالشهادات البحرية السورية
أعلنــتوزارةالنقلالســورية،
أنالمديريةالعامــةللنقلالبري
والبحـــريفـــيالجمهـوريـــــة
اللبنانيــة،أدرجــتالشـــهادات
البحريةالسـوريةالمعتمدةضمن
الالئحــةالتييتــماالعترافبها

منقبلها.
وأفــادبيــانصادرعــنوزارة
النقلالسورية،أنالنقلالبحري
اللبنانيانضــملقائمةالمعترفين
الســورية البحريــة بالشــهادات

المعتمدةمنالســلطةالبحريةالســوريةواألكاديميةالبحريةالســورية.وبيّنتالوزارةأنهبناءعلىذلكيمكنللبحارة
السوريينالعملعلىالسفنالتيترفععلملبنان.

وفي12مايو/أيار2020الفائت،أعلنتوزارةالنقلالسورية،أنالسلطاتالبحريةالبنميةأدرجتالشهاداتالبحرية
السورية“الكفاءةواألهلية”ضمنالالئحةالتييتماالعترافبهامنقبلها.
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الهيئة العامة لـ“العقيلة للتأمين التكافلي” تجتمع
عقدتشــركةالعقيلــةللتأمينالتكافلــيمؤخراً،
اجتماعجمعيتهــاالعموميةغيرالعاديةفيفندق
الشــيراتون،بحضــورأعضاءمجلــسإدارتها،
والمديــرالعــامورئيسهيئــةالرقابةالشــرعية
والمســاهمين،باإلضافةإلــىممثلينعنوزارة
التجارةالداخليةوحمايةالمستهلكوهيئةاألوراق
واألسواقالماليةوهيئةاالشرافعلىالتأمين.

وتمالمصادقةخاللاالجتماع،علىالنتائجالمالية
التــيحققتهاالشــركةخــاللعــام2019،حيث
شــكلمجموعاالشتراكاتالمكتتبةمبلغاًوقدره/

729.599.727/ليرةسورية،حيثنقصتاالشتراكاتبنسبة41%مقارنةمعالفترةنفسهامنالعامالسابق.
كماتمتالمصادقةعلىخطةعمللســنة2020،واالســتماعلتقريرهيئةالرقابةالشــرعية،وتقريرمدققالحســابات
الماليةعنعام2019.كماتماالتفاقعلىزيادةرأسمالشركةالعقيلةليصبح4ملياراتليرةسورية،بزيادةقدرها

مليارليرةسورية.
يذكر،أنشركةالعقيلةللتأمينالتكافلي،تعدالشركةاألعلىمنحيثرأسالمالبينشركاتالتأمينالسورية.

مشروع استثماري نوعي يبصر النور في سورية
تكللتالجهودالمشــتركةبينهيئةاالســتثمارالســوريةوكلمنوزارةاالقتصاد
والتجــارةالخارجيــةووزارةاإلدارةالمحليةوالبيئةبنجاحآخــرمنخاللوالدة
مشروعاستثمارينوعيالنتاجمساحيقأغذيةوحليباألطفالالمجففوتعبئتها
فــيمحافظةحماة،بطاقةإنتاجيةتقدربـ/16/مليــونعبوةحليبأطفالو/16/
مليونعلبةمســاحيقأغذيةوفقمعطياتالمشــروع:حليبمجفف/16/مليون
عبوة-دقيقالقمح/4/مليونعبوة-دقيقاألرز/4/مليونعبوة-دقيقالشــعير
/4/مليونعبوة-دقيقالذرة/4/مليونعبوة-عمالةتصلإلىقرابة/60/عامالً.
الجديربالذكر،أنالهدفمنالمشــروعهوتغطيةحاجةالســوقالمحليةنظراً

ألهميتهفيهذهالمرحلة،األمرالذياســتدعىتقديمالدعموالتســهيالتكافةمنالجهاتالعامةكلحســباختصاصه
،والمساهمةفيتسريعالبدءبالتنفيذوتالفيالعقباتالتيتعترضه،مماجعلهنموذجاًمثالياًوناجحاًللتكاملمعالقطاع

الخاصفيتحقيقاألهدافالوطنية.
وضمنهذاالسياق،ونتيجةللمتابعةالحثيثةمنالهيئة،فقدتمتخصيصصاحبالمشروعالمذكوربمقسمضمنتوسع
المنطقــةالصناعيــةفيحماة،وقدأتمتنفيذالبنيةالتحتيةإضافةإلىحصولهعلىكافةالتراخيصوالموافقاتالمطلوبة
منالجهاتالعامةللبدءبالتنفيذ.وأعربتهيئةاالستثمارالسوريةعنخالصشكرهاوامتنانهاإلىكافةالجهاتالعامة

والخاصةالتيساهمتفيدعمهذاالمشروعليبصرالنور.
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MTN تفتتح مختبر الحاسوب في جمعية “الّسنا”
أعلنتشركةMTNسورية،عنمشاركتهافيافتتاحقاعة
الحاسوبفيجمعيةالّسناالتعليميةالخيريةواالجتماعية،في
2أيلول/ســبتمبر2020،بمقرالجمعيةفيدمشق،بحضور
مديرةالجمعيةوفريقعملMTN.ويأتيالمشــروعضمن
برنامجالمسؤوليةاالجتماعيةلدىMTN،التيطالمااعتادت
اختيارمشاريعتصبفيخدمةالقطاعالتعليميوذاتطابع
تنمويومســتدام،بالشــكلالذييضمنمشاركتهاالفعّالةفي
تنميةوتطويرالمجتمع.وتَضمنالمشــروعتوفيرحواســيب
جديدةللطالبولجميعالمســتفيدينمــنبرامجالتدريبالتي

تقدمهاالجمعية،وتوفيرخدمةإنترنتمجانيةللقاعة،بالشكلالذييُمّكنالشبابمناالستفادةمنبرامجودوراتتدريبية
عاليةالجودةتُفيدهمفياكتسابالمهاراتالمطلوبةوإتاحةالفرصةأمامهملالنخراطفيالحياةالعمليّة.

وللمناســبة،تحــدثمديردائرةالعالمةالتجاريــةوالعالقاتالعامةفيMTN،عامرالقصــار،قائالً:كناقداعتمدنافي
مشــاريعالمسؤوليةاالجتماعيةالخاصةبناباألعوامالســابقةعلىالمشاريعالتعليميةواالجتماعية.أماهذاالعامفانصب
تركيزناعلى“تمكينالشباب”،وذلكبهدفتوفيرالدعمالمطلوبلهم،سواًءخاللمراحلتعليمهمالمختلفة،أوحتىفي

مرحلةالدخولإلىسوقالعمل.

تعاون بين شركة المشورة وجمعية الموارد البشرية
الرؤيةواحدةوالهدفمشــتركمنهذاالمنطلق
ونحــوبناءجيــلجديدمؤهالًوجامعــاًبينالعلم
األكاديمــيوالخبــرةالمهنيــةحتىيدخلســوق
العمــل،قامــت“المشــورة”فيمقرهابدمشــق
بتوقيعاتفاقيةتعاونوشــراكةمعجمعيةالموارد
البشــرية،وذلكلبلوغأعلىدرجاتالنجاحمعاً

وتقديماألفضلدائماً.
ــتاالتفاقيــةبحضــوررئيسمجلــسإدارة وقعِّ
جمعيةالمواردالبشــرية،الدكتــورمنيرعباس،
والمديــرالتنفيــذيلشــركةالمشــورة،الدكتور

يوسفشنار.
وحضرالتوقيع،أمينةسرجمعيةالمواردالبشرية،سماحشورى،ومنسقةمشروعالتدريبمنطرفجمعيةالموارد

البشرية،مرحضاهر،كماحضرتعائلة“المشورة”بكاملأفرادها.
وتميزتاالتفاقيةبتقديمحسومخاصةلجمعيةالمواردالبشريةعلىبرامجشركةالمشورةالمهنية،التيتسهمفيتنمية

القدراتوالمهاراتفيسوقالعمل.
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البنك والمستثمر | تشرين األول/ اكتوبر 2020

تفاهم بين “الشام” و“الفرقان الخيرية”

وقّعبنكالشــاميوماألربعاء02/09/2020،مذكرةتفاهممعجمعيةالفرقان
الخيريــةفيمبــادرةٍلكفالةطالبالتعليــمالجامعيلمدةعاٍمدراســي،وذلك
انطالقاًمناهتمامهبدعمالمؤسســاتالتنمويةوالخيريةودعمالتعليموطالب
الِعلم.ووقّعالمذكرةعنبنكالشام،الرئيسالتنفيذي،أحمديوسفاللحام،وعن

جمعيةالفرقانالخيرية،رئيسمجلساإلدارة،الدكتوربسامجوخدار.
وتنــصالمذكرةعلىكفالةطــالبالتعليمالجامعيالمتقدميــنبطلبالكفالة
التعليميةإلىجمعيةالفرقانالخيريةبشرطأنيكونوامنإحدىاالختصاصات
الطبيّةأوالهندســيةالتييترتبعليهاأعباءماليةضخمة،كمايجبأنيكون
الطالبمتفوقاًفيالثانويةالعامةبمااليقلعن)80%(منالمجموعالعام،
وأنيســتمرفيتفّوقهفيجميعالمراحلالجامعية،ومسجاًلفيجامعةدمشق

أوإحدىالجامعاتالحكوميةفيسورية.
وأوضحاللحامخاللمراسمالتوقيع،أنبنكالشاميولياهتماماًخاصاًبالعملية
التعليميــةبمختلفمراحلهاانطالقاًمنمســؤوليتهاالجتماعيــة،ويفخراليوم
بدعمهللطالبالجامعيينالذينربماتمنعهمظروفهمالمعيشيةمناالستمرار

فيتحصيلهمالدراسّيوتحّملاألعباءالمالية.
منجهته،عبّرالدكتورالجوخدار،عنســعادتهبهذاالتعاون،وســلّطالضوء
علىرؤيةالجمعيةالمســتقبليةفيبرنامجكفالةطالبالعلم،مثمناًجهودبنك
الشامواهتمامهبتطبيقالمسؤوليةاالجتماعيةومالهمنأهميةكبيرةفيتحفيز

مبدأالشراكةبينالقطاعاتوالوصولإلىأكبرعددمنالمستفيدين.
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For more information regarding our affordable insurance 

options to secure yours and your family’s safety; visit our 

website, scan the QR code above, or e-mail us your questions 

at info@almashrek.com.lb

www.almashrek.com.lb

Keep a roof over their heads.


