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أوضح النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد البعاصيري في حديث لموقع 
“بزنــس إيكوز”، أنه ليس مع فكرة دعم مصرف لبنان لبعض المواد الغذائية 
واالساسية، معتبراً أن كل سلعة مدعومة هي قابلة للتهريب، مجدداً ما طرحه 
ســابقاً بأن الحل عبر بطاقات تموينية يتم طرحها بناء على دراســات عمالنية 
ليستفيد منها االشخاص ما دون خط الفقر. وقال البعاصيري: انه كان قد طرح 
اتباع سياســة ايجار الذهب الذي يحوزه مصرف لبنان، وليس بيعه او رهنه. 
واشار الى ان هذه الطريقة تسمح لنا باالستفادة من هذا الذهب الذي يتم تكديسه 
في البنك المركزي بال أي فائدة على االطالق، حيث يمكن اإلستفادة منه عبر 
إعادة اعمار جزئي للمناطق المتضررة من انفجار مرفأ بيروت. الفتاً الى ان 

هذه السياسة تتّبعها المصارف المركزية حول العالم، لتحصل على ريع معيّن، من موجودات ال تنتج اي فائدة، مشيراً 
الى أن هذا الطرح قديٌم في لبنان، ويعود الى التسعينات، ويتطلب قراراً حكومياً، كما ان نسبة الخطورة لهذه العملية، 

هي صفر بالمئة، كأننا نؤجر عقار فإننا ال نرهنه وال نبيعه وال ينقص من قيمة الذهب او ملكيته.
ورداً على الخوف من استفادة السياسيين من هذا المردود وضياعه، قال البعاصيري إن هذا الموضوع هو كما جميع 

المشاريع، كإستخراج النفط والغاز، يلزمه آلية لضبط ومنع الهدر والفساد على جميع الصعد في لبنان.

محمد البعاصيري

البعاصيري: السلع المدعومة قابلة للتهريب

أكد حاكم  مصرف لبنان  رياض سالمه، حرصه على تأمين كل المستلزمات 
الحياتية للمواطنين من ضمن إمكانات مصرف لبنان، مشيراً إلى أن رفع 
الدعم الشــامل عن الضروريات )المحروقات، الطحين،  األدوية  والمواد 
الغذائيــة( فيــه الكثير من المغالطات ومصرف لبنان سيســتمر في القيام 

بواجباته على هذا الصعيد بما ال يتعارض مع القوانين.
وجاء كالم ســالمه، خالل لقائه المجلــس التنفيذي التحاد نقابات موظفي  
المصــارف ، الــذي أطلعه على وجهة نظر االتحاد فــي ما خص التعميم 
الصــادر عن مصرف لبنان الرقــم 154 الذي يعتبــره المجلس المدخل 

إلى إعادة تنشــيط  القطاع المصرفي . وأكد ســالمه في موضوع تقليص عدد العمالة في المصارف بســبب الظروف 
الراهنة، “ضرورة التزام إدارات المصارف األصول القانونية عند تطبيق إنهاء عقود مستخدميها”، مشدداً على أن 
“التعويضات المفروض دفعها للمصروفين يجب أن تتناسب مع الواقع المعيشي واالجتماعي الصعب، كما أطلعوا 

الحاكم على واقع العمل في الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف”.
وبحســب نقابات موظفــي المصارف، فإن “الحاكــم كان متفهما لمطالب االتحاد وبخاصة فــي ما يتعلق بموضوع 
الصرف في القطاع المصرفي”، ووعد بـ“متابعة ملف الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف”، كما شدد على أن 

“تطبيق التعميم الرقم 154 ضرورة ملحة إلعادة استنهاض القطاع المصرفي”.

رياض سالمه

سالمه: مصرف لبنان سيواصل دعم السلع األساسية
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أجــرى مصرف ســورية المركزي مؤخراً، 
عــرض تقديمــي حول آفــاق إطــالق عملة 
مصــرف مركــزي رقميــة فــي ســورية، 
ومناقشــة تصميــم هــذا النوع مــن العمالت 
مع تجارب وأبحــاث الدول األخرى في هذا 

المجال والتحديات التي تواجهها.
وقدم المركزي االســوري عرض آخر حول 
العمــالت المشــفرة ومزايــا هــذه العمالت 
وعيوبهــا، وذلــك بحضور حاكــم مصرف 

ســورية المركزي، حازم قرفول، خالل ورشــة عمــل أقامتها مديرية األبحاث االقتصاديــة واإلحصاءات العامة 
والتخطيط لدى مصرف سورية المركزي بعنوان “العمالت الرقمية”.

وقد حضر الورشـــة، عدد من المدراء والعاملين لدى مصرف سورية المركزي، باإلضافة إلى خبراء فنيين من 
خارج المصرف. وأكد قرفول حرص مصرف ســورية المركــزي على مواكبة أحدث التغيرات التقنية في مجال 
العمــالت الرقمية وكل ما يتعلق بالسياســة النقدية، على الرغم من الظــروف الصعبة والحصار الذي تتعرض له 

سورية.

عملة رقمية سورية قريبًا...!؟

أشار التقرير السنوي الصادر عن  جمعية 
مصــارف لبنــان  2019، إلــى أن عــدد  
المصــارف  التجاريــة اللبنانية بلغ خالل 
الفترة 31 مصرفاً، وبلغ عدد  المصارف 
اللبنانية  )ش- م- ل( ذات مساهمه عربية 

أكثرية 8 مصارف.
وبلغ عدد المصارفة العربية 6 مصارف، 
أمــا المصــارف األجنبية فبلــغ عددها 3 

مصارف.
فــي المقابل لفــت التقرير، إلــى أن عدد 
مصارف اإلعمار والتســليف المتوســط 

بلغ 16 مصرفاً، أما الالئحة الرسمية لمؤسسات الوساطة المالية، أظهرت أن العدد اإلجمالي لهذه المؤسسات بلغ 
في نهاية العام الماضي 18 مؤسسة، منها 3 مؤسسات جديدة، ومؤسسة تم شطبها.

إلى ما تقدم، أشــار التقرير إلى أن عدد المؤسســات المالية في العام 2020، بلغ 42 مؤسســة، تم شطب مؤسستين 
منها.

فئات المصارف العاملة في لبنان
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سجل  بنك بيروت خســائر صافية بقيمة 600 ألف دوالر 
أميركي في النصف األول من 2020، مقابل أرباح صافية 
بلغت 65.9 مليون دوالر في الفترة نفسها في العام 2019 
الماضي. وتراجع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 39.1 % 
على أساس سنوي ليبلغ 115.6 مليون دوالر أميركي في 

النصف األول من عام 2020.
وبلــغ إجمالــي أصول بنــك بيــروت 14.6 مليار دوالر 
أميركي في نهاية شــهر حزيران/يونيو 2020 الماضي، 

انخفاضــاً مــن 16.3 مليار دوالر أميركي في نهايــة عام 2019. أما ودائع العمــالء، فتراجعت إلى 10.8 مليار 
دوالر أميركي في نهاية شهر حزيران/يونيو 2020 الماضي، انخفاضاً من 12.3 مليار دوالر أميركي في نهاية 

عام 2019.

خسائر بنك بيروت تتجاوز النصف مليون دوالر

قــام مصــرف ســورية المركــزي بإعــادة تحديــد 
العموالت التي يجب أن تتقاضها المصارف عند فتح 
حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، بعدما 
وجد تفاوت واختالف فيما بينها. وأوضح المصرف 
فــي التعميــم الــذي نشــره، أن العمــوالت المطبّقة 
على عمليات فتح الحســابات لغرض بيع العقارات 
والمركبــات بأنواعها، تكون مــن الصفر ولغاية 3 
آالف ليرة سورية كحٍد أقصى. أما العموالت المطبّقة 

على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع، في حال تم التحويل بين حسابين 
مفتوحين في المصرف نفسه، فيتم استيفاء عمولة التحويل بحد أدنى صفر ولغاية 2 باأللف كحد أقصى.

وأشار التعميم إلى أن العموالت المطبّقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري 
والبائع، في حال تم التحويل من حســاب مفتوح في مصرف آخر، فيتم اســتيفاء عمولة تحويل بحد أدنى صفر ليرة 

وحد أقصى ال يتجاوز 5 باأللف.
وأكد المركزي أهمية أال يتم وضع إجراءات خاصة لفتح الحســاب لدى المصرف لغاية بيع العقارات والمركبات، 
وال ســيما لجهة تحديد الحد األدنى لقيمة فتح الحســاب أو فرض عمولة خاصة به بصورة تختلف عن الحد األدنى 
المعمول به لدى المصرف. ووّجه المركزي المصارف إلعالم العميل بعدم إمكانية إغالق الحســاب إال بعد مرور 
فترة معينة حدها األدنى 3 أشهر على األقل على فتحه، مع إمكانية أن تكون المدة أطول حسب اإلجراءات المتخذة 

لدى المصرف بما ال يتجاوز حدوداً معقولة.

المركزي السوري يحدد عموالت فتح الحسابات المصرفية
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أطلقت جمعية مؤسسة جهاد البناء اإلنمائية بالتعاون 
مع جمعية مؤسسة القرض الحسن، مشروع صندوق 
التيســير للقروض الصغيرة، خالل مؤتمر صحافي 
فــي مركز اإلدارة العامة لجمعية القرض الحســن، 
تحدث فيه المستشار األول لـ“جهاد البناء” المهندس 
محمد الحاج والمدير التنفيذي لـ“القرض الحســن” 

عادل منصور.
وأوضــح الحــاج، ان “القــروض ســتمنح حصراً 

لتأسيس وتطوير المشاريع المهنية والحرفية والزراعية مع إعطاء األولوية للفئات الشابة، حيث سيتم اعتماد الليرة 
اللبنانية في عمليات منح وتسديد القروض، مع ترك هامش اإلقتراض بالدوالر لمن يرغب”.

بــدوره، أكــد منصــور أنه “تم فرز موازنة للمشــروع تقدر بمئة مليار ليرة لبنانية حيث ســيبلغ الحد األقصى لقيمة 
القرض 80 مليون ليرة لبنانية للشركات والتعاونيات و 40 مليون ليرة لألفراد”، مشيراً الى أن “هذه القروض تسدد 
على 60 شهرا كحد أقصى وهي بدون فوائد، كل ذلك بهدف المساعدة في تخفيف الضغوط اإلقتصادية واإلجتماعية 

واإلقتصادية عن المواطنين”.

صندوق للقروض الصغيرة من جهاد البناء والقرض الحسن

بلغ إجمالي الميزانية العمومية للمؤسسات المالية اللبنانية، 
حوالى مليار دوالر أميركي في نهاية شهر آب/أغسطس 
2020، بحسب آخر اإلحصاءات الصادرة عن مصرف 
لبنان  المركزي، أي بانخفاض نسبته 12.4 % عن نهاية 

العام 2019.
وبالتفصيــل، ارتفعــت الودائــع واألموال لــدى البنوك 
المركزية من 54.9 مليون دوالر أميركي في نهاية عام 
2019، إلى 65.4 مليون دوالر في نهاية آب/أغسطس 

2020. وانخفضت المطالبات على العمالء غير المقيمين من 47.3 مليون دوالر في نهاية عام 2019، إلى 20.4 
مليون دوالر في نهاية آب/أغسطس 2020.

وارتفعــت المطالبــات على القطاع المالي المقيم من 306.7 مليون دوالر أميركي في نهاية عام 2019، إلى 309.7 
مليون دوالر في نهاية آب/أغسطس في 2020. وانخفضت المطالبات على القطاع المالي غير المقيم بنسبة 58.1 % 

من نهاية عام 2019، إلى 21.5 مليون دوالر في نهاية آب/أغسطس 2020.
وبلغت المطالبات على  القطاع العام  4.7 مليون دوالر أميركي في نهاية آب/أغسطس 2020، بانخفاض 9.3 % 

عن نهاية عام 2019.

إجمالي  الميزانية  العمومية للمؤسسات المالية اللبنانية
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أعلــن رئيس اللجنــة االقتصادية البرلمانيــة االيرانية، محمد 
رضا بــور ابراهيمــي، أن النظام المصرفي تبــادل نحو 80 
مليــار دوالر أميركــي من النقــد األجنبي في اطــار الميزان 
التجاري للبالد بالسنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، 

وذلك بالرغم من ذروة الحظر االميركي.
وأشــار ابراهيمــي فــي تصريــح صحفــي، أن ايــران ازاء 
الحظراالميركــي ضد 18 مصرفاً محليــاً، إتخذت إجراءات 
لتقليل أثرها لحدود الدنيا، منها أســاليب االلتفاف على الحظر 

وطرق أخرى أدارها النظام المصرفي.
واعتبر النائب عن مدينة كرمان، أن قرار حظر 18 مصرفاً إيرانياً الذي أعلنت أميركا عنه مؤخراً، اليتعدى كونه 
استعراضياً سياسياً واعالمياً، حيث إن الحظر كان فعلياً قائماً، واالعالن الجديد يعكس فشل واشنطن في الحصول 

على نتائج من العقوبات االقتصادية.
وشــدد رئيس اللجنة البرلمانية، على أنه وعبر االجراءات التي تبنتها إيران فيما يخص الصين وروسيا، والتوجه 

نحو العمالت االجنبية المشتركة والتحالفات النقدية، فإن أميركا لن تفلح في حظر البنوك االيرانية.

 محمد رضا بور ابراهيمي

النظام المصرفي االيراني تبادل 80 مليار دوالر نقداً أجنبيًا

فرضت وزارة الخزانــة األميركية عقوبات اقتصادية 
على 18 بنكاً إيرانياً، مشــيرة إلى أن “هذه اإلجراءات 
ال تنطبق على العمليات التي تتعلق بالســلع األساســية 

الزراعية، واألغذية واألدوية أو األجهزة الطبية”.
وتعليقــاً على القــرار، اعتبر محافظ البنــك المركزي 
اإليراني، عبــد الناصر همتي، أن العقوبات األميركية 
األخيرة ترمي ألهداف دعائية وسياســية لالســتهالك 

المحلي األميركي، أكثر من تأثيرها االقتصادي.
وقــال: عدد من البنوك التي شــملتها العقوبات األخيرة 

تتولى مهمة تحويل الموارد لشراء الدواء والغذاء، والبنوك األجنبية التي تتعامل معها، حصلت عملياً على اإلعفاءات 
والتراخيص الالزمة لتوفير الموارد. وأضاف: بالرغم من أننا عانينا خالل األشــهر الماضية من ضائقة في توفير 
الــدواء والغــذاء للمواطنين بســبب الضغوط القصوى، لكننا لم نســمح حتى اآلن بحصول شــح في البالد من خالل 
اعتماد بعض المسارات واألساليب. وتابع: “من اآلن فصاعدا، البنك المركزي وإلى جانب القطاع الخاص، سيبذل 
قصارى جهده من أجل توفير الدواء والسلع األساسية التي يحتاجها المواطنون عبر شتى األساليب، ولن يسمح بمعاناة 

المواطنين مزيداً من الضغوط”.

عقوبات أميركية على 18 بنكًا إيرانيًا
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أكــدت وكالــة “ كابيتــال  إنتلغنــس”، تصنيــف العملة 
األجنبية على المــدى الطويل والقصير لبنك  اإلمارات 
دبي الوطني  عنــد A+، وA1 على التوالي. كما ثبتت 
 ،bbb الوكالة  التصنيف اإلئتماني  المســتقل للبنك عند
وتصنيف القوة المالية األساســية عند a-، مع مســتوى 

دعم استثنائي مرتفع جداً، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وبيّنــت كابيتال فــي مذكرتهــا البحثيــة، أن التوقعات 
المســتقرة تشــير إلــى أن تلــك التصنيفات لــن تتغير 
خالل األشــهر الـــ12 المقبلة، مع توقعــات بأن يكون 

لإلضطرابات االقتصادية بسبب فيروس “كورونا”، وإنخفاض  أسعار النفط ، تأثير سلبي على  المركز المالي  لجميع 
البنوك في البالد، ومع ذلك نظراً لألسس المالية الجيدة لبنك اإلمارات دبي الوطني، فهناك إحتمال كبير بأن يتقوى 

ملفه اإلئتماني المستقل إلى مستويات ما قبل األزمة في مرحلة التعافي من دورة األعمال.

“كابيتال إنتلغنس” تؤكد تصنيفات بنك اإلمارات دبي

أصدر مصرف اإلمارات اإلســالمي صكوكاً 
مؤخــراً بقيمة 500 مليــون دوالر أميركي في 

سوق ناسداك دبي.
واعتبر رئيس مجلس إدارة اإلمارات اإلسالمي 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
لمجموعــة اإلمارات دبي الوطني، هشــام عبد 
هللا القاســم، أن إقبال المســتثمرين الكبير على 
صكوكنا يعكس ثقتهم القوية بأساسيات األعمال 
السليمة لإلمارات اإلسالمي واستراتيجية نموه 
النشــطة وقدرتــه على االزدهار رغــم تقلبات 

الســوق. وقال: إن إدراج صكوكنا في بورصة ناســداك دبي باعتبارها البورصة المالية الدولية في المنطقة يدعم 
روابطنا بالمستثمرين على مستوى العالم.

من جانبه، أكد محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيســى كاظم، أن اإلصدار األخير الناجح لإلمارات اإلســالمي 
يشير إلى نجاح قطاع الصكوك والقوة والمرونة االقتصادية التي أظهرتها الدولة وإمارة دبي في مواجهة التحديات 
العالميــة خالل عام 2020. وذكر كاظم أن دبي ســتواصل تعزيز دورها الريــادي في مجال الصكوك كجزء من 
المبادرة التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم لجعل 

دبي عاصمة عالمية لالقتصاد اإلسالمي.

صكوك بـ500 مليون دوالر من “اإلمارات اإلسالمي”
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شدد عضو  البنك المركزي األوروبي  فابيو بانيتا، على ضرورة 
اإلســتعداد إلصدار عملة يورو رقمية الســتكمال المدفوعات 

النقدية في حالة ظهور ضرورة لتنفيذ ذلك.
وأظهــرت دراســة للبنــك المركــزي األوروبــي، أن  اليورو  
الرقمي قد ال يكون مجرد بديالً لســداد مدفوعات  التجزئة ، بل 
ضرورياً في ســيناريوهات أخرى مثل الحاالت التي ينخفض 
فيها اســتخدام النقد أو تصبح وســائل الدفــع اإللكتروني غير 
متوفرة. وشــدد المركــزي األوروبي أن الســلطة النقدية في 

منطقة اليوور ستقرر بحلول منتصف العام 2021 المقبل ما إذا كان سيمضي قدماً في هذا اإلقتراح أم ال.

بانيتا: لإلستعداد إلصدار عملة يورو رقمية

أعلن بنك بروة  القطري، عن تجديد الهوية والعالمة التجارية إلى بنك دََخان، 
بعد أشــهر من إتمام عمليات اإلندماج مع  بنك قطــر الدولي ، والتي نتج عنها 
قيام  بنك إسالمي  بأصول تقدر قيمتها بـ75.5 مليار لاير )21.14 مليار دوالر 
أميركي(، وحقوق المساهمين بحدود 18 مليار لاير )5 مليار دوالر( في نهاية 
النصف األول من عام 2020 الجاري. وتم إعتماد العالمة التجارية نِسبة إلى 

مدينة دََخان التي تقع على الساحل الغربي لدولة قطر، وتضم أقدم وأكبر حقول إنتاج النفط في الدولة الخليجية.

بنك بروة يبدل عالمته التجارية إلى “بنك دخان”

أصدر بنك أبوظبي األول سندات إضافية للشق األول 
لــرأس المال بســعر ثابت بقيمــة 750 مليون دوالر 

أميركي ولمدة 6 سنوات.
وبحسب البنك فقد تم استقطاب طلبات بقيمة تزيد عن 
1.5 مليار دوالر أميركي من أكثر من 115 مستثمر 
ذوي جودة عالية والذي مّكن البنك من إصدار المبلغ 
المطلوب البالغ 750 مليون دوالر أميركي عند سعر 
4.5 %، ممــا يجعلــه العائد األقل لســندات إضافية 

للشق األول لرأس المال المقومة بالدوالر األميركي على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

“أبوظبي األول” يصدر سندات بقيمة 750 مليون دوالر
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ضــخ البنك الوطنــي السويســري 90 مليار فرنك 
أميركــي( خــالل  مليــار دوالر  سويســري )98 
النصــف األول مــن العــام 2020 الجــاري، للحد 
مــن ارتفاع قيمة الفرنك السويســري أمام العمالت 

الرئيسية األخرى في ظل جائحة كورونا.
ويمثل هذا المبلغ رقماً قياســياً بالنسبة لتدخل البنك 
السويسري في أسواق الصرف ويزيد عن إجمالي 
ما أنفقه البنك على شراء العمالت األجنبية األخرى 
لمنع ارتفاع الفرنك خالل الســنوات الثالث السابقة 

مجتمعة، وذلك بحسب بيانات البنك.
يذكر أن قيمة الفرنك السويسري ترتفع عادة في أوقات األزمات حيث يعتبره المستثمرون عملة آمنة الستثماراتهم. 
لكن في الوقت نفســه فإن ارتفاع قيمة الفرنك تضر بالقدرة التنافســية للشركات السويسرية في األسواق الخارجية 

ما يضر بقطاع السياحية حيث تصبح السلع والخدمات السويسرية أعلى تكلفة.

المركزي السويسري يضخ 98 مليار دوالر لخفض قيمة الفرنك

أنهى بنك مورغان ســتانلي تقارير أرباح وول ستريت، 
مع نتائجه للربع الثالث من عام 2020، التي فاقت توقعات 
المحللين لكل من اإليرادات واألرباح، حتى وســط أسوأ 
تباطــؤ اقتصادي منذ عقود. فقــد حقق أرباحاً بلغت 2.7 
مليــار دوالر أميركي مقارنة بـــ2.2 مليار دوالر خالل 
الفترة نفســها من العام 2019الماضــي. كما حقق البنك 
11.7 مليــار دوالر مــن اإليــرادات في الربــع الثالث، 

متجاوزاً توقعات المحللين بأكثر من مليار دوالر.
وكانت هذه المكاسب في اإليرادات مدفوعة جزئياً بقسم 

التداول في البنك، الذي شهد ارتفاعاً في اإليرادات بنسبة 20 % مع ارتفاع سوق األسهم خالل الصيف الماضي.
 )Eaton Vance( وأعلن “مورغان ســتانلي” مؤخراً، أنه وافق على شــراء شــركة إدارة األصول إيتون فانس
مقابل 7 مليارات دوالر أميركي، في محاولة لمواصلة تطوير قســم إدارة الثروات، الذي شــهد أيضاً ارتفاعاً في 

اإليرادات في الربع الثالث.
وقال الرئيس التنفيذي لـ“مورغان ستانلي”، جيمس جورمان في بيان مصاحب لتقرير األرباح: “لقد حققنا أرباحاً 
ربع سنوية قوية، حيث ظلت األسواق نشطة خالل أشهر الصيف، واستمر نموذج أعمالنا المتوازن بتحقيق عوائد 

عالية ومتسقة”.

2.7 مليار دوالر أرباح “مورغان ستانلي” في الربع الثالث
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وقع بنك اإلستثمار األوروبي وبنك تنمية المدن والقرى إتفاقية تعاون 
بقيمــة 1.4 مليون يــورو، كمنحة لغايات تقديم خدمــات الدعم الفني 
لمشــروع كفاءة استخدام الطاقة في البلديات األردنية والمنفذ من قبل 
بنــك التنمية. وقال بنــك التنمية، إن المنحة تأتي على شــكل خدمات 
استشارية ُمكملة للقرض المقدم من قبل بنك االستثمار األوروبي البالغ 
45 مليون يورو الى بنك تنمية المدن والقرى والذي تم توقيعه في شهر 
تشــرين األول/اكتوبر من العام الماضي. وتشــمل منحة الدعم الفني 
مجموعــة من الخدمات االستشــارية والمتمثلة في إجراء الدراســات 
الفنية الالزمة، وتحديد المشــروعات التي ستســتفيد من تمويل ودعم 

مشروع كفاءة استخدام الطاقة وكذلك دعم عملية إدارة المشروع.
وأضاف البنك، انه من المقرر أن تشــمل قائمة المشــروعات المســتفيدة من البرنامج تلك التي تسهم بتحسين كفاءة 
استخدام الطاقة في مباني البلديات مثل استبدال وحدات اإلنارة التقليدية بوحدات إنارة موفرة للطاقة، وتركيب األلواح 

الشمسية على مباني الخدمات البلدية ومزارع الطاقة الشمسية واستثمارات اإلضاءة العامة في القطاع البلدي.
وأشار البنك الى أن المنحة تأتي في إطار مبادرة دعم المنعة االقتصادية للبنك والتي تهدف الي دعم وتجهيز وإعداد 

المشروعات التي تسهم في دعم قدرة دول الجوار الجنوبي في االتحاد األوروبي على مواجهة التحديات الرئيسية.

تعاون بين “اإلستثمار األوروبي” و”تنمية المدن”

قفــز صافــي دخــل بنك “ يــو بــي أس ” أكبر 
مدير للثروة في العالــم، إلى 2.1 مليار دوالر 
أميركــي للربــع الثالــث من عــام 2020، أي 
بارتفاع نســــبته 99 % عن الفترة نفســها من 

العام 2019 الماضي.
وأعلــــن البنك الســويســــــري، أن أرباحــــه 
قبل الضرائب عن الفترة المذكورة قد ارتفعت 
بنســبة 92 %، إلــى نحــو 2.6 مليــار دوالر 
أميركي، فيما وصفــــه بأنــــه أفضــل نتيجــة 

ربع ثالثة له منذ عقد.
وذكــر بنــك “ يو بي أس ”، أن ربحه التشــــغيلي بلغ حوالى 8.9 مليار دوالر أميركــي، مقابل 7.08 مليار دوالر 

أميركي قبل عام.
وعزا البنك نتائجه هذه، إلى اســــتمرار نشـــــاط العمالء القوي، وفوائد نموذج األعمال المتنوع بشــــكل جيد مع 

مزيج إقليمي واسع.

زيادة في أرباح “يو بي أس” بنك بنسبة 99 %
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سحوبات كبيرة من المصارف خوفًا من اإلقتطاعات

الســحوبات الكبيرة خوفاً من أي اقتطاعات قــد تطالها في 
حال تّم اإلتّفاق على خّطة تعافي مع الحكومة.

وتقلّصت ودائــع الزبائن المعنونــة بالليرة اللبنانيّة بنســبة 
22.28 % أو 14.435 مليــار ليرة لبنانية خالل األشــهر 
الثمانية األولى من العــام 2020 إلــى 50.364 مليار ليرة 
لبنانيــة )33.41 مليــار دوالر أميركــي(. كمــا انخفضت 
الودائع المعنونــة بالعمــالت األجنبيّة بنســبة 5.04 % أو 
9.184 مليار ليرة لبنانية لتصل إلى 172.882 مليار ليرة 

لبنانية )114.68 مليار دوالر أميركي(.
ارتفاع الدولرة

في هذا الســياق، ارتفعت نســبة الدولرة فــي ودائع القطاع 
الخــاّص إلــى 80.18 % مــع نهاية شــهر آب/أغســطس 
2020، من 76.02 % في نهاية العام 2019 و72.01 % 

في نهاية شهر آب/أغسطس 2019.
لَت محفظة الودائع تراجعاً  أّما على صعيٍد سنوّيٍ، فقد َســجَّ
)177.27 مليار دوالر( في نهاية آب/أغسطس 2019.بنســبة 16.46 % مــن 267.239 مليــار ليــرة لبنانيــة 

انخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم، على صعيٍد 
سنوي، بنسبة 25.27 % مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه 
في شــهر آب/أغســطس 2019، والبالغ حينها 394.807 

مليار ليرة لبنانية )261.90 مليار دوالر أميركي(.
معايير دولية

ويأتي هذا اإلنخفاض في الميزانية نتيجة إجراء المصارف 
لعمليات الـــNetting لقروضها المعنونة بالليــرة اللبنانيّة 
الممنوحة مــن مصرف لبنــان، مقابــل توظيفاتهــا بالليرة 
اللبنانيّــة معه، والتــي تحمل اآلجــال نفســها والناتجة عن 
عمليّات الهندسات الماليّة، وذلك في إطار تطبيقها للمعايير 
الدوليّة باإلضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التســليفات 

إلى القطاع الخاص.
الموارد المالية

أّما لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن )قطاع 
خاّص وقطــاع عــام( بنســبة 9.57 % أو 23.620 مليار 
ليرة لبنانية خالل األشــهر الثمانية األولى من العام 2020 
إلى 223.245 مليــار ليرة لبنانيــة )148.09 مليار دوالر 

أميركي(.
ويأتــي التراُجع خــالل األشــهر الثمانية األولى مــن العام 

2020 نتيجة:
- تدنّي ودائــع القطاع الخــاّص المقيم بنســبة 8.80 % أو 
16.777 مليار ليرة لبنانية إلى 173.789 مليار ليرة لبنانية 

)115.28 مليار دوالر أميركي(.
- تدنّي ودائع القطاع الخاّص غير المقيم بنســبة 14.47 % 
أو 7.079 مليار ليرة لبنانية إلى 41.841 مليار ليرة لبنانية 

)27.76 مليار دوالر أميركي(.
خّطة تعافي

في المقابل ارتفعت ودائع القطاع العاّم بنســبة 3.20 % أو 
236 مليار ليرة لبنانية إلى 7.615 مليار ليرة لبنانية )5.05 
مليــار دوالر أميركي(. ويعــزى التراجع فــي الودائع إلى 

أظهرت إحصاءات مصرف لبنان األخيرة، إنكماشاً بنسبة 9.72 % أو 31.765 مليار ليرة لبنانية في 
عة للمصارف التجارّية العاملة في لبنان خالل األشهر الثمانية األولى من العام 2020  الميزانّية المجمَّ
إلى 295.032 مليار ليرة لبنانية (195.71 مليار دوالر أميركي)، مقارنة بـ326.797 مليار ليرة لبنانية 

(216.78 مليار دوالر أميركي) في نهاية 2019.
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اندماج “األهلي التجاري” و“سامبا” في السعودية

التجارية، كما ســيكون للبنك الدامج أصول تبلغ 
قيمتها 837 مليــار لاير ســعودي )223 مليار 
دوالر(، التي تمثل ما نسبته 32 % من الحصة 
السوقية، وقروض عاملة تبلغ قيمتها 468 مليار 
لاير ســعودي )125 مليــار دوالر أميركــي(، 
والتــي تمثــل مــا نســبته 29 % مــن الحصــة 
الســوقية، وودائع بقيمة 568 مليار لاير )151 
مليار دوالر(، والتي تمثل ما نســبته 30 % من 

الحصة السوقية.
أحكام نهائية ملزمة

يشــار، إلى أن البنكان وقّعا فــي حزيران/يونيو 
2020 الماضي، اتفاقية إطارية، لبدء دراســات 
العنايــة المهنيــة الالزمــة، والتفــاوض علــى 
األحكام النهائيــة والملزمة فيمــا يتصل بصفقة 

اندماج محتملة.
وتأتــي االتفاقية عقب انتهــاء مناقشــات اندماج 
البنك األهلي وبنك الرياض بعــد محادثات بدأت 
فــي كانــون األول/ديســمبر 2018. ويســتحوذ 
الصنــدوق  العامــة،  االســتثمارات  صنــدوق 
السيادي السعودي، على حصة في البنك األهلي 
مجموعة سامبا المالية نحو 23 %.التجاري نحو 44.3 %، كما يمتلك الصندوق في 

بموجب أحــكام اتفاقيــة االندماج، فــإن االندماج ســيتم عــن طريق دمج 
مجموعة سامبا في البنك األهلي، ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك 
األهلي، وعند إتمام االندماج، يستمر البنك األهلي في الوجود. أما مجموعة 
سامبا، فســتنقضي وستلغى جميع أسهمها، وســيقوم البنك األهلي بإصدار 
أســهم جديدة لمســاهمي مجموعة ســامبا. وسيحصل مســاهمو مجموعة 
سامبا على عدد 0.739 ســهم في البنك األهلي مقابل كل سهم يملكونه في 

مجموعة سامبا.
زيادة رأس المال

وستصدر أســهم العوض من خالل زيادة رأس المال المدفوع للبنك األهلي 
من 30 مليار لاير إلــى 44.78 مليار لاير، وزيادة عدد أســهمه المصدرة 
من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم، تمثل زيادة بنسبة 49.3 % في 
رأس المال الحالي للبنك األهلي. وعند إتمام االندماج، سيملك مساهمو البنك 
األهلي الحاليون ما نســبته 67.4 % من رأس مال البنك الدامج، وســيملك 

مساهمو مجموعة سامبا ما نسبته 32.6 % من رأس مال البنك الدامج.
منشأة مالية إقليمية

وذكر البيان، أن تقييم ســعر ســهم مجموعة ســامبا ألغــراض االندماج 
يبلغ 28.45 لاير ســعودي، وتقييم إجمالي قيمة أســهم مجموعة ســامبا 
المصدرة بنحو 55.7 مليار لاير ســعودي. وســيتمثل المساهمون الكبار 
في البنك الدامج فــــي كل من: صندوق االســــــتثمارات العامة بنســــبة 
ملكية تبلغ 37.2 %، والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة ملكية تبلغ 7.4 %، 

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بنسبة ملكية تبلغ 5.8 %.
وتابع البيان: ســيؤدي االندماج إلى تكوين منشــأة مالية إقليمية قوية بقيمة 
أصول تبلغ 837 مليار لاير سعودي )223 مليار دوالر(، ما سيضع البنك 
الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مســاهمته فــي التحول اإليجابي 
للقطاع المصرفي في المملكة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. 
وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة، وبنكاً رائداً في منطقة الشرق 

األوسط، بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار لاير )46 مليار دوالر(.
قروض عاملة

على الصعيــد المحلي، ســيصبح البنــك الدامج أكبــر بنك فــي المملكة، 
من خالل خدمة نحو 25 % مــن قطاعي مصرفية األفــراد والمصرفية 

كشف البنك األهلي التجاري عن إبرامه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية، تؤكد نيته 
باالستمرار في تنفيذ صفقة االندماج بين البنكين، وفقاً لبيان صادر عن السوق المالية السعودية.

وقرر البنكان اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ صفقة االندماج بينهما بموجب االتفاقية، وفقاً ألحكام 
المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات، والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من الئحة 

االندماج واالستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.
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BaFin ألمانيا تعزز سلطات منظمها المالي

المعارضة باللوم على الحكومة. بعد أن أُشيد بها كواحدة من 
أكبر شركات التكنولوجيا المالية في ألمانيا، تقدمت الشركة 

بطلب اإلفالس بعد أن أعلنت فقدان 2.1 مليار دوالر.
من جانبه، اعترف رئيــس هيئة الرقابة الماليــة االتحادية، 
فيليكس هوفيلد، بأن مؤسســته هــي من بيــن الهيئات التي 
تتحمل مسؤولية الفشل في تحديد المشكالت في وقت سابق. 
وتتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيســية في اإلدارة التنظيمية 
داخل ألمانيا في أن هيئة الرقابة المالية االتحادية لم تشرف 
على نحو مباشر على Wirecard. وعلى الرغم من حقيقة 
أن أعمالها كانت مالية إلى حد كبير، فقد تم تصنيف الشركة 

على أنها شركة تكنولوجيا وليست بنكاً أو شركة تأمين.
ضوابط داخلية

يذكــر، أنه فــي ظــل معانــاة المقرضيــن التقليدييــن مثل 
Deutsche Bank AG وCommerzbank AG فــي 
حل مشــكالتهم الخاصة، فإن ألمانيا تكافح إلنقاذ دورها في 

مجال التمويل الحديث.
وتعرضت ســمعة البالد لضربة أخرى في أيلول/سبتمبر، 
عندما اتُهمــت شــركة التأجيــر Grenke AG باالحتيال 
المحاسبي وغسل األموال وعدم وجود ضوابط داخلية للبيع 
سريع إلجراء تدقيق خاص.المكشوف. واستجابت هيئة الرقابة المالية االتحادية بطلب 

كشف انهيار شركة Wirecard AG هذا العام عن شقوق 
كبيرة في الرقابة المالية داخل ألمانيا، فقد فشــلت السلطات 
في اكتشاف المشــكالت المحاسبية في شــركة المدفوعات 
الرقمية على الرغم من التحذير الواسع. وبدا أن بطء اتخاذ 
القرار والمسؤوليات المجزأة تسمح للمشكالت بالمرور من 

دون أن تُكتشف.
عمليات تدقيق شرعية

وقدم وزير المالية األلماني، أوالف شولتز، ووزيرة العدل، 
كريســتين المبرخت، خطــة عمــل Wirecard الحكومية 
في مؤتمر صحفي في برلين. وســيعطي التشريع الذي يتم 
إعداده هيئــة الرقابة المالية االتحاديــة الحق في تقييم جميع 

الشركات المدرجة وإجراء عمليات تدقيق شرعية.
كما ستشــمل أيضاً ضــرورة تغييــر المدققيــن الخارجيين 
للشركات المدرجة كل 10 سنوات، وإجبار الشركات على 
تعيين شركات منفصلة للتدقيق واالستشارات. ويمكن أيضاً 

تحميل المحاسبين المسؤولية في حاالت اإلهمال الجسيم.
استعادة الثقة 

 Wirecard وقالت المبرخــت: لقــد أظهرت لنــا قضيــة
بوضوح، أن ضوابط المحاســبة الحالية تعجز عن مواكبة 
المجرمين النشطين وتحتاج إلى اإلصالح على نحو عاجل. 

وأضافت: “تجب استعادة الثقة بألمانيا كمركز مالي”.
يشار إلى أن ألمانيا، هي واحدة من الدول القليلة نسبياً، التي 
قســمت إنفاذ قوانين المحاســبة بين هيئة رقابــة من القطاع 
الخاص وهيئتهــا لتنظيم األســواق، بينما تتولى الســلطات 
اإلقليميــة التحقيق في غســل األمــوال في الشــركات غير 
المالية. وبعد ظهــور قضية Wirecard التي تهدد ســمعة 
البالد كمكان لممارسة األعمال التجارية، تحرص الحكومة 

على المضي قدماً في اإلصالح.
طلب إفالس

سيبدأ البوندستاغ، أو مجلس النواب بالبرلمان، تحقيقاً كاماًل 
في الخطأ الذي حدث فــي Wirecard، حيث تُلقي أحزاب 

قدمت ألمانيا خطًطا لتعزيز سلطات منظمها المالي BaFin أو هيئة الرقابة المالية االتحادية وتشديد 
قوانين المحاسبة، وذلك قبل يوم واحد من بدء تحقيق برلماني جرى  مؤخراً، في واحدة من أكبر 

إخفاقات الشركات في البالد.
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وافقــت الهيئــة العامــة للرقابــة المالية علــى وثيقة حيــاة أصحاب 
المشــاريع الصغيرة والمتوسطة لشــركة اللبنانية السويسرية تكافل 

مصر لتأمينات الحياة.
وقــال العضو المنتــدب لشــركة اللبنانية السويســرية تكافل - مصر 
لتأمينــات الحياة، محمود حنفــي، إن الرقابة المالية وافقت على وثيقة 
تأمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعكفت على تصميم أول منتج 
لتأمين هذه المشاريع قبل عدة أشهر، رغبة منها في اقتحام هذا النشاط 
الذي لم يلق اهتماماً طيلة السنوات الماضية. وأضاف: أن الوثيقة توفر 
التغطيــة التأمينية على الحياة والطبي، وتبدأ من 20 فرداً وتصل إلى 
فئات: 25، و50، و75 ألف جنيه في التعاقد، وحتى 100 ألف جنيه.

في سياق متصل، كشف حنفى أن “اللبنانية السويسرية” حققت 255 مليون جنيه أقساطاً تأمينية في نهاية العام المالي 
الماضي، مقابل 207 ماليين جنيه للعام السابق، بزيادة 48 مليون جنيه، وبنسبة نمو قدرها 23.2 %.

محمود حنفي

تغطية تأمينية ألصحاب المشاريع من “اللبنانية السويسرية”

رحب مركز دبي المالي العالمي بانضمام الشركة 
اإلفريقية إلعادة التأمين إلى قائمة الشــركات التي 
تتخذ من المركز المالي مقرا لها. وسيعمل مكتب 
الشــركة الجديد فــي مركز دبي المالــي العالمي- 
الــذي يعد أول مكتب لها خــارج إفريقيا - بصفته 
وكالة إفريقيا إلعــادة االكتتاب المحدودة “أفريكا 

ري”.
وعملــت الشــركة علــى مــدى الســنوات األربع 
واألربعيــن الماضيــة علــى تعزيــز إســهاماتها 

لتطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين لدعم مســيرة التنمية االقتصادية التي تشــهدها الدول اإلفريقية. وهي تمتلك 
خبرة ريادية في تقديم مجموعة من الخدمات تشــمل اإلكتتاب فى اإلتفاقيات النســبية وغير النسبية/البحرية وغير 
البحرية/وتأمينات الطاقة/البحرية وغير البحرية/ بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات ومشــروعات الطاقة 
الشمســية والمتجــددة ومحطات الكهرباء العمالقة وأعمال البنية األساســية المرتبطــة بالطاقة فضال عن تأمينات 

الممتلكات العامة.
وســتعمل شــركة أفريكا ري، على دعم عمالئها من خالل إمدادهم بالطاقة االســتيعابية الكافية لدعم اكتتاباتهم في 
منطقة الشــرق األوســط، ســواء في عمليات إعادة التأمين التقليدي أو التكافلي من خالل تواجدها في مركز دبي 

المالي العالمي.

“االفريقية إلعادة التأمين” تفتتح مقراً لها في دبي

16
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سيغضب الكثير من المواطنين العاديين عند االطالع على مثل 
تلــك الفواتير الباهظة، كما قال لرئيس التنفيذي لشــركة أليانز 
األلمانية للتأمين، أوليفر بيتــه، في تصريحات نقلتها رويترز 
خالل حضوره مجلس الرؤســاء التنفيذييــن الذي نظمته وول 
ستريت جورنال. فقد أدت جائحة فيروس كورونا إلنفاق سخي 
عن طريق االســتدانة من قبل الحكومات في أنحاء العالم، كما 
تســببت إجراءات العزل العام في تقويــض االقتصادات وفقد 

ماليين الوظائف ودفع قطاعات كاملة لالنهيار.
وأنقــذت التمويالت الحكومية عدداً كبيراً من الشــركات غير 
النشــطة، كما أن الكثير من الشركات الخاصة أبدت قوة أكبر 

مما اعتقد البعض، وفقاً لرئيس أليانز، التي لديها 2.3 تريليون يورو )2.71 تريليون دوالرأميركي( تحت إدارتها. 
واتضح أن كثيراً من المواطنين العاديين أكثر ذكاء من الطبقات السياسية التي تنفق مبالغ لم يسبق لها مثيل، بحسب 

بيته، وهو ما قال، إن من شأنه أن يضر بالتماسك االجتماعي يوما ما.
وقال بيته متسائالً، المواطنون أكثر ذكاء على ما يبدو من النخبة السياسية وسيتعين على أحد ما تسديد الفاتورة، فكيف 
يمكن أن ينجح مجتمع حين يستمر قطاع منه في اإلنفاق بما يفوق موارده بينما يفترض أن يسدد الفاتورة قطاع آخر؟

أوليفر بيته

“أليانز” تحذر حكومات أوروبا من فواتير كورونا الباهظة

قال العضو المنتدب لشــركة أكسا للتأمين - مصر، أحمد 
ناصف، إن الشــركة تعكف علــى تصميم أكثر من منتج 
تأميني للمخاطــر اإللكترونية، بعد ارتفــاع الطلب على 
هــذه النوعية من التأمين عقب تفشــي فيــروس كورونا 

المستجد )كوفيد - 19( والعمل عن بُعد.
وأشــار إلــى أن “أكســا للتأمين” ســتنتهي مــن تصميم 
منتجات حمايــة المخاطر اإللكترونية ضــد االحتيال أو 
الهجمــات خالل شــهور قليلة، وتتقدم إلــى إدارة اعتماد 
المنتجات بالهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها قبل 

نهاية العام المالي 2020 الجاري.
وأضاف ناصف، أن تفشــي فيروس كورونا ســّرع وتيرة التحول الرقمي في جميع المجاالت خاصة أن اإلغالق 
للسيطرة على انتشار الفيروس رفع مستوى العمل عن بُعد مما وجه شركات التأمين إلى توفير مثل هذه المنتجات 
الرتفــاع الطلب على حماية البيانات وتأمين المعلومات. مؤكداً، أن شــركة أكســا العالمية لديها توجه نحو الذكاء 

االصطناعي.

أحمد ناصف

“أكسا للتأمين” تعكف العتماد منتجات المخاطر اإللكترونية
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أعلنــت مجموعــة شــديد كابيتــال القابضــة، 
ومجموعة أسكوما الفرنسية، أنهما توصلتا إلى 
اتفاق يقضي باالستحواذ الودي على مجموعة 
أســكوما وإنشــاء شــركة تحتل موقع الصدارة 
في قطاع وســاطة التأمين في أفريقيا والشرق 
األوسط، التي ستحتفظ باسم “أسكوما” وفريق 

عملها.
وأشــار بيان صادر عــن الطرفين، أن الصفقة 
ســتصبح نهائية لدى حصولها على الموافقات 
الالزمــة من الجهــات الناظمــة. موضحاً، أن 

الصفقة ال تتعلق ســوى بالنطاق األفريقي لعمل مجموعة أســكوما، في حين أن عائلة هوّسون، مؤِسَسة “أسكوما” 
ومالكتها منذ 5 أجيال، ستسستمر في إدارة نشاط المجموعة في مجال الوساطة في موناكو وفرنسا وأوروبا.

وبموجب االتفاق النهائي، تتفرغ عائلة هوّســون عن 80 % من رأســمال المجموعة لـ”شــديد كابيتال القابضة”، 
وتبقى العائلة حاضرة في الرأسمال بنسبة 20 %، مما يؤكد مشاركتها في مستقبل الشبكة.

وسيســمح هذا االتفاق لمجموعة أســكوما، وهي راهناً أهم شبكة مستقلة لوساطة التأمين في أفريقيا الفرنكوفونية، 
بتعزيز وجودها بشكل كبير في القارة بفضل قدرات “شديد كابيتال” وخبرتها العالمية، على أن تحتفظ “أسكوما” 

باسمها وتنظيمها وموظفيها.

“شديد كابيتال” تستحوذ على “أسكوما”

تصدرت شــركة Ping An الصينية شــركات التأمين العالمية في 
ترتيــب صافي الدخل خالل العام 2020 الجاري، الذي بلغ 18.7 
 YCharts مليار دوالر أميركي، وفقاً للبيانات المقدمة من مؤسسة

حتى نهاية شهر آب/أغسطس 2020.
وتشارك شركة Ping An Insurance بشكل أساسي في التأمين 
والخدمــات المالية والمصرفية، وهي واحدة من أكبر 50 شــركة 

مدرجة في بورصة شنغهاي.
يشــــار إلى ان شــــــركة Ping An قــــد تأســــــســـت في العام 
1988، وكانــت أول شـــركـــة تأميــــن مســـاهمـــة في الصين، 
 Ping Anو Ping An Life تشــــمل الشــركات التابعــة لهــــا
 Ping Anو Ping An Annuityو Property & Casualty

.Health

“بنج” الصينية تتصدر شركات التأمين العالمية
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إنفجار المرفأ فتح ملف الخطر الُمحدق بخزنات المنازل

اّن أي تقرير يصدر عن االنفجار سيفيدنا كثيراً وليس بالضرورة 
انتظار التقرير النهائي.

ربح وخسارة
وعن التقديرات لحجم التعويضات، قال طربيــه، إن التقديرات 
األولية تتحــدث عن حوالى مليــار ونصف المليــار دوالر. ولم 
يســتبعد طربيــه، أن يتكبّد معيــدو التأمين خســائر على صعيد 
سنوي جّراء انفجار المرفأ، مؤكداً اّن شــركات التأمين اللبنانية 
تتعامل مع أهم شركات إعادة التأمين العالمية، وهي في غالبيتها 
شركات أوروبية بتصنيف عال، وبالتالي على هذه الشركات ان 
تلتزم بموجباتها معنا. أضاف: في العمل التأميني ربح وخسارة، 
وإذا تكبّد معيدو التأمين خسائر هذا العام ال شك سيعّوضون ذلك 

في السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، برز في الســنوات الماضية ارتبــاط وثيق بين 
شــركات التأميــن والمصــارف، بحيــث ان غالبيتهــا يتبع الى 
مصرف معيــن، فهل األزمــة المالية التي اصابــت المصارف 
كان لها أي تأثير على عمل شركات التأمين؟ وهل سنشهد إعادة 

هيكلة للقطاع أو إعادة اندماج أو استحواذ؟
وقــال طربيــه: إن أي دمــج يجــب ان يتــم بموافقــة االطراف 
المندمجــة، وال قــرار وزارياً بعــد بإلزاميــة الدمــج، حتى ان 
هــذا التوّجه غير مطــروح على نطاق واســع. وتابــع: صحيح 
اّن شــركات التأمين لديها احتياطات وفي وضــع جيد، انما هي 
تستطيع الحصول عليها بسهولة.كغيرهــا من الشــركات لديها أمــوال عالقة فــي المصارف وال 

تقدّر األموال التي خرجت من المصــارف اللبنانية وُخّزنت في 
المنازل بنحو 6 مليارات دوالر أميركي. وهذه األموال لن تعود 
الى المصارف في ظل فقدان الثقة بالنظام المصرفي والمالي، ال 
سيما مع اســتمرار غياب أي خطة إنقاذ مالي توحي على األقل 

ببصيص نور يلوح في األفق.
بوليصة األموال الطازجة

وأشــارت معلومات صحفية، أنه إذا كان قد ســبَق للمتضرر ان 
 fresh money دفع أمــوال البوليصة باألمــوال الطازجــة أي
فعند حصول أي ضرر تسدد له شركة التأمين بالعملة الصعبة، 
أمــا اذا كان التأمين قد تم باللــوالر اللبناني او بالليــرة اللبنانية، 
يتم تســديد ثمن االضرار بالطريقة نفســها. وقال رئيس جمعية 
شــركات الضمان في لبنان، ايلي طربيه، فــي لقاء صحفي، أنه 
ليس بمقدور كل النــاس ان يؤّمنوا على الخزنــات الموضوعة 
في منازلهــم، ااّل اّن هذا النوع من التأميــن وارد إنما على مبالغ 
صغيرة شــرط ان يكون لدى المؤّمن نوع آخر من البوالص مع 
شركة التأمين. موضحاً، أّن التأمين على األموال في المنازل ال 
يتم على مبالغ عالية، مقــدّراً أالّ تتعدى قيمة التأمين الـ100 الف 

دوالر أميركي على عكس األموال المخّزنة في الشركات.
موافقة خطية

ووفق طربيــه، فإنه إبّــان انفجار المرفــأ لم نتلــق أي مطالبات 
بالتأمين علــى الخزنات. وأشــار الى ان هذا النــوع من بوالص 
التأمين غيــر متوفّر لــدى كل شــركات التأميــن، وأّن بوليصة 

التأمين على المجوهرات واردة أكثر من األموال النقدية.
الى ذلك، لم تقِدم شــركات التأميــن بعد على دفــع التعويضات 
لمتضرري المرفأ، ألنها في انتظار صدور تقرير يحدّد األسباب 
الكامنة وراء االنفجار. وفي السياق، يوضح طربيه، أن شركات 
التأمين أرســلت خبــراء محلفين لــدى الدولة للكشــف على كل 
المنازل والمحــات والمراكز التجارية وتقييــم األضرار، على 
ان يرفعوا تقرير بذلك، ومتى جّهــزت كل التقارير وبعد موافقة 

خطية من ُمعيدي التأمين، يبدأ الدفع.
أضاف: نحن كجمعية نســعى مع معيدي التأمين للحصول على 
الموافقة حتى قبــل صدور التقريــر النهائي بمســببات الحادث 
وتوزع المســؤوليات. ولفت، الى انه تردد اّن تقريراً فرنسياً قد 
يصدر في غضون 6 أسابيع يظهر فيه أسباب االنفجار، وبالتالي 

كشفت االضرار الالحقة بالممتلكات والشقق جّراء انفجار مرفأ بيروت عن مأساة تعرضت لها بعض 
البيوت، تتعلق بضرر أصاب ممتلكات ثمينة او أموااًل مخّبأة في المنزل. ففي حين لن يتمكن البعض 
من استرجاع ما خسره، يبدو اّن آخرين سيسترجعون خسائرهم بالكامل. وقد تبّين اّن البعض 

اشترى بوليصة تأمين، كانت الغاية منها تعويض أي خسارة تنتج جّراء أي ضرر قد يصيب المنزل.
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“تأمين السفر” هدف رئيسي في ظل “كورونا”

العديد من الدول سواء الستقبال المسافرين أو السياح.
فقد أعلنت االتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة اإلمارات، عن تقديم 
تأمين صحي دولــي ضد “كوفيــد 19-”، في إطــار برنامج الصحة 
والسالمة التابع لها. فيما أشارت الخطوط االماراتية، إلى انه في حال 
اكتشــاف إصابة أحد الضيــوف بفيروس كورونا خــالل الرحلة، فال 
داعي للقلق، حيث سيغطي التأمين المصاريف الطبية أو نفقات الحجر 

الصحي عند السفر على متن طائرات االتحاد للطيران.
تخفيف المخاطر

وكشف المجلس العالمي للسفر والسياحة )WTTC( عن إرشادات 
التأمين الخاصة به إلعادة بناء ثقة المســتهلك العالمية للمساعدة في 
تشجيع عودة السفر، حيث تم تصميم المبادئ التوجيهية لقيادة عودة 
السفر اآلمن والصحي والمسؤول وضمان أن قطاع التأمين مناسب 
للغرض مــن العمل للمســافرين في الوضــع الطبيعــي الجديد لعالم 

.COVID-19
وأكد المجلس، أن التأمين يعد جزءاً حيوياً من تجربة السفر والسياحة، 
حيث يوفر راحــة البال وتخفيــف المخاطر للمســتهلكين والموردين 
والمنظمات عبر قطاع السفر والسياحة، الفتاً إلى أنه قام بتجميع هذه 
اإلرشــادات الجديدة بناًء على مدخالت من الشــركات الرائدة ، التي 
دخل العديد منها في شــراكة مع خبراء موثوق بهم في الصحة العامة 

والحكومات لدعم رحالت آمنة وصحية ومسؤولة.
التوصيات

تشمل أبرز التوصيات التي أعلنها المجلس الستعادة النشاط السياحى، 
 ،COVID-19 انه يجب تقديم خطط إدارة المخاطر بما فيها مكافحة
إبالغ جميع الموظفين بالتدابير الوقائية المتخذة التي تشمل المنتجات 
وإدارة لألزمات لتوفير الراحة للعمالء.التي ستغطيها شركات التأمين، وأن تؤمن هذه الشركات تغطية شاملة 

بدأت المنظمــات الدولية والمختصة فى قطاعات الســياحة والســفر 
بإصــدار إرشــادات لدولهــا االعضــاء، تطالبهــم بضــرورة إدخال 
تعديالت علــى االنظمــة القائمــة، وإصدار وثائــق قد تحــوي بنوداً 
جديدة تراعــي تكاليف عالج من يصــاب بالفيروس خــالل الرجلة، 
فالوثيقة التأمينية التي يلتزم المســافر بالحصول عليها مقابل قسط أو 
رســم معقول تمنح تأميناً ضد األخطار المنصوص عليها فى التعاقد، 
أما اآلن فعلى الحكومــات التوصل إلى توافقات مع شــركات التأمين 
العالمية الضافة فيــروس كورونا إلى قائمة المخاطــر، حتى لو أدى 

ذلك إلى ارتفاع في قيمة بوليصة التأمين الخاصة بالسفر.
السفر بطريقة آمنه

عالمياً، اتخــذت أغلب دول االتحــاد االوروبي تلك الخطــوة مبكراً، 
بالتزامن مع فتح الحــدود في يونيو/حزيــران 2020 الماضي، حيث 
كانــت ايطاليا واليونــان وقبرص من أوائــل الدول التــي لجأت لذلك 

تشجيعاً للسفر.
كذلك قــام منظمو الرحالت بتقديــم عروض مغريــة لعمالئهم بتكفل 
رســوم التأميــن الصحي حتــى نهايــة 2020، في خطــوة لتعويض 

خسائرهم المادية وتحفيز السياح على السفر بطريقة آمنه.
وأعلنت شركة توي TUI العالمية للســياحة والسفر، أنه سيتم توفير 
Covid-19 Cover، تحمــل لنفاقات عالج فيــروس كورونا، لكل 
مسافر حتى 31 ديســمبر/كانون األول 2020، وسيتم استخدامه جنباً 

إلى جنب مع تأمين السفر المعتاد.
Co-  ويوفر المخطــط، وفقا لبيان الشــركة، تغطية لتكاليــف اختبار

vid-19 في الخارج أو اإلعادة إلى الوطن إذا لــزم األمر طبياً، وإذا 
ُطلب من العمالء أن يعزلوا أنفسهم، فإن ذلك سيغطي اإلقامة الممتدة 

ورحلة العودة الجديدة إلى الوطن.
حلول تأمينية

ودعا رئيس المنظمة العربية للسياحة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، 
الدول العربية واإلفريقية األعضاء لالستفادة من الخدمات التي تقدمها 
المنظمة في مجال إصدار بوالص تأمين السفر، والتي تغطي فيروس 
كورونا، بهدف تشجيع الســفر والتنقل بين البلدان العربية فور انتهاء 

الجائحة.
وكانت االمارات من أوائل الدول بالمنطقة العربية التي حاولت تقديم 
حلول تأمينية للمسافرين لتحفيزهم على زيارة الدولة، أعلنت كفالتها 
بعالج أى زائر يصاب على أراضيها بالمرض، وطرحت شــركات 
تأمين في الســوق اإلماراتية منتجاً جديداً لتأمين السفر يغطي مخاطر 
“كوفيد - 19”، بعد أن أصبح من المتطلبات الرئيســة التي يشترطها 

في الوقت الذي ال يزال فيه الطلب على السفر والسياحة منخفضاً، وبالتزامن مع التحذيرات العالمية من 
موجه ثانية من فيروس كورونا على األبواب، وعودة إجراءات الغلق الجزئي للحدود في بعض الدول، برزت 

قضية تأمين السفر على الساحة باعتبارها قد تكون محفزاً على ارتفاع الطلب للسياحة والسفر اآلمن.
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أعلنت هيئة االســتثمار الســورية، أن عدد المشاريع التي 
اســتقطبت خالل العام الجاري 2020، بلغ 52 مشروعاً، 
شــملت القطاعات المختلفة وبلغت كلفتهــا التقديرية نحو 

1.3 تريليون ليرة.
وأوضح مدير الهيئة، مدين دياب، أن المشاريع المستقطبة 
توفــر 9,361 فرصة عمــل، وكان النصيب األكبر منها 
للمشــاريع الصناعية بواقع 35 مشــروعاً، وبتكلفة مليار 

و215 مليون ليرة. وتوزعت المشــاريع حســب القطاعات على الصناعات االستخراجية بواقع 22 مشروعاً وبكلفة 
846 مليار ليرة، والصناعات التحويلية بواقع 6 مشاريع وبكلفة 21 مليار ليرة، والصناعات الغذائية بواقع 7 مشاريع 
وبكلفة 348 مليار ليرة. كما تضمنت المشاربع قطاع الزراعة واإلنتاج الحيواني بواقع 8 مشاريع بمليار ليرة، والنقل 

بواقع 7 مشاريع بـ40 مليار ليرة، والطاقة والكهرباء بواقع مشروعين بـ27 ملياراً.
وشملت أبرز المشروعات، إنتاج اإلسمنت األسود واألدوية البشرية وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتربية األبقار 

واألغنام وإنتاج الحليب ومشتقاته، واستخراج واستثمار الصخور الرخامية والكلسية وتعبئة الملح الصخري.
وخالل النصف األول من العام 2020، استقطبت هيئة االستثمار السورية 21 مشروعاً استثمارياً بكلفة قاربت 758 

مليار ليرة سورية، وتوفر حوالى 7,364 فرصة عمل جديدة.

“االستثمار السورية” تستقطب 52 مشروعًا

قــرر مجلــس النقد والتســليف في ســورية الســماح 
لمصرف التســليف الشــعبي بإصدار فئات جديدة من 
شــهادات االســتثمار فئــة /أ/، وهــي 500 ألف ليرة 
ســورية، و5 ماليين ليرة، و10 ماليين ليرة سورية، 

ويتاح تملكها لألفراد والشخصيات االعتبارية.
وبيّــن مصرف ســورية المركــزي في بيــان له، أن 
صدور هذا القرار يأتي تجاوباً مع المقترح المقدم من 

مصرف التسليف الشعبي وموافقة وزارة المالية، وتكريساً ألهمية هذه الشهادات لكونها تدر دخالً لألفراد واألسر 
السورية لما لها من دور اقتصادي واجتماعي إيجابي على صعيد الوضع المعيشي لألسرة السورية، عدا أن طبيعة 
إصدارها واالكتتاب عليها من مصرف التسليف الشعبي يشكل فرصاً استثمارية لألفراد ذوي المدخرات الصغيرة 

بما ترتبه المجموعة /أ/ تحديداً من دخل دوري وضمانة عالية.
ويُصِدر مصرف التســليف الشعبي شهادات االســتثمار بمجموعاتها المختلفة )أ- ب- ج(، ويديرها لصالح وزارة 
الماليــة، وجــاء تعديل الفئــة /أ/ منها بناء على مقترح من المصرف، بهدف إتاحة فرص اســتثمارية لألفراد ذوي 

المدخرات الصغيرة.

“التسليف الشعبي” يطرح فئات استثمار جديدة
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يراهــن الملياردير المصــري ناصف ســاويرس، والذي يعد 
أيًضا أغنى عربي في العالم، بماليين الدوالرات على صفقات 
 ،Avanti Acquisition Corp أوروبيــة من خالل شــركة
حيث تخطط شركات NNS Group ومكتب عائلة ساويرس 
وSienna Capital الســتثمار نحــو 100 مليــون دوالر في 
شــركة Avanti Acquisition، وفقًــا لمــا قالتــه مصــادر 

لبلومبيرغ.
وتعمل شــركات االستحواذ ذات األغراض الخاصة من خالل 
إدراج أســهمها في البورصات لجمع األموال لالستحواذ على 
شــركات أخرى. ذكر اسم شــركة Sienna Capital، وهي 

.Avanti كراعٍ لشركة ،)Groupe Bruxelles Lambert )GBL شركة تابعة لمجموعة
وتركز أداة االســتثمار على األهداف األوروبية التي يقودها المؤسســون والعائالت لتســتثمر بها. وتبحث الشركة 
عن الشــركات عالية النمو في مجال التقنية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، وتســتهدف الشــركات التي تزيد 

قيمتها على 2.4 مليار دوالر.
يذكر، أن 118 شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، جمعت، في عام 2020 وحده أكثر من 44 مليار دوالر في 
العــروض العامــة األولية في البورصات األميركية، وفقاً للبيانات التي جمعتها شــبكة بلومبيرغ. ويعد الرقم أكثر 
من نصف اإلجمالي الذي جمعته جميع شركات االستحواذ ذات األغراض الخاصة في األعوام العشرة الماضية.

وتكمن جاذبية شركات االستحواذ ذات األغراض الخاصة في استفادتها من الطرح العام األولي، ومرونة االندماج 
واالستحواذ، كل ذلك بتكلفة منخفضة وفي إطار زمني أسرع.

ناصف ساويرس

ساويرس يراهن على الصفقات األوروبية

أعلنــت “مجموعــة ريالينس إندســتريز” الهندية فــي بيان، 
أن شــركة “ مبادلة  لالســتثمار”، وهي صندوق تابع لحكومة  

أبوظبــي، اتفقت على اســتثمار 52.48 مليــار روبية )853 
مليون دوالر أميركي( في  قطاع التجزئة  التابع للمجموعة.

وأفاد البيان ومصدر مقرب من الصفقة، أن استثمار “مبادلة” 
سيشــكل حصــة ملكية قدرهــا 1.4 % فــي “ريالينس ريتيل 

فنتشرز ليمتد”.
وقالت ريالينس: يشكل هذا ثاني استثمار كبير لـ“مبادلة” في 
شــركة تابعة لـ“ريالينس إنداستريز”، بعد االستثمار البالغة 

قيمته 1.2 مليار دوالر أميركي في “ جيو  بالتفورمز”، الذي جرى اإلعالن عنه في وقت سابق هذا العام.

صفقة بـ853 مليون دوالر بين “مبادلة” و“ريالينس ريتيل”
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أعلنــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية، زيــن 
السعودية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس 
المال من 1.5 مليار دوالر أميركي إلى 1.1 مليار دوالر 

أميركي بهدف إطفاء خسائر الشركة المتراكمة.
وقال بيان نشــرته السوق الســعودية، تداول، أن الشركة 
قررت تخفيض رأس مال الشــركة بعــد اكتمال النصاب 

النظامي، خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
وقالت الشركة، إنه ال يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأس 
مال الشــركة على التزاماتها المالية، وأن نسبة التغير في 
رأس مال الشــركة من عميلة التخفيض ستبلغ 23.1 %، 

أي بنسبة تخفيض تبلغ 0.23 % لكل سهم. وأعلنت الشركة التي تعد ثاني أكبر شركة اتصاالت في السعودية، عن 
إلغاء 135 مليون سهم من أسهم الشركة الحالية، ليبلغ عدد األسهم بعد التخفيض حوالى 448 مليون سهم.

وبحســب ما ذكره البيان، فإن قرار التخفيض “سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجالت الشركة 
لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها 

تخفيض رأس المال”.

زين السعودية لالتصاالت تخفض رأس مالها 23 %

أعلنت وكالة “فيتش للتصنيف االئتماني” عن تصنيف شركة 
أرامكو الســعودية عند مســتوى )A(، مؤكدة أن تقييم الملف 

.)+AA( االئتماني مستقل عن الشركة يصل عند مستوى
وبينــت “فيتش” أن ملف أعمال الشــركة يتميز بإنتاج واســع 
النطاق، واحتياطيات ضخمة، وتكاليف إنتاج متدنية، وتوســع 
في المصب والبتروكيماويات، متوقعة أن يبلغ صافي الرافعة 
الماليــة لألموال المحققة من العمليات التشــغيلية للشــركة في 

نهاية 2021 إلى مضاعف واحد. ولفتت الوكالة العالمية إلى أن الزيادة في الرافعة المالية مدفوعة باستحواذ الشركة 
على “ســابك” وباألرباح الموزعة وأســعار النفط المتدنية، مبينة في الوقت ذاته أن أعمال الشركة قوية، ال سيما بند 
التكاليــف، حيــث تبلغ تكلفة البرميل المكافئ 2.8 دوالر، واإلنفاق الرأســمالي لعمليات المنبع 4.7 دوالر، وهو أقل 

بكثير من تكاليف الشركات الدولية ذات الخدمات المتكاملة، ما يعطيها ميزة كبيرة في ظل أسعار النفط المتقلبة.
واعتمدت وكالة فيتش في تصنيفها على فرضيات، منها أن سعر خام البرنت عند 41 دوالراً للبرميل العام الحالي، 
وأن هوامش التكرير عند دوالرين، فيما يبلغ اإلنتاج األولي ما بين 12 و13 مليون برميل مكافئ، وتكرير 3 ماليين 

برميل يومياً، كما أن األرباح الموزعة السنوية ستكون بقيمة 75 مليار دوالر.

A فيتش” تصّنف أرامكو عند“
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تراجعت مبيعات “ جنرال موتورز “ في  الواليات المتحدة  األميركية بنحو 
10 % خالل الربع الثالث من العام 2020 الجاري، لكن الشــركة قالت، 
إن هناك إشــارات بشــأن التعافي في صناعة  السيارات . وأعلنت صانعة  
السيارات األميركية ، أنها قامت بتسليم 665.192 ألف مركبة خالل الفترة 
من تموز/يوليو وحتى نهاية أيلول/سبتمبر في الواليات المتحدة، وهو ما 

يمثل هبوطاً بنحو 10 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت “جنرال موتورز”، أن  مبيعات السيارات  شهدت تحسناً في كل شهر من الربع الثالث، مع اإلشارة إلى أن 

شهر أيلول/سبتمبر شهد تعافياً بشكل ملحوظ ليسجل زيادة في المبيعات على أساس سنوي.
ولفتت كبيرة اإلقتصاديين في الشــركة، إيلين باكبيرج، خالل البيان، إلى أنه في حين حقق اإلقتصاد تعافياً ملحوظاً 
خالل الربع الثالث، فإن مبيعات السيارات بالتجزئة كانت أكثر مرونة. وأضافت: “عززت  معدالت الفائدة  المنخفضة 

للغاية على  قروض  السيارات مبيعات السيارات بالتجزئة”.

تراجع مبيعات “جنرال موتورز” في أميركا 10 %

 Reliance Retail Ventures Limited( حصلــت
RRVL(، ذراع البيع بالتجزئة لشركة ريالينس إنداستريز 
)Reliance Industries( والتــي يقودهــا االمليارديــر 
الهنــدي موكيش أمباني على اســتثمار جديــد بقيمة 498 
Gen-  مليون دوالر أميركي من شــركة جنرال أتالنتيك

eral Atlantic، وذلك مقابل حصة 0.84 %.
 Reliance Retail Ventures وتم تقييم شركة التجزئة
Limited - قبل ضخ االستثمار الجديد - بنحو 58 مليار 
دوالر. ويعــد هذا االســتثمار هــو الثاني لشــركة جنرال 

أتالنتيك في شركة تابعة لريالينس اندستريز، عقب استثمار نحو 894 مليون دوالر في جيو بالتفورمز مطلع العام 
الحالي. ويجري صندوق مبادلة لالســتثمار التابع لحكومة أبوظبي محادثات في مراحل متقدمة الســتثمار ما يقارب 
مليار دوالر في الشــركة، وفقاً لوكالة رويترز. وتدير الشــركة أعمال تجزئة ضخمة في الهند، وتقدم خدماتها لنحو 

640 مليون زائر في 1200 متجر بأنحاء البالد.
يذكر، أن “ريالينس للتجزئة” تســعى للتوســع في التحول الرقمي لصغار التجار، وتوســيع شــبكتها إلى أكثر من 
20 مليون تاجر، بما يتيج للتجار اســتخدام أدوات تكنولوجية حديثة. وتســتثمر شــركة جنرال أتالنتيك في قطاعات 
التكنولوجيا واالستهالكي والخدمات المالية والرعاية الصحية، وتدير استثمارات في 14 موقعاً. وقال المدير اإلداري، 
ورئيس جنرال أتالنتيك في الهند وجنوب شرق آسيا سانديب نيك: هناك حاجة ملحة لتغيير قطاع التجزئة في الهند، 

مضيفاً أن استيراتيجية ريالينس للتجزئة تظهر فهماً عميقاً لالحتياجات المتنوعة للمستهلكين في الهند.

Reliance Retail جنرال أتالنتيك” تستثمر في“
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أعلنت بورصة لندن عــن موافقة مجلس إدارتها 
 Borsa علــى بيع بورصة اإليطالية فــي ميالنو
مشــغل   ،Euronext شــركة  إلــى   Italiana
البورصــة األوروبية، مقابل 4.3 مليار يورو )5 
مليارات دوالر(، لتوفير الســيولة الالزمة لشراء 

.Refinitiv مزّودة البيانات الماليّة األميركية
وقــال الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، 
ديفيد شــويمر، في بيان: “نعتقد أن بيع مجموعة 
Borsa Italiana سيســاهم بشــكل كبيــر فــي 

معالجــة مخاوف المنافســة فــي االتحاد األوروبي”. وكانــت مجموعة بورصة لندن قد أعلنت في ســبتمبر/أيلول 
2020، إنها دخلت في محادثات حصرية لبيع بورصة ميالنو اإليطالية إلى شــركة Euronext المشــغل لألسهم 
األوروبية. ومنح اإلعالن مجموعة Euronext، مشــغل بورصات أمســتردام وبروكسل ودبلن ولشبونة وأوسلو 
وباريــس، ميــزة تنافســية على العروض المنافســة األخرى من مجموعة SIX المشــغلة للصرافة السويســرية، 

ومجموعة Deutsche Boerse األلمانية العمالقة.
وكانت مجموعة بورصة لندن تستكشــف بيع بورصة ميالنــو، باإلضافة إلى حصتها في بورصة MTS - وهي 
منصــة تــداول إلكترونية إيطالية متخصصة في الســندات الحكومية األوروبية - منذ مدة حيث تســعى المجموعة 
لتوفير السيولة الالزمة للحصول على موافقة االتحاد األوروبي على شرائها لشركة Refinitiv األمريكية لتزويد 

البيانات المالية الذي تخطط له منذ فترة طويلة.

Euronext إلى Borsa Italiana بورصة لندن تبيع

أنفقت شركة “إير بي إن بي” أكثر من 1.2 مليار دوالر 
من  الســيولة النقدية  في عام واحد، بفعل تداعيات الوباء 

العالمي على قطاع  السياحة ، بحسب تقرير حديث.
ونقل موقع “ذا إنفورميشن” عن وثائق مالية، أن شركة  

حجوزات   الفنادق  و المنازل  شــهدت إســتنزافاً لسيولتها 
النقدية في الفترة بين منتصف عام 2019 حتى منتصف 
العام الجاري، بما يعادل أكثر من ثلث إحتياطاتها النقدية 

المسجلة في شهر آذار/مارس من العام الماضي. وكان الجزء األكبر من إنفاق السيولة النقدية مسجالً في الربع األول 
مــن العــام 2020 الجاري، حينما إضطرت “إير بي إن بي” إلى إعادة األموال إلى المســتهلكين مع تفشــي الوباء، 
وفرض قيود على السفر. وقامت “إير بي إن بي” بجمع ملياري دوالر أميركي عبر اإلقتراض في وقت سابق من 

هذا العام، مع إلغاء ماليين السائحين لرحالت ترفيهية أو زيارات أسرية وعملية، جراء تفشي وباء “كورونا”.

“إير بي إن بي” تنفق 1.2 مليار دوالر في عام واحد
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تراجعــت مبيعــات “فورد” من  الســيارات  في الســوق 
األميركــي خالل الربــع الثالث من 2020 على أســاس 
سنوي، لكن وتيرة الهبوط جاءت أقل من السوق األوسع 
مع تســجيل مبيعات  شــاحنات  “بيك أب” أفضل أداء في 

15 عاماً.
وأظهر بيان صادر عن الشــركة األميركية، أن مبيعاتها 
من الســيارات تراجعت إلــى 551.796 ألف مركبة في  

الواليــات المتحــدة ، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحــو %4.9 في الفترة الممتدة من شــهر تموز/يولوي وحتى أيلول/
ســبتمبر 2020 الماضــي، مقارنة مع الفترة نفســها من عام 2019. وقالت “فورد” خــالل البيان، إنه بالرغم من 
هبوط  مبيعات السيارات  بنحو %4.9 على أساس سنوي لكنها تفوقت بشكل كبير مقارنة مع التراجع في الصناعة 
والبالغة %10. ومع ذلك، فإن مبيعات “فورد” خالل الربع الماضي كانت أعلى بنحو %27.2 مقارنة مع الربع 

الثاني، وسط تعافي الصناعة بوتيرة أقوى من المتوقع مع استمرار إعادة فتح البالد.
وبلغت مبيعات صانعة  الســيارات األميركية  من شــاحنة “بيك أب” ما مجموعه 249.997 ألف شــاحنة، ليكون 

أفضل أداء في الربع الثالث منذ عام 2005.

انخفاض مبيعات “فورد” في السوق األميركي

وقعت شــركتا “ ســوناطراك “ الجزائرية 
و”ناتورجي” اإلسبانية إتفاقاً في العاصمة 
الجزائــر حــول بيــع  الغــاز ، يضــع حداً 
لخالفاتهما وفق بيان مشترك، على هامش 
زيــارة رئيس الــوزراء اإلســباني بيدرو 

سانشيز مؤخراً.
وأشار الرئيس المدير العام لـ“سوناطراك” 
توفيق حــكار، إلى أنه “بعد 5 أشــهر من 
المفاوضــات الصعبــة مــع “ناتورجي”، 

توصلنا إلى التوقيع على 3 مالحق لثالثة عقود بين الشركتين”. وأضاف في تصريح للصحافة على هامش أشغال 
المنتدى الجزائري اإلسباني في العاصمة الجزائرية، أن “سوناطراك” يمكنها “تعزيز موقفها في السوق اإلسبانية 
للغاز خاصة وفي الســوق اإلســبانية بصفة عامة، الســيما خالل هذه الفترة المتميزة بمنافســة شرسة بين مختلف 

منتجي الغاز”.
من جهته إعتبر الرئيس المدير العام لـ“ناتورجي”، فرانسيسكو راينز، أن اإلتفاق المبرم وضع شروطاً جديدة لإلبقاء 

على الشراكة على المدى الطويل. وأوضح راينز، أن الشركتين إتفقتا “حول شروط تمديد مدة العقد”.

اتفاق بين “سوناطراك” الجزائرية و”ناتورجي” اإلسبانية
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أدت الخســائر الضخمة التي تتكبدها شركات النفط 
والغاز منذ تفشــي جائحة كوفيد19- لســعي الكثير 
منهم للتخلص من بعض األصول، وآخرها شــركة 
Weir Group Plc التــي أعلنــت مؤخــراً، عــن 
موافقتهــا علــى بيع وحدتهــا للنفط والغاز لشــركة 
Caterpillar األميركيــة للمعــدات الثقيلة، بقيمة 

405 ماليين دوالر.
وقالت الشــركة: إن االتفاق يقوي مركزها المالي، 
حيث تسعى للتركيز على استثماراتها في األسواق 

الرابحة وتقليل البصمة االنبعاثات الكربونية. ومن المتوقع إتمام الصفقة في نهاية 2020.
يذكر، أن جائحة كوفيد - 19، أطاحت بأرباح شــركات النفط والغاز العمالقة، حيث تكبدت شــركات كبرى مثل 

BP، إكسون موبيل، شل، إيني، توتال وشيفرون، خسائر ضخمة خالل العام 2020 الحالي.

Weir Group تستحوذ على Caterpillar

أعلن أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، وهو صندوق 
 Government التقاعــد الحكومــي العالمي النرويجــي
Pension Fund Global، عن تحقيق عائد بلغ 4.3 % 
خــالل الربع الثالث من 2020، أي ما يوازي 412 مليار 
كرونة )44 مليار دوالر أميركي(، ناتج بشكل جزئي عن 
ارتفاع أســهم التكنولوجيا األميركيــة خالل أزمة فيروس 
كوفيــد - 19، بعد أن تكبد خســائر في النصف األول من 
2020. فقــد بلغت قيمة اســتثمارات الصنــدوق 10.61 
تريليون كرونة )1.13 تريليون دوالر( في 30 ســبتمبر/

أيلول 2020، وبذلك يكون هو األكبر في العالم.
وتوزعت اســتثمارات الصندوق مــع نهاية الربع الثالث 

كما يلي: 70.7 % في أسواق األسهم و2.8 % في استثمارات العقارات غير المدرجة و26.6 % في استثمارات 
الدخل الثابت. وبلغ العائد على اســتثمارات األســهم 5.7 %، في حين حقق عائد االســتثمارات في العقارات غير 
المدرجة 0.9 % ، واستثمارات الدخل الثابت 1.1 %، ولكن العائد اإلجمالي للصندوق كان أقل بثالث نقاط أساس 

من العائد على المؤشر القياسي.
يذكر، أن إجمالي األصول الخاضعة للصناديق السيادية حول العالم بلغ نحو 8 تريليونات دوالر أميركي، بحسب 

.SWFI أحدث تقارير معهد صناديق الثروة السيادية

44 مليار دوالر أرباح أكبر صندوق سيادي في العالم
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قــررت شــركتا “ أرامكــو “، و“ ســابك “ للصناعات 
األساســية، في  الســعودية، إعــادة تقييم مشــروعهما 
لتحويــل النفط إلى كيماويــات بقيمة 20 مليار دوالر، 

حيث تتطلعان بدالً من ذلك، إلى دمج مرافق قائمة.
ووقعت “أرامكو” و“سابك” المنتجة للبتروكيماويات 
فــي 2017 صفقة أولية لبناء مجمــع بقيمة 20 مليار 

دوالر أميركي لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.
لكــن “ســابك”، لفتت فــي بيــان، إلى أن الشــركتين 

تدرسان دمج مصافي “أرامكو” القائمة في ينبع بوحدة تكسير بخاري، ووحدات مشتقات األوليفين.
وجــاء في البيان، أن الشــركتين تواصالن اإللتــزام بتطوير تقنيات تحويل الخام إلــى كيماويات من خالل برامج 

التطوير الحالية، بهدف زيادة الكفاءة فيما يتعلق بالتكلفة والقدرة التنافسية.

إعادة تقييم مشروع لتحويل النفط إلى كيماويات

تعتزم شــركة فيات كرايسلر FCA استثمار 1.1 
مليار دوالر أميركي في مصنع إلنتاج الســيارات 
الكهربائية في مدينة ويندســور، جنوب أونتاريو 
في كندا، كجزء من صفقة مبدئية مدتها 3 سنوات 
مع اتحــاد Unifor الوطني الكنــدي، الذي يمثل 
عــدداً من شــركات القطــاع الخــاص ومصنعي 

السيارات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تســتثمر فيه “تيســال” 
األميركيــة لصناعة الســيارات الكهربائية في كل 
من أميركا والصين وتوســع اســتثمارتها لتشــمل 

ألمانيا مع خوض مناقشــات مبدئية في إندونيســيا. وستقوم “فيات كرايسلر” بتجهيز المصنع لتجميع السيارات مع 
إنتاج طراز واحد جديد على األقل في عام 2025.

على صعيد آخر، تخطط “فيات كرايسلر” لتأسيس مشروع مشترك مع الشركة األم لفوكسكون التي تقوم بتجميع 
آيفــون لتصنيع ســيارات كهربائية وتطوير ســيارات متصلة باإلنترنت في الصين، مــع تطلعها لتعويض تراجع 

مركز الشركة في قطاع المركبات الكهربائية، بحسب رويترز بداية.
وكانت “فيات كرايسلر”، التي من المقرر أن تدشن أول طراز كهربائي بالكامل وهي السيارة الصغيرة 500 هذا 
العام، قد توصلت في 2019 إلى اتفاق ملزم الندماج بقيمة 50 مليار دوالر مع “بي. إس. إيه” الفرنســية ســتنتج 

عنه رابع أكبر شركة صناعة سيارات في العالم.

“فيات كرايسلر” تنافس “تيسال” في السيارات الكهربائية
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بدأت شــركة نســتله، إجــراءات بيــع عالماتها 
التجارية الخاصة بالمياه، بيور اليف، في أميركا 
الشمالية، بنحو 5 مليارات دوالر أميركي. ونقلت 
وكالــة رويترز عــن 4 مصادر مطلعــة الخبر، 
ولفــت أحد المصادر إلــى أن العالمات التجارية 
التــي يتــم بيعهــا، والتي تشــمل Deer Park و

 Zephyrhillsو  Ice Mountainو  Ozarka
وArrowhead، قــد تضيف حوالى 5 مليارات 
دوالر الى الشــركة، باإلضافة إلى أرباح أساسية 

تبلغ حوالى 600 مليون دوالر. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 304.1 مليارات دوالر أميركي، وقد بلغت أرباحها 
حوالى 13 مليار دوالر، في العام 2019 الماضي.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فقد انخفضت المبيعات خالل النصف األول من العام 2020، بنسبة 12.3 %، 
نتيجة عمليات التصفية وأسعار الصرف األجنبية، لتبلغ 45.2 مليار دوالر )41,2 مليار فرنك سويسري(، مقابل 

49.75 مليار دوالر )45.5 مليار فرنك سويسري( في النصف األول من 2019.

“نستلة” تعتزم بيع عالمات تجارية للمياه المعبأة

تأسســت شــركة شــبكة البــث الصينيــة 
المحــدودة مؤخــراً فــي العاصمــة بكين، 
لتصبــح بذلــك رابع مشــغل اتصاالت في 
البــالد، برأس مال مســجل قــدره 101.2 
مليار يوان )15.1 مليار دوالر أميركي(.

وســــــتقدم الشـــركة الجديـــدة، خدمــات 
الجيل الخامـــس مـــن خالل التعـاون مـع 
شـــركة تشــاينا موبيل، وهي أكبر مشغل 
للهاتف المحمول في الصين من حيث عدد 
المشــتركين، في بنــاء ومشــاركة محطة 

الجيل الخامس األساسية.
ومــن المتوقــع كذلك، أن تطـــرح الشـــركة خدمـــات الجــيـــل الرابــع في المســـتقبل.

جديــر بالذكر، أن أكبر 5 مســاهمين في الشــركة هم: “شــبكة البــث الصينية المحدودة” بحصة نســبتها 51 %، 
ومجموعة “الشــبكة الوطنية للمعلومات واالتصاالت”، وشــركة “علي بابا فينتشر كابيتال مانجمنت المحدودة”، 

وشركة “شبكة قوانغدونغ لإلذاعة والتلفزيون المحدودة”، ومجموعة “بكين لخدمات اإلعالم والثقافة”.

مشّغل رابع لالتصاالت الخلوية في الصين
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أهم وأقوى شركات صرافة في الشرق األوسط

تاريخ التأسيس: 1966
بدأت “األنصاري للصرافة” كفرع من شركة تجارة عامة 
من قبل عائلة األنصاري في اإلمارات العربية المتحدة منذ 
ما يقرب مــن 60 عاماً. وتــم افتتاح أول فــرع في أبوظبي 
عام 1966. واليوم، لدى الشــركة أكثر من 2,500 موظف 
يخدمــون أكثر مــن 2.5 مليــون عميل شــهرياً. وحصلت 
الشــركة على تصنيف 5A1 من وكالة التصنيف االئتماني 

.Dun & Bradstreet
وإلى جانب اإلمارات، تنشط الشــركة في الكويت ولديها 9 
فروع، كما تخطط للتوســع عبر دول أخرى في المستقبل. 
وتعتبر األنصــاري للصرافة من أوائل شــركات الصرافة 
التــي دمجــت تطبيــق “الهويــة الرقميــة” عبــر قنواتهــا 
اإللكترونية، والتطبيق عبارة عن حل موحد للهوية الوطنية 

الرقمية والتوقيع الرقمي في اإلمارات.

لولو للصرافة
الدولة: اإلمارات

عدد الفروع: 220
تاريخ التأسيس: 2008

تعمل شــركة لولو للصرافة في مجال الخدمــات المالية من 
مقرها بدولــة اإلمارات، وهــي جزء من مجموعــة اللولو 
المالية. وتأسســت الشــركة عام 2008، وتخدم أكثر من 8 
ماليين عميــل، ولديها مليون عميل إضافــي على منصتها 

توفر مكاتب الصرافة تســهيالت للعديد من القوى العاملة، 
خاصة فــي حالة عــدم امتــالك شــريحة منهم لحســابات 
مصرفية، سواء في الشرق األوسط أو في بلدانهم األصلية، 
كما تســهم بدعم المصدريــن، ففــي الغالب تقدم شــركات 
الصرافة أســعار صرف للعمــالت األجنبية أكثر تنافســية 
مقارنة بمثيالتها فــي البنوك، كذلك لهــا دور كبير في دعم 
قطاع السياحة عن طريق مراكز صرف العمالت المنتشرة 
على نحو مالئم عبر مراكز التســوق والوجهات الســياحية 

والمطارات في المنطقة.
خدمات عصرية

وبجانب الخدمــات التقليديــة المتمثلة في تبــادل العمالت، 
تقدم شــركات الصرافة العديد من الخدمات العصرية التي 
تحظى بقيمة كبيرة، منها على سبيل المثال خدمات كشوف 
المرتبات، وبطاقات الســفر وغيرها من الخدمــات المالية 
المتنوعة. ومؤخــراً أطلــق العديد من الشــركات تطبيقات 

خاصة لتسهيل تحويالت العمال بالخارج إلكترونياً.
وفيما يلي تســلط مجلة فوربس الشــرق األوسط، الضوء 

على أهم شركات الصرافة في المنطقة:

األنصاري للصرافة
الدولة: اإلمارات

عدد الفروع: 200

تحظى شركات الصرافة في منطقة الشرق األوسط بأهمية كبيرة تفوق نظيراتها في غالب دول 
العربي، حيث تسهم شركات  الخليج  العاملين في دول  المغتربين  ارتفاع نسبة  العالم، بسبب 
الصرافة في تمكين الماليين من العمال الوافدين من تحويل أموالهم إلى عائالتهم في بلدانهم األم.
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عدد الفروع: 67
تاريخ التأسيس: 1971

الفردان للصرافة عضــو في مجموعة الفــردان، التي تعود 
جذورهــا إلى عــام 1954. تخدم الشــركة ســوق اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، ولديها عالقات مــع أكثر مــن 150 بنًكا 
عالميًا، ومؤسســات مالية متنوعــة. وتعد واحــدة من أوائل 
شــركات الصرافة التي طبقت نموذج Open-API لتوسيع 
خدمات التحويالت إلى البنوك والشركات المالية في المنطقة.

المال للصيرفة
الدولة: الكويت

عدد الفروع: 115
تاريخ التأسيس: 2001

هي جزء من مجموعة المال -المجموعــة العائلية التي يقع 
مقرها في الكويت- ولديها 90 فرعاً في الكويت و30 فرعاً 
آخر في ســلطنة ُعمــان تحت االســم التجــاري “الصرافة 
الحديثة” التي اســتحوذت عليها شــركة المال للصيرفة في 
عام 2010. ولديهــا أكثر من 1.2 مليون عميل نشــط، كما 
يتابعها أكثر من 750 ألف شــخص على وســائل التواصل 
االجتماعي. توفر الشــركة خدمــات التحويــالت إلى أكثر 
من 180 دولة. كما أطلقت تطبيقاً مؤتمتاً بالكامل، ويتوافر 

التطبيق بسبع لغات.

6. جويالوكاس للصرافة

الرقميــة، LuLu Money. تدير الشــركة أكثر من 220 
فرًعا عبر 11 دولة في جميع أنحاء الشــرق األوسط وشبه 
القارة الهندية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وخالل األشهر 
الماضيــة، أدخلت الشــركة العديــد من االبتــكارات خالل 

.LuLu Money منصة

شركة البحرين المالية
الدولة: البحرين

عدد الفروع: 130
تاريخ التأسيس: 1917

إلــى عــام   BFC Group Holdings ترجــع أصــول
1917 في البحرين عندمــا بدأ مؤسســو المجموعة العمل 
في تداول ســبائك الذهب. في الســبعينيات دخلت الشــركة 
ســوق التحويالت. تمتلك المجموعة حاليًا أكثــر من 130 
فرعاً فــي 5 دول هي البحرين والكويــت والمملكة المتحدة 
والهند وماليزيا، حيث يتواجد في البحريــن والكويت أكثر 
من 100 فــرع للشــركة معظمها فــي أســواق التحويالت 
وتداول العمالت األجنبية. ولدى الشــركة شبكة تضم أكثر 
من 55,000 وكيل وبنك. وأطلقت الشركة مؤخراً محفظة 
رقمية تمكن العمالء من اســتالم رواتبهم وكذلك تحويالها 

إلى بالدهم باإلضافة إلى تحصيل مدفوعات الشركات.

4. الفردان للصرافة
الدولة: اإلمارات
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هي: العمالت األجنبيــة، وتحويالت التجزئــة، ومعامالت 
الصــرف األجنبــي التجارية، ومعامــالت البيــع بالجملة، 

وشيكات المسافرين.
المزيني للصرافة

الدولة: الكويت
عدد الفروع: 105

تاريخ التأسيس: 1942
واحدة من أقدم شــركات الصرافة في الكويت، تأسست عام 
1942 تحت اسم عبد العزيز وعلي اليوسف المزيني، وفي 
عام 1995، تغير اســم الشــركة. نمت الشــركة على مدار 
7 عقود لتكون أكبر شــبكة صرافة في الكويت. كما تمتلك 
الشــركة عالقات مع أكثر من 80 بنكاً عالمياً، ولديها أيضاً 

.Western Union شراكات مع شركات الدفع مثل

أورينت للصرافة
الدولة: اإلمارات
عدد الفروع: 27

تاريخ التأسيس: 1923
تأسســت شــركة أورينت للصرافة عــام 1923 وتديرها 
عائلة بانشوليا، وهي واحدة من أقدم العائالت الوافدة التي 
أسست شركات في المنطقة. يقع مقرها الرئيسي في دبي، 
ولهــا مكتب تمثيلي فــي الهنــد. لديها 27 فرعــاً في جميع 
أنحاء اإلمــارات العربية المتحــدة، وأكثر مــن 66 فرعاً 
خارج الدولة، بما في ذلــك 24 فرعاً فــي الهند، و18 في 
هونغ كونغ، و14 في ماليزيا، و8 في أستراليا، واثنان في 
المملكة المتحدة. المجموعة هي الوكيل الرئيســي لشــركة 
Western Union فــي هونــغ كونــغ وماليزيــا. وتقــدم 
80 دولة.خدمات تحويل األموال في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 

الدولة: اإلمارات
عدد الفروع: 56

تاريخ التأسيس: 2006
تعرف مجموعــة جويالــوكاس )Joyalukkas( بأعمالها 
في مجال المجوهرات، ودخلت مجال الصرافة في 2006، 
لخدمة عدد كبيــر من المغتربيــن في المنطقــة، حيث كان 
العديد منهم علــى دراية بالعالمــة التجارية. لدى الشــركة 
عمليات في اإلمارات وســلطنة عمــان والكويت. وأطلقت 

مؤخراً تطبيقها اإللكتروني للتحويالت الرقمية.

الرستماني الدولية للصرافة
الدولة: اإلمارات
عدد الفروع: 31

تاريخ التأسيس: 1979
تنحدر شــركة الرســتماني الدولية للصرافة مــن مجموعة 
الرســتماني، وهــي مجموعة شــركات مقرهــا اإلمارات 
تتنوع أعمالها في مجال الســيارات والعقــارات والخدمات 
المالية. تساهم الشــركة في توفير خدمات صرف العمالت 
والتحويــالت الماليــة، باإلضافــة إلــى تحديثــات الســوق 
واتجاهات العمالت لعمالئها من الشــركات واألفراد. لدى 
الشركة عالقات مع شبكة مصرفية تضم أكثر من 90 بنكاً 
حول العالم، ما يســمح لها بإرســال األموال إلى أي وجهة. 
تضم الشــركة مجموعــة من الخدمــات الماليــة المتنوعة، 
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100 مليار دوالر  عائدات األلعاب اإللكترونية

وتلجأ ألعاب األجهزة الجّوالة إلى أدوات نفســية مخصصة 
لمكافأة الالعبين وابقائهم مواظبين على اللعب بانتظام، مما 

يثير مسألة خطر تًَحّول اللعب نوعاً من اإلدمان.

سلوكيات اللعب
وتعّرف منظمة الصحــة العالمية االضطــراب الناجم عن 
اللعب، بأنــه “نمط من ســلوكيات اللعب )اللعــب باأللعاب 
الرقمية أو اللعب بألعاب الفيديو( التي تتميز بضعف التحكم 
في ممارســة اللعــب، وزيــادة األولوية التــي تُعطى للعب 
على حساب األنشــطة األخرى إلى حد يجعله يتصدر سائر 

االهتمامات واألنشطة اليومية”.
لكّن ألعــاب األجهزة الجّوالــة يمكنها أن تكــون في المقابل 
وســيلة للهروب من اإلجهاد العصبي الذي تســببه يوميات 
الحياة، أو سبيالً لتمضية شخص ما وقته فيما هو ينتظر مثالً 

دوره في الطابور، أو وصول طلبيته في المطعم.
وبحســب موقع “اليف هــاك”، قد يســاهم اللعــب بألعاب 
األجهــزة الجّوالة في تحســين المــزاج وتعزيــز القدرات 

الذهنية وتوفير شعور باإلنتماء إلى مجموعة.
يذكر أن شــبكات الجيل الخامس، ســتتيح بفضــل توفيرها 
اتصاالت فائقة الســرعة باإلنترنت، تطويــر ألعاب جّوالة 
تضاهي ألعاب المنضدات من حيــث تصميمها الغرافيكي، 

ومن شأن ذلك أن يجعلها تجذب العبين أكثر مواظبة.
ل بفضل  تحّسن البنى التحتية للشبكات الجّوالة.وتوقّع غارارد، أن يتوســع حضور األلعاب الُرّحّ

تعود عائدات قطاع األلعــاب اإللكترونيــة، التي يرجح أن 
تفوق 100 مليار دوالر أميركي في 2020، بحسب شركة 
“آب آنــي” للدراســات، إلى العــدد الكبير جــداً ألصحاب 

الهواتف الذكية.
وقال كريغ تشــابل من شــركة سنســر تاوالر” التي توفر 
بيانات عن سوق األجهزة الجوالة، إن الناس لم يتوقفوا عن 
اللعب باأللعاب الموجودة على هواتفهم رغم كونهم حبيسي 
منازلهــم. وأضــاف، ال بــل باتت شــعبية ألعــاب األجهزة 

الجوالة أكبر من أي وقت مضى.
وأشارت شركة نيوزو للدراسات التحليلية وبوابة ستاتيستا، 
إلى أن أكثر من 40 % من الالعبين على األجهزة الجّوالة 

هم من النساء، وال يشكل العمر أي عائق في هذا المجال.
وأوضــح خبير تكنولوجيــا األجهزة الجّوالــة واأللعاب في 
شركة فيوتشــر ســورس، موريس غارارد، أن عدداً كبيراً 
من النــاس المضطريــن إلى المكــوث فــي منازلهم خالل 

الحجر يحتاجون إلى ما يسليهم.
والحظ أن األلعاب التي تُعتَبَر أحد أشــكال التســلية األكثر 
تفاعلية واســتحواذاً أفادت من عامل مســرع لنموها. وثمة 
ألعاب كثيرة يمكن تحميلها مجانــاً، ولكن تتطلب اإلفادة من 

بعض الوظائف فيها دفع مبالغ صغيرة.

اليرقات الصغيرة
ويطلق العاملون في القطاع توصيف “اليرقات الصغيرة” 
على الالعبيــن الذين ينفقــون القليــل أو ال ينفقــون إطالقاً 
للحصــول على هــذه المزايا، في حيــن أن أولئــك الذين ال 
يترددون فــي الدفع لقاء اللعــب يوصفــون بـ“الدالفين” أو 
“الحيتــان”، تبعــاً للمبالغ التــي ينفقونها. وتشــهد األلعاب 
الظرفيــة التي ال تتطلــب الكثير مــن الوقت أكبــر قدر من 
التحميل، كألعاب تركيب الصور )أو بازل( وألعاب الورق.

ومن أبرز ابتكارات الســنوات األخيرة نظام شــراء تذاكر 
دخول للمشاركة في المراحل المتتالية أللعاب القتال، ومنها 

مثالً لعبة فورتنايت، التي تنتجها شركة إبيك غيمز.

تشهد سوق األلعاب على األجهزة اإللكترونية الجوالة ازدهاراً كبيراً مع تدابير الحجر الصحي الهادفة 
إلى احتواء الجائحة ويعود السبب إلى ازدياد عدد الالعبين واإلقبال المتصاعد على الهواتف الذكية.
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بحــث رئيــس غرفة بيــروت وجبل  لبنــان  الوزير 
السابق محمد شقير، ورئيس غرفة  تجارة  وصناعة  

سلطنة عمان  رضا صالح، خالل إجتماع على تقنية 
zoom، في سبل تقوية التعاون بين  القطاع الخاص  
وتنمية العالقات االقتصادية بين البلدين، فضالً عن 
تنظيم زيارة لوفد اقتصادي لبناني برئاســة شــقير 

الى عمان.
ولفــت شــقير، خــالل اإلجتمــاع، الى ان مســيرة 
التعاون والتواصل بين الغرفتين مشــجعة وناجحة 
وسنعمل على تفعيلها وتطويرها، لذلك فإننا نترقب 
التطــورات الحاصلة على مســتوى وباء كورونا، 
لكي نحدد على أساسها موعد الزيارة، كما ان هناك 

رغبة لدى الكثير من  رجال االعمال  اللبنانيين بالتوسع نحو الخارج، ونحن نرى ان السلطنة تأتي في مقدمة إهتمام 
القطاع الخاص اللبناني.

من جهته، أشــاد صالح بدينامية شــقير واهتمامه بتطوير العالقات االقتصادية مع السلطنة، منوهاً بمسيرة التعاون 
بين الغرفتين التي يمكن البناء عليها لتحقيق قفزة جديدة بالعالقات االقتصادية بين البلدين، الفتاً الى إهتمام رجال 

االعمال العمانيين بالتعاون وإقامة شراكات عمل مع نظرائهم اللبنانيين.
وفي نهاية االجتماع، اتفق شقير وصالح على مجموعة من النقاط، وعلى استمرار التواصل لتحديد مروحة أكبر من 

القطاعات التي تعتبر قطاعات مساعدة، ومساندة لالقتصاد في رؤية السلطنة 2040 ال سيما قطاعي الصحة والتعليم.

تنمية العالقات االقتصادية بين لبنان وسلطنة عمان

تراجــع  العجــز التجاري  اللبناني بنســبة 59.6 % في األشــهر 
الســبعة األولى من العام 2020 الحالي، إلــى 4.1 مليار دوالر 
أميركــي، مقابــل 10.2 مليــار دوالر في الفترة ذاتهــا من العام 

الماضي 2019.
وأظهرت أحــدث إحصاءات التجارة الصــادرة عن “ الجمارك 
اللبنانيــة “، أن انخفــاض العجــز التجــاري جاء نتيجــة تراجع  
الواردات  بنسبة 50.3 % وانخفاض طفيف في الصادرات بنسبة 
5 %، خالل األشــهر الســبعة األولى من عــام 2020. وعليه، 
انخفــض إجمالي الصادرات والواردات بنســبة 43.8 %، فيما 

بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 32.4 % خالل الفترة المذكورة، مقابل 17 % في الُمدّة نفسها من 2019.

تراجع عجز التجارة الخارجية في لبنان 60 %
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ســجلت  االعتمادات  المســتندية المفتوحة لتمويل 
أنشــطة  الواردات ، تراجعاً بشــكل ملحوظ بنسبة 
92.6 % خــالل األشــهر الثمانية األولى من عام 
2020، لتصل إلى 322 مليون دوالر أميركي في 
نهاية آب/أغسطس، مقارنة بـ4.372 مليار دوالر 

خالل الفترة ذاتها من 2019.
في موازاة ذلك، انخفضت االعتمادات المستخدمة 
للواردات بنسبة 89.7 % لتصل إلى 416 مليون 
دوالر فــي نهايــة آب/أغســطس، متراجعــة من 

4.026 مليون دوالر ُسجلت قبل عام. وانخفضت “الكمبياالت” الواردة للتحصيل، وهي شكل ائتمان مستندي آخر 
للتمويل )مدعومة بالفواتير(، بنسبة 68.4 % خالل األشهر الثمانية األولى من 2020 لتصل إلى 194 مليون دوالر، 
من 616 مليون دوالر في 2019. كذلك، انخفضت خطابات االعتماد المستندية المفتوحة لتمويل أنشطة الصادرات 
بنســبة 92.4 % خــالل نفس الفترة لتصل إلى 166 مليون دوالر، مــن 2.195 مليار دوالر في الفترة المماثلة من 
2019. كما تراجعت االعتمادات المستخدمة لتمويل الصادرات بنسبة 82 % لتصل إلى 365 مليون دوالر، بينما 

انخفضت قيمة الفواتير الصادرة بنسبة 70.9 % إلى 201 مليون دوالر في نهاية آب/أغسطس.

تراجع االعتمادات المخصصة لتمويل اإلستيراد في لبنان

نشــرت صفحــة The Spectator Index، عبــر 
“تويتــر”، الئحــة بترتيب الدول وفقــاً للدين العام فيها 

نسبةً إلى الناتج المحلّي اإلجمالي.
وتبعــاً لألرقام، حّل لبنــان في المرتبة الثالثة بنســبة 
150 % بعد كل من اليابان 237 %، اليونان 177 %، 

وقبل إيطاليا 135 % وسنغافورة 126 %.
وهذه النَِّســب هي عبارة عن مؤّشر تستخدمه األسواق 
لتقييــم المالية العامة للــدول، مقارنةً بحجــم اإلقتصاد 
ومعرفــة مدى قدرة الحكومات على تمويل المشــاريع 

اإلســتثمارية، مع اإلشــارة إلى أّن نســبة 60 % تشّكل السقف لهذا المؤّشر، إذ أّن كل ارتفاع إضافّي عن هذه النسبة 
يُترجم زيادة في المخاطر وزيادة في كلفة خدمة الدين العام. أما بالنسبة إلى لبنان، فنسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي 
اإلجمالــي المحــدَّدة بـــ150 %، تعني أن حجم دين الحكومــة اللبنانية هو 3 أضعاف حجم اإلقتصــاد، وهو ُمرّجح 
لإلرتفاع مع األزمة اإلقتصادية التي يعيشها البلد، في ظل وباء “كورونا” الذي يضرب كل مقّومات اإلقتصاد، في 

وقت تبقى ُمشكلة الدين بالعملة الصعبة هي األساس بحكم أن العملة الصعبة ليست ملكاً للمصرف المركزي.

لبنان في المرتبة الثالثة عالميًا وفقًا للدين العام
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كشــفت المؤسســة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في 
ســورية، عن عدد من المشــاريع التي ســتنجز في 
العــام المقبــل 2021، بهدف زيادة وثوقية الشــبكة 
والسيما في األرياف ومنها، محطات تحويل جديدة 
)230/66/20( ك. ف، وإنشــاء محطــة تحويــل 
الرســتن الخاصة بمحطة توليــد الالذقية، باإلضافة 
إلى إنشــاء محطــة تحويــل الدعتور فــي الالذقية، 

ومحطة تحويل في السلمية بحماة.
ولفتت المؤسسة إلى إعادة تأهيل محطات تحويل في 

كل من محطات أوتايا في ريف دمشق، ميدان2، القابون3، الضاحية وغيرها. باإلضافة إلى تأهيل محطات التحويل 
)66/20(، حيث تمت إعادة تأهيل عدد كبير من محطات التحويل الرئيسة على التوتر العالي وخطوط نقل وتوزيع 
الكهرباء المتضررة من جراء االعتداءات من خالل االعتمادات المتاحة ومن التجهيزات والمعدات المتوفرة، وكذلك 

استكمال إعادة تأهيل خطوط التوتر العالي والمتوسط والمنخفض التي تعرضت لالعتداءات اإلرهابية.
وأوضحت المؤسســة أنه تم توفير مواد وتجهيزات لشــبكات نقل وتوزيع الكهرباء باالستفادة من التسهيالت المالية 
االئتمانية والقروض الميسرة من الدول الصديقة، وتم استكمال إجراءات توفير العدادات الكهربائية من خالل إبرام 

العقود الالزمة ومشروع القراءة اآللية للعدادات مع مركز البحوث العلمية.

“الكهرباء السورية” تكشف عن مشاريعها في 2021

أعلن محافظ البنك المركزي اإليراني، عبد الناصر همتي، إتفاق  
بغداد  و طهران  على اإلفراج عن أموال إيرانية لدى  العراق  لشراء 

سلع أساسية، مؤكداً أنها غير مشمولة بالعقوبات األميركية.
ولم يكشف همتي عن حجم المبلغ الذي تم اإلفراج عنه، لكنه قال: 
إن “لــدى طهران  عائدات مالية  كبيرة في العراق نتيجة تصدير  

الكهرباء  و الغاز ”.
وأشــار إلى أنــه اجتمع بعد اإلتفاق مع  رئيــس الوزراء العراقي  
مصطفــى الكاظمي، الــذي تعهد بدوره بمتابعــة تطبيق اإلتفاق 

بشكل أسبوعي.
وأضــاف: “تمــت إزالة العوائق التنفيذية، التي كانت تحول ســابقاً دون تمكن طهران من الحصول على عائداتها”، 

معرباً عن تفاؤله في تطوير العالقات المصرفية واإلقتصادية بين طهران وبغداد.
من جهته، قال محافظ  البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف: “إقترحنا تشــكيل لجنة مشــتركة بحضور 

مسؤولين مصرفيين وماليين من البلدين، إليجاد الحل الالزم لتسوية القضايا المالية”.

االتفاق على اإلفراج عن أموال إيرانية لدى العراق
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أعلــن رئيــس الغرفــة التجاريــة اإليرانيــة - الســورية 
المشــتركة كيوان كاشــفي، تدشــين مركــز “إيرانيان” 
التجــاري فــي العاصمة دمشــق. وأوضــح، أن المركز 
التجــاري تــم تجهيزه وتدشــينه عبر  إســتثمارات  غرفة 

تجارة وزراعة إيران.
وأشــار إلى أن مســاحة المركز تبلغ 4 آالف متر مربع، 
ويقع في المنطقة التجارية الحرة في قلب دمشــق. مبيناً، 
أن المركــز تم شــراؤه فــي منطقــة التجــارة الخارجية 
بدمشق، ويتميز بموقع ممتاز لتواجد الشركات اإليرانية 

واألنشطة اإلقتصادية.
ونوه كاشــفي بأن المركز يتكون من 12 طابقاً، حيث إن طابقين مخصصين منه للمعارض، والبقية ســيتم عبرهما 
تقديم خدمات الشحن والنقل واإلستشارات القانونية والمصرفية و التأمين ، وما إلى ذلك. وأكد أنه وبإفتتاح المركز 
التجاري في  سورية ، توفرت إمكانية التواصل مع الغرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية الهامة، 

مثل دمشق وحلب والالذقية وحمص.
ولفت رئيس الغرفة المشتركة، إلى وجود 24 شركة إيرانية في المركز ومزاولتها لألنشطة حالياً. معرباً عن أمله 
بأن يفضي إفتتاح مركز “إيرانيان” التجاري إلى ترقية مستوى العالقات اإلقتصادية بين  القطاع الخاص  اإليراني 
ونظيره الســوري، الفتاً إللى إستهداف مســتوى تصديري بواقع مليار دوالر إلى سورية حتى نهاية 2020، وأن 

المركز من شأنه أن يضطلع بدور هام في تحقيق هذا المستوى.

إيران تدشن مركزاً تجاريًا في دمشق

أصدر  الرئيس الســوري  بشــار األســد، مرســوماً 
رئاســياً، قضــى بتقديم منحــة لمرة واحــدة لجميع 
العاملين في مؤسسات الدولة ومن بينها الجيش بقيمة 
50 ألف ليرة، فيما سيحصل أرباب  معاشات التقاعد  
علــى 40 ألــف ليرة. وأصــدر الرئيس الســوري، 
مرسوماً تشريعياً آخر، قضى بتعديل قوانين متعلقة 
بضريبة الدخل، بحيث تم تعديل الحد األدنى المعفى 
من الضريبة على دخل الرواتب. ووفقاً لبيان نشرته 

الرئاسة السورية، فقد أصبح الحد األدنى المعفى من ضريبة الدخل 50 ألف ليرة سورية، بدالً من 15 ألفا.
وأشــار بيان الرئاســة الســورية، إلى أن التعديل الجديد يخفض العبء الضريبي على فئة أصحاب الدخل المحدود، 

ويحقق مبدأ العدالة الضريبية فيما يخص الضريبة التصاعدية.

الرئيس السوري يأمر بصرف منحة للموظفين الحكوميين
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تعاني قارة  إفريقيا  من خسائر تقارب 89 مليار دوالر سنوياً عبر 
تدفقات األموال غير المشروعة مثل  التهرب الضريبي  والسرقة، 

بحسب ما أظهرته دراسة حديثة لألمم المتحدة.
وتظهر التقديرات الواردة في دراسة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنميــة “ األونكتاد “، إتجاهــاً متزايداً في هــذه التدفقات بمرور 

الوقت، كما أن هذا الرقم أعلى من معظم التقديرات السابقة.
وتصف الدراســة إفريقيا بأنها “دائن صافي للعالم”، مع اإلشــارة 

إلى مالحظات اقتصاديين بأن القارة التي تعتمد على مساعدات التنمية تشهد في الواقع أمواالً مفقودة أكثر بكثير مما 
تتلقاه في هيئة مساعدات.

وبحسب الدراسة، فإن حوالى نصف إجمالي الرقم المفقود سنوياً البالغ 88.6 مليار دوالر يعود إلى صادرات السلع 
مثل  الذهب  والماس والبالتين.

وعلى سبيل المثال، شكل الذهب حوالى 77 % من إجمالي الصادرات التي تشهد عمليات غير قانونية بقيمة بلغت 
40 مليار دوالر أميركي في عام 2015.

89 مليار دوالر قيمة تخارح األموال غير المشروعة في افريقيا

أعلــن البنك المركــزي المصــري، ارتفاع 
االحتياطيات الدولية في نهاية سبتمبر/أيلول 
2020، لتصــل إلــى 38.425 مليار دوالر 
أميركــي، بارتفاع 59 مليون دوالر أميركي 

عن الشهر السابق.
وكان رصيــد احتياطــي النقــد األجنبي بلغ 
في أغســطس/آب الماضــي 38.366 مليار 
دوالر أميركي، مقابل 38.314 مليار دوالر 

أميركي في يوليو/تموز 2020.
ومنــذ مــارس/آذار وحتى نهاية مايو/أيــار من العام 2020 الجــاري، هوى االحتياطي النقــدي لمصر بمعدالت 
وصلــت إلــى 10 مليارات دوالر أميركي بعد أن اقترب من حاجز الـ46 مليار دوالر أميركي، في ظل التداعيات 

االقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وكانــت مصــر قد تســلمت في 12 مايو/أيار 2020 الماضــي، مبلغ 2.7 مليار دوالر أميركــي من صندوق النقد 

الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل االئتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلــت مصــر مع فريق صندوق النقد الدولي التفاق على مســتوى الخبراء حول عقــد اتفاق ائتماني لمدة 12 

شهراً، بقيمة 5.2 مليار دوالر أميركي.

ارتفاع احتياطي مصر من النقد األجنبي
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أعلن مجلس الوزراء المصري، إن البالد حققت فائضاً أولياً في الميزانية 
بلــغ 100 مليــون جنيه )6.39 مليون دوالر( في الربع األول من الســنة 
الماليــة 2020 - 2021، وذلــك علــى الرغم من تداعيــات أزمة جائحة 
كورونا. وقدم وزير المالية المصري، محمد معيط، خالل جلســة مجلس 
الــوزراء عرضــاً عن مؤشــرات األداء المالي خالل الفتــرة الممتدة من 
تموز/يوليو إلى أيلول/ســبتمبر 2020، وهي األشــهر الثالثة األولى في 

السنة المالية 2020 / 2021، على ما أوردت وسائل إعالم مصرية.
وعلــى الرغــم مــن أن الوزير وصف الفائــض بالبســيط، إال أنه أكد أن 

“الصورة اإلجمالية في األشهر الماضية أوضحت استقرار المؤشرات المالية في مصر، مع وجود تداعيات كورونا 
وتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة الطارئة”. الفتاً إلى أن “الحكومة المصرية زادت من استثماراتها بشكل كبير، 
كما ســددت كافة مســتحقات صناديق المعاشــات، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة”. وقال: إن “معدل النمو 
الســنوي لإليرادات شــهد ارتفاعاً بنحو 18.4 % خالل الفترة المذكورة، على الرغم من اســتمرار تداعيات جائحة 
كورونا السلبية على النشاط االقتصادي”. وأضاف: أن القاهرة حققت التزامات صندوق النقد الدولي للربع األول من 

العام المالي الحالي من خالل تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 71 %.

محمد معيط

6.39 مليون دوالر فائض أولي في الميزانية المصرية

وقعــت الحكومة  الســودانية، مذكرة تفاهم مع شــركة جنرال 
إلكتريــك األميركية، لبناء محطات لتوليــد  الطاقة  الكهربائية، 
وتقديــم مســاعدة فــي القطــاع الصحــي. وأشــارت “جنرال 
إلكتريك” في بيان مشــترك مع  الحكومة الســودانية ، إلى أنها 
تعتزم إمداد حوالى 600 ألف أســرة بالكهرباء  عبر توربينات 
متحركــة يمكــن تثبيتها في غضون شــهور وإعــادة تأهيل 3 
محطــات كهرباء موجــودة بالفعل. ولفتت الشــركة، إلى أنها 

تستكشــف ســبل التعاون في مزيد من مشــروعات الكهرباء وكذلك مشــروعات الصحة، بما في ذلك تحديث  البنية 
التحتية  للطب اإلشعاعي وطب القلب واألورام والرعاية الصحية في المناطق الريفية.

ولم يعط البيان أي تفاصيل بشأن البنود المالية أو التكاليف، لكن  مجلس الوزراء السوداني  قال، إنه يعتزم زيادة اإلنتاج 
بمحطتي كهرباء الفولة وغرب  كردفان  بتكلفة إجمالية 915 مليون دوالر.

وأكدت وزيرة المالية السودانية المكلّفة، هبه محمد علي، أّن مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام شركات أخرى للدخول 
إلى البالد، مضيفة: “منذ نحو 30 عاماً لم نشهد شركات كبرى تأتي إلى السودان”.

فيما رأت ممثلة “جنرال إلكتريك” في  مصر  والسودان و ليبيا  مي عبد الحلين، أن هذه السلسلة من المشاريع تأتي لدعم 
احتياجات الطاقة والرعاية الصحية في جميع أنحاء السودان، بما يساهم في خلق تأثير اقتصادي إيجابي.

اتفاق مبدئي بين السودان و”جنرال إلكتريك”
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قالــت دبي، إن قطاع التجــارة الخارجية تفادى 
الصعوبــات التــي يواجهها االقتصــاد العالمي 
حالياً، إذ ســجلت قيمــة تجارتها الخارجية غير 
النفطيــة في النصف األول من عام 2020 نحو 
551 مليار درهم )150 مليار دوالر أميركي(، 
توّزعــت إلى واردات بقيمــة 320 مليار درهم 
)87.1 مليــار دوالر(، وصــادرات بقيمــة 77 
مليــار درهــم )20.9 مليــار دوالر(، وإعــادة 
تصديــر بقيمة 154 مليــار درهم )41.9 مليار 

دوالر(. وأوضحــت اإلمــارة، أن كميــة البضائع في تجارتهــا الخارجية بلغت خالل هذه الفتــرة 44 مليون طن، 
توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات، و8 ماليين طن للصادرات، و6 ماليين طن إلعادة التصدير.

وبحســب البيانات، شهدت تجارة دبي الخارجية تحسناً ملموســاً في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران( الماضيين 
مقارنة مع شــهر أبريل )نيســان( من عام 2020 الذي طبقت خالله إجراءات اإلغالق العام في معظم دول العالم 
لمواجهــة وبــاء “كوفيد - 19”. وحافظت تجارة دبي الخارجية على تنوع أســواقها العالميــة واإلقليمية، فجاءت 
الصيــن في مركز الشــريك التجاري األول لدبي بتجارة بلغــت قيمتها 66.4 مليار درهم )18 مليار دوالر(، تلتها 
الهند في مركز الشــريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 38.5 مليار درهم )10.4 مليار دوالر(، ثم الواليات المتحدة 
األميركية بقيمة 31.7 مليار درهم )8.6 مليار دوالر(، وسويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع بقيمة 24.3 
مليار درهم )6.6 مليار دوالر(، والســعودية في مركز الشــريك التجاري األول لدبي خليجياً وعربياً والشــريك 

التجاري الخامس عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 24.1 مليار درهم )6.5 مليار دوالر(.

150 مليار دوالر قيمة  تجارة دبي الخارجية

اعلن حاكم مدينة ســيريك بمحافظة هرمزكان جنوب ايران، 
احمد جمال الديني، عن تصدير شــحنة كبيرة من السلع غير 
النفطية الى ســلطنة عمان. وقال في تصريح له: إن زنة هذه 
الشــحنة تبلغ 550 طنا بقيمة 64 مليار لاير )السعر الرسمي 
للدوالر 42000 لاير( وتعد خامس شــحنة سلع مصدرة من 
ميناء ســيريك متعدد االغراض الى ســلطنة عمان. واوضح 
حاكم مدينة سيريك، بأن هذه الشحنة التي تم تصديرها بواسطة 

3 مراكب تتضمن الفواكه والخضروات والمياه المعدنية وأحجار البناء والمكسرات وأنواع المعلبات والحبوب.
يشــار إلى أن ميناء ســيريك يقع على بعد 175 كلم الى الشــرق من ميناء بندرعباس، مركز محافظة هرمزكان 

جنوب ايران.

ايران تصدر سلع غير النفطية الى سلطنة عمان
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بلغــت تحويــالت الوافدين مــن دولة  اإلمــارات  نحو 
79.6 مليار درهم )21.6 مليار دوالر أميركي( خالل 
النصــف األول من العــام 2020 الحالي، وفقاً ألحدث 
البيانات الصادرة عن  المركزي االماراتي . وقد حطت 
نســبة كبيرة من التدفقات النقديــة الخارجة في جيوب 
المســتفيدين فــي  الهند ، الدولــة المتلقيــة األولى خالل 
الفتــرة، تليها  الفلبين  و باكســتان  و بنغالديش  و مصر  و 

الواليات المتحدة .
وتمثل  التحويالت  قرابة نصف )48.2 %( من إجمالي 

األموال المحولة من قبل األجانب في الدولة العام الماضي، والتي بلغت 165 مليار درهم. وأشــار الى انه ليس من 
الواضــح مــا إذا كانت  التحويالت المالية  في النصف األول من العام قد ســجلت انخفاضــاً، على الرغم من أن البنك 
المركزي أشار في تقريره ربع السنوي، إلى أن التحويالت الشخصية الصادرة انخفضت بنسبة 10.3 % في الربع 
الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي. بحســب Refinitiv، وهي مزود عالمي لبيانات الســوق 
المالية و البنية التحتية . كما انخفضت التحويالت التي تمت من خالل  مكاتب الصرافة  بمقدار 4.6 درهم مليار درهم، 

في حين ارتفعت التحويالت عبر البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم.
وكان  البنــك الدولــي  قد توقع في وقت ســابق انخفــاض التحويالت العالميــة بنحو 20 % هذا العام بســبب  األزمة 
االقتصاديــة  الناجمة عن جائحة COVID-19، حيث ســيكون هذا االنخفاض هو األكثــر حدة في التاريخ الحديث 

وسيغذيه بشكل كبير انخفاض  األجور  وفقدان الوظائف بين الوافدين.

22 مليار دوالر تحويالت الوافدين خارج اإلمارات

عدّلت وكالة “ ستاندرد آند بورز “ النظرة المستقبلية للمغرب 
إلى سلبية، على خلفية زيادة في  الديون  واحتياجات التمويل 
الخارجي بســبب وباء “كورونا” دون تغيير في  التصنيف 
االئتماني . وقالت الوكالــة، إن تصنيف  المغرب  قد يجري 
خفضــه إذا جاءت معــدالت نمو  الناتــج المحلي  اإلجمالي 
الحقيقي دون التوقعات بفارق كبير، أو إذا استمرت الزيادة 

في إجمالي احتياجات التمويل الخارجي.
وتوقعــت “ســتاندرد آند بورز”، تدهــورا يفوق التوقعات 

بكثير في وضع  الميزانية  ووضع التمويل الخارجي للمغرب بسبب التداعيات الحادة لفيروس “كورونا”.
ووفقاً لتوقعات الوكالة، ســينتعش  النمو االقتصادي  للمغرب في 2021 بما يسمح له باستئناف اإلصالحات الهيكلية 

وإستراتيجية ضبط الميزانية.

ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للمغرب إلى سلبية
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انكمــش  اقتصــاد الســعودية  بنســبة 7 % فــي الربع 
الثاني من 2020، في إشــارة إلى مدى تأثير فيروس 
“كورونا” على القطاعين النفطي وغير النفطي، بينما 
ســجلت البطالة مســتوى قياســياً بلغ 15.4 %، وفقاً 

لبيانات رسمية صدرت مؤخراً.
وتواجــه أكبر دولــة مصدرة للنفط فــي العالم ركوداً 
عميقــاً بعــد أن كبــح جائحــة COVID-19 الطلب 
العالمي على الخام وتدابيــر احتواء الفيروس التاجي 

الذي أضر بالنشاط المحلي. وقالت  الهيئة العامة لإلحصاء ، إن القطاعين الخاص والحكومي سجال معدل نمو سلبي 
بلغ 10.1 % و3.5 % على التوالي. وقالت: إن معدل البطالة في السعودية تأثر إلى حد كبير بتأثيرات جائحة “كوفيد 
- 19” على  االقتصاد الســعودي . وفي الربع األول، ســجلت الســعودية انكماشــاً اقتصادياً بنسبة 1 %، لكن ذلك لم 

يستوعب سوى جزء من انهيار  أسعار النفط  وتأثير الوباء، الذي تصاعد في آذار/مارس، وفقاً لـ“رويترز”.
وفي ذلك الوقت، تراجع  قطاع النفط  بنســبة 4.6 %، في حين ســجل القطاع غير النفطي معدل نمو إيجابي بنسبة 
1.6 %. لكن عمليات اإلغالق الناجمة عن فيروس “كورونا” كان من المحتم أن تؤثر على االقتصاد الســعودي 
بشــدة فــي الربع الثانــي، حيث قالت هيئة اإلحصــاء إن القطاع غير النفطي، وهو محور اإلصالحات الســعودية 

الهادفة إلى تنويع االقتصاد بعيداً عن اإليرادات الخام، انكمش بنسبة 8.2 %، فيما تراجع قطاع النفط 5.3 %.

انكماش االقتصاد السعودي بنسبة 7 %

أظهــر تقرير حكومــي حديث، وصول إنتاج  الســعودية  من  
الذهب  إلى مســتويات قياسية في نهاية عام 2019 الماضي. 
وقــال التقرير، إن إجمالي إنتاج الســعودية مــن الذهب بلغ 
12353 كيلوغرامــاً )أكثر من 12.3 طن(، بإرتفاع نســبته 
158 % عــن مســتويات اإلنتاج التي ســجلتها البالد قبل 5 
سنوات، إذ بلغ صافي اإلنتاج آنذاك 4789 كيلوغراماً )أكثر 

من 4.7 طن من الذهب(.
وواصلــت الســعودية أيضاً إنتاجاتها القياســية مــن  الفضة 
، إذ بلغــت خالل العام الماضــي 5588 كيلوغراماً، بزيادة 

متسلسلة خالل 5 سنوات، بعد أن كان خالل عام 2014 بلغ 4800 كيلوغرام.
وبلغ إجمالي الخامات المعدنية، بإستثناء الذهب والفضة و النحاس  و الزنك ، أكثر من 537 مليون طن، شملت “الحجر 
الجيري، ورمل السيليكا، والملح، والطين، والفلدسبار، والرخام لألغراض الصناعية، والرمل الحديدي، والكاولين، 

والجبس، وكتل الرخام، والجرانيت، و الفوسفات ، والبوكسايت، ومواد الكسارات والرمل العادي”.

مستويات قياسية إلنتاج السعودية من الذهب
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أعلنــت وزارة النقــل المصريــة، أنــه مــن المخطط 
االنتهــاء من أعمال تنفيذ أول قطار ســريع فى مصر 
يمتد من العين الســخنة حتى العلمين خالل سنتين بدالً 
من 3 سنوات. ومن المخطط البدء في المشروع نهاية 
العام الجاري، حيث يهدف مشــروع القطار الســريع 
لربط العاصمــة اإلدارية والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر 
وبرج العرب واإلسكندرية والعلمين بشبكة سكة حديد 
ســريعة كهربائية تربط مع شــبكة ســكك حديد مصر 
الحالية، ويســاهم المشروع فى تنمية الساحل الشرقي 
على البحر األحمر ومحــور وادي النطرون ومحور 

الضبعة وتنمية الساحل الغربي على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب ومدينة العلمين الجديدة.
وسيستخدم المشروع في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر األحمر إلى ميناء اإلسكندرية على البحر المتوسط 
مروراً بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية الجاري تنفيذها فى 6 أكتوبر. ويبلغ طوله 438.3 كلم ويشمل 17 محطة.
وتخطط وزارة النقل تنفيذ المشــروع خالل مرحلتين، األولى تمتد في المســافة مــن العاصمة اإلدارية حتى برج 
العرب بطول 260 كلم، والثانية من برج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب حتى اإلســكندرية 

بإجمالي طول 88.3 كلم.

موعد إنشاء أول قطار سريع بتاريخ مصر

ارتفــع احتياطــي  النقــد األجنبي  فــي البنك 
المركزي الكوري الجنوبــي، إلى 420.55 
مليار دوالر أميركي في نهاية شــهر أيلول/
سبتمبر 2020 الماضي، بزيادة قدرها 1.59 
مليار دوالر أميركي مقارنة مع الشهر الذي 

سبقه.
وسجل احتياطي النقد األجنبي للبالد ارتفاعاً 
للشهر السادس على التوالي منذ نيسان/ابريل 
2020، بعد أن شــهد انخفاضاً حادّاً بنحو 9 

مليارات دوالر أميركي في آذار/مارس 2020، مقارنة بالشــهر الذي ســبقه، بســبب تذبذب ســعر صرف الوون 
الكوري مقابل  الدوالر األميركي  وسط تفشي فيروس “كورونا”.

وأوضــح البنــك المركزي الطوري، أن ســبب ارتفاع احتياطي النقد األجنبي في البــالد يرجع إلى زيادة إيرادات 
التشغيل ألصول  العمالت  األجنبية المملوكة، و إصدار سندات  استقرار صرف العمالت األجنبية.

420 مليار دوالر االحتياطي األجنبي لكوريا الجنوبية
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قالت منظمة التجــارة العالمية، إنهــا تتوقع انخفاضاً 
بحجم تجارة البضائع العالمية يبلغ 9.2 % في 2020. 
وبحســب تقرير المنظمة، فإن حجــم التجارة العالمية 
ســيرتفع مجدداً في العام 2021، بنسبة 7.2 %، في 
حال اســتطاعت دول العالم الحد من تفشي الفيروس 

والسيطرة عليه.
وكانــت المنظمة قد تنبأت في ابريل/نيســان 2020، 
بتوقعات انخفاض أكثر حدة تبلغ حوالى 12.9 %، إاّل 
أن األداء التجاري القوي الذي شهده العالم في يونيو/

حزيران ويوليو/تموز جلب بعض عالمات التفاؤل بشــأن نمو التجــارة اإلجمالي في نهاية العام. ونمت التجارة في 
المنتجات المتصلة بفيروس كورونا بشكل قوي خاصة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، ما يُظهر قدرة التجارة على 

مساعدة الحكومات في الحصول على اإلمدادات الالزمة، بحسب ما ذكره التقرير.
في المقابل، تعد توقعات النمو للعام 2021 أكثر تشاؤماً من التقديرات السابقة التي بلغت 21.3 %، ما يضع تجارة 
البضائع في اتجاه أقل بكثير من ذلك الذي سبق الوباء. وعلى النقيض من التجارة، يشير التقرير إلى انخفاض الناتج 

المحلي اإلجمالي أكثر من المتوقع في النصف األول من 2020، ما تسبب في خفض توقعات العام ككل.

“التجارة العالمية” تتوقع انخفاض تجارة البضائع 9.2 %

كشــفت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 
المتحــدة “ فــاو”، أن  أســعار الغــذاء  العالميــة 
ارتفعت في شهر أيلول/سبتمبر 2020، للشهر 
الرابــع على التوالي، مدفوعة بزيادات قوية في  

أسعار الحبوب  والزيوت النباتية. وسجل مؤشر 
المنظمة ألســعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات 
الشــهرية لســلة من الحبــوب والبــذور الزيتية 
ومنتجات األلبان و اللحوم  و السكر ، 97.9 نقطة، 
مقارنة مع مستوى معدل نزوال عند 95.9 نقطة 

في شهر آب/أغسطس 2020. وذكرت المنظمة التي تتخذ من  روما  مقراً لها، أن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم 
تظل متجهة صوب تحقيق معدل سنوي قياسي في 2020، على الرغم من تعديلها على نحو طفيف لتوقعات سابقة.

وزاد مؤشــر أســعار الحبوب للمنظمة في أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 5.1 % على أساس شهري و13.6 % على 
أساس سنوي. وانخفض متوسط أسعار السكر 2.6 % مقارنة بآب/أغسطس 2020، مما يعكس توقعات بفائض إنتاج 

عالمي للموسم الجديد 2020 - 2021.

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 5 %
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حقق  اقتصاد بريطانيا  نمواً في آب/أغســطس 2020 للشهر 
الرابــع على التوالي، حيث يواصل تعافيه من تداعيات أزمة 
فيروس “كورونا”. فقد نما  الناتج المحلي  اإلجمالي 2.1 %، 
وهــو ما يقل عن التوقعات البالغــة 4.6 %، وأقل من وتيرة 
النمو البالغة 8.7 % في تموز/يوليو و6.7 % خالل حزيران/

يونيو 2020.
في ســياٍق مواٍز، أشــار محافظ بنك إنكلتــرا، أندرو بايلي، 
إلى أن الناتج اإلقتصادي لبريطانيا في الفصل الثالث ســجل 
تراجعــاً بمــا بين 7 و10 %، عن مســتويات مــا قبل أزمة 

فيــروس “كورونا” المســتجد. وفيما تعتبر هذه النســبة أفضل بكثيــر مقارنة بالفترة األولى للوبــاء، حذر بايلي من 
إستمرار مستوى غير مسبوق من الريبة، ومن أن المخاطر على اإلقتصاد ال تزال في منحى سلبي. وقال في مؤتمر 
عبر اإلنترنت: نعتقد أنه في الفصل الثالث، وفي المعدل، سيكون نشاط اإلقتصاد على األرجح دون مستويات ما قبل 
“كوفيد 19”. أضاف: أن اإلقتصاد يواجه احتماالت إنتعاش “غير متساو”، في وقت تتصدى به  الحكومة البريطانية  
إلرتفاع جديد في أعداد اإلصابات بالفيروس، مع تشــديد التدابير وخصوصاً في قطاع الضيافة. وقال: عندما ننظر 
إلى مجاالت أنشطة اإلقتصاد التي تتطلب المزيد من التفاعل اإلجتماعي عن قرب، فمن غير المستغرب أنها كانت 
األضعف في التعافي. وتابع: تعافت مجاالت أخرى من اإلقتصاد بشكل قوي، وهناك مناطق قليلة من  المملكة المتحدة  

تخطت ما كانت عليه قبل الفيروس.

نمو االقتصاد البريطاني 2.1 %

خفضت وكالــة “ موديــز “  التصنيف اإلئتمانــي  لمدينة 
نيويــورك، بفعل تداعيــات وباء “كورونــا” والتي من 
المتوقع أن تســتمر لفتــرة أطول من المتوقــع. وأعلنت 
وكالة التصنيف اإلئتماني خفض تصنيف السندات العامة 
لمدينة نيويورك درجة واحدة، من “إيه إيه 1” إلى “إيه 
إيه 2” مع نظرة مســتقبلية سلبية. وقالت: “يعكس قرار 
خفض التصنيــف التحديات المالية الكبيــرة التي تواجه 
مدينــة نيويورك بســبب اإلســتجابة اإلقتصاديــة لوباء 
فيروس “كورونا”، كما أن توقعاتنا تشير لطريق تعاٍف 

أطول من معظم المدن الكبرى األخرى”. ولفتت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس أيضاً رأي المحللين 
بأن المدينة ال يمكنها العودة للوضع الطبيعي لإلقتصاد، قبل اإلكتشاف والتوزيع الواسع للقاح ضد الوباء.

ويؤثر قرار خفض التصنيف اإلئتماني على سندات عامة بقيمة 38.7 مليار دوالر أميركي للمدينة األميركية.

“موديز” تخفض التصنيف اإلئتماني لمدينة نيويورك
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بلغ حجم  التبادل التجاري  بين  روســيا  و الصين  في أيلول/ســبتمبر 2020، 
10.217 مليــار دوالر أميركــي، بحســب تقريــر نشــرته اإلدارة العامة 
للجمــارك في الصين. ووفقاً للتقرير، بلغت صادرات روســيا إلى الصين 
5.418 مليــار دوالر، فيما وصلت صادرات الصين إلى روســيا 4.799 
مليار دوالر. ويعني ذلك، أن  الميزان التجاري  بين البلدين صب في صالح 
روسيا خالل أيلول/سبتمبر 2020 بواقع 619 مليون دوالر. وعن التبادل 

التجاري خالل األشهر التسعة األولى من 2020، أظهرت البيانات، أن التجارة تراجعت على أساس سنوي بنسبة 2 % 
وبلغت 78.843 مليار دوالر. وبلغت صادرات الصين إلى روسيا 35.887 مليار دوالر، بزيادة نسبتها 0.1 %، في 

حين وصلت مستوردات الصين من المنتجات الروسية إلى 42.956 مليار دوالر، حيث تراجعت 3.8 %.

10 مليارات دوالر حجم التبادل التجاري الروسي الصيني

أعلنت وزيرة مالية  أنغوال ، فيرا ديفيس، أن  ديون  بالدها المســتحقة للصين تقدر بنحو 
20.1 مليــار  دوالر  أميركــي، وتعد أكبر نســبة ديــون ألنغوال، موضحــة أن بالدها 
أنفقت من هذا المبلغ 10 مليارات دوالر لتأســيس شــركة  النفــط  الوطنية، فيما أنفقت 
المبلغ المتبقي على تمويل مشــروعات اســتثمارية مختلفة. مؤكدةً، أن مسألة  قروض   

الصين  أثارت الكثير من الجدل بالنظر إلى جودة المشروعات التي يقوم بها المقاولون 
الصينيون، وأن مســألة جودة المشــروعات ال يجب أن تعتمد على الدائن، مثل البنوك 
والشركات الصينية، بل على  الدولة  األنغولية التي يجب أن تقوم بالتحقق من مدى جودة 

هذه المشروعات ومن  المقاولين  الذين يشرفون على مثل هذه المشاريع.

20.1 مليار دوالر قيمة ديون أنغوال المستحقة للصين

تراجعت التجارة الثنائية بين  كوريا الشمالية  و الصين  بنحو 70 % 
خالل األشــهر الثمانية األولى مــن 2020، مقارنة بالعام 2019، 
في ظل تداعيات تفشــي جائحة “كورونــا”. ووصل حجم التبادل 
التجــاري بين كوريا الشــمالية والصين إلــى 510 ماليين دوالر 
أميركــي خالل الفترة الممتدة من شــهر كانــون الثاني/يناير إلى 
آب/أغســطس 2020، بانخفاض حاد مقارنة بنحــو 1.71 مليار 
دوالر في الفترة نفسها من 2019. ومنذ بداية العام، شددت كوريا 

الشمالية سيطرتها على طول الحدود مع الصين، مما  قلل  بشكل حاد من تدفق المسافرين والشحنات بين البلدين.

تراجع التجارة بين كوريا الشمالية والصين بنسبة 70 %
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أشار  البنك الدولي،  الى أن مجلس إدارته وافق على خطة مساعدة 
بقيمــة 12 مليــار دوالر أميركي لضمان حصول  الــدول النامية  
على لقاحات “ كورونا “ بسرعة عندما تصبح متاحة. وأوضح أن 
هذا المبلغ سيســتخدم لتمويل شــراء وتوزيع لقاحات وفحوصات 
وعالجات “كوفيد - 19” لمواطني الدول النامية، الفتاً إلى أن هذه 

األموال يفترض أن تكفي لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص.
كما كشــف البنك الدولي أنه يعتزم إرســال “إشارة إلى صناعة 

البحــوث والصناعات الدوائية مفادها أنه يجب علــى مواطني الدول النامية أيضا الحصول على لقاحات لـ“كوفيد - 
19” آمنة وفعالة”، وإلى أنه “ســيوفر دعما فنيا لمســاعدة الدول على االستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، 
بالتنســيق مع الشــركاء الدوليين”. وأكد أن “هذا التمويل هو جزء من  حزمة مساعدات  تصل قيمتها إلى 160 مليار 

دوالر رصدها البنك الدولي حتى حزيران/يونيو 2021 لمساعدة الدول النامية على مكافحة جائحة “كورونا”.
وقــال رئيس البنك الدولي، ديفيــد مالباس، أن الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وعلى أنظمة توزيع معززة، هو 
أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثاراً اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدما 

نحو انتعاش مرن.

12 مليار دوالر لحصول الدول النامية على لقاحات كورونا

وافــق المشــرعون النيجيريــون على 
خطــة القتــراض ما يصل إلــى 4.28 
تريليــون نايــرا نيجيريــة )11 مليــار 
دوالر أميركــي( مــن أســواق الديــن 
المحلية واألجنبية لدعم نفقاتها في عام 

.2021
وأعطــت الجمعيــة الوطنيــة الضــوء 
األخضر، بعد مناقشــة خطــة اإلنفاق 
الحكومية متوســطة األجل التي تغطي 
الســنوات الثالث المقبلة. ومن المقرر 

أن يقدم الرئيس محمد بخاري مقترحات ميزانية 2021 أمام المشرعين، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وتنص خطة اإلنفاق على عجز يقدر بـ 5.16 تريليون نايرا وإجمالي إنفاق 13.08 تريليون نايرا. احتفظت الحكومة 

بسعر صرف قدره 379 نايرا مقابل الدوالر بالنظر إلى عزم البنك المركزي النيجيري على توحيد األسعار.
وبحســب “بلومبيرغ”، تتوقع نيجيريا وهي أكبر منتج للخام في إفريقيا أن يصل إنتاجها اليومي من النفط الخام إلى 

1.86 مليون برميل يوميا في عام 2021.

نيجيريا توافق على خطة القتراض 11 مليار دوالر
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انكمش  اقتصاد روســيا  بنســبة 3.3 % على أســاس سنوي في شهر 
أيلول/سبتمبر 2020، في أعقاب هبوط أكثر حدة بلغ 3.7 % في آب/
أغسطس. وشهد الربع الثالث  من لعام انكماش  االقتصاد الروسي 3.8 
% على أســاس ســنوي مقارنة مع هبوط بلغ 8 % في الربع الثاني، 
بحســب ما أعلنت وزارة االقتصاد الروسية، التي قالت: إن االقتصاد 

انخفض 3.5 % في األشهر التسعة األولى من هذا العام.

انكماش االقتصاد الروسي بنسبة 3.3 %

بعد 5 أشهر من االرتفاع، انخفض احتياطي الصين من  النقد األجنبي  
في شــهر أيلول/سبتمبر2020، بمقدار 22.1 مليار دوالر أميركي، 
فــي إشــارة إلى الضغوط التــي يتعرض لها ثاني أكبــر اقتصاد في 
العالم لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وأظهرت بيانات  المركزي 
الصيني ، أن االحتياطي من النقد األجنبي تراجع إلى 3.143 تريليون 
دوالر في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2020، مقارنة بمستوى 3.165 
تريليون دوالر في نهاية آب/أغسطس 2020. فيما بلغ إجمالي قيمة 
احتياطــي الصين من  الذهب  118.20 مليار دوالر في نهاية أيلول/

سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل تراجعاً عن مستويات شهر آب/أغسطس 2020، حينما سجل 122.62 مليار دوالر.

تراجع احتياطي الصين األجنبي 22.1 مليار دوالر

توقع تقرير لألمم المتحدة، أن تتراجع قيمة  التجارة العالمية  
بين 7 و9 % في 2020، على أســاس ســنوي، على الرغم 
من مؤشــرات علــى تعاف هش تتصــدره الصين في الربع 

الثالث من العام.
وقال مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية “ أونكتاد “، إنه لم 
تنج أي منطقة في العالم من تراجع بنسبة 19 % على أساس 
سنوي في التجارة العالمية خالل الربع الثاني من العام بفعل 

جائحة فيروس “كورونا” التي تسببت في اضطراب االقتصادات. وذكر “أونكتاد”، أن التجارة العالمية تعافت على 
نحو ما في الربع الثالث، حين انخفضت بنحو 4.5 % مقارنة بالفترة نفسها قبل عام وفقا للتقديرات.

األمم المتحدة تتوقع تراجع قيمة التجارة العالمية
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التحدي االقتصادي األكبر ألمير الكويت الجديد

لم يتم التوصل إلى حلول أخرى. وإذا خــا صندوق االحتياطي العام 
من الســيولة بالكامل، وهو ليس من ضمن سيناريو األساس لتوقعات 
الوكالة، فقد تواجه الكويت ضغوطاً صعبة على الميزانية، مع الحاجة 

إلى تعديل المصروفات الحكومية بسرعة وبقدر هائل.
عواقب ضارة

وبالرغم من المخاطر، قالت “ســتاندرد آند بــورز”، إنها ال تتوقع أن 
تتأثر خدمة الدين فــي مثل هذه الحالــة، ألن المبالــغ المعنية صغيرة 
نســبياً، في ضوء تقديرات إجمالي الدين الحكومي العام بنسبة 11 % 
من الناتج المحلي اإلجمالي للكويت، في حين أن نفقات الفائدة أو خدمة 
الديون تعادل نحــو 1 % فقط من إجمالي اإلنفاق. ومــع ذلك، فإن أي 
تعديل محتمــل لإلنفاق غير المنظــم قد يكون له عواقــب ضارة على 
االقتصاد، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير “كورونا”، وبالتالي إعاقة فرص 
االنتعاش االقتصادي وإضعاف ثقة المســتثمرين األجانب. وقد يكون 
هذا الجانب األخير مهما بشــكل خاص، حيث تخطط الكويت للعودة 
إلى أسواق الدين األجنبية في الســنوات القادمة، وال يزال هذا الوضع 

يمثل مخاطر بتراجع تصنيفاتها ويدعم التوقعات السلبية.
وإلى جانب الضغــوط الوقتية، ترى الوكالة أيضاً، أنه ســيتعين على 
الكويت مواجهة والتعامل مع عدد من المشــاكل الهيكلية على المدى 
المتوســط. وحتى لو تم اعتماد قانــون الدين قريباً، فــإن حجم العجز 
المالي الذي تتوقعه الوكالة حتى 2022، يعني أن سقف الدين المقترح 
هذا النحو فإن المشاكل الحالية ستطفو على السطح من جديد.البالغ 20 مليار دينار يمكن استنفاده في غضون عامين تقريباً، وعلى 

ترى وكالة ســتاندرد آنــد بــورز، أن األمير الشــيخ نــواف، يواجه 
العديد من التحديات على المــدى القريب والمتوســط، إال أن التحدي 
االقتصادي األكثر إلحاحاً على المدى القريب الذي يواجهه أمير الباد 
هو التعامل مــع الفجوة التمويلية التي تواجه الكويــت منذ فترة، وهي 

الدولة المصنفة عند )–AA( مع نظرة سلبية.
مصدر التمويل الوحيد

وأشــارت الوكالة، إلى أن صندوق الســيولة المالية الرئيســي، وهو 
صندوق االحتياطي العــام )GRF(، ظل يتضاءل باســتمرار خال 
الســنوات األخيرة، ألنــه كان مصدر التمويــل الوحيــد للعجز على 
مســتوى الحكومة المركزية في الكويت منذ انتهــاء صاحية قانون 

الديون في أكتوبر/تشرين أول 2017.
وتعني انتهــاء صاحية قانون الديــون أن الكويت لم تعــد قادرة على 
االقتراض، في حيــن أن الســلطات كانت مترددة فــي االعتماد على 
صندوق األجيال القادمة )FGF( األكبر بكثيــر، الذي تم تخصيصه 

في المقام األول لفترة ما بعد النفط.
وعلى مدى الشــهرين الماضيين، طبقت الســلطات الكويتية التدابير 
التي يمكن أن تكسبها المزيد من الوقت، ولكن - بحسب الوكالة - فإن 
هذه التدابيــر في حد ذاتها تظل غير كافية لســد فجــوة التمويل. فعلى 
ســبيل المثال، اعتمد مجلس األمــة قانوناً يعلق التحويــل التلقائي لما 
نســبته 10 % من اإليرادات الحكومية إلى صنــدوق األجيال القادمة 
وجعله ُمعلقاً على نتائج الميزانية لســنة معينة، كما ضخت السلطات 
أيضاً الســيولة إلى صندوق االحتياطــي العام من صنــدوق األجيال 

القادمة في مقابل تحويل أصول أخرى إلى األخير.
احتياجات تمويلية

ولكن مع أخذ هــذه اإلجــراءات في االعتبــار، فإن الوكالــة تقدر أن 
احتياجات الكويــت التمويليــة للســنة المالية 2021/2020 ســتظل 
كبيرة، وقد تقترب من 24 % من الناتج المحلــي اإلجمالي، وبالتالي 
ترى “ســتاندرد آند بــورز”، أن الوقت الازم لحل مشــكلة ســيولة 
صندوق االحتياطي العام ينفد بســرعة. وإذا اســتمر الوضع الحالي، 
فإن هذا الصندوق ســيخلو من السيولة في األشــهر المقبلة، علماً بأن 
مجلس األمة لم يقر حتى اآلن قانون الدين الجديد وسيدخل عطلة قبل 

االنتخابات الُمقبلة.
وقالت الوكالة، إنها تتفهم أن يصدر أمير الكويت الشيخ نواف األحمد، 
كحل مؤقت، مرسوم ضرورة يسمح باالقتراض خال تلك الفترة، إذا 

اتجاه  في  كبير  فوري  تغيير  أي  تتوقع  ال  إنها  االئتماني،  للتصنيف  بورز  آند  ستاندرد  وكالة  قالت 
السياسة العامة للكويت بعد وفاة األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، في 29 سبتمبر/أيلول 
2020، بعد 14 عامًا من الحكم. وقالت الوكالة في تقرير، إن عملية انتقال السلطة في الكويت كانت 
سلسة، حيث أدى ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميراً جديداً في 

اليوم التالي لوفاة أخيه الشيخ صباح.

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
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الكويت: حزمة قوانين لدعم االقتصاد وعودة التعافي

المتضررين هم الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية كبرى وتأثروا 
جّراء فيروس كورونا، وأن العميــل الصغير هو الذي ال يزيد عدد 
العاملين لديه عن 50 عامًل وال تتجــاوز أصوله 250 ألف دينار، 
والعميل المتوســط الذي ال يقل عدد العاملين لديه عن 51 وال يزيد 
عن 150 وال تتجاوز أصوله نصف مليون دينار. وبيّنت الهاشــم، 
أن العملء اآلخرين مــن أفراد أو شــركات أو كيانــات اقتصادية 

والذين لديهم عجز في التدفق النقدي يخضعون أيضاً لهذا القانون.
تعديل قانون الزراعة

كذلك، وافق المجلس على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة الســمكية، الذي يهدف إلى تطبيق قواعد 
الحوكمــة والفصل بيــن منصبي رئيــس مجلــس اإلدارة والمدير 
العام، وإلى تخفيض المدة اللزمة للتنازل عن القسيمة بكافة أشكال 
التنازل أو اإليجار إلى ســنتين من تاريخ العقد االبتدائي. كما حدد 
القانون العقوبة الواردة على مخالفــة المواد التي جرى تعديلها إلى 
غرامة 10 آالف دينار مع حق الدولة في اســترداد القسيمة.  وغير 
القانون الجديد من شرط االحتفاظ، من 5 سنوات مشروطة باإلنتاج 

الزراعي إلى سنتين من دون إنتاج زراعي.
وكان وزير التجــارة والصناعة الكويتي، خالــد الروضان، قد أكد 
في تصريحات صحافية، أن إقرار قانون التســوية الوقائية وإعادة 
بيئة األعمال.الهيكلة واإلفلس، سيساهم في تحســين ترتيب الكويت في مؤشر 

في ظل حالــة الركــود االقتصادي غير المســبوق، 
جاءت القوانين التي وافق مجلس األمة الكويتي، قبل 
إعلن وفاة الشيخ صباح األحمد، لتمثل دفعة جديدة 
للقتصاد الكويتــي المترهل، مثــل قوانين اإلفلس 
والزراعة وتنظيم وإدارة التركيبة الســكانية، فضلً 
عن قانون ضمــان تمويــل المتضررين مــن أزمة 
جائحة كورونــا. والقت حزمة القوانين هذه، إشــادة 
واسعة من األوساط االقتصادية، حيث أكد الخبراء، 
أن القوانيــن الجديدة تهــدف إلى مســاعدة أصحاب 

األعمال التي تضررت خلل اآلونة الماضية.
اإلفالس وتمويل المتضررين

وافق مجلــس األمة على مشــروع قانــون اإلفلس 
الذي يهدف إلى حمايــة المدين من مطالبات الدائنين 
لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تســوية أوضاعه، 
وتمكيــن الدائن أيضــاً من اســتيفاء حقوقــه وديونه 
مــن المديــن. ويتضمــن القانــون حمايــة أصحاب 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة حال تعثرها، 
وخلق بيئة جاذبة للســتثمارات األجنبية والمحلية، 
وتحســين بيئة األعمــال. كما وافقت لجنة الشــؤون 
الماليــة واالقتصادية، في اجتماع عقــد على هامش 
جلســة مجلس األمــة، على مشــروع قانون بشــأن 
ضمان تمويل البنوك المحليــة للعملء المتضررين 
مــن تداعيــات جائحــة كورونــا. ويتكــون القانون 
من 21 مادة لصالــح العملء، وتــم تعريف من هم 
المســتفيدون من هذا القانون، وكذلك من هم العملء 
المتضررون، وهم كل من تضرر من أزمة كورونا، 
ما انعكس بالسلب على عمله في أي مجال، سواء في 
المطاعم أو شــركات خدمية أو شــركات عقارية أياً 

كانت وبكافة أشكالها.
وقالت النائب البرلمانية، صفاء الهاشــم، إن العملء 

على وقع الصدمة التي تعيشها الكويت بعد وفاة أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، ال تزال 
السلطات تحاول ترتيب األوضاع وتهيئة األجواء من أجل عودة التعافي بعد فترة عصيبة شهدتها 
البالد بسبب جائحة كورونا التي كبدت الكويت خسائر مالية باهظة، في الوقت الذي أقر مجلس 

األمة الكويتي (البرلمان) حزمة قوانين تهدف إلى دعم االقتصاد ومساعدة المتضررين من كورونا.
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تراجع عجز التجارة الخارجية اللبنانية 60 %

دوالر أميركي في نهاية آب/أغســطس، مقارنةً بـ4372 مليون 
دوالر خالل الفترة نفسها من 2019.

كما اخفضت اإلعتمادات المســتخدمة للواردات بنسبة 89.7 % 
لتصل إلــى 416 مليــون دوالر، منخفضةً مــن 4.026 مليون 
دوالر خــالل الفتــرات نفســها. وانخفضــت الفواتير الــواردة 
للتحصيل، وهي شــكل  إئتمان  مســتندي آخر للتمويل )مدعومة 
بالفواتير(، بنســبة 68.4 % خالل األشــهر الثمانية األولى من 
عــام 2020، لتصل إلــى 194 مليون دوالر، مــن 616 مليون 

دوالر في العام السابق.

تمويل الصادرات
من ناحيــة أخــرى، انخفضــت خطابــات اإلعتماد المســتندية 
المفتوحة لتمويل أنشــطة الصــادرات بنســبة 92.4 %، خالل 
الفترة نفسها لتصل إلى 166 مليون دوالر أميركي، من 2.195 

مليون دوالر في الفترة المماثلة من العام السابق.
وتراجعت اإلاعتمادات المســتخدمة لتمويل الصادرات بنســبة 
82 % لتصــل إلى 365 مليــون دوالر، بينمــا انخفضت قيمة 
أميركي في نهاية آب/أغسطس 2020.الفواتيــر الصــادرة بنســبة 70.9 % إلى 201 مليــون دوالر 

أشار تفصيل الصادرات حسب المنتج، إلى أن أهم إنخفاض بين 
الفئات الرئيســية قد ســجلته المنتجات الورقية بنسبة 42.7 %، 
المنتجات البالستيكية بنســبة 40.4 %، تليها الدهون والزيوت 
بنســبة 30.9 %، والمنتجــات الكيماويــة بنســبة 19.3 %، 
والمعدات الكهربائية والمنتجات بنسبة 13.6 % خالل األشهر 
الســبعة األولى من عام 2020، مقارنةً باألشهر السبعة األولى 
من عــام 2019. فيما كانــت المنتجــات النباتية الرئيســية التي 
سجلت زيادة بنسبة 39.1 % والمجوهرات بنسبة 8.9 %، في 

نفس الفترة.

أكبر انخفاض
وأشــار تفصيل الصادرات حســب دول المقصد الرئيسية، إلى 
أن الصادرات إلى  سورية  ســجلت أكبر انخفاض بنسبة 50 % 
على أســاس ســنوي، تليها دولة  اإلمــارات  بنســبة 22.7 %،  
العراق  بنســبة 18 %، تركيا بنســبة 11.4 %،  األردن  بنسبة 
11.3 %، فيما سجلت الصادرات إلى  سويسرا  زيادة ملحوظة 
بنســبة 41 %، تليها  الواليات المتحدة األميركية  بنسبة 15 % 

خالل الفترة نفسها.

اتجاه سلبي
جدير بالذكر، أن الصادرات البرية عبر ســورية اســتمرت في 
اتجاهها السلبي نحو اإلنخفاض بنســبة 35.3 %، حيث انتقلت 

من 184 مليون دوالر أميركي إلى 119 مليون دوالر.
في المقابــل، تراجعت الصــادرات عبر  مرفأ بيروت  بنســبة 
2.5 %، فيما شــهدت الصــادرات عبر  مطار بيــروت الدولي 

زيادة نسبية بنسبة 3.1 %، خالل الفترة نفسها.

االعتمادات المستندية
على صعيد آخــر، انخفضــت اإلعتمادات المســتندية المفتوحة 
لتمويل أنشطة الواردات بشــكل ملحوظ، بنسبة 92.6 % خالل 
األشــهر الثمانية األولى من عام 2020، لتصل إلى 322 مليون 

العجز  سجل القطاع الخارجي اللبناني، خالل األشهر السبعة األولى من عام 2020، إنكماشاً صافياً في  
التجاري  بنسبة %59.6 على أساس سنوي، حيث إنتقل من 10.2 مليار دوالر أميركي إلى 4.1 مليار دوالر، 
وفقاً ألحدث اإلحصاءات التجارية الصادرة عن مصلحة  الجمارك اللبنانية . وجاء هذا اإلنخفاض في العجز 
التجاري، نتيجة تراجع  الواردات  بنسبة 50.3 % وانخفاض طفيف في الصادرات بنسبة 5 % خالل األشهر 
السبعة األولى من هذا العام. وعليه، انخفض إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 43.8 %، فيما بلغت نسبة 

الصادرات إلى الواردات 32.4 % خالل الفترة، مقابل 17 % عن الفترة نفسها من عام 2019.
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“كورونا” يكبد روسيا خسائر بمليارات الدوالرات

وخالل نيســان/أبريل وأيار/مايو 2020، انعكس النمو الســلبي 
في معظم القطاعــات، وتقلص التصنيع بنســبة 8.6 % في هذه 
الفترة، بينما انخفض استخراج الموارد المعدنية بنسبة 8.4 %، 
وقد أدى إلى انكماش ســريع في اإلنتاج الصناعي وقطاع النقل 

بنسبة 7.7 %، مدفوعاً بانخفاض أحجام التجارة منذ بداية العام.

إفالس الشركات الصغيرة
وأشــار تقرير البنــك الدولي، إلــى أن اإلجــراءات التي أعلنت 
عنها الحكومة الروســية، يمكــن أن تحتوي جزئيــاً على زيادة 
الفقر الناجمــة عن األزمة، إذا تم تنفيذها بشــكل مناســب، ومع 
ذلك، حذر البنك الدولي من أن اآلثــار القصيرة األجل يمكن أن 
تتبعها عواقب أعمق علــى المدى الطويل تتميز بخســائر غير 
قابلة لالســترداد مثل تفاقم الظروف الصحيــة المزمنة، وفقدان 

الوظائف والمهارات بشكل دائم وإفالس الشركات الصغيرة.
وبالنظر إلى المســتقبل، يخلــص التقرير إلى أنه فــي حالة عدم 
وجود موجة جائحة ثانيــة، يمكن أن يحدث انتعــاش معتدل في 
االقتصاد الروســي، مع توقع بعض الزخم اإليجابــي لدفع نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي إلى منطقة إيجابية فــي عام 2021 إلى 
2.7 %، وفي عام 2022 إلــى 3.1 %. ومع تضاؤل حالة عدم 
االستثمار حوالى 3 % في عام 2021.اليقين، من المتوقع أن يقود اســتهالك األسر االنتعاش، وسيزيد 

بدأت روسيا فتح حدودها واســتئناف الرحالت الجوية الدولية 
مع عدد قليل من الدول، على الرغم من أن إعادة الفتح بالكامل 
لم يتم طرحها بعد، ويتوقع إيغناتيف، أن تصل الخســائر بين 8 
و9 مليارات دوالر أميركي بحلــول نهاية العام 2020 الحالي، 
أي حوالى 90 % مــن إجمالي دخل الصناعة من المســافرين 

األجانب.

إغالق الحدود
وعلــى الرغم من الخســائر في صناعة الســياحة، بحســب “ذا 
موســكو تايمز”، فإن االقتصاد الروســي ككل، كان المســتفيد 
الصافي من إغــالق الحدود، كما يقــول االقتصاديــون. وينفق 
الروس علــى إجازاتهم في الداخــل أكثر مما تجنيــه الدولة من 

الزوار الدوليين.
في الواقع، قال االقتصاديون: إن روسيا كانت من أكبر الرابحين 
من عمليات إغالق الحدود في أوروبــا، وأدى عدم قدرة الروس 
على السفر إلى الخارج هذا الصيف إلى إبقاء أكثر من 30 مليار 
دوالر أميركي داخل البالد، والتي كانت ســتتدفق لوال ذلك إلى 
دول مثل تركيا وقبرص واليونان، أي ما يعادل 2 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي لروسيا، في حين كان من الممكن أن يوفر عدم 
وجود فرصة لإلنفاق في الخارج بالعملــة األجنبية بعض الدعم 
للروبل الروسي في بداية الصيف، في وقت كان الروس عادة ما 

يبيعون فيه الروبل بأعداد كبيرة للسفر خارج البالد.

ركود عالمي عميق
ومن المتوقع أن ينكمش نمــو الناتج المحلي اإلجمالي لروســيا 
لعام 2020، بنسبة 6 %، وهو أدنى مســتوى في 11 عاماً، مع 
انتعاش معتدل فــي عامي 2021 - 2022، وفقــاً للبنك الدولي، 
مدفوعاً بـ“كوفيد - 19”، الذي تســبب في ركود عالمي عميق، 
وأرجع البنك الدولي تراجع النمو االقتصادي الروســي بســبب 
تفاقم انخفاض أســعار النفط الخام التي انخفضت بنسبة 53 % 
بين كانــون الثاني/يناير وأيار/مايــو 2020. ومــن المتوقع أن 
يتقلص االستهالك المنزلي اإلجمالي بنســبة 4.9 %، وإجمالي 

استثمار رأس المال الثابت بنسبة 8 %.

قال ممثلو الصناعة، إن جائحة فيروس كورونا كّلفت روسيا 7 مليارات دوالر أميركي من عائدات 
السياحة المفقودة. وأوضح رئيس اتحاد السياحة الروسي، أندريه إيغناتيف، إلى وكالة إنترفاكس 
لألنباء، أن إغالق الحدود الروسية، الذي تم إدخاله في نهاية شهر آذار/مارس 2020، منع المسافرين 

األجانب من زيارة روسيا وأدى فعليًا إلى القضاء على دخل عام كامل لهذه الصناعة.
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صندوق النقد يتوقع انتعاشاً اقتصادياً للمنطقة

6.5 % العام الماضي، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 5 % 
أخرى هذا العام.

ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش االقتصاد 
اإليراني بنســبة 3.2 % العام المقبــل، ويرجع ذلك جزئياً 
إلى قدرة الحكومة المســتقبلية على إدارة أزمة الفيروس، 

وهو ما كافحت من أجله حتى اآلن.
وقــال مدير إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى في 
صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إّن “إيران كانت من 
أوائل الدول التي أصبحت بؤرة لفيــروس كورونا، ونحن 
اآلن في الموجة الثالثة من الوباء، الســيما في ظل اقتصاد 

كان أداءه ضعيفاً بسبب العقوبات األميركية”.

السعودية
عدّل صندوق النقد تقديراتــه القاتمة لالنكماش االقتصادي 
في الســعودية من 6.8 % إلــى 5.4 %، باعتبارها واحدة 

من أكبر منتجي النفط في العالم، ومن أكبر 20 اقتصاداً.
واتخذت المملكة خطــوة جريئة هذا العــام بمحاولة زيادة 
اإليرادات مــن خالل زيــادة ضريبــة القيمــة المضافة 3 

مرات إلى 15 %، وزيادة الرسوم الجمركية.

مصر
كانت مصر الدولة المختلفــة الوحيدة فــي المنطقة، حيث 
شــهدت نمواً متواضعاً بنســبة 3.5 % هذا العــام بعد نمو 
أكثر من 5 % ســنوياً على مدار العامين الماضيين، حيث 
ســاعدها انخفاض أســعار الطاقــة باعتبارها مــن الدول 

المستوردة للنفط.
ومع ذلك، ال تــزال مصر تواجه تحديات مع عدد ســكانها 

قبــل وقت طويل من انتشــار فيــروس كورونــا في جميع 
أنحاء العالم، كان العديد من دول الشــرق األوســط تكافح 
مع قضايا تتراوح بين انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو 

االقتصادي، وبين الفساد وارتفاع معدالت البطالة.

لبنان
توقع صندوق النقد الدولي، أّن يشهد االقتصاد اللبناني أحد 
أكبر االنكماشــات االقتصادية في المنطقة هــذا العام عند 
25 %، بعــد أن دفع الوباء البــالد إلى حافــة الهاوية فقط 
بعد موجة مــن الغضب المناهض للحكومة قبل أن ينتشــر 

الفيروس.
ويحتج اللبنانيون على فساد الحكومة ونقص النقد األجنبي 
والتضخم المفــرط واالنقطاع المســتمر للكهربــاء والفقر 
المتزايد. وانخفضــت العملة بنســبة 70 % مقارنة بنهاية 

العام الماضي، حيث يكافح الناس لشراء السلع األساسية.
كمــا أدى انفجار مدمــر في مينــاء بيروت الرئيســي، في 
أغســطس الماضي، إلى مقتــل 180 شــخصاً على األقل 
وإصابة أكثر مــن 6000 آخرين وتدمير أحيــاء بأكملها. 

وأسفر االنفجار عن تشريد مئات اآلالف من األشخاص.
وحذر صنــدوق النقد الدولــي من أّن “مخاطر الســيناريو 
األسوأ من المتوقع أن تلوح في األفق بشكل كبير، ال سيما 
بالنظر إلى الزيادات األخيرة في إصابات كوفيد - 19 في 

العديد من البلدان حول العالم التي أعيد فتحها”.

إيران
ســجلت إيران، على ســبيل المثــال، أعلى حصيلــة يومية 
للوفيات بسبب الفيروس مؤخراً. وانكمش اقتصادها بنسبة 

بانكماش  قّدر صندوق النقد الدولي، حدوث بعض االنتعاش االقتصادي، بعد توقعه سابقاً 
االقتصاد العالمي بنسبة 4.4 % في 2020

فبعد أن دفعت جائحة فيروس كورونا المستجد جميع دول الشرق األوسط تقريباً إلى ركود 
اقتصادي هذا العام، توقع صندوق النقد حدوث بعض االنتعاش، إذ من المتوقع أن تشهد 
النمو  من  مستوى  عمان،  وسلطنة  لبنان  دولتين،  باستثناء  األوسط  الشرق  دول  جميع 

االقتصادي العام المقبل، بحسب تقرير للصندوق صدر أخيراً.
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متوســط ســعر النفط بلغ 41.69 دوالراً أميركياً للبرميل 
في عام 2020، وسيرتفع إلى 46.70 دوالرا للبرميل في 

.2021

الفقر وساعات العمل
مــن جانبــه، قــدر البنــك الدولــي، أن الوبــاء المســتجد 
“كورونا”، قد تســــبب في ســـقوط مــــا بين 88 مليـون 
و114 مليون شـــخص في فقر مدقع حــوال العالم، والذي 
يُعّرف بأنه العيـــــش على أقل مــن 1.90 دوالر أميركي 

في اليوم.
من جانبها أفادت منظمة العمل الدولية، أن ســاعات العمل 
في الــدول العربية تراجعت بنســبة 1.8 % خــالل الربع 
األول من عام 2020، بما يعــادل نحو مليون وظيفة بدوام 

كامل.
2020، أي ما يعادل 6 ماليين وظيفة بدوام كامل.وقفز هذا الرقم إلى حوالى 10.3 % فــي الربع الثاني من 

الهائل، واستمرار ركود عائدات السياحة.

اإلمارات والعراق
في الوقت نفســه، ستشــهد البلدان األخرى المصدرة للنفط 
في الشرق األوســط - مثل اإلمارات - انكماشــاً اقتصادياً 
بأكثر مــن 6 % هذا العــام، بينما من المتوقــع أن ينكمش 
اقتصاد ســلطنة عمان بنســبة 10 %. وقال الصندوق، إّن 

العراق يواجه ركوداً بنسبة 12 %.

مصدرو النفط
في غضون ذلــك، قال صندوق النقــد إنّه مــن المتوقع أّن 
يشــهد مصدرو النفط األثرياء في الشرق األوسط انكماش 
اقتصاداتهم بنســبة 6.6 % في عام 2020. لكن يتوقع أن 
تشــهد دول الخليج معدل نمو اقتصادي يبلغ 2.3 % العام 

المقبل.
وذكر الصندوق أنه اســتند في توقعاته إلى افتراضات بأن 
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قال رئيس مجلس مدينة جبلة السورية أحمد 
قناديل، إن مجلس المدينة أنهى كافة األمور 
المتعلقــة بالبدء بمنطقة الصناعات الحرفية 
الجديدة والتي تقع بجانب معمل غزل جبلة 
الجديد. وأفاد، أن المنطقة الصناعية الجديدة 
يمكنهــا اســتيعاب الصناعــات الصغيــرة 
والمتوســطة، وتتموضع على مساحة تزيد 
علــى 123 دونماً. موضحاً أن المشــروع 
يهــدف إلــى تشــجيع التوســع بالصناعات 

الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى أنه سيكون منطقة حاضنة وجاذبة للصناعيين ومستقطبة للصناعات الصغيرة 
والمتوسطة والمنشآت الصغيرة.

ونوه قناديل، بأن المدينة الصناعية الجديدة ســتوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين، وكذلك ســتقوم بدعم الحركة 
الصناعية والتجارية للمدينة ما يساهم بتحريك الجمود الحاصل مؤخراً. وأشار إلى أن مجلس المدينة سيقوم بتوفير 
سكن بديل للمواطنين المتضررين من استمالك أراضي المنطقة الصناعية الجديدة، حيث سيقوم بإنشاء مساكن بديلة 

لهم بالتعاون مع مؤسسة اإلنشاءات العسكرية التي ستقوم بإنشاء هذه المساكن مطلع العام القادم 2021.

مدينة صناعية جديدة بالالذقية

قال الخبير في االقتصاد الهندسي محمد الجاللي، 
إن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تقارب 10 % 
بعد ارتفاع أسعار الحديد واإلسمنت ومواد البناء 
األخرى. وبيّن الجاللي في تصريح، أن أســعار 
البلــوك والبحــص والرمل ســترتفع بعد ارتفاع 
ســعر المازوت الصناعي بنسبة قد تتراوح بين 
10 % و15 % كــون الكســارات تعمــل على 
المازوت، الفتاً إلى أن تشــغيل معامل اإلسمنت 
ومكابــس البلوك كذلــك يحتاج إلــى المازوت. 

وأشــار إلى انخفاض نسبة المشاريع االستثمارية الجديدة الخاصة بالتطوير العقاري بسبب ارتفاع التكاليف، مبيناً 
أن االستثمار بالمجمل قد انخفض وكذلك االستثمار في المجال العقاري باستثناء المدن الجديدة.

وأوضــح أن تكلفــة بناء المتــر المربع الواحد حالياً بحدود 350 ألف ليرة وســطياً يضاف إليها األرض وفي حال 
وجود أقبية في البناء فإن التكلفة سوف تكون أكبر. ونوه إلى أنه في حال لم يصبح هناك ارتفاع في مستوى دخل 

المواطن لن ينشأ طلب على العقارات في األيام القادمة.

ارتفاع أسعار العقارات في سورية 10 %
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صرح مدير التعاون السكني في وزارة األشغال العامة 
واإلسكان في سورية، وليد يحيى، عن حل 200 جمعية 
ســكنية ودمج 100 أخرى في 40 جمعية مشهرة برقم 
جديد، مــع تحويل جمعيات أخــرى للرقابة والتفتيش. 
وقال: إن الجمعيات السكنية الحالية الفعالة هي التي لها 
مجالس إدارة وتعمل على تنفيذ مشاريعها وهي مستمرة 
في عملها، وهناك جمعيات متعثرة، وأخرى ليس لديها 

مجالس إدارة مكتملة ولديها مشاريع متوقفة لعدم حضور أعضاء مجالس إدارتها. الفتاً، إلى أن هناك 200 جمعية تم 
حلها مؤخراً، وذلك لعدم وجود مشاريع أو عدم اكتمال أعضاء مجالسها والتي تقل عن 100 عضواً.

وأكد يحيى، أن العدد اإلجمالي للجمعيات المشهرة في سورية بلغ 2500 جمعية. وبيّن أن الهدف من ذلك هو الدفع 
بقطاع التعاون السكني إلى األمام، ولتفعيل عمل الجمعيات السكنية وزيادة النشاطات في حركة المشاريع. إضافة إلى 
التركيز بشــكل رئيسي على ضرورة ممارسة أعضاء الجمعيات لدورهم الرقابي في اختيار مجالس اإلدارة. منوهاً 

إلى تحويل عدد من مجالس إدارة بعض الجمعيات المخالفة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

سورية تحل 200 جمعية سكنية وتدمج 100 أخرى

أعلــن العــراق مؤخراً، عن خطوة جديدة بشــأن مينــاء الفاو الكبير، 
الذي توقّف تنفيذه منذ وضع حجر األســاس للمشــروع، عام 2010، 
باســتثمارات 4.6 مليار يورو )5.4 مليار دوالر أميركي(. وكشــف 
وزيــر النقل، ناصر الشــبلي، عن قرب توقيع عقــد المرحلة األولى 
للميناء، مع شــركة دايوو الكوريّة، بعــد مباحثات مطّولة مع الجانب 
الكــوري، اتُِّفــق خاللها على أغلــب البنود، والوصــول إلى الصيغة 
النهائية، بما يخدم تطلّعات الشــعب العراقــي والحكومة. وتُقدَّر طاقة 
الميناء المخّطط إنشاؤه بنحو 99 مليون طّن سنوياً، ليكون واحداً من 

أكبر الموانئ المطلّة على الخليج، والعاشر على مستوى العالم.
وأّكد الشبلي، في بيان: أن الفريق العراقي المفاوض -الذي ضّم مهندسين وفنيّين وإداريّين وقانونيّين- نجح في إدارة 
المباحثات مع شــركة دايوو، لتحقيق أعلى المعايير الدولية الحديثة فيما يخّص عمل الموانئ. وأشــار إلى تخفيض 
األسعار إلى أدنى حدّ ممكن، مع اإلبقاء على المواصفات الفنّية العالية التي وضعها االستشاري اإليطالي. وقال: إن 
الوزارة تدرك حجم أهّمية ميناء الفاو الكبير بالنسبة للعراق على المستوى اإلستراتيجي، مثلما تدرك أهّمية المسؤولية 

الكبيرة التي تضطلع بها، لذلك جرى تسخير إمكانات الوزارة كافّةً، من أجل هذا اإلنجاز.
وتتضّمن المرحلة األولى من المشــروع، إنشاء النفق الذي يربط الميناء بخور الزبير، والطريق اإلستراتيجي الذي 

يربط الحدود العراقية مع الكويت.

مستجّدات مشروع ميناء الفاو الكبير في العراق
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أصــدر الملك ســلمان بن عبــد العزيز أمــراً ملكياً يعفي 
الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 
% ويفرض ضريبة جديدة بنسبة 5 % على التصرفات، إذ 
تتحرك الدولة الخليجية لتنشيط االقتصاد المتضرر جّراء 
انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد - 19. وينص األمر 
علــى رد مــا يتم دفعه بعد نفاذ األحكام الــواردة في األمر 
الجديــد من قيمة ضريبة القيمــة المضافة على المدخالت 
للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط االسترداد 

والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير 
اإلسكان. وبحسب القرار الجديد سيعتمد وزير المالية قائمة ـ تحدث دورياً ـ بأسماء أولئك المطورين.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان على تويتر، إن األمر الذي تم نشره عبر وسائل اإلعالم الحكومية يهدف 
إلى المساعدة في تحفيز النمو االقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين. أضاف: يهدف األمر الملكي إلى دعم 
أبناء الوطن وبناته والتخفيف عنهم، وتمكينهم من امتالك مســاكنهم، كما يســاهم في تنمية اقتصاد المملكة من خالل 
تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري. وقال األمر الملكي: إن الحكومة ستتحمل تكلفة ضريبة التصرفات العقارية 

عما ال يزيد عن مبلغ مليون لاير من سعر شراء المسكن األول للمواطن.

السعودية ُتخّفض ضرائب الصفقات العقارية

طرحت السلطات اإليرانية الخطة المبدئية إلنشاء أكبر  ميناء  
تجاري في مدينة جاســك شــرق  مضيق هرمز ، متوقعةً أن 
يصبح في غضون 10 سنوات مركزاً إقتصادياً وتجارياً في 
إيران. وأشار محافظ هرمزكان جنوب إيران، فريدون همتي، 
خالل اجتماع مجلس تطوير ســواحل مكران برئاسة النائب 
األول لرئيس الجمهورية وحضور عدد من المسؤولين، إلى 
أنه تم إقتراح الخطة المبدئية للميناء، وتقرر إتخاذ إجراءات 

فورية بالتنسيق مع وزارة الطرق ومنظمة اموانئ  و المالحة البحرية  ومنظمة اإلدارة والتخطيط. الفتاً إلى أن ميزة 
الميناء، هي أنه يبنى بجوار محطة  تصدير النفط  والمصافي الجديدة، موضحاً أنه في غضون 6 إلى 10 ســنوات، 
سيصبح مركزاً إقتصادياً وتجارياً على سواحل مكران، وأنه سيقام على مساحة 1300 هكتار، على أن تبدأ عمليات 

البناء في العام 2025، ويتم تدشينه في 2032، وستصل طاقته التشغيلية إلى 200 مليون طن حتى العام 2045.
وأضاف أنه في العام 2045، ستصل حاجة موانئ البالد إلى 629 مليون طن على األقل، وفي هذا الصدد من المتوقع 
أن يحظى هذا الميناء الكبير بدور مهم في المستقبل، حيث أنه يمكن لهذا الميناء أن يلبي إحتياجات إيران في مجال 

النقل وتصدير وإستيراد البضائع والدفاع المدني، واإلستقرار السكاني في منطقة مكران.

خطط لبناء ميناء تجاري شرق مضيق هرمز
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“فيمارنبيلت” أطول نفق مغمور بمياه البحر في العالم

البيئية والبلديات المحلية المشروع، بسبب مزاعم المنافسة غير 
العادلة والمخاوف البيئية والضوضاء.

 ومن المتوقع صدور حكم أولي قبل نهاية العام الجاري 2020. 
وبالرغم من عدم القدرة على إيقاف المشــروع أو تعديله بشكل 
كبير، فإنه قد يتطلب المزيد من الدراسات حول تأثيره، قبل بدء 

عملية البناء في ألمانيا.
منافس قوي

وقال كاسلوند: تم ترتيب المشــروع بطريقة تجعلنا نعمل لبضع 
ســنوات في الدنمــارك، قبــل أن نتمكــن من دخــول األراضي 

األلمانية.
ويرى مايكل ســفاني، من اتحاد الصناعــات الدنماركية، وهي 
إحدى أكبر منظمات األعمال في البالد، أن النقل ســيكون مفيداً 

للشركات خارج الدنمارك نفسها.
وفي الوقت الــذي أعربت فيه بعــض المجموعــات البيئية عن 
مخاوفها بشــأن اآلثار المترتبة على إنشــاء النفق، يعتقد مايكل 
لوفندال كورس، من الجمعيــة الدنماركية لحمايــة الطبيعة، أن 

المشروع سيكون له فوائد بيئية.
وأوضح كــروس: كجزء مــن نفق فيهمارنبيلت، ســيتم إنشــاء 
مناطق طبيعية جديدة وشعاب حجرية على الجانبين الدنماركي 
واأللمانــي، تحتــاج الطبيعة إلى مســاحة ولذلك ســيكون هناك 
مســاحة أكبر لها. وأضاف، أن الميزة األكبر ستكون في الفوائد 
التي ســتعود على المناخ، حيث ســيجعل القطارات منافساً قوياً 
أفضل حل للبيئة.للحركة الجوية، الفتاً إلى أن الشحن في القطارات الكهربائية هو 

يبلغ طول نفق “فيمارنبيلت” نحــو 18 كيلومتر، وهو أحد أكبر 
مشاريع البنية التحتية في أوروبا، حيث تزيد ميزانية إنشائه على 

7 مليارات يورو، أي ما يعادل 8.2 مليارات دوالر أميركي.
وعنــد اكتمــال اإلنشــاءات، يكــون النفــق المعروف باســم 
Fehmarnbelt Fixed Link بمثابة أطول نفق طريق وسكة 
حديد مشتركة في العالم، وســيتألف من طريق سريع بمسارين 
يفصل بينهما ممر خدمة، باإلضافة إلى اثنين من خطوط السكك 

الحديدية الكهربائية.
تأثير إيجابي

وقال المدير الفني لدى شــركة فيميرن إيه إس، المســؤولة عن 
المشروع،  جينس أوليه كاسلوند: تستغرق الرحلة من كوبنهاغن 
إلى هامبورغ حالياً حوالى 4 ســاعات ونصف، لكن بعد افتتاح 

النفق الجديد، تستغرق الرحلة نفسها ساعتين ونصف فقط. 
أضاف: الكثير من الناس يسافرون بين المدينتين بالطائرة، لكن 
في المســتقبل ســيفضلون ركوب القطار. ليس هذا وحسب، بل 
سيكون للنفق تأثير إيجابي بالنسبة لسيارات الشحن والقطارات، 
ألنه ســيخلق طريقاً برياً بين الســويد وأوروبا الوسطى، أقصر 

بمسافة 160 كيلو متراً مما هو عليه اليوم.
اآلثار البيئية

في عام 2008، وقعت ألمانيا والدنمارك اتفاقية لبناء النفق، ومن 
هنا جاءت الفكرة، إال أن األمر استغرق أكثر من عقد من الزمان 
إلقرار التشــريع الالزم من قبــل البلدين وإجراء دراســات عن 
اآلثار البيئية وغيــر ذلك. وعندما اكتملــت العملية على الجانب 
الدنماركي، عارض عدد من شــركات العبّارات والمجموعات 

بعد أكثر من 10 سنوات من التخطيط، بدأت شركة فيميرن إيه إس Femern A/S الدنماركية، العمل في 
مشروع لبناء أطول نفق مغمور في العالم، وهو نفق “فيمارنبيلت” الذي يربط الدنمارك وألمانيا أسفل بحر 
البلطيق. واستغرق التخطيط لبناء النفق الذي يبلغ انحداره 40 متراً تحت سطح البحر، نحو 12 عاماً، ومن 

المتوقع أن يستغرق إنشاؤه 9 سنوات، أي أنه من المقرر افتتاحه عام 2029، بحسب شبكة CNN بالعربية.
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تأثيرات متبانية لألزمة االقتصادية على النساء

بطالة النساء
ورأت الدراســة، أنــه “بنــاء علــى التحليــل الــذي أجرته 
الدراســة، من المتوقع أن يؤدي  االنكماش  بنسبة 25 % في  

الناتج المحلي  اإلجمالي الحقيقي من 2017 إلى 2020 إلى 
زيادة في نسبة بطالة النســاء من 14.3 % قبل األزمة إلى 
26 % بحلول أيلول/ســبتمبر الماضي. وهذا يترجم بزيادة 
63 % -مــن 81,200 إلــى 132,500 - في عدد النســاء 
العاطالت عن العمــل - أو زيــادة 51,300 امــرأة عاطلة 
عن العمل في حزيران/يونيــو 2020 مقارنة بعام 2018 / 

.2019
ووفق تقدير متحفظ لخروج النســاء من القوى العاملة - أي 

بغية تقديـــم دليل على كيفيــــة تأثير األزمة اإلقتصاديــة، 
علـــى كل مــــن النســــــــاء والـرجــــال، علـــى نـحـــو 
ـــف، أصـــدرت “هيئـــة األمم المتحــــدة للمــرأة”،  مختل
دراســـــة بعـنــــوان “النســــــاء على حافــــة االنهيــــار 
ـادي: تقييـــم التأثيــــرات المتبانيـــــة لألزمــــة  ـ االقتصـ
االقتصادية على النســـــاء في لبنان”، اســـتناداً إلى تحليل 
البيانات األولية، وتســــتخدم الدراســـــة البيانــات المتاحة 
على نحو عام، حول  التوظيف  واالقتصاد لفهم تأثير األزمة 
االقتصادية على مشاركة  المرأة  في االقتصاد بشكل أفضل، 
علمــاً انها كانت قبــل األزمة مــن بين أدنــى المعدالت في 

العالم”.

اعتبرت “ هيئة األمم المتحدة للمرأة “ في بيان لها، أنه “خالل أوقات األزمات، ثمة اتجاه إلى اعتبار 
أن السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين أمر ثانوي، وانه هدف يجب معالجته بمجرد انتهاء 
األزمة وتعافي النمو االقتصادي، لكن، في الواقع، إن اتخاذ خطوات نحو المساواة بين الجنسين 

أمر بالغ األهمية لمعالجة االستقرارين االجتماعي واالقتصادي.
وقالت الهيئة،إن  النساء  هن جزء من أي تعاف أو حل، والحال ان دعم النساء لالنخراط في االقتصاد 
بأعداد كبيرة من شأنه توسيع القاعدة الضريبية في  لبنان  ودعم االستدامة المالية لبرامج الضمان 

االجتماعي في لبنان، في موازاة تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين أيضاً.
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أســس مجتمع أكثر مســاواةً وإنصافاً، يراعي بشكل كامل 
القيمة اإلنتاجية وحقوق المرأة. يبدأ هذا بتدخالت سياســية 
وبرامجية مدروســة في المجاالت السياســية واالقتصادية 

واالجتماعية في البالد”.
لذلك، تحدد الدراســة أجنــدة إصالحية تدريجية للمســاعدة 
في تخفيف هذه الخســائر وتعرض لتدابير سياسية لتحسين 
حياة النساء في لبنان وسبل عيشهن، وتدعو إلى إصالحات 
للحد من التفاوتات الهيكلية وتحقيق استقرار أكبر ولضمان 
توزيع النمــو بالتســاوي )وإعــادة توزيعه حيثمــا أمكن(، 
سياســات اجتماعية تهدف إلى الحد من عدم المســاواة في 
الوصول إلى الفئات السكانية األكثر ضعفاً، وال سيما النساء 
وتغييرات أساســية في اقتصاد الرعاية. وتدعو هيئة  االمم 
المتحدة  للمرأة  الحكومة اللبنانية  لتطبيــق هذه االصالحات 

المهمة.

تمكين اقتصادي للمرٔاة
في ســياق مــواٍز، ٔاصــدر البنــك الدولــي تقريــراً بعنوان 
“المشاركة االقتصادّية للمرٔاة في العراق واالردن ولبنان” 
يسلّط من خالله الضوء على مشاركة القوى العاملة النسأيّية 

في العراق واألردن ولبنان.
ويُعتبر التقرير بمثابــة مبادرة بين البنك الدولي ومٔوسســة 
التمويل الدولّية بالتعاون مع حكومات كندا والنرويج، حيّث 
تّم توفيره كجزء من منشــأة تؤّمن مســاعدات تقنّية للبلدان 
المذكورة آنفاً لتعزيز التمكين االقتصــادي للمرٔاة والفرص 
المتاحــة لها، كمــا وتعمــل كمحفّز تجــاه مجتمعــات ٔاكثر 
شموالً واستدامة وســالماً، حيث يســتفيد الجميع من النمو 

االقتصادي.
وذكر التقرير، ٔاّن تحســين المشــاركة االقتصادّية للمرٔاة 
في منطقة الشــرق االوسط وشــمال افريقيا يسهم في نّمو 
شــامل، علماً ٔاّن المرٔاة تســهم بنســبة 18 % مــن الناتج 
المحلّي االجمالي في المنطقة، مقارنةً مع متوسط عالمي 

عند 37 %.

القوى العاملة النسائية
وفي هذا الســياق، علّق التقرير، ٔان زيادة مشاركة القوى 
العاملة النسائية لمســتويات توازي مســتويات المشاركة 
عند الذكور قد يعّزز الناتج المحلّي االجمالي في المنطقة 
47 %. وذكــر التقريــر، ٔاّن منطقة الشــرق االوســط  بـ

النساء اللواتي لم يعدن يبحثن عن وظائف - من المتوقع أن 
يصل الرقم إلى ما يقارب 40,000 بحلول تشــرين األول/
اكتوبر 2020 المنصــرم. وبالتالي، يمكــن توقع انخفاض 

عدد النساء العامالت بمقدار 22 %.
ومع ذلك، فــإن اآلثار اإلجمالية لفقدان العمــل المتوقع، في 
موازاة ارتفــاع  الركود االقتصادي  الــذي تعاني منه بعض 
النســاء )أي أولئك اللواتي يخرجن من ســوق العمل( تعني 
أن عدد النساء اللواتي ال يعملن )كنسبة من إجمالي السكان 
اإلناث في البالد( قد ارتفــع بمقــدار 106,750. يمثل هذا 
عدد النساء اللواتي كن يعملن في السابق ولكنهن توقفن عن 
العمل ألنهن إما فقدن وظائفهن أو خرجن من ســوق العمل 

تماماً.

خفض حدة  العنف
وأوضحت الدراســة، أنه “من شــأن هذا االنخفاض الكبير 
في مشاركة المرأة في االقتصاد ان يكون له تأثير اجتماعي 
واقتصادي عميق على لبنان. لقد ثبت أن مشاركة المرأة في 
االقتصاد تؤدي إلى إنشــاء مجتمعات أقوى وأكثر شموالً، 
وعلى مســتوى األســرة والمجتمــع المحلي، فــإن وصول 
المرأة إلــى األماكــن العامة والتوظيــف، يعد مدخــالً بالغ 
األهمية لضمان وصولها إلى  الرعاية الصحية  و المعاشات  
التقاعديــة وغيرهــا مــن أساســيات الحمايــة االجتماعية 
الرئيســة، بينما تعمل المرأة أيضاً كوســيط حاســم لتعزيز 

اتخاذ القرار وخفض حدة  العنف”.
وقالت رئيســة مكتب هيئة األمم المتحدة للمــرأة في لبنان، 
راشــيل دور- ويكس: “إذا قمنــا بجمع هــذه العوامل، فإن 
اآلثار المعقــدة لألزمــة االقتصاديــة ووبــاء “كوفيد 19” 
واالنفجار األخير في بيروت، لن تؤدي إال إلى تفاقم مواطن 
الضعف الموجودة سابقاً، والتي تواجهها النساء بالفعل، ما 
يجعل الحياة أسوأ بالنسبة لمعظم النساء اللبنانيات، ال سيما 
اللواتي يعانيــن بالفعل من آثار تمييز متعــدد الجوانب - أي 
النســاء المهاجرات والالجئــات، والنســاء ذوات الحاجات 
الخاصة، والعديــد من النســاء اللواتي يعشــن بالفعل على 

الهامش ويعتبرن غير مرئيات”.

التفاوتات الهيكلية
وختمــت: “مع ذلــك، وبينما يركــز المجتمــع الدولي على 
اإلصــالح واإلنعــاش، هنــاك أيضاً فرصــة إلعــادة بناء 

61



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

طفل” )المزيد من العوائق المتعلقــة برعاية األطفال والتي 
من الممكن ٔان تٔودّي ٕالى مغادرة المرٔاة لسوق العمل(.

ؤاشار التقرير، ٕالى ٔاّن العوائق التي تواجهها المرٔاة تتوّزع 
على 3 مساهمات للمســاواة بين الرجال والنساء: الجوانب 
القانونيــة، والمٔوسســات غير الشــرعية، واألســواق. وقد 
ٔاوضــح التقريــر، ٔاّن الجوانــب القانونيــة تُعنــى بالقوانين 
واألنظمة التي يمكن ٔان تعّزز ٔاو تحمي ٔاو تحّظر المشاركة 
االقتصادية للمرٔاة، وتضمن حقها فــي العمل في الظروف 
نفســها التي يتمتّــع بها الرجل، ؤان تســاهم نفس مســاهمة 

الرجل في االقتصاد.

تفاعالت ٕاجتماعية
ٔاضاف التقرير، ٔايضاً ٔاّن المٔوسســات غير الشــرّعية هي 
مجموعة من االجراءات التي تشــّكل تفاعــالت ٕاجتماعية. 
كما وذكر التقريــر، ٔان التصــورات والمواقــف والعادات 
المشــتركة قد تحدّد ما ٕاذا كان ينبغي على الرجال والنســاء 
الزواج وفي ٔاي ســن، والدور الذي ســيلعبه كل منهما بعد 
الــزواج )بما في ذلك تقاُســم األعمــال المنزليــة وترتيبات 
الرعاية(. ٕاضافــة ٕالى ذلك، ٔاوضــح التقرير ٔاّن األســواق 
تتمحور حــول توافر وجــودة فــرص العمل، ٕاضافــة ٕالى 
خصأيص البنية التحتية للرعايــة والنقل، والتي تلعب دوراً 

في التأثير على قدرة المرٔاة في الحصول على فرص عمل.

تطوير المهارات
وفي ســبيل االطالع على المزيد من التفاصيل، فقد ٔاوضح 
التقريــر ٔاّن الشــابات يصادفــن الحواجز عندما يبــدٔان في 
تطوير المهارات والمعرفة الالزمة لدخولهن سوق العمل. 
ومن العوائــق االخرى التــي تواجهها المــرٔاة عند محاولة 
الدخول أو البقاء في سوق العمل، والتي تمنعها من الوصول 
ٕالى الفرص االقتصادية، هي التحّرش في مكان العمل وفي 
وســأيل النقل العام، حيث تعاني ثلث النســاء اللبنانيات من 
التحّرش اللفظي، في حين تتعّرض امــرٔاة واحدة من كل 5 

نساء لإليذاء الجسدي.
وفــي الســياق نفســه، كشــف التقريــر عــن ٔاّن معــدالت 
المشاركة تنخفض بالنســبة للمرٔاة المتزوجة، بسبب مزيج 
بين التفضيالت، وتوقّــع االنجاب، والمعاييــر االجتماعية 
حول ٔادوار المرٔاة ومســٔوولياتها. ؤاشــار التقريــر ٕالى ٔاّن 
النســاء المتزوجــات اللواتــي يختــرن العمــل على عكس 

وشــمال ٔافريقيا تتمتّع بأدنى معدّل مشــاركة للقوى العاملة 
النســائية في العالم عند 21 %، ضمن النساء المنخرطات 
في ســوق العمل واللواتــي تتــراوح ٔاعمارهن بيــن الـ15 
والـ64 سنة. ٔاضاف، ٔاّن نسبة مشاركة النساء في لبنان هي 
عند 26.3 %، ما يضعه في المركــز 17 بين بلدان منطقة 
الشرق االوسط وشمال ٔافريقيا، ٔاي قبل بعض دول المنطقة 
)العراق، واالردن ومصر، وٕايــران، والمغرب، والمملكة 
العربية الســعودية(. وبعض دول خــارج المنطقة )كالهند 

وباكستان(.

ٔانشطة ٔاقل ٕانتاجية
ؤاشــار تقرير البنك الدولي، ٕالى ٔاّن النســاء األصغر ســنّاً 
في لبنان يتمتّعن بنسبة مشــاركة ٔاعلى من النســاء اللواتي 
تجاوزت أعمارهن ســن الـ45، كمــا ؤاّن النســاء اللواتي 
تتراوح ٔاعمارهن بيــن 15 و44 عاماً لديهــن فرصة ٔاكبر 
بمرتين ٔان يشاركن في سوق العمل مقارنةً مع النساء البالغة 

ٔاعمارهن بين 45 و64 عاماً.
ٔاضاف، ٔان ثلثي النســاء اللبنانيات اللواتي يتمتّعن بمستوى 
تعليم عاٍل يعملــن ٔاو يبحثن عن وظيفة، علمــاً ٔاّن هذه الفئة 
من النساء تشّكل حوالى 31 % من ٕاجمالي النساء في لبنان. 
باالضافة ٕالى ذلك، فقد ذكر التقرير أّن النساء المنخرطات 
في سوق العمل يملن ٕالى المشاركة في ٔانشطة ٔاقل ٕانتاجية، 
حيث ٔاّن ٔاكثر من ثلثي النســاء اللبنانّيــات يعملن في قطاع 

الخدمات )خاصةً القطاع العام والتوظيف المحلّي(.
وفي هذا الســياق، ٔاضاف التقرير، ٔاّن المرٔاة اللبنانّية تميل 
ٕالى العمل في وظائــف ذات ٔاجور ٔاقل وعلى ٔاســاس عقود 
ثابتة، مشــيراً ٕالى ٔاّن ٕاحتمال حصولها على وظأيف ٕادارية 

ٔاو مناصب عالية ٔاقل حتماً.

قيود دائمة
من منظار آخر، كشــف تقريــر البنك الدولي عــن 4 نقاط 
ل تواجهها النســاء، والتي قد تٔودّي ٕالى مغادرة البعض  تحوُّ
منهن ســوق العمل ٔاو عــدم دخوله ٔابداً. وبحســب التقرير، 
فٕاّن نقاط التّحــول هذه تنطوي على “اســتعداد” )انتقال من 
المدرسة ٕالى العمل(، و“الدخول والبقاء” )مواجهة عوائق 
عدة، قد تمنعهن من دخول سوق العمل ٔاو ٕالى الخروج منهّ 
ٕاذا شــّكلت هذه العوائق قيوداً دائمــة(، و“الزواج” )عوائق 
ٕاضافية بســبب القيــود االجتماعية والقانونيــة(، و“ٕانجاب 
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الذي قدمته الحكومات لتعويض إغــالق أماكن عمل خالل 
الجائحة، يعادل 5.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي 

في أول 9 أشهر من عام 2019.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السادس عن تأثير الجائحة 
على عالم العمل، “يســتمر إغالق أماكن عمــل في إحداث 
اضطراب بســوق العمل فــي أنحــاء العالم ما يــؤدي لفقد 

ساعات عمل أعلى من تقديرات سابقة”.
وقالــت الوكالــة التابعــة لألمــم المتحــدة إن العمــال فــي 
االقتصادات النامية والناشئة، السيما العمالة غير الرسمية، 
تأثروا على نطاق أوسع من األزمات الســابقة، مشيرة إلى 

أن التراجع في أعداد العامالت أكبر منه من العمال.
ففــي الربع الثانــي فقط، تشــير التقديــرات المعدلــة لفقد 
17.3 % مــن ســاعات العمــل عالمياً، ما يــوازي 495 
مليون وظيفة بدوام كامل مقابل تقديرات سابقة عند 14 %، 

ما يعادل 400 مليون وظيفة بحسب التقرير.
وأضــاف التقرير، أنه مــن المتوقع أن تبلغ ســاعات العمل 
الضائعة 12.1 % في الربع الثالث، ما يوازي 345 مليون 
وظيفة. وعالوة على ذلك، التوقعــات المعدلة للربع األخير 

تشير إلى آفاق أكثر قتامة عن التقديرات السابقة.
وتابع: أن الفاقد في ساعات العمل في الربع األخير من عام 
وظيفة بدوام كامل مقارنة بها قبل عام.2020 يتوقع أن يصل إلى 8.6 % مــا يوازي 254 مليون 

المعاييــر االجتماعية، قد يعانين من العنــف المنزلي نتيجة 
لذلك. بالتوازي، تواجه األمهات المزيد مــن الحواجز ٔامام 
المشــاركة في ســوق العمل، كاألعمال المنزليــة، وتوفير 
رعاية األطفال )النوعية، وســهولة الوصول، والقدرة على 
تحّمل التكاليف(، وغيرها من العقبــات التي تمنع األمهات 

من دخول سوق العمل ٔاو البقاء فيه.

تحسين الفرص
ٔاخيراً، كشــف البنك الدولي عن بعــض التدابير التي ينبغي 
اتخاذها في المستقبل لتحســين الفرص االقتصادية للمرٔاة، 
وهي مراجعة بعض األنظمــة والقوانين، لمعالجة مخاوف 
ســالمة المرٔاة في وســائل النقــل العــام، وتصحيح بعض 
المفاهيــم الخاطئة في المعايير االجتماعيــة، والقضاء على 
التمييز بين الرجال والنساء في العمل والتحّرش الجنسي في 

ٔاماكن العمل واألماكن العامة.

النساء دفعن الثمن
من جانبها، قالت منظمة العمل الدولية، إن الدخل من العمل 
انخفض بحســب تقديراتها نحــو 10.7 % حــول العالم أو 
بواقع 3.5 تريليون دوالر أميركي في أول 9 أشهر من عام 
2020، مقارنة مع الفترة نفســها من العام 2019 الماضي. 
وذكــرت المنظمــة، أن الرقم الذي ال يشــمل دعــم الدخل 
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الدعم وسعر الصرف شرطان لصندوق النقد الدولي

وإصالح الكهربــاء، باالضافــة الى اقرار مجلــس النواب 
قانون يضمن استقاللية الهيئة القضائية، وقانون المشتريات 
العامة الجديــد، واالنتهاء من التدقيق الجنائي في حســابات 

مصرف لبنان الجارية حالياً.

تراجع العجز
وفيما توقع معهد التمويل الدولي تراجع العجز في الحساب 
الجاري، فــي ظّل انهيــار الطلب المحلي مــن 11.5 مليار 
دوالر الــى 3.1- مليارات دوالر، اي بنســبة 22.2 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي في 2019، إلى 10.3 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي فــي 2020، اّكد اّن تراجع صافي تدفقات 
رأس المال سيعّوض االنخفاض الحاصل في عجز الحساب 
الجاري. وفــي النتيجــة، رّجــح ان تنخفــض االحتياطات 
الرســمية للبنك المركزي بنحو 12 مليار دوالر إلى 19.6 
مليار دوالر في نهايــة العــام 2020، مقدّراً أّن مــا ال يقّل 
عن 18 مليار دوالر من األصــول المتبقية لمصرف لبنان 
بالعمالت األجنبية، هي احتياطي إلزامي للمصارف، والتي 

ال يمكن للبنك المركزي استخدامها.

الفساد المستشري
واّكد التقرير، اّن العجز المالي ســيبقى كبيراً بسبب انهيار 
إيرادات الدولة، وذلك بنســبة 10.3 % مــن الناتج المحلي 
في 2020 مقارنة مع 11.9 % في 2019. كما قدّر ان تبلغ 
نســبة الدين العام من الناتج المحلي االجمالي 94.1 % في 

أّكد معهد التمويــل الدولي في أحدث تقرير لــه، امكانية ان 
يصنّف لبنان كدولة فاشــلة، فــي ظّل غيــاب اإلصالحات 
السياســية واالقتصادية، الفتاً الى اّن االنفجــار الهائل الذي 
حصل في مرفأ بيروت، باالضافة الى الشــلل السياسي أدّيا 
الى تعميق نســبة االنكماش في االقتصاد إلى 26.6 % لهذا 

العام، مقارنة مع 6.8 % في 2019 و1.9 % في 2018.
واوضــح اّن االنكمــاش الكبيــر فــي اإلنتــاج واالنخفاض 
الهائل في سعر صرف العملة المحلية في السوق السوداء، 
ســيؤديان الى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي من 52 مليار 
دوالر فــي العــام 2019 إلــى 31 مليــار دوالر فــي العام 
2020. مشــيراً الى اّن معدل التضخم في مؤشــر أســعار 
المستهلك بلغت 91.3 % في 2020 مقارنة مع 2.9 % في 

.2019
 

فشل متكرر
وذكر معهد التمويل الدولي، اّن صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي وغيرهما مــن المانحين الرســميين، يحجمون عن 
تقديم الدعم المالي الى لبنان، بســبب الفشل المتكرر للطبقة 
السياسية في تنفيذ السلة المطلوبة من اإلصالحات، معتبراً 
انّه يمكــن اســتئناف المفاوضات بيــن الســلطات اللبنانية 
وصنــدوق النقد الدولي وتخّطي كافة االشــكاليات الســابقة 
ونقاط الخالف، في حال تم تشكيل حكومة جديدة متخصصة 
ومســتقلة، والتي يجب ان تبدأ فوراً فــي تنفيذ اإلصالحات 
الماليــة والهيكليــة، بمــا في ذلــك إصــالح النظــام المالي 

الدولي،  التمويل  معهد  في  االقتصاديين  كبير  إعتبر 
حول  اتفاق  الى  سيتوصل  لبنان  اّن  ايراديان،  غربيس 
آجاًل،  أم  الدولي عاجاًل  النقد  إنقاذ مع صندوق  برنامج 
الوحيد ألي حكومة جديدة، مهما كان  الخالص  الّنه 
الدولي  النقد  صندوق  اّن  موضحًا  لونها.  أو  شكلها 
سعر  وتوحيد  المحروقات،  عن  الدعم  رفع  سيشترط 
من  أقّل  يبلغ  ان  رّجح  الذي  المحلية،  العملة  صرف 
6000 ليرة مقابل الدوالر األميركي، في حال تّم تنفيذ 
االصالحات المطلوبة، وحصل لبنان على الدعم المالي 

من المجتمع الدولي.

غربيس ايراديان
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يجب ترشــيد دعمها، باســتثناء القمح الذي ال يشّكل دعمه 
مشكلة كبرى. وكشــف اّن صندوق النقد الدولي ال يمكن ان 
يوافق عبر أي برنامج إنقاذ ســينفذه في لبنان على مواصلة 
الدعم، وبالتالي فإّن هذا االمر سيحصل عاجالً أم آجالً، إاّل 
اّن رفع الدعــم، بعد الحصول على دعــم مالي من صندوق 
النقد وتعزيز احتياطي مصرف لبنان، لن يكون تداعياتهما 
ســلبية على غرار رفعه اليوم، مشــدّداً، علــى ضرورة ان 
يقابل رفع الدعم، تفعيل لشــبكة الحماية االجتماعية لألُسر 

االكثر حاجة.

توحيد أسعار الصرف
وعن مسار ســعر صرف العملة المحلية، قال ايراديان، اّن 
سعر الصرف سيستعيد تعافيه عند البدء في تطبيق برنامج 
صنــدوق النقــد الدولي، والحصــول على أموال “ســيدر” 
التي ستعّزز النمو االقتصادي وتُعيد الثقة للقطاع الخاص، 
ألنّها مخّصصة لتنفيذ مشاريع اســتثمارية في القطاع العام 
والخاص. متوقعاً ان يرتفع سعر صرف الليرة بعد 3 اشهر 
من انطالق برنامج االنقاذ، والبدء فــي تنفيذ االصالحات، 
الى أقّل من 6000 ليــرة مقابل الدوالر. كما اشــار الى اّن 
صندوق النقد ســيطالب ايضــاً بعد 3 أو 4 اشــهر من تنفيذ 
برنامجه، بتوحيد اســعار الصــرف المعتمدة، أي الســعر 
الرسمي 1500 وســعر المنصة 3900 والسوق السوداء، 
5500 ليرة.مرجحــاً ان يكون الســعر الموّحــد عند حوالــى 5000 او 

2020 مقارنة مع 175 % في 2019.
واعتبــر التقريــر، اّن اإلصــالح االقتصــادي والحــدّ من 
حصــول المزيد مــن التدهــور ســيتطلبان معالجة الفســاد 
المستشــري في لبنان بشــكل جــذري، وذلك عبــر وجود 
إرادة سياسية قوية إلنشــاء مؤسســات فعّالة تعّزز النزاهة 
والمساءلة في كافة مؤسســات القطاع العام، مشيراً الى اّن 
اســتقاللية النظام القضائي غالبــاً ما تتعــّرض للتحدّي من 

خالل التدّخل السياسي.

انتشال لبنان من أزمته
واوضح ايراديــان، اّن الوضــع االقتصــادي والمالي في 
البالد بلغ القعر، ولم يعد أمام لبنان ســوى فرصة التوصل 
الى برنامج انقاذ مع صندوق النقد الدولي وتشكيل حكومة 
متخصصة، لتطبيق االصالحــات المطلوبــة، مؤّكداً، اّن 
أي رئيس حكومة مقبــل، ليس أمامه ســوى صندوق النقد 
الدولي النتشــال لبنــان من أزمتــه، وهذا أمــر واقع، لكن 
توقيته مــا زال مجهوالً، قــد يتــّم التوصل الــى اتفاق مع 
صنــدوق النقد الدولــي قبل نهاية العــام او مــع بداية العام 

المقبل.
وشــدّد ايراديــان علــى اّن الدعــم على الســلع االساســية 
المســتوردة ال يمكن ان يســتمّر وال قدرة لمصــرف لبنان 
على االستمرار به، مشــدّداً على ضرورة رفع الدعم على 
المحروقات بشــكل خاص أو على االقّل دعمها وفقاً لسعر 
صرف الـ3900 ليرة، كذلــك االمر بالنســبة لالدوية التي 
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انكماش الناتج المحلي اللبناني بحسب “بلومبيرغ”

اإلجمالي في مســح حزيران/يونيــو الماضي. كمــا توقّع كل من 
المشاركين أن يراوح العجز في المالية العامة ما بين 4,7 % من 
الناتج المحلــي اإلجمالي و15,3 % من الناتــج المحلي اإلجمالي 
في 2020، في حين بلغ متوسط العجز في المالية العامة 12,2 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي هذه السنة.
 

انكماش اقتصادي
إلى ذلك، توقّع الخبراء االقتصاديون أن يبلغ العجز في الحســاب 
الجاري معــدل 16,6 % من الناتج المحلــي اإلجمالي هذا العام، 
مقارنة بتوقع ســابق لعجــز نســبته 16,9 % من الناتــج المحلي 
اإلجمالــي فــي مســح حزيران/يونيــو 2020. فيما توقــع جميع 
المشاركين في المســح أن يراوح العجز ما بين 11 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي و26,3 % من الناتج المحلي في العام 2020.
وأظهرت نتائج المســح، أن متوّســط العجز في الحساب الجاري 
ســيصل إلى نحو 15 % من الناتج المحلي اإلجمالــي هذا العام. 
كذلــك، أظهــر المســح، أن الخبــراء االقتصاديين أشــاروا الى 
أن نســبة احتمال دخول لبنان في انكماش اقتصادي في األشــهر 
احتمال انكماش االقتصاد ما بين 80 % و90 %.الـ12المقبلــة بلغــت 85 %. كما راوحــت توقعاتهم حول نســبة 

أشــارت نتيجة المســح الذي أجرتــه “بلومبيرغ”، 
إلى توقع بلوغ متوســط )median( انكماش الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي في لبنان نسبة 15 % هذا 
العام، مقارنة بمتوسط انكماش سابق بلغ 12 % في 
مســح حزيران/يونيو 2020. وتســتند نتائج المسح 
الى آراء 7 خبراء ومحلّلين اقتصاديين مستقّرين في 
لبنان وخارجه. وقد أجرت وكالــة “بلومبيرغ” هذا 

اإلستطالع خالل أيلول/سبتمبر 2020.
 

مؤشر أسعار المستهلك
كذلك، توقّع المشــاركون في المســح أن يبلغ معدل 
التضخم 59,2 % في العــام 2020، مقارنة بتوقع 
ســابق بلغ نســبة 22 % في مســح حزيران/يونيو 
2020. وقــد اختلفــت آراء الخبــراء االقتصاديين 
المشــمولين في المســح حيال اتجاه مؤشــر أسعار 
المســتهلك في العام 2020، إذ راوحــت توقّعاتهم 
مــا بيــن 17% و100 %، فيما توافــق 71,4 % 
من المشــاركين في المســح على أن معدل التضخم 

سيراوح ما بين 40 % و100 % في 2020.
وأظهرت نتائج المســح أن متوّســط معدل التضخم 
بلــغ 45 % للعام 2020، مقارنة بمتوســط 17 % 

في المسح السابق.
 

عجز المالية العامة
توازياً، توقّع الخبــراء االقتصاديون أن يبلغ العجز 
في الماليــة العامة في لبنــان معــدل 11,6 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي في 2020، مقارنة بالتوقع 
الســابق الــذي بلــغ 11,9 % مــن الناتــج المحلي 

توّقع مسح أجرته وكالة بلومبيرغ Bloomberg بناء على توّقعات خبراء ومحّللين اقتصاديين عن آفاق 
اإلقتصاد اللبناني أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 17,8 % في العام 

2020، مقارنة بتوّقع سابق النكماش بنسبة 12 % هذا العام في مسح حزيران/يونيو 2020.
وقد راوحت التوّقعات الفردية للمحّللين ما بين انكماش بنسبة 12 % و25 %، في حين جرى التوافق 
باإلجماع بين 57 % من المشاركين في المسح على أن يتراجع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في 

لبنان بنسبة تراوح ما بين 15 % و25 % هذه السنة
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انفجار مرفأ بيروت ... أكبر االنفجارات غير النووية

في مجال هندســة االنفجارات والصدمات بجامعة شيفيلد، 
إن “الكارثة التي ضربت بيــروت كانت مدمرة وحدثاً غير 
مســبوق ألنه لم يتم توثيق مثل هذا االنفجار الضخم بشــكل 

جيد من قبل”.
وأشار إلى أنهم أرادوا استخدام خبرتهم الهندسية “للمساعدة 
في االســتعداد لمثل هذه األحداث، وإنقاذ األرواح، في حالة 
حدوثها مرة أخرى … والتنبؤ بشــكل أكثر دقة بكيفية تأثر 
المباني المختلفة، وأنواع اإلصابــات، التي من المحتمل أن 

تكون على مسافات مختلفة عن االنفجار”.
سحابة ضخمة

الجدير بالذكــر أن االنفجــار كان ناجماً عن حريق أشــعل 
أطناناً مــن مادة نترات األمونيوم شــديدة االنفجــار، والتي 
كانت مخزنة فــي الميناء، إذ أعقبه حدوث ســحابة ضخمة 

غطت سماء العاصمة.
ودمر االنفجــار حوالى نصف المباني في بيروت، وشــرد 

أكثر من 250 ألف شخص.
وذكرت، صحيفة نيويورك تايمز، أن الصوامع التي تحوي 
تعرضت ألضرار بالغة.حوالى 85 % من مخــازن القمح في البــاد، إما دمرت أو 

حلل مهندســون، من جامعة شــيفيلد في المملكــة المتحدة، 
بيانــات أكثر مــن 16 مقطع فيديــو التقطت أثنــاء الحدث، 
لتقدير قوة االنفجار، وتوصلوا إلى اســتنتاجات تظهر مدى 

هول الكارثة التي وقعت في ذلك اليوم.
هيروشيما 2020

ويشير الباحثون، بحســب بيان للجامعة، إلى أن االنفجار، 
الذي أدى لوفاة نحو 180 شخصاً وأصاب أكثر من 6 آالف 
آخرين، يعادل انفجار ما بين 550 إلى 1200 طن من مادة 
“تي أن تــي”، وحوالــى 5 % من قوة القنبلــة النووية التي 

ألقيت على هيروشيما في عام 1945.
وفي غضــون أجزاء مــن الثانية، أطلق انفجــار بيروت ما 
يقرب من 1 غيغاواط/ في الســاعة من الطاقة، وهو مقدار 
الطاقة التي يتم إنتاجها في ســاعة واحدة بواسطة 3 مايين 
لوح شمسي، و412 توربينا للرياح، و110 مايين مصباح 
LED. وقــال، المهندســون، إنه “أطلق كمية مــن الطاقة، 
في غضون أجزاء من الثانية، تكفــي لتزويد أكثر من 100 

منزل بالكهرباء لمدة عام”.
حدث غير مسبوق

وقال المشرف على الدراسة، ســام ريجبي، وهو محاضر 

الرابع  وجدت دراسة حديثة، نشرت نتائجها مؤخراً، أن االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، يوم 
من آب/أغسطس 2020، هو أحد أكبر االنفجارات غير النووية في التاريخ، وأطلق كمية هائلة من 

الطاقة تكفي لتزويد 100 منزل بالكهرباء لمدة عام.
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التداعيات االقتصادية للحرب في سورية على لبنان

المقــدّم من المجتمــع الدولــي والمنظمات اإلنســانية، فإّن 
األوضاع على األرض في منطقة المشرق ال تزال صعبة. 
وال توفّر شبكات األمان االجتماعي الضعيفة سبل الحماية 
للمواطنين العراقيين واألردنييــن واللبنانيين إلى حد كبير 

من الصدمات االقتصادية.
نقص الخدمات

ويعاني الالجئون والمجتمعات المضيفة لهم على الســواء 
من نقــص الخدمات، الذي يــؤدي في أغلــب األحيان إلى 
اتخــاذ بدائل قصيــرة األجل مثــل ُموِلّدات الديــزل، ونقل 
إمدادات المياه بالشاحنات الصهريجية، وكالهما قد يكون 
محفوفاً بالمخاطر وأكثر تكلفة بثــالث مرات من خيارات 

الشبكة العامة.
وتقّل سنوات الدراســة التي يحصل عليها أطفال الالجئين 
بمقــدار 5.4 ســنوات عمــا يتلقّــاه نظراؤهم فــي البلدان 
المضيفة فــي لبنان، و3.7 ســنوات فــي األردن، وهو ما 
يُعزى إلى حــد كبير إلى انخفاض معــدل االلتحاق بالتعليم 

الثانوي والعالي.
وقــال المدير اإلقليمي لدائرة المشــرق في البنــك الدولي، 
ساروج كومار جاه: كان التأثير االقتصادي العام للصراع 
الســوري على العراق واألردن ولبنان عالياً بشــكل غير 
العالم في العقود القليلة الماضية.متناســب، مقارنة بالحاالت المماثلة فــي أماكن أخرى من 

وأفــاد تقرير صــادر عــن البنك الدولــي، يحمــل عنوان 
“تداعيات الحرب: اآلثار اإلقليمية للصراع في سورية”، 
أّن تداعيات الصراع الســوري على دول المشرق العربي 
شــملت زيادة في معدالت الفقر وأعباء الديــون، وتدهور 
أسواق العمل، خصوصاً للشــباب والنساء، وازدياد القيود 
على إمكانية الحصول على الخدمــات العامة مثل الرعاية 

الصحية وإمدادات الكهرباء.
ارتفاع معدالت الفقر

ويُظهــر التقريــر، أنَّ الصــراع فــي ســورية كان وحده 
مسؤوالً عن تراجعات سنوية للنمو االقتصادي قدرها 1.2 
نقطة مئوية في العــراق، و1.6 نقطة فــي األردن، و1.7 
نقطة في لبنان، خالل الســنوات العشــر الماضيــة. وأدَّى 
الصراع أيضاً إلى ارتفــاع معدالت الفقر بمقــدار 6 نقاط 
مئوية في العراق، و3.9 نقاط في األردن، و7.1 نقاط في 
لبنان، وتســبَّب في الوقت نفســه في أكبر أزمــة لجوء منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وفي ذروة هذه األزمة، تجاوز عدد الالجئين ربع الســكان 
المحليين في األردن ولبنان باإلضافة إلى إقليم كردســتان 

العراق الذي يُعد أكبر تركُّز لالجئين في العالم.
تراجع تجارة العبور

ويرى التقرير، أّن تداعيات الصراع الســوري انتشــرت 
عبــر قنــوات متعــدّدة. فمــع تراجع تجــارة العبــور عبر 
ســــورية وتعثّر قطاع تصدير الخدمات مثل الســــياحة، 
بلغ األثر اإلضافي للصدمة التجارية علــى إجمالي الناتج 
المحلي 3.1- نقطة مئوية فــي األردن و2.9- نقطة مئوية 

في لبنان.
بالمقارنــة، رفعــت الصدمــــة الديمغرافيــة )الناجمة عن 
توافد الالجئين( إجمالي الناتج المحلــي بـ0.9 نقطة مئوية 
فــي البلدين، عبــر زيادة الطلــب اإلجمالي وعــرض اليد 

العاملة.
وعلى الرغم من بْذل الحكومات قصارى جهودها، والدعم 

أشار تقرير جديد للبنك الدولي، أّن 10 سنوات من الصراع في سورية تسّببت بتداعيات وآثار اقتصادية 
واجتماعية على مستوى المنطقة في العراق واألردن ولبنان، داعياً إلى ضرورة اتباع إستراتيجية على 

مستوى المنطقة لمواجهة األزمة.
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The Voice روسية عمرها 91 عامًا تحصد لقب
نجحت الروســية دينا يودينا صاحبة الـــ91 عاماً، في الفوز بلقب 

مسابقة “ذا فويس 60+” في نسخته الروسية.
ويودينا هي متقاعدة من بطرســبورغ، كانت تعمل ســابقاً محامية 
ومهندسة وموظفة في مكتبة، وبدأت الغناء ألول مرة عند بلوغها 

سن 70 عاماً، وفقاً لوكالة األنباء الروسية “نوفوستي.”
وتمكنت دينا خالل المســابقة التي اســتمرت 4 أسابيع من التأهل 
للدور النهائي، حيث تقدمــت على مطرب محترف وجعلت فنانة 
الشــعب ومعلمتها في المسابقة، تامارا غفارتسيتي، تبكي بعد أداء 

أغنية “كيف أعيش من دون حب”.
وقال المغني، ليف ليشــينكو، إن المشــاركين في المسابقة تخطوا 
عمــر 60 عاماً، ليؤكدوا أن التقدم في العمر ال يمنع اإلنســان من 

تحقيق إنجازات في المجاالت كافة.
وأشــــار مدير إدارة برامج الترفيـــــه في القناة التلفزيونيــــة األولى، يوري أكســــيوتا، إلى أن المســــابقـة أقيمت في 
ظروف صعبــــة حين تواجه البالد وخاصة المســـــنين خطر اإلصابة بكورونا، مع العلم أن ال أحد من المشــــاركين 

أصيب بالفيروس.

OVO المغني دريك يدعم لبنان من خالل عالمته التجارية
أطلقــت العالمــة التجاريــة الخاصة 
بالمغني دريك، OVO، مجموعـــــة 
Cedar of Lebanon، مـــــن 
القمصان والـhoodies، المخصصـة 

لدعم لبنان.
وستكون هذه المالبس متاحة حصرياً 
للشراء عبر  اإلنترنت ، وسيتم التبرع 
بجميع العائدات، الى الصليب األحمر 
اللبنانــي لدعــم ضحايا انفجــار  مرفأ 

بيروت .
وتتكــــــون المجموعــــة المحـــدودة مــــن hoodies باللونيــن األســــــــود واألحمــــر، كمــــا تتـوافـــر القمصــان 
باللونين األبيض واألســـــود. وتتميز بعالمـــــة OVO الحصريـــة للبومـــــة، باإلضافـــة الى العلم اللبنانـــي، المدمج 

في التصميم.
وال بد من االشــارة، الى أن المنشــور الذي أعلن عن الخبر عبر “ إنستغرام “، حصل على أكثر من 70 ألف إعجاب في 

أقل من 14 ساعة.
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أوبرا لندن تبيع لوحة تاريخية بسبب كورونا
ستبيع دار األوبرا الملكية في لندن لوحة تعود إلى 
الســبعينيات لديفيد هوكني ضمن مســعاها لجمع 
المــال لتجــاوز جائحــة كوفيــد - 19، التي تمثل 
أســوأ أزمة للدار في تاريخها. وستعرض اللوحة 
التاريخية، وهي بورتريه لديفيد ويبستر، للبيع في 
دار كريســتيز للمزادات يوم 22 أكتوبر/تشــرين 
االول. وقالــت دار كريســتيز: إن تقديــرات ثمن 
اللوحة تتراوح بين 11 و18 مليون جنيه إسترليني 

)من 14 إلى 23 مليون دوالر(.
وقال أليكــس بيرد الرئيس التنفيــذي لدار األوبرا 

الملكية في بيان “إذ نواجه أكبر أزمة في تاريخنا فإن بيع بورتريه ديفيد هوكني الرائع للسير ديفيد ويبستر جزء أساسي من 
استراتيجيتنا لالنتعاش”. وأضاف “سيتم استخدام العائد في ضمان إمكانية عودة أعظم فناني العالم إلى مسارحنا”.

وعلــى غــرار ما حدث لألماكن الثقافية األخرى في أنحاء بريطانيا، اضطــرت دار األوبرا الملكية إلى إغالق أبوابها في 
مارس مع اشتداد الموجة األولى من تفشي كوفيد19- وصارت غير قادرة على تحقيق دخل منذ ذلك الوقت.

وأدار ويبستر، وهو موضوع اللوحة، دار األوبرا الملكية من عام 1945 إلى عام 1970.

ليال مجانية في فنادق ميالنو اإليطالية
أطلقــت مبــادرة تقديم ليلة مجانية في أحــد فنادق مدينة  

ميالنــو  اإليطالية، للســياح الذين يصلــون الى مطاري 
مالبينسا وليناتي، لتشجيع السياح على البقاء لفترة أطول 
في المدينة. وتوحد أصحاب  الفنادق  والبلدية في مبادرة 
Fly to Milano السارية حتى 31 كانون الثاني/يناير 
2021، لتقديــم عرض الغرف المجانيــة لليلة الـ3 من 
إقامة الســياح فــي ميالنو )في الفنــادق التي تندرج من 
الـ5 نجوم إلى النُُزل(. ويسري العرض الترويجي أيضاً 

خالل عطلة  عيد الميالد  ورأس السنة الجديدة. ورّوجت لهذه المبادرة شركة città e Sea، التي تدير المطارين، بالشراكة 
مع رابطات أصحاب الفنادق Associazioni degli Albergatori، وشركة Milano & Partners للترويج للسياحة 
المتضررة والمتأثرة بحالة طوارئ “ كورونا “ المستجد. ولالستفادة من العرض الترويجي، يجب أن يكون الزائر بحوزته 
تذكرة طيران متجهة إلى مطاري مالبينسا أو ميالن ليناتي، مع تزامن تاريخ الوصول مع الليلة األولى في الفندق، ليتمكن 
مــن االســتفادة بمجانية الليلــة الـ3 على الفور أو في وقــت الحق من خالل حجز جديد. كما يمكن إجراء الحجز مباشــرة 
في الفندق أو من خالل وكاالت الســفر، وفقاً للشــروط التي يشــير إليها كل فندق عند االنضمام إلى المبادرة على الموقع 

اإللكتروني yesmilano.it، حيث يمكن الرجوع إلى قائمة الفنادق المشاركة، ومعرفة كيفية الحجز.
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شركة صينية تطرح ساعة ذكية بإمكانيات مذهلة
أعلنت شــركة موبفوي الصينية، عن طرح ســاعتها الذكية 
TicWatch Pro 3، وتقــدم الســاعة الجديــدة العديــد من 
الوظائــف الصحيــة والرياضيــة، إذ يمكنها تســجيل معدل 

ضربات القلب وقياس تشبع األكسجين و مستوى التوتر .
ومــن اإلمكانيــات المذهلة، يمكن للســاعة الجديدة تســجيل 
ضغط الهــواء وتحليل وحدات التدريب في أوضاع خاصة، 
حيــث يمكــن أيًضا التدريــب وفقاً لنطاقات معــدل ضربات 

القلب، وفقًا لما ذكره موقع “ سبوتنيك “.
وتعد  الســاعة هي األفضل لرياضة السباحة، ألنها تدعم فئة 

الحماية IP68، كما تحتوي على ميكروفون مدمج يمكنه تسجيل األصوات المحيطة في نطاق يتراوح من 30 إلى 120 
 Snapdragon ديســيبل، ويبلغ وزنهــا 42 غرام فقط، وتأتي بأبعاد 47 × 48 × 12.2 ملم، وينبــض بداخلها المعالج
4100 مدعوماً بذاكرة وصول عشوائي سعة واحد جيغابايت وذاكرة داخلية سعة 8 جيغابايت، وتستخدم نظام التشغيل 

.Wear OS
ومن األمكانيات المهمة، هي أن البطارية والتي تأتي بسعة 577 مللي أمبير، يمكنها أن تدوم حتى 72 ساعة في الوضع 

. Essential  أو 45 يوما في الوضع Smart

“نوبيا” تطلق ساعتها الذكية Watch بشاشة منحنية
أطلقــت شــركة “نوبيــا” ســاعتها الذكية 
Watch ذات الشاشــة المنحنية بسعر يبلغ 

219 دوالر أميركي.
وأوضحت الشــركة الصينية، أن الســاعة 
AMO- الذكية الجديدة تأتي مزودة بشاشة 

LED  قيــاس 4.01 بوصة وبدقة وضوح 
960× 192 بيكســل، وتمتــاز بتصميمها 
الممتد قليالً على الســوار. وتروج الشركة 
للســاعة الذكيــة الجديــدة من خــالل فترة 
تشــغيل بطارية تمتــد إلى 7 أيام في وضع 

توفير  الطاقة ، وحتى 36 ســاعة في وضع التشــغيل العادي. ويمتاز جسم الساعة الذكية المصنوع من  األلمنيوم  بمقاومة 
 ،8909W  وتشــتمل باقــة التجهيزات التقنية على معالج كوالكوم .IP54 الغبــار واألتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية

وذاكرة عشوائية سعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت.
كمــا تزخر الســاعة بمجموعة متنوعة من المستشــعرات لتتبع مختلــف أنواع الرياضات وقياس معــدل نبضات القلب 

ومراقبة خصائص النوم، في حين يمكن تخصيص واجهة الساعة بصور المستخدم الخاصة.
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أفضل األطعمة التي تعزز النظام المناعي

الشــاي مهم جداً خــال هذا الوقت، ألن شــرب الســوائل 
الســاخنة أو الدافئــة يمكــن أن يســاعد في إبعــاد فيروس 
كورونا. فالشاي غني بمضادات األكسدة - فكر في تجربة 

الشاي األبيض أو األخضر.
يشــار إلى مضادات األكســدة هذه باســم البوليفينول ، في 
حين أن مركبات الفافونويد تقوم بكل هذا العمل األساسي 

على جهازك المناعي.
يمكن أن يؤدي تناول الشــاي أيضاً إلى رفع الكوليسترول 
الجيد أثناء مكافحة الكوليســترول الضار أو الكوليسترول 

الضار.

الزبادي
ولكــن  األكســــــدة،  بمضــادات  غنــي  يكــون  ال  قــــد 
فوائــد الهضــــم ال تعـــــد وال تحصى. الزبــــادي مليء 
أن  يمكـــن  الســــــاالت  وبـعـــــض  بالبروبيوتيــــــك، 
تســـــاعـــد جهــــازك المناعــــي بشــكل عـــام، ولكنهــا 
يمكن أن تــقـلــــل أيضـــــاً من قوة أدوار البرد وطولهــا، 
وهــو أمـــــر ضـــــروري اآلن في العالـــم. تأكــد مــــن 
و  Lactobacillus acidophilus عــــن  البحـــــث 

.Lactobacillus casei

المشروم

يحتوي المشــروم على وجــه التحديد على كميــات كبيرة 
من فيتامينات )ب( األساسية والســيلينيوم، وهذه العناصر 

الغذائية ذات أهمية قصوى لجهاز المناعة.
كما أنها تحتوي على شــيء يسمى بولي ســكاريد، والذي 
يمكن أن يجعل هــذا الــدرع المناعي أقوى مــن أي وقت 
مضى. حاول شــويها أو تســويتها على البخار لاســتفادة 
القصوى مــن نكهتهــا الغنيــة واللحــوم. وتفــوز األغذية 

النباتية.
الشاي

في الوقت الحالي، يجلس الجميع في المنزل، زمن األفضل االختباء وراء األوريوز Oreos وتناول كل 
الوجبات السريعة الممكنة. وعلى الرغم من ذلك، يجب علينا محاولة التخلص من األكل العاطفي، 
وأن نبذل قصارى جهدنا لتغذية جسمنا. وفيما يلي أفضل أنواع الطعام التي تعزز الجهاز المناعي 

حتى تتمكن من الشعور بسيطرة أكثر على الموقف، وعجز أقل.
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ميسو

يُعد الميسو األكثر استخداماً في الحساء، فهو معجون مالح 
مصنوع من فول الصويا المخمر. طعمه أفضل مما يبدو، 

ثق بنا.
حساء ميسو غني بالبروبيوتيك الصديق للجهاز الهضمي، 
وهــو طريقــة رائعــة لتقديــم البروبيوتيك ببــطء وحماية 
جســمك من الداخل إلى الخارج. أي طعام آخر مخمر هو 

أيضاً طريقة رائعة للبدء.
الثوم

بعض الناس يحبــون الثــوم، والبعض اآلخر ال يســتطيع 
تحمــل الرائحــة. ما نعرفــه هو أنــه أحد أكثــر العاجات 
الطبيعية فاعليــة، ويقاوم الفيروســات والفطريات وجميع 

أنواع البكتيريا السيئة.
أثنــاء التهــــاب الحلــــق، يقــــوم بعــــض األشـــخاص 
بتكســيــــر القرنفــــل ويمتصـــون العصير القــوي. وقد 
ثبت أنه يســاعد على تقليل شدة عدوى COVID-19، أو 

البرد.

السبانخ

بشــكل واضح، الكرنــب المجعد هــو طعام خــارق مبالغ 
فيــه. لطالما أصبحت الســبانخ هي األســاس، فهــي مليئة 
بكل الخيــر الذي يحتاجه جســمنا مــن أجل البقــاء، حيث 
يمكن الحصول على حمــض الفوليك، وفيتامين )ج(، )أ(، 

الماغنيسيوم، والحديد، واأللياف.
وتساعد كل هذه المكونات، على إصاح الحمض النووي 
الخاص بك - فقط تأكد من تناوله إمــا نيئاً أو مطبوخاً قلياً 

حتى تتمكن من جني كل هذه الفوائد اللذيذة.
التوت

يحتــوي التــوت Acai بشــكل خــاص علــى مضــادات 
األكســدة، ولكنه ليس دائماً األسهل أو األرخص للحصول 
عليه. ويحتوي العنب البري والتوت والتوت األسود على 
كمية كبيرة من مركبات مكافحة اإلزالة التي ستســاعد في 

درء الفيروسات.
كوب في اليوم ســيحدث اختافاً ملحوظاً على مســتويات 

الصحة والطاقة اليومية.
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غالباً ما يعتبر هذا الجذر توابل، ويمكن إضافته إلى أي طبق 
إلضافة النكهة. فهو نبــات قوي قادر علــى محاربة التهاب 
المفاصل والســرطان وأي حالة التهابيــة. ويعمل على إزالة 
السموم من الجســم بقدراته المضادة للفيروسات والمضادة 

للجراثيم. ابشرها على السمك أو الحساء أو القلي النباتي.
الحمضيات

مفيد ألمــراض الجهاز التنفســي ونزالت البــرد وأكثر من 
ذلك، فيتامين ج )المغذيات الرئيســية فــي الحمضيات( هو 
الكأس المقدســة في العديد مــن الثقافات. يمنــع االلتهابات 
ولكنه يخفف األعراض إذا كنت تشعر بالغثيان. على الرغم 
من أننا غالبًا ما نرى أشــخاًصا يقطعون عصيــر البرتقال 
خال هــذا الوقت، فحــاول تقطيع قطعة فاكهــة طازجة أو 

جريب فروت.
البابايا

البابايــا هي أمر رئيســي هنــا - إنه إنزيــم هضمي مضاد 
لالتهابات بشكل طبيعي، ويأخذه الكثيرون كمكمل. هناك 
أيًضا كمية هائلة من فيتامين ســي، إلى جانب البوتاســيوم 
وفيتامينــات ب. قــد تاحــظ وجــود الكثيــر مــن الفاكهة 
الطازجــة في هــذه القائمة - وذلــك ألنها واحــدة من أكثر 
الطرق فعالية للبقاء بصحة جيدة على مدار السنة. ضع في 
هذه القائمة.اعتبارك صنــع عصير ممزوج بمزيج مــن المكونات في 

المحار

على الرغم من أنها يمكن أن تكون باهظة الثمن ويعتبرها 
الكثير من النــاس طعاماً فاخــراً أو ذواقــة، إال أن المحار 
مليء بالعناصــر الغذائية، وخاصة فيتامين ســي والحديد 
والســيلينيوم. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية 
بالبروتيــن. كل هــذا، إلــى جانب كميــة جيدة مــن الزنك 

وفيتامين أ تأكد من عمل الجهاز المناعي كما ينبغي.
البطاطا الحلوة

في حين أن البطاطس العادية نشــوية وليس لها قيمة غذائية 
تقريبًا، فإن البطاطا الحلوة مليئة بأكثــر من الوجبة اليومية 
لفيتامين أ. كما أنها تحتوي على فيتامين ج، وتبقى منخفضة 
السعرات الحرارية وخالية من الدهون، لذلك فهي تتضمن 
مرونة فــي أي احتياجات غذائيــة. بدالً من هــرس بطاطا 

اليامس والممل، اخبز بعض البطاطا الحلوة وابدئي.
الزنجبيل
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الماريجوانا تعالج فيروس كورونا
كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة ساوث كارولينا األميركية، 
أن القنب )الماريجوانا( يمكن أن يمنع االســتجابة المناعية الشــديدة 

التي قد تكون قاتلة لمرضى فيروس كورونا.
وبينــت الفرق البحثية التي أجرت الدراســة علــى الفئران، أن مادة 
رباعــي هيــدرو كانابينــول )Tetrahydrocannabinol(، التي 
تعــرف اختصاراً بـ“تي أش ســي” )THC(، وهــي المادة األكثر 
شهرة في القنب والمسؤولة عن خاصية التأثير النفسي العالية، تعمل 
على قمع متالزمة الضائقة التنفسية الحادة، وهي المضاعفات التي 
تسبب العديد من الوفيات الناجمة عن كورونا. ونشر الفريق أبحاثه 

فــي مجلة Frontiers in Pharmacology. وكتبوا أن “العالج باســتخدام رباعي هيــدرو كانابينول )THC( أدى إلى 
نجاة الفئران بنسبة 100 %”. وأشارت الفرق الثالث من الباحثين في جامعة ساوث كارولينا،الى أن نتائج تجاربهم واعدة. 

ونجت 100 % من الفئران التي تلقت رباعي هيدرو كانابينول )THC(، بينما نفقت تلك التي لم تتلق المادة الكيميائية.
وفــي حيــن أن هذا البحث األولي يصــف رباعي هيدرو كانابينول كعالج واعد للحاالت الشــديدة من “كوفيد - 19”، فقد 
حذروا من أن عملهم ال يزال بعيدا عن أن يكون قاطعاً وأكدوا أنهم ال يشــجعون الناس على اســتخدام الماريغوانا كعالج 

وقائي لـ“كوفيد - 19”.

لقاح لفيروس كورونا مطلع العام المقبل
أعلنــت منظمة الصحــة العالمية أن لقــاح فيروس 
كورونــا قــد يكــون جاهــزاً بحلول كانــون األول/
ديســمبر القــادم أو مطلع عام 2021، مشــيرة إلى 
أنها تتابع عن كثب أنشــطة تطوير لقاء لكورونا في 

العالم.
وقالت كبيرة خبراء الهيئة العلمية بالمنظمة، ســمية 
ســواميناثان، إنه من المشــجع أن نشــاهد تقدماً في 
التجــارب الســريرية في جميع أنحــاء العالم، وكما 
هو معــروف، لدينا حاليا حوالي 40 لقاحاً محتمالً، 
في مرحلــة التجارب الســريرية، 10 منها وصلت 
للمرحلــة الثالثة واألخيرة. وأشــارت إلى أن اللقاح 

سيكون جاهزاً للمصادقة عليه من الجهات المنظمة لالختبار بحلول كانون األول القادم أو مطلع العام المقبل.
بدورها، قالت مســاعدة المدير العام للمنظمة، ماريانجيال ســيماو، إن وجود العديد من اللقاحات المحتملة ســيعزز من 
فرص اكتشاف لقاح فعال وآمن ضد كورونا. وأضافت أن المنظمة تعمل عن قرب من السلطات المنظمة الختبار لقاح 

كورونا.
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الذكاء االصطناعي يحول أفكار البشر وتخيالتهم الى صور
تمكن فريق من الباحثين يتبع جامعة هلســنكي الفنلندية، من 
ابتكار تقنية ذكاء اصطناعي تســتطيع اكتشاف ما يفكر فيه 
الشــخص، وإنشــاء صورة بناء على ما يــدور في ذهن هذا 
الشــخص. وأكد مدير الفريق البحثي، تيواكو رويتسولو، أن 
الهدف مــن نجاح التجربة هو الوصــول إلى تعظيم قدرات  

الذكاء االصطناعي  لمســاعدة األشــخاص الذين يعانون من 
أمراض معينة تمنعهم مــن التواصل والتحدث على التعبير 
عــن ما يرغبون بــه بســهولة. موضحاً أن أعضــاء فريقه 

أخضعوا 31 مشــاركاً، حيث تم عرض سلســلة متتالية من صور الوجوه البشرية أثناء تسجيل نشاط الدماغ الكهربائي ثم 
ُطلب منهم التركيز على سمات معينة مثل الوجوه المبتسمة أو الوجوه الُمسنة ليتم إدخال مخطط كهربية الدماغ )EEG( في 
الشبكة العصبية للحاسوب. واستطاع الحاسوب الداعم لتقنية الذكاء االصطناعي، من إنشاء صور كونها من خالل التعرف 

على أنماط نشاط معين يحدث داخل عقل الُمشترك في الدراسة كلما رأى وجها يطابق ما كان يبحث عنه داخل عقله.
ويأمل رويتســولو في مساعدة األشــخاص الذين يعانون من مشاكل في التواصل باإلضافة إلى األشخاص الطبيعيين غير 
القادرين على إيصال فكرة أو رســم أو بيانات توضيحية. ويشــير القائمون على الدراسة، أن ما توصلوا إليه هام جداً ألنه 

يثبت أن  الكمبيوتر  يمكن أن يتم تدريبه على قراءة األفكار الذاتية بناء على مخطط كهربية الدماغ.

الذكاء االصطناعي يشّخص اإلصابة بـ”كورونا”
كشفت دراســة حديثة، أن أنظمة الذكاء االصطناعي 
يمكنها تشــخيص بؤر اإلصابة بفيــروس “ كورونا” 
المســتجد في الرئة، بنفــس دقة األطباء من البشــر. 
وأفــادت الدراســة، التــي أجريت في جامعة وســط 
فلوريــدا في  الواليــات المتحدة األميركيــة ، بأن هذه 
التقنيــة الجديدة يمكنها التغلــب على بعض التحديات 
التــي تواجــه أنظمة تشــخيص المرض فــي الوقت 

الحالي.
وتوصــل فريق الدراســة، التي نشــرت فــي دورية 

“نيتشــر كوميونيكيشــن” العلمية، إلى أن المعادلة الخوارزمية للذكاء االصطناعي يمكــن تدريبها لرصد بؤر اإلصابة 
بفيروس “كورونا” في صور االشــعة بدرجة دقة تبلغ 90 %، كما يمكنها اكتشــاف الحاالت اإليجابية بنســبة 84 % 

والحاالت السلبية بنسبة 93 %.
ومــن أجــل إجراء التجربة، تم تدريب منظومة الذكاء االصطناعي على اكتشــاف بؤر اإلصابة بفيروس “كورونا” في 
صور األشعة المقطعية الخاصة بـ1280 مريضاً من  الصين  و اليابان  و إيطاليا ، ثم تم اختبارها على صور أشعة 1337 

مريضاً بأمراض رئة تتنوع ما بين فيروس كورونا وااللتهاب الرئوي العادي وسرطان الرئة.
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أصغر جهاز في العالم لرصد ذرات الغبار
ابتكر فريق من الباحثين في  النمســا ، جهاز استشعار دقيق 
الحجــم لقياس معــدل ذرات الغبــار في الهــواء، وتحذير 
المستخدم بشــأن ارتفاع معدالت  التلوث  الجوي. وال يزيد 
حجــم الجهاز الجديد عن حجم العملــة الصغيرة، وبالتالي 
يمكن تثبيته داخل الهواتف واألجهزة اإللكترونية المحمولة.
وتــم تطوير الجهاز بواســطة باحثين من معهــد األبحاث 
اإللكترونيــة وأنظمــة االستشــعار فــي جامعــة جــراس 
النمســاوية بالتعاون مع خبراء من شركة “إيه.إم.إس.إيه.

جي” لصناعة أشباه الموصالت، وهو يستند إلى تقنيات معروفة بالفعل في قياس معدالت تلوث الهواء.
ويقول الباحث باول مايرهوفر، أن االبتكار الحقيقي وراء هذا الجهاز يتمثل في صغر حجمه، ويؤكد أن الجهاز ينطوي على 
فوائد كبيرة في ضوء البحث الذي أعلنته وكالة البيئة األوروبية، وجاء فيه أن نحو 400 ألف شخص يقضون نحبهم سنوياً 
في  أوروبا  وحدها بسبب مشكلة التلوث بالجزيئات. وأكد أن الجهاز الجديد، الذي يبلغ حجمه 12 في 9 في 3 ملليمتر، يمكن 
تثبيته في الساعات الذكية وأجهزة قياس الوظائف الحيوية للجسم و الهواتف المحمولة ، وبالتالي، يستطيع تحذير المستخدم 
في أي وقت بشأن ارتفاع معدالت التلوث، وهو ما يمكن أن يساعد المستخدم على تفادي التريض أو السير في األماكن ذات 

نسب التلوث المرتفعة، على سبيل المثال.

طباعة ألياف إلكترونية الستشعار أنفاس اإلنسان
طور باحثون من جامعــة  كامبريدج ، تقنية جديدة للطباعة 
ثالثية األبعاد أللياف إلكترونية دقيقة قادرة على استشــعار 

أنفاس اإلنسان، وهي أرق بمئة مرة من شعرة اإلنسان.
ويمكن استخدام األلياف الموصلة الشفافة، إلنشاء مجموعة 
متنوعــة من األجهزة الطبية الحيويــة، بما في ذلك أجهزة 
استشعار تدفق  الرطوبة  وأجهزة استشعار الجهاز التنفسي 
المحمولــة. ويقترح العلماء إمكانية دمــج األلياف المركبة 
الجديدة في الهواتف لتسجيل أنماط التنفس، وكذلك بيانات 

الصوت والصورة. وفي حين أن األلياف غير قادرة على اكتشــاف الجزيئات الفيروســية الفردية، يقترح الباحثون أنه من 
خالل تسجيل بيانات تسرب الرطوبة عالية الدقة، يمكن استخدامها لتحديد نقاط الضعف في أغطية الوجه المستخدمة إلبطاء 
انتشار فيروس  كورونا . واستخدم المهندسون الطباعة ثالثية األبعاد إلنشاء هيكل من األلياف بغالف أساسي مصغر مشابه 
للهيكل األساسي لسلك كهربائي، مع مادة موصلة عالية النقاء وغمد  بوليمر  واٍق للجزء الخارجي. واأللياف رقيقة جداً تبدو 
غير مرئية للعين المجردة، وعند استخدامها لتوصيل مكونات كهربائية صغيرة، تتسبب بظهور أجهزة استشعار صغيرة 
وكأنها تطفو في الهواء. وإلثبات إمكانات األلياف، اســتخدم طالب الدكتوراه في الهندســة بجامعة كامبريدج، آندي وانغ، 

التقنية الجديدة لقياس مقدار رطوبة التنفس التي تسربت من خالل غطاء وجهه بمعدالت تنفس مختلفة وأثناء السعال.
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بعد 6 سنوات.. ناسا تشحن حّمام الفضاء
بتصميــم اســتغرق 6 ســنوات ووصلــت تكلفتــه إلى 23 مليــون دوالر، 
تمكنت وكالة الفضاء األميركية “ناســا” من شــحن حّمــام الفضاء الجديد 
إلى المحطة الدولية، ليســتطيع رواد الفضاء قضاء حاجتهم فيه. وأرسلت 
الوكالة المرحاض الجديد إلى المحطة في 5 تشرين األول/اكتوبر 2020، 
مع أشياء أخرى أرسلت للمحطة. وترغب الوكالة في استخدام المرحاض 
فــي المهمــات الفضائية الطويلــة، إال أن اختباره ســيتم بالقرب من الكرة 

األرضية لتجربته أوالً.
وسيقوم رائد فضاء الوكالة، كريس كاسيدي وزمياله الروسيان، إيفان واغنر 

وأناتولي إيفانيشين، على تركيب المرحاض، بحسب ما نشر موقع ناسا.
يذكر، أن التكلفة شملت صناعة مرحاضين فقط، وفي حال أثبت المرحاض 
فعاليته فسيتم إرسال الثاني إلى القمر كجزء من مهمة Artemis 2 القادمة 

للوكالة، والتي من المقرر إطالقها في السنوات القليلة المقبلة. وعلى المدى األبعد، يمكن استخدام هذا المرحاض الجديد في 
المركبات المأهولة التي ستهبط على القمر أو تلك المتجهة إلى المريخ.

وصمم مهندســو “ناســا” مرحاضاً أصغر بنســبة 65 % تقريباً من المراحيض التي تستخدم في الناقالت البرية وأخف 
بنسبة 40 % من المرحاض المستخدم حاليا، كما أنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

مركبة تسال رودستير تقترب من المريخ ألول مرة
قامت مركبة تســال رودستير التابعة لشركة إيلون موسك، 
ســبيس إكس مؤخــراً، باالقتــراب ألول مــرة من كوكب 
المريخ. وتعد مركبة رودســتر، التي يقودها تمثال مانيكان 
يطلق عليه اســم “ســتارمان”، ويرتدي بدلة فضاء، جزءاً 
مــن حمولة وهمية مرتبطة بالمرحلــة الثانية من صاروخ 

سبيس إكس فالكون الثقيل الذي أطلق في العام 2018.
وغّردت شــركة ســبيس إكس، أن المركبة اقتربت ألول 
مــرة مــن المريــخ، حيث أصبحــت على بعــد 5 ماليين 
ميــل من الكوكب. وقــال عالم الفلك فــي مركز هارفارد 

سميثســونيان للفيزياء الفلكية، جوناثان دويل في حديث مع CNN، إن هذه “مســافة طويلة، حيث سيبدو المريخ حوالى 
عشر قطر القمر، أي صغير جداً ولكن ليس كنقطة”.

وبحســب موقع whereisroadster.com، الذي يتتبع موقع المركبة، فقد أكملت رودســتر حوالى 1.7507 دورة حول 
الشمس. وتقع المركبة حالياً على بعد أكثر من 37 مليون ميل من كوكب األرض، وقد قطعت 1.3 مليار ميل منذ إطالقها 
منذ عامين و8 أشهر، وفقاً للموقع. وستستغرق المركبة بعض الوقت قبل أن تقترب من األرض مجدداً، إذ قال دويل إنها 

“ستقطع حوالى 5 ماليين كيلومتر من األرض في العام 2047. ليست قريبة بما يكفي لرؤيتها ككائن محلول”.
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نزاع “غوغل” و“أوراكل” يهدد مستقبل “أندرويد”

لالحتكار، إلــى أن الســماح لـــ“أوراكل” باالحتفــاظ ببراءات 
اختراع عن رموز “جافا” من شأنه إبطاء االبتكار والمنافسة في 

األسواق المعتمدة على البرمجيات.
المنازعة القضائية

وال تخلو هذه المنازعة القضائية من الخلفيات السياســية، إذ أن 
مؤسس “أوراكل”، الري إليسون، مقرب من الرئيس األميركي  
دونالد ترامب . وفي المقابل، تشّكل “غوغل” محور تحقيق من  

الســلطات األميركية  المعنية بشــؤون المنافســة. كذلك، دعمت 
اإلدارة األميركيــة الجمهوريــة “أوراكل”، متحدثــة عــن عدم 
جواز حرمان المبتكرين حقوقهم بحجــة التطور الحاصل على 
صعيــد التقنيــات الحديثة. ونســخت “غوغل” 11500 ســطر 
من برمجيــات المعلوماتيــة المحمية بموجب بــراءات اختراع 
ومعلومات أخرى عائدة إلى “أوراكل”، على ما اعتبرت وزارة 

العدل في وثيقة أوردتها قبل الجلسة.
ماراثون قضائي

وســتتواجه “غوغــل” و“أوراكل” حيــال مفهــوم االســتخدام 
المنصف للتكنولوجيا لغايات “التحويل”، وهو مصطلح قانوني 
دقيق يتيح لمبتكر إدخــال تحول كامل لعمل مــا، من دون طلب 
اإلذن أو دفع حقوق المؤلف ألصحابها. وستشدد “غوغل” أمام 
المحكمة العليا على أن المحاكم األولى اعتبرت استخدامها لهذه 

التقنية “منصفا” ويتعين تأييد هذه القرارات.
ومن شأن صدور حكم لصالح “غوغل” إنهاء ماراثون قضائي 
على محاكم من درجات أدنى وسيتواصل المسلسل القضائي.مستمر منذ زمن. وفي حال العكس، سيحال الملف على األرجح 

سيســتمع المحفل القضائــي األميركي األعلى، في جلســة عبر 
الفيديو، إلى حجــج المجموعتين في هــذا الملف الــذي فُتح في 
2010، عندما وجهت “أوراكل” اتهاما إلى “غوغل” باستخدام 
براءات اختــراع عائدة لهــا. وأصبحــت “أوراكل” مالكة رمز 
لبرمجة “ جافا ” بعد شــراء شــركة “صــن مايكروسيســتمز” 

صاحبة  براءة االختراع .
رخصة تشغيل

وتتهم المجموعــة “غوغــل” بأنها نســخت طريقــة عمل هذه 
التكنولوجيا من دون رخصة تشغيل خالل العقد األول من القرن 
الحالي، لتطوير نظامها التشغيلي الخاص “أندرويد” المستخدم 
حالياً من أكثرية مصنعــي الهواتف الذكية فــي العالم. وتطالب 
“أوراكل” بتعويضات من “غوغل” قدرهــا 9 مليارات دوالر 
أميركي. أما “غوغل”، فتوضح من ناحيتها، أن استخدام برمجة 
“جافــا” كان مجانيــاً ومتاحاً لجميــع المطورين قبل اســتحواذ 

“أوراكل” على “صن مايكروسيستمز”.
وقد تمحــور الجدل منذ ذلــك الوقــت، على تقــاذف لالتهامات 
بين “غوغل” التي تتحدث عن انتهاك خطيــر لحرية االبتكار، 
و”أوراكل” التــي تنــادي باعتــراف عــادل بالملكيــة الفكرية. 
وأيدت محكمتان من الدرجة األولى “غوغل”، غير أن محكمة 
اســتئناف فدرالية ســلكت اتجاهاً معاكســاً فــي 2018، ما دفع 

المجموعة األميركية العمالقة إلى االحتكام للمحكمة العليا.
 براءات اختراع 

تؤكد “غوغل”، وبدعم من شركات كثيرة في “ سيليكون فالي” ، 
أن توسيع نطاق قوانين حماية  براءات االختراع  ليشمل واجهات 
برمجة التطبيقات من شأنه تهديد االبتكار في  العالم الرقمي  اآلخذ 
في التطور باســتمرار. وتذّكر في وثائق أرسلتها إلى المحكمة، 
أن مطّوري البرمجيات يعتبرون أن في اســتطاعتهم اســتخدام 

البرمجيات المعلوماتية بحرية لتطوير برامج جديدة.
وحذرت منظمة “ذي ديفيلوبرز أالينــس”، التي تضم مطوري 
تطبيقات وشــركات أخرى في القطاع من أنه من دون تشــارك 
واجهات برمجة التطبيقات، ســيصبح كل جهاز وبرنامج بمثابة 
جزيرة مستقلة ما ســيحول دون تطوير البرمجيات المعاصرة. 
كذلك، أشارت “ذي أميريكن أنتيترست إنستيتيوت” المناهضة 

وصلت المعركة بين عمالقي التكنولوجيا األميركيين “ غوغل “ و“ أوراكل “ إلى محطة حاسمة، من شأن 
نتائجها التأثير بشكل خطير على مستقبل نظام “ أندرويد “ و التطبيقات  المرتبطة به. وبعد مسار قضائي 
عليا األميركية التي ستبت في  ل لى المحكمة ا مستمر منذ سنوات، وصلت المعركة بين الشركتين إ

منازعة لها تبعات هائلة على قطاع التكنولوجيا.
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أكثر منتجات ُبحث عنها على “أمازون” خالل 2020
هــل فكرت يوماً بالمنتجات التي حظيت بأكثر نســبة أبحاث عنها في 

ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا؟
جميعنا يعلم أن جائحة كورونا ساهمت في زيادة اإلقبال على التسوق 
على اإلنترنت، حيث سّرعت قيود التباعد االجتماعي المفروضة مدى 

تقبل الناس الختيار التسوق على اإلنترنت كوجهة أساسية.
 ،Ahref ويشير تقرير صدر عن شركة أدوات تحليل الروابط الخلفية
إلــى أكثــر المنتجات التي تم البحث عنها على موقع التســوق الرقمي 
أمازون، خالل ذروة الجائحة في األشــهر الـ4 األولى من عام 2020 

الجاري. فأي المنتجات تصدّرت قائمة األكثر بحثاً؟
1. نينتيندو وســويتش )عدد مرات البحــث 2.520.000( - 2. الكمبيوترات المحمولة )عدد مرات البحث 1.990.000( 
- 3. أقــراص الحفــظ الصلبة SSD )عدد مرات البحــث 1.780.000( - 4. جهاز “كندل” للقــراءة )عدد مرات البحث 
1.420.000( - 5. بــالي ستيشــن 5 )عــدد مرات البحث 1.420.000( - 6. ســماعات “إير بودز” )عدد مرات البحث 
1.350.000( - 7. جهــاز “آي بــاد” )عدد مرات البحــث 1.290.000( - 8. الكمبيوترات اللوحية Tablet )عدد مرات 
البحث 1.150.000( - 9. جهاز “آيفون” )عدد مرات البحث 1.140.000( - 10. جهاز “اليكســا” )عدد مرات البحث 

.)1.120.000

مايكروسوفت تطور ذكاًء إصطناعياً َيصف الصور أفضل من البشر
طّورت شــركة مايكروســوفت  نظــام ذكاء 
اصطناعي متقدماً في وصف  الصور  بجودة 
تــكاد تتفوق علــى البشــر، وهــذا النموذج 
أفضل بمرتين من سابقه المستخدم منذ العام 

.2015
وتخطط “مايكروسوفت” حالياً لتقديم النظام 
إلــى شــركة آزور للــذكاء االصطناعــي، 
وذلك فــــي إطـــار خدماتهــــا المعرفيــــة 
لمســــاعدة مطوري  التطبيقات ، وفقاً لموقع 

“مايكروسوفت”.
ويســاعد النظام الجديد المكفوفين وضعاف البصر بتسمية األشياء المحيطة بهم وتصفح  اإلنترنت  والتنقل بسهولة أكبر، 
وسيكون النظام متاحاً في برنامج “باور بوينت” على ويب و“ ويندوز” وأجهزة “ آبل”، ما سيجعل العروض التقديمية 

أكثر تشويقاً.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة آزور، إريك بويد، أن شرح الصورة صعب في الذكاء االصطناعي، إذ إنه ال يرتبط فقط 

بفهم األشياء في المكان، بل بكيفية تفاعلها وطريقة وصفها، وفقاً لموقع “إنجادجيت”.
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فتاة صغيرة تساعد “غوغل” بإزالة تطبيقات احتيالية
ســاعدت فتاة صغيرة في براغ بجمهورية  التشيك  الباحثين األمنيين 
على اكتشــاف 7 تطبيقــات احتيالية على “ غوغــل  بالي” ومتاجر 
تطبيقــات “آبل” بإجمالي عدد تنزيالت يزيد عن 2.4 مليون، حيث 
ربح صانعوا هذه  التطبيقات  أكثر من 500 ألف دوالر أميركي وفقاً 

.SensorTowerلـ
وقــد كانــت هــذه التطبيقات عبــارة عن خــدع نموذجيــة لبرامج  

اإلعالنات  المتسللة ظهرت كتطبيقات ترفيهية أو خلفية أو تطبيقات 
 TikTok موسيقية، ومن المثير لالهتمام، أنه تم الترويج لها على

وInstagram ومنصات التواصل االجتماعي األخرى واســتهدفت فــي الغالب األطفال. وقد تمكنت هذه التطبيقات في 
الغالــب مــن البقاء مخفية وكان ذلك فقط بعدما أبلغت فتاة صغيرة عن ملف شــخصي علــى TikTok يروج ألحد هذه 
التطبيقــات إلــى مشــروع Avant’s Be Safe Online في جمهورية التشــيك، حيث تعمل هذه المبــادرة على تعليم 

األطفال كيفية البقاء آمنين عبر  اإلنترنت .
وتعرض التطبيقات اإلعالنات بقوة، أو تفرض على المســتخدمين ما بين دوالرين إلى 10  دوالرات  أميركية، فيما توفر 
التطبيقات إما لعبة بسيطة تؤدي فقط إلى اهتزاز الجهاز أو الخلفيات أو الموسيقى، ولعل بعض التطبيقات هي من نوعية 

HiddenAds Trojans، وهو نوع من  فيروسات  طروادة.

“واتساب” يطلق ميزة جديدة طال انتظارها!
حصل تطبيق “ واتساب “ على ميزة مطلوبة بشدة، 
وهي “دعم استخدامه عبر أجهزة متعددة”، حيث 
تســمح هذه الميزة باســتخدام التطبيق في الوقت 
نفســه عبر أجهزة عــدة، وإجــراء المزامنة في 
الوقــت الفعلي، كما ظهر في اإلصدار التجربيي 
األخير من التطبيق، وتطبيقات  منافسة، أشهرها: 

تطبيق “ تيليغرام”.
ففــي شــهر آب/أغســطس 2020 الماضــي، 
اكتشــف موقــع WABetaInfo المتخصــص 

بتحليل اإلصدارات التجريبية من تطبيق “واتســاب” ميزة تتيح للمســتخدمين الوصول إلى حساب واتساب الخاص بهم 
علــى 4 أجهــزة مختلفــة في الوقت ذاته، ووفقاً لموقــع gizmochina أيضاً فإن ميزة دعم تعــدد األجهزة في المراحل 

النهائية من االختبار.
وسيســمح إطالق ميزة “دعم تعدد األجهزة” لمســتخدمي “واتساب” بالوصول إلى الحساب نفسه من أجهزة مختلفة في 
الوقت نفســه، ويمكن مزامنة  الرســائل  عبر هذه األجهزة في الوقت الفعلي، ما يتيح للمستخدمين متابعة المحادثات حتى 

عند التبديل من تطبيق واتساب في هواتفهم إلى إصدار سطح المكتب في  الحاسوب المحمول .
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سماعة أذن طبية بحجم ال يمكن مالحظته
قامت شركة أمبليفون، بابتكار سماعة طبية جديدة 
بحجــم صغير جــداً ال يمكــن مالحظته بســهولة. 
ويُعرف هذا الجهاز المنفصل باســم مكبر الصوت 
المصغــر “أمبليفــون”، وهــو أحــد أكبر وســائل 
المســاعدة الســمعية مبيعاً للشــركة نظــراً لصغر 
حجمــه. وتتميز الســماعة الطبيــة باحتوائها على 
غالف مصنوع خصيصاً يناسب قناة أذن المستخدم 
بشــكل مريح، إضافة إلى تصميمها المقاوم مقاومة 

للماء، الذي يحميها من التآكل لفترة طويلة.
وعلى الرغم من حجمها الصغير، تقدم الســماعة أحدث التقنيات عندما يتعلق األمر بجودة الصوت، ما يضمن للمســتخدم 

إمكانية االستماع بثقة سواء كان ذلك في مقهى مزدحم أو في اجتماع للموظفين أو أثناء مشاهدة  التلفزيون .
وتفتخر الشــركة بشــبكة كبيرة من اختصاصيي السمع ذوي الخبرة الذين ال يساعدون العمالء في العثور على  المساعدات  
الســمعية المناســبة الحتياجاتهم فحســب، بل يدعمونهم طوال عمر منتجهم. وتوفر الشــركة المصنعة، فرصة الستخدام 
الســماعة الطبية الجديدة لمدة 7 أيام بشــكل مجاني، وتضمن اســترداد األموال لمدة 60 يوماً بعد شراء المنتج، إضافة إلى 

كفالة لمدة 4 سنوات وتوفير بطاريات مجانية للمدة ذاتها.

سماعة تتالءم مع قناة األذن من “ألتيميت إيرز”
أطلقت شركة “ألتيميت إيرز” السماعة الالسلكية  

UE Fits  الجديــدة، والتي تمتاز بأنها تتالءم مع 
قناة أذن مرتديها. وأوضحت الشــركة األميركية 
أن كل ما على المستخدم فعله هو وضع السماعات 
في األذن وتوصيلها بالتطبيق المرتبط. وبعد ذلك، 
يتم تقويــة قطع األذن في غضــون 60 ثانية عبر 
مصابيــح LED صغيــرة بحيث يمكــن االحتفاظ 
بالشــكل. وتهدف هذه المالءمة إلــى التأكد من أن 
السماعة تناسب األذن تماماً، وأن مرتديها ال يشعر 

بأي ضغط أو ألم حتى بعد ارتداء السماعة لساعات. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن عزل الضوضاء المحيطة بشكل أفضل.
وتمتاز الســماعات UE Fits بعمر بطارية يبلغ 8 ســاعات. ويســمح اثنان من الميكروفونات باســتخدامها كســماعة 
رأس للمكالمــات الهاتفيــة، كما أنها تدعم “ آبل  Siri” و” غوغــل  Assistant”. ونظراً ألن المالءمة هذه تجعلها مثالية 
للمستخدمين الرياضيين، فإن السماعة محمية بشكل جيد من  العرق  ورذاذ  الماء . وباإلضافة إلى SBC وAAC، تدعم 
ســماعات “البلوتوث” أكواد الترميز Qualcomm aptX. وتتوفر UE Fits باللون الرمادي الفاتح واألزرق الداكن 

والبنفسجي بسعر 249 دوالر.
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Amazfit Band 5 سوار من “هوامي” بوظائف صحية
أطلقت شــركة “هوامي” ســوارها  
Amazfit Band 5  الجديــد، الذي 

يقدم العديد من الوظائف الصحية.
أن  الصينيــة  الشــركة  وأوضحــت 
 SpO2 الســوار مــزود بمستشــعر
لقيــاس األوكســجين فــي الــدم مــع 
مستشــعر بصري لمعــدل ضربات 
القلــب، لمراقبة النبــض على مدار 

الساعة.
كما يراقب الســوار  النــوم ، والدورة 

الشهرية، ومستوى التوتر، وتمارين التنفس. ويمكن أيضاً تسجيل التدريبات باستخدام 11 وضعاً رياضياً مختلفاً.
ويدعم الســوار  Alexa ، المســاعد الصوتي من “ أمازون “. كما أنه مجهز بشاشة  AMOLED  قياس 1.1 بوصة بدقة 

وضوح 126×294 بيكسل و 45 شكالً للمينا، وبطارية سعة 145 مللي أمبير ساعة تعمل 15 يوماً.
يشــار إلى أن الســوار يتمتع بمقاومة للماء حتى عمق 50 متراً. وســيتوفر الســوار في نهاية شهر تشرين األول/اكتوبر 

2020 بسعر 45 دوالر أميركي.

Wena 3 سوار ذكي جديد من “سوني”
 .Wena 3  كشــفت شركة  سوني  عن نسخة معدلة من سوار
وأكثر ما يشــد االنتباه في النســخة الجديدة من الســوار، هو 
تصميمه الذي يميزه عن جميع األساور الذكية في األسواق، 
وحزامه الذي يمكن اســتعماله كحزام لساعة اليد بعد فصله 

عن الجسم الرئيسي للشاشة.
ويتميز هذا الســوار أيضا بشاشــة عريضة يمكن استعمالها 
لمعرفــة الوقت والتاريخ، أو قراءة اإلشــعارات و الرســائل  
التــي ترد إلى الهاتف المقتــرن به، كما أن هيكله محمي من 
الغبار والصدمات، ومقاوم للماء ويمكن  استعماله على عمق 
50 مترا. وقد حصل على شــريحة NFC، التي تسرع من 

اقترانه بالهواتف واألجهزة الذكية ويمكن اســتخدامها لعمليات  الدفع اإللكتروني ، كما زودته “سوني” بالعديد من التقنيات 
المهمــة، كمستشــعر لقياس نبضات القلب، وتقنيات لقيــاس عدد الخطوات التي يقطعها المســتخدم لمراقبة اللياقة البدنية، 

وتقنيات لمعرفة  حالة الطقس  ودرجات الحرارة تعتمد على الهاتف  الهاتف الذكي .
كما زود Wena 3 بمستشــعر خاص لقياس معدالت األكســجة في الدم، وتقنيات لقياس معدالت نوم المستخدم، وبطارية 

تكفيه ليعمل أسبوعا كامال تقريبا بالشحنة الواحدة، أما أسعار نسخه فتتراوح ما بين 230 و335 دوالر أميركي.
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Eve Devices جهاز لوحي من Eve V
كشفت شركة Eve Devices عن  الجهاز اللوحي   Eve V  الجديد 
من فئة 2 في 1. وتشــتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز اللوحي 
الجديد على معالج  إنتــل  Tiger Lake-U-APU، والذي يعتبر 
أحدث معالج ألجهزة الالب توب، وغالباً ما تأتي هذه المعالجات 
 Iris Xe Graphics بأربعة أنوية مع بطاقة الرســوميات إنتــل
iGPU، والتي تعمل بشكل أسرع بكثير مقارنة ببطاقة الرسوميات 
إنتل UHD Graphics 620 الموجودة في الكثير من المعالجات 
القديمة، ويزخر الجهــاز اللوحي الجديد بمروحة للتبريد. ويمتاز 
الجهاز بشاشة IGZO قياس 13.4 بوصة وبنسبة باعية 16:10، 

ويمكن للعمالء االختيار بين لوحة بدقة وضوح 1920× 1200 بيكسل ولوحة 4K بدقة 3840 × 2400 بيكسل، ويمكن 
اســتعمال الشاشــة بواسطة قلم إدخال البيانات بمستويات ضغط تصل إلى 4096، وتبلغ درجة السطوع 500 نيت في كال 
الموديلين، ونسبة التباين 1500:1، وتوفر إمكانية عرض محتويات HDR10. كما يتميز بالعديد من منافذ التوصيل ومنها 
Thunderbolt 4 ، USB-C 3.1، ومنفذ AUX وقارئ بطاقات الذاكرة  microSD  ومنفذ بطاقة SIM، مع دعم تقنية 
الـ”واي فاي 6” وتقنية “البلوتوث 5” ويتوافر به 4 سماعات، ويمكن تسجيل الدخول بنظام “ مايكروسوفت  ويندوز” عن 

طريق مستشعر بصمة األصابع في زر التشغيل.

Brix Pro كمبيوتر صغير من “غيغابايت”
أطلقت شركة  غيغابايت  حاســوبها الصغير  Brix Pro. وأوضحت 
الشركة التايوانية أنها تعتمد في حاسوبها الصغير الجديد على معالجات 
إنتل  Tiger Lake-U، و4 منافذ HMDI ومنفذ USB-A ومنفذي  
Ethernet  ومنفــذ Thunderbolt 4. ويمكن للعمالء االختيار بين 
 Coreو Core i5-1135G7و Core i3-1115G4 معالجات إنتل
i7-1165G7، والتي تعمل بأربعة أنويــة، وبســرعة تصل إلى 4.7 
 Iris Xe Graphics G7 غيغاهرتــز، وتعمل بطاقة الرســـوميات

علــى توفير أداء فائـق فيمــا يتعلق بالغرافيك.
وأشارت الشركة إلى أنه يتم توريد الحاسوب الصغير الجديد من دون 

أقراص الحالة الساكنة SSD أو ذاكرة الوصول العشوائي أو نظام التشغيل، وبالتالي يمكن للمستخدم تجهيز الحاسوب الصغير 
الجديد بذاكرة وصول عشوائي بسعة 64 غيغابايت كحد أقصى عن طريق منفذ DDR4-3200-SODIMM، باإلضافة 
إلى توفر منفذين M.2 لتركيب أقراص الحالة الساكنة SSD. ويدعم الحاسوب الجديد تقنية الـ“واي فاي 6” وتقنية البلوتوث 
5.1، باإلضافة إلى توافر منفذي Ethernet، وتصل سرعة أحدهما إلى 2.5 غيغابت/الثانية. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية 
للحاســوب الصغيــر الجديد على 6 منافذ USB-A 3.2، و4 منافذ HDMI ومنفذ لســماعة الــرأس والميكروفون ومنفذ 

Thunderbolt 4، حتى يتمكن المستخدم من توصيل وحدات اإلرساء وبطاقات الرسوميات الخارجية بسهولة.
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Mi 10T Lite تنافس “هواوي” بهاتف Xiaomi
قررت شركة  Xiaomi  الصينية منافسة هواتف مواطنتها شركة  هواوي  
بجهاز  Mi 10T Lite  المميز الذي سيعمل مع شبكات 5G، وسيطرح 
بسعر منافس مقارنة بنظائره من الفئة ذاتها. ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم 
للماء والغبــار، محمي بزجاج مضاد للصدمــات والخدوش يزن 214 
غرام، مزود بشاشــة DotDisplay بمقاس 6.6 بوصة، معدل ترددها 

يعادل 90 هيرتزاً، ودقة عرضها )2400/1080( بيكسل.
وزود الجهاز بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بحجم 6 
غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر 
بطاقات ذاكرة خارجية، ومعالج Snapdragon 750G ثماني النوى، 

ومعالج رســوميات Adreno 619، وموديم Adreno 619 يمكنه من االتصال مع شــبكات الجيل الخامس الخلوية. كما 
دعمته Xiaomi ببطارية بسعة 4820 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لبطاقات االتصال، ومنفذ 
USB-C. للشــحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للســماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر  األقمار الصناعية . أما  الكاميرا  
األساســية فيه، فأتت رباعية العدســة بدقة )2+2+8+64( ميغابيكســل، والكاميرا األمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع 
خاصية التعرف إلى الوجوه. وســيطرح بنموذجين، نموذج بذواكر 6/64 غيغابايت ســعره 279 يورو، ونموذج بذواكر 

6/128 غيغابايت سعره 329 يورو.

8T وان بلس” تكشف عن هاتفها الجديد“
 OnePlus كشــفـــت شـــركـــة
الصينيــة، عــن هاتفهــا الجديــد  
OnePlus 8T ، عبــــر مقطـــع 
فيديو نشــرته قبــل أن يتّم عرض 

الهاتف.
ويتميــز النموذج المميــز باللون 
AQUAMARINE بتصميـــم 
المــع، حيــث مــن المتوقــع أن 
تتوافــق هــذه األلوان مــع أذواق 
المســتخدمين. كمــا يأتي بتصميم 

خفيف الوزن ونحيف أيضاً، حيث يصل وزن الهاتف إلى 188 غراماً، ويتميز الهاتف بسماكة 8.4 ملم.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “وان بلس”، ليو زوهو، أّن ONEPLUS 8T سيكون أحد أخف وأنحف  الهواتف الذكية  
المنافسة في األسواق. وسيكون الهاتف مزود بشاشة  AMOLED  مرنة تدعم معدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف 
رقاقة معالج Snapdragon 865، مع  ذاكرة عشوائية  12 غيغا بايت رام، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 

.Android 11 65، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيلW
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ThinkVision T27hv-20 ... شاشة جديدة من “لينوفو”
 ThinkVision T27hv-20 كشــفت شــركة  لينوفــو عــن شاشــتها
الجديدة، التي تشــتمل على كاميرا ويب مدمجة والعديد من التجهيزات 
التقنية المتطورة لتلبية متطلبات موظفي المكاتب. وتأتي الشاشة مزودة 
بلوحة قياس 27 بوصة وبدقة وضوح 2560×1440 بيكســل وبمعدل 
 sRGB تنشــيط صورة 60  هرتز ، وتمتاز بتغطية نطــــاق األلــــوان
بنســــبة 99 % وتصل درجة الســطوع القصوى إلى 350 قنديلة/م2، 
ويتم توصيل الشاشــة الجديدة بالحواسيب عن طريق منفذ USB-C أو 

.DisplayPort 1.2 أو HDMI 1.4
وأشــارت “لينوفــو” إلــى أن شاشــتها الجديــدة مصممــة لالســتخدام 
االحترافــي، لذلــك فإنها تأتي مزودة بكاميرا ويــب مدمجة بدقة 1080 

بيكســل وميكروفون مانع للضوضاء واثنين من الســماعات المدمجة بقدرة 3 وات لكل منهما، حتى يتمكن المســتخدم من 
المشــاركة بســهولة في مؤتمرات الفيديو، وبمنفذ للصوت وحامل قابل للطي يمكن استعماله مع سماعة الرأس. كما تمتاز 
بوظيفة Smart Guard المتطورة، التي تعمل على جعل الشاشة غير واضحة إذا ابتعد المستخدم عن الشاشة أو نظر بعيدا 
عنها، ويحدث نفس األمر إذا اكتشفت الكاميرا المدمجة وجود شخص ما ينظر من خلف المستخدم. كذلك زودت بحامل قابل 

للتدوير واإلمالة والتحريك، ويتضمن محور USB فيه منفذ USB-C، و4 منافذ USB 3.2 من الجيل األول.

“سيرفس البتوب” كمبيوتر محمول من “مايكروسوفت”
طرحت شركة “مايكروسوفت” جهازاً جديداً من 
الحاسب اآللي المحمول “سيرفس البتوب غو”، 
والمصمــم ليكون بديالً أقل ســعراً مــن أجهزتها 

األخرى.
وذكــرت الشــركة األميركية عبر بيان أن ســعر 
“ســيرفس البتوب” ســيبدأ من 549.99 دوالر 
أميركي، ليكون ثاني أرخص نســخة متاحة للبيع 
بعــد “ســيرفس غــو 2” الــذي بلغ ســعره 399 

دوالراً.
ويأتــي “ســيرفس البتــوب غــو” بشاشــة تعمل 
باللمــس بحجــم 12.4 بوصة، ومعالــج إنتل من 
الجيل العاشر “إي 5”، وذاكرة وصول عشوائي 
)رام( 16 جيغــا وأخــرى للتخزين الداخلي 256  

جيغا بايت . كما يستمر عمر البطارية لمدة 13 ساعة مع إمكانية الشحن السريع، بينما يزن الجهاز المحمول 2.45 رطل 
)1.1 كيلوغرام(.
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روبوت قادر على اكتشاف “كورونا” بالشم
تعمل شــركة كونيكو األميركية الناشئة، على تطوير إمكانيات 
روبوت قادر على اشــتمام القنابل ليصبح جهازا للكشــف عن 
فيــروس “ كورونا”، وتدعي أنه أكثر ســرعة من الفحوصات 
التقليديــة. وقامــت بتعديــل روبــوت “ كونيكــور” الكتشــاف 
المركبــات العضوية المتطايرة من التنفس، والتي تكشــف عن 
اإلصابة بفيروس “كورونا”. ويحتوي  الروبوت  على شــريحة 
مبرمجة الكتشاف روائح محددة، ويقوم بإطالق األضواء حين 

التعرف عليها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”كونيكو”، أوشــيورينويا آغابي، أنه ســيتم تســليم منتجاتنا األولى للعمالء قبل نهاية العام، وهناك 
مجموعة متنوعة من حاالت استخدام “كونيكور”، تشمل الضيافة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والدفاع والتصنيع 
والطعام. وأوضح، أن هدف شــركته “هو الحصول على جهاز يدمج البيولوجيا التركيبية مع الســيليكون ويرســم خرائط 

لجميع روائح الحياة البشرية على نطاق عالمي”.
وتعمل شــركة “ إيرباص “ للطيران على اســتخدام الروبوت، حيث ستضع الجهاز المطور في طائراتها وفي جميع أنحاء 
المطــارات للمســاعدة بالتعرف على  المتفجرات  والمواد األخرى التي يحتمل أن تكــون خطيرة. ووفقاً لـ”إيرباص”، فإن 

الروبوت “كونيكور” يتميز بفترة استجابته التي ال تتجاوز 10 ثواٍن في أفضل الظروف.

روبوت قادر على القيام بالتمارين الرياضية
دخل  الروبوت  حديثاً مجال الرياضة لينافس البشــر 
في التدريب على أصعب التمارين الرياضية. وتوقع 
 Fortune تقريــر حديث صــادر عــن مؤسســة
Business Insight العالميــة، أن يصــل حجــم 
الروبوتات المساندة للبشر في المجاالت المختلفة إلى 

11.685 مليار دوالر أميركي بحلول عام 2027.
وبينمــا يتــم االعتمــاد علــى الروبوتات فــي أكثر 
الصناعة تطوراً إلنجاز مهامها في وقت قياســي، 
تقوم روبوتات أخرى بالعمل في المطاعم والمقاهي 

والمحال التجارية.
وفــي مجــال الرياضة، أصبحت بعض الروبوتات قادرة على محاكاة البشــر في أداء التماريــن الرياضية الصعبة التي 
تحتاج إلى مهارات ومرونة كبيرة، حيث أن الروبوت “كينجارو” مصمم على شــكل إنســان يمكنه القيام بتمارين البطن 

وتمارين الضغط وأنواع مختلفة من التمارين الصعبة.
وتوقع تقرير أصدرته مؤسســة أوكســفورد  إيكونوميكس، أن تحل الروبوتات المســاندة محل نحو 20 مليون وظيفة في 

مجال التصنيع حول العالم بحلول عام 2030، أي ما يوازي %8.5 من القوى العاملة في مجال التصنيع العالمي.
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“أداتا” تطلق أسرع قرص M.2 SSD في العالم
 XPG  أعلنــت شــــركة أداتا عن إطالق قــرص الحالة الســــاكنة
Gammix S70 M.2 SSD  الجديد، والذي يعتبر أســرع قرص 
M.2 SSD فــي العالم، حيث إنه يمتاز بســرعة فائقة للغاية تصل 

.PCIe 4.0 إلى 7400 ميغابايت/ثانية عبر
وأوضحــت الشــركة التايوانيــة أن القــرص الجديــد يتوفر بســعة 
تخزينية تبلغ 1 و2 تيرابايت، وعلى الرغم من أنه يمكن اســتعمال 
قرص SSD الجديد عبر PCIe 3.0، إال أن ذلك يحد من ســرعة 
نقل البيانات، ويعمل المشتت الحراري الكبير على خفض درجات 

الحرارة أثناء التشغيل بنسبة تصل إلى 30 %.
وبفضل الســرعة الفائقــة، التي تبلــغ 7400 ميغابايت/الثانية، فإن 
قــرص الحالة الســاكنة الجديد يعتبر من الخيارات المثالية لعشــاق 
األلعاب، الذين يعتمدون على حواسيب فائقة األداء ومزودة ببطاقة 

الرســوميات “ نفيديا  GeForce RTX 3080” أو حتى الموديل RTX 3090، كما يمكن اســتعماله مع أجهزة  بالي 
ستيشــن  5 الجديــدة، التــي تأتي بالفعل مزودة بقرص SSD بســعة 825  غيغابايت ، ولكنها غير كافية بالنســبة ألحجام 

األلعاب المتطورة.

Samsonite غوغل” تطلق حقيبة ظهر ذكية بالتعاون مع“
أطلقت شركة  غوغل بالتعاون مع شركة تصنيع 
األمتعــة Samsonite، حقيبة ظهــر ذكية تتيح 
التحكــم في  الهاتف الذكي  مثل قائمة التشــغيل أو 

التقاط صور “ سيلفي”.
وتعــد الحقيبــة Konnect-I أحــدث منتجــات 
مجموعة Jacquard لـ“غوغل” التي ُكشفت في 

مؤتمر الشركة للمطورين منذ 4 أعوام.
وتأتــي الحقيبة بقياســين، Slim بـــ199 دوالر 

أميركي وStandard بـ219 دوالر.
ويعتمد مشــروع Jacquard على مفهوم الحوســبة المحيطة، ويأتي في شــكل عالمة صغيرة تتصــل بتطبيق لترجمة 
اإليماءات إلى أمر تفهمه لحقيبة الظهر Kennect-I، وتثبت العالمة على الشريط األيسر في الحقيبة، ويمكن لصاحبها 
تخصيص اإليماءات لفتح إجراءات محددة. ويمكن لممارســي  رياضة المشي  لمسافات طويلة تهيئة حقيبة الظهر الذكية 

لتلقي االتجاهات خطوة بخطوة أثناء التنقل، دون النظر إلى الهتنف عند التنقل.
كما يمكن للمستخدمين إعداد القدرات التي يرغبون في توفيرها من قبل حقيبة الظهر الذكية عند تشغيلها بإيماءات محددة 

.Jacquard عبر
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تراجع كبير في حركة مطار بيروت

التســعة األولى من العام 2019 الماضي 7 ماليين و34 ألفا و673 راكبا. 
إذ إنخفض عدد الــركاب الوافدين الى لبنان بنســبة 76.77 %، وســجل 
807 آالف و305 ركاب، كذلك انخفض عدد الركاب المغادرين من لبنان 
خالل األشهر التســعة األولى من العام الجاري، وســجل 937 ألفا و646 
راكبا، بتراجع نســبته 73.59 % عن الفترة ذاتها من العام 2019، الذي 
بلغ في حينه 3 ماليين و550 ألفا و941 راكبا، وأيضاً انخفض عدد ركاب 

الترانزيت بنسبة 49.6 % وسجل 3707 ركاب.

تراجع عدد الوافدين
يذكر ان  احصاءات  شــهر ايلول/ســبتمبر 2020، قد ســجلت 199 ألفا 
و109 ركاب مقابــل 817 ألفــا و793 راكبــا في شــهر أيلول/ســبتمر 
2019، أي بتراجــع نســبته 75.6 %. فقــد تراجع عدد الوافدين بنســبة 
77.32 %، وســجل 82019 راكبا، كما تراجع عدد المغادرين بنســبة 

74.31 % وسجل 117 ألفا و 14 راكباً.
وعلى صعيد الرحالت الجوية، فقد بلغ مجموعها في شهر أيلول/سبتمبر 
بتراجع نسبته 66.78 %.الفائت 2157 رحلة، مقابل 6495 رحلة في ايلول/ســبتمبر 2019، أي 

توزعت حركة مطار بيروت الدولي، خالل 
الفترة الممتدة من بدايــة العام 2020 وحتى 
نهاية الشهر التاســع منه أيلول/سبتمبر،على 

النحو اآلتي:

حركة الطائرات:
بلــغ مجمــوع الرحــالت الجوية مــن وإلى 
“مطار بيروت الدولي” خالل فترة األشهر 
التســعة األولى مــن العــام 2020 الحالي، 
رحلــة   56777 قابــل  م رحلــة،   1 9477
ســجلت في نفــس الفترة مــن العــام الفائت 
2019، أي بتراجــع نســبته 65.69 %. إذ 
تراجــع عــدد الرحــالت القادمة إلــى لبنان 
ة  ـ ســبة 65.68 % وســجل 9742 رحلـ ن ب
مقابــل 28393 رحلــة في نفــس الفترة من 

العام 2019.
كذلك تراجع عدد الرحالت الجوية المغادرة 
من لبنــان بنســبة 65.70 %، وبلغ 9735 
رحلة مقابل 28384 رحلة فــي الفترة ذاتها 

من العام 2019.

حركة الركاب:
بلغ مجموع الركاب الذين اســتخدموا مطار 
بيروت الدولي منذ مطلع العام 2020 وحتى 
نهاية شــهر أيلول/ســبتمبر الفائــت، حوالى 
مليــون و748 ألفــا و658 راكبــاً، بتراجــع 
نسبته 75.14 % عما كان سجله العام الفائت 
2019، حيــث بلغ عدد الركاب في األشــهر 

سجلت حركة  مطار بيروت الدولي ، وهو المرفق اإلقتصادي الهام الذي يعُدّ بوابة  لبنان  على العالم، 
انخفاضاً كبيراً في عدد الركاب المغادرين والوافدين من وإلى لبنان منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 
شهر أيلول/سبتمبر  الفا ئت، والذين بلغ مجموعهم مليون و748 الفاً و658 راكبًا، بتراجع نسبته 
75 % عن نفس الفترة من العام 2019، كذلك شمل التراجع عدد  الرحالت  الجوية من وإلى لبنان، 
والتي بلغ مجموعها خالل األشهر التسعة األولى من العام 2020 الحالي 19477 رحلة بتراجع فاق 

الـ65 % عما كان عليه في العام الماضي 2019.
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“الميدل ايست” تستلم  طائرات جديدة
تسلّمت شــركة طيران الشرق األوســط - الخطوط 
الجوية اللبنانية MEA، طائــرة إيرباص من عائلة 
A320، والتي تحمل الرقم التسلسلي 10,000. وتعد 
هذه ثالــث طائرة من طراز A321neo التي تنضم 
إلى طيران الشــرق األوســط، الذي يشــغل أسطوالً 
كامــاً من طائرات إيربــاص مكون من 18 طائرة، 
حيث جرى اســتام أول طائرة في هذا العام وســيتم 

تسليم 6 طائرات A321neo أخرى خال األشهر القليلة المقبلة. وقد جرت مراسم تسليم الطائرة بحضور رئيس مجلس 
إدارة الشركة محمد الحوت، الذي صرح قائاً: نفخر باستامنا طائرة A321neo المتطورة والتي تحمل الرقم التسلسلي 
10,000 المميز، خاصة وأن ذلك يتزامن مع احتفال شــركة طيران الشــرق األوسط بالذكرى السنوية 75 على تأسيسها، 

وفي أعقاب تسلمنا طائرة من نفس الطراز والتي تحمل الرقم التسلسلي 5,000 في العام 2012”.
من جانبه، قال الرئيس التجاري في شركة إيرباص، كريستيان شيرير: تفخر “إيرباص” بمواصلة بناء شراكتها الطويلة 
األمد مع طيران الشــرق األوســط، التي تمتلك أحد أحدث أســاطيل طائرات إيرباص في العالم. وبصفتها مشغل طائرات 
إيرباص بالكامل، فهي تستفيد من القواسم المشتركة الفريدة ألسطول إيرباص، ويضاف إليها اآلن طائرة A321neo التي 

تتسم بالكفاءة العالية في استهاك الوقود لتعزز من خدماتها.

طائرات صغيرة من دون طيار من “أمازون”
كشــفت “ أمازون “ عن طائرة من دون طيار بكاميرا طائرة يمكن 
اســتخدامها داخل المنزل لبث الفيديو إلى هواتف الســكان في حالة 
اقتحامه. وأثار الجهاز مخاوف من منظمات  الخصوصية  والناشطين 
الذين حذروا من أنه قد يسمح بالمراقبة غير المرغوب فيها. وقالت 
شركة Ring، وهي شركة أمازون التي تقف وراء إطاق الجهاز، 
أنــه تم تصميمه مــع مراعاة الخصوصية، حيث يســتقر في قاعدة 
تمنــع  الكاميرا  فعلياً من العمل مــا لم يتم إطاقها. وفي مقطع فيديو 
 ،Ring توضيحي - لم يتم تســجيله بأحد األجهــزة الفعلية - تُظهر

أن  الطائرة  هي رادع كبير لدخيل. وأضافت الشــركة: ســتبدأ الكاميرا بالتسجيل فقط عندما يغادر الجهاز القاعدة ويبدأ في 
الطيران عبر أحد المسارات المحددة مسبقاً.

وســتكلف الطائرة، المعروفة رسمياً باســم Always Home Cam مبلغ 250 دوالر عند طرحها للبيع - مبدئياً فقط في  
الواليات المتحدة . وال يمكن التحكم في الطائرة يدوياً وبدالً من ذلك ســوف تطير فقط على طول مســار محدد مســبقاً على 
الرغم من أن “أمازون” قالت، إن تقنية تجنب العقبات تسمح لها بتجنب األشياء غير المتوقعة أثناء تحركها على المسارات 
المحددة مسبقاً. ونظراً لكونها طائرة من دون طيار صغيرة وخفيفة الوزن، مع مراوح يلفها قفص، فقد تم تصميم الجهاز 

أيضاً لتجنب إصابة الحيوانات األليفة أو إتاف أي أثاث رقيق.
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12 مليار دوالر خسائر شركات الطيران األميركية
ســجلت  شــركات الطيران األميركية  خسائر مجمعة 
بلغــت قيمتهــا 12 مليــار دوالر أميركي فــي الربع 
الثاني، حيث إنخفضت اإليرادات بنســبة 86 % عن 
العام السابق، ويتوقع المحللون أن تصل الخسائر إلى 
حوالى 10 مليــارات دوالر في الربــع الثالث، الذي 

إكتمل لتوه.
وتمكنت خطوط “دلتا” الجوية من تقليص الخســائر 
عن طريق خفض التكاليف، بما في ذلك العمالة، حيث 

أخذ الموظفون حزم التقاعد المبكر، ووافقوا على اإلجازات غير المدفوعة. كما نفذت العديد من شركات الطيران في اآلونة 
األخيرة تخفيضات إجبارية في الوظائف واإلجازات التي لم يتم السماح بها حتى نهاية أيلول، بموجب شروط اإلعفاء المالي 

التي وافق عليها  الكونغرس  للصناعة في وقت سابق من هذا العام.
وتلقت شركات الطيران األميركية 25 مليار دوالر أميركي مساعدة مباشرة إلبقاء العمال على كشوف المرتبات حتى نهاية 

أيلول، إلى جانب 25 ملياراً إضافية قروضاً من دون شروط.
وبمجرد إنتهاء الحظر المفروض على اإلســتغناء عن الوظائف غير الطوعي في األول من تشــرين األول/اكتوبر، قامت 

شركة  الخطوط الجوية األميركية  بخفض 19000 وظيفة، كما خفضت “يونايتد” 13000 وظيفة إضافية.

1.8 مليار دوالر خسائر “يونايتيد إيرالينز”
سجلت شركة “ يونايتد إيرالينز “ األميركية خسائر تتجاوز 
1.8 مليــار دوالر أميركــي خــال الربع الثالــث من هذا 
العام، مع هبوط اإليرادات بأكثر من 78 %، وسط التأثير 
المســتمر للوباء على صناعة الطيــران بأكملها. وتحولت 
شــركة الطيران األميركية إلى صافي خسائر بنحو 1.84 
مليــار دوالر )6.33 دوالر للســهم الواحــد( خال الفترة 
الممتدة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر 2020، مقابل 
أرباح بقيمة 1.024 مليار دوالر )3.99 دوالر لكل سهم( 

قبل عام مضى. وبلغ نصيب الســهم من الخســائر المعدلة نحو 8.16 دوالر خال الربع الثالث، مقابل خسارة متوقعة تبلغ 
7.53 دوالر للسهم الواحد. وتراجعت إيرادات “يونايتد إيرالينز” من 11.38 مليار دوالر إلى 2.49 مليار دوالر في الربع 
الماضــي، لتكــون أقل قلياً من توقات المحللين البالغة 2.50 مليار دوالر. وجاء الهبوط في اإليرادات مع إنخفاض عوائد 

الركاب بنحو 84 % إلى 1.7 مليار دوالر في األشهر الثاثة المنتهية في أيلول/سبتمبر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، خال نتائج األعمال: “بعد أن نجحنا في تنفيذ إستراتيجيتنا األولى لألزمة، 
نحن على إستعداد لغلق صفحة األشهر السبعة الماضية بما فيها من إجراءات مؤلمة مثل التسريح المؤقت لنحو 13 ألف 

موظف، للنجاة من أسوأ أزمة في تاريخ الطيران”.
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“القطرية” تعلن خسارة 1.9 مليار دوالر هذا العام
أعلنــت مجموعة الخطوط الجويــة القطرية 
عــن تكبدها خســــائر صافية قدرهــــا 1.9 
مليار دوالر أميركي للعام 2019 - 2020، 
وســط أزمة كورونا التي طالت قطاع السفر 

العالمي.
ونشــرت مجموعة الخطوط الجوية القطرية  
موقعهــا  علــى  الســنوي  تقريرهــا  نتائــج 
اإللكتروني، حيث أشــارت إلــى أنه بالرغم 

من قدرتها على مواجهة “التحديات االستثنائية”، إاّل أن هذا العام كان أحد أصعب األعوام في تاريخ شركة الطيران.
ونسبت الشركة خسائرها هذا العام إلى مجموعة من األسباب، حيث قالت إن الحصار الجوي غير القانوني المستمر على 
دولة قطر، وتصفية شركة طيران إيطاليا من قبل المساهم األكبر، وتغييرات في السياسة المحاسبية ومعايير اإلباغ، وأزمة 

جائحة كوفيد 19، تسببت في تكبد المجموعة خسائر كبيرة.
وقال بيان الشــركة إن نتائج المجموعة على المســتويين التشــغيلي والصافي أفضل من العام الماضي، مضيفة أن إجمالي 
اإليرادات واإليرادات التشغيلية األخرى للمجموعة بلغت حوالى 14 مليار دوالر، أي بزيادة قدرها 6.4 % مقارنة بالعام 

الماضي، في حين أن عائدات الركاب نمت بنسبة 8.9 % مع نمو السعة المتوفرة بنسبة 3.2 %.

Virgin Orbit تسعى إلى رفع تقييمها إلى مليار دوالر
تتطلــع شــركة Virgin Orbit، التــي أسســها 
الملياردير ريتشارد برانسون، إلى جمع ما يصل 
إلــى 200 مليون دوالر أميركي من جولة تمويل 
يمكــن أن تقدر قيمة أعمــال مجموعته في مجال 
إطاق األقمار الصناعية بنحو مليار دوالر، وفقاً 

لمجلة “فوربس”.
ويأتــي جمــع التمويل في الوقــت الذي تضررت 
فيــه إمبراطورية الملياردير البريطاني المترامية 
األطــراف والمرتبطة بالســفر وصناعة الفضاء 

 LionTree قد قالت ســابقاً، إنها وظفت Virgin Orbit التجارية األوســع بشــدة من جائحة فيروس كورونا. وكانت
Advisors LLC وPerella Weinberg Partners LP للنظــر فــي المعامات الماليــة المحتملة، وأن هذه البنوك 
مكلّفة بمســاعدتها في جمع 200 مليون دوالر بحلول نهاية 2020، لإلنفاق الرأســمالي وتمويل عمليات إطاق األقمار 
الصناعية. وتعتمد أعمال Virgin Orbit جزئياً على مجموعة من الشركات الفضائية الناشئة األصغر - تنتج كل شيء 
بدءاً من األقمار الصناعية المصغرة إلى أجهزة استشعار مراقبة األرض المدمجة والقوية - لتوفير فرص تجارية جديدة 

وتدفق ثابت للحموالت العلمية من الحكومات والجامعات.
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الهند: 4.6 مليار دوالر لتشجيع السيارات الكهربائية

في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، حتى عام 2022 ، 
لكنها ستزيدها إلى 15 % بعد ذلك لتعزيز التصنيع المحلي.

نقص االستثمار
وعلى الرغم من حرصها على تقليــل اعتمادها على النفط 
وخفــض التلــوث، إال أن جهود الهنــد للترويج للســيارات 
الكهربائية قد أُعيقت بســبب نقص االســتثمار في التصنيع 
والبنية التحتية مثل محطات الشحن. وتم بيع 3400 سيارة 
كهربائية فقط فــي ثاني أكبر دولة في العالــم من حيث عدد 
الســكان خالل عام العمل الماضي، مقارنــة بمبيعات 1.7 

مليون سيارة ركاب تقليدية.
 LG ويمكن لهذه السياسة، أن تفيد صانعي البطاريات مثل
 Panasonicالكوريــة الجنوبية و Chem 051910.KS
Corp 6752.T اليابانية، باإلضافة إلى شــركات صناعة 
الســيارات، التي بدأت في بناء مركبات كهربائية في الهند 
 Mahindra &و  Tata Motors TAMO.NS مثــل 

.Mahindra MAHM.NS
وبينما تمثل الصين 80 % من إنتــاج خاليا أيونات الليثيوم 
في العالــم، أدخلــت الهنــد قواعد اســتثمار أكثــر صرامة 
للشركات الصينية. كما أبطأ إجراءات الموافقة على بعض 
حزيران 2020.المقترحات بعد اشــتباك حدودي قاتل بين البلدين في يونيو/

بحســب اقتراح صاغتــه NITI Aayog ، وهي مؤسســة 
فكرية فيدرالية يرأســها رئيس الوزراء الهنــدي، ناريندرا 
مودي، أن الهند قد تخفض فواتير اســتيراد النفط بما يصل 
إلــى 40 مليــار دوالر بحلــول عــام 2030 إذا تــم اعتماد 
الســيارات الكهربائيــة على نطاق واســع. وقال مســؤول 
حكومــي كبيــر، امتنع عن الكشــف عــن هويتــه ، إنه من 
المرجــح أن تراجع حكومة مــودي االقتراح في األســابيع 
المقبلة. ولم تــرد NITI Aayog والحكومــة الهندية على 

طلبات التعليق.

حوافز نقدية
أوصى مركــز األبحاث بحوافــز قدرهــا 4.6 مليار دوالر 
أميركي بحلول عام 2030، للشركات المصنعة للبطاريات 
المتقدمة، بدءاً من حوافز نقدية وبنية تحتية بقيمة 9 مليارات 
روبية )122 مليون دوالر( في الســنة المالية المقبلة، التي 

سيتم زيادتها سنوياً.
وقال االقتــراح: “في الوقــت الحالي، تعــد صناعة تخزين 
طاقة البطاريات في مرحلة ناشئة جداً في الهند، حيث يشعر 
المســتثمرون بالقلق قليالً من االستثمار في صناعة شروق 

الشمس”.
وقالت الوثيقة، إن الهنــد تخطط لالحتفــاظ بمعدل ضريبة 
االســتيراد بنســبة 5 % ألنواع معينة مــن البطاريات، بما 

تخطط الهند لتقديم حوافز بقيمة 4.6 مليار دوالر أميركي للشركات التي تنشئ منشآت متقدمة 
لتصنيع البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، في الوقت الذي تسعى فيه للترويج الستخدام 

السيارات الكهربائية وتقليل اعتمادها على النفط ، وفقاً القتراح حكومي.
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نسخ جديدة ومحدودة من “دودج هينيسي”
أجرت شركة هينيســي تعديالت تقنية وتصميمية 
 ،Durango SRT Hellcat على ســيارة دودج
 أسفرت عن زيادة هائلة في معدالت أداء السيارة.
وقالت الشــركة األميركية، إن النسخة المعدلة من 
ســيارة دودج المنتمية لفئــة الموديالت الرياضية 
متعــددة األغــراض SUV، تنطلق بقــوة 1026 
حصاناً بفضل التعديــالت، التي تم إجراؤها على 
المحــرك V8 ســعة 6.2 ليتر بشــكل عام، وعلى 

الكمبريسور بوجه خاص.
وبفضــل هــذه التعديالت، فــإن الســيارة المعدلة 

 Durango تتسارع من الثبات إلى 96.6 كلم/ساعة في غضون 2.8 ثانية بدالً من 3.5. وتمتاز نسخة هينيسي من دودج
SRT Hellcat من خالل التوقيعات والملصقات لشركة التعديل والموجودة على الجسم وبالمقصورة الداخلية. ولم تكشف 

“هينيسي” عن سعر سيارتها، التي يقتصر إنتاجها على 50 نسخة منها.
تجدر اإلشارة، إلى أن السيارة Dodge Durango SRT Hellcat تعتبر السيارة األقوى على مستوى العالم بين فئة 

الموديالت الرياضية متعددة األغراض.

الشركات األكثر مبيعًا للسيارات في لبنان
أظهــرت إحصــاءات جمعيّة مســتوردي الســيارات، ان 
مبيعات الســيارات الجديدة في لبنان وصلت 338 ســيّارة 
خالل شــهر أيلول/ســبتمبر 2020، مقارنةً بـ186 سيارة 
في شهر آب/أغسطس 2020، و1.700 سيارة في أيلول/
ســبتمبر 2019. أمــا على صعيٍد تراكمــي، فقد انخفضت 
مبيعات الســيارات الجديدة في لبنان بنسبة 74.10 % إلى 
5.146 ســيّارة خالل األشهر التســعة األولى من 2020، 

مقارنة بـ19.865 سيارة في الفترة نفسها من 2019.
ويُعــزى التراجع المذكور إلى النقص في الســيولة بالدوالر األميركــي في القطاع المصرفي والقيود التي تم فرضها على 
الســحوبات بالعملة األجنبيّة ما أعاق عمليّات بيع الســيّارات الجديدة، حيث أن شروط المبيع الجديدة لدى وكالء السيّارات 
تفرض تســديد جزء من ســعر المبيع نقداً بالدوالر. وتراجعت مبيعات الســيّارات اليابانيّة بنســبة 79.65 % إلى 1.587 
ســيّارة، فيما تراجعت مبيعات الســيارات الكوريّة بنسبة 83.73 % إلى 828 سيّارة، أما مبيعات السيّارات األوروبيّة فقد 
تراجعت بنسبة 60.65 % إلى 1.738 سيّارة. وأظهرت اإلحصاءات أّن السيّارات األوروبيّة تََصدََّرت مبيعات السيّارات 
الجديدة في لبنان بحيث بلغت حّصتها من الســوق 33.77 % حتّى شــهر أيلول/ســبتمبر 2020، تلتها اليابانيّة بحصة 

30.84 % والكوريّة بحصة 16.09 %، ومن ثّم األميركيّة بحصة 14.54 % والصينيّة بـ4.76 %.
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“ماكالرين” تنتج 225 وحدة من “620 آر” الجديدة
قدمت شــركة صناعة  الســيارات  الرياضية الفارهة 
البريطانية “ ماكالرين ”، مؤخراً، نســخة جديدة من 
سيارة السباق 570 إس جي.تي4، بعد تقليل سرعتها 

حتى يتم السماح باستخدامها على الطرق العامة.
وتحمل الســيارة الجديدة اسم  620 آر ، وسيتم إنتاج 
225 نســخة منها فقط لمن يرغب في شــرائها من 
مختلــف أنحاء العالــم. وكل واحدة من الســيارات 
الـــ225، يتــم تجميعها يدوياً فــي مصنع ماكالرين 

بمنطقة ووكينغ في بريطانيا. وهذه الســيارة متاحة أمام العمالء في  أوروبا  و الشــرق األوســط  و أفريقيا . وشهد التصميم 
العام للسيارة بعض التحسينات باستخدام األلياف الكربونية، بما في ذلك فتحات تهوية أمامية مصنوعة من هذه األلياف 
إلى جانب استخدام هذه األلياف في إضافة بعض اللمسات الداخلية. وتأتي هذه التحديثات إلى جانب نظام عادم مصنوع 

من معدن التيتانيوم بما يعطي صوتا أعلى بمقدار 5 ديسبل عن خيارات أنظمة العادم المعتادة.
وتعمل الســيارة بمحرك مزدوج تربو ســعة 3.8 ليتر، وحتوي على 8 صمامات. ومع تحرير السيارة من قيود سيارات 
الســباق، فإنه تم تعديل المحرك لتصل قوته إلى 610 أحصنة لتصبح أقوى ســيارة في مجموعة ســيارات “ماكالرين” 

الرياضية. كما تعمل السيارة بناقل حركة مزدوج يعطي 7 سرعات.

“نيسان” تتحضر إلطالق Qashqai االقتصادية
سربت بعض مواقع اإلنترنت صوراً لتصميم النموذج الجديد 
من ســيارات Qashqai، الذي تتحضر شركة نيسان للكشف 
عنــه قبل نهاية العام 2020 الجاري. وبالنظر للصور نالحظ 
أن المركبة الجديدة اختلفت كلياً من حيث الشكل عن سيارات 
Qashqai الحالية، وأصبح هيكلها أكثر انسيابية، وتغير فيها 
تصميم المصابيح األماميــة إذ أصبحت أنحف وأكثر بروزا، 
وكذلك تغير تصميم ممتصات الصدمات، وأصبحت العجالت 
أكبر، وزودت هذه الســيارة بســقف بانورامي كبير جداً يمنح 

الركاب شعوراً باالسترخاء أثناء السفر.
ولــم تطل التغيرات التصميم الخارجي لهذه الســيارات فحســب، فمقصورة هذه المركبــات أصبحت أكثر عصرية أيضاً، 
وحصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة عمالقة تعمل باللمس تمتد من أمام السائق حتى منتصفها تقريباً، ويمكنها 
توزيع إشارات اإلنترنت التي تستقبلها من شبكات 4G إلى الهواتف واألجهزة الذكية. وزودت Qashqai الجديدة بأنظمة 
امان تعتمد على كاميرات وحساســات لقياس المســافات، ونظــام لمنع االنزالق على المنحدرات، وحساســات إلكترونية 
لإلضــاءة والمطــر، وأنظمة لقياس ضغــط الهواء في العجالت. وســتطرح بعدة نماذج، نموذج مــزود بمحركات بنزين 

اقتصادية بسعة 1.2 ليتر وعزم 115 حصانا، ونموذج مزود بمحركات بنزين بسعة لتيرين وعزم 144 حصانا.
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Tuatara رقم قياسي جديد ألسرع سيارة في العالم
ســي”  إس  “إس  شــركة  ــفت  ش ك
األميركيــة لصناعة الســيارات، عن 
ســياراتها الجديدة  Tuatara  لتصبح 

أسرع سيارة في العالم.
وأعلنت الشــركة أن ســرعة السيارة 
بلغــت 316.11 ميــال في الســاعة، 
محطمة الرقم القياســي المسجل باسم 
الســيارة اإليطالية الفاخرة “ بوغاتي  
شــيرون” فــي عــام 2019، وهــو 

304.77 ميال في الساعة.
وأكدت الشركة أنها ستنتج 100 نسخة فقط من سيارة “تواتارا”، وأن سعر المركبة الواحد يبلغ 1.6 مليون دوالر أميركي. 
وأشارت إلى أن سائق السباق المحترف أوليفر ويب، هو من اختبر السيارة على الطريق السريع رقم 160 في والية نيفادا 
األميركية، وأضافت أنه قاد السيارة في الجولة األولى بسرعة 301.07 في الجولة األولى، وفي الجولة الثانية بلغت 331 

ميال في الساعة، بمتوسط بلغ 316 ميال في الساعة.
وبحسب الشركة، فإن السيارة تستخدم محرك V8 بسعة 5.9 ليتر بشاحن توربيني مزدوج، وتبلغ قوته 1750 حصان.

“بي إم دبليو” تكشف عن “إم3” و”إم4” 2021
كشــفت “ بي إم دبليــو “ النقاب على 
الســــيارتيـــن الرياضيتيـــن “إم 3” 
و“إم 4” 2021، وســتطرحهما فــي 
األسواق حول العالم في العام المقبل. 
وتعمــل كل من الســيارتين بمحرك 
ليتــر   3.0 عة  ـ ـزدوج سـ و مـ ـ ـ ترب
بقــوة 473 حصانــاً فــي الموديالت 
العادية، مع ناقل حركة يدوي ســت 
ســرعات، وبقــوة 503 أحصنة في 
الموديــالت األعلــى أداًء “إم 3” 
و”إم 4 كومبتيشــن” مع ناقل حركة 

أتوماتيكي 8 ســرعات. ومن الداخل، تتوافر شاشــتين، إحداهما للمعلومات بحجم 12.3 بوصة، واألخرى في الوســط 
حجمها 10.25 بوصة. 

وســتطرح الشــركة الســيارتين حول العالم في شــهر آذار/مارس 2021، ومن المقرر أن يبدأ سعر “إم3” السيدان من 
69.9 ألف دوالر أميركي، و”إم4” الكوبيه - ذات البابين - من 71.8 ألف دوالر أميركي.
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ID.4 ... مركبة جديدة من “فولكس فاغن”
 ،ID.4 كشــفت شــركة فولكس فاغن، عن مركبتها الجديدة
التي صنفت من بين أكثر سيارات الكروس  أوفر تطوراً في 
الوقــت الحالي. وتأتي هــذه المركبة بهيكل كروس بطول 4 
أمتار و58 ســنتيمتراً، عرضه 185 ســنتم، وارتفاعه 163 
ســنتم، وتبلغ المسافة بين محوري  العجالت  فيه 276 سنتم، 

وسعة صندوق األمتعة الخلفي لديه 543 ليتراً.
ومن أكثر ما يمنح هذه الســيارة مالمح الحداثة هو التصميم 
الفريــد لواجهتها األمامية التي حصلت على مصابيح مميزة 

الشكل يمتد فيما بينها خط مضيء على عرض الواجهة يعمل بتقنيات LED، إضافة إلى العجالت الرياضية الكبيرة التي 
حصلت على أقراص من الكروم بمقاس 21 إنشــاً. أما واجهة القيادة فيها، فخلت تماماً من األزرار، حيث اســتعيض عنها 
بشاشتين تعمالن باللمس،  شاشة  كبيرة في المنتصف، وأخرى صغيرة ثبتت بطريقة مميزة على محور المقود قبالة السائق.

وســتطرح هــذه المركبة بنموذجين، نموذج بنظام دفع رباعي فيه محرك كهربائــي بعزم 306 أحصنة، ونموذج بنظام 
دفع خلفي، مزود بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، و بطارية  تكفيه لقطع مسافة 520 كلم بالشحنة الواحدة. وسيكون 
بإمكان النموذج الثاني التســارع من 0 إلى 100 كلم/ســاعة في غضون 8.5 ثانية فقط، والوصول إلى ســرعة قصوى 

تبلغ 160 كلم/ساعة.

“لوكا” ... سيارة كهربائية المصنوعة من النفايات
قــدم فريق الطالب في مؤسســة تي يو/إيكوموتيــف التابعة لجامعة 
Eindhoven الهولنديــة، ســيارة مصنوعــة بالكامــل تقريبــاً من  

النفايات . إذ تنتج البشرية مجتمعة 2.1 مليار طن من النفايات سنوياً، 
وإلثبات أنه يمكنك إعادة اســتخدام هــذه النفايات بطريقة مفيدة، قام 
الطالب في الجامعة الهولندية بتطوير  ســيارة كهربائية  ذات مظهر 
رياضي تدعى “لوكا” بقاعدة من الكتان و البالستيك  المعاد تدويره، 
وقــد تم إخراج جزء كبير منها من المحيط. كما أن الهيكل والفرش 
الداخلي والنوافذ مصنوعة أيضاً من مواد معاد تدويرها، بما في ذلك 

زجاجات  الماء ، والبالســتيك الصلب، والنفايات المنزلية. و“لوكا” هي ســيارة مدمجة بمحركين كهربائيين في  العجالت  
الخلفية، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلومترا في الساعة ويبلغ قُطر عملها 220 كيلومترا. ويمكن تحويل 
االستهالك إلى حوالى 180 كيلومترا لكل ليتر من  البنزين ، باإلضافة إلى كفاءة المحركات، ويرجع ذلك إلى وزنها الخفيف 

حيث تزن السيارة 360 كيلوغراما فقط من دون بطاريات، وهو أقل من نصف وزن السيارات من الفئة نفسها.
ويتكون هيكل “لوكا” من لوحة متعددة الطبقات طّورها الطالب بالتعاون مع العديد من الشركات، والجزء الخارجي مصنوع 
من ألياف الكتان الممزوجة بالبالستيك التي أخرجت من المحيط. وعلى الرغم من أن هذا المزيج كان في المحيط لسنوات 

عدة، ويتكون من أنواع مختلفة من البالستيك، إال أنه قادر على إعطاء الهيكل قوة كافية عند دمجه مع األلياف الطبيعية.
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شاحنة توصيل كهربائية من “ريفيان”
كشفت “ أمازون “ عن شاحنة توصيل 
كهربائية ُصنعت لها من قبل “ريفيان 
أوتوموتيــف”، فــي أول خطوة نحو 
توفيــر 100 ألــف وحــدة منها على 

الطرق خالل العقد المقبل.
وتعد المركبة التي كشفت عنها شركة 
التجارة اإللكترونية من خالل مقطع  
فيديــو  نُشــر على مدونتهــا مؤخراً، 
واحــدة مــن 3 موديــالت تصنعهــا 

“ريفيان” من أجل “أمازون”. 
وزودت شاحنة التوصيل بكاميرات خارجية متصلة بشاشة، قادرة على توفير رؤية بزاوية 360 درجة لمحيط المركبة، 
مع إمكانية اســتخدام الســائقين للمســاعد الصوتي الخاص بـ”أمازون” “أليكســا” للوصول إلــى معلومات عن الطرق 

والحركة المرورية والطقس. 
وتهــدف “أمــازون” توفير أولى تلك الشــاحنات على الطرق للتوصيل في العام المقبل، وأشــارت الشــركة لـ”بيزنس 

إنسايدر”، إلى أن المركبة يمكنها قطع مسافة 150 ميالً بشحنة واحدة.

“زيتا” السيارة الروسية الكهربائية األولى المرشحة للتصدير
تدرس وزارة الصناعة والتجارة في روســيا 
إمكانية تصدير الســيارة الكهربائية الروسية 
“زيتا” إلى الهند وباكستان واألردن ومصر 

وألمانيا.
وقالــت الــوزارة، إن “االبتــكار فــي هــذا 
المشروع والقدرة التنافسية العالية لهذا المنتج 

تسمح بالنظر بتفاؤل إلى فرص تصديره.
ويجري العمل على  مســألة تصدير السيارة 
ومصــر  واألردن  وباكســتان  الهنــد  ــى  ل إ

وألمانيا”.
وأفاد المكتب الصحفي  لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، بأن الشهادة الفنية للسيارات الكهربائية في مراحلها النهائية، 

مضيفاً أنه: “تم تصنيع أولى السيارات الكهربائية بالتقنية المتسلسلة، ويجري تطوير تقنيات التجميع التسلسلي”.
يشــار إلى أن “زيتا” هي أول ســيارة كهربائية روســية ســيتم إنتاجها بكميات كبيرة في مصنع بمدينة تولياتي بمقاطعة 
ســمارا. وهذه الســيارة هي عبارة عن مركبة كهربائية مدمجة بثالثة أبواب، وتبلغ ســرعتها القصوى 120 كلم/ساعة، 

وتبلغ قيمتها في نموذجها األساسي 550 ألف روبل )7150 دوالر أميركي( .
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“غوغل” تشارك ناشري صحف عالميين
أعلــن رئيس “غوغــل”، ســوندار بيشــاي، أن المجموعة 
األميركية العمالقة ستستثمر مليار دوالر في اتفاقات شراكة 
مع ناشــري صحف حول العالم. وكتب بيشاي “هذا االلتزام 
المالي )...( ســيوفر دخال للناشــرين بغية صناعة مضامين 
عالية الجودة واختيارها” من أجل “تجربة” إخبارية أفضل 
عبــر اإلنترنت. موضحــاً، أن المنتج الجديد الذي ســتقدمه 
“غوغل” سيكون متوافراً في بادئ األمر عبر خدمة “غوغل 
نيــوز” علــى “أندرويد”، ثم عبر الخدمــة عينها على نظام 

تشغيل “آي أو أس” التابع لمجموعة “آبل”. وأشار إلى أن “غوغل” وقعت اتفاقات من أجل هذه المضامين ضمن ما يسمى 
“غوغل نيوز شوكايس”، وهي شملت 200 ناشر صحافي في ألمانيا والبرازيل واألرجنتين وكندا وبريطانيا وأستراليا.

ومن بين ناشري الصحف، “دير شبيغل”، “ستيرن”، “دي تسيت”، “فوليا دي ساو باولو”، إضافة إلى ناشرين لصحف 
ذات طابــع محلــي أكثــر بينها “إل ليتورال” و“جي زي إتش” و“واز” و“ســوتوداي”. وســتكون خدمــة “غوغل نيوز 
شــوكايس” متوافــرة في وقت الحق مــن طريق عمليات البحــث التقليدية على محرك “غوغــل”، وأيضا على “غوغل 
ديسكافر” وهو شريط األحداث المقدّم للمستخدمين بصورة مكيّفة مع اهتماماتهم. وقال بيشاي سنبقى إلى جانب الناشرين 

الصحافيين لنساعدهم بمشروعهم للتحول الرقمي، ولدعم قطاع صحافي عالي الجودة.

إعادة هيكلة أعمال اإلعالم والترفيه في “ديزني”
أعلنت شركة “ ديزني” عن إعادة 
هيكلــة أعمالهــا الخاصة باإلعالم 
والترفيــه، لتصبح خدمــات البث 
األكثــر أهمية بالنســبة للمؤسســة 

األميركية.
أنها  الترفيــه،  وأوضحت شــركة 
ســــتعمل علــى تركيــز أعمالهــا 
اإلعالميــة فــي مؤسســة واحــدة 
ســــتكون مســــؤولة عن نشــــر 
المحتــوى ومبيعــات  اإلعالنــات  
و“ديزني بلس”، في إطار السـعي 
لتســريع إســتراتيجيتها الموجهــة 

للمستهلكين.
وفــي إطار عملية إعادة التنظيم، عينت الشــــركة كريم دانيال، لإلشــــراف على مجموعة نشـــــر وســــــائل اإلعالم 

والترفيه الجديدة.
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الشارقة خصصت حزمة دعم لقطاع النشر في بيروت
خصصت إمارة   الشــارقة   ، حزمة دعم متكاملة لقطاع 
النشــر في  بيــروت ، حاملــة اللقب في العــام 2009، 
تتضمن تسهيالت، ومنح مالية، وسلسلة خدمات تساند 
الناشرين المتضررين جّراء االنفجار الذي ضرب  مرفأ  
العاصمة بيروت مطلع آب/أغسطس الماضي. وجاءت 
المنحــة الثانية بهــدف العمل على تخفيــف األضرار 
والخسائر التي تعرضت لها دور النشر اللبنانية جراء 
انخفــاض المبيعات وتأجيل بعض المعارض العربية، 

حيث ستشكل هيئة الشارقة للكتاب لجنة متخصصة لتقييم أوضاع الناشرين المستحقين لهذه المنح والتنسيق المباشر معهم، 
grant@sibf.com :إذ يمكن للراغبين باالستفادة منها التواصل مع اللجنة على البريد اإللكتروني

كما توجهت الحزمة لدور النشر الجديدة، والناشرين الراغبين في توسيع سوق أعمالهم واالنفتاح على سوق النشر العربي 
والعالمي، حيث أصدرت هيئة الشارقة للكتاب قراراً بإعفاء الناشرين اللبنانيين من رسوم افتتاح أعمالهم في  المنطقة الحرة  
لمدينة الشارقة للنشر لمدة عام كامل، إذ خصصت 20 مكتباً مفروشاً لهم، وعملت على تسهيل إجراءات االستفادة من هذه 
المبــادرة مــن خالل فتح باب تقديم الطلبات عبر البريد اإللكتروني: info@spcfz.com. وتأتي حزمة الدعم هذه للتأكيد 

على أهمية الثقافة والمعرفة في تنشئة وتمكين األجيال، ومواصلة نهوضهم المعرفي واثراء العطاء الثقافي في لبنان.

قناة الشرق تنطلق قريبًا من دبي
تنطلق في 11 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2020، محطة ســعودية متخصصة 
ة  ـ ـ س يا والس االقتصــاد  أخبــار  فــي 

ومركزها دبي.
مــن  عــدة  وجوهــاً  القنــاة  وتضــم 
االعالميين، ومنهــم النجم المصري 
باســم يوســف، الذي لــن يحضر في 
“ســتاند آب” كوميدي - سياسي، كما 
عرف سابقاً في برنامج “البرنامج”، 
الذي تواله لسنوات طويلة، بل سيتجه 
إلى عالم النصائح الغذائية الذي اشتهر 

به أخيراً بعدما ترك المجال السياسي، وأيضاً االعالمية السورية زينة يازجي، زوجة النجم عابد فهد، التي سبق أن عملت 
في قنوات عدة ابرزها العربية.

وكانت قناة “الشرق نيوز” ستُطلق باسم “بلومبيرغ الشرق”، لكن الحقاً تم تغير االسم. ويترأس الصحافي الفلسطيني نبيل 
الخطيب إدارتها، فيما سيعلن الحقاً عن أسماء اإلعالميين في نشرات االخبار.
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أصــدر رئيــس مجلــس 
الوزراء السوري المهندس 
حســين عرنوس قراري 
القطاع  يخصــان  تكليف 
التأميني األول ينص على 
تكليف نزار زيود بوظيفة 
مدير عام المؤسسة العامة 
الســورية للتأميــن، بينما 
الثاني يقر بتعيين د. رافد 

محمد بوظيفة مدير عام هيئة اإلشراف على التأمين. القراران 
قوبال بالترحيب والقبول من قبل اوســاط التأمين، من ناحية 
اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، مشيدين بخبرات 
المكلفين ومستبشــرين خيرا في نهوض القطاع التاميني في 
الفترة القادمة، معتبرين أن حملة التعيينات الموفقة في الفترة 

االخيرة إنما هي أحد ثمار اإلصالح اإلداري.
يذكر ان د.رافد محمد يحمل اجازة جامعية وشهادة دكتوراه 

في العلوم السياسية.

تعّينات جديدة
في قطاع التأمين السوري

تحقيقــاً الهدافهــا بوضــع ضوابــط للممارســات المهنية، 
اصدرت جمعية المحللين الماليين في سورية، قواعد السلوك 
المهنــي الخــاص بالجمعية، حيث تم االعتمــاد على قواعد 
الســلوك المهني لمعهد المحللين الماليين االميركي وتعديله 
بما يتناسب مع القوانين السورية. وتأتي أهمية وجود ميثاق 
األخالق ومعايير السلوك المهني، من ضرورة اكتساب ثقة 
المســتثمرين باألسواق المالية، والحفاظ عليها وخاصة بعد 

الهزات المتكررة التي ضربت االسواق المالية.

سورية: قواعد السلوك المهني
للمحللين الماليين

شــــركـــة  أعـلـنــــت 
وهـــي  “غلفتينــــر”، 
إحدى أكبر الشـــركات 
المســــتقلـة  الخاصــة 
الموانــــئ  لتشــــغيـل 
والخدمات اللوجســـتية 
فــي العالــم، والتابعــة 
لشـــــركـــة الهـــــالل 
للمشـــاريع، عن تعيين 
تشــارلـز منكورســـت 
رئـيســـــــاً تنفيـذيــــــاً 
فيمــا  لهــا،  جديــداً 

بيتــــر  الســـابــــق،  التنفيــذي  الرئيـــــس  ســـيواصـــل 
ريتشـــــاردز عملـه في مجلـــس إدارة “غلفتينر” وقيادته 
لتوســـع أعمال الشــركة في الواليات المتحدة األميركية، 
بصفته الرئيس التنفيذي لشــركة غلفتينر الواليات المتحدة 

األميركية.
وسيتولى منكورســـــت مهاماً عدة، من بينها اإلشـــــراف 
على النمو االســــتراتيجي للشـــــركة التي تتولى تشــغيل 
وإدارة موانــئ وأعمــال لوجســــتية بمقرهــا فــي دولــة 
اإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة، وفي أنحــاء أخرى من 
العالم تشـــمل كل من العراق ولبنان والسعودية والواليات 

المتحدة األميركية.
وتعليقــاً علــى قــرار التعيين، قــــال رئيـــــس مجلـــــس 
إدارة “غلفتينر”، والرئيـــــس التنفيــذي لشـــركة الهالل 
للمشاريع، بــــدر جعفــــر: يحمل تشــــارلز منكورســـت 
خبرات هائلة في مجال ســالســـــل اإلمـــداد، ســــتكون 
ذات قيمة عظيمة في توجيه جهود “غلفتينر” نحو المرحلة 

الُمقبلة من النمو والتوسع.
وأضــاف جعفــــر قائالً: كذلك، ســيتولى تشــــارلز قيادة 
اســــتراتيجية التحول الرقمي في “غلفتينر” وتطوير بنية 
تحتية مســتدامة ضمن مختلف عمليات الشــــركة حــــول 

العالم.

تشارلز منكورست
رئيسًا تنفيذيًا لـ“غلفتينر”
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ريا الحسن رئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط
أعلــن بنك البحر المتوســط ش.م.ل. في بيان، أنــه “في ضوء انتخاب مجلس 
إدارة جديد للمصرف، انتخبت ريا حفار الحسن لتولي رئاسة مجلس اإلدارة، 

وعين ميشال عقاد لتولي اإلدارة التنفيذية في المصرف”.
وأوضح ان “تعيين الحســن وعقــاد يأتي ابتداًء من 9 تشــرين األول/اكتوبر 
2020 ولمــدة واليــة المجلــس المنتخب حديثاً التــي تنتهي بانعقــاد الجمعية 
العمومية العادية الســنوية التي ستلتئم للنظر في حســابات البنك للسنة المالية 

.”2022
ولفــت الى ان هذه التعيينات تعكس التزام البنك ومســاهميه لضمان إســتعداد 
المصرف لمواجهة التحديات االقتصادية والمالية الحالية وســط بيئة تشغيلية 
صعبــة، عبر اعتماد وجهة اســتراتيجية متجددة تســاهم في تدعيــم الميزانية 

العمومية للبنك.
وقــال البيان: “تتمتع الحســن بمســار وخبــرة مميزين عبــر تعيينها وزيرة للمال، وتوليها رئاســة هيئــة إدارة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بطرابلس، ووزيرة للداخلية والبلديات. وهي حائزة شــهادة البكالوريوس فــي إدارة األعمال من 

الجامعة األميركية في بيروت، وشهادة الماجستير في إدارة األعمال مع مرتبة الشرف من جامعة جورج واشنطن.
وأشار البيان: الى ان عقاد تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك األهلي الكويتي، وبنك الخليج، ومساعد الرئيس التنفيذي 
للبنك العربي، وأمضى 27 عاماً في Citibank، الذي انضم إليه في 1979، وهو حائز شهادة البكالوريوس في إدارة 
األعمال من الجامعة األميركية )1967(، والماجستير في إدارة األعمال مع مرتبة الشرف من جامعة تكساس في أوستن 

.)1978(

مراسيم رئاسية لتعيين محافظين في سورية
أصدر الرئيس السوري بشار األسد، اليوم اإلثنين، عدداً 
من المراسيم، قضت بتعيين أربعة محافظين جدد لبعض 

المحافظات السورية.
وتمثلت أبرز التعيينات في المرسوم الجديد، بتعيين عبد 

الرزاق خليفة محافظاً للرقة.
كما تضمن المرســوم إنهاء تعيين عبد المجيد الكواكبي 
محافظــاً لمحافظــة دير الــزور، وتعييــن فاضل نجار 

محافظاً لها.
كمــا تم تعيين محمــد نتوف محافظاً إلدلــب، حيث كان 

يتولى إدارة شؤون المحافظة خالل السنوات السابقة.
وفــي حمــاة فقد تمت إقالة محافظها محمد عبد هللا الحزوري، وتم نقل محمد طارق كريشــاتي محافظ القنيطرة، وتعيينه 

محافظاً لمحافظة حماة، وتم تعيين عبد الحليم خليل محافظاً لمحافظة القنيطرة.
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أحمد سفيان الحسن رئيسًا تنفيذيًا لبنك الجزيرة
اســتقال عضو مجلس اإلدارة المنتــدب والرئيس 
التنفيــذي لبنك الجزيرة، نبيل بن داود الحوشــان، 
وُكلّف مكانه أحمد سفيان الحسن، وفقًا لبيان أصدره 
البنك. وقال البنك في بيان للسوق المالية السعودية، 
إن مجلس اإلدارة وافق على قبول استقالة نبيل بن 

داود الحوشان من منصبه.
وقــرر مجلس اإلدارة خالل اجتماعه تكليف أحمد 
ســفيان الحســن كرئيس تنفيذي مكلف للبنك لحين 
استكمال مسوغات تعيين رئيس تنفيذي والحصول 

على عدم ممانعة مؤسســة النقد العربي الســعودي على تعيينه، وذلك حسب ما تنص عليه متطلبات التعيين في المناصب 
القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة إلشراف المؤسسة.

يشــار إلى أن أرباح بنك الجزيرة تراجعت خالل الربع الثاني من العام 2020 بنســبة 34.2 %. وبلغ صافي أرباح البنك 
165.8 مليون لاير )44 مليون دوالر أميركي(، مقابل 251.8 مليون لاير )66 مليون دوالر( خالل الفترة نفسها من العام 
2019. وخالل النصف األول من العام 2020، تراجعت أرباح البنك بنسبة 28.7 % إلى 347.4 مليون لاير )92 مليون 

دوالر(، مقابل 486.8 مليون لاير )129 مليون دوالر(، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

المحروق مديراً عامًا لجمعية البنوك في األردن
أعلــن رئيــس جمعية البنوك فــي األردن، هاني القاضــي، أن مجلس إدارة 
الجمعيــة قرر تعيين الدكتور ماهر المحروق مديــراً عاماً للجمعية. ويتمتع 
الدكتور المحروق بخبرات علمية وعملية في القطاعين العام والخاص وفي 
المجال المالي، وعمل في الشركة األردنية لضمان القروض التي تعنى بدعم 
المشــاريع الصغيرة والمتوسطة، ويحمل شهادة الدكتوراه بمجال االقتصاد/ 
سياســات المنشــآت الصغيرة والمتوســطة من جامعة نيوكاسل في المملكة 
المتحدة، األمر الذي سيسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية لجمعية البنوك.

عمــل المحروق في مجــال التدريب واالستشــارات بالتعــاون مع عدد من 
المؤسســات الرســمية، كــوزارة التعليم العالــي والمجلس األعلى لشــؤون 
األســرة، واألكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، ومستشــاراً لوزير 

التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين عام الوزارة لشؤون البحث العلمي. كما شغل منصب مدير عام غرفة صناعة األردن، 
إضافة إلى عمله في مواقع مختلفة بالقطاعين العام والخاص، وكان عضو مجلس إدارة هيئة التخاصية في نامج الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص كذلك، وعضو مجلس إدارة تشجيع االستثمار.
يذكر أن جمعية البنوك في األردن تأسست في شهر تشرين الثاني من عام 1978، وتضم في عضويتها 24 بنكاً، منها 20 

بنكاً تجارياً، و4 بنوك إسالمية.
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استقالة المدير التنفيذي لـ“بريتش إيرويز”
لـ”بريتــش  التنفيــذي  المديــر  قــرر 
إيرويــز”، أليكــس كروز، اإلســتقالة 
من منصبــه، تزامناً مــع األزمة التي 
يمر بها قطاع الطيران العالمي بسبب 

فيروس “كورونا”.
وأعلنــت الشــركة المالكــة لـ”بريتش 
إيرويز”، “إنترناشــيونال إيرالينز”، 
أن المديــر التنفيــذي لـ”إير لينغوس” 
سين دويل، سيتولى المنصب بدالً من 

كروز.
وسيســتمر كروز فــي منصب رئيس 
مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذي خالل 

فتــرة إنتقاليــة، قبل أن يتولى دويل المنصــب. وأوضح المدير التنفيذي لـ“إنترناشــيونال إيرالينــز” لويس جاليغو، أن 
الشــركة تعاني أســوأ أزمة في تاريخها، مشــدداً في الوقت نفســه على أن كروز بذل كل ما في وسعه لتحديثها قبل بدء 

أزمة “كورونا”.

شيتي يطالب بالتحقيق في فضيحة الـ6 مليارات دوالر
قدم رجل األعمال الهندي بي آر شيتي، شكوى إلى وكاالت 
التحقيــق الفيدرالية في الهند، ســعياً للتحقيق مــع اثنين من 
كبار المديرين التنفيذيين الســابقين لشــركته وبنكين هنديين 
فيمــا يتعلق بفضيحة ماليــة بمليارات الــدوالرات اجتاحت 
مجموعته. وتحتوي الشكوى على أكثر من 100 صفحة من 
المستندات الداعمة، التي أرسلت إلى مكتب رئيس الوزراء 

الهندي والبنك المركزي ووكاالت التحقيق األخرى.
ورفــض المتحدث باســم الرئيســين التنفيذيين الســابقين، 
األخوين براسانث وبروموث مانغات، مزاعم شيتي، الذي 
قال، إن لديه ســيطرة كبيرة على إدارة مجموعة إن إم سي 
للرعايــة الصحيــة NMC Healthcare، بعد تنحيه عن 

منصب الرئيس التنفيذي في عام 2017، وأنه ظل هو وأسرته في مجالس إدارة الشركات بما في ذلك مجموعة فينابلر 
.Finablr للمدفوعات

وقال محامي شيتي، “لقد قدمنا   كل ذرة من األدلة في هذه الشكوى، والتي إذا فحصها أي شخص، ستخلص بوضوح إلى 
أن شيتي بريء، وأن كل ذلك حدث رغم أنفه ولسوء حظه من وراء ظهره”.
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صفير: الخطأ األكبر

هو التخّلف عن دفع الدين

سليم صفير
رئيسجمعيةمصارفلبنان

قــالســليمصفير،فيحديثصحفــي،إّن“البحثفيأّيحلوللألزمةيجبأنينطلقمنأّنهنــاكأزمةثقةضاربةداخلياًوخارجياً،
تشملالزبونالصغيروالمتوّسطوالكبير،إضافةًإلىأزمةالعالقةمعالسياسيّين،والقطاعالمصرفيبينناَريالدولةوالشعباللذينلهما
مطالبمنهسواءمنله1000دوالرأومنلديهوديعةأكبر،والجميعيلومهبأنّهلميقمبواجباته”.وشبّهاألزمةوالمصارف،بـ“باخرة
فيقلبالعاصفة،تضربهاأمواجعاليةمنجهةواألمطارالشديدةمنجهةثانية،والبوصلةتوّجههايميناًأويساراً.المصارفخّزانالثقة
الّذييربطالشعببثروتهوتعبه،والقطاعالخاصكماكينةاقتصاديّةتؤّمنالوظائفللناسالذينراهنًااليَرونبصيصأملللمستقبل”،
مبيّناًأّن“األزمةلميعشمثلهالبنانمنذالمجاعةالكبرىأوائلالقرنالماضي.مسؤوليّةالحكومةالجديدةتهدئةالعاصفةحتّىَمنهمعلى

عالقةبالمصارف،أوالمصارفأوالقطاعالخاصالّذيعليهخلقفرصعمل”.
ولفــتصفيــرإلــىأّن“مــندونالدخولفيتفاصيلماأوصلناإلىهــذهالحال،فإّنأكبرخطأحصلعــام2020هوالتخلّفعندفع
الدين،ألنّهقرارأّخرلبنان50عاماً،فيوقتكانبإمكانالبالداالستغناءعنهويعالجبتوازنمشكلتهاالقتصاديّة”.ورأىأّن“مسؤوليّة
الحكومةالجديدة،أنتكونفعّالةمناليوماألّول،أشخاصهايعرفونماينتظرهمولديهمالخبرةوالقدرةاالحترافيّةليُنتجوامناليوماألّول،
والنحتمــلالدخــولفيعمليّةالتجربةوالخطأ،ألّنالمســؤوليّةهيالّتيتقودلبنانإلىبّراألمان”.وذكــرأّن“لذلك،نحتاجإلىفريق
متجانسيعملطوالالنهارلربحالوقتفيظرفصعب،معجائحةكوروناالّتيخلقتوضعاًاقتصادياًصعباًفيالعالم”.وشدّد،على
أّن“المطلوبمنالحكومةإعادةالثقةالداخليّةوالخارجيّة.أهدافهاواضحةوليســتلديهافترةســماح”،موضحاً،أّن“المسؤوليّةالماليّة
تقتضيحكماًأنيكونوزيرالمالالجديدعلىتفاهمكلّيمعمصرفلبنانورئيسالحكومة،ليســتخدموامعرفتهموماتبقّىمنأدوات
لوقفالتدهوروالنزفالمالي،ويجدوامداخيل،ويساعدواالقطاعالمصرفي،ويحّركواالماكينةاالقتصاديّةوالقطاعالخاصليخلقفرص
عملومداخيلللدولة.فالمشكالتاالجتماعيّةالتُحّلإذالمتنطلقالماكينةاالقتصاديّة،الّتيالتتحّركإذالميكنهناكتفاهمبينالمالية

ومصرفلبنان”.
وأّكــدأّن“القطــاعالمصرفــيهوالمحّركالّذييغذّيالــدورةاالقتصاديّةلينطلقالقطاعالخاص،وينشــئفرصعملجديدةومداخيل
للخزينة،ويخلقأمالًللجيلالجديدكييبقىفيالبلد.ينقصناخلقالثقةواألملبالمستقبل،اللذانيجبأنيكونادافعالحكومةالجديدة”.

وعنالمطلوبمنالمصارففيالمقابل،فّسرصفيرأّن“القطاعالمصرفييشغّل28ألفعائلةولديهبينمليونونصفمليونومليوني
مودعوزبونلبناني،وهومفتاحالقطاعالخاص،واليزالصامداًوعامالً.ماينقصهنفسجديدمنالمودعوالمستهلك،والدولةالّتيعليها
مستحقّاتللقطاعالخاصوالمصارفومصرفلبنان،ليسمطلوباًمنهاأنتدفعهافييومواحد،لكنأنتعطيأمالًلكّلهؤالءالفرقاء
الذينمدّوايدهملهافيالماضي،كييخلقوامناخاًإيجابياًيعيدتحريكالبلد”.كمارأىأنّه“يجبطرحخّطةاقتصاديّةجديدةاآلنمختلفة
عنالخططالسابقة،فخّطةالدولةفشلتألنّهالمتأخذفياالعتبارالقطاعالخاصومصرفلبنان.صحيحأّنخّطةالمصارفواقعيّةأكثر،
لكناألجواءلمتسمحلهاأنتأخذفياالعتبارالدولةوالقطاعالخاص”،مرّكزاًعلىأّن“اآلنيُفترضبالدولةوالقطاعالخاصوالمودع

ومصرفلبنانوالمصارفأنيضعواخّطةًموّحدةً،تعيداألمل،فالمرحلةالجديدةتقتضيخّطةًجديدةً”.
وعنالتوقّعاتحولمايمكنلتعميممصرفلبنانالّذيحملالرقم154،أنيجذبهمنأموالإلىالبلد،أشارصفيرإلىأّن“زيادةرأس
المالقدتجلبحوالى4ملياراتدوالرواستعادة15%منالودائع)التيخرجتمنالبلد(تعيدحوالى4إلى5ملياراتدوالر.وهذه
منهمتعلّقةطبعاًبالثقةوبمؤّسساته،النستبشرخيراً”.الخطوةإذانجحتتسّهلمشوارنامعصندوقالنقدالدولي،الّذيهوفيالنهايةمصرفدولي،يطرحعليهتمويلالبلد،إذالميجدجدوى
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“بلديات Online” من اإلعتماد اللبناني وبلدية بيت مري
في ســياق الجهــد المتواصل الى تطويــر مجتمع غير نقدي 
وتشجيع قيام الحكومة اإللكترونية، قام بنك اإلعتماد البناني 
 ،Quick Solutions بالتعاون مع بلدية بيت مري وشركة
 ،CCMو NetCommerce من خالل شــركتيه التابعتين
بإطالق خدمــة “بلديــات Online” التي تتيــح للمواطنين 
تسديد الفواتير والرسوم والضرائب البلدية من خالل منصة 
دفــع إلكترونية، أوعبر أجهــزة الدفــع اإللكتروني بطريقة 
ســريعة وفاعلة وآمنة.  وتعتمد هذه الخدمة على نظام تقني 
ومعلوماتــي طّورتــه Quick Solutions لتســهيل عملية 

الدفــع غير النقدي عبر البطاقات اإللكترونية، وتأمين المرونة وســهولة الدفع من أي مــكان بالعالم، باإلضافة إلى تعزيز 
الشفافية ومحاربة الفساد وتجنّب البيروقراطية. وفي المقابل، توفـّرهذه الخدمة فوائد عديدة للبلديات، أهمها تجنب األوراق 

النقدية المزورة والشيكات من دون رصيد، وتبسيط اإلجراءات اإلدارية والتقليل من االعتماد على األعمال الورقية.
وقالت نائب مدير عام ورئيسة مديرية المدفوعات اإللكترونية و تكنولوجيا بطاقات الدّفع في المصرف، رندة بدير: إن هذه 
الخدمة من أهم الخطوات لبناء حكومة إلكترونية )E-Government(، تهدف الى تعزيز الشفافية وإقامة مجتمع غير نقدي 

)Cashless Society( مما يساهم بخفض التكاليف الناتجة عن التعامل بالسيولة، ويساعد على دفع العجلة اإلقتصادية.

ورشة لـ“البحوث في الجيش” بالتعاون مع المركزي
نظم مركز البحوث والدراســات اإلســتراتيجية في 
الجيش اللبناني بالتعاون مع مصرف لبنان - مديرية 
اإلعــداد والتدريــب، ورشــة عمل بعنــوان “تأليف 
مصرف لبنان ودوره في السياســة النقدية - األنظمة 
الماليــة، القانونيــة والرقابيــة” في مركــز البحوث 

والدراسات اإلستراتيجية ومصرف لبنان.
حضر افتتاح ورشــة العمل كل من: رئيس االركان 
اللــواء الركــن أميــن العــرم، النائــب األول لحاكم 
مصــرف وســيم منصــوري ممثال الحاكــم رياض 

سالمه  باإلضافة إلى أكاديميين، وباحثين وخبراء اختصاصيين من مصرف لبنان وضباط من الجيش والمركز.
استهلت الورشة بالنشيد الوطني أعقبها كلمة لمدير االعداد والتدريب في مصرف لبنان محمد جبري، ثم كانت كلمة مسير 
أعمــال مركز البحوث والدراســات اإلســتراتيجية العميد الركن بيار صعب، فكلمة  لمنصــوري، تبعتها كلمة لممثل قائد 
الجيش، ختم فيها ورشة العمل، قائالً: يمثل القطاعان المالي والمصرفي، عنصرين محوريَّين في االقتصاد الوطني، وقد 
شهدا خالل السنوات الماضية تطورات هائلة نتيجة التقدم التقني المتسارع، والنمو المتواصل في التبادالت المالية والتجارية 

حول العالم. ولفت الى ان ذلك ادى إلى بروز تحديات جديدة أمام المؤسسات المالية والمصرفية.
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منصة إلكترونية تجمع الصناعيين والجامعات والطالب
اطلــق وزيــر الصناعة في حكومــة تصريف االعمــال عماد حب هللا 
المنصة االلكترونية التي تجمع الصناعيين بالجامعات والطالب، خالل 
مؤتمر صحافــي عقده في وزارة الصناعة، في حضــور المدير العام 
للــوزارة داني جدعون، ومدير وحدة التعــاون الفني في وزارة التنمية 
االدارية ناصر عســراوي، وعن جمعيــة الصناعيين المهندس طالل 

حجازي وعدد من ممثلي الجامعات والصناعيين.
وقــال حب هللا: عملت وزارة الصناعة مــع االتحاد االوروبي ووزارة 
التنمية االدارية وجمعية الصناعيين والجامعات إلطالق هذا المشروع 
المهم جدا، الذي يجمع بين الصناعيين والجامعات ومؤسســات التعليم 

المهني والطالب باالضافة الى وزارة الصناعة. وهدفه االول واألخير هو جمع تلك الطاقات في مواضيع عدة أولها البحث، 
ثانياً تأمين الفترة التدريبية للطالب في المصانع، وثالثاً التوظيف.

وشــدد علــى ان المطلوب هو االكتتاب في هذه المنصــة، أي إدخال المعلومات الالزمــة والضرورية كي تحقق الفائدة 
المرجوة منها والقيمة اإلضافية كي نستطيع االنتقال الى المرحلة الثانية. الفتاً الى ان االتحاد االوروبي مول المشروع، 

ونفذته شركة كراون اجينت.
uicp.industry.gov.lb :يشار الى ان عنوان المنصة هو

تعاون بين المصارف العربية واالتحاد العربي لإلنترنت واالتصاالت
فــي إطار تعزيز التعــاون والتكامل بين مؤسســات ومنظمــات العمل العربي 
المشــترك، تم في مقّر اتحاد المصارف العربية في بيروت، توقيع اتفاق تعاون 
بين كل من اتحــاد المصارف العربية واالتحاد العربي لإلنترنت واالتصاالت. 
 )UABdigital( ويتضّمن تعاون المنظمتين عبر وحدة التحول الرقمي للقطاع
والمجلس العربي لالبتكار المصرفي في اتحاد المصارف حول المحاور التالية:

)تعزيز وتشجيع التعاون والمبادرات الخالقة بين المؤسسات المصرفية والمالية 
وبين مشغلي شبكات االنترنت واالتصاالت في المنطقة العربية في إطار التحول 
الرقمــي للقطــاع المصرفي - تطوير وتعزيز قــدرات األعضاء في المنظمتين 

والسيما في مجال ريادة األعمال وتشجيع االبتكار والعمل على خلق البيئة المناسبة لذلك وبما ينعكس إيجابيا على أدائهم 
في االقتصاد الرقمي - العمل على تشجيع الشراكات بين الشركات األعضاء في المنظمتين في مختلف البلدان في المنطقة 
العربية لتطوير نماذج أعمال وخدمات مشــتركة تحقق قيمة مضافة تســاهم في تســهيل وصول المواطن للخدمات المالية 
والتكنولوجية بيســر وســهولة وأمان  والعمل على الســعي لدى الدول العربية لتقديم كل التسهيالت الالزمة لذلك - العمل 
على تشجيع التحول الى االقتصاد الرقمي في المنطقة العربية والمساعدة في ذلك عبر الخبرات المتوفرة لدى المنظمتين(.

ووقّــع مذكــرة التعاون من جانب اتحاد المصارف العربية وســام فتوح األمين العام لالتحــاد، وعن جانب االتحاد العربي 
لإلنترنت واالتصاالت محمد فراس بكور رئيس مجلس اإلدارة.
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تعاون إماراتي - سوري في المجال التربوي
بحث وزير التربية في ســورية دارم طباع، 
خالل لقاءه مع القائم بأعمال سفارة اإلمارات 
في دمشــق عبــد الحكيــم إبراهيــم النعيمي، 
ســبل تعميق العالقات وتبادل الزيارات بين 
الوفــود التربويــة، وذلــك بحضــور رئيس 
قســم الخدمات المساندة والشــؤون القنصلية 
وخدمات المواطنين ســلطان علي الشــحي، 
ومديــر التخطيط والتعاون الدولي في وزارة 

التربية.
وخالل اللقاء، أكد وزير التربية استعداد الوزارة للتعاون التربوي والتعليمي في مجال الدروس التفاعلية والخبرات في 

المناهج والتدريب، باإلضافة إلى إغناء المنصات التربوية، وتطوير التعلم عن بعد، والمشاركة في المؤتمرات.
كمــا أبدى الوزير أهمية تأمين مســتلزمات العملية التدريســية للطالب المهجرين، وتزويدهم بســلل وحقائب مدرســية 

لتشجيع عودتهم إلى المدرسة، إلى جانب مساعدات للمعلمين الذين يمارسون عملهم في مناطق بعيدة أو ساخنة.
من جهته، تحدث النعيمي عن مشاركة المجتمع المحلي في مساندة القطاع التربوي إلى جانب بعض المبادرات من قبل 

الهالل األحمر، مبدياً استعداد حكومته للتعاون مع الجانب السوري في المجال التربوي والتعليمي.

“األغذية العالمي” يعلن رغبته التعاقد مع متاجر لبنانية
أعلــن برنامــج األغذية العالمي، عــن رغبته فــي التعاقد مع 
متاجر في  لبنان ، حيث يمكن للمســتفيدين اســتخدام البطاقات 

الخاصة بهم لشراء الغذاء فيها.
وقــال البرنامج، إنــه يجب أن يكون لــدى أصحاب المحالت 
التجاريــة المهتميــن، القدرة علــى توفير الغــذاء كما ونوعا، 
باإلضافة إلــى أن يكونوا قادرين على تلبية المتطلبات التالية: 
ســنتين من الخبرة التجارية، األهلية القانونية للتعاقد، وســجل 
الكتروني خاص بالسلع التي يتم شراؤها نقطة شراء الكترونية 
)POS( أو على استعداد لشراء واحدة إن لم تتوفر في المتجر. 
وحــدد البرنامج الموعد النهائي لتعبئة وتقديم الطلبات الثالثاء 
13 كانون االول/ديسمبر 2020، مشيرا الى انه “ال يتقاضى 

أي رسوم مقابل تقديم الطلبات أو عملية االختيار”.
يذكر أن برنامج األغذية العالمي )WFP( هو أكبر برنامج إنساني و منظمة األمم المتحدة  األولى التي تعنى بمحاربة الجوع 
في أنحاء العالم كافة. ويقدم البرنامج في لبنان  المســاعدات  الغذائية للبنانيين و الالجئين الســوريين  األكثر حاجة من خالل 

البطاقات اإللكترونية.
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البنك والمستثمر | تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

المنظومة االقتصادية على سكة التنفيذ ...

احتفــل رئيــس غرفة التجارة والصناعــة والزراعة في طرابلس والشــمال، 
توفيق دبوسي، ومدير عام المؤســســــة العامة لتشــــجيع اإلســتثمارات في 
لبنان “إيدال”، مازن ســــويد، بإطالق شــــراكة ترتكز علــى تبني “إيدال” 
لمبــادرة غرفــة طرابلس القائمــة على المشــــروع اإلســـــتثماري المتمثل 
بالمنظومــة اإلقتصادية الوطنيــة اللبنانية من طرابلس الكبــرى، الذي يتمتع 
بأهميــة إقليميــة على ضــوء إعادة بناء مرفــأ بيروت والتكامــل الممكن بين 
المرفئين، وكذلك لدراســــة الجــدوى اإلقتصادية إلقامة إهــراءات في مرفأ 
طرابلس لتعزيز األمن الغذائي، وبالتالي التســــويق المستقبلي للمشروعين، 
وذلــك خالل مؤتمر صحافي عقد في فندق “كيمبينســكي” مؤخراً، بحضور 
رؤساء وأعضاء الهيئات اإلقتصادية اللبنانية ورجال أعمال وفاعليات وحشد 

من المهتمين.
وأشــــار دبوسـي، الى الحجـم والقــدرات الخدماتيــة التي توفرهــا المرافئ 
البحرية في كل من لبنان وســــورية مجتمعــــةً، الفتاً الى أنها ال تســـــتطيع 
تقديم خدمات إال لمليونين ونصــــف المليــــون من الحاويــــات، في حين أن 
المنطقة تحتاج الى حركة 60 مليون حاوية. مشــدداً على أهمية الشــراكة مع 

“إيدال”.
واعتبر سويد، أن المنظومة اإلقتصادية المتكاملة تنطوي على دراسة ضخمة، 
الهــدف الرئيســي منها جذب المســتثمرين وتوفير العديد مــن فرص العمل، 
لوضع طرابلس ومشــاريعها الكبرى على خارطة اإلســتقطاب اإلستثماري 

الدولي.
مــن جانبه، رأى األميــن العام إلتحاد الغرف العربيــة، الدكتور خالد حنفي، 
أن مشــاريع غرفة طرابلس ترتكز على أساســيات إســتراتيجية ولوجيستية 

تحتضن العديد من المشروعات ذات القيمة المضافة.
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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.




