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قــالحاكممصرفلبنانرياضســامهفيحديثإلحدىوســائل
االعــامالغربيــة،إنودائــعاللبنانييــنموجودةلــدىالمصارف،
األمــرالذيخلقبلبلةواســعةمحليــاًودولياً،الســيماأنماأدلى
بهســامهجــاءبالتوازيمعتوقفالمصارفمنذنحوالســنةعن
دفعالودائعالمعنونةبالدوالراألميركيالىأصحابهابســببشــح
الســيولةبالدوالر،كمــافرضتالمصارفقيوداًعلىالســحوبات
بالليــرة.وبررتالمصارفإجراءاتهاالجديدةإلىعدمقدرةالدولة
علىتســديدااللتزامــاتالماليةالمتوجبةعليهــالصالحالمصارف

بالدوالروبالليرة.وجاءالحســمســلباً،أمايجاباًلماقالهســامه،منخالاالحصاءاتالمنشورةمنقبلجمعية
مصارفلبنان،التيتتضمنوضعيةالقطاعالمصرفيفينهايةالقسمالثالثمن2020،ومنأبرزماتتضمنه

هذهاالحصاءاتحجمالودائعفيالمصارفالتجاريةحتىالفترةالمشارإليهاأعاه.
وفيالتفاصيل،تشيرأرقامجمعيةمصرفلبنانإلىتراجعودائعالقطاعالخاصالمقيموغيرالمقيم،اضافةالى
ودائعالقطاعالعامالىمايعادل222106ملياراتليرة)مايوازي147,2ملياردوالر(،وشــكلت76%من
اجماليالمطلوباتمقابل222245مليارليرةفينهايةالشــهرالذيســبقهو246865مليارليرةفينهايةالعام

2019.وتراجعتالودائعاالجماليةبنسبة10%فياألشهرالتسعةاالولىمنالعام2020.

147 مليار دوالر ودائع في البنوك اللبنانية

علّقحاكممصرفلبنانرياضســامهعلىإقرارقانونرفع
السريةالمصرفية،قائاً:إنهيرحببهذاالقرار،ألّنهذاالقانون
ضروري،وشــدّدناعليهألنناكنانريدانيحصلتدقيقجنائي،
لكــنالنريــداننخالفالقانــون،ومصرفلبنانسيســلّم،بعد
انســلّمحســاباتهالخاصة،حســاباتاآلخريــنالموجودةلدى
المصــرف،منحســاباتتخصالقطاعالعــاموالدولة،وايضاً

حساباتالمصارفتبعاًلطلبالمدققين.
وأضافســامه،فــيمقابلةمعفرانس24:أّماعددالســنوات
التــيينــوونالعودةإليهافهذايحددهالعقدالذيســتوقعهوزارة
الماليةمعمؤسســاتالتدقيــق،ففيالعقدالماضــيكانتالمدة

محصورةبخمسســنواتالىالوراء.ونحنمنفتحونطالماهناكغطاءقانونيلعددالســنواتالذييطلبمنا.
مشــدداً،علىعدموجودنيّةلدىالمصرفلعرقلةالتدقيقالجنائي،“والدليلانناســلّمناحســاباتنا،وكانهمناان
تكونهناكتغطيةقانونية،وتبيّنانناعلىحقألنمجلسالنوابشــعرايضاًانهيجبانيقّرقانون،إذلمنكن

نضعحججاًانماقلناانناالنريداننخالفالقانون”.

رياضسامه

سالمه يعّلق على إقرار قانون رفع السرّية المصرفّية
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ألزمالمصرفالمركزيالقبرصيفيتعميم،جميع
فروعالمصارفاللبنانيةالعاملةفيقبرصتحويل
مايوازيمجموعالودائعفيهاإلىحســاباتخاصة
لديــه،وذلكحمايةًللودائعوتحســباًأليخســائرقد
تحصلفيلبنانوتؤثرعلىهذهالفروعوعمائها.
ولهــذهالغايــة،تداعــىمديــروهــذهالمصــارف
إلــىاجتمــاعُعقدفــيمصــرفلبنــانللبحثفي
الموضــوع،فــيحضورأعضاءفــيمجلسإدارة

جمعيةالمصارفليسلهافروعفيقبرص.
وأفــادأحــدالمجتمعيــن،أنمديريالمصــارفاللبنانيةالعاملةفيقبرصعرضوامشــكلتهمخــالاالجتماع،
ووصفــواقــرارالمصرفالمركزيالقبرصيبـ”التعجيزي”،إذيُلزمهــموضعمايوازي105%منودائعهم
لديه.كماأنهأمهلهمفترة5أياملإلجابةعلىهذاالقرارالذيأرسلنسختينمنهإلىحاكممصرفلبنانرياض
ســامهولجنةالرقابةعلىالمصارف.وتابع:البنكالمركزيالقبرصيكانطالبتلكالمصارفمنذنحوســتة
أشــهربمايشــبهباحتياطيإلزاميبنسبة10أو20%،وقدتمتأمينها،لكنأنيطلباليوم105%منودائعها

فهذايوحيوكأنهيطلبمنهاالرحيل.
ونقلعنالمجتمعيناعتبارهمأنهمنغيرالمنطقطلب105%منالودائعألنقســماًكبيراًمنهاأصبحتديناً

فيالسوق.منهنااليمكنأنتسيراألموربهذهالبساطة.
وكشــفعنتوّجهســامهولجنةالرقابةعلىالمصارفإلرســالكتابإلىالبنكالمركزيالقبرصييشرحان
فيهضمنالمنطقوالقانونتفاصيلاألمور،لكنهأكدأنكلمصرفســيعالجمشــكلتهعلىحدة.ورأىأنالحل

المأمولفيههوفيتمديدالُمَهلكييتسنىلكلمصرفعاملفيقبرصدرسأوضاعه.

القطاع المصرفي يواجه تعميمًا قبرصيًا تعجيزيًا

أعلنبنكعوده-سوريةأنبنكبيموالسعوديالفرنسي
قامبشــراءكاملحصــةمجموعةعــوده-لبنان،والتي
تــوازيحوالــى47%منمجموعأســهمبنــكعوده-

سوريةو2%منشخصطبيعي.
وأوضحالبنك،فيبياننشرهسوقدمشقلألوراقالمالية،
أنمصرفســوريةالمركزيقدوافقمبدئياًعلىعملية
الشراء.وأشارالبيانإلىأنهعنداستكمالجميعالموافقات
المطلوبــةســيتمتنفيــذصفقــاتضخمةوفــقالتعليمات

الصادرةعنسوقدمشقلألوراقالمالية.

بنك بيمو يشتري 47 % من أسهم “عوده - سورية”
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أظهــرتاإلحصاءاتالصادرةعــنمصرفلبنانتراجع
عــددبطاقاتالدفعبنســبة5.69%أوبواقــع172.785 
بطاقةخالاألشــهرالعشــرةاألولىمنعــام2020،إلى
2.863.971بطاقة،مقارنةبـ3.036.756بطاقةفينهاية
العام2019.ويعزىهذاالتراجعإلىالسقوفالتيوضعتها
المصــارفعلــىعمليّاتالدفعخارجلبنانوالتيبســببها
إمتنعبعضأصحابالبطاقاتعنتجديدهاأواإلستحصال

علىبطاقاتجديدة.وفيهذاالسياق،أظهرتاإلحصاءاتأيضاًتراجععددنقاطالبيعاإللكترونيّةفيلبنانبنسبة
10.28%خالاألشهرالعشرةاألولىمن2020إلى34.030نقطةبيعإلكترونيّة،وذلكنتيجةميلالتّجارأكثر
إلىعمليّاتالبيعالنقديّةفيظّلالقيودالمفروضةمنقبلالمصارفعلىالسحوباتمنجّهةوإقفالعددكبيرمن
المؤّسســاتنتيجةاألوضاعاإلقتصاديّةالراهنة.وانكمشــتشبكةالصّرافاتاآلليّةفيلبنانلتضّم1.897صّرافاً
آليّاً،حتّىشهرتشريناألّول/اكتوبر2020،مقارنةبـ2.003صّرافاتآلّيمعنهاية2019.ويمكنتعليلالتراجع

فيعددالصّرافاتاآلليّةبإقفالبعضفروعالمصارفبسبباألوضاعاإلقتصاديّةالصعبة.

تراجع عدد بطاقات الدفع في لبنان

أظهــرتإحصــاءاتمصرفلبنــان،تقلصودائــعالعماء
فيالبنوكبمقــدار17.9ملياردوالرأميركيمنذبدايةالعام
2020،معتراجعالودائعبالعملةالمحلية10.2ملياردوالر،
وانكمــاشفــيالودائعبالعمــاتاألجنبيةبقيمــة7.7مليار
دوالر.ويرتبطجزءكبيرمنتقلصالودائعبســدادالقروض
.وكشــفتإحصاءاتمصرفلبنان،تقلّصمحفظةقروض
البنــوكبمقدار12.1ملياردوالربينكانوناألول/ديســمبر

2019وتشريناألول/اكتوبر2020.ويرتبطهذابانكماشقيمته11.3ملياردوالرفيقروضالعماتاألجنبية،
فيحينانخفضتقروضالليرةاللبنانيةبمقدار800مليوندوالر.وعلىهذاالنحو،تقلّصتدولرةالقروضمن

68.7%إلى60.7%خالالفترةالمذكورة،لتصلإلىأدنىمستوىلهامنذ34عاماً.
وتماشــياًمعالتوجيهاتالتنظيمية،واصلتالبنوكخفضأســعارالفائدةعلىحســاباتالدائنينوالمدينين.وتقلص
معدلاإليداعبالعملةالمحليةبمقدار422نقطةأساس،ليصلإلى3.14%فينهايةتشريناألول/اكتوبر2020،
وانكمشســعراإليداعبالدوالراألميركيبمقدار358نقطةأســاس،ليصلإلى1.04%عندأدنىمستوىفي12 
عاماًعند92)نقطةأســاس(.وســجلتالبنوكانخفاضاًإضافياًفيالســيولةاألوليةبالعماتاألجنبيةفيالبنوك
الخارجيةهذاالعام،لتنخفض2.4ملياردوالربينكانوناألول/ديسمبر2019وتشريناألول/اكتوبر2020،أي

مايعادل1.7%منودائععماءالعماتاألجنبية.

تقلص الودائع في البنوك اللبنانية 17.9 مليار دوالر
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منــحمجلسمفوضيهيئةاألوراقواألســواقالمالية
السوريةقرارهبالموافقةالنهائيةلبنكالشامعلىزيادة
رأسمالــه،عنطريقإصدار20مليونســهمبقيمة
اسمية100ليرةسوريةللسهمالواحد،وبقيمةإجمالية
تبلــغ2مليارليرةســورية.وأشــارالمجلــسإلىأّن
البنكاليزالفيطوراســتكمالاإلجراءاتالمطلوبة
للحصولعلىشهادةتسجيلأسهمالزيادةلدىالهيئة،
والتيتعتبرإحدىمتطلباتتسجيلوإيداعهذهاألسهم

فيحساباتالمساهمينلدىالسوق.

الموافقة على زيادة رأسمال بنك الشام

استعرضاألمينالعامالتحادالمصارفالعربية
وسـامحسـنفتـوح،معمحافظالبنكالمركزي
العراقــيمصطفىغالبمخيــف،جهودالبنك
المركزيالعراقيفياطاراإلصاحالمصرفي،
وابــدىفتوحتقديرهلهذهالجهودالتيتهدفإلى
تعزيزمتانةالقطاعوقدرتهعلىتأمينالخدمات

المصرفيةوفقأعلىالمعاييرالدولية.
كمااســتعرضالجانبانأوجهالتعاونالمشترك
علىصعدعدة،حيثاوضحمحافظ“المركزي
العراقــي”الخطــةاإلصاحيةالتــيترتكزفي
األساسعلىتفعيلالتوّجهالرقابي،وزيادةالثقة

بالقطاعالمصرفيالعراقيبهدفتمكينالقطاعوتعزيزدورهاإلنمائيواالقتصادي،والعملعلىبناءالعاقاتمع
المصارفوالمؤسساتالماليةالدولية.كذلك،بحثالجانبانمسالةالدعمالبحثيوالتقنيفيمجالالتحولالرقمي
للعملالمصرفيوتدريبوتأهيلالمواردالبشريةفيالقطاعالمصرفيالعراقيالذييضمنخبةمنالخبراءإضافة
الىجهازالبنكالمركزيالعراقيبمايواكبالتطّوراتالمصرفيةالحديثة،والعملفيإطارها،وتفعيلدورالقطاع

فيتقديمالدعموالمساندةاالقتصاديةواالجتماعيةوتحسينبيئةاالستثمارفيالباد.
وقــالفتوح،إنهتمالتوافقعلىإقامةانشــطةمشــتركةمنمؤتمراتودوراتتدريبيــةخاصةفيمجالاالمتثال
والحوكمةوالتحولالرقميبمايخدمويســاهمفيتحقيقماتّماالتفاقعليهبينالطرفين.مؤكداًوضعكلإمكانات
اتحــادالمصــارفالعربيةلدعمجهودالبنكالمركزيالعراقياإلصاحيــة،وتقديمالدعمالفنيوالتقنيللمصارف

العراقية،وخصوصاًفيمجاالتالتحّولالرقمي،ومكافحةغسلاألموالوتمويلاإلرهاب.

تعزيز التعاون بين “المصارف العربية” و“المركزي العراقي”
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كشــفمصــدرمســؤولفــيالبنــك
المركـــزيالمصـــري،إنأرصــــدة
واحتياطيــاتالبنــوكالمصريــةفــي
الخارجقفــزتمن10.2ملياردوالر
أميركيفــينيســان/أبريلإلى19.2 
ملياردوالرأميركيفينهايةتشــرين

الثاني/نوفمبر2020.
وقــالالمصدرفــيتصريحاتلوكالة
األنبــاءالرســمية،إنأرصــدةالبنوك
المصريــةفــيالخارجقفــزتخال
الفتــرةبنســبةتصــلإلــى90%بما

يعــادل9مليــاراتدوالرأميركي،بخــافأرصدةاالحتياطاتالدوليةمنالنقداألجنبــيوبالرغممنتداعيات
فيروسكورونا.

ويرىرئيسقطاعالخزانةوأســواقالمالببنكالتنميةالصناعيةفيمصر،هيثمعادل،أنهذهالقفزةفيحجم
أرصدةالبنوكالمصريةبالدوالربالخارجتعكسحسنإدارةالقائمينعلىالقطاعالمصرفيالمصري،والرؤية

االستباقيةالجيدةالتياتخذهاالبنكالمركزيلتجنيبالقطاعالمصرفيتداعياتأزمةكوروناالحالية.
وقال:إنأرصدةواحتياطاتالبنوكالمصريةبالدوالرفيالخارجعادتلمعدالتهاالقياسيةالسابقة،بالرغممن

األوضاعالحاليةسواءمحلياًأوعالمياً.
يشار،إلىأناالحتياطيالمصريمنالنقداألجنبيقدارتفعفينهايةشهرتشرينالثاني/نوفمبر2020،مسجاً

39.221ملياردوالرأميركي.

قفزة كبيرة في أرصدة بنوك مصر في الخارج

تراجعتاألرباحالصافيةللبنكالتجاري
الدولــيفــيمصرفيالربــعالثالثمن
عام2020،بحوالى26%علىأســاس

سنويمسجلةنحو2.35مليارجنيه.
كذلــك،تراجعــتأربــاحالبنــكخــال
األشــهرالتســعةاألولىمنعام2020 
بنســبة14%لتصــلإلــىنحــو7.34 
مليارجنيــهمقارنةبالفتــرةالمماثلةمن

عام2019الذيسبق.

تراجع أرباح البنك التجاري الدولي في مصر
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طبقتســلطةالســلوكالماليفيبريطانياغرامــةبقيمة26مليون
إسترليني)34.7مليوندوالرأميركي(على“باركليز“لسوءالتعامل

معالعماءالذينواجهواأزماتماليةأوتخلفواعنسدادالديون.
وشــددتالهيئة،علىأنهكانمنالضروريتقييمالمشكاتالمالية
للعماءبصورةأفضل،الفتةًإلىأنمعاملة“باركليز”السيئةللعماء
قدتؤديإلىتفاقمالصعوبات.وأوضحتأن“باركليز”كانعلىعلم

باالنتهاكاتفيحقوقالعماءمنذ2013،لكنهلميحلالمشكلةبالشكلالمناسبإالفينهاية2018.وعوضالبنك
األشخاصالمتضررينإذدفع273مليونإسترلينيإلى1.53مليونحسابللعماءمنذعام2017.

تغريم “باركليز” 26 مليون إسترليني

قرر“سوسيتيهجنرال“إغاق600فرعفيفرنساوخفضالتكاليف450 
مليونيورو)543.8مليوندوالر(،فيمحاولةلخفضالتداعياتالناتجة
عنأزمة“كورونا”.وأعلنأنهسيدمجأعمالالتجزئةالمصرفيةالرئيسية
معالشبكةالمصرفيةلألفرادالمعروفةبـ“كريديتدينورد”-حيثيمتلك
80%منهــا-لخفضالتكلفة350مليونيــوروبحلولعام2024و450 
مليونيوروبحلول2025.ويتوقعالبنكإستغراقعمليةالدمجفترةتتراوح

مابين18شــهراًإلى24شــهراً.ولفتالمصرفالفرنسي،إلىأنتلكالخطةستؤديإلىخفضعددالفروعمن
2100إلى1500بحلولنهاية2025،مضيفاًأنعمليةاإلغاقلتلكالفروعستكلفه800مليونيورو.

“سوسيتيه جنرال” يقرر إغالق 600 فرع في فرنسا

قــررالبنــكالمركــزياألوروبيتخفيــفالقيــودالمفروضةعلى
المصارفالتجاريةفيمايتعلقبعملياتتوزيعاألرباحوإعادةشراء
األســهمفيمنطقةاليورو.وقــالفيبيان،إنهقررالســماحللبنوك
بدفعجزءمنأرباحهاالتراكميةفي2019-2020للمســاهمينإذا
كانــتهذهالمصارفتمتلكرؤوسأمــوالكافية.وكان“المركزي
األوروبــي”فرضحظراًشــاماًعلىتوزيعــاتاألرباحوعمليات

إعادةشــراءاألســهمبالنســبةللبنوكمعبدءتفشــي“كوفيد-19”.وأوضحأنهيتوقعأنتظلتوزيعاتاألرباح
وعملياتإعادةشراءاألسهمأدنى15%مناألرباحالتراكمية،والتتجاوز20%منمعدلحقوقالملكية.

المركزي األوروبي يسمح للبنوك بإستئناف توزيع األرباح
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سالمه: هناك مبالغة بالحديث عن تبخر أموال المودعين

صــرف الليرة يحــدد بإتفاق بيــن وزير  المــال  وحاكم مصرف 
لبنان، ونحن اليوم ســنرى  سياســة   الحكومة الجديدة  فيما خص 
ســعر الصرف الرســمي، و البنك المركزي  يلعــب دوراً كبيراً 
في الحفاظ على ســعر الصــرف، ولكن ال يســتطيع المصرف 

المركزي لوحده تحديد سعر الصرف.
ولفت حاكم مصرف لبنان الى “ان المصرف دين الدولة بالليرة 
اللبنانية، وامــوال المودعين ليســت في المصــرف المركزي، 
وذكــر بأن االســتيراد في الســنوات الثــاث الماضيــة بلغ 56 
مليار دوالر أميركي، وقد عملت المصارف على تغطية عملية 
االســتيراد، وحين تم اقفال البلد خفت الســيولة في لبنان. كاشفاً 
“بأنه ما زال لدينا اكثر من 2 مليار دوالر الستخدامها في الدعم 

ولن نمس باالحتياطي االلزامي”.
إعادة الرسملة

وتابع ســامه قائاً: إن آخر مهلة العادة الرسملة هي في نهاية 
شــباط/فبراير 2021، وفــي آذار/مارس ســنبحث بمصير كل 
مصرف على حدى. وأوضح بأن المصرف المركزي الفرنسي 
يعمل بشكل تنسيقي مع الشركات التي طلبتها الدولة، مؤكداً أنه 
مع التدقيق الجنائي، والمصرف ســلم حساباته لشركات التدقيق 
الجنائي، واليوم نحن سنســلم حســابات الدولة بعد التوصية من 
القانون في موضوع التدقيق الجنائي.مجلس النــواب ووزارة المال. مؤكــداً أنه ال أحــد يريد مخالفة 

أكد رياض ســامه، ان التدخل ينقص من االحتياطي، ال ســيما 
وأن لبنــان وبعد توقف الدفــع للديون الخارجية لم نعد نســتطيع 
استقطاب الدوالر من الخارج. وأوضح بأنه من واجب الحكومة 
ان يكون لديهــا مقاربات معينــة للخروج من االزمــة. وأكد انه 
ســيبقى على دعم المواد األساســية، ونحن كبنك مركزي جزء 
من البلد ويهمنا أمور الناس، ونحن راســلنا الحكومة الننا نريد 

االستمرار بخطة الدعم دون الوصول الى االحتياط االلزامي.
المس باالحتياط

وشــدد ســامه على ان هنــاك إمكانية لحــل األمور مــن دون 
الوصول الى المــس باالحتياط المركزي عبــر تدابير حكومية. 
وأوضح بأن هناك جــزء من الذهــب بالخارج، وهــذا ما يؤكد 
القيم الموجودة في الخــارج، واليوم هناك جردة للمصرف حول 
الذهب الموجود في لبنــان. وأكد انه ال يمكن لشــخص واحد ان 
يدخل الى الخزنــة، وهناك 3 مفاتيح للخزنة وليس مع شــخص 
واحد. وأوضح بأن عملية عد الذهب تحتاج الى وقت النها ليس 
كلها سبائك. وأكد سامه بأن هناك مبالغة بالحديث عن “تبخر” 
اموال المودعين في المصارف، وكشــف بأن هنــاك 30 مليار 
دوالر ســحبت من  المصارف اللبنانية ، 20 مليار دوالر لتغطية 
الديون، وجــزء آخر من أجل شــراء  العقــارات  واالخر نقدي، 
 banknote موضحــاً بأن هنــاك أكثــر مــن 10 مليــار دوالر
اللبنانيين. ولفت الى ان هناك أزمة في لبنان بعد إقفال  المصارف 
وتحول االقتصاد  الــى اقتصاد نقــدي، وقد حصلــت العديد من 
االزمــات بعدهــا، واليــوم االموال هــي لاســتعمال وتحويلها 
الى اســتثمار. واوضح انه قبل األزمة كان هنــاك أزمة بالقطاع 

العقاري  بينما اليوم تحسن وضع هذا العقار.
 سياسة   جديدة 

وأشــار ســامه، الى أن المصرف المركزي ال يؤثر بأي شكل 
من األشــكال على سعر الســوق الســوداء، وهذا الســوق يؤثر 
بشكل رسمي على البيع في السوق وعلى سعر المنتجات. وأكد 
بأن المصرف المركزي ال يتدخل بســعر الســوق، موضحاً ان 
المصرف المركزي ال يملك إال  الليرة اللبنانية ، و األجهزة األمنية  
من يطارد المتورطين في الســوق الســوداء. ولفت الى ان سعر 

أشار حاكم مصرف  لبنان   رياض  سالمه في لقاء صحفي،   الى ان  مصرف لبنان  يملك سيولة متوفرة في 
المصارف في الخارج بقيمة 17 مليار و800 مليون دوالر أميركي، عدا  الذهب  الذي يقيم بحدود 18 مليار دوالر 
أميركي، ما يعني ان  المصرف المركزي  يملك 36 مليار دوالر أميركي ككل. ولفت سالمه الى ان المصرف 
المركزي ال يقر الدعم، بل  الحكومة  هي من تقره، والمصرف المركزي يبيع التجار على أساس السعر 

الرسمي للدوالر 1500 ليرة لبنانية، ودور المصرف المركزي هو بيع  الدوالر  للموردين بالسعر الرسمي.

جان بول شوير
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2,88 مليون عدد بطاقات الدفع في لبنان

)30,4- %(، وبطاقــات الدفع المؤّجل مع غيــر المقيمين بـ2,007 
)24,7- %(، وبطاقــات الدفع المســبق مــع غير المقيميــن بـ528 

.)% -32,5(
ويعكس النمو الســنوي في بطاقات الدفع الفوري في األشــهر الـ12 
المنتهية فــي أيلول/ســبتمبر 2020 التزايد في الطلــب من المقيمين 
وغيــر المقيمين علــى هذه البطاقــات في الفصــل الرابع مــن العام 
2019 والنصــف األول مــن 2020، الســتخدامها بشــكل متزايــد 
كوســيلة للدفع والســحب النقدي. ويُعــزى االنخفاض فــي بطاقات 
االئتمان إلى القيود المشــدّدة التي فرضتهــا المصارف على إصدار 

وتجديد بطاقات االئتمان.
نقاط البيع

بلغ العدد اإلجمالي لنقاط البيع )Points-of-sales( التي تســتخدم 
بطاقــات الدفــع 46,130 فــي نهايــة أيلول/ســبتمبر 2020، أي 
بانخفــاض 2,437 نقطــة بيــع، أو 5 %، مــن 48,567 نقطة بيع 
في نهاية أيلول/ســبتمبر 2018. كذلك تراجع عدد نقــاط البيع التي 
تستخدم بطاقات الدفع بـ2,344 نقطة بيع في األشهر التسعة االولى 

من عام 2020، وبـ1,637 فقط في شهر أيلول/سبتمبر.
وبذلك، بلغ عدد نقاط بيع 4,4 نقطة بيــع لكل كيلومتر مربع في لبنان 
في نهاية أيلول/ســبتمبر 2020. وبلــغ عدد أجهزة الصــراف اآللي 
في لبنــان 1,915 جهازاً في نهاية أيلول/ســبتمبر 2020، ما يشــّكل 
انخفاضاً بـ91 أجهزة من نهاية أيلول/سبتمبر، وتراجعاً بـ88 أجهزة 
من نهاية 2019. وقد ضّمت منطقة جبل لبنــان 698 جهاز  صراف 
آلي  فــي نهايــة أيلول/ســبتمبر 2020، أي ما يعادل نســبة 36,4% 
من اإلجمالي، تتبعها منطقــة بيروت الكبرى بـــ697 جهاز صراف 
آلي )36,4 %(، فالشــمال بـــ201 جهاز صراف آلــي )10,5 %(، 
فالجنوب بـ147 جهاز صراف آلــي )7,7 %(، فالبقاع بـ140 جهاز 
صراف آلي )7,3 %( والنبطية بـ32 جهــاز صراف آلي )1,7 %(. 
كيلومتر مربع في لبنان في نهاية أيلول/سبتمبر 2020.وبذلك، بلغ عدد أجهــزة الصراف اآللــي 183 جهازاً لــكل 1,000 

يبيّــن توزيــع بطاقــات الدفــع حســب نوعهــا، أن بطاقــات الدفــع 
الفــوري )Debit Cards(، التــي يحملها أشــخاص مقيمون، بلغت 
1,814,929 بطاقــة وشــّكلت نســبة 63,1 % من المجمــوع، تليها 
بطاقات الدفع المســبق )Prepaid cards( مع المقيمين بـ477,326 
بطاقــة )16,6 %(، و بطاقــات االئتمــان  )Credit Cards( التــي 
يحملهــا مقيمــون بـــ401,965 بطاقــة )14 %(، فبطاقــات الدفــع 
المؤّجل )Charge Cards( التي يحملهــا مقيمون بـ84,012 بطاقة 
)2,9%(، وبطاقات الدفع الفوري مع غير المقيمين بـ73,880 بطاقة 
)2,6 %(، وبطاقــات االئتمان مــع غير المقيمين بـــ16,105 بطاقة 
)0,6 %(، وبطاقات الدفــع المؤجل مع غير المقيمين بـ6,126بطاقة 
)0,2 %( وبطاقات الدفع المســبق مع غير المقيمين بـ1,096 بطاقة 

.)% 0,04(
الدفع الفوري

انخفض عدد بطاقات الدفع الفوري التي يحملها المقيمون بـ52,745 
أو بنســبة 2,8 %، فــي الفصــل الثالث مــن 2020، تليهــا بطاقات 
االئتمان التي يحملها المقيمون بـ32,724 )7,5- %( وبطاقات الدفع 
الفوري مع غير المقيمين بـ3,862 )5-%( وبطاقات الدفع المســبق 
مع المقيمين بـ3,263 )0,7- %( وبطاقات االئتمان مع غير المقيمين 
بـ2,841 )15- %(، وبطاقات الدفع المؤّجل مع غير المقيمين بـ675 
)10- %(، وبطاقات الدفع المؤّجل مــع المقيمين بـ605 )0,7- %(، 

وبطاقات الدفع المسبق مع غير المقيمين بـ127 )10,4- %(.
وارتفع عدد بطاقات الدفع الفوري التي يحملها المقيمون بـ144,499 
أو بنســبة 8,7 %، في األشــهر الـــ12 المنتهيــة في أيلول/ســبتمبر 
2020، تليها بطاقات الدفع المسبق مع المقيمين بـ27,427 )6,1+ %( 

وبطاقات الدفع الفوري مع غير المقيمين بـ73 )0,1+ %(.
فــي المقابل، تراجع عــدد بطاقات االئتمــان التي يحملهــا المقيمون 
بـ156,952 )28,1- %( في األشــهر الـــ12 المنتهية فــي أيلول/

سبتمبر 2020، تليها بطاقات الدفع المؤّجل مع المقيمين بـ14,996 
)15,1- %(، وبطاقــات االئتمــان مــع غيــر المقيميــن بـــ7,036 

عدد  أن  إلى  لبنان   مصرف   عن  الصادرة  األرقام  أشارت 
بطاقات الدفع الُمصَدرة في لبنان بلغ 2,875,439 بطاقة 
انخفاضًا  ما يشّكل  أيلول/سبتمبر 2020،  نهاية  في 
اية 2019،  أو بنسبة 5,3 % من نه بـــ161,317 بطاقة 
وتراجعاً بـ9,520 بطاقة أو بنسبة 0,3 % من نهاية أيلول/

سبتمبر 2019. وفي المقارنة، ارتفع عدد بطاقات الدفع 
الُمصَدرة بـ140,370 بطاقة أو بنســبة 5 % في األشـهر 
الـ12 المنتهية في أيلول/سبتمبر 2019. وشّكل حاملو 
البطاقات المقيمون نسبة 96,6 % من مجموع البطاقات 

الُمصَدرة في نهاية أيلول/سبتمبر 2020.



عالم التأمين
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أعلن البنك المركزي الســعودي )SAMA( عن ارتفاع صافي 
الدخل لقطاع التأمين بالســعودية بنسبة 2 % خالل الربع الثالث 
مــن عام 2020، مدفوعــاً بارتفاع دخل عمليات التأمين بنســبة 

.% 22.5
وقال البنك في تقريره ربع السنوي ألداء قطاع التأمين، إّن صافي 
الدخل للقطاع زاد بنســبة 2 %، بينما بلغت األقساط المكتتب بها 
8.8 مليــار لاير ) 2.3 مليــار دوالر أميركي( بانخفاض طفيف 
عن الربع نفســه من العــام 2019 بنســبة 0.4 %. الفتاً إلى أّن 
هامش المالءة المالية للقطاع تحّســن ليبلغ 178 %، إضافة إلى 
انخفاض المعدّل المجّمع إلى 97 %، وانخفاض معدل الخســائر 

لتأمين المركبات.
يشار إلى أن الدخل الصافي لشركات التأمين ارتفع من 289.5 مليون لاير )77.1 مليون دوالر( في الربع الثالث 
مــن 2019، إلــى 295 مليون لاير )78.6 مليون دوالر( في الربع الثالث من 2020، نتيجة الرتفاع الدخل الناتج 
عــن عمليــات التأمين من 50.5 مليون لاير) 13.4 مليون دوالر(، فــي الربع الثالث من 2019 إلى 61.8 مليون 

لاير )16.4 مليون دوالر( خالل الربع الثالث من 2020، بينما انخفض دخل االستثمار بنسبة 2.5 %.
واســتحوذت أكبر 8 شــركات تأمين على 74.6 % من إجمالي أقســاط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين، كما 

استحوذت 24 شركة على نسبة 25.4 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.

ارتفاع دخل قطاع التأمين في السعودية 2 %

أثرت جائحة كورونا على شــركات التأمين في اإليرادات 
واألرباح، وغيرت من ســلوكيات عمالئهم وشددوا على 
الحاجة إلى المزيد التكنولوجيا والرقمنة لتحقيق المرونة. 
فقد أثــرت فرض العمل من المنــزل تحديات كبيرة على 
صناعــة التأمين العالميــة، حيث أثرت علــى بيئة العمل 
وعلى أداء العاملين، وكما هي الحال مع معظم القطاعات 
األخرى، قادت جانحة كورونا األنشــطة التجارية التي تم 
العمل بها عن بعد حيث يعمل معظم الموظفين من المنزل، 

وعند الســؤال عن القضايا التي واجهت شــركات التأمين وفقاً الستطالع مؤسسة بالك روك البحثية، فقد تم اإلبالغ 
عن وجود فجوات تكنولوجية منخفضة بشــكل مدهش بنســبة 24 %، وبالنسبة لشركات التأمين الكبيرة، كانت هذه 
المشكلة بنسبة أقل )16 %(، وتركزت االهتمامات الرئيسية بدال من ذلك على إدارة المخاطر والقدرة على الحفاظ 

على ثقافة االبتكار وتوليد األفكار.

تحديات كبيرة على صناعة التأمين العالمية
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الــوزراء  مجلــس  رئيــس  أصــدر 
الســوري، حســين عرنوس، قراراً 
يقضــي بإعادة تشــكيل مجلس إدارة 
المؤسســة الســورية للتأميــن ليكون 
برئاســة نقيب صيادلة دمشــق علياء 
األســد، ومدير عام المؤسســة نزار 

زيود نائباً للرئيس.
وحدد القرار عضويــة المجلس لكل 

من معاون المؤسسة السورية للتأمين، عبد العزيز صليبي، وأحمد العلي من جامعة دمشق كلية االقتصاد، وحسان 
اســماعيل من المعهد العالي إلدارة األعمال، باإلضافة إلى ياســر حســن من هيئة البحوث العلمية، وعزيزة قالع 
مديرة التأمين الصحي في المؤسسة السورية للتأمين، إلى جانب عبد القادر نحاس وعبد المحسن الحسن كممثلين 

عن العمال.

إعادة تشكيل مجلس إدارة السورية للتأمين

أعلنت شــركة اتحاد الخليج للتأميــن التعاوني نفاذ 
قــرار دمج الشــركة األهليــة في شــركتها، ونقل 
جميع أصولهــا والتزاماتها لها، وذلــك مقابل قيام 
اتحــاد الخليج بإصدار 7.947 مليون ســهم عادي 
بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت للسهم الواحد لصالح 
مســاهمي األهليــة، بقيمة إجمالية تصــل إلى نحو 

79.5 مليون لاير )21.2 مليون دوالر أميركي(.
وبحسب بيان للســوق المالية السعودية )تداول(، 
اســتوفت شــركة اتحاد الخليج والشــركة األهلية 
شــروط االندماج المتفــق عليها بموجــب إتفاقية 
االندماج المبرمة مسبقاً بين الشركتين. كما انتهت 

فترة اعتراض دائني الشــركة األهلية من دون وجود أي اعتراضات لدائنين لم تتم تســويتها. وســيتم تغيير اســم 
الشــركة الدامجة ليصبح شــركة اتحاد الخليج - األهلية للتأمين التعاوني بعد إتمام صفقة االندماج. ويتم اســتكمال 
اإلجراءات النظامية الالزمة المتعلقة بتعديل الســجل التجاري وترخيص االســتثمار األجنبي لشركة اتحاد الخليج 

وشطب وإلغاء السجل التجاري والترخيص االستثماري للشركة األهلية.
يذكر إلى أن االندماجات واالستحواذات تنشط بين شركات التأمين خالل الفترة الحالية، مع تضرر إيرادات كثير 

من الشركات بسبب جائحة كوفيد - 19.

دمج “األهلية للتأمين التعاوني” في “اتحاد الخليج”
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أصدرت شركة Ernst & Young أحدث استطالع لمعيار 
الفنادق في  الشــرق األوســط  لألشهر التسعة األولى من عام 
2020 )فنــادق 4 و5 نجوم(، حيــث أظهرت أن أداء قطاع 
الضيافة في لبنان شهد انكماشاً ملحوظاً في معدالت اإلشغال 

ومتوسط أسعار الغرف وعوائد الغرفة.
ويعانــي قطاع الضيافــة في لبنان من مصاعــب وتقلصات 
حادة في مســتويات األداء، كاألزمــة االقتصادية  والمالية، 
وعدم االستقرار السياسي، وضعف الليرة اللبنانية، واشتداد 

حــاالت اإلصابة بفيــروس “كورونا”، وانفجار  مرفأ بيــروت . ويُتوقع أن يســتمر األداء الضعيف على المدى 
المتوسط والطويل بالنظر إلى الصدمة السلبية على قطاع  السياحة  بسبب جائحة كورونا، وخطة اإلنقاذ الطارئة 
مــن  صندوق النقد الدولي  واســتمرار التحديات االجتماعية والسياســية واالقتصادية، وفقــاً للتقرير. وبلغ معدل 
إشــغال الفنادق من فئة 4 و5 نجوم داخل بيروت %15 فقط في األشــهر التســعة األولى من عام 2020، مقابل 

.Ernst & Young 72 % في نفس الفترة من عام 2019 بحســب
وجاءت نســبة اإلشــغال في بيروت في المرتبة األخيرة من بين 14 مدينة شــملها المســح. وتفوقت عليها  مسقط  
مباشــرة )25 %( والمدينة المنورة )23 %(. فيما انخفض ســعر الغرفة في بيروت بشــكل ملحوظ ليبلغ 159 

دوالراً في األشــهر التســعة األولى من عام 2020، من 199 دوالراً في نفس الفترة من 2019.

15 % معدل إشغال الفنادق من فئة 4 و5 نجوم في بيروت

على الرغم من الجهود التنظيمية التي بذلها مصرف لبنان للحد من توافر 
النقد في التداول، وبالرغم من إصدار تعميمين بهدف امتصاص  السيولة  
بالعملة المحلية ومكافحة  التضخم ،اســتمر اإلفراط في خلق المال بالليرة 
اللبنانية، وسجلت العملة المتداولة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 147 % منذ بداية 
العام، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 24.251  مليار ليرة في نهاية 

تشرين األول/اكتوبر، وفقاً ألحدث األرقام الصادرة عن مصرف لبنان.
يذكر أن الضغوط على العملة الوطنية، وارتفاع التضخم والبطالة، إلى جانب الشلل السياسي، تسببت بتسريع نطاق 
الهجرة المتواصل من أشــهر. ووفقاً لتقديرات بنك باركليز البريطاني، فقد غادر 180 ألف شــخص من لبنان بشكل 
دائم حتى منتصف عام 2020 الجاري بوتيرة أسرع بكثير من السابق. وسلط تقرير “باركليز” الضوء على تراجع  

احتياطــات  البنــك المركزي مــن  العمالت  األجنبية إلــى 20.2 مليار دوالر بحلول منتصف تشــرين الثاني/نوفمبر 
2020، التي تغطي فقط 14.4 % من المعروض النقدي الواسع. وعلى الرغم من أن هذه النسبة مماثلة لتلك الخاصة 
بمصر، وهي أعلى بكثير من المستويات الحالية في  البحرين ، إال أن مصرف لبنان لم يتمكن بخططه وقف النزيف 

في احتياطي العملة الّصعبة.

ارتفاع في العملة المتداولة بنسبة 147 %
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أعلنت شركة بريتيش بتروليوم BP االستحواذ على حصة أغلبية في شركة 
Finite Carbon، أكبــر مطور لتعويض الكربــون في الواليات المتحدة، 

كجزء من أهدافها المناخية وسعيها إليجاد مصادر إيرادات جديدة.
وتهدف هذه الشــركات، التي ظهرت مؤخراً وظهر معها ما يســمى بسوق 
الكربون، إلى إطالق مشــاريع تســاهم فــي تخفيض انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون أو غيره من الغازات المســببة لالحتباس الحراري. وتنقســم هذه 
المشــاريع إلى عدة أنواع: أهمها هو مشــاريع الطاقة المتجددة مثل مشاريع 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، إلى جانب مشاريع األراضي والحراجة، أي إدارة الغابات التي تعتبر 
مصارف طبيعية للكربون وإنشاء غابات جديدة. وتراهن شركة BP وغيرها من شركات النفط والغاز المدرجة في 
أوروبا مثل Royal Dutch Shell على ارتفاع متوقع في أسعار ائتمان الكربون لمواجهة انخفاض أرباح الوقود 
األحفــوري مع تســارع التحول في مجال الطاقة. وتدفع شــركة Finite التي تتخذ مــن كاليفورنيا مقراً لها لمالكي 

األراضي إلدارة الغابات، وتوليد أرصدة تعويض الكربون التي يمكن بيعها إلى الملوثين.
وقال الرئيس التنفيذي، شــون كارني، إن الشــركة تتوقع تحقيق مليار دوالر لمالكي األراضي على مدى الســنوات 
العشرة المقبلة بعد خفض 20 - 40 % من العائدات. وتمتلك شركة Finite حالياً 50 مشروعاً للكربون على مساحة 
3 ماليين فدان في الواليات المتحدة وحققت أكثر من 500 مليون دوالر من العائدات لمالك األراضي. وقد رفضت 

.Finite إعطاء قيمة االستحواذ أو حجم حصتها الجديدة في BP

Finite Carbon تستحوذ على حصة أغلبية في BP

وافقت شركة أسترازينيكا الرائدة في تطوير لقاحات فيروس 
كورونــا مؤخراً، على شــراء شــركة األدوية في بوســطن، 
أليكســيون، مقابل 39 مليار دوالر أميركي. ويعد االستحواذ 
أحد أكبر الصفقات هذا العام لصناعة األدوية وسيوسع نطاق 
وصول “أســترازينيكا” في مجال األمراض النادرة، إذ لدى 
“أليكســيون” وحدة مناعة في بوســطن تخدم المرضى الذين 

يعانون من اضطرابات نادرة.
ودخلت “أسترازينيكا”، شركة أدوية بريطانية سويدية مقرها 
في المملكة المتحدة، في شــراكة مع جامعة أكســفورد إلنتاج 

لقاح لفيروس كورونا. وقال “أليكسيون”، إنه من خالل الجمع بين خبرتها في األمراض النادرة مع االمتداد العالمي 
الشامل والمحفظة الواسعة لشركة “أسترازينيكا”، ستوسع تأثيرها بشكل كبير “ليشمل المرضى الذين يمكننا خدمتهم 
في جميع أنحاء العالم”. وتتوقع “أســترازينيكا” بعد االســتحواذ زيادة إيراداتها الســنوية بأرقام مضاعفة حتى العام 

2025. وقالت الشركة إن “أليكسيون” ستساعد في التدفق النقدي وخفض الديون.

“أسترازينيكا” تستحوذ على “أليكسيون” لألمراض النادرة
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أعلنت الشــركة العامة للموانئ العراقية، إســتبعاد شركة صينية 
من المنافسة وإختيار شــركة دايو الكورية بعقد تنفيذ  ميناء  الفاو  
الكبير. وأشار مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، في تصريح 
صحفــي، إلــى أن “قرار 63 لســنة 2019 يحيل العمل وصيغة 
العرض الوحيد الى شركة دايو الكورية، حيث ال يمكن تخطيه، 
كما أن الشــركة الصينية لم تتقدم بشكل رســمي، وتم إستبعادها 
لعدم تخصصها في بناء الموانئ”. وأضاف، أن “دايو” هي التي 

وقع عليها اإلختيار لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، حيث سيتم الشروع بالتنفيذ بعد اإلقرار داخل  مجلس الوزراء .

العراق يختار “دايو” الكورية لتنفيذ ميناء الفاو الكبير

أصدر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( تقريراً بعنوان: “دليل 
اإلحصاءات لعام 2020”، قدّم فيه قائمة بالمؤشرات المتعلقة بالتجارة الدولية 
واالستثمار والتنمية في جميع أنحاء العالم. وبحسب الدليل اإلحصائي، بلغت 
تدفقات االســتثمار األجنبي المباشر إلى لبنان 2.128 مليون دوالر في عام 
2019، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002، من 2.654 مليار دوالر في عام 
2018، وهو ما يمثل انخفاضاً ملموساً بنسبة 19.8 % على أساس سنوي.

يُشــار إلى أن االســتثمار الخاص في لبنان شهد أداًء ضعيفاً، على مدار العقد الماضي، حيث امتنع معظم مستثمري 
القطاع الخاص عن اتخاذ أي قرار اســتثماري، مع تأخير أو إلغاء معظم قرارات االســتثمار الخاص، وسط شكوك 

اقتصادية متزايدة ومخاوف بشأن التوقعات السياسية واالقتصادية للبلد.

تراجع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى لبنان

تكبــد عمالق  الغاز الروســي  “ غازبروم “، خســارة بقيمة 
251.3 مليــار روبل )3.3 مليار دوالر( في الربع الثالث، 
انخفاضــاً من صافــي ربح قدره 211.8 مليــار روبل في 
األشهر الثالثة نفسها من عام 2019، بسبب ضعف الروبل. 
وقــال منتج الغــاز إن صافي خســائره المرتبطــة بالعملة 
األجنبية بلغ 464.3 مليــار روبل في الربع الثالث مقارنة 

مع الربح الذي تحقق في الفترة ذاتها من العام 2019.

“غازبروم” تتكبد خسارة صافية بقيمة 3.3 مليار دوالر
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حافــظ قطاع البريــد بالصين على نمو قــوي خالل عام 
2020، مع ارتفاع حجم كل من اإليرادات واألعمال.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( عن بيانات 
صادرة عــن الهيئة الوطنيــة للبريــد، أن عائدات قطاع 
البريــد ارتفعت إلى 992.85 مليار يوان )151.8 مليار 
دوالر أميركــي( خــالل األشــهر الـ11 األولــى، بزيادة 
14.4 % عن 2019. وفي شــهر تشرين الثاني/نوفمبر 

وحده، بلغت إيرادات قطاع البريد 113.23 مليار يوان، بارتفاع بـ15.9 % على أساس سنوي.
وشهد قطاع البريد الصيني نمواً سريعاً خالل األعوام األخيرة، حيث تواصل أنشطة التجارة اإللكترونية تغذية نمو 
القطاع. كما أظهرت البيانات أن شــركات التوصيل الســريع تعاطت مع 74.1 مليار طــرد بين كانون الثاني/يناير 
وتشرين الثاني/نوفمبر 2020، بارتفاع بواقع 30.5 % على أساس سنوي. كما ارتفعت إيرادات تلك الشركات بنسبة 
17 % على أساس سنوي إلى 786.92 مليار يوان. وتشهد خدمة التوصيل السريع نمواً قوياً من حيث حجم األعمال 

منذ شباط/فبراير 2020، مع تعافي القطاع في الصين من تأثير جائحة كورونا.

ارتفاع إيرادات البريد الصيني إلى 152 مليار دوالر

تســتهدف Airbnb األميركية العاملة في تأجير المنازل تقييماً يصل إلى 
34.8 مليار دوالر أميركي في طرحها العام األولي، حيث حددت الشركة 
نطاقاً ســعرياً يتراوح بين 44 دوالر و50 دوالر للسهم الواحد، في حين 
ستبيع 51.9 مليون سهم. ويقترب تقييم الشركة بنحو 34.8 مليار دوالر 
مــن ضعف قيمــة Airbnb التي بلغت 18 مليــار دوالر في جولة جمع 
تمويالت في إبريل/نيســان، وهو أكبر أيضاً من تقديرها بنحو 31 مليار 
دوالر خــالل آخر عملية جمع تمويالت قبــل كوفيد19- في عام 2017. 

وســيمكن ســعر األســهم الشــركة من جذب 2.6 مليار دوالر، لكنها من المحتمل أن تجمع 2.85 مليار دوالر عند 
الحساب من أعلى نقطة للنطاق السعري. وسيبيع مؤسسو Airbnb، براين شيسكي وناثان بليشاركزيك وجو غيبيا 

معاً ما يقارب 100 مليون دوالر أميركي من األسهم في الطرح.
يذكر أن Airbnb عانت في أعقاب انتشار كوفيد - 19 مباشرةً مع توقف السفر بشكل كبير، واضطرت إلى تسريح 
ربع قوتها العاملة وســعت للحصول على ملياري دوالر من التمويل الطارئ من المســتثمرين، بما في ذلك شركتي 
األســهم الخاصة Silver Lake وSixth Street Partners. لكن مع تخفيف اإلغالق، اختار المســافرون حجز 
المنازل بدالً من الفنادق، ما ساعد Airbnb على تحقيق ربح مفاجئ للربع الثالث مستفيدة من اهتمام األفراد باستئجار 
المنــازل بعيــداً عن المدن. وأظهرت نتائج أعمال الربع الثالث من 2020، أداًء جيداً مقارنة مع منافســيها في مجال 
السفر، بحسب كبير المحللين االستراتيجيين في رينيسانس كابيتال ألبحاث االكتتاب العام، ماثيو كينيدي، لرويترز.

Airbnb تستهدف تقييمًا بـ35 مليار دوالر
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أعلنت شــركة جازان للطاقة والتنمية “جازادكو” عن 
إبرام اتفاقية شــراء حصص ملزمة ومشروطة لشراء 
100 % من حصص شــركة جازل لالستثمار. وسيتم 
االستحواذ عن طريق زيادة رأس مال شركة جازادكو 
من خالل إصدار أســهم للشركاء في شركة جازل، في 
صفقة قيمتهــا 410.034 مليون لاير )109.3 ماليين 
دوالر أميركي(، بحسب بيان من الشركة للسوق المالية 
الســعودية تداول. وأوضح البيان، أن حجم زيادة رأس 

المال تصل إلى 328.027 مليون لاير )87.45 مليون دوالر(، كما أن نسبة زيادة رأس المال تبلغ 65.6 %. وسيبلغ 
رأس مــال “جازادكو” بعــد الزيادة 828.027 مليون لاير )220.75 مليون دوالر(، ليرتفع عدد األســهم إلى نحو 
82.8 مليون ســهم. ويقدر رأس مال “جازادكو” قبل الزيادة بـ500 مليون لاير )133.3 مليون دوالر(، ويبلغ عدد 

األسهم قبل الزيادة 50 مليون سهما.
يذكر أن قيمة “جازادكو” تبلغ 625 مليون لاير )166.6 مليون دوالر(. وتنص االتفاقية على حق شركة جازادكو 
في إنهاء االتفاقية في حالة عدم استيفاء الشروط المتفق عليها قبل نهاية مايو/آيار 2021، ما لم يتفق األطراف على 
خالف ذلك، أو في حالة تبين أن أي من الضمانات األساســية المقدمة من الشــركاء البائعين غير صحيحة، حيث أنه 
من الغير ممكن أن يتم تصحيح هذا اإلخالل قبل اســتكمال الصفقة. وتعد شــركة جازل لالستثمار شركة قابضة وال 

تقوم بأنشطة تجارية مباشرة، وإنما تمتلك حصص األغلبية في شركات تابعة لها.

“جازادكو” السعودية تستحوذ على “جازل لالستثمار”

أنشأت  سلطنة عمان   شركة طاقة  وطنية جديدة ستملك 
جزءاً من أكبر رقعة نفطية في البالد، وســتكون لها 
القــدرة على االقتــراض، في خطوة من شــأنها أن 
تساعد مســقط في معالجة تداعيات انخفاض أسعار  

النفط . ونشــرت الجريدة الرسمية مرسوماً بتأسيس 
“شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة 
عمان ش.م.ع.م”، وقعه السلطان هيثم بن طارق بن 
تيمور بتاريخ 3 كانون األول/يناير 2020. وأفادت 

الجريدة الرســمية بأن شــركة تنمية طاقة عمان الجديدة ســتملك “مساهمة” في شركة تنمية نفط عمان، وهي شركة 
حكومية للتنقيب عن النفط و الغاز  وإنتاجهما، إلى جانب حصة في االتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع )بلوك( 6.

يشــار إلى أن المربع يضم 6 أكبر عمليات النفط والغاز في ســلطنة عمان، بحسب شركة استشارات  الطاقة  “وود 
ماكينزي”.

سلطنة عمان تؤسس شركة طاقة جديدة
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أعلنت شركة أرابتك القابضة مؤخراً، أنها ستتقدم بطلب للمحكمة 
المختصة إلعالن إفالســها وتصفيتها. وقالت الشــركة في بيان، 
إنها توصلت لهذا القرار “بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات 
مــع أصحاب المصلحة الرئيســيين بناء على القــرار الذي اتخذه 
المســاهمون في اجتماع الجمعية العموميــة الذي عقد بتاريخ 30 
أيلول/ســبتمبر 2020”. وكانت الشــركة اإلماراتية التي ساهمت 

في بناء بعض أكثر المعالم شهرة في دولة اإلمارات، قد أعلنت في مطلع تشرين األول/أكتوبر 2020، أن مساهميها 
صوتوا لصالح التقدم بطلب لتصفية الشــركة وحلّها، نظراً لألوضاع المالية غير المســتقرة التي شهدتها في أعقاب 
تداعيات جائحة فيروس كورونا. وجاء إعالن تصفية الشــركة آنذاك على خلفية إفصاحها عن خســائر صافية بلغت 

أكثر من 216 مليون دوالر أميركي في النصف األول من العام 2020.
وقالت الشركة في بيان، إنه نظراً لوجود أوجه ارتباط بين بعض الشركات التابعة للشركة، فسيتضمن الطلب المقدم 
للمحاكم أن يتم أيضاً وضع كل من شــركة أرابتك لإلنشــاء ذ م م وشــركة أرابتك لإلنشاءات ذ م م والشركة العربية 
النمساوية للخرسانة الجاهزة ذ م م وشركة أرابتك بريكاست ذ م م /يشار إليها مجتمعة باسم الشركات المتأثرة/ تحت 
التصفية في نفس الوقت”. وأكدت الشركة، أنه إلى حين تعيين وكيل إعسار، ستواصل التفاهم مع أصحاب المصلحة 
الرئيســيين بهدف البحث عن خيارات تتيح الحفاظ على القيمة وبذل محاوالت، بهدف تجنب إخضاع هذه الشركات 
إلجراءات رســمية إلعالن اإلفالس بســبب اإلعسار. وتوظف الشــركة التي تأسست في العام 1975، أكثر من 45 
ألف موظف سيتأثر بقرار التصفية. وقد ساهمت في بناء بعض أكثر المعالم شهرة في اإلمارات مثل متحف اللوفر 

في أبوظبي، وبرج خليفة األعلى في العالم في دبي، والجناح اإلماراتي في موقع معرض إكسبو 2020.

“أرابتك” تقرر إعالن إفالسها وتصفيتها

أعلنت “إي بي إم” اإلستحواذ على شركة التكنولوجيا 
المالية الكندية “إكســبرتس تكنولوجيز”، في مســعى 
لتوســيع أعمالهــا للمدفوعات اإللكترونيــة. وذكرت 
الشــركة األميركيــة في بيــان، أن “إكســبرتس” تم 
إضافتهــا لوحدة خدمات األعمال العالمية التابعة لها، 

لكنها لم تكشف التفاصيل المالية لصفقة االستحواذ.
وأوضحت “إي بي إم”، أن المؤسســات المالية يجب 
أن تــوازن بين الطلب المتزايــد على الحلول الرقمية 

اآلمنة واإلمتثال للوائح التنظيمية المتطورة. وتابعت: “يوسع اإلستحواذ على إكسبرتس عروضنا للمدفوعات الرقمية 
التي تعتمد على  الذكاء اإلصطناعي ، ما يمنح المؤسسة المرونة في اإلبتكار بسرعة والمنافسة في بيئة تشهد تطور 

طلبات المستهلكين”.

“إي بي إم” تشتري شركة للتكنولوجيا المالية
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وّسعت شركة  إيني  النفطية اإليطالية، نطاق تواجدها في  اإلمارات  بالحصول 
على حصة أغلبية في “المنطقة البحرية رقم 3” وتشغيلها. ووقعت “إيني”، 
اتفاق امتياز لالستحواذ على حصة 70 % من منطقة التنقيب البحرية 3، فيما 
تملك الحصة المتبقية البالغة 30 % شــركة “بي تي تي إي بي” التايالندية، 
ضمن “كونســورتيوم” تقوده “إيني”. وتبلغ أقصى مدة لمرحلة التنقيب من 

االتفاق 9 سنوات. فيما سيجري تمديد المدة اإلجمالية لالمتياز إلى 35 عاماً، بناء على نجاح التنقيب.

“إيني” تستحوذ على حصة من منطقة التنقيب البحرية 3

منعــت حكومة المستشــارة األلمانيــة  أنجيال ميركل  شــركة دفاع 
صينيــة من شــراء الشــركة األلمانية “إيمســت” المتخصصة في 
تقنيات  األقمار الصناعية  والردايو بما يشمل الجيل الخامس، بسبب 
مخاطر تتعلق باألمن القومي. وتعد “إيمســت” هدفاً لـ“أدســينو”، 
وهي شركة تابعة لمجموعة الدفاع الصينية المملوكة للدولة والتي 

تصنع أنظمة االتصاالت العسكرية. 
وذكــرت وزارة االقتصاد األلمانية في بيــان لـ“ فرانس برس “، أن 

المعيار دائماً هو التهديد الذي يشــكله أي اســتحواذ على النظام العام أو األمن في ألمانيا. وأفادت وثيقة حكومية عن 
عملية االستحواذ المحظورة األخيرة أن االستحواذ المحتمل يشكل مخاطر فعلية وخطيرة.

ميركل تمنع إستحواذ الصين على “إيمست” األلمانية

أعلنت مجموعة  ستاندرد تشارترد  المصرفية البريطانية، 
أن شركة االبتكار والمشروعات الجديدة التابعة لها “أس 
سي فينتشــرز”، عقدت اتفاقاً مع شركة نورثرن تراست 
كــورب إلطــالق خدمــة “زوديا كوســتدي” وهي خدمة 
جديدة إلدارة  استثمارات  المؤسسات في  العمالت  الرقمية. 
وتستهدف خدمة “زوديا” أن تتيح للمؤسسات االستثمارية 

إمكانية االستثمار في أصول العمالت الرقمية الناشئة.
وبحسب “ستاندرد تشارترد”، فإن العمالت الرقمية التي أصبحت تمثل نحو 0.3 % من إجمالي العمالت والودائع 

المصرفية في العالم ستواصل النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ %32 خالل الفترة من 2019 إلى 2024.

تحالف بين “ستاندرد تشارترد” و“نورثرن تراست”
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وافقــت مجموعة هيونداي موتــور )Hyundai Motor( على شــراء 
 )Boston Dynamics( حصة مسيطرة في شركة بوسطن دايناميكس
في صفقة تُقدّر قيمة شــركة الروبوتات المتنقلــة بمبلغ 1.1 مليار دوالر 
أميركي. وقالت الشــركتان فــي بيان: إن “هيونــداي” إلى جانب بعض 
الشركات التابعة ورئيس مجلس اإلدارة إيسون تشونغ، بصدد االستحواذ 
على حصة 80 % في شركة الروبوتات األميركية من مجموعة سوفت 

بنك )SoftBank(، مما يترك للشركة اليابانية حصة 20 %.
يذكر أن “هيونداي” عززت أبحاثها في مجال الروبوتات، حيث تتوســع 

أكثر في الســيارات الكهربائية وذاتية القيادة. وتخطط الشركة اإلنفاق أكثر من 60 تريليون وون )55 مليار دوالر( 
في السنوات الخمسة المقبلة في تلك المجاالت لتصبح واحدة من أبرز مصنعي السيارات في العالم. وقالت الشركتان: 
إن الجمع بين التقنيات التكميلية المتقدمة لدى “هيونداي موتور غروب” و“بوسطن دايناميكس” والشراكة المستمرة 
مع “سوفت بنك” سيدفع تطوير وتسويق الروبوتات المتقدمة، ويساعد على تصنيع سلسلة قيمة للروبوتات تتراوح 

من تصنيع مكونات الروبوت إلى الحلول اللوجستية الذكية.
يشــار إلى أن المجموعة الكورية الجنوبية تقوم أيضاً ببناء مركز لالبتكار في ســنغافورة، حيث ستعمل على تطوير 
الــذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات لتعزيــز عمليات التصنيع ، وضبط “العقول” لما بعد 

سيارات الغد األكثر ذكاًء.

“هيونداي” تسيطر على شركة بوسطن دايناميكس

كشــفت دراســة تســويقية ارتفاع مبيعات  الكمبيوتر ات الدفترية 
والمكتبية بمعدالت كبيرة خالل العام، في ظل اســتمرار جائحة 
فيــروس “ كورونــا” المســتجد. وذكــرت مؤسســة “أومديــا” 
للدراسات التسويقية، أن معدالت انتاج الشاشات التي يتم تصنيعها 
للكمبيوترات الدفترية ارتفعت من 190 مليون وحدة عام 2019 
إلــى ما يقدر بـ214 مليون وحدة عام 2020، في زيادة نســبتها 
12.6 %. ومن المتوقــع أن تتواصل  معدالت النمو  خالل العام 

2021 إلى ما يقدر بنحو 229 مليون شاشــة. وقالت شــركة “إنتل” لإللكترونيات، إن االتجاه للعمل والدراســة من 
المنزل بسبب جائحة فيروس “كورونا” عززت مبيعات  الكمبيوترات  الدفترية بنسب غير مسبوقة.

وأضافــت، أن مبيعــات الكمبيوترات المكتبية حققت هي األخرى معدالت نمو قوية. وأفادت الدراســة التي أوردها 
الموقع اإللكتروني “بي.سي ورلد” المتخصص في مجال الكمبيوتر، بأن عدد شاشات الكمبيوترات المكتبية المباعة 
في 2020 بلغ ما يقدر بحوالى 159 مليون شاشة مقابل 144 مليون شاشة في 2019 بزيادة نسبتها 10.4 %، ومن 

المتوقع أن يصل حجم المبيعات في العام 2021 إلى 173 مليون شاشة، بزيادة نسبتها 9 %.

ارتفاع مبيعات الكمبيوترات المكتبية والدفترية
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ارتفعــت قيمة مبيعات األســلحة األميركيــة خالل العام 
2020، بنســبة 2.8 % مقارنــة بنفس الفتــرة من العام 

2019 السابق، وبلغت 175.08 مليار دوالر أميركي.
وفــي موجــز صحفــي مشــترك بمقــر وزارة الدفــاع 
)البنتاغــون(، أعلــن وكيــل وزارة الخارجية األميركية 
للشــؤون السياســية - العســكرية كالرك كوبر، ومديرة 
وكالــة التعاون الدفاع واألمني فــي وزارة الدفاع هايدي 
غرانت، أرقام مبيعات سالح  الواليات المتحدة  األميركية 

لعام 2020.
ووفقاً لألرقام المعلنة، حققت الواليات المتحدة 50.78 مليار دوالر من المبيعات العسكرية األجنبية بين الحكومات، 
و124.3 مليار دوالر من المبيعات التجارية المباشــرة. وتعتبر صفقة بيع 105 طائرات من طراز F-35 لليابان 
بقيمة 23.11 مليار دوالر أميركي أكبر عملية بيع عسكرية أجنبية خالل عام 2020 للواليات المتحدة، تلتها صفقة 

بيع  مروحيات  بقيمة 4.25 مليار دوالر للمغرب.
وأشــار كوبر إلى أنه فــي حال إتمام صفقة بيع مقاتالت F-35 لإلمارات التي وافقــت عليها إدارة الرئيس  دونالد 
ترامب  والتي تنتظر موافقة  الكونغرس ، فإنها ستكون مع صفقة  اليابان  أكبر عملية بيع أسلحة في تاريخ الواليات 

المتحدة  األميركية.

175 مليار دوالر قيمة مبيعات األسلحة األميركية

أعلنــت شــركة زووم  فيديو  تســجيل أداء  مالــي  أفضل من 
التوقعــات خــالل الربــع الثالث مــن العام المالــي 2021، 
لتواصل اإلستفادة من تداعيات وباء “كوفيد - 19”. وكشفت 
نتائج أعمال الشــركة المالكة لتطبيق عقد االجتماعات عبر  
اإلنترنت ، أنها سجلت صافي ربح بقيمة 198.4 مليون دوالر 
أميركي في األشهر الثالثة المنتهية في الحادي والثالثين من 
شــهر تشــرين األول/اكتوبر، مقابل 2.2 مليــون دوالر في 
الفترة نفس قبل عام. وبلغ نصيب السهم من األرباح المعدلة 

99 سنتاً في الربع المالي الثالث مقابل توقعات كانت تشير لتسجيل 76 سنتاً. كما ارتفعت إيرادات “زووم” 367 % 
لتصل إلى 777.2 مليون دوالر في األشهر الثالثة المنتهية في تشرين األول/اكتوبر 2020، مقارنة بـ166.5 مليون 
دوالر قبل عام، ومقابل التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 694 مليون دوالر. وإستفادت “زووم” من الطلب المتزايد 
على خدماتها بفعل سياسة العمل والدراسة من المنزل جراء تداعيات وباء “كوفيد - 19”، ليرتفع عدد عمالئها الذين 

يمتلكون أكثر من 10 موظفين إلى 433.7 ألف شركة، بزيادة 485 % مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

إيرادات “زووم فيديو” ترتفع بنسبة 367 %
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 Clevr قالت النجمة األميركية، ميغان ماركل، إنها استثمرت في شركة
Brands لحليب الشــوفان الفوري، التي تبيع 4 نكهات من مشــروبها 
المجفــف مقابــل 28 دوالراً لكل عبــوة. وتقول الشــركة: إن منتجاتها 
مســتدامة ومســتخرجة من مصادر أخالقية وصحية. وأسست الرئيسة 
التنفيذية للشــركة الناشــئة، هانا ميندوزا، الشــركة في العام 2019 مع 

روجر كوبوال، الذي يشغل منصب رئيس العمليات في الشركة.
وتســتخدم Clevr Brands، التي بدأت كمشروع “بوب آب” للقهوة، 
مكونــات عضويــة أو غير معدلــة وراثيــاً، وفقاً لموقع الشــركة على 
اإلنترنت. كما أن جميع مواد الشحن الخاصة بالشركة يتم إعادة تدويرها 

بنســبة 100 % بعد االســتهالك وقابلة إلعادة التدوير بنســبة 100 %. وتعطي الشركة األولوية للعمل مع موردي 
المكونات األصغر حجماً والشركات العائلية أو أولئك الذين لديهم سالسل توريد أكثر شفافية، وفقاً لموقع الشركة. ولم 

تكشف الشركة أو ماركل عن قيمة االستثمار.
وقالت ميندوزا عن استثمار ماركل، إن شغفها بما نبتكره واضح، وال يمكنني تخيل شراكة أكثر تناسقاً، مضيفة أنها 

متحمسة للطريق في المستقبل.
وشهد حليب الشوفان رواجاً كبيراً في صناعة األغذية والمشروبات، بيتما ارتفعت مبيعات بدائل األلبان النباتية في 
الســنوات األخيرة وتسارعت خالل جائحة كورونا. كما تشكل شركات تصنيع حليب الشوفان استثماراً عصرياً، إذ 
في يوليو/ تموز، اســتثمرت مجموعة من المســتثمرين من بينهم أوبرا وينفري وناتالي بورتمان 200 مليون دوالر 

أميركي في شركة حليب الشوفان “أوتلي”.

ميغان ماركل

ميغان ماركل تستثمر في شركة لتصنيع حليب الشوفان

كشفت شركة عائلة الملياردير المصري ناصف ساويرس عن امتالكه حصة 
 Madison Square( ”5 % في “ماديسون سكوير غاردن سبورتس كورب
Garden Sports Corp( الشركة القابضة التي تمتلك “نيويورك نيكس آند 
رينجرز” )New York Knicks and Rangers( وهما نادي كرة السلة 
ونــادي كرة القدم بالواليات المتحدة. وكشــفت شــركة “إن إن إس هولدنغ” 
لالســتثمار، إحدى الشركات االســتثمارية التابعة لساويرس عن الحصة في 
بيان إفصاح، حيث ذكر البيان أن الحصة سترتفع %6.3 تقريباً بحلول آذار/

مارس 2021، مما يجعل ساويرس أحد أكبر 3 ماّلك للسهم.
وتــرى “إن إن إس هولدنغ” أن “ماديســون ســكوير غــاردن” وامتيازاتها 
الرياضية مقومة بأقل من قيمتها، وفقاً لشــخص مطلع على األمر طلب عدم 

الكشف عن هويته ألن المناقشات سرية. ورفض ممثل لشركة “إن إن إس هولدنغ” التعليق على بيان اإلفصاح.
ناصف ساويرس

ساويرس يمتلك حصة 5 % في “نيويورك نيكس آندرينجرز”
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سّجلت مؤسسة  دبي  لالستثمارات الحكومية )الذراع االستثماري 
لحكومة دبي(، خسائر خالل النصف األول من عام 2020 بقيمة 
9.4 مليــارات درهم )2.6 مليار دوالر أميركي(، وســط هبوط 
اإليــرادات مع تداعيات “كوفيد - 19”. وكانت “مؤسســة دبي” 
ســجلت أرباحاً بقيمة 10.5 مليــارات درهم )2.85 مليار دوالر 

أميركي( خالل النصف األول من العام 2019.
وبحسب البيانات، هبطت إيرادات المؤسسة خالل النصف األول 

بنسبة 31 % على أساس سنوي، إلى 73.7 مليار درهم )20 مليار دوالر أميركي(. وأشارت البيانات إلى تراجع 
ملموس في عائدات قطاعات النقل و النفط  و الغاز ، يقابله جزئياً ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية التي 

تشمل “دينيز بنك” التركي.

“دبي لالستثمارات الحكومية” تخسر 2.6 مليار دوالر

أعلنت شركة الدار العقارية “الدار” عن توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية 
للتبريــد المركزي “تبريــد”، لبيع أصول تبريد المناطــق التابعة لها في 
جزيرة السعديات مقابل 963 مليون درهم )262 مليون دوالر(. وكانت 
“الدار العقارية” تستحوذ على شركة السعديات لتبريد المناطق بالكامل، 
وحصة بنســبة 85 % في شــركة الســعديات للتبريد، كجزء من صفقة 
استحواذ شاملة على أصول شركة التطوير واالستثمار السياحي نفذتها في 
العــام 2018. ويتوقع أن تكتمل هذه الصفقة في الربع األول من 2021، 

ما يحقق للدار معدل عائد داخلي كبير بنسبة 40 % من أصل قيمة استثمارها األساسي، وستوظف عائدات الصفقة 
لتعزيــز نمو محفظة الشــركة المتنوعة التي تضــم عقارات عالية الجودة ومدرة لإليــرادات. وقال الرئيس التنفيذي 
لشركة الدار العقارية، طالل الذيابي: تنتهج الدار رؤية واضحة في االستحواذ على األصول ذات اإلمكانات الواعدة، 
كما تتبنى استراتيجية فعالة في إدارة األصول وإعادة تدوير رأس المال واستثماره لمواصلة مسيرة نموها المستقبلية.

يذكر أن شــركة الســعديات لتبريد المناطق وشركة السعديات للتبريد توفران محفظة من مشاريع التبريد في جزيرة 
الســعديات بأبوظبي، التي تحتضن معالم بارزة مثل متحف اللوفر- أبوظبي، كما تشــهد تطورات مســتمرة لتعزيز 
مكانتها مركزاً بارزاً للثقافة والسياحة. وساهمت هذه الصفقة في تحقيق نمو كبير على مستوى وحدة إدارة المشاريع 
التطويرية التابعة ألطراف خارجية، والتي تتضمن كذلك عقودا حكومية لتطوير البنية التحتية في جزيرة السعديات 
ومنطقة ميناء زايد في أبوظبي. وســتكون “الســعديات للتبريد” و”الســعديات لتبريد المناطق” أول المشاريع التي 
تحصــل علــى الترخيص الجديد في أبوظبي، ما يدعم التزام دائرة الطاقة بتولي زمام المبادرة في قطاع الطاقة على 
مستوى المنطقة والعالم، كما أنه يدعم تركيزها على مشروعات تطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة 

في استهالك موارد الطاقة، وتبني أكثر الحلول استدامة.

“تبريد” اإلماراتية تشتري أصول “الدار”
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الهند ومصر تتصدران االستثمار األجنبي في السعودية

وواصلت القطاعات الناشئة، بما في ذلك التعليم والخدمات المالية 
واإلسكان، تحقيق أكبر عدد من مشاريع االستثمار األجنبي الجديدة 
في الربع الثانــي مــن 2020، يليها قطاعــا الصناعــة والتصنيع 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
رؤية 2030

يذكــر، أن الزخــم المتفائل لالســتثمار األجنبــي المباشــر بدأ بعد 
إطالق “رؤيــة 2030”، وهي إطار عمل اســتراتيجي لإلصالح 
االقتصادي وضعتــه الحكومة الســعودية. ويعد القطــاع الخاص 
محط التركيز الرئيسي في خطط ولي العهد األمير محمد بن سلمان 
لتنويع االقتصاد بعيداً عن االعتماد على إيرادات النفط. ويعد جذب 
المزيد من االســتثمار األجنبي ركيزة أساســية في الخطــة. إال أن 
الهند ومصر تصدرتا الزيادة في عمليات منح تراخيص االستثمار 
األجنبي في الربــع الثالث رغــم الجهود المبذولة لجــذب االهتمام 

األميركي واألوروبي.
وشــهد الربــع األول من 2020 مســتوى قياســي من االســتثمار 
األجنبي المباشر نتيجة اإلصالحات قبل أن يتباطأ في الربع الثاني. 
وزارة االستثمار في الربع الثالث بعد تباطؤ في الربع الثاني.وانتعش عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة المرخصة من 

تصدرت كل مــن مصر والهند الطريق بالمشــاريع 
االســتثمارية فــي الســعودية، حيــث تــم منــح 30 
ترخيصاً للمســتثمرين من كل دولــة، تليها المملكة 
المتحدة ولبنان مع 16 تصريحاً لكل منهما. وتخلفت 
الواليات المتحدة األميركية بنحو 10 تراخيص، في 
حين ُمنح مستثمرون من فرنسا 11 رخصة، أي أقل 

من اليمن وسورية وباكستان.
بيانات وزارة االستثمار

لم تتضمن البيانــات التي أعلنتها وزارة االســتثمار 
الســعودية تقديراً إجمالياً للربع الثالــث من 2020. 
وكانــت تدفقــات االســتثمار األجنبي المباشــر إلى 
الداخل بلغــت نحــو 1.2 مليــار دوالر أميركي في 

الفترة نفسها من العام 2019.
وأظهرت البيانات انتعاشــاً حاداً عــن الربع الثاني، 
عندما تراجعت تراخيص االستثمار األجنبي الجديدة 
إلى 156 ترخيصاً، متأثــرة بصدمة جائحة فيروس 
كورونــا واإلغــالق الصارم الــذي شــل االقتصاد 

العالمي.
وشــهدت الســعودية في الربــع الثاني مــن 2020، 
تباطــؤاً بنحــو 15.7 % على أســاس ســنوي، في 
تدفقات االستثمار األجنبي المباشــر الوافدة، بعد أن 
شهدت أقوى فترة لالســتثمار األجنبي المباشر على 

مدار السنوات األربع الماضية في الربع السابق.
تدفقات االستثمار األجنبي

وبلغت تدفقات االســتثمار األجنبي المباشــر الوافدة 
في الربع الثاني نحو مليــار دوالر أميركي. وارتفع 
إجمالي االســتثمار األجنبي المباشــر للسعودية في 
النصــف األول مــن عــام 2020، بنحــو 7.9 %، 
مقارنــة بانخفــاض 49 % فــي تدفقات االســتثمار 
األجنبي المباشــر العالمية فــي الفترة نفســها، وفقاً 
ألحدث بيانات البنك المركزي السعودي واألونكتاد.

في  جديداً  أجنبياً  استثمارياً  مشروعاً   812 حوالى   ،2020 عام  من  الثالث  الربع  خالل  السعودية  رخصت 
األشهر التسعة األولى من عام 2020، بانخفاض 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019. فيما رخصت 
306 مشروعات أجنبية جديدة في الفترة الممتدة من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر 2020، بزيادة 20 % 

مقارنة بـ254 مشروعاً في الفترة نفسها من العام 2019، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة االستثمار السعودية.
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“سانوفي” توسع عملياتها في الشرق األوسط

بمنطقة الخليــج، ألن الســلطات تحــرص علــى توفير هذه 
االبتكارات بســرعة كبيرة. لذلك، نتمتع بوجود إطار زمني 
قصير لعملية تســجيل العقارات، ما يســمح لنا بضمان تمتع 
المريض بإمكانية الوصول إلى ابتكارنا بمجرد توافره ضمن 
محفظة أدوية شركة سانوفي. وتعد المنطقة من أوائل البلدان 

التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى عالجات مبتكرة جديدة.
التحول الرقمي

يذكر أن الوباء دفع شــركة ســانوفي، كمثيالتها من شركات 
األدوية العمالقــة األخرى متعددة الجنســيات، إلى تســريع 
االبتــكار والتحول الرقمي. فقــد أدى تأثير فيــروس كورونا 
إلى تحول في النهج التقليدي القائم على التفاعل المباشر، إلى 
تبني التفاعل عبر اإلنترنت بالكامل. وســّرع الوباء العالمي 
االعتماد على المنصات الجديدة والمحّسنة، التي توفر هيكالً 
لالتجاهات التي بــدأت تظهر ببطء منذ 10 أعوام. ويشــرح 
شــوير قائالً: بالطبع، يتزايد اســتخدام الطب اإللكتروني في 
ظل الوضع الحالي. وتخطط الشــركة إلطالق أول منظومة 
متصلة لمرضى السكري في الســعودية خالل العام 2021. 
وستشــكل هذه التقنيــات، مثــل تطبيقــات الهواتــف الذكية 
واألجهــزة القابلة لالرتــداء وأجهزة االستشــعار، جزءاً من 
منظومة رقميــة جديدة لــأدوات التي تعتمد علــى البيانات، 
لتحسين إدارة المرض.والتي ستســاعد في ربط المرضى ومقدمي الرعاية الصحية 

تحدث المدير العام لشــركة ســانوفي في منطقة الخليج، جان بول شوير، في 
مقابلة مع برنامج Leaders’ Insights من فوربس الشــرق األوسط، قائالً: 
لقد تضاعف حجم إنتاج الوحدة الســعودية، التي تعد أول منشأة رعاية صحية 
تابعة لشركة أدوية متعددة الجنسيات داخل مدينة الملك عبد هللا االقتصادية، 4 
مرات لتصل إلى 20 مليون وحدة في 2020، من 5 ماليين وحدة في 2015. 
فقد أنشأت شركة صناعة األدوية، التي تعمل من باريس، منشآتها التصنيعية 
في الســعودية منذ 6 أعوام بهدف تلبية متطلبات دول الخليج. وكشف شوير، 
عن خطط الشركة الفرنسية لتعزيز منشآتها اإلقليمية في السعودية، وإطالقها 
الناجح للمنتجــات، والتركيز القوي علــى التحول الرقمي، واســتخدام الطب 
اإللكتروني. وقال: تقدم سانوفي خدمات متعددة تشمل حلول الرعاية الصحية، 
واللقاحات البشــرية، واألمراض النادرة، والتصلب المتعــدد، وعلم األورام، 
وعلم المناعة، واألمراض المعدية، ومرض السكري، وحلول القلب واألوعية 
الدموية، والرعاية الصحية للمستهلكين. وقد ساعد إنشاء مركز لوجستي جديد 
بدبي في العام 2019 الشــركة على زيادة قدرتها التخزينية بنحو 68 %. فيما 

ارتفعت إيرادات أعمالها في منطقة الخليج بنسبة 95 % في 2020.
التحكم األمثل

وأصدرت “سانوفي” بالفعل العديد من األدوية الجديدة في المنطقة، إلى جانب 
تعزيز خدمات الطب اإللكتروني لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية. 
كما طرحت في 2020 عقاراً طبياً حيويــاً، يعد األول من نوعه لعالج التهاب 
الجلد التأتبي المتوســط   إلى الشــديد، باإلضافة إلى عالج للربو المتوسط   إلى 
الشــديد من النوع الثاني، الــذي يأتي في أعقــاب إصــدار 23 دواًء جديداً في 
2019، بما في ذلك أدوية لمرضى السكري والربو واللقاحات. وأصدرت هذه 

المنتجات خالل فترة تميزت بالتحديات في ظل الوباء الذي غير العالم.
ويتميز عالج شركة سانوفي المركب لمرض الســكري بقدرته على مساعدة 
المرضى في المنطقــة، الذين يتم عالجهم عبر التحكم األمثل في األنســولين. 
ويشــكل هؤالء المرضى مــا يقارب 50 % مــن المرضى فــي المنطقة. كما 
ضاعفت الشــركة من إمدادات لقــاح األنفلونــزا، تعزيزاً لجهودهــا لمكافحة 

األنفلونزا والوقاية منها، خاصة أثناء جائحة كوفيد - 19.
ابتكار جديد

وقال شــوير، الذي عمل فــي صناعة األدويــة ألكثر من عقدين: نســعى عند 
التوصل إلى ابتكار جديد لضمان تمكن المرضــى من الوصول إليه في أقرب 
وقت ممكن. فأولوية الشــركة تتمثل في تقديم عالجات مبتكرة إلى الســعودية 
وضمان وصــول أكبر عدد ممكن من األشــخاص إليهــا، ونحن محظوظون 

تعزز عمالق األدوية الفرنسية “سانوفي” مكانتها في منطقة الشرق األوسط، من خالل تحسين قدرتها 
التصنيعية في وحدتها السعودية المملوكة للشركة الفرنسية بالكامل. فشركة األدوية تخطط إلنتاج 
ألنسولين محليًا -الذي يعد مشروعًا مهمًا لكل من الشركة والسعودية- بعد أن بدأت بالفعل في  ا

التعبئة المحلية للقاحين رئيسيين هذا العام.

جان بول شوير
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صنّــف المســح الســنوي عــن  كلفــة المعيشــة  لموظفي 
الشــركات المتعــددة الجنســيات الّصــادر عن الشــركة 
االستشــارية EuroCost International بيــروت في 
المرتبة الرابعة عالمياً في العام 2020، مقارنة بالمركز 
الثالــث فــي العــام 2019، والســابع فــي العــام 2018 
والمركز الـ13 في العــام 2010. وبقيت بيروت المدينة 
األكثر غالًء في  الشرق األوسط  من حيث الكلفة المعيشية 
لموظفي الشــركات المتعددة الجنســيات منذ مســح العام 
2012. وعزت EuroCost غالء المعيشــة في بيروت 

إلى ارتفاع كلفة االيجارات في العاصمة اللبنانية. وأشــارت إلى أن مرتبة بيروت العالمية تراجعت بمركز واحد 
على أساس سنوي، وأضافت أن األزمة التي تواجهها البالد حاليًا قد تؤثر على الترتيب على المدى القصير جدًا.
ويقارن المسح الكلفة المعيشية لموظفي الشركات المتعددة الجنسيات في مواقع رئيسية في جميع أنحاء العالم. ويشمل 
تكاليف اإليجار ولكنه يستثني تكاليف  الرعاية الصحية  والتعليم. ويتم الترتيب على أساس األسعار التي تم جمعها في 

حزيران/يونيو 2020 والمعدّلة بأسعار الصرف لشهر أيلول/سبتمبر.
وأظهر المسح أن بيروت أقل غالًء من  طوكيو ، و هونغ كونغ  وجنيف، وأكثر غالًء من زيوريخ. وبيروت هي المدينة 
الوحيدة في منطقة الشــرق األوســط التي ُصنّفت بين المدن الـ10 األغلى في العالم من حيث كلفة المعيشة لموظفي 
الشــركات المتعددة الجنسيات. وانضمت 3 مدن جديدة إلى قائمة المدن الـ30 األغلى في العام 2020، وهي باريس 
في المركز الـ25، وأمستردام في المركز الـ26، ونجامينا في تشاد في المركز الـ28. إضافةً إلى ذلك، ارتفعت مرتبة 
17 مدينة، ما يعكس ارتفاعاً في كلفة المعيشة في هذه المدن، وتراجعت مرتبة 11 منها، في حين بقيت مدينتان في 

المرتبة ذاتها على الئحة المدن الـ30 األغلى في العالم.

بيروت المدينة األكثر غالًء في الشرق األوسط

تراجعت  عائدات الســياحة  األجنبية في  تركيا  خالل شهر تشرين 
األول/اكتوبر 2020 الماضي، بنسبة 60 % مقارنة بنفس الشهر 
مــن العام 2019، إلى 1.43 مليار دوالر. وأعلن  البنك المركزي 
التركي، أن عائدات السياحة شكلت 39 % من صادرات الخدمات 
التركية، في تراجع بنسبة 54 % مقارنة بنفس الشهر من 2019، 
كما شكلت 6.8 % من إجمالي صادرات السلع والخدمات التركية.

من جانب آخر، سّجلت  تركيا  عجزاً في ميزان المعامالت الجارية 
بقيمة 273 مليون دوالر أميركي خالل شهر تشرين األول/اكتوبر 

2020. أما في العام 2019، فقد سجل فائض ميزان المعامالت الجارية لتركيا 1.674 مليار دوالر أميركي.

اتخفاض إيرادات السياحة التركية 60 %
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وسط تقلص كبير في التدفقات، سجل ميزان المدفوعات عجزاً 
قياســياً جديداً بلغ 10 مليارات دوالر أميركي خالل األشــهر 
العشــرة األولى مــن العــام 2020، مقابل عجــز قيمته 5.8 
مليار دوالر خالل العــام 2019 بأكمله، وفقاً ألحدث األرقام 
الصــادرة عن  مصرف لبنان . وقــد نتج العجز، عن انخفاض 
صاف قيمته 12.5  مليار دوالر في صافي األصول األجنبية 
لمصرف لبنان، إلى جانب زيادة في صافي األصول األجنبية 

للبنوك بمقدار 2.5 مليار دوالر خالل فترة 10 أشهر.
وفي ســياق تدهور االختالالت الخارجية الذي يضخمه االنخفاض الكبير في التدفقات الداخلة وســط الضوابط غير 
الرسمية لرأس المال، فإن تعديل القطاع الخارجي أمر بالغ األهمية، ألن نموذج استدامة  العجز التجاري  الكبير الدائم 

الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة لم يعد أكثر استدامة في لبنان.

10 مليارات دوالر عجز ميزان المدفوعات في لبنان

أفاد  تقرير  قدمته ممثلة  اليونيسف  في   لبنان  ، يوكي موكو بعنوان “لبنان في 
قلب األزمات المتالحقة وتأثيراتها على  األطفال ”، أن عام 2020 كان مليئاً 
بالتحديات بشكل اســتثنائي، يرافقه التدهور غير المتوقع لرفاهية األطفال 
و  الشــباب   والعائــالت التي تعيش في لبنان. ترك وبــاء كورونا، باإلضافة 
للوضع االقتصادي المتدهور بشــكل كبير الذي ســببته  انفجارات   بيروت ، 
أثراً مدمراً على األطفال والعائالت األكثر عرضة للخطر والذين هم بأمس 

الحاجة إلى دعم فوري. وكشف التقرير ارتفاع نسبة   الفقر   بين اللبنانيين من 28 % في 2018 إلى 55 %، وتضاعفت 
نسبة الفقر المدقع 3 مرات من 8 % إلى 23 %. أما وبالنسبة لالجئين السوريين، تعيش 91 % من العائالت تحت 
خــط الفقر و88 % منها في فقر مدقع، مشــيراً إلــى أن العائالت األكثر ضعفاً باألخص، تواجه العديد من التحديات 
للوصول إلى الخدمات األساسية المتأثرة بالعوامل العديدة التي أدت الى تفاقم هذه  األزمة . إذ شهدت خدمات التلقيح 
الروتيني انخفاضاً حاداً، كما انخفضت بدورها المعاينات الطبية  للنساء  الحوامل بمعدل 20 % من العام 2019 إلى 
2020، وقد تأثر 1.2 مليون طفل في سن التعليم بإقفال  المدارس ، ويواجه العديد منهم تحدّيات في التعلّم االلكتروني 
كعدم كفاية أو انعدام  االنترنت  والتجهزيات االلكترونية الالزمة وغيرها. كما ازداد   العنف  األســري  وآليات التكيّف 

السلبية األخرى، بما في ذلك العنف ضد األطفال وعمل األطفال والعنف القائم على النوع االجتماعي.
ودعت المنظمة إلى معالجة أثر هذه األزمة والتخفيف من حدتها،  الحكومة اللبنانية  إلى التحرك الســريع وتوســيع 
النطــاق في نظــام وبرامج الحماية االجتماعية، بما في ذلك  التحويالت  النقديــة مع حزمة متكاملة من برامج التعليم 
وحماية الطفل والمساعدة االجتماعية - والعمل على  استثمارات  أساسية تعالج االحتياجات المالية الفورية، باإلضافة 

الى إرساء األساس لجعل لبنان مستعدّاً لواجهة أي صدمات مستقبلية.

ارتفاع نسبة الفقر في لبنان 55 % بحسب اليونيسف
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كشفت إحصاءات وزارة الصناعة، تراجع الصادرات 
الصناعية اللبنانية بنسبة %21.5 خالل األشهر الثمانية 
األولــى من العام 2020 المنصــرم، لتصل إلى حوالى 
1.367 مليــار دوالر أميركــي، مقارنــة بنحو 1.741 

مليار دوالر أميركي في العام 2019 السابق.
واســتحوذت صــادرات اآلالت والمعــدات الكهربائية 
علــى الجزء األكبر من إجمالي صادرات لبنان بنســبة 
19.3 %، تليهــا  المواد الغذائية  الجاهزة و التبغ  بنســبة 

19.0 %، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 17.5 % خالل األشهر الثمانية األولى من 2020.

الصادرات الصناعية اللبنانية تهبط بنسبة 21.5 %

توقعــت وكالــة فيتش، نمــواً طفيفــاً جداً فــي  مبيعات 
الســيارات  الجديــدة بنســبة 1.9 % لعــام 2021، مع 
ارتفاع في مبيعات الســيارات التجارية بنسبة 2.5 % 
لتتفوق على مبيعات ســيارات الركاب التي توقعت أن 
ترتفع بنســبة 1.9 %. وال يزال لبنــان واحداً من أكثر 
أسواق  مبيعات السيارات الجديدة  تحدياً في أي مكان في 
العالم مع دخوله عام 2021، حيث أشارت “فيتش” إلى 
أن انفجــار مرفأ بيروت وتضرر المناطق المحيطة به 

في آب/أغسطس، أضاف ضغوطاً هبوطية على قطاع السيارات الناجمة عن تفشي “كورونا” العالمي والصعوبات 
االقتصادية والسياسية المستمرة في البالد.

وانخفض إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة بنسبة 73.7 % على أساس سنوي، وفقاً لبيانات جمعية مستوردي 
السيارات في لبنان. ولم تتغير التوقعات بشأن مبيعات السيارات للربع األخير من العام 2020، حيث دعمتها بعض 
الطلبيات من المواطنين األثرياء على ســيارة جديدة من طراز العام 2021، مما يشــير إلى توقعات نمو طفيف في 

قطاع سيارات الركاب.
وتــرى “فيتش” أن رغبة  الشــركات اللبنانية  فــي اإلنفاق في مجاالت مثل تجديد مركباتها ســتبقى محدودة للغاية 
خالل الفترة المقبلة، في غياب أي إصالحات سياسية دائمة لتحسين بيئة األعمال في لبنان. وبشكل عام، فإن قطاع 
السيارات المحلي يشهد فترة انكماش طويلة منذ 4 سنوات، مع فرصة ضئيلة لالنتعاش الدائم في ضوء معنويات 
المســتهلكين أو األعمال حتى عام2021 على األقل. وتكبد المســتوردون الجدد للســيارات خسائر تقدر بعشرات 
المالييــن من الــدوالرات فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيــروت، ويأتي االنخفاض الحاد في المبيعات في وقت تشــير 

التوقعات إلى انكماش االقتصاد اللبناني بنسبة 21.9 % في العام 2020.

 انكماش  قطاع  السيارات  اللبناني بحسب وكالة فيتش
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أظهرت بيانــات الجهاز المركزي للتعبئــة العامة واإلحصاء 
المصــري، انخفاض قيمة العجز في  الميزان التجاري  بنســبة 
32.4 % في شهر ايلول/سبتمبر من العام 2020، لتسجل 2.7 
مليار دوالر، مقابل 4 مليارات دوالر في الشــهر المماثل من 
2019. وانخفضت قيمة  الصادرات المصرية  بنســبة 2.8% 
إلــى 2.3 مليار دوالر في أيلول/ســبتمبر 2020، مقابل 2.4 
مليــار دوالر فــي الشــهر المماثل مــن 2019، ويرجع ذلك، 

بحسب الجهاز، إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها المالبس الجاهزة بنسبة 5.1 %، ومنتجات البترول  
بنســبة 36.5 %، و البترول  الخام بنســبة %38.4 باإلضافة إلى  األسمدة  بنســبة 33.4 %. ولفت الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء، إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خالل أيلول/سبتمبر 2020، مقابل مثيلتها للشهر 
المماثل من العام السابق، وأهمها اللدائن بأشكالها األولية،  البالستيك ، بنسبة 15.2 %، وعجائن ومحضرات غذائية 

متنوعة بنسبة 17.8 %، وسجاد وكليم بنسبة 23.6 %، باإلضافة إلى أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 4.9 %.
وبحسب بيانات الجهاز، انخفضت قيمة  الواردات  بنسبة 21.3 %، لتصل إلى 5 مليارات دوالر خالل أيلول/سبتمبر 
2020، مقابل 6.4 مليار دوالر للشهر المماثل من العام السابق، بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها 
قمح بنســبة 16.3 %، والبترول الخام بنســبة 0.3 %، ومنتجات بترول بنســبة 51.2 %، ومواد أولية من حديد أو  

صلب  بنسبة 39.6 %.
وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خالل أيلول/سبتمبر 2020 مقابل مثيلتها للشهر المماثل من العام السابق، وأهمها 
سيارات ركوب بنسبة 19.9 %، وأجهزة تليفونات لألفراد بنسبة 5.4 % وفول صويا بنسبة 1.9 %، باإلضافة إلى 

أجهزة أتوماتيكية لمعالجة المعلومات بنسبة 166.1 %.

تراجع عجز الميزان التجاري المصري 32.4 %

كشــف الجهــاز المركزي لإلحصاء في  الســودان ، أن  
التضخم  السنوي تســارع إلى 254.23 % في تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2020، مــن 229.85 % في تشــرين 
األول/اكتوبر. ويعاني الســودان من أحد أعلى  معدالت 
التضخم  في العالم، وقــال اإلقتصاديون، إنه قد يتحول 
إلى تضخم جامح، ما لم يسيطر البلد على  عجز الميزانية  
والمعــروض النقدي. ويعــزو اإلقتصاديــون ذلك إلى 
ارتفاع تكاليف األغذية والمشــروبات و الوقود  وظهور 
سوق ســوداء للدوالر. وارتفعت األسعار ارتفاعاً أشد 

في المناطق الريفية، ليبلغ معدل التضخم فيها لتشرين الثاني/نوفمبر 276.81 % مقارنةً مع 225.37 % في المدن.

تسارع التضخم السنوي في السودان إلى 254 %
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وافقــت حكومة  اليابان  برئاســة رئيس الوزراء يوشــوهيدي 
ســوجا، على مشروع  موازنة  قياســية بقيمة 106.6 تريليون 
ين )تريليون دوالر أميركــي( للعام المالي 2021، الذي يبدأ 
في أول نيسان/ابريل 2021، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان 

للتغلب على تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.
وتمثل قيمة موازنة العام المالي الجديد الذي ينتهي في آذار/
مارس 2022، رقماً قياسياً جديداً للعام التاسع على التوالي، 
على الرغم من اســتمرار المخاوف بشــأن ســالمة  الوضع 

المالــي  لليابــان. وتزيد قيمة ميزانية العام المالي الجديد بنســبة 3.8 % عن ميزانية العــام المالي الحالي األولية، 
بحسب تأكيدات وزارة المالية.

وذكرت وكالة بلومبرغ لألنباء، أن  اإلنفاق  الفعلي للحكومة اليابا ية خالل العام المالي المقبل قد يكون أعلى من ذلك 
بكثيــر فــي ظل احتماالت اللجوء إلى إقرار ميزانيات تكميلية خالل العام، بعد أن شــهد العام المالي 2020 إقرار 3 

ميزانيات تكميلية بقيمة إجمالية بلغت 73 تريليون ين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.

اليابان ُتقُرّ ميزانية قياسية بقيمة تريليون دوالر

شــهدت الصادرات المصرية للســوق اليابانية 
زيادة بنســبة 76 % خالل الفتــرة الممتدة من 
شهر يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار 2020، 
حيث بلغــت 176 مليون دوالر أميركي مقابل 
100 مليون دوالر خالل الفترة نفسها من العام 

.2019
وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الســوق 
اليابانية بنسبة 18 % خالل الفترة نفسها، حيث 

بلغــت 443 مليــون دوالر مقابــل 375 مليون دوالر خالل الفترة نفســها من 2019. وأوضحــت وزيرة التجارة 
والصناعــة،  نيفيــن جامع، أن أهم الصــادرات المصرية للســوق اليابانية تمثلت في الســجاد والمالبس الجاهزة 
وأجهــزة كهربائية وحاصــالت زراعية مجففــة ومحفوظة، فيما تمثلت أهــم الواردات في الســيارات واألجهزة 
واآلالت الكهربائية والبالســتيك ومصنوعات من مطاط. مؤكدةً حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشــترك 
مع اليابان في مختلف القطاعات االقتصادية وبصفة خاصة في القطاع الصناعي، لالستفادة من الخبرات الكبيرة 

والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في هذا الصدد.
وأشــارت جامع، إلى أهمية مشــاركة قطاع صناعة الســيارات الياباني فــي التوجه الحالي الــذي تتبناه الحكومة 

المصرية للتوسع في استخدام المركبات العاملة بالغاز الطبيعي.

ارتفاع الصادرات المصرية إلى السوق اليابانية بنسبة 76 %
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اعلن محافظ البنك المركزي االيراني عبد الناصر همتي، بأن البالد 
حققت فائضاً في الميزان التجاري بمقدار 1.5 مليار دوالر أميركي 
خالل االشهر الثمانية االولى من العام االيراني الجاري )بدأ في 20 
آذار/مــارس(. وقال همتي: إنه منذ بداية العام بلغت صادرات البالد 
26.5 مليــار دوالر فيمــا بلغت الواردات 25 مليــار دوالر، أي ان 

الميزان التجاري حقق فائضاً بمقدار 1.5 مليار دوالر.
علــى صعيــد آخر، أظهــرت بيانات رســمية نمو انتــاج 14 منتجاً 
كيميائياً وبتروكيماوياً في ايران 8.4 % في 7 شهور )الفترة الممتدة 

من 20 مارس/آذار حتى اكتوبر/تشرين االول 2020(. وأشارت البيانات الى انتاج 35.617 مليون طن من هذه 
 )P.B.R( المنتجات منها البولي اثيلين والبولي بروبلين والبولي ستارين والبولي كربونات، والبولي بوتادين رابر
وستايرن بوتادين رابر )S.B.R ( واليوريا واالمونيا والبولي فينيل كولرايد )P.V.C( وغيرها. وسجلت المنتجات 

الكيميائية في األشهر السبعة 31.08 مليون طن، بنمو 8.9 % على أساس سنوي.

عبد الناصر همتي

1.5 مليار دوالر فائض الميزان التجاري االيراني

أعلن مســوؤل في منظمة التنميــة التجارية االيرانية 
عن تســجيل الصــادرات غير النفطية لـــ20 بلداً نحو 
20.361 مليــار دوالر أميركي في 8 أشــهر )الفترة 
الممتدة من 20 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشــرين 

الثاني 2020(.
وبيّن مدير مكتب الشؤون العربية واالفريقية بالمنظمة، 
فــرزاد بيلتن، أن كل من الصيــن والعراق واالمارات 
بالترتيب تصدرت قائمة االسواق التصديرية العشرين 

للســلع االيرانية في الفترة المذكورة، فيما حلت كل من كازاخســتان وميانمار وهونغ كونغ في المرتبة 18 الى 20 
تواليــاً. وأشــار إلــى أن 5 دول عربية من ضمــن القائمة، وهي العــراق )بالمرتبة الثانية بنحــو 5.3 مليار دوالر( 
واالمارات )ثانيا بـ3.7 مليار دوالر( وعمان ) بالمرتبة 13 بـ244 مليون دوالر بعد كل من تركيا وافغانستان والهند 
وباكســتان واندونيســيا وآذربيجان وروسيا وتايلند وأرمينيا(، والكويت )بالمركز 14 بـ177 مليون دوالر( وقطر ) 

بالمرتبة 17 بـ98 مليون دوالر بعد ألمانيا وفنزويال(.
وقال بيلتن، إن اجمالي صادرات ايران للدول العربية الخمس المذكورة المست 8.565 مليار دوالر، مشيراً الى خلو 
القائمة من دول مثل الســعودية والبحرين واليمن وســورية واالردن ولبنان. وأضاف، أن صادرات السلع االيرانية 
إلى 15 بلد مجاور ســجلت نحو 13.337 مليار دوالر، فيما اســتحوذت الدول العربية على 8.57 مليار دوالر من 

االجمالي.  مستدركاً، أنه لم يتحقق أي تبادل تجاري مع السعودية.

20.361 مليار دوالر قيمة صادرات ايران
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بعد تســجيل فائض فــي الميزانية في الســنتين 
األخيرتيــن، اعتمــدت قطر، أكبــر مصدر في 
العالــم للغــاز الطبيعي المســال، ميزانية تلحظ 
عجزاً في العام 2021 بســبب انخفاض أسعار 
الخام على خلفية وباء كورونا، حســبما أعلنت 

وزارة المالية مؤخراً.
وقــال وزيــر المالية علي شــريف العمادي في 
بيــان: إن إجمالــي المصروفــات المخطط لها 
يبلــغ 194,7 مليار لاير خالل 2021، والعجز 

المتوقع يُقدر بمبلغ 34,6 مليار لاير )7,8 مليار يورو(، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خالل األرصدة 
النقديــة المتاحــة أو من خالل إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وتلحظ النفقات تراجعاً 
بنسبة 7,5 % في 2021، إذ تم االنتهاء من العديد من المشاريع الكبرى المتعلقة بكأس العالم 2022 أو هي في طور 

اإلنجاز.
وجاء في البيان أن “الميزانية تواصل إعطاء األولوية لمشاريع البنية التحتية واإلسكان للقطريين والصحة والتعليم”، 
فيما سيشكل الدفاع واألمن 21,7 % من اإلنفاق المخطط له. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
2,6 % في العام 2020 بســبب وباء كوفيد - 19 وانخفاض األســعار في قطاع الطاقة، لكن الوزارة تتوقع انتعاشــاً 

بنسبة 2,2 % في عام 2021.

9 مليارات دوالر عجز ميزانية قطر 2021

أقر  مجلس الوزراء الســعودي   موازنة  العام 2021 بعجز  
مالي  كبير يبلغ 141 مليار لاير )38 مليار دوالر أميركي(، 
فيمــا قال الملك ســلمان بــن عبدالعزيــز عبــر  التلفزيون  
الرســمي، إن  الســعودية  تتوقع إيــرادات بقيمة 849 مليار 

لاير، على أن يبلغ حجم  الموازنة  990 مليار لاير.
وكشــف بيان الموازنة أن السعودية تتوقع بلوغ  الدين العام  
854 مليار لاير في 2020، على أن يرتفع إلى 937 مليار 
لاير في 2021، على أن يبلغ  التضخم  2.9 %، فيما تشير 
التقديرات إلى بلوغ اإليرادات 770 مليار لاير في 2020.

ويُســتفاد من البيان أن العجز في الموازنة الســعودية لعام 2020 ارتفع من 50 مليار دوالر أميركي، كما كانت 
توقّعــت المملكــة قبــل عام، إلى أكثــر من 79 مليــار دوالر أميركي في نهاية الســنة، على خلفيــة أزمة فيروس 

“كورونا” المستجد وتراجع أسعار النفط.

عجز مالي كبير في الموازنة السعودية لعام 2021
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منحت وكالة موديز حكومة اإلمارات العربية المتحدة 
تصنيــف Aa2 فــي الجــدارة االئتمانية، فــي أعلى 
تصنيف سيادي في المنطقة العربية، مع نظرة مستقرة 
لالقتصــاد الوطنــي. وقالت وكالة موديــز للتصنيف 
االئتماني فــي تقرير، إن نقاط القــوة االئتمانية لدولة 
اإلمــارات، ترتبط بالقــوة االئتمانية وبارتفاع نصيب 
الفرد مــن الناتج المحلي اإلجمالــي، فضالً عن تمتع 
الدولة باستقرار داخلي وعالقات دولية قوية وواسعة، 
مضيفة أن اإلمارات أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة 

وقوية من خالل قيادة اإلصالحات وتنويع قاعدة إيراداتها. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لالقتصاد، قالت “موديز” 
إن التوقعات مستقرة، مع إمكانات االتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة.

وعلّــق نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم في تغريدة على تويتــر، قائالً: إن قوة بالده 
االئتمانية نابعة من استقرار داخلي وسياسات مالية رشيدة وعالقات دولية قوية وتنوع اقتصادي راسخ، إنجاز نضيفه 

لـ2020 قبل نهايتها.
ويأتي تصنيف دولة اإلمارات الجديد بعد حصولها منذ أقل من شهر على تصنيف -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة 

من قبل وكالة فيتش العالمية.

“موديز” تمنح اإلمارات التصنيف السيادي األقوى بالمنطقة

تراجع عجز  الميزان التجاري التونسي  بمقدار 6.13 
مليارات دينار )2.23 مليار دوالر أميركي(، بنسبة 
34.5 % في أول 11 شهرا من العام 2020، مقارنة 

مع الفترة نفسها من عام 2019 الذي سبق.
ووفقــا لبيانات المعهد التونســي لإلحصاء، تراجع 
العجــز خالل الفتــرة المذكورة إلــى 11.66 مليار 
دينــار )4.24 مليــار دوالر أميركي(، من 17.79 
مليار دينار )6.47 مليــار دوالر أميركي( مقارنة 

بالفترة المناظرة من العام 2019.
وجاء ارتفاع العجز نتيجة تراجع  الواردات  بوتيرة 

أســرع من الصادرات. وبلغ حجم  الصادرات التونســية  34.9 مليار دينار )12.7 مليار دوالر أميركي( متراجعة 
بنســبة 13.4 %، فــي حين بلغ حجــم الواردات 46.6 مليار دينار )16.9 مليار دوالر أميركي( منخفضة بنســبة 

.% 19.9

تراجع العجز التجاري 34.5 % في تونس
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تراجعــت اإلقامات الصيفية في فنادق  سويســرا  41 %، 
وتبــدو التوقعــات قاتمة لموســم التزلج الشــتوي. ووفق 
بيانــات المكتب االتحادي لإلحصاء، تثني جائحة فيروس 
“ كورونا “  الســياح  األجانب عــن الذهاب إلى هناك، ومن 
غير المرجح أن يمأل النزالء السويسريون الغرف الخالية.
وأوضــح المكتب أنه في الفترة من أيار/مايو إلى تشــرين 
األول/اكتوبــر 2020، تراجــع معدل مبيــت النزالء من 
خارج سويســرا 75 % إلى 3.2 مليون نزيل، مقارنة مع 
أكثر من 12.5 مليون ليلة مبيت في الفترة نفسها من العام 

السابق. وارتفع معدل المبيت الفندقي للنزالء المحليين 3.9 % إلى 10.2 مليون، مع زيادة قوية على نحو خاص في 
زيارات المقيمين السويســريين في تموز وآب وأيلول، عندما انقضــت الموجة األولى من إصابات “كوفيد - 19”، 
وتباطأ تفشي اإلصابات الجديدة، وبدأت الناس داخل البالد يتحركون بمزيد من الحرية. وستُبقي سويسرا منتجعات 
التزلج على الجليد مفتوحة خالل العطالت القادمة أمام  الســياحة  الداخلية، على عكس  ألمانيا  و فرنســا  وإيطاليا، مع 
بعض القيود على الســعة في محاولة الحتواء الموجة الثانية. وقد وضعت  النمســا  المجاورة خطة هي األخرى لفتح 

منتجعات التزلج من عشية  عيد الميالد ، مع قيود لمنع األجانب من القدوم لعطالت التزلج.

تراجع اإلقامات الصيفية في فنادق سويسرا 41 %

أظهرت القراءة النهائية لمؤشــر “آي إتش إس  
ماركيــت “ لمديري المشــتريات الصناعي في  
منطقة اليورو،  أنه ســجل 53.8 نقطة في شهر 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، وهو مســتوى 
أعلى من القراءة األولية عند 53.6 نقطة، لكنه 
أدنى من مستويات شهر تشرين األول/اكتوبر، 

حينما سجل 54.8 نقطة.
وأشــارت البيانات، إلــى أنه علــى الرغم من 
تباطــؤ النشــاط في في شــهر تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2020 الماضــي، فإن اإلنتاج والطلبات الجديدة يواصالن االرتفاع، كما أن الثقة في القطاع تشــهد مزيداً 
من التحسن.

وصرح كبير االقتصاديين لدى “آي إتش إس ماركيت”، كريس ويلمسون، بأن استمرار توسع النشاط الصناعي 
في منطقة اليورو قد يســاعد في خفض التداعيات االقتصادية بســبب القيود المطبقة الحتواء فيروس “كورونا”، 

التي أثرت بشكل كبير على  قطاع الخدمات .

تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو
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ارتفعت صادرات  الصين  لســادس شــهر على 
التوالــي في تشــرين الثاني/نوفمبــر، وبأعلى 
وتيرة منذ نحو 3 ســنوات، مع إستمرار تعافي 

االقتصاد من جائحة كورونا.
ووفقــاً لبيانــات هيئــة الجمارك فــي الصين، 
ارتفعــت الصــادرات 21.1 % فــي تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2020 على أساس سنوي، وهي 
أعلى وتيرة منذ شــباط/فبراير 2018، كما أنه 
مستوى أعلى من المســجل في تشرين األول/
اكتوبر حينما زادت 11.4 %، ومقابل توقعات 

صعودهــا 12 %. أمــا  الواردات  فارتفعت 4.5 % في تشــرين الثاني/نوفمبر، وهي وتيرة أقل من المســجلة في 
تشرين األول/اكتوبر حينما زادت 4.7 %، ومقارنة بتوقعات ارتفاعها 5.3 %.

وبلغ فائض  الميزان التجاري  للدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم 75.42 مليار دوالر في تشــرين الثاني/
نوفمبر، مقابل 58.44 مليار دوالر في تشرين األول/أكتوبر، ومقارنة بتوقعات انخفاضه عند 53.9 مليار دوالر. 

وزادت صادرات الصين إلى  الواليات المتحدة  46 %، فيما ارتفعت وارداتها من أميركا 32.2 %.

ارتفاع الصادرات الصينية 21.1 %

ارتفعــت احتياطيات الصين من النقــد األجنبي بأكثر 
من المتوقع في شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، 
لتســجل أعلى مســتوى في أكثر من 4 ســنوات، فيما 
ســاعد اســتمرار التعافي االقتصادي للبــالد في دعم 

عملتها اليوان.
وأظهــرت بيانــات البنــك المركــزي الصينــي، أن 
احتياطيــات النقــد األجنبي في ثاني أكبــر اقتصاد في 
العالم، ارتفعت بمقــدار 50.51 مليار دوالر أميركي 

فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 2020،، لتصــل إلى 3.178 تريليــون دوالر أميركي، وهو أعلى مســتوى منذ آب/
أغسطس 2016.

من جهتها، قالت الهيئة المنظمة للصرف األجنبي، إن الزيادة في احتياطيات الصين ترجع إلى هبوط الدوالر أمام 
العمالت الرئيســية األخرى وارتفاع األســهم العالمية والسندات. وتراجع مؤشــر الدوالر أمام سلة من 6 عمالت 
منافسة 2.3 % في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، مع تحول المستثمرين إلى األصول عالية المخاطر وسط أجواء 

تفاؤل بشأن تعاف عالمي أسرع مع إطالق لقاحات “كوفيد - 19”، بحسب ما ذكره مصدر لـ“رويترز”.

احتياطيات الصين األجنبية تسجل أعلى مستوياتها
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كشفت وكالة “بلومبيرغ”، ان  السويد  تعتزم النظر في 
إمكانية تحويل عملتها الوطنية إلى عملة رقمية بحلول 
عــام 2022. وإعتمدت  “بلومبرغ”  في  تقرير ها، إلى 
تصريحات وزير  األســواق المالية  وحقوق  المستهلك  

السويدي، بير بولوند.
ووفقاً للتقرير، ستستكشف المراجعة جدوى نقل  البنية 
التحتية  للمدفوعــات في البالد إلى عملة رقمية. ولفت 
بولوند إلى إن  الحكومة  تتوقع إستكمال مراجعة العملة 

الرقمية بحلول نهاية شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2022، وستقود المبادرة آنا كينبيرغ باترا، الرئيسة السابقة في 
اللجنة المالية للبنك المركزي السويدي “ريكسبانك”.

السويد تعتزم تحويل عملتها إلى رقمية بحلول 2022

كشف باحثون في جامعة  برينستون  
األميركيــة، أن  الواليــات المتحــدة  
األميركيــة تحتــاج إلى إنفــاق 2.5 
تريليــون دوالر علــى مــدى العقــد 
المقبل، من أجل الوصول لمستهدف 

حياد  الكربون .
وذكــرت الدراســة، أن الوصــول 
لمستهدف “صفر إنبعاثات” بحلول 
عام 2050 يحتاج التوسع في أنظمة  
الطاقــة المتجددة، وبنــاء المزيد من  

المنازل  األكثر كفاءة للطاقة، وزيادة 
عدد السيارات الكهربائية على الطرق لنحو 50 مليون سيارة.

ولفتت دراسة الجامعة األميركية، إلى أن التكلفة الكبيرة سيعادلها من الجانب اآلخر توفيراً مرتبطاً بالتحول للطاقة 
الكهربائية األرخص واســتحداث نحو مليون وظيفة جديدة. كما ســيعني الوصول لحياد الكربون خفضاً للمخاطر 

العالمية األساسية المتعلقة باألمراض المرتبطة بتغير المناخ.
وأوضحت الدراســة، أن وقف اســتخدام  الفحم  بحلول عام 2030 وخفض إستخدامات  النفط  و الغاز  بنسبة تتراوح 
بين 65 % إلى 10 %0 بحلول عام 2050 سيسبب فقداناً للوظائف، لكن سيتم تعويضها بفرص جديدة في  قطاع 
البناء  وتدشــين مخطات لطاقة  الرياح  و الطاقة الشمســية . وقدر الباحثون صافي الوظائف المضافة بما يتراوح بين 

500 ألف إلى مليون وظيفة بحلول عام 2030.

الواليات المتحدة تحتاج 2.5 تريليون دوالر لـ“حياد الكربون”
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أعلنت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إنه 
علــى الرغم من حدوث موجة ثانية من تفشــي 
فيروس كورونا بالكثير من البلدان، إال أن آفاق 

االقتصاد العالمي في تحسن.
وأوضحــت المنظمــة، أنه بفضــل تطوير عدة 
لقاحات لفيروس كورونا، ظهرت بوادر تعافي 
على اقتصــادات بعض الــدول، أولها الصين، 
حتى في ظل انتشــار موجــة ثانية من المرض. 
وبحســب التوقعات االقتصاديــة للمنظمة، فإن 
نســبة نمو االقتصاد العالمي ستبلغ 4.2 % في 
2021، لكنها ســتتراجع في 2022 لتصل إلى 

3.7 %، بعدمــا تعــرض له من انكماش بنســبة 4.2 % هذا العام. وقال كبير اقتصاديــي المنظمة، لورانس بون: 
“الوضع ال يزال صعبا، ال نزال في خضم أزمة الجائحة، مما يعني أن السياسات ال يزال أمامها الكثير لفعله”.

وأوضحــت المنظمــة، أن توقعات الناتــج المحلي اإلجمالي تكمن تحتها اختالفات واســعة بين الــدول، فمنها من 
سيتمكن من العودة إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا في نهاية 2021 مثل الصين، ومنها ما سيعاني من مستويات 

أقل مما كانت عليه بنحو 5 % في عام 2022.

4.2 % نسبة نمو االقتصاد العالمي في 2021

ارتفعــت  أســعار األغذيــة  العالمية بحدة خالل شــهر 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، إلى أعلى مســتوياتها 
في 6 ســنوات تقريباً، وفقاً لمؤشــر منظمــة األغذية 

والزراعة التابعة لألمم المتحدة الصادر مؤخراً.
ووصل متوســط مؤشــر “فاو” ألســعار الغذاء إلى 
105 نقاط خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، 
مرتفعــاً حوالــى 3.9 % عن شــهر تشــرين األول/
اكتوبر 2020، وزيادة بنســبة 6.5 % عن قيمته في 

الفترة نفسها من العام 2019 السابق. وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 14.5 % خالل شهر تشرين الثاني/
نوفمبر 2020، بدعم من الزيادة المســتمرة في أســعار زيت النخيل الناتج عن انكماشــات حادة في مســتويات 

العالمي. المخزون 
وســجل مؤشر  الفاو  ألســعار  الحبوب،  ارتفاعاً بنسبة 2.5 % من تشرين األول/اكتوبر 2020، وبنسبة 19.9 % 

مقارنة مع شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وتراجعت أسعار الذرة، فيما استقرت أسعار  األرز  العالمية.

االرتفاع األعلى ألسعار األغذية العالمية منذ 2014
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95 مليار دوالر إجمالي الدين العام اللبناني

بينما استحوذ مســتثمرون آخرون، بمن فيهم المستثمرون األجانب، 
علــى 19.6 % من الدين، وشــّكلت المؤسســات متعــددة األطراف 

والحكومات األجنبية على الـ2.1 % المتبقية.
كما اســتحوذ مصرف لبنان علــى 60.8 % من الدين العــام المقّوم 
بالليــرة اللبنانية فــي نهايــة تشــرين األول/اكتوبــر 2020 مقارنة 
بـ54.7 % فــي نهاية تشــرين األول/اكتوبر 2019، في ما شــّكلت 
المصارف التجاريــة 26.4 % من الديــن المقّوم بالعمالــة المحلية 
مقارنة بـ31.7 % في نهاية تشــرين األول/اكتوبــر 2019. كذلك، 
استحوذت الوكاالت العامة، والمؤسســات المالية والمواطنون على 
12.8 % من الديــن المحلّي في نهاية تشــرين األول/اكتوبر 2020 

مقابل 13.7 % في نهاية تشرين األول/اكتوبر 2019.
عالوة على ذلك، شّكل حاملي ســندات اليوروبوند وسندات الخزينة 
االســتثنائية بالعمــالت األجنبية نســبة 94.3 % من حاملــي الدين 
المقّوم بالعملة األجنبية في نهاية تشرين األول/اكتوبر 2020، تليهم 
المؤسســات المتعدّدة األطراف بنســبة 4 % والحكومــات األجنبية 

بنسبة 1.7 %.
باإلضافة إلى ذلــك، نما صافــي الدين العــام، الذي يســتثني ودائع 
القطــاع العــام فــي مصــرف لبنــان وفــي المصــارف التجاريــة 
واالســتثمارية من إجمالي الدين العام، بنســبة 8.4 % على أســاس 
ســنوي ليصل الــى 85.3 مليــار دوالر فــي نهاية تشــرين األول/
 ،Gross Market Debtاكتوبر 2020. عالوة على ذلك، شّكل الـ
وهــو إجمالــي الدين العــام يُســتثنى منــه محافظ كّل مــن مصرف 
والمتعددة األطراف، نحو 54 % من الدين العام.لبنان، والصنــدوق الوطني للضمان االجتماعــي والقروض الثنائية 

بلغ الدين المقّوم بالليرة اللبنانية 59.4 مليار دوالر في نهاية تشــرين 
األول/اكتوبر 2020، وارتفع بنســبة 2.6 % مــن نهاية العام 2019 
وبنسبة 9 % في 2019، في حين وصل الدين المقّوم بالعملة األجنبية 
الى 35.6 مليــار دوالر ونما بنســبة 5.5 % من نهايــة العام 2019 

وبنسبة 9.5 % من نهاية تشرين األول/اكتوبر 2019.
تعليق المدفوعات

فــي 7 آذار/مــارس 2020، قّررت  الحكومــة اللبنانيــة  تعليق جميع 
المدفوعات على ســندات اليوروبوند البالغة قيمتها 1.2 مليار دوالر، 
والتي كانت تســتحق في 9 آذار/مارس 2020. كما أعلنت الحكومة 
في 23 آذار/مارس 2020 أن لبنان ســيتوقّف عن ســداد المدفوعات 
على جميع سندات اليوروبوند المستحقّة. كما أشــارت وزارة المالية 
الى أن 4.1 مليــار دوالر من رصيــد الدين المقــّوم بالعملة األجنبية 

أصبح متأّخًرا في نهاية تشرين األول/اكتوبر 2020.
ارتفاع الدين السنوي

ويُعزى االرتفاع الســنوي فــي الدين المقــّوم بالعملة المحلية بشــكل 
كبير، الــى إصدار وزارة الماليــة في تشــرين الثاني/اكتوبر وكانون 
األول/ديسمبر سندات خزينة ذات آجال العشر سنوات بقيمة 1.500 
مليار ليرة و3.000 مليار ليــرة على التوالي، وبفائــدة 1 %، والتي 
اكتتببها بالكامل  مصرف لبنان . وكان االصداران جزًء من اتفاق بين 
وزارة المالية ومصرف لبنان، والذي نّص علــى أن تصدر الوزارة 
ســندات يوروبونــد بقيمــة 3 مليــار دوالر لمصرف لبنــان من أجل 
تغطية مدفوعات  الدين الخارجــي  التي دفعها مصرف لبنان نيابة عن 
الحكومة في العام 2019، مقابل اكتتاب مصرف لبنان بسندات خزينة 

قيمتها 4.500 مليار ليرة لبنانية.
وشــّكل الدين المقّوم بالعملة المحلية 62.5 % من إجمالي الدين العام 
في نهاية تشرين األول/اكتوبر 2020، والدين المقّوم بالعملة األجنبية 
نســبة 37.5 % دون أي تغيير لــكل منهما عن نهاية تشــرين األول/
اكتوبــر 2019. وكان  ســعر الفائدة  المرجــح على  ســندات الخزينة  
المستحقّة 6.45 % في تشرين األول/اكتوبر 2020، بينما بلغ العمر 

المرجح )weighted life( لسندات الخزينة 1.700 يوماً.
الدين المقّوم بالليرة

في موازاة ذلك، اســتحوذ مصرف لبنــان علــى 43.3 % من الدين 
العام في نهاية تشرين األول/اكتوبر 2020، تليه  المصارف التجارية  
)27 %(، والمؤسســات الماليــة غيــر المصرفية المقيمــة )8 %(، 

بلغ إجمالي  الدين العام  في لبنان 95 مليار دوالر أميركي في نهاية تشرين األول/اكتوبر 2020، ما يشّكل 
ارتفاعًا بنسبة 3.7 % من 91.6 مليار دوالر في نهاية عام 2019، وزيادة بنسبة 9.1 % من 87.1 مليار دوالر في 
نهاية تشرين األول/اكتوبر 2019، بناًء على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل  الدوالر . ونما إجمالي 
الدين العام بـ3.4 مليار دوالر في األشهر الـ10 األولى من العام 2020، مقارنة بارتفاع قدره 2 مليار دوالر في 

الفترة ذاتها من العام 2019.
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6.9 مليارات دوالر تحويالت المغتربين الى لبنان في 2020

تباطؤ اإلقتصاد العالمي
على صعيٍد إقليمّي، قَــدََّر البنك الدولــي أّن التحويالت إلى 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 3.4% 
في العام 2019 إلــى 60 مليار دوالر أميركــي، مرتقباً أن 
تنخفض هذه التحويالت بنسبة 8.5 % في العام 2020 إلى 
55 مليار دوالر أميركي، وبنســبة 7.7 % في العام 2021 
إلى 50 مليــار دوالر أميركي، فــي ظّل تباطــؤ اإلقتصاد 

العالمي نتيجة وباء كورونا.
ً المركز الثاني إقليميا

محلّيّاً، قَدََّر البنك الدولي حجم تحويالت المغتربين الوافدة 
إلى لبنان بحوالــى 6.9 مليــارات دوالر أميركي في العام 
2020، ليحّل بذلك لبنان في المركز الثاني إقليميّاً مسبوقاً 
فقط من مصر 24.4 مليار دوالر، إضافةً إلى ذلك، ودائماً 
بحســب تقديرات البنــك الدولي، فقــد تَبَوأَ لبنــان المركز 
األول في المنطقة من حيث مســاهمة تحويالت المغتربين 
في الناتــج المحلّي اإلجمالــي، والتي بلغــت 36.3 % في 
العام 2020. وقد أضــاف البنك الدولي، أّن متوّســط كلفة 
التحويالت الوافدة إلى لبنان من بلدان ذات دخل مرتفع من 
عالياً جداً.ضمن دول منظَّمــة التعاون اإلقتصــادي والتنمية ال يزال 

بحســب تقرير للبنك الدولي، وبالرغم من تحّســن الحركة 
اإلقتصاديّة ونســب البطالة، مقارنة مع الفتــرة األولى من 
العــام 2019، فإّن هذه المســتويات ال تزال بعيــدة من تلك 
المســّجلة ما قبل األزمة، نظراً لضبابيّة النظرة المســتقبليّة 
على األمد القصير. بالتوازي، أفاد التقرير، بأّن من المتوقّع 
أن ينخفض العــدد اإلجمالي للمهاجرين فــي العام 2021، 

وذلك للمّرة األولى في التاريخ الحديث.
فقدان فرص العمل

وفي التفاصيل، لفت التقرير الى أّن إجراءات الحظر ومنع 
السفر منعت في المرحلة األولى عدداً كبيراً من المهاجرين 
من العودة إلى بالدهــم، إاّل أّن هذا األمــر تغيّر في مرحلة 
الحقة. ولفت التقريــر الى أّن العاملين فــي القطاعات غير 
الشــرعيّة والمهن التي تتطلّب مهارات قليلة، كانوا األكثر 
تأثّراً في األزمة، أكان لناحية فقدان فرص العمل والرواتب 

أو لناحية تعّرضهم للوباء.
وقد توقّع التقريــر أّن تتراجع التحويالت إلــى الدول ذات 
الدخــل المنخفــض والمتوّســط بنســبة 7.2 % فــي العام 
2020 إلى 508 دوالر أميركي، وبنســبة 7.5 % إضافيّة 
في العام 2021، وهي النسب األعلى في التاريخ الحديث، 
وذلك نتيجة النمّو اإلقتصادي الضعيف وانخفاض أســعار 

النفط.
حّصة األسد

في اإلطــار عينه، وبحســب أرقام البنــك الدولي، حصدت 
الدول ذات الدخل المنخفض والمتوّســط حّصة األسد بنحو 
75.9 % من تحويــالت المغتربين العالميّة المقــدَّرة للعام 

2019، كما هو الحال منذ العام 2010 على األقّل.
وتوقّع التقريــر أن تترّكــز غالبيّة التحويالت إلــى البلدان 
ذات الدخــل المنخفــض والمتوّســط فــي منطقتَي شــرق 
آســيا والمحيط الهادئ 126 مليار دوالر أميركي مشــّكلة 
26.81 %، وجنــوب آســيا 120 مليــار دوالر أميركي، 

مشّكلة 25.53 %.

َقدََّر البنك الدولي حجم تحويالت المغتربين الوافدة إلى لبنان بنحو 6.9 مليارات دوالر في العام 2020، ليحّل 
في المركز الثاني إقليمّياً، مسبوقاً فقط من مصر التي بلغ حجم التحويالت اليها نحو 24.4 مليار دوالر. 
وارتفعت تحويالت المغتربين حول العالم بنسبة 3.2 % في العام 2019 إلى 717 مليار دوالر. ومن المتوّقع أن 
تتراجع هذه التحويالت بنسبة 7 %. وفي العام 2020 إلى 666 مليار دوالر، وبنسبة 7.1 % في 2021 إلى 619 

مليار دوالر، نتيجة األزمة اإلقتصادّية العالمّية الناتجة من تفّشي وباء كورونا، والذي قد يدوم لسنوات عدة.
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40 مليار دوالر قيمة عجز ميزانية الكويت

تفاقمت بصورة كبيرة بسبب تأخر اإلصالحات االقتصادية 
ورضوخ الحكومة أمام االبتزاز النيابي في ظل تفاقم عجز 
الميزانية بســبب توقــف األعمــال واإلغــالق، فضالً عن 
تراجع اإليرادات المالية على خلفية انخفاض أسعار النفط. 
وذكر المزينــي، أن االقتصاد الكويتي يشــهد ركــوداً على 

خلفية جائحة كورونا. 
شح السيولة

وكان رئيس الــوزراء الكويتي، صباح الخالــد الصباح، قد 
حذّر في وقت سابق، من تفاقم أزمة شــح السيولة، الذي قد 
يتســبب في عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وقد 

تضطر إلى تسييل أصولها في الخارج.
بدوره، أكد الباحث االقتصــادي الكويتي، عادل الشــريع، 
أنه إلى جانب قانــون الدين العام الذي تســعى الحكومة إلى 
إقراره، يجب البدء في اإلصالحات االقتصادية، مثل تنويع 
مصادر الدخل وعــدم االعتماد على النفــط كمصدر وحيد 
إليرادات الدولة المالية. وطالب الشريع الحكومة باالستفادة 
من تجارب دول المنطقة، وخصوصاً دول مجلس التعاون 
الخليجــي التي قــررت فــرض ضريبــة القيمــة المضافة 
وإعادة النظر في الدعم المقدم للمواطنين.والضرائــب التصاعديــة على أربــاح الشــركات الخاصة 

أشار تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية الكويتية، إلى 
أزمة شح السيولة التي شــهدتها الحكومة خالل العام المالي 
2020، خصوصاً في ظل تفاقم عجز الميزانية واســتمرار 
الســحب من صندوق االحتياطي الذي أوشــك على النفاد، 
موضحاً أنه لــم يتبّق في صنــدوق االحتياطي ســوى 3.6 

مليارات دوالر أميركي.
معارضة واسعة

وذكر التقرير، أنه من دون االقتــراض خالل الفترة المقبلة 
لن تتمكن الحكومة من الوفــاء بالتزاماتهــا، خصوصاً في 
ظل زيادة اإلنفاق علــى إجراءات مواجهة تفشــي فيروس 
كورونا. وكشــف التقرير عن نية مجلس الوزراء الكويتي 
تقديم قانون الدين العام مجدداً إلى مجلس األمة )البرلمان(، 
خالل الفتــرة المقبلــة. وينــص قانون الديــن العــام، الذي 
تقدمت به الحكومة خالل الدورة البرلمانية السابقة، وواجه 
معارضة نيابية واســعة، علــى اقتراض ما يقــرب من 65 

مليار دوالر أميركي، على مدى 30 عاماً.
تفاقم األزمة

من جانبــه، قال مديــر وحدة البحــوث في مركــز الكويت 
الدولي للبحوث االقتصادية )مستقل(، عبد العزيز المزيني، 
إن األزمة المالية التي تشهدها الكويت خالل الفترة الراهنة 

المالي، قد  العام 2020  الكويتية، أن عجز ميزانية  المالية  أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة 
تجاوز 40 مليار دوالر أميركي، وسط تحذيرات من عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في 

المؤسسات العامة خالل الفترة المقبلة.
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أكبر الدول المصدرة للسلع والخدمات في العالم

األغذية )اللحــوم والذرة وفــول الصويا(، ففي عــام 2017 وحده 
قامت الواليات المتحــدة األميركية بتصدير فــول صويا بقيمة 22 
مليــار دوالر، وبالرغم من ذلك يتجــاوز إجمالــي واردات الدولة 

إجمالي صادراتها.
3. ألمانيا

بلغت قيمــة صــادرات ألمانيا، التي يبلــغ عدد ســكانها 83 مليون 
نسمة، 1.33 تريليون دوالر أميركي في عام 2019. ويعتمد سوق 
التصدير األلماني على عدة ســلع من بينها الســيارات، وتبلغ قيمة 
صادراتها من السيارات نحو 156 مليار دوالر سنوياً، كما تُصدر 
قطع غيار ســيارات بقيمة تتجاوز 68 مليار دوالر أميركي سنويا. 
وتمثل األدوية أيضاً نسبة كبيرة من صادرات ألمانيا، وتصل قيمة 
صادراتها مــن األدوية المعبأة إلى نحو 60 مليــار دوالر، كما تعد 
ألمانيا من الــدول الرائدة في تصنيــع الطائرات، وتقــوم بتصدير 

طائرات بقيمة تتجاوز 30 مليار دوالر سنوياً.
4. هولندا

على الرغــم من صغر عدد ســكان هولنــدا البالــغ 17.28 مليون 
نســمة، إال أنها من أكبر الدول المصدرة في العالــم، إذ بلغت قيمة 
صادراتها 709 مليــارات دوالر في 2019 وحــده. وتتجه معظم 
و25 % فقط من صادراتها السنوية تتجه لدول غير أوروبية.صادرات هولندا نحــو ألمانيا وبلجيكا وفرنســا والمملكة المتحدة، 

في حين شــهد ســوق التصديــر العالمي نمــواً بلغ 
13.4 % على مدار الخمس ســنوات الماضية، فإن 
نســبة كبيرة من هذا النمــو تحقق بفضل عــدد قليل 
من الــدول ذات االقتصادات القويــة والمزدهرة، إذ 
تشكل 4 دول نحو 30 % من سوق التجارة العالمي، 
وهي الصين والواليات المتحــدة األميركية وألمانيا 

وهولندا.
1. الصين

انتزعــت الصين فــي عــام 2009 لقب أكبــر دولة 
مصدرة في العالم من ألمانيا، وفي الوقت الذي كانت 
باقي الــدول تتعافى من آثار األزمــة المالية العالمية 
واالنكمــاش االقتصادي، ســاهمت حصــة الصين 
الكبيرة في عدة صناعات من بينها صناعة المالبس، 
وإنتــاج الهواتــف المحمولــة، ومعالجــة البيانات، 
وتصنيع الدوائــر المتكاملة، في جعلهــا في صدارة 
أكبر الدول المصدرة فــي العالم. وفــي عام 2019 
بلغت قيمــة الصــادرات الصينية إلــى الخارج نحو 
2.5 تريليون دوالر أميركــي. وال تعد الصين أكبر 
دولة مصدرة في العالم فحســب، لكنهــا أيضاً أكبر 
دولة تجارية في العالم من حيــث الميزان التجاري، 
إذ ســجلت الصين فائضــاً تجاريــاً مذهــالً في عام 
2019 وحده، والذي بلغ أكثر من 422 مليار دوالر 
أميركي، ويمثل إجمالي صــادرات الصين أكثر من 

17 % من ناتجها المحلي اإلجمالي.
2. الواليات المتحدة األميركية

بلغت قيمة صــادرات الواليات المتحــدة األميركية 
1.65 تريليــون دوالر مــن الســلع والخدمــات في 
عــام 2019. وتهيمــن صناعتــان أساســيتان على 
ســوق التصدير األميركي، هما الســلع الرأســمالية 
)الطائرات واآلالت وأشــباه الموصــالت(، وإنتاج 

أصبحت العولمة تشكل حياة األفراد اليومية، ونتيجة لذلك زاد استهالك األفراد للسلع بشكل كبير 
على مدار السنوات الماضية، وباتت السلع المستوردة تشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد العديد من 
الدول المصدرة. وقد وصلت قيمة سوق التصدير العالمي إلى 18.74 تريليون دوالر أميركي في عام 

2019، بما يمثل نحو 14 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
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قُــدرت قيمــة  العقــارات  الشــاغرة في 
إنكلترا بنحو 169.67 مليار إســترليني 
)230.81 مليــار دوالر أميركــي(، إذ 
هنــاك 648.1 ألف منزل شــاغر، وفقًا 
لبحــث أجرته الشــركة العقارية “بينهام 
آنــد ريفز”. وتحتوي “لندن” على أغلى 
المساكن الشاغرة البالغة قيمتها 35.58 

مليار إســترليني، وذلك نتيجة ارتفاع األســعار بشكل عام في العاصمة، رغم أنها تحتل المركز الرابع على مستوى 
المدن من حيث عدد العقارات الشاغرة في إنكلترا. وتعد منطقة شمال غرب إنكلترا أكثر المناطق شاغرة المساكن، 
إذ يوجد 104.7 ألف منزل شاغر بقيمة 18.54 مليون إسترليني، بينما تأتي المنطقة الجنوبية الشرقية بعدها وتحتوي 

على أكثر من 96 ألف منزل بقيمة 32.37 مليون إسترليني.

230 مليار دوالر  قيمة العقارات الشاغرة في إنكلترا

نََشــَرت مجموعــة ســوليدير ش. م. ل. بياناتها 
عة عن النصف األّول من 2020،  الماليّة المجمَّ
والتي أظهرت ان الشركة سّجلت أرباحاً صافية 
بقيمــة 38.07 مليون دوالر أميركــي، مقارنةً 
بأرباح بلغت 42.14 مليون دوالر في النصف 

األّول من 2019.
وفــي التفاصيل، فقــد نََمت اإليــرادات من بيع 
األراضــي والعقــارات لتصــل إلــى 228.75 
مليون دوالر، رافقهــا إرتفاع كبير في األرباح 

من بيع العقارات اإلستثماريّة إلى 4.37 مليون دوالر. إاّل أّن وتيرة الزيادة في كلفة اإليرادات قد طغت على وتيرة 
اإلرتفــاع في اإليرادات، بحيــث تطّورت كلفة اإليرادات من 80.84 مليون دوالر إلــى 157.01 مليون دوالر في 
النصف األّول من 2020. ونتيجةً لذلك، تراجع صافي األرباح التشغيليّة بنسبة 8.88 % إلى 92.45 مليون دوالر، 

في حين زادت النفقات العاّمة واإلداريّة بنسبة 1.02 % إلى 12.67 مليون دوالر.
وبالتوازي، ســّجلت الشــركة مؤونات بقيمة 17.61 مليون دوالر أميركي خالل النصف األّول من 2020 مقارنةً 
لَت خسائر بقيمة 7.55 مليون دوالر  بإستردادات بحوالى المليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام 2019. كما َسجَّ

من مساهمتها في شركاٍت تابعة، مقابِل خسائر بقيمة 16.49 مليون دوالر خالل األشهر الستّة األولى من 2019.
أّما لجهة الميزانيّة، فقد تراجعت موجودات مجموعة سوليدير بنسبة 1.85 % خالل األشهر الستّة األولى من 2020 

إلى ما دون الـ2.21 مليار دوالر، مقارنةً بـ2.25 مليار دوالر في نهاية 2019.

“سوليدير” تكشف عن نتائجها نصف السنوية
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واصلــت تصاريــح البناء الصــادرة حديثاً، 
وهي مؤشــر على نشاط البناء المرتقب، في 

االنخفاض هذا العام.
وحســب آخر األرقــام الصادرة عــن نقابة 
المهندســين في بيــروت و طرابلس ، غطت  

تراخيــص البنــاء  4.564.051 متراً مربعاً 
فــي األحــد عشــر شــهراً األولى مــن عام 
2020، مقابــل مســاحة 5.735.505 متراً 
مربعاً في األشــهر األحد عشــر األولى من 
عــام 2019، أي مــا يعــادل مــن انخفاض 

سنوي بنسبة 20.4 % بين الفترتين.
ويُظهر التقســيم حســب المنطقة أن معظم المناطق أبلغت عن تقلصات في تراخيص البناء، حيث ســجلت بيروت 
وجبل لبنان أعلى تقلصات بنسبة 75.3 % و24.8 % على التوالي في األشهر األحد عشر األولى من عام 2020.
وفيمــا يتعلــق بتفاصيل رخص البناء، اســتمر جبــل لبنان في االســتحواذ على الحصة األكبر مــن رخص البناء 
الصادرة حديثًا في األشهر األحد عشر األولى من عام 2020 بحصة 33 %، يليه  جنوب لبنان  بنسبة 23.4 %، 

ثم شمال لبنان بنسبة 19.3 % والنبطية 13 % والبقاع 9.4 % وبيروت 2.0 %.

انخفاض تصاريح البناء في لبنان بنسبة 20 %

أدرجــت منظمة األمم المتحدة للعلــوم والثقافة والفنون 
)اليونســكو(، مؤخراً، فــن العمارة اليابانيــة التقليدية، 
المستخدمة في الهياكل الخشبية، لقائمة التراث البشري 
غيــر الملموس. ويتم اســتخدام هذه الحرفــة المعمارية 
اليابانية، في ترميم المباني القديمة، مثل المعابد المبنية 

من الخشب، وتجتمع بها تقنيات من 17 مجاالً.
وبحســب وكالــة أنبــاء كيــودو اليابانيــة، فــإن معبــد 
هوريوجــي الواقع في مقاطعة نارا غرباً، والذي يعتبر 
أقدم مبنى خشــبي في العالم، مدرج ضمن هذه الفئة من 

الفن المعماري.
ومن بين التقنيات التي تضمنتها القائمة، طالء الجبص المسمى سكن، ولحاء شجرة السرو الذي يستخدم في تغطية 
األســقف، ودهان المباني التقليدية، وإنتاج حصير التاتامي. ورفعت هذه التقنيات عدد العناصر اليابانية في قائمة 

التراث الثقافي لليونسكو إلى 22.

إدراج عمارة اليابان الخشبية بقائمة يونيسكو للتراث
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وقعت شــركة تشــغيل الموانئ العالمية موانئ دبــي العالمية،  
اتفاقاً مع حكومة السنغال، إلنشاء ميناء بحري في المياه العميقة 
بمنطقة ندايان في السنغال بقيمة 1.127 مليار دوالر أميركي، 
وهو أكبر استثماراتها في أفريقيا لغاية تاريخه. وجرى التوصل 
إلــى االتفاق بعد مشــاورات بين الرئيس ماكي ســال، ورئيس 
مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ســلطان أحمد بن ســليم، إلى 
جانــب خطط قائمة لموانئ دبي العالمية إلنشــاء وإدارة محطة 
حاويات تبلغ مساحتها 300 هكتار في ميناء دكار. ومن المقرر 

أن تمول موانئ دبي العالمية - دكار، وهي مشروع مشترك بين مزود اللوجستيات الذي مقره دبي وهيئة ميناء دكار، 
وتصمم وتطور البنية التحتية البرية والبحرية للميناء الجديد الذي تبلغ مساحته 600 هكتار، والذي يبعد 50 كليومترا 
عن الميناء الحالي. وستستثمر موانئ دبي 837 مليون دوالر في المرحلة األولى من ميناء ندايان، ومن المتوقع أن 
تنفق 290 مليون دوالر في مرحلة ثانية مخطط لها. وقال المدير العام لهيئة ميناء دكار، أبو بكر صديق بيي: “سيوفر 

ميناء ندايان الجديد محركاً قوياً لعجلة النمو االقتصادي خالل المرحلة التالية من خطة السنغال الصاعدة”.
من جانبها، أوضحت موانئ دبي العالمية، أن المرحلة األولى ستشمل رصيفاً بطول 840 متراً، وقناة بحرية بطول 5 
كيلومترات، تم تصميمها لتناسب السفن بطول 366 متراً، فيما تشمل المرحلة الثانية زيادة طول الرصيف 410 أمتار 
إضافية، مع زيادة عمق القناة البحرية لتناسب السفن بطول 400 متر. وأكدت أنها ستتيح تحقيق استخدامات متعددة 
لميناء دكار مثل اســتخدامه كإطاللة مائية للمشــروعات الســكنية والتجارية إلى جانب دوره كميناء بحري. وقالت، 
إنها تعتزم تطوير منطقة اقتصادية، بالقرب من ميناء ندايان الذي يبعد 20 كيلومتراً عن مطار بليز دياجني الدولي.

موانئ دبي العالمية تبني ميناء في السنغال

انتشـــرت على مواقع التواصل االجتماعي في  
مصر  صورة للبرج األيقوني، الذي تعمل مصر 
على بنائه في العاصمــة اإلدارية الجديدة. ومن 
المقرر أن يصبح هذا البرج األعلى في  إفريقيا ، 
حيث تم استخدام مواد عالية المقاومة، وخرسانة 
عالية اإلجهاد، بحوالى 800 كلغ. وتم اســتخدام 
حديد عالي الجودة للمقاومة في المنشأ المعدني، 
وســيكون أعلى برج في إفريقيا، كما أنه يتميز 

بالضخامة، وفقا لتصريحات سابقة لمدير مشروع البرج يسري السالموني. ويتم تشيد البرج على ارتفاع 400 متر، 
ويضم 79 طابقاً، فضالً عن طابقين تحت األرض للخدمات وأماكن االنتظار ويقع في قلب العاصمة اإلدارية الجديدة 

في منطقة األعمال المركزية منطقة المال واألعمال.

مصر تقترب من إنهاء بناء أعلى برج في إفريقيا
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منزل عائم بكلفة 45 ألف جنيه إسترليني فقط       

وتقول التقارير، إن البنائين أمضــوا حوالى عام في محاولة حل 
المســألة الصعبة المتمثلة في توصيل  الكهرباء ، حيث قاموا في 
األصل بتوصيل المنزل بمنشــأة طاقة مائية قريبة، لكن قوارب 

الصيد استمرت في سحب  الكابالت .
وفي نهايــة المطاف، وضــع Coastline يده فــي جيوبه ودفع 

لصاحب الصيد المحلي لمراوغة خطوط الكهرباء تحت الماء.
وتم تثبيت المنزل العائم في مكانه بواســطة 16 مرساة معدنية، 
يزن كل منها حوالــى طــن. وإذا أراد Coastline في أي وقت 
تغيير المشــهد، فكل ما عليه فعله هو رفع المراسي وسحبها إلى 

موقع جديد.
االبتعاد عن التوتر

وفي مقابلة مع Yit، كشــف أنه يســتخدم المنــزل لالبتعاد عن 
التوتر واالضطراب في حياتــه اليومية، وأثنــاء وجوده هناك، 
يقضــي وقته في فعــل أكثر ما يســتمتع به وهو صيد األســماك 

وطهي ما يصطاد.
 Coastline وفي شــهر أيلول/ســبتمبر من العام 2020، افتتح
قصره لمرة واحدة كأول فندق عائم في  الصين  - بشــكل أساسي 
أن يحجز بضعة أيام لنفسه قبل أشهر.ألصدقائه. لقد ُغمر اآلن بالعديد من الطلبات للبقاء هناك، وعليه 

يمتلــك رجل أعمــال شــاب ال يعــرف إال باســمه المســتعار 
Coastline، والذي يحب كل شيء عن  المياه، المنزل العائم، 
الذي يقع قبالة ساحل مقاطعة فوجيان الصينية، وأثناء الحديث 
مع المهندس المعماري، كشــف أن حلم حياته كان العيش على  

الماء  حتى يتمكن من الصيد متى أراد.
ظروف صعبة

والمنصة التي تم بناء المنزل عليها تتأرجح ألعلى وألسفل كثيراً 
أثناء البناء، حيث وجد العمال أن الظــروف صعبة للغاية. وفي 
النهاية، اضطــر Coastline للتضحية بخططــه لجعل المبنى 
بالكامل تقريباً من الزجاج واســتخدام المزيد مــن الفوالذ لجعله 

أكثر استقراراً.
على الجانب اإليجابي، أدى ذلك إلى خفض تكلفة المبنى - الذي 
اســتغرق بناؤه عاماً - إلى 400 ألف يوان فقــط )45 ألف جنيه 
إســترليني / 61 ألف دوالر(. ويســتخدم الســقف مواد مشابهة 
لتلك الموجودة في صاالت المطــارات واليخوت، وهي مقاومة 

للصدأ، كما أن سطح الشمس الضخم مقاوم للعوامل الجوية.
التعامل مع الطقس

تم تصميم المنزل للتعامل مع الطقس القاسي و الرياح  القوية، لكن 
المالك يعترف بأنه من المرجح أن ينهــار عند حدوث إعصار. 

دوالر  ألف   61) ألف جنيه إسترليني  ما دفع 45  بعد لنفسه، منزل عائم  مال صيني غامض  أع بنى رجل 
أميركي) فقط. وُيعرف المنزل المذهل الذي تبلغ مساحته 600 قدم مربع، باسم “الفندق الوحيد المطل 
على البحر”، ويقع قبالة ساحل مقاطعة فوجيان. ويستخدم المنزل الفاخر أحدث التكنولوجيا واألثاث 

المصمم ولديه مساحة أرضية ضخمة من 3 جهات.
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تكنولوجيا التحول الرقمي ومواجهة كورونا في 2020

وينقسم مؤشر التكنولوجيا الرئيسي إلى 4 أقسام:
األول، تكنولوجيا المعلومــــات واالتصاالت، وتصدرت 
كوريـــــا الجنوبـيـــة القائمـــة التـــي تتضمـــن 10 دول، 
فيما تذيلتهــا ليتوانيــا، كما تواجــدت دولة اإلمــارات في 

المركز الثاني.
فيما تصــدرت هولندا قائمـــــة ترتيبــات العمــل المرنة، 
وحلت نيوزيلندا في المركز الثاني وســويســــرا بالمركز 

الثالث.
وتواجدت الســـعودية في قائمــة المهــارات الرقمية عبر 

المركز التاسع بينما احتلت فنلندا المركز األول.
وتواجــدت دولــة اإلمارات فــي قائمــة اإلطــار القانوني 
الرقمي فــي المركز الرابع بينما جــاءت الواليات المتحدة 

في المركز األول.

أثارت تداعيــات جائحة كورونا على قطاعــات االقتصاد 
العالمي االنتباه حــول دور التكنولوجيا فــي القضاء على 

تلك األزمة.
ووفقــاً للتقرير الصادر عــن منظمة التعــاون االقتصادي 
والتنمية، فإن األزمة كانــت بمثابة جرس إنذار للدول التي 
تحتاج إلى رقمنة، وتحفيز الشــركات علــى التحرك نحو 
نماذج األعمال الرقمية. موضحاً أن إنفاق القطاع الخاص 
على التكنولوجيا تراجــع مؤقتاً في عــام 2020، لكن من 
المتوقع أن ينتعش بقوة في 2021 إذ تشــير التقديرات إلى 
أن الشركات ستضاعف اســتثماراتها المخصصة للتحول 
الرقمي. كما أكد على أهمية حدوث التحــول الرقمي جنباً 
إلى جنب مــع تطــورات رأس المــال البشــري واإلطار 

القانوني.

ُتعد التكنولوجيا نمًطا من أنماط الحياة التي ُتحافظ على التقدم بمعدل سريع، وفي محاولة لمواكبة 
لتقدم، أصبح الهدف أن يكون الحدث فريداً من نوعه أمراً جلياً في صناعة التكنولوجيا، إذ  ذلك ا

يسعى الجميع إلى التمّيز في هذا السوق التنافسي.
وتشير التقديرات االقتصادية العالمية، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شهد إقبااًل عالميًا 
كبيراً ونمواً واسعاً خالل جائحة كورونا، وبالرغم أن الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
تحسن على الصعيد العالمي في اآلونة األخيرة، إاّل أنه ال يزال بعيداً من أن يكون عالمياً فعاًل، حيث 
صّعبت جائحة كورونا ركوب هذه الموجة بالنسبة لالقتصادات النامية، بينما عّمقت التحول الرقمي 
في جميع جوانب تكنولوجيا  فعلياً  الدول تقدماً  القليل من  أحرزت  المتقدمة. وقد  ادات  ص ت ق ال ل
المعلومات واالتصاالت في اآلونة األخيرة، من اعتماد أساليب عمل مرنة، إلى تطوير المهارات الرقمية، 

والعمل ضمن إطار قانوني رقمي.
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الذكاء االصطناعي
شــهد الذكاء االصطناعي تطّوراً الفتاً في السنوات القليلة 
الماضية، وبات يشــّكل رأس حربٍة في مواجهة التحديات 
التــي نواجههــا علــى كوكــب األرض، آخرهــا  فيروس  
“كورونــا”، الذي بات الشــغل الشــاغل للعالــم. فكيف تم 
توظيف البيانــات مع تقنية الــذكاء االصطناعــي في ظّل 

أزمة فيروس “كورونا”؟

اكتشاف فيروس كورونا
في الواقــع، كانت BlueDot الكندية من أولى الشــركات 
التي تمّكنت من رصد تفشــي فيروس شــــبيٍه باإلنفلوانزا 

في إقليم “هوبي” في  الصين .
وبفضـل الذكـاء االصطناعـي توقّعــت BlueDot بشكٍل 
صحيح أن ينتقل فيروس “كورونا” مــن الصين إلى دول 
جنوب شــــرق آســــيا مثل  اليابــان ، وكورويــا الجنوبية، 

وتايلند.
وهذه ليســت المرة األولى، فقد سبق للشــركة أن أصابت 
في التنبؤ بتفشي فيروس “زيكا” في جنوب والية  فلوريدا  
األميركية عــام 2016، ما يفتح الباب علــى إمكانية التنبؤ 
بحركــة األمراض وتفشــيها من خالل اســتخدام تحليالت 

الذكاء االصطناعي.

االبتكارات التكنولوجية
فــي ســــياق متصــل، لــم تحـــد جائحــة “كورونــا” من 
االبتكارات التكنولوجيــة عام 2020، إذ ســـّخرت معظم  
الــدول الصناعيــة  كل إمكاناتهــا التقنيــة لمواجهــة هــذه 
الجائحة، التي ســّرعت وبشــكل غيــر مســبوق، التحول 
الرقمي في الشــركات والمؤسســات وأيضاً المؤسســات 

الحكومية.
ويســــتـعـــرض التقريـــر التالي بعـض أبـــرز األحـداث 

التكنولوجية في 2020:

 تقنية الجيل الخامس 
بعد ســنوات من االختبــارات والتجــارب، طــرح الجيل 
الخامس مــن أنظمة االتصاالت )5G( للمســتخدمين على 

نطاق واسع بالكثير من دول العالم عام 2020.
إن الشــعار الرئيســي للجيل الخامس )5G( هو االنترنت  
لكل شــيء أو انترنت األشــياء، أي أن كل شــخص وكل 
شــيء ســــيكون متصالً باالنترنت ، فـــأي أداة أو جهـاز 
في البيت أو في الشــارع أو أي  مكان عمل  سيكون متصالً 
بشــبكة االنترنــت، وهذا مــا يقودنــا إلى مصطلــح  المدن 
الذكية، إذ أن البيانات يتم تشــــكيلها فــي كل مكان من قبل 
أي شــخص أو أي آلة وســيتم تحليلها في أقل زمن حقيقي 
ممكــن لالســتدالل علــى المعلومــات المفيدة فــي الوقت 
المناســب كمراقبة الحالة الصحية للمرضى و كبار السن، 
ومراقبــة األجهــزة واألدوات في المنــزل وتحديد إن كان 
هناك عطال ما أو نقصا فــي مادة ما، وكذلــك تحليل حالة 
المرور في الشوارع ومســاعدة الســائقين وتحذيرهم من 
المخاطر غيــر المرئية ممــا مهد الطريق نحو  الســيارات   

ذاتية القيادة .
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السيارات ذاتية القيادة
ال يزال حلم أن تســيطر الســيارات التي يقودها الكمبيوتر 
على الطرقات، مجرد خيال. لكن ببطء، وربما بشكل أكثر 
تواضعاً مما تخيله المثاليون التقنيون، أصبحت المركبات 
ذاتية القيادة حقيقية في 2020. وبعد فترة من الذعر، التي 
شملت تجميداً في االختبارات الميدانية في الطرقات بسبب 
انتشــار فيــروس “كورونــا”، أصبحت عمليــات تطوير 

السيارات ذاتية القيادة كثيفة وسريعة.
وقامت شــركة  Waymo  األميركيــة لتطويــر تكنولوجيا 
القيادة المســتقلة، التابعة لمجموعــة Alphabet هذا العام 
بتوسيع خدمة ســيارات األجرة بدون سائق في “فينيكس”، 
ومن دون وجود شخص في مقعد الســائق في حالة حدوث 
خطأ ما. وقامت شــركة  صناعة الســيارات  الذاتيــة القيادة 
الصينية )AutoX( باختبار أســطول مكون من 25 سيارة 

ذاتية القيادة تماماً من دون سائق في مدينة شنجن الصينية.

عودة الواليات المتحدة إلى  الفضاء 
من األحــداث التي دمغــت العام 2020 وتعتبــر تاريخية، 
في 30 أيار/مايو 2020، نجــــاح أول رحلــة مأهــولـــة 
نحــو  محطة الفضــاء الدوليــة  )ISS(، مــا يفتح عصــراً 
جديــداً للرحــالت الفضائية مع عــودة الواليــات المتحدة 
 SpaceX ومن خالل شــــركة إلون ماســــك الخاصــة

تتبّع الناس
قد نشــعر باالنزعــاج جــّراء التطفّل علــى خصوصيتنا، 
من خالل التتبّــع الجغرافي لتحّركاتنــا واتصاالتنا من قبل 
الجهات الرســمية، خاصــةً إذا أســيء اســتخدام البيانات 
المنبثقة عنها. لكن االســتفادة مــن بيانات اآلثــار الرقمية 
)Traces( قد منح الســلطات الصحيــة رؤى مهمة حول 

سلوك وطرق انتشار فيروس كورونا.
وهناك طريقةٌ بســيطة مكنت الناس المساعدة في محاربة 
الفيروس، عبر التبّرع بالبيانات لدراســتها من قبَل  علماء  
األوبئة، فكثيٌر مــن الناس يرتــدي أجهزة قابلــة لالرتداء 
مثل الســاعات الذكية وأجهزة تتبّــع اللياقــة البدنية. ومن 
خالل البيانات الصــادرة عن هذه األجهــزة تمكنت العديد 
من الــدول في تحديــد مــكان المصابيــن وكذلــك معرفة 
األشــخاص الذين كانوا علــى اتصال بهم والمســاعدة في 

اتخاذ االجراءات الوقائية.

الذكاء االصطناعي واللقاحات
الــذكاء االصطناعــي لــم يلعــب فقــط دوًرا رئيســيًّا في 
المساعدة على تتبّع تفشي فيروس كورونا، ولكن أيًضا في 
إمكانية تطوير لقــاح، فمن خالل التحليــل العميق للرعاية 
التي يتلقاها كل مريض ســاعدت الــذكاء االصطناعي في 

تحديد أفضل استراتيجيات العالج.
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شواحن  الهواتف الذكية 
التكنولوجيــا في 2020 
لــم تقــف عنـــد طــرح 
شـــواحـــن تعمــل عـن 
بعد فقـــط ولكــن خبراء 
التقنية قامــوا على إنتاج 
شـــواحن لديهــا  ميزات  
الشــحن الســريع يعمل 

باألشـعة تحت الحمراء. وأعلن علماء من كوريا الجنوبية 
عن ثورة تقنية جديدة في عالم شحن الهواتف الذكية، حيث 

ابتكروا شاحناً يعمل باألشعة تحت الحمراء.
ووفقاً للتقارير فإن المســافة بين  الهاتف الذكي  والشــاحن 
الجديد يمكــن أن تصل إلى عــدة أمتار، مشــيرين إلى أن 

فقدان  الطاقة  شبه معدوم باستخدام هذه التقنية.
ويعتبــر الباحثــون، أن تقنيتهم   آمنــة تماماً على اإلنســان 
والحيــوان. ويســتعد العلمــاء لطــرح الشــواحن الثورية 
لالســتخدام التجــاري، وســتظهر هواتــف في المســتقبل 

القريب تدعم خاصية الشـحن باألشعـة تحـت الحمراء.
“ مسبار  األمل”

أطلقت اإلمارات “مســبار األمــل” في أول مهمــة عربية 
إلى المريــخ، والذي يهدف إلى دراســة الطقس والمناخ في 
الكوكب األحمر. ومن المفترض أن تشــهد رحلة المســبار 
التي تبلغ 500 مليون كيلومتر وصول الروبوتات اآللية في 
شـــباط/فبراير 2021، ومن المقرر أن يظل مســبار األمل 

في مداره حول المريخ 
فترة عامين، أو “سنة 
مريخيــــة”، يــدرس 
خاللها كل ما له عالقة 
بطقــس وجو الكوكب 
األحمـــر، مســــتعينـاً 
بثالثــة أجهــزة علمية 
متطورة، هي المقياس 
الطيفي باألشعة تحت 
الحمــراء، والمقيــاس 
الطيفي باألشــعة فوق 
البنفســجية، وكاميــرا  
الدقة.استكشاف رقمية عالية 

وكبســولة Crew Dragon ألرسال رواد الفضاء للمحطة 
الدوليــة بــدل اللجوء لخدمــات وكالــة الفضــاء االتحادية 

الروسية.

تطور الدرونز
قد يظــن البعــض أن  الطائــرات  مــن دون طيــار يقتصر 
دورها على  التجسس  والتقاط المشــاهد المرئية أو الصور 
عن بُعد، من دون الحاجة إلى تدخل بشــري، وفي الحقيقة 
أن هذا النــوع من الطائــرات صار يتدخل فــي الكثير من 

المجاالت في 2020.
اعتمدت الشــركات والمنظمات الحكوميــة إلنجاز بعض 
المهام خالل فتــرة زمنية قصيرة في الكثيــر من  االحداث  
التي حصلت هــذا العام مما يكشــف لنا مدى القــدرة التي 

وصلت اليها “الدرونات”.
وليس هذا فحســب، بــل أعتمــدت عليها بعــض األجهزة 
األمنية إلنقــاذ المفقودين في األماكن الجليديــة أو الغابات 
المشــتعلة بالنيران أو في مكان سحيق ال تستطيع طائرات 

الهليكوبتر التعامل معه.
وأدت طائـــرات الدرونــز دوراً كبيــــراً لمواجهــة أزمـة 
فيــروس كورونا المســــتجـــد “كوفيد 19” فــي الصين، 
حيــث اســتعانت  الســلطات الصينيــة  بهــا خــالل خطتها 
لمواجهة جائحــة “كورونا”، وانضمــت طائرات مجهزة 
بتقنية التصوير الحراري تُســاعد في اكتشــاف المصابين 
بالحمى فــي الهــواء، وكانت تحتــوي على مستشــعرات 
وتقنيــة رؤيــة دقيقــة تمكن ُمســيّرها مــن مراقبــة درجة 
الحــرارة ومعــدل ضربــات القلب ومعــدالت التنفـــــس 
لدى األشــخاص، باإلضافة إلى اكتشــاف حاالت السعال 

والعطس.
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هانكي: مجلس النقد اللبناني
قد يعيد الثقة لليرة

يعتبــر البروفيســور هانكــي المرجــع األول في العالــم لحل مشــاكل العمالت 
المضطربة والتضخم المفرط، وهو الذي هندس اإلصالحات النقدية التي أوقفت 
ارتفــاع الدوالر وســاهمت في حل أزمــة المصارف والدين العام في إســتونيا 
وليتوانيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك والجبل األسود واألرجنتين واإلكوادور.

أكد البروفيســور هانكي في اللقاء الذي نظمه المعهد اللبناني لدراســات السوق وأداره الدكتور باتريك مارديني، أن 
باإلمكان تعديل قانون النقد والتســليف اللبناني واعتماد مجلس نقد حلًّ ألزمة الدوالر وارتفاع األســعار، ما ســينقذ 

المواطن اللبناني من شبح الفقر.
وفي لقاء جمعه مع النواب: آالن عون وطوني فرنجية وأنطوان حبشي وجورج عقيص وسامي فتفت وعلي درويش 
وإبراهيم الموسوي وفادي علمة وفيصل الصايغ والوزير السابق كميل أبو سليمان والدكتور شربل قرداحي وجان 

طويلة، تم التباحث حول إمكانية اعتماد لبنان نظام مجلس النقد للتخفيف من وطأة األزمة المعيشية.

القيام باإلصالحات
يغطي مجلس النقد الليرة اللبنانية بنسبة 100 % بالعملت األجنبية أو باحتياطي الذهب، فيعيد الثقة المفقودة بالليرة 
ألنه يضمن القدرة على تحويلها من دون قيود، ما يجذب المستثمرين األجانب ويزيد من إيرادات الدولة. ويقيّد هذا 
اإلصلح من صلحيات المصرف المركزي فيمنعه من تمويل الحكومة، ما يفصل الليرة عن السياسة ويفرض على 

الحكومة القيام باإلصلحات.  
وأشــار البروفيســور هانكي، إلــى أّن مصرف لبنان يملك احتياطيــاً من الذهب مقــداره 24,7 تريليون ليرة لبنانية 
ب،إمكانه تغطية الليرة اللبنانية 3 مرات في حال تم تثبيت الصرف على 5000 ليرة للدوالر األميركي الواحد، الفتاً 
إلى أّن المدة الزمنية المطلوبة إلنشاء مجلس نقد في لبنان ال تتعدّى الـ30 يوماً، تصبح من بعدها الليرة اللبنانية ثابتة 
بشكل مستدام، مشبّهاً وضع البلد الحالي بأزمة بلغاريا في أوائل التسعينيات التي تخلفت عن سداد ديونها عدة مرات 

بين عامي 1991 و1997.

ارتفاع االحتياط
وقــال هانكي، في النصف األول من العام 1997، بلغت نســبة التضّخم الســنوي فــي بلغاريا 1230 % )مقارنة 
بـــ283 % في لبنان اليوم(، كمــا بلغ عجز الموازنة العامة 14.2 % )مقارنة بـ11.4 % في لبنان اليوم(، بمعنى 

أن وضعها كان أسوأ من لبنان.
فائض وارتفع احتياط العملت األجنبية من 864 مليون دوالر إلى 3.1 مليار دوالر أميركي.وبعــد إقــرار مجلس النقد، انخفض التضخم إلى 1.6 % ومعدالت الفائــدة إلى 2.43 % وتحول عجز الموازنة إلى 
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لبنان الرابع إقليميًا من حيث الحرية اإلقتصادية

حقوق الملكية، و نزاهة  النظام القانوني، واإلنفاذ القانوني للعقود، 
وغيرها من العوامــل. وتقدم لبنــان على  بوليفيــا  والنيجر، في 
حين تأخر عن ســيراليون و موريتانيا  عالمياً. كما تقدّم على  ليبيا 

، و الغابون ، و العراق  وفينزويال  بين الدول ذات الدخل المتوسط 
إلى المرتفع، فــي حين تقدم فقــط على ليبيا، و مصــر ، و اليمن ، 

والعراق، و سورية والسودان في العالم العربي في هذه الفئة.
وأشار المســح الى أن هذا المؤشر هو أهم وظيفة للحكومة، وأن 
الدول ذات عجز رئيســي في هذه الفئة من المستبعد أن تزدهر، 

بغض النظر عن أدائها في الفئات األربعة األخرى.
القيودالتجارية

عالوة على ذلك، جــاء لبنان في المركــز 103 عالمياً والمركز 
الـ29 بين الــدول ذات الدخل المتوســط إلى المرتفــع والمركز 
التاســع عربياً في فئة حرية التبــادل التجاري، وهــو يقيّم كيفية 

حدوث التبادل التجاري عبر الحدود الوطنية.
ويقيس هذا المؤشــر مجموعة واســعة من  القيود التجارية ، بما 
فيها  الرســوم الجمركية ، والحصص، والقيــود اإلدارية الخفية، 
والضوابط على أســعار الصــرف، وحركــة  رؤوس األموال . 
وتقدّم لبنان على غويانا و مدغشقر  وتأخر عن  أوكرانيا  و روسيا  
البيضاء عالمياً. فيمــا تقدم على غويانــا و كولومبيا ، وتأخر عن 
سورينام وروســيا البيضاء بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى 
المرتفع في هذه الفئة. كذلك، تأخر لبنــان عن اإلمارات،  ُعمان، 
لبن الدول العربية.واألردن، وقطــر، والبحرين، و الكويت ، و الســعودية  و المغرب  

يعكس مؤّشــر الحّرية اإلقتصاديــة، مدى دعم سياســات الدولة 
والمؤسســات للحرية اإلقتصادية. ويقيس المؤشر درجة الحرية 
اإلقتصادية على أساس 42 عاماًل يقسم الى 5 معايير أساسية هي 
حجم الحكومة، الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، والولوج 
إلى المال، وحرية  التبادل التجــاري  والقواعد المنّظمة لإلئتمان 
والعمالة واألعمال. وتتــراوح نتيجة كل دولــة بين صفر و10، 

حيث تعكس النتيجة األعلى مستوى حرية إقتصادية أفضل.
الهيكلالقانوني

ســّجل لبنان معدل 6.88 نقطة في العــام 2020، أي بإنخفاض 
بنسبة 1 % عن معدل 6.95 سّجلها في مسح العام 2019. وكان 
معدل لبنان أعلى من المعــدل العالمي البالــغ 6.86 نقطة ومن 
معدّل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 6.78 نقطة 
في العــام 2020. كما كان معــدل لبنان أعلى من معــدّل  الدول 
العربية  البالــغ 6.12 نقطة، ومن معدّل الــدول العربية المنتمية 
إلى  مجلس التعاون الخليجي  البالــغ 6.8 نقطة ومن معدّل الدول 
العربية الغير منتمية إلى مجلس التعــاون الخليجي الذي وصل 
إلى 5.78 نقطــة. وارتفع معــدل لبنان من حيث حريــة التبادل 
التجاري ومن حيث القواعد المنّظمة لالئتمان والعمالة واألعمال 
بنسبة 0.5 % لكل منهما، في حين ازداد معدله من حيث الهيكل 
القانوني وتأمين حقوق الملكية بنسبة 0.2 % مقارنةً بمسح العام 
2019. فــي المقابل، إنخفض معــدل لبنان من حيــث النفاذ إلى 
المال بنسبة 4.2 % على أســاس سنوي، وتدنى معدّله من حيث 

حجم الحكومة بنسبة 0.6 % مقارنةً بمسح العام 2019.
استقالليةالقضاء

عالمياً، جاء مســتوى الحريــة االقتصادية في لبنــان أعلى من 
ذلك في قطر، سيريالنكا و كينيا ، وأقّل من ذلك في  مونتينيغرو ، 
ونيجيريا  و البوسنة  والهرسك. أيضاً، كان  االقتصاد اللبناني  أكثر 
حريةً من  تايالند  وأقّل حرية من البوســنة والهرســك بين الدول 
ذات الدخل المتوســط الى المرتفع. كما تأخر لبنان عن  األردن ، 

والبحرين ، و االمارات العربية المتحدة  بين الدول العربية.
واحتل لبنان المركز 135 عالمياً والمركز الـ38 بين الدول ذات 
الدخل المتوسط إلى المرتفع والـ12عربياً في فئة الهيكل القانوني 
وتأمين حقوق الملكية التي تقيس مدى استقاللية القضاء، وحماية 

احتّل لبنان المركز 83 بين 162 دولة عالمياً والمركز الرابع بين 18 دولة عربية شملها المسح والمركز 21 بين 
42 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع على مؤّشر الحّرية اإلقتصادية للعام 2020، الّصادر عن معهد فريزر 
Fraser Institute. وعند احتساب ذات عدد البلدان المشمولة في مسح العامين 2019 و2020، يتراجع تصنيف 

لبنان العالمي بثالثة مراكز من مسح العام 2019، وينخفض تصنيفه اإلقليمي بمرتبة واحدة.
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World Atlas أغنى 10 دول في العالم بحسب

اعتبارها مركزاً عالمياً رئيسياً لشــركات الخدمات المالية 
العالمية ســاعد في دفع عجلــة االقتصــاد، إذ إن الوظائف 
فــي التصنيــع، والخدمــات، وهندســة النقــل، والخدمات 
اللوجســتية تدفــع لمواطنيهــا أجراً جيــداً في حيــن تمثل 
اإللكترونيــات، والتكنولوجيا الحيوية، والمــواد الكيميائية 

الصادرات الرئيسية للبالد.

4. قطر
التعداد السكاني: 2,899,617

نصيب الفــرد من الناتــج المحلــي اإلجمالــي: 96,491 
دوالر أميركي

تمتلك قطر أكبر احتياطيات من الغــاز الطبيعي في العالم 
بعــد روســيا وإيــران، بنحــو 900 تريليون قــدم مكعب، 
وتدر 60 % من إجمالي الناتــج المحلي اإلجمالي. وتتلقى 
البالد أيضاً عوائد كبيرة على االســتثمارات في العالمات 

التجارية األجنبية، والبنوك، والعقارات في لندن.

5. أيرلندا
التعداد السكاني: 4,953,494

نصيب الفــرد من الناتــج المحلــي اإلجمالــي: 88,241 
دوالر أميركي

تجذب ضرائب الشــركات المنخفضة باستمرار العديد من 
الشركات البالغة قيمتها عدة مليارات من الدوالرات، لنقل 
وتوســيع أعمالها في أيرلندا، ما يُســهم فــي الناتج المحلي 

اإلجمالي ومستوى المعيشة المرتفع للناس.

6. جزر كايمان
التعداد السكاني: 65,722

فيما يلي عــرض لتصنيــف أغنى 10 دول بحســب موقع 
World Atlas الكنــدي، الذي اعتمد علــى نصيب الفرد 

من الناتج اإلجمالي:

1. ماكاو
التعداد السكاني: 652,429 نسمة

نصيب الفرد من الناتــج المحلي اإلجمالــي:  129,103 
دوالر أميركي

تمثل أغنى اقتصاد في العالم اليوم من حيث الناتج المحلي 
اإلجمالي للفــرد، ويعتمد اقتصادها علــى صناعة األلعاب 
بشكل كبير، لدرجة أن األنشــطة االقتصادية غير المتعلقة 

باأللعاب تجلب 12 % فقط من إجمالي األرباح.

2. لوكسمبورغ
التعداد السكاني: 629,191 نسمة

نصيب الفــرد من الناتــج المحلي اإلجمالــي: 121,293 
دوالر أميركي

بحســب المنتدى االقتصادي العالمي، فإن العامل الرئيسي 
الرتفــاع الناتج المحلــي اإلجمالــي في لوكســمبورغ هو 
العدد الكبير من األشــخاص الذين يعملون فــي هذه الدولة 
الصغيرة، بينما يقيمون في دول أوروبا الغربية المجاورة. 
كما أن البنيــة التحتية المتقدمة والقيم العالية لســوق العمل 

تجذب االستثمار وتضاعف الشركات الخارجية الكبيرة.

3. سنغافورة
التعداد السكاني: 5,866,407

نصيب الفــرد من الناتــج المحلي اإلجمالــي: 101,376 
دوالر أميركي

ُيعتبر الناتج المحلي اإلجمالي مقياســًا لمعرفة مدى تطور الدول وثرائها، وهو الذي يتشــكل 
الدولة في  تنتجها  التي  والخدمات  السلع  والواردات، واالستهالك، وقيمة  الصادرات  من عائدات 

غضون عام.
شائعًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يجعل  ما  وهو  المقاييس،  لهذه  وفقًا  الثراء  معيار  تحديد  ويتم 
للغاية في إظهار ومقارنة الثروات، والذي من خالله يتحدد نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

عن طريق تقسيم الثروة على عدد السكان في الدولة.
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ســــادت صناعــــة اللؤلــــؤ في هذا البلد من ســـبعينيات 
القرن الثامن عشــــر حتــى أواخر الثالثينيــات. باإلضافة 
إلى اكتشـــــاف النفط في أواخر الخمســــينيات من القرن 

الماضي.

9. النرويج
التعداد السكاني: 5,435,878

نصيب الفــرد من الناتــج المحلــي اإلجمالــي: 66,832 
دوالر أميركي

تتمتــع بأعلــى مســتوى معيشــي فــي العالــم، فضال عن 
تصدرها مؤشر التنمية البشــرية بأنظمة التعليم المتقدمة، 
ونظام الضمان االجتماعــي المتميــز، والرعاية الصحية 

الشاملة.

10. أميركا
التعداد السكاني: 331,643,466

نصيب الفــرد من الناتــج المحلــي اإلجمالــي: 65,281 
دوالر أميركي

تتمتع الواليــات المتحــدة األمريكيــة بقوة شــرائية قوية، 
وتمتلك طاقتها الخاصة وقــادرة على تصدير النفط والغاز 
الخاص بهــا من أجــل الربــح، كمــا أن حجــم اقتصادها 
مثيل له في أي دولة أخرى.والُمعدل المرتفع لنمو الناتــج المحلي اإلجمالي الحقيقي ال 

نصيب الفــرد من الناتــج المحلــي اإلجمالــي: 72,481 
دوالر أمير كي

جزر كايمــان، وهي إقليــم بريطاني، ليــس لديها ضريبة 
دخل حيث تسهم أرباح المواطنين الكاملة بشكل مباشر في 

الناتج المحلي اإلجمالي.
عــالوة على ذلــك فــإن جــزر كايمــان، المعروفة باســم 
“المركــز المالــي الخارجــي”، تفــرض رســوماً باهظة 
على خدماتهــا المالية، كمــا أن جميــع الضرائب األخرى 
المفروضــة على المنتجــات والخدمــات تُســهم أيضاً في 

ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.

7. سويسرا
التعداد السكاني: 8,675,923

نصيب الفــرد من الناتــج المحلــي اإلجمالــي: 70,989 
دوالر أميركي

وتتمتع سويســرا باقتصاد مســتقر مع قيمة ثابتــة للعملة، 
وتحظى بتقدير كبير مــن قِبل المســتثمرين الذين يبحثون 

عن مالذ آمن لتحقيق أرباح كبيرة.

8. اإلمارات العربية المتحدة
التعداد السكاني: 9,926,221

نصيب الفــرد من الناتــج المحلــي اإلجمالــي: 69,901 
دوالر أميركي
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توقعات بانكماش وركود اقتصادي عميق في 2020

وخســارة حوالــى 1.1 تريليــون دوالر أميركــي مــن عائــدات 
الســياحة الدولية. كما قد يؤدي هذا االنخفاض الهائل في السياحة 
إلى خســارة اقتصادية قدرها 2 تريليون دوالر في الناتج المحلي 

اإلجمالي العالمي.
زوراب  العالميــة،  الســياحة  لمنظمــة  العــام  األميــن  وقــال 
بولوليكاشــفيلي، إنه “بالرغم من أخبار اللقاح التــي قد تعزز ثقة 
المســافرين، ال يزال طريق الشــفاء طويالً. وبالتالي، نحتاج إلى 
تكثيف جهودنــا لفتح الحدود بأمان مع دعم الوظائف والشــركات 
الســياحية. لقد أصبــح من الواضــح أن الســياحة هي أحــد أكثر 

القطاعات تضرراً بهذه األزمة غير المسبوقة”.

قيود السفر
وقد شــهدت منطقة آســيا والمحيط الهادئ، وهي المنطقة األولى 
التي عانت من تأثير الوباء واألعلى في مســتويات قيود الســفر، 
انخفاضاً بنسبة 82 % في عدد الوافدين في األشهر الـ10 األولى 
من العام 2020، في حين شــهدت منطقة الشــرق األوســط ثاني 

تعتمد التوقعــات االقتصادية العالميــة لعام 2021 
بشــكل كبير علــى كل مــن تطــور وبــاء فيروس 
كورونا وفعالية استراتيجيات التعافي التي تعتمدها 

الحكومات.
ويستكشــف اإلصدار الخاص من تقرير التنافســية 
العالميــة لعــام 2020 كيــف يمكن للبلدان توســيع 
نطــاق تركيزهــا لتحقيق النمــو والنظر فــي كيفية 

“إعادة البناء بشكل أفضل”.

السياحة العالمية
أظهــرت بيانات الســياحة الصــادرة عــن منظمة 
الســياحة العالمية، أن الوجهات الســياحية استقبلت 
هذا العــام 900 مليون ســائح دولي أقل مــن العام 
2019 بيــن يناير/كانــون الثاني وأكتوبر/تشــرين 
الثاني، إثر تفشي جائحة كورونا التي علّقت السفر 

واألعمال التجارية حول العالم.
وقــد أدى انخفــاض أعــداد الســياح الدولييــن إلى 
خســارة في عائدات التصدير من الســياحة الدولية 
قدرهــا 935 مليــار دوالر أميركــي، أي أكثر من 
10 أضعاف خسارة السياحة في العام 2009 تحت 

تأثير األزمة االقتصادية العالمية.
وتتوقع منظمة الســياحة العالمية، أن ينخفض عدد 
الوافديــن الدوليين مــا بيــن 70 % و75 % للعام 

2020 بأكمله.
وإذا صّحــت التوقعــات، قد تعــود حينها الســياحة 
العالميــة إلــى مســتويات مــا قبــل 30 عامــاً، مع 
انخفــاض عــدد الوافديــن بمقــدار مليار شــخص 

يشهد العالم ركوداً اقتصاديًا عميقًا نجم عن فيروس كورونا وعواقبه االقتصادية واالجتماعية 
النامية  االقتصادات  البطالة بسرعة في معظم  ارتفعت معدالت  الوباء،  تفشي  منذ  إذ  العميقة، 
والمتقدمة، بينما بدأت معدالت الفقر في االرتفاع مرة أخرى، ما أدى إلى عكس المكاسب التي 

تحققت على مدى العقود القليلة الماضية.
عن  الناجمة  والصحية  االقتصادية  األزمة  أن  إلى  العالمية،  االقتصادية  التقديرات  أحدث  وتشير 
فيروس كورونا من المتوقع أن تدفع ما بين 88 مليون و115 مليون شخص إلى الفقر المدقع في 

العام 2020.
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عرقلت جائحة كوفيــد - 19 الطلــب العالمي على 
النفط وألحقـت تدابيـــر الحتواء الجائحــة الضرر 

بقطاعــات أخرى.
وتتوقع أكبر دولة مصــدرة للنفط في العالم انكماش 
االقتصاد 3.7 % فــي 2020، لكن علــى أن يعود 
االقتصاد إلى النمو 3.2 % فــي العام 2021. بينما 
يتوقع صندوق النقــد الدولي أن ينكمــش االقتصاد 
الســعودي 5.4 % خــالل 2020، بحســب موقعه 

الرسمي.

األردن
شهد اقتصاد األردن انكماشــاً بنسبة 3.6 % خالل 
الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، مع 
تقلص النشاط بســبب جائحة كوفيد - 19. وهذا هو 
أكبر انكمــاش اقتصادي تشــهده المملكة خالل 20 

عاماً.
وتتوقــع الحكومــة األردنيــة، أن يشــهد االقتصاد 
انكماشاً بنســبة تربو على 5.5 % في 2020، وهو 
أقل بكثير مــن تقديرات صندوق النقــد الدولي التي 
توقعت نمواً بنســبة 2 % قبل تفشــي الجائحة، فيما 
توقع انكمــاش االقتصــاد 5 % مع نهايــة 2020، 
وتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 3.4 % خالل العام 

.2021
ورّجح الصندوق تســجيل معدل التضخم ســــالب 
0.3 % للعــام 2020، علــى أن ترتفــع األســـعار 

مجدداً بنســبة 1.4 % خالل العام 2021.
يشــار إلى أن إجمالي الدين العــام األردني بلغ في 
نهاية أغســطس/آب 2020، حوالــى 46.8 مليار 
دوالر أميركي، وارتفع معــدل البطالة إلى 23 % 

في نهاية الربع الثاني من العام.
ووافق المجلــس التنفيــذي لصندوق النقــد الدولي 
على صرف نحو 148 مليون دوالر أميركي لدعم 
احتياجــات األردن التمويليــة في أعقـــاب كوفيد - 
19، وذلك بموجـب برنامـج “تســهيل الصنــدوق 

الممدد”.
ويصل بهــذه الموافقة مجموع المبالــغ المقدمة من 
الصندوق لألردن في عــام 2020، إلى نحو 689 

مليون دوالر أميركي.

أكبر انخفاض بنسبة 73 %.
أما أفريقيا فقد شهدت انخفاضاً بنســبة 69 %، بينما انخفض عدد 

الوافدين الدوليين في كل من أوروبا واألميركيتين بنسبة 68 %.

اإلمارات
عربيــاً، عدّل المصــرف المركزي اإلماراتـــي توقعاتــــه للناتج 
المحلي اإلجمالــي الحقيقي، حيث توقع ارتفـــاع االنكماش إلى 6 

% هذا العام مقارنة بتوقعات ســـابقة بلغت 5.2 %.
وقال المركــزي اإلماراتي فــي مراجعتــه الدورية لفتــرة الربع 
الثالث من عــام 2020، إنه بالرغــم من أن النشــاط االقتصادي 
تعافى في الربــع الثالث جزئياً بعــد انتهاء عمليــات اإلغالق في 
البالد واستئناف السفر الدولي، إاّل أن االنتعاش لم يكن بالمستوى 
المتوقع، باإلضافة إلى نمو اإلنفاق المالــي األضعف من المتوقع 
والموجــة الثانية مــن إصابات كورونــا على مســتوى العالم، ما 
تســبب في إعادة النظر بتوقعات نمو الناتج المحلــي ورفعها إلى 

حوالى سالب 6 %.
وتوقع المركــزي اإلماراتي، أن يتعافى الناتــج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي ليصــل إلى 2.5 % فــي العام 2021، مدفوعــاً باإلنفاق 
المالي وانتعاش االئتمان والتوظيف، واالســتقرار النسبي لسوق 
العقارات، الذي يعززه انتعاش الثقة ومعرض دبي إكسبو 2021. 
كما توقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنســبة 3.6 %، 

ليبقى ثابتاً بعد جدول إنتاج أوبك+.

السعودية
تراجع االقتصاد الســعودي 4.6 % في الربع الثالث من 2020، 
مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، بحســب بيانات الهيئة العامة 

لإلحصاء.
ويعود تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنســبة كبيرة إلى انخفاض 
النمو في القطــاع النفطي بنســبة 8.2 % والقطاع غيــر النفطي 
بنحو 2.1 %، حيث بلغ االنخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 
3.1 % بينما حقق القطــاع الحكومي نمواً إيجابيــاً قدره 0.5 % 
في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الســابق من العام 

نفسه.
وحققت أنشطة الخدمات الحكومية أعلى معدالت النمو بـ1.8 % 
تليها األنشطة العقارية بـ1.6 % ثم التعدينية والتحجيرية بـ1 %، 
وذلك خالل الربــع الثالث من عــام 2020، فــي مقارنة مع نفس 

الربع من عام 2019.
وتواجــه الســعودية أســوأ تراجــع اقتصادي فــي عقــود بعد أن 
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يتســارع االنتعاش في النصــف الثاني مــن العــام 2020، على 
الرغم من أنه ال يزال غير كامل وغير متســاو بيــن دولة عضو 

وأخرى”.
االقتصاد اآلسيوي

من جانبه، توقع بنك التنمية اآلســيوي، أن ينكمــش االقتصاد في 
“آسيا النامية” بنســبة 0.7 % خالل عام 2020، وقال: إن تفشي 
كوفيد - 19 دفــع االقتصــادات النامية في المنطقــة نحو الركود. 
وتعد هذه المرة األولى منذ 6 عقود التي تشــهد فيها منطقة “آسيا 
النامية”، وهــو تصنيف يضم 45 دولــة، تراجعاً إقليميــاً. بيد أنه 
توقع أن تنتعش المنطقة بقوة في عام 2021، لتســجل نمواً بنسبة 

6.8 % في عام 2021.
ويُظهر تحديث “آفاق التنمية في آسيا”، الصادر عن البنك، أنه من 
المتوقع أن تســجل 3 أرباع اقتصادات المنطقة تراجعــاً هذا العام. 
وعدّل التحديث توقعات سابقة كانت أشارت إلى تسجيل نمو ضئيل 

بنسبة 0.1 % إلجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2020.
ويتوافق تقييم بنك التنمية اآلسيوي مع صندوق النقد الدولي، الذي 
سبق أن قدم تنبؤاً مشــابها خالل العام 2020. وعلى الرغم من أن 
التوقعات تشير إلى أن منطقة جنوبي آســيا ستكون األكثر تضرراً 

على األرجح، فإن الصين تسير عكس هذا االتجاه.
ومن المتوقع أن يسجل االقتصاد الهندي انكماشاً بنسبة 9 %، بينما 
من المتوقع أن يســجل النمو الصيني 1.8 %. كما ستشــهد منطقة 

جنوب شرق آسيا على األرجح تراجعاً بنسبة 3.8 %.
وقد شــهدت اقتصادات الجزر التي تعتمد على السياحة، تحديداً، 
انكماشــاً اقتصادياً مؤلماً. ومن المتوقع أن يتقلص اقتصاد جزيرة 
انكماشاً بنسبة 20.5 %.فيجي بنسبة 19.5 %، بينما من المرجح أن تشهد جزر المالديف 

منطقة اليورو
أوروبياً، قالــت المفوضيــة األوروبية إنهــا تتوقع 
أن يتراجــع إجمالي الناتج الداخلــي لمنطقة اليورو 
في عــام 2020 بنســبة 8.7 % بســبب التداعيات 
االقتصادية لتفشي فيروس كورونا، في ارتفاع عن 
النســبة 7.7 % الني كانت متوقعة في شــهر أيار/

مايو 2020.
وستكون إيطاليا وإسبانيا وفرنســا األكثر تأثراً، إذ 
سيتراجع  ناتجها بنسبة تفوق 10 %، قبل أن يعاود 

االنتعاش في 2021 بنسبة 6.1+ %.
وقال نائب رئيــس المفوضيــة األوروبية، فالديس 
التداعيــات  إن  بيــان:  فــي  دومبروفســكيس، 
االقتصادية للعزل كان أفدح مما توقعنا في البداية. 
ال نزال نواجه مخاطر عديــدة بينها موجة ثانية من 

اإلصابات بكوفيد - 19.
مــن جانبه، أكــد المفــوض األوروبــي لالقتصاد، 
باولــو جنتيلوني، أن هــذه التوقعات تظهــر اآلثار 
االقتصاديــة الكارثية لهــذا الوباء. وهنــاك 3 دول 
متضررة بشــكل خــاص مــن الركود هــي إيطاليا 
وإسبانيا وفرنسا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 

بأكثر من 10 % في 2020.
وسـتـشـــهد إيطاليا تراجع إجمالــي الناتج الداخلي 
لديها بنســــبة 11.2 % في 2020 قبل أن يتحســن 
في 2021 )6.1+ %(، فيمــــا ســيتراجـــع فـــي 
إســــبانيا بنســـبة 10.9 % في 2020 ثم يتحســن 

في الســنة التالية ليصــل إلى 7.1+ %.
 أما في فرنســا فيمكن أن يتراجع بنســبة 10.6 % 
هذه السنة ثم ينتعش ليصل إلى 7.6 % العام التالي.

في المقابل، كانت ألمانيا بيــن الدول التي حدت من 
الخسائر، إلى جانب لوكســمبورغ ومالطا وفنلندا، 
مع تراجع إجمالــي الناتج الداخلي بنســبة 6.3 % 

هذه السنة وانتعاش بنسبة 5.3 % في 2021.
وقالــت المفوضية فــي بيانها: “في الفصــل الثاني 
مــن عــام 2020، يفتــرض أن يتراجــع اإلنتــاج 
االقتصادي أكثر مما كان عليه فــي الفصل األول، 
لكــن المعطيــات األولى بالنســبة لشــهر مايو/أيار 

ويونيو/حزيران تشير إلى أنه تم تجاوز األسوأ”.
وأضافــت المفوضية فــي بيانها، “أنــه يرتقب أن 
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أجمل 10 مطاعم في العالم ...

Sirocco
يحتل مطعم “ســيروكو” الطابق الـ63 في 
فندق “ليبــوا بانكــوك” ذي الخمس نجوم، 
على ارتفاع شــاهق يبلغ نحــو 250 متراً، 
ما يوفر إطاللة بانورامية على نهر تشاوو 
في العاصمة التايالندية بانكوك، وبســبب 
أجوائــه غيــر التقليديــة يحتــاج الزبائــن 
والضيوف إلى الحجز مســبقاً قبل أســابيع 

من الموعد الذين يرغبون في القدوم به.

Ithaa
إذا كانــت األماكــن المرتفعة مثــل مطعم 
“ســيروكو” تصيــب البعــض بالــدوار، 
فبإمكانهم تجربة تنــاول الطعام على عمق 
يبلغ نحــو 5 أمتار تحت ســطح البحر، في 
مطعم “إيثــا” في  جــزر المالديف، ويوفر 
هــذا المطعــم لزبائنــه إطاللــة بانورامية 
للمحيط والحياة البحرية، ويتســع لنحو 14 

شخصاً.

Agrikol
يتميــز هــذا المطعــم الواقــع فــي مدينــة  

المبهجــة،  بألوانــه  الكنديــة  مونتريــال  
وبديكوره البسيط واألنيق، ويوفر خيارين 
للزوار، إما تناول الطعام داخل صالته، أو 
تناول الطعام فــي حديقة خارجيــة، ويقدم 
المطعم مأكوالت من المطبخين الفرنســي 

والكاريبي.

كشف موقع “ بيزنس إنسايدر “ مؤخراً، عن أجمل 10 مطاعم في العالم:
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Ali Barbour’s Cave Restaurant
يقع مطعم علي بربور داخل كهف يتراوح 
عمره بيــن 120 ألفاً و180 ألــف عام في 
شــاطئ دياني فــي  كينيــا، وتبلغ مســاحته 
نحو ألفــي متــر، ويحتوي علــى بحيرات 
مائية عمقها 10 أمتار تحت مستوى سطح 
األرض. ويقدم المطعم  المأكوالت البحرية  
وســط أجواء طبيعيــة تماماً، حيث يتســم 
الكهف بثقوب طبيعيــة تُركت كما هي من 
دون أي تغيير من جانــب المالكين، وذلك 
إلتاحــة الفرصــة للزبائــن لرؤية الســماء 
والنجــوم، وهــم يتناولــون طعامهــم على 

طاوالت مضاءة بالشموع.

Ristorante La Sponda
يقع هذا المطعم الحائز على نجمة ميشالن 
في مدينــة بوســيتانو على ســاحل أمالفي 
الشــهير في  إيطاليا ، ويتميــز بنوافذ ممتدة 
من األرض إلى الســقف ذات إطاللة على 
البحــر، كمــا أن حوائطــه وأســقفه مزينة 
بالنباتات، مما يمنح المطعم أجواًء طبيعية.

Nautika
يوفر مطعم “نوتيكا” في مدينة دوبروفنيك 
الكرواتيــة إطالالت ســاحرة علــى البحر 
األدرياتيكــي، باإلضافــة إلــى الحصــون 
التاريخية مثل حصن بــوكار ولوفريناك، 
وقــد زار المطعــم مشــاهير مثــل الممثل 
والسياســي  مــور،  روجــر  اإلنجليــزي 

األميركي ديك تشيني.
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Turandot
يقع مطعم “توراندوت” داخل قصر يحمل 
نفــــس االســــم فــي العاصمة الروســــية  

موســــكو ، والذي يُشــــاع أن تكلفــة بنائه 
يــون دوالر أميركي، ويتميز  بلغت 50 مل
المطعم بتصميمه وديكوره الفخم، بدءاً من 
المقاعد المخملية األنيقــة، وحتى الجدران 

واألسقف المزينة بالرسومات واللوحات.

DionysosZonars
ــم “ديونيســوس زونــارس”  يتميــز مطع
بإطاللة على هضبة “أكروبوليس”، وهي 
هضبة عالية تقع وســط العاصمة اليونانية 
أثينا، على ارتفاع يبلــغ نحو 152 متراً عن 
ســطح األرض، وعــالوة علــى اإلطاللة 
الســاحرة التــي يوفرهــا المطعــم لعشــاق 
الفنون، فإن المطعم نفسه من تصميم الرسام 

اليوناني يانيس موراليس.

Terasa U Zlatéstudně
يتميــز هــذا المطعــم بشــرفة مطلــة على 
العاصمــة التشــيكية براغ، ويرجــع تاريخ 
المبنى الذي يوجد به هــذا المطعم إلى عام 
1528، بينما افتتح المطعم نفسه في حوالي 
عام 1900، وفــي الصيف يمكــن للزبائن 
استخدام بوابة خاصة لزيارة الحديقة الملكية 
في قلعة براغ، والتي كانــت مدخالً خاصاً 

فيما سبق لإلمبراطور رودولف الثاني.

Pink Mamma
يقع هــذا المطعــم فــي مبنى مكــون من 4 
طوابق، ويتميز كل طابق بألوانه المختلفة، 
ويتســم ديكور المطعم بالبســاطة واألناقة، 
وتزين النباتات جميع أنحائه، ورغم أنه يقع 
في العاصمة الفرنسية  باريس ، إال أن مطعم 
الموتزاريال الطازج.“بينك مامــا” يقدم الطعــام اإليطالي وجبن 
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أجواء مثالية في فندق إيطالي متناثر لعصر كورونا

أول ما يتبادر إلى األذهان عندما نسمع عن القالع من العصور الوســطى، أو القرى المهجورة، والريف البعيد، هي أجواء 
الرعب، ولكنها في الواقع تشكل أجواء مثالية إلقامة فندقية آمنة في عصر جائحة كورونا.

ومنذ التســعينيات، كانت إيطاليا رائدة في نموذج سياحي يُعرف باســم Albergo Diffuso، أو الفندق المتناثر، أي فندق 
متكامل، ولكنه يتضمن أقساماً متفرقة في عدد من المنازل داخل قرية مهجورة.

أماكن إقامة فاخرة
عانت معظــم هذه القــرى التي يعــود تاريخها 
إلى قرون من هجرة الســكان وانتقالهم للعيش 
بالمدن بحثاً عن فرص العمل، وهي المشــكلة 
ذاتها التي ألهمــت العديد من القــرى اإليطالية 

لبيع المنازل مقابل ال شيء تقريباً.
وعمد أصحاب الفنادق إلــى تحويل هذه المدن 
المهجورة إلى أماكن إقامة فاخرة، حيث يتمكن 
الضيوف مــن اإلقامة في مبنى فــردي خاص 
بهم، ولكن تنــاول الطعام أو خدمــات المنتجع 

الصحي تتوفر فــي أجزاء أخرى مــن القرية. وعندما يبدأ الســفر مرة أخرى مع توفــر لقاح “كوفيــد - 19” محتمل، فمن 
المرجح أن العديد من السياح سيفضلون اإلقامة التي توفر إمكانية التباعد االجتماعي، وهنا تكمن ميزة الفنادق المتناثرة.

مسارات ترابية
وفي تســعينيات القــرن الماضــي، عثر رجل 
األعمال دانييلــي كيلغرين على بلدية “ســانتو 
ســتيفانو دي سيســانيو”، التــي تضــم قلعــة 
تعــود للقرون الوســطى، فــي إقليم أبروتســو 
وســط إيطاليــا، حيــث تقــع مــروج “كامبــو 

إمبيراتوري”.
ويتذكر كيلغرين، الذي نشــأ في شمال إيطاليا، 
زيارته إلى هــذه البلدية بالصدفــة، قائالً: “لقد 
ضللت الطريــق على المســارات الترابية التي 

المساحات  من  الكثير  يوفر  إذ  الحالي،  الوقت  في  ميزة  بمثابة  المتناثر  الفندق  مفهوم  يعد 
العالم مع عصر كوفيد19-، ولكن إيطاليا  والمسافات اآلمنة. وتتكيف الفنادق في جميع أنحاء 
تتميز بنوع واحد من أماكن اإلقامة المثالية للتباعد االجتماعي، وهو ما يسمى بالفندق المتناثر. 
وتستخدم الفنادق المتناثرة، مثل فندق Sextantio في بلدية سانتو ستيفانو دي سيسانيو، التي 
تضم قلعة تعود للقرون الوسطى، في إقليم أبروتسو بإيطاليا، منازل في قرى مهجورة إلنشاء فندق 

متناثر عبر عدد من المباني.
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تلتف حول قلعة من العصور الوسطى”. وأشار كيلغرين إلى أنه أمضى ســنوات من عمره في البحث عن مواقع مثل هذه، 
والتي ما زالت تحتفظ بجمال مشــهدها الطبيعي. وبعد أن وجد الموقع المثالي، باشــر كيلغرين العمل علــى رؤيته. والتقى 

كيلغرين بمحاسبه وشرح له اإلمكانيات التي توفرها هذه القرية، وإمكانية إعادة توظيف أراضيها المكثفة.
وكانت هذه هي الخطوة األولى في إنشــاء Sextantio، وهــي عالمــة تجاريــــة لفندق متناثــر، باإلضافـــة إلى موقعــه 
في بلدية “ســانتو ســتيفانو دي سيســانيو”، يتضمن الفندق موقعاً في مدينة ماتيرا جنــوب إيطاليا المنحوتــة في الصخور 

الصلبة.

توقف الزمن
وفي قرية “ســانتو ســتيفانو دي ســيســانيو”، 
التي تبــدو وكأن الزمن توقف بهــا، يقدم فندق 
Sextantio نزهات على قمة الجبل مع وجبة 
تتضمــن الخبــز المحلــي، والجبــن، والنبيذ، 

والفاكهة، واللحوم المعالجة.
وال تــزال القريــة تحتفــظ ببيئتهــا التقليديــة، 
حيث يوجد مقهى في ســاحة، ويصنع الســكان 
المحليون منتجات حرفية، ويشرح النادل كيف 
يقــوم بتحضير األطبــاق المحلية عنــد تقديمها 

للزوار.
ويتواجــــد اآلن نحو 150 فندقاً متناثــــراً فــي جميع أنحــاء إيطاليا. وفي أعقــاب التأثيــر المدمر للجائحــــة على اقتصاد 
الســـــياحة اإليطالي، الذي يمثــــل نســــبة 13 % من الناتج المحلي اإلجمالي للبــالد، من المحتمل أن تلعــب هذه الفنادق 
المتناثرة دوراً حيوياً في المـــساعدة على إنعاش القطاع، حيث ال تزال الفنادق التقليدية تواجه تحديات في التكيف مع حقبة 

“كوفيد - 19”.

المنطقة الحمراء
وقالــت مديرة فنــدق Sextantio، نونزيا 
تاراشــي: إنهم لم يغيروا نظامهم حتى مع 
ظهور “كوفيد - 19”، وأنه نظراً ألن هذا 
المفهوم ليــس تجارياً للغايــة، فليس هناك 
العديد من الغــرف، وهي موجــودة داخل 
منازل صغيرة متباعدة، موضحةً أن “هذا 
المفهوم يعــد ميزة فــي الوقــت الحالي إذ 

يوفر الكثير من المساحة والمسافة”.
وُســلط الضوء مؤخراً على قــدرة نموذج 
الفنــدق المتناثــر علــى تلبيــة احتياجــات 

السياح في عصر “كوفيد - 19” من دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة.
وفي وقت سابق من شهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، ُصنف إقليم أبروتسو رســمياً على أنه ضمن “المنطقة الحمراء” 

وقالت تاراشي: لقد أشاد الضيوف الذين أقاموا في الفندق قبل أسابيع بفترة إقامتهم واألمان الذي شعروا به.لفيروس “كوفيد - 19”، مما يعني منع السياح من دخول المنطقة.
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LIU.JO تطلق ساعة ذكية جديدة للنساء
طرحت شــركة LIU.JO اإليطالية 
ســاعتها الذكيــة الجديــدة الخاصــة 
للنســاء، والتي تأتي بسعر يصل إلى 

130 يورو.
وتأتي الساعة بـ3 ألوان هي: األسود، 
الفضي، الذهبي، وتشتمل على شاشة 
لمســية IPS قياس 1.4 بوصة وبدقة 

وضوح 320×320 بيكسل.
 .nRF52832 كما تعمل مــع معالج

وتتضمن ذاكرة وصول عشوائي سعة 64 كيلوبايت وذاكرة داخلية سعة 512 كيلوبايت.
وتأتي مع مستشــعرات لقياس النبض وتشــبع األوكســجين بالدم، مع احتساب الخطوات والمســافة المقطوعة واستهالك 

السعرات الحرارية ومراقبة  النوم .
ويمكن للســاعة االقتران مع هاتف ذكي يعمل بنظام التشــغيل iOS 9 من “ آبل “ و“ غوغل   أندرويد  4.4” أو أعلى، وذلك 
عن طريق تقنية “البلوتوث 4.2”. وبذلك، يمكن للســاعة أن تعرض اإلخطارات الواردة، كما يمكن التحكم في الموســيقى 

وتشغيل كاميرا الهاتف من خاللها.

Realme تكشف عن ساعة Watch S Pro الجديدة
كشــفت شــركة Realme الصينية عن مواصفات 
ساعتها الذكية الجديدة  Watch S Pro  التي حصلت 
علــى مواصفات منافســة لســاعات “ سامســونغ “ 

الكورية الجنوبية و“ آبل “ األميركية.
وجاءت هذه الســاعة بهيــكل متين مقاوم للصدمات 
والماء والغبار، مصنوع مــن الفوالذ المتين، يثبت 
على عدة أنــواع من األحزمة الجلديــة والمطاطية 

التي تناسب مختلف األذواق.
وجهزت أيضاً بشاشة  AMOLED  بمقاس 1.39 

بوصة، دقة عرضها )454/454( بيكســل، تعمل مع حساســات خاصة للتحكم بمستوى إضاءتها تبعاً لظروف اإلضاءة 
المحيطة.

وحصلت هذه الســاعة علــى العديد من الميزات والبرمجيات المتطورة، وعلــى 100 واجهة عرض للتطبيقات، وعلى 
حساسات لقياس معدل ضربات قلب المستخدم، وحساسات وبرامج لقياس معدالت نشاطه اليومي ومراقبة حالته البدنية.

كما جهزتها Realme بمستشــعر SpO2 لقياس معدالت األكســجة في دم المســتخدم، وببطارية بسعة 40 ميلي أمبير 
تكفيها لتعمل ألكثر من 10 أيام، فضالً عن أنظمة لتحديد المواقع عبر األقمار الصناعية.

64



جديد مرايا

كانون الثاني/ يناير 2021 | البنك والمستثمر

ZTE ساعة ذكية من Watch Live
أطلقت شركة ZTE ساعتها الذكية  Watch Live  الجديدة. 
وأوضحت الشــركة الصينية، أن ساعتها الذكية الجديدة من 
الفئة منخفضة الكلفة وتمتاز بتشــغيل جيد للبطارية وتشتمل 
على العديد من الوظائف، ومنها قياس معدل نبضات القلب.

ولخفــض كلفــة الســاعة الذكيــة الجديــدة، تخلت الشــركة 
الصينية عن وحــدة تحديد المواقع واتصال شــبكة الـ“واي 
فــاي”، واالتصاالت الهاتفية، ولذلك تعتمد الســاعة الجديدة 
على  الهاتــف الذكي  المقترن بها بـ“البلوتوث 4.2”. ويمكن 
اســتعمال الســاعة الجديدة إلظهار اإلشــعارات من الهاتف 

الذكي، أو التحكم في الكاميرا، أو تشــغيل الموســيقى، كما يمكن للساعة تنبيه المستخدم عند الخمول وعدم النشاط البدني، 
ومراقبة مدة  النوم  وجودته.

وتروج الشركة الصينية لساعتها الجديدة بقدرة مستشعر نبضات القلب على قياس تشبع األوكسجين في الدم، واستعماله عند 
ممارســة األنشــطة الرياضية، وتمتاز الساعة الجديدة بمقاومة رذاذ  الماء  وفقا لمعيار IP68. وتأتي الساعة مزودة بشاشة 
TFT قياس 1.3 بوصة وتعمل بدقة وضوح 240×240 بيكسل ووزنها 35.7 غراما، ويمتد تشغيل البطارية إلى 21 يوماً. 

ولم تعلن الشركة موعد طرح الساعة في  األسواق العالمية  أو أسعارها في أسواق المنطقة العربية.

ماسة تدخل موسوعة غينيس
استطاع صانع المجوهرات  الهند ي هاريش بانسال، تسجيل 
خاتم من تصميمه في موســوعة غينيس لألرقام القياســية، 
من خالل 12 ألفاً و637 ماســة. ولشدة اعتزازه بالجوهرة 
التــي صنعها، رفض الصائغ الهنــدي البالغ من العمر 25 
عاماً، طرحها للبيع. وتزن الجوهرة التي تتخذ شكل زهرة، 
وأطلق عليها اســم “ذي ماريغولــد - خاتم  األزهار “، نحو 

165 غراماً.
وقال بانســال، من والية أوتار براديش في شمال الهند، أن 
الجوهرة التي صممها مريحة ويمكن حملها بســهولة. كما 

أوضح أن صناعة هذا الخاتم كان حلماً بالنســبة له، من كان يدرس تصميم المجوهرات قبل عامين، في مدينة ســوارت 
غــرب الهنــد، المصنفة من أبرز مواقع صناعة األلماس في الدولة اآلســيوية. وقال: لطالما أردت تصميم جوهرة تضم 

أكثر من 10 آالف ماسة، وعلى مر السنوات، استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصراً على هذا الهدف.
وحطم بانســال بخاتمه الجديد الرقم القياســي السابق المدرج في موســوعة غينيس أيضاً في الهند، والعائد لخاتم مرصع 
بـ7 آالف و801 ماسة. وتلقى الشاب عروضاً كثيرة لالستحواذ على هذه الجوهرة لكنه أكد عدم نيته بيعها: ال نية لبيعها 

حتى الساعة، إنها مسألة فخر لنا وهي ال تقدر بثمن.
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كورونا ينعش سوق السلع المستعملة في اليابان
ساهم انتشار فيروس كورونا في اليابان بانتعاش 
ســوق الســلع المســتعملة، حيث ركز الكثير من 
اليابانييــن على ترتيــب منازلهــم والتخلص من 

األشياء التي لم يصبح لها استخدام.
ومــن أكثر المســتفيدين من إقبــال اليابانيين على 
ترتيب منازلهم والتخلص من األشياء المستعملة، 
شركة بايســيل تكنولوجيز، التي تجمع السلع من 
المنازل وتعيد بيعها عبر اإلنترنت أو في مزادات 

تقليدية.
وقالت الشركة، إن معدل الزيارات المنزلية لجمع 
األشــياء التي يرغــب الناس فــي التخلص منها، 

ارتفع 31 % إلى 20990 زيارة في تشرين األول/أكتوبر 2020، مقارنة بالعام 2019، مضيفة أن ثالثة أرباع زبائنها 
في العقد السادس من العمر أو أكبر سنا، ويعرضون ما لديهم من أزياء كيمونو وحقائب فاخرة ومجوهرات للبيع.

كذلك، تحدثت شــركة ميركاري، التي تدير تطبيقاً مشــهوراً لبيع الســلع المســتعملة، عن ارتفاع مبيعاتها في الفترة من 
تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2020، بنسبة 52 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

لبنان بالمرتبة 92 عالميًا في مؤشر التنمية البشرية
المتحــدة  األمــم  برنامــج  نشــر 
التنمية البشــرية  اإلنمائي “تقرير 
2020” الــذي ســجل فيــه لبنــان 
درجة 0.744 على مؤشر التنمية 
الثامنة  المرتبــة  البشــرية، ليحتل 
فــي المنطقــة والمرتبــة 92 على 

مستوى العالم.
وتـم تصنيــــف لبنان كدولــة ذات 

تنمية بشرية عالية.
وسبق  تونس  واألردن في المرتبة 
95 و102 عالميــاً علــى التوالي، 

وجــاءت بعد  الكويت  و الجزائر ، وهما دولتان ذات تنمية بشــرية عاليــة وعالية جداً، على التوالي، واألخيرة في المرتبة 
64 و91 على التوالي.

يشار إلى ان مؤشر التنمية البشرية هو مؤشر مركب يقيس متوسط   اإلنجاز في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية، حياة 
طويلة وصحية، ومستوى معيشي الئق.
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المطعم الذكي األول في كربالء
يتنقل إنســان آلــي بصينية أطباق الطعــام، ويقوم بتوصيــل الطلبات 
للطــاوالت واحدة تلو األخرى، فيما يجلس العمالء في انتظار دورهم 

في مطعم “روبو شيف” الذكي في كربالء في  العراق .
وقال مصمم المشروع وصاحب المطعم مصطفى المختار:  الروبوت  
يمنع االتصال بين العمالء والموظفين ويحد من مخاطر انتقال عدوى 
فيروس كورونا، مشــيراً إلى أن مطعمه الذكي مزود أيضاً بطاوالت 
تفاعليــة تمكن الزبائن من طلب الطعام مــن خاللها، ولعب مجموعة 
متنوعــة من األلعاب خالل فترة االنتظار. ومن خالل هذا المشــروع 
البســيط، يمكن تحقيق التباعد االجتماعي. وأشــار أحد الزبائن إلى أن 
األلعاب وســيلة فعالــة للغاية إللهاء األطفال لحيــن وصول الروبوت 
بأطباق الطعام، مضيفاً أنّه ال يسمح ألطفاله في المنزل باللعب باستخدام 

هواتفهم الذكية أثناء تناول الطعام. وتابع: الفكرة جداً ذكية. واألهم هو عدم جعل األطفال يشعرون بالملل خالل االنتظار.
ويعتبر مطعم “روبو شيف” أول  مطعم ذكي  في المدينة. وقال زبون، أن هذه الفكرة تتيح أيضاً فرصة جيدة للبدء في تناول 
الطعام في الخارج مرة أخرى. وأضاف: المطعم فيه تجربة فريدة. تجربة جديدة من نوعها كالشاشة اإللكترونية والروبوت 

المتحرك الذي يفحص عن بعد إذا أحد مصاب بـ“كورونا”.

العثور على شوكوالتة عمرها 120 عامًا
كشــفت وســائل إعالم في  أوســتراليا ، أن موظفي المكتبة 
الوطنية األوسترالية اكتشفوا ألواح الشوكوالتة في مقتنيات 
الشــاعر األوســترالي الراحــل بانجــو باترســون، وتعود 
الشوكوالتة إلى عام 1900، وهي عبارة عن هدية تذكارية 
قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خالل حرب 

البوير.
وبقاء الحلوى البنية اللون على حالها تقريباً مفاجأة بالنسبة 
إلــى مختبر المكتبة، وقالت المســؤولة في المكتبة الوطنية 
األوسترالية، جينيفر تود: “كانت هناك رائحة ممتعة عندما 
تم فتح عبوة الشــوكوالت. وكتب على ألواح الشــوكوالتة 

أتمنى لك عاماً جديداً وسعيداً. فيكتوريا”.
وصنعــت شــركة “ كادبوري “ الحلوى لصالح القوات البريطانية، بناء علــى طلب من  قصر باكنغهام ، وكانت الكمية ما 

بين 70 و80 ألف رطل.
ويعتقد أن الشــاعر األوســترالي باترســون اشــترى علبة الشــوكوالتة من القوات البريطانية عندما كان مراسالً حربياً 

لصحيفة “ سيدني  مورنينغ هيرالد”.
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أهم 8 اكتشافات علمية في 2020

أول أجنة التيرانوصور:
كشــف الباحثون بقايا تيرانوصورات صغيــرة جداً لدرجة 
أنها لم تتحــرر من بيضها، وجاء االكتشــاف مــن موقعين 
مختلفين، وكشــف تحليــل بقايا يتــراوح عمرهــا بين 71 
و75 مليون عام، أن التيرانوصورات بدت صغيرة بشــكل 

مدهش، ويقدر طولها بثالثة أقدام، تقريباً بحجم كلب الش
يواوا، ولكن بذيل طويل جداً.

:Betelgeuse حل لغز سلوك نجم
عادة ما يكون هذا النجم مــن بين ألمع النجوم في الســماء، 
ولكن في كانون األول/ديسمبر 2019، خفت بريقه الساطع 
بشــكل غامض. وأثار هذا التغيير حيرة العلماء، وفي آب/

أغسطس 2020 الماضي، أعلنت وكالة ناسا تفسيرها لهذه 
الظاهرة. وكشــفت المالحظــات بفضل  تلســكوب  “هابل” 

أقدم مادة على كوكب األرض:
قبل مليارات السنين من ظهور شمســنا، ألقى نجم يحتضر 
الغبار في  الفضــاء ، وعثر على جزء منه ليكــون أقدم مادة 
وجدت حتى اآلن على كوكبنا. واندمــج الغبار مع صخور 
أخرى داخل ما ســيصبح نيزك مورشيســون الــذي أضاء 
فوق  أوستراليا  في أيلول/ســبتمبر 1969 عندما اقترب من 
األرض. ووجد تحليل جديد لهــذه الصخور القديمة حبيبات 
غبار نجوم يتراوح عمرها بين 4.6 مليارات عام وما يقرب 

من 7 مليارات عام.

طنين مجهول على المريخ:
في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وصلت مركبة فضائية إلى 
سطح المريخ، وعادت أخيراً ببعض ما كشفته إلى األرض، 
وأثار فضول الباحثين الطنين الذي تردد صداه بنبرة أعلى 
من معظــم األصوات الطبيعيــة علــى األرض، ولم يتمكن 

العلماء من تحديد سبب هذا الطنين.

لم تمنع أزمة “كورونا” في 2020 الباحثين من التوصل إلى اكتشافات مهمة من شأنها أن تساهم 
في تقدم وتطور البشرية. وفي ما يلي مجموعة من أهم االكتشافات العلمية في 2020:
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الحمض النووي للديناصورات:
حقق الباحثون قفزة هائلــة إلى األمام في دراســة الحمض 
النووي المتحجر للديناصورات، وأثناء دراســة الحفريات 
المحفوظة التي يزيد عمرها عن 70 مليون عام، حدد فريق 
البحث الخطوط العريضة للخاليا، واألشكال التي قد تكون 
صبغيات، والعديد من النوى المحتملــة، الهياكل التي تضم 

الحمض النووي.

أقدم جمجمة لإلنسان المنتصب:
بدت قطع الجمجمة المســتخرجة من الصخور في شــمال 
غرب جوهانســبرغ في  جنــوب إفريقيا  في البدايــة وكأنها 
جمجمة قرد، ولكن عندما جّمع جيســي مارتــن وأنجيليني 
ليس، وكالهمــا طالب فــي جامعة التــروب في أســتراليا 
القطع، أدركا أنهما يحمالن أول جمجمة لإلنسان المنتصب 
حوالى مليوني عام، وتمثل أقدم بقايا لإلنسان.عثر عليها في جنــوب إفريقيا. ويعود تاريــخ الجمجمة إلى 

الفضائي أن النجم أرسل على األرجح نفثاً فائقاً من البالزما 
برد أثنــاء خروجها للخارج، فتشــكلت ســحابة مــن غبار 

النجوم يمكنها حجب ضوء النجم.

تفاصيل آخر وجبة لديناصور مدرع:
اكتشــف الديناصــور المدرع فــي 2011 من قبل مشــغل 
معدات ثقيلة في منجم الرمال النفطيــة في ألبرتا. وفي هذا 
العام، أثار هذا الكائن مزيداً من اإلثارة عندما كشف تحليل 
أن وجبته األخيرة كانت محفوظة أيضــاً في بطنه. وبينت 
التحاليل أن الديناصور المدرع تناول نوعاً من الســرخس 
ضمن مجموعة متنوعة من النباتات قبل ســاعات فقط من 

نفوقه.

نهاية ثاني أكبر انتشار إليبوال :
في 25 حزيران/يونيو، أعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية 
ثاني أكبر انتشــار إليبوال، الــذي أصاب أكثــر من 3480 
وقتل ما يقرب من 2300 شخص. وإيبوال هي حمى نزفية 
تتميز بمجموعة مــن األعراض، بينها النزيــف، والحمى، 
وآالم المعدة، والضعف والطفح الجلدي، وتنتشر باالتصال 

المباشر بالمصاب، أو بسبب دم حيوان، أوسوائله.
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ابتكار يخبرك متى يجب التوقف عن استخدام الكمامة
طورت شركة إنسيغنيا تكنولوجيز، الصقة يتغير لونها عند وضعها 
علــى الكمامات واســتخدامها لمــرات عدة، لتســهيل معرفة الوقت 
المناســب للتخلــص مــن الكمامة التي تســتخدم على نطاق واســع 
كأحــد أفضل اإلجراءات الوقائية مــن فيروس  كورونا. وتعتمد هذه 
الالصقات على سلسلة من األصباغ الذكية وأنواع الحبر التي يتغيّر 
لونها مع تعّرضها لثاني أكســيد الكربــون. وطورت الالصقة التي 
وضعت على جهاز واق في مختبر الشركة في غالسكو االسكتلندية.

وقال المهندس في الشــركة غراهام ســكينر: عندما بدأ الوباء ينتشر وســاد التباس بشأن الوقت المناسب لرمي الكمامات، 
قّررنا استخدام هذه التكنولوجيا لتطوير الصقة يتغيّر لونها توضع على قناع أو قميص طبي. ويشغّل المؤّشر وقت وضع 
الالصقة على جهاز واق. وهو يكون أصفر في البداية ثم يتحّول لونه تدريجاً إلى األزرق بعد 4 إلى 6 ساعات. ويمكن إعادة 

استخدام الالصقة إذا كانت الكّمامات متعدّدة االستخدامات. وأثبتت البحوث العلمية فائدة الكمامات للوقاية من “كورونا”.
وأظهرت دراسة قام بها باحثون من جامعة أدنبرة، أن شخصا يقف من دون كمامة على بعد مترين من شخص يعطس هو 
معرض لخطر العدوى أكثر بعشرة آالف مرة من شخص يرتدي الكمامة ويقف على بعد نصف متر من الشخص العاطس. 
وشــدّد عالم الفيزياء في جامعة إدنبره في  اســكتلندا ، إنياتسيو ماريا فيوال، على أهّمية الكّمامات للحدّ من انتشار الفيروس، 

مشيرا إلى أن المجال بات متاحا لالبتكار في استخدام هذه األقنعة الواقية.

روبوت يجري أول عملية جراحية في أوكرانيا
شــهد أحد مستشــفيات الطوارئ الســريرية 
في مدينــة لفيف غرب  أوكرانيــا  أول عملية 
اح يســمى “  جراحيــة يقــوم بها  روبوت  جرَّ
دافنشــي “، وقــال مدير مستشــفى الطوارئ 
الســريرية أوليج سامشــوك، في تصريحات 
نقلتها وكالة أنباء أوكرانية، “أجرى الجراح  
الروبوتي دافنشي أول عملية جراحية له في 
مستشفى الطوارئ الســريرية بلفيف، وكان 

قادراً على إزالة فتق في الحجاب الحاجز”.
وأوضح سامشوك، أن المريض الذي خضع 

للعملية يبلغ 50 عاماً، وهو من سكان منطقة لفيف واشتبه األطباء في إصابته بنزيف في الجهاز الهضمي، وأظهر الفحص 
وجود ثقب كبير جداً بين تجويف البطن والصدر.

وكان الروبوت على بعد عدة أمتار من المريض أثناء العملية، وقامت كاميرته ببث الصورة إلى المسعفين الذين بدورهم 
يتحكمون في أذرع الروبوت األربعة من مسافة بعيدة. ووفقاً لمدير المستشفى، قضى الروبوت دافنشي على المشكلة بشكل 

ال تشوبه شائبة، كما أجرى جراحة تجميلية للمريض.
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جهاز آلي يخفض تكاليف الكشف عن كورونا
أطلقت شركة شيمادزو - Shimadzu اليابانية لتصنيع 
 AutoAmp المعدات الدقيقة، جهــازاً آلياً حديثاً يدعى
قــادر على تحليل العينات للكشــف عن فيروس كورونا 
الجديد )كوفيد - 19(، وثمنه أقل بكثير من ثمن األجهزة 

التي تُباع من قبل الشركات األخرى.
وقالت الشــركة، إن ثمن الجهاز الجديد الذي يكشف عن 
الفيروس بطريقة تفاعل البلمرة المتسلسل - PCR يبلغ 
نحــو 2 مليون ين )20 ألف دوالر أميركي(، حيث تُباع 
األجهــزة المماثلــة حول العالم بســعر 4 مليون ين على 
األقــل )40 ألف دوالر أميركي(، وهو األمر الذي يرفع 
أســعار اختبارات الفيروس في بعــض الدول ويُصعب 

على المســتشــفيات الصغيرة الحصول على مثل هذه األجهزة الباهظــة.
وتأمل الشركة أن تبيع من جهازها اآللي بالكامل 3,000 قطعة في العام األول، من أجل توفير خيار أرخص ثمناً بالنسبة 

للمستشفيات الصغيرة غير القادرة على شراء مثل هذه األجهزة إلجراء اختبارات الكشف عن كوفيد - 19.
يُذكر أن جهاز AutoAmp الجديد قادر على تحليل 4 عينات في آٍن واحد ويبلغ ارتفاعه 66 سنتم وعرضه 30 سنتم.

ترشيد استخدام التكنولوجيا كفيل بتقليل االنبعاثات الضارة
خلصت دراسة حديثة أعدها علماء في الجمعية العلمية في بريطانيا، 
إلى أن متابعة أي عرض برنامج تلفزيوني بصورة عادية الوضوح 
قد يوفر قليالً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ويتسبب عرض 
لقطة فيديو بصورة فائقة الجودة على شاشة هاتف بإطالق 8 أضعاف 

كمية الغازات التي تطلق في حالة استخدام الصورة العادية.
وحث معدو الدراسة منصات العرض والمشرعين على وضع قيود 
على درجة وضوح الصــورة المعروضة وجعل “درجة الوضوح 
العادي” هي المتاحة باألساس. ويقدر التقرير أن التكنولوجيا الرقمية 

تتســبب بنســبة 1.4 - 5.9 من الغازات المنبعثة في الجو. وهناك وســيلة أخرى لتوفير انبعاث الغازات وهي تعطيل بث 
الصورة في حال كان المســتخدم يريد االســتماع فقط، بحســب الدراســة. وقال فريق العمل الذي أعد الداسة، إن خطوات 
بسيطة كهذه كفيلة بتوفير 5 % من الغازات المنبعثة بسبب البث، وهي الكمية التي يمكن توفيرها عن طريق استخدام الطاقة 

الخصراء لتشغيل خوادم موقع يوتيوب. وتحث الدراسة على استخدام أجهزة الهاتف لفترة أطول قبل استبدالها.
وقالت البروفيسورة كورين لو كير، وهي إحدى المشاركات في الدراسة، من جامعة إيست أنغليا لبي بي سي نيوز، الحقيقة 
إن التكنولولجيا الرقمية تشكل جزءاً يسيراً من االنبعاث مقارنة بما يتسبب به الطيران ولو مرة واحدة في السنة مثالً، لكن 

أي كمية من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون نوفرها مهمة.
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قمر اصطناعي لتعزيز مكافحة الكوارث الطبيعية
نجحت وكالة استكشــاف الفضاء اليابانية )جاكســا( بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي 
للصناعات الثقيلة في إطالق قمر صناعي جديد سيمنح البالد قدرةً أكبر على مكافحة 
الكوارث الطبيعية المدمرة. وأطلق القمرفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من مركز 
تانيغاشيما للفضاء الواقع في محافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان. وقالت الوكالة، 
إن القمر الصناعي الجديد ُصمم ليســهل نقل المعلومات التي تُجمع بواســطة أقمار 
صناعية مخصصة لالســتطالع توجد فــي مدار األرض بالفعــل، وهو األمر الذي 

سيعزز القدرة على توقع الكوارث الطبيعية ويُسرع عملية االستجابة لها.
 H2A وتســتخدم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - عادةً - صاروخ من طراز
إلطالق األقمار الصناعية اليابانية واألجنبية إلى الفضاء، وكانت قد أطلقت الشركة 
بالنيابــة عن الحكومة اليابانية عدداً مــن األقمار الصناعية المخصصة لجمع بيانات 
الطقــس خــالل العقود الماضية. وقالــت الوكالة، إن القمر ســيبدأ بإجراء اختبارات 
متتالية هدفها تجربة عملية نقل البيانات التي تُجمع من قبل أسطول األقمار الصناعية 

االســتطالعية. وفي الســابق اعتادت وكالة الفضاء اليابانية وغيرها من الوكاالت الحصــول على المعلومات من األقمار 
الصناعية في إطار زمني محدود عندما تواجه األقمار الصناعية المستقبالت على األرض، ولكن القمر الصناعي الجديد 

سيسمح باستقبال ُحزمة أكبر من المعلومات، في إطار زمني أكبر من السابق ويجعل من االتصال مرناً بصورة أكثر.

الذكاء اإلصطناعي يقود بالونات اإلنترنت في المناطق النائية
أصبح بإمــكان البالونات الضخمة التي أنتجتها شــركة 
Loon للعمــل كأبــراج اتصــاالت عائمة فــي المناطق 
النائيــة، أن تبقى في الهواء لمئــات األيام، بفضل طيار 
ذكــي اصطناعي ابتكرته “ غوغل  ولــوون”، إذ أنتجت 
“لوون”، التابعة لمجموعة غوغل، بالونات بحجم ملعب  

التنس  مليئة بالهيليوم، يتم إرسالها إلى طبقة الستراتوسفير، 
وذلك لنقل إشــارات  اإلنترنت  مــن المحطات األرضية 
إلــى  الهواتف الذكية  واألجهزة الشــخصية األخرى مثل 
األبراج الخلويــة تماماً. لكن على ارتفاع الـ20 كيلومتر 

في الهواء، فإنه من الصعب إبقاء هذه البالونات الضخمة في وضع ثابت، ألنها يمكن أن تبتعد عن مسارها بسهولة، ولكّن 
اتحاد الباحثين في “لوون” و“غوغل” نجح في إنشاء وحدة تحكم ذكاء اصطناعي يمكنها مواجهة  الرياح  القاسية في طبقة 

الستراتوسفير، عن طريق إطالق الهواء للهبوط أو إضافته للصعود، وركوب التيارات الجوية في االتجاه المطلوب.
يذكر، أن المســؤولين عن مشــروع Project Loon التابع لشــركة Alphabet المالكة لـ“غوغل”، أعلنوا أن مناطيدها 
المطورة فى إطار المشروع بدأت تقديم خدمات اإلنترنت التجارية في  كينيا ، واستطاعت توفير خدمات اإلنترنت لنحو 35 

ألف شخص عبر شبكات 4G السلكية.
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عالج للكوليسترول من دون عوارض جانبية
أعلــن رئيــس قســم القلــب في مستشــفى ســان كارلو، 
فرنشيســكو بوتســار، أنه في مطلع عام 2021 سيدخل 
األســواق األوروبيــة عقــاران مــن كبــرى الشــركات 
اإليطالية، يساهمان في السيطرة على الكوليسترول من 
دون عــوارض جانبية كما هو الحال مع األدوية الحالية 

.Statins المرتكزة على
ولفت إلى أن العالج الجديد سيشــكل منعطفاً إيجابياً في 
الســيطرة على الكوليســترول، أكبر المشاكل الصحية، 
منه ما يرتبط بالشيخوخة ومنه ما هو وراثي، وسيجنب 

العــالج المرضى تصلب الشــرايين أي ضيق األوعية الدموية التي تحمل األوكســيجين والمغذيــات من القلب إلى بقية 
الجسم، وسببها األساسي تجمع الدهون والكولسترول.

وقال: منذ الســبعينيات والطب يســتخدم اللســتيتينات )Statins( التــي تخفض خطر اإلصابة والوفــاة بأمراض القلب 
بنسبة 28 %، لكن العالج له عوارض جانبية تجنب استخدامه من قبل الكثيرين. للعالج الجديد فعالية أفضل بكثير وال 
عوارض جانبية له. فهو عالج بديل يساعد بشكل فعال على زيادة خفض مستويات الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر 

اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وال عوارض جانبية له.

حذارِ من تناول كّميات كبيرة من العسل
حــذرت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة زهرة بافلوفا، من تناول 
كميات كبيرة من العســل، ألنه قد يســبب مشكالت صحية خطيرة. 
وقالت: العســل مادة ذات سعرات حرارية عالية، ارتفاع نسبة سكر 
الفركتــوز فيه، يؤدي إلى مــرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو 
يحفز الشــهية، ألنه يحجب مســتقبالت هرمون الليبتين المســؤول 
عن الشــعور بالشــبع. وأضافت: مــن الصعب اليــوم العثور على 
عسل نظيف أنتج بأمانة له خصائص سحرية، وذلك بسبب مبيدات 
اآلفات، التي تســتخدم على نطاق واســع ما يؤدي إلى موت النحل، 

وتوجد أنواع كثيرة وكميات كبيرة من العسل في المتاجر. ولكن ال توجد أعداد النحل التي يمكنها إنتاج هذه الكميات. وال 
بأس إذا استخدم السكر في إطعام النحل. ولكن المبيدات تستخدم منذ فترة طويلة، وبالتأكيد استخدمت في الحقول التي يطير 
فيها النحل أيضا، فما الذي نحصل عليه في النهاية؟ بالتأكيد لن نحصل على منتج للعالج. وحذرت بافلوفا الشخص السليم، 
من تناول العسل يومياً بكميات كبيرة. وقالت: بين فترة وأخرى استقبل مرضى السكري، الذين يعتقدون لسبب ما، يمكنهم 

تناول العسل، وأكثر من هذا، يعتقدون أن تناول العسل يحسن حالتهم الصحية. إن هذا وهم خطير قد يؤدي إلى غيبوبة.
وتشــير الخبيرة، إلى أن العســل الجيد، مادة مطهرة جيدة ومجدد ممتاز، فمثالً في حالة التهاب الحلق، يجب عمل غرغرة 

جيدة ومن ثم وضع ملعقة صغيرة من العسل في الفم وامتصاصها ببطء، حينها يظهر تأثيره اإليجابي.
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10 تطبيقات للحفاظ على الصحة النفسية

وطرقاً لتحسين الصحة العاطفية.
Sanvello

تدور اهداف هذا التطبيق حول إنشــاء مجتمع ومكان يمكن للمرض 
اللجــوء إليه، ويوفر 4 طــرق لدعم األفــراد، ما يتيح للمســتخدمين 
المرونة في نوع العالج الذي يبحثون عنه وتشــمل: الرعاية الذاتية، 
وعدم األقــران، والتدريــب، والعالج. وهــو تطبيق مجاني بشــكل 
عام مع إمكانية الوصول إلــى المزيد من الخيارات عند االشــتراك 

المدفوع.
Betterhelp

يوفر هذا التطبيق أكثــر من 10 آالف معالج نفســي يمكن التواصل 
معهم، وهناك معالجين متخصصين فــي توجيه البالغين و المراهقين  

وحتى  األزواج .
Headspace

هو تطبيق تم إنشــاؤه لتوفير الدعم النفســي لمن هم في أمس الحاجة 
إليه، ويوفر سلســلة مــن التمارين لمســاعدتك لدعم صحة الجســد 
والعقل، كما يمنحك البيئة التي تحتاجها للنوم أو االســترخاء بشــكل 

أفضل، والتأمل إلدارة مشاعرك وأفكارك بشكل أفضل.
Happify

هــو تطبيق عالجــي مصمــم لمســاعدتك فــي التغلب علــى التوتر 
والتحديات واألفكار السلبية من خالل التكتيكات القائمة على األدلة. 
ويهــدف التطبيق إلى كســر العــادات القديمة عن طريق اســتبدالها 

بعادات أفضل وأقوى.
Youper

يســتخدم هذه التطبيق تقنيات الذكاء االصطناعــي التي تم تطويرها 
بواسطة فريق من األطباء والعلماء و المهندسين . وبشكل عام، يمكن 
أن يســاعدك التطبيق فــي التركيز، وتغييــر حالتــك المزاجية عبر 
لمشاعرك الشخصية.االستفادة من المحادثات السريعة والبســيطة، ويوفر لك فهماً أعمق 

Moodfit
هو تطبيق يركز على تحســين حالتك المزاجية، بحيث يمكنك تحديد 
أهداف يومية، واســتخدام أدوات مختلفة لتحســين حالتك المزاجية، 
وتلقي رؤى حــول ما يرفع من حالتــك المزاجية وما الــذي يؤذيها. 
ويمكن لهذا العالج التطبيق أن يساعد في تتبع حالتك المزاجية ويقدم 
تذكيرات وفهم كيف يؤثر  النوم  وممارسة الرياضة عليك وممارسة 

تمارين التنفس والعديد من الميزات األخرى.
Calm

هو تطبيق مبني على تقليل التوتر وتحســين النوم وتحســين حياتك 
بشــكل عام، ويوفر مجموعة متنوعــة من الخيــارات لالختيار من 
بينها: التأمل: يعلمك التأمل و/أو الدخول في حالة تأمل - النوم: يوفر 
لك طرقاً للنوم المريح واالســتيقاظ بنشاط - الموســيقى: تساعد في 
االسترخاء والنوم والتركيز - المشــاهد: تمنحك مشاهد من الطبيعة 

واألصوات لمساعدتك على االسترخاء والتركيز.
MoodMission

هو تطبيق يســاعد فــي التغلب على القلــق و االكتئــاب ، ويركز هذا 
التطبيق بشكل أكبر على العالج من خالل الســماح لك بالتعامل مع 
هذه الجوانب، ويقــدم لك مهامــاً مختلفة لتكملهــا وتقربك من عيش 

حياة أكثر سعادة وصحة.
Talkspace

الفكرة من وراء هذا التطبيــق هي تحقيق التواصــل بينك وبين أحد 
المعالجين النفسيين، ويختلف هذا التطبيق عن غيره بوجود شخص 
يوجهك ويســاعدك على تحديد جوانــب أعمق من نفســك قد تكافح 

التطبيقات األخرى للعثور عليها.
Larkr

هو تطبيق عالجي آخر يوفــر موارد عدة للمرضى، وهو مناســب 
لألشــخاص الذين يعانون من االكتئاب، ويســمح لــك بإحضار عدة 
أشــخاص إلى مكالمة الفيديو، ويوفر أيضاً إرشــادات يومية للتأمل، 

الحديثـة في  التكنولوجيـا  تســاعـد 
إدارة الصحة النفسـية بكفاءة عاليـة، 
التي  التطبيقات   وذلك بفضل بعــض  
تقدم آليات ونصائح تغني عن الطبيب 
النفـسي. ونذكر في مـا يلي مجموعة 

تطبيقات:
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تغريدات “تويتر” على “سناب شات”
أتاحــت منصة “ تويتر ” إمكانية نشــر  التغريدات  

الخاصة على أحدى المنصات المنافسة لها.
وكشــفت “ تويتــر ” عن تقنية جديدة تســمح ألول 
مرة بنشــر تغريدات مباشرة عبر منصة التراسل 

الفوري “ سناب شات “.
وكان في الســابق لزاماً على الشــخص أن يلتقط 
“لقطــة شاشــة” لنشــر تغريداتــه عبــر منصــة 
التراســل المصور “ســناب شــات”، ولكن حالياً 
يمكن مشــاركة تغريدته مباشرة من دون الحاجة 

إلى تحويلها إلى صورة.
وبات التحديث متاح حالياً لمستخدمي “تويتر” عبر هواتف “آيفون” واألجهزة العاملة بنظام تشغيل iOS، ووعدت بأن 
تمدها ألجهزة “آيفون” في القريب العاجل. ويمكن للمستخدمين بعد مشاركة تغريداتهم عبر “سناب شات” تحويلها إلى 

صورة عبر التطبيق وإضافتها إلى قصصهم.
كما أشارت منصة “تويتر” إلى أنها تختبر إمكانية نشر التغريدات عبر قصص “ إنستغرام “ أيضا بنفس اآللية المستخدمة 

مع “سناب شات”.

6G نوكيا” تقود مشروع األوروبي لشبكات“
تقود شــركة  نوكيا  مجموعة من الشركات والجامعات 
في المشــروع الالسلكي الممول من  االتحاد األوروبي  
المســمى Hexa-X للمساعدة في إطالق الجيل الجديد 
 .6G مــن شــبكات االتصــاالت المحمولــة المســماة
وتضم المجموعة شركات، مثل “ إنتل” و“ ســيمنس” 
و“إريكســون” و Orange  وTelefonica SA، إلى 
جانــب جامعة أولو وجامعــة بيزا، وذلك وفقــاً لقائمة 

العضوية.
وبدأ التحضير لتطويــر 6G بعدة مناطق حول العالم، 
بالرغم من أن نشــــر شــبكات الجيل الخامس ال يزال 

فــي مهده، وتقدم 100 شــركة اتصــاالت في جميع أنحاء العالم الخدمــة في بعض المناطق المحــدودة. وباإلضافة إلى 
Hexa-X بقيــادة “نوكيا” في  أوروبا ، هنــاك Next G Alliance وO-RAN Alliance في  الواليات المتحدة ، كما 

.6G تمول  الحكومة الصينية  أيضا مجموعة لتطوير تقنيات
ومن المتوقع أن تســتخدم تقنية 6G بدءا من عام 2030 الموجات الفائقة التردد من فئة تيراهيرتز، مع توفيرها اتصاالً 

متقدما يمكن أن يربط التكنولوجيا يجسم اإلنسان ودماغه، باإلضافة إلى التصوير الهولوغرافي في الوقت الفعلي.
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خرائط “غوغل” تتبع خطواتك عبر صورك
عززت “خرائــط  غوغل “ ميزة خطها الزمنــي لتضمين بعض صورك 
المفضلــة لمســاعدتك على اســتعادة أي يــوم تختاره. وأطلــق المخطط 
الزمني ألول مرة في 2015، وهو يســمح لمســتخدميه بإلقاء نظرة على 
رحالتهم، بما فيها العطالت التي ربما اعتمدوا فيها على الخرائط للعثور 
على وجهاتهم. ومع أحدث إصدار لصور “غوغل”، جلبت الشركة ميزة 
الجــدول الزمني من “خرائط غوغــل” إلى برنامــج إدارة الصور فيها، 
وســيتمكن المستخدمون من تتبع خطواتهم باســتخدام بيانات الموقع التي 
يخزنها “غوغل” لمساعدتهم في العثور على الطرقات، أو وضع عالمة 

على صورة في موقع معين لنشرها على وسائل التواصل االجتماعي. ويمكن العثور على الميزة الجديدة بالنقر على أيقونة 
البحث في الجزء العلوي من تطبيق صور “غوغل”، ثم على أيقونة الخرائط الخاصة. وستتمكن صور “غوغل” من رسم 
خريطة للصور من مكتبتك على جدول زمني على غرار “خرائط غوغل”، إذا سمحت لهاتفك الذكي بحفظ بيانات إعادة 
تحديد الموقع عند الضغط على الغالق أو إضافة بيانات الموقع يدوياً في صور “غوغل”. ويمكن لـ“غوغل” أيضاً تحديد 
مكان التقاط الصورة تقريباً استناداً إلى معالم يمكن التعرف عليها في الصورة، فعلى سبيل المثال، يفهم  الذكاء االصطناعي  
مكان  برج إيفل ، أو ما يبدو عليه مبنى “إمباير ستيت” من جميع الزوايا. ويؤدي النقر على المسار إلى إظهار لوحة إعدادات 

يمكنها تعطيل الميزة. ويمكن أيضاً تعطيل هذه الخريطة التفصيلية باستخدام أيقونة ذات 3 نقاط أعلى يمين الشاشة.

“سامسونغ” تعلن عن الهواتف التي سيتم تحديثها إلى أندرويد 11
تعتزم شركة  سامسونغ تحديث جميع  
الهواتــف الذكية  و األجهــزة اللوحية  
الحاليــة تقريباً إلى نظام التشــغيل “ 

أندرويد  11” في عام 2021.
وأول هواتــف الشــركة مــن طراز 
“غالكسي إس 20” و“غالكسي إس 
+20” و“غالكســي إس 20 أولترا” 
ســتحصل على نظام “ أندرويد 11 ” 

في البداية.
ومن ثم ســتلحقها الهواتف التالية من 

“سامسونغ”:
Galaxy S10 - Galaxy S10+ - Galaxy S10 Lite - Galaxy Note 10 - Galaxy Note 10+ - Gal-

.axy Note 20 - Galaxy Note 20 Ultra - Galaxy Z Flip - Galaxy Z Fold 2
وتخطط الشــركة إلصدار تحديث مســتقر ألنظمة “أندرويد” لنماذج مختلفة على مدار عام 2021، حيث تلقت أجهزة 

“غالكسي تاب أي 8” آخر تحديث في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2019.
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برنامج يتعقب الموظفين المتكاسلين من “مايكروسوفت”
االختــراع   بــراءات  مكتــب   أشــارت ســجالت 
المتحــدة  لواليــات  ا فــي  التجاريــة  والعالمــات 
األميركيــة إلــى أن شــركة مايكروســوفت  لديها 
برنامــج جديــد يتيح ألصحاب العمــل مراقبة  لغة 
الجســد  لــدى أفــراد طاقم العمــل وكذلــك تعابير 
وجوههم أثناء المقابالت التي تجري افتراضياً أو 

وجهاً لوجه.
ويعطــي البرنامج “عالمــة إنتاجيــة” رقمية من 
800 درجة للشــركات ككل، حسبما قالت صحيفة  

نيويــورك بوســت  في موقعها اإللكتروني، ويتجســس البرنامج بشــكل أساســي على أجهزة كمبيوتــر المكتب إلعطاء 
المديرين اطالعاً على النشاط على مستوى الشركة، وبالتالي معرفة ما هي األجهزة التي يستخدمها الموظفون وكم عدد 
االجتماعات التي يحضرونها على “مايكروسوفت” تيمز، وعدد الساعات التي يقضونها على “مايكروسوفت أوفيس” 

و“سكاي بي”.
ويخضــع  البريــد اإللكترونــي  للتدقيق إلى حد ما وتخضع االجتماعــات الحية أو االفتراضية للرقابة لتعقب لغة الجســد 

وتعابير الوجه والتفاعل في االجتماع بما يعاكس النظر لألسفل إلى هاتفك.

الكلمات األكثر رواجًا على محرك بحث غوغل 2020
أصدرت “غوغــل” قائمة “البحث هذا العــام”، التي تؤرخ 
األشــياء التي كانت األكثر رواجــاً على محرك بحثها والتي 
حدثــت خالل هذا العام الغريب. وتبــرز القائمة أهم عمليات 
البحث الشــائعة لهذا العام، والتي شــهدت ارتفاعاً كبيراً في 
عدد الزيارات خالل فترة مســتدامة في العام 2020 مقارنة 

بالعام 2019.
وبينما حاول الناس فهم الســيل الهائــل من األخبار في العام 
2020، كانــت االستفســارات العالميــة بمــا في ذلــك كلمة 
“لمــاذا” - مثل عبارات “لماذا تــم تأجيل الدوري االميركي 
للمحترفيــن؟” و”لمــاذا بيــع ورق المراحيــض؟” – أكثــر 
الكلمــات التي بُحث عنها هذا العــام مقارنة بالعام الماضي، 

وفقاً لـ”غوغل”.
كما تصدرت عبارات مثل “نتائج االنتخابات” و”فيروس كورونا” قائمة عمليات البحث الشائعة في الواليات المتحدة، 
حيث ســعى الناس للحصول على إجابات حول الوباء القاتل وانتخابات حاســمة استغرقت وقتاً أطول من المعتاد بسبب 

الوباء.
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خطر استخدام شاحن غير مصمم لهاتفك الذكي

تيار الخرج )Current(: يقاس بواحدة أمبير )A( أو ميلي 
أمبير )mA( ويمكن تشبيهه بمســاحة مقطع األنبوب الذي 

يمر عبره الماء.
 )W( تقــاس بواحــد واط :)Power( اســتطاعة الخــرج
ويمكن تشــبيهها بكمية الماء التي يخرجهــا األنبوب خالل 

واحدة من الزمن.
في حال لــم تكن اســتطاعة الشــاحن مدرجة عليــه، يمكن 
حسابها بسهولة بضرب قيمة الجهد والتيار، فالشاحن الذي 

يقدم 5V و2A يمتلك استطاعة 10W وهكذا.

معايير الطاقة المستخدمة
استخدام أي شاحن لشحن الالبتوب الخاص بك. هل يمكنك 

استخدام أي شاحن مع أي جهاز إلكتروني لديه نفس المنفذ؟
بينما تمتلك معظم األجهــزة األخرى منافذ شــحن موحدة، 
أو أنها قريبة مــن أن تكــون موحدة على األقل، فشــواحن 
الالبتوبات ال تزال عالماً مختلفاً للغاية مع شــواحن مختلفة 
تماماً حسب الشركة المصنعة والجيل والفئة التي ينتمي إليها 
كل البتــوب، وفي معظــم الحاالت ســتكون فرصة العثور 
على البتوب آخر يستخدم شاحناً بنفس المنفذ أمراً مستبعداً 

المشكلة الدائمة المرتبطة مع األجهزة اإللكترونية المحمولة 
هي أنها لن تســتمر بالعمل لألبد، بل أنها تحتاج للشحن كل 
مدة من الزمن للسماح لها باالستمرار، وهنا انتقلت همومنا 
من أن أدواتنا اإللكترونية لن تكون متاحة لالستخدام في كل 
مكان إلى هم حمل عدد كبير من الشواحن المختلفة للهواتف 
واألجهزة اللوحية وســواها، وهنا يأتي السؤال األهم ربما: 
هل يمكننــا تقليص فوضى الشــواحن التي نســتخدمها حقاً 

واعتماد عدد أقل منها مثالً؟
وهل هناك خطر من اســتخدام شــاحن غير مصمم لهاتفك 

الذكي أو البتوبك بالتحديد؟
الجواب هنا ليس بســيطاً حقاً بل أنه يتضمــن بعض النقاط 
المثيرة لالهتمام، لذا ســنحاول اإلجابة عنه بأبســط شــكل 

ممكن في الفقرات التالية.

منافذ الكهرباء
أمور يجب فهمها عن الشــواحن قبل بدأ الشرح. هل يمكنك 

استخدام أي شاحن مع أي جهاز إلكتروني لديه نفس المنفذ؟
بالنسبة لشواحن األجهزة اإللكترونية، فهي دائماً ما تستخدم 
التيار المســتمر وليس التيار المتناوب الموجــود في منافذ 
الكهربــاء، وهذا األمــر هو ســبب احتواء الشــواحن على 
كتل كبيرة هي في الواقع محــوالت للتيار من المتناوب إلى 
المســتمر. لكن حتى مع أخذ التيار المستمر بعين االعتبار، 
هناك أمور أخرى يجب النظر إليها أيضاً، حيث ستجد هذه 
المعلومات مكتوبة بخط صغير على جميع الشواحن تقريباً 

وهي:
سنشــرح كالً من هذه القيم بتشــبيهها بأنبوب يجــري الماء 

عبره.
جهد الخرج )Voltage(: يقاس بواحدة فولت )V( ويمكن 

تشبيهه بضغط الماء الذي يمر ضمن األنبوب.

منذ مطلع األلفية وحتى اليوم تغيرت التقنية التي نستخدمها في حياتنا اليومية بشكل هائل، 
لكن هناك هدف لطالما أردناه وال يبدو أنه قد تغير حقاً: نحن نريد ألدواتنا أن تكون قابلة للحمل 
واالستخدام في أي مكان يخطر بالبال، واليوم تظهر نتائج هذا األمر من هيمنة الهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية، باإلضافة إلى تفضيل الالبتوبات على الحواسيب المكتبية، واختيار الموديالت 

األنحف وذات حياة البطارية األطول أكثر من سواها ألنها تسهل علينا استخدامها ببساطة.
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ليس بهذه البســاطة أيضاً، فمع أن الشــحن ســيتم من دون 
مشاكل عادة، فسرعة الشــحن عامل مهم هنا كون شركات 

الهواتف تمتلك معاييراً عديدة مختلفة.
عموماً تدعم جميع الشواحن والهواتف الذكية وضع الشحن 
بتيار 1A و5V، لكن هذا الوضــع بطيء جداً ومن الممكن 
أن يحتاج لساعات طويلة لشحن الهاتف أو الجهاز اللوحي، 
لذا عادة ما تتضمن الهواتــف واألجهزة اللوحية التي تمتلك 
تقنية الشــحن الســريع خيارات أخرى أعلى لكل من التيار 

والجهد المتاح.
المشــكلة هنا هي أن معايير الشحن الســريع ليست موحدة 
بين الشــركات في الواقع، حيث تعمد بعض الشركات لرفع 
الجهد المدعوم، بينما ترفع شركات أخرى التيار فقط، وفي 
بعض الحاالت ترفع قيمة كل من الجهد والتيار معاً. لذا فمع 
أن الشحن بحد ذاته ســيعمل عادة، فال ضمانة لكون الشحن 

السريع سيعمل سوى التجربة.
األمر اإليجابي هو أن بطاريات الهواتــف عادة ما تأتي مع 
دارة حماية خاصة بها ال تسمح إلى بحجم أقصى آمن التيار 
بالمرور، لذا يمكن اســتخدام شاحن ســريع لشحن هاتف ال 
يدعم التقنية حتــى، حيث تقــوم دارة البطارية بتنظيم األمر 

وحماية البطارية من التيار األكبر من اآلمن.

االلتزام بالشواحن
أخيراً يجب التذكير بأن اســتخدام الشــواحن المقلدة أو التي 
تأتي من شركات غير معروفة ليس فكرة جيدة عادة، لذا من 
األفضل االلتزام بالشواحن التي تقدمها الشركات المصنعة 
Anker أو سواها.الكبرى أو الشركات التي تمتلك سمعة جيدة في المجال مثل 

أصالً، وفي حال وجوده فاســتخدامه ليس آمنــاً بالضرورة 
ألن معايير الطاقة المســتخدمة قد تختلف من شــاحن آلخر 

حتى ولو استخدما نفس المنفذ.
وفي حال وجدت شــاحناً يمتلك نفس المنفذ الذي يســتخدمه 
البتوبك، من المهم التأكد من كونه يتوافق معه بالتحقق من 
قيمة الجهد على األقل، فشواحن الالبتوبات تأتي بتنوع كبير 
 21V 19.5 أوV 12 وأخرى تســتخدمV فبعضها يستخدم
أو قيماً أخرى حتى. وفي حال لم يكن الشــاحن يمتلك نفس 

القيمة لديك فمن المهم أال تخاطر وتقوم بتجربته أصالً.
أخيراً من المهم التذكير بان نســبة متزايدة مــن الالبتوبات 
الحديثة قــد تخلت عــن منافذ الشــحن الخاصة بهــا مقابل 
اســتخدام منافذ USB-C الموحدة للشــحن. وفي حال كان 
البتوبك يســتخدم هذا المنفــذ يمكنك االطمئنان واســتخدام 
أي شــاحن آخر يســتخدم المنفذ في الواقع، وحتى شــواحن 
الهواتف من الممكــن أن تفي بالغرض هنــا، لكن يجب أن 
تنتبه إلى أن الشــحن بشاحن هاتف قد يســتغرق 4 أضعاف 
وقت الشــحن المعتاد إن لم يكن أكثــر، وفي معظم الحاالت 
ستحتاج إليقاف الالبتوب عن العمل قبل أن تشحنه بشاحن 

كهذا.

تقنية الشحن
استخدام أي شاحن لشحن جهازك اللوحي أو هاتفك الذكي. 
هل يمكنك استخدام أي شــاحن مع أي جهاز إلكتروني لديه 

نفس المنفذ؟
من حيث المبدأ، يمكنك االطمئنان لكون أي شــاحن لهاتف 
ذكي حديث نسبياً يستطيع شــحن أي هاتف ذكي آخر حتى 
ولو احتجت لتغيير الوصلة المســتخدمة لتناسبه. لكن األمر 
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Vision 5K Super نظارة الواقع االفتراضي الجديدة
أطلقت شــركة “بي ماكــس” الصينية، نظــارة جديدة للواقع 
االفتراضي باسم  Vision 5K Super ، تمتاز بدقة الوضوح 
الفائق ومعدل تنشيط صورة يبلغ 180 هرتز لضمان مشاهدة 
الصورة بسالسة. وتعمل النظارة بدقة وضوح 2560×1440 

بيكسل مع فترة انتقال MTP أقل من 10 مللي ثانية.
وإلــى جانب معدل تنشــيط الصــورة 180 هرتــز، الذي ال 
يزال في المرحلة التجريبية، فإن النظارة تدعم معدل تنشــيط 
الصورة 90 و120 و144 و160 هرتز، ويبلغ مجال الرؤية 

القطري 200 درجة.
وأوضحــت الشــركة أن عمليــة التتبع تتم عــن طريق تقنية 

Steam VR 1.0 وتقنية VR 2.0 Lighthouse، مع دعم مناطق كبيرة تصل إلى 10× 10 متر، ويمكن تركيب وحدة 
ضوئية بشكل الحق لتتبع العين. وتشتمل باقة مرفقات النظارة على وحدة صوتية تركيبية، كما يعمل طقم الراحة المطور 
حديثاً على استعمال نظارة الواقع االفتراضي الجديدة بشكل مريح. ويحتاج المستخدم إلى حاسوب قوي مزود بمعالج “ إنتل  
Core i5-9400” وبطاقة الرسوميات GeForce GTX 1080 Ti أو بطاقات أكثر كفاءة، ومنفذ DisplayPort ومنفذ 

USB 3.0 لتوصيل نظارة الواقع االفتراضي بالحاسوب.

وحدة تحكم ألجهزة “إكس بوكس” الجديدة
  Wolverine V2  أطلقت شــركة ريزر وحــدة التحكــم
ألجهزة األلعاب  مايكروسوفت   إكس بوكس  Series X و
S الجديدة. وأوضحت الشركة األميركية أن وحدة التحكم 
الجديدة توفر لعشاق األلعاب العديد من الوظائف العملية 
 Mecha Tactile Action بفضــل تجهيزهــا بــأزرار
ولوحة D-Pad باإلضافة إلى التصميم المريح لالستمتاع 

باللعب طوال اليوم.
وتروج الشــركة ألزرارها من خالل العمر االفتراضي 

الطويل والمتانة الفائقة، التي تتحمل ما يصل إلى 3 مليون نقرة ومســافة الحركة القصيرة، التي تبلغ حوالى 0.65 ملم، 
وبالتالــي، فــإن وحدة التحكم Wolverine V2 تمتاز بأنها أســرع في تنشــيط األزرار بنســبة 35 % مقارنة بالمفاتيح 

الغشائية التقليدية.
وباإلضافــة إلى المفاتيح الســريعة، تتضمن وحدة التحكم Wolverine V2 اثنين مــن األزرار متعددة الوظائف والقابلة 
 Razer  Controller Setup  للبرمجة، والتي يمكن لعشاق األلعاب تخصيصها حسب المتطلبات الفردية بواسطة تطبيق
Designed for Xbox، كمــا يمكــن إعادة برمجة األزرار الموجودة على الجانب األمامي لتوفير المزيد من التحكم في 

األلعاب. وأعلنت “ريزر” عن توافر وحدة التحكم الجديدة بسعر يبلغ 100 دوالر أميركي.

80



جديد تقنية

كانون الثاني/ يناير 2021 | البنك والمستثمر

تطوير روبوت يمكنه السير والتسلق ونقل األشياء
طور فريق من الباحثين في جامعة نورث ويسترن في والية 
إلينــوي األميركية، روبوتاً مصنوعاً مــن مواد مرنة يمكنه 
السير بسرعة االنسان وتسلق األماكن المرتفعة ونقل األشياء 

من مكان إلى آخر.
و الروبوت  الــذي يصل طوله إلى ســنتيمترات عدة، يمكنه 
الحركة من دون أجهزة معقدة، حيث يتم تنشــيطه بواســطة 
إشــارات ضوئيــة ويتحرك اعتمــاداً على طاقــة المجاالت 
المغناطيسية. ويشبه الروبوت أخطبوط له 4 أرجل، ويمكنه 

العمل داخل خزان ممتلئ بالماء، ما يجعله مثالي ألداء مختلف الوظائف في البيئات البحرية. وقال فريق الدراسة، إن السر 
وراء قــدرة الروبــوت الجديد على التحرك بدقة ومرونة يتمثل في هيكله الداخلي الممتلئ بالماء فضالً عن شــرائح  النيكل  
داخله التي تتمتع بقدرات مغناطيســية، مشــيراً إلى أن المكونات المرنة للروبوت مصممة على مســتوى الجزيئات بحيث 
تتفاعل مع الضوء، ويمكنها أن تحتفظ بالسوائل داخلها أو تلفظها، كما أن لديها درجة الصالبة الكافية للتجاوب بسرعة مع 
المجاالت المغناطيسية. وذكر الفريق أيضاً، أنه عندما يتعرض الروبوت لمجاالت مغناطيسية خارجية، فإن هيكله الداخلي 
يقوم بحركات دائرية من أجل تحريك األرجل وبالتالي الســير من مكان آلخر، ومن الممكن برمجة هذه الحركة الدائرية 

لتوجيه الروبوت لالنتقال من مكان إلى آخر حسب رغبة المستخدم.

Tab P11 Pro الجديد من “لينوفو”
  Tab P11 Pro  طرحت شــركة لينوفو كمبيوترها الجديــد
بســعر يبدأ من 499.99 دوالر أميركي. ويتميز الكمبيوتر 
الجديــد بالمواصفات التالية: يعمل الحاســوب الجديد بنظام 
 OLED التشــغيل “ أندرويد  10”، ويتضمن شاشة من نوع
 Snapdragon بقيــاس 11.5 إنشــاً. وهو يعمل مع معالــج

.5G 730 ثماني النواة، وهو ال يدعم تقنيةG
ويأتــي Tab P11 Pro في نســختين للذاكــرة، حيث يوفر 
اإلصدار األساسي 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 
إلى جانب 128 غيغابايت من مســاحة التخزين، بينما يوفر 

اإلصــدار األعلى 6 غيغابايت من الذاكرة إلى جانب ســعة التخزين البالغــة 128 غيغابايت. ويكلف اإلصدار األعلى 50 
دوالر إضافية، ويمكن إضافة المزيد من السعة التخزينية عبر بطاقات microSD في كال النسختين. ويتضمن الكمبيوتر 
اللوحــي الجديــد مكبرات الصوت الرباعية مــن JBL مع دعم Dolby Atmos للحصول على متعة االســتماع الغامر، 

.USB 3.2 Type-C إلى جانب منفذ Bluetooth  5.0 و Wi-Fi 5 وتشمل خيارات االتصال على
ويحتوي الجهاز على كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل و5 ميغابيكسل في الخلف مع القدرة على التركيز البؤري التلقائي 

.IR والتركيز الثابت على التوالي. فيما يضّم الجزء األمامي كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميغابيكسل مع كاميرا
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تقنية شحن السلكي لهاتف ذكي خالل 19 دقيقة
كشــفت شــركة هواتف صينية، عن تقنية  شحن 
السلكي  يمكنها شحن هاتف ذكي بالكامل خالل 
19 دقيقة فقط، إذ يمكنها ملء بطارية قياســية، 
بســعة 4000 مللي أمبير، إلى 10 % في دقيقة 
واحدة فقط و50 % في 8 دقائق، و100 % في 

19 دقيقة.
وللمقارنــــة، فإن تقنية الشـــــحن الالســـــلكي 
30W Mi، التــي تــم إصدارهــا خــالل العام 
2019، تشــــحن بطارية مماثلة بنســبة 50 % 
فــــي حوالى 25 دقيقــة وإلى 100 % في 69 

دقيقة.
وقالت الشركة، التي تتخذ من العاصمة الصينية  
بكين  مقــراً لها: “من المتوقــع أن يضع إدخال 
 Mi 80W تقنيــة الشــحن الالســلكي الجديــدة

معياراً جديداً ليــس فقط في مجال الشــحن الالســلكي ولكن في الشــحن ككل”.

5G سامسونغ” تطور واحداً من أرخص هواتفها بنظام“
كشــفت بعض الصفحات والمواقع المتخصصة بشــؤون التقنية، أن 
شــركة  سامســونغ تعمل على تطوير هاتف قــد يصبح أحد أرخص 
الهواتف التي أنتجتها لتعمل مع شــبكات 5G. وتبعاً للتسريبات، فإن 
الهاتف الجديد ســيحمل اســم Galaxy A32 5G ، وسيجهز بهيكل 
أنيق من  البالســتيك  والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وشاشة 
OLED عاليــة الدقــة، فيهــا ثقب صغير في منتصفهــا من األعلى 
مخصص للكاميرا األمامية. كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف 
علــى بطارية بســعة 5000 ميلــي أمبير تعمل مع خاصية الشــحن 

السريع، وعلى منفذين لبطاقات االتصال.
وتبيــن الصور التي ســربت لتصميم هذا الجهاز، أن “سامســونغ” 
ستزوده بماسح لبصمات األصابع مثبت على الجانب األيمن لهيكله، 
وعلى منفذ USB Type C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأن الحافة 

السفلية لهيكله ستحوي على مايكروفون ومكبر للصوت.
أما  الكاميرا  األساسية له فستكون على يسار الواجهة الخلفية، وستكون ثالثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 48 ميغابيكسل 

.LED تبعا للتسريبات، وبجانب عدساتها الموضوعة بشكل طولي سيثبت مصباحاً إضاءة مزدوجان من نوع
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أكبر 5 شركات في مجال قطع غيار السيارات

زد إف فريدريشهافن إيه جي
يقع مقر هــذه الشــركة العالمية فــي مدينة فريدريشــهافن 
األلمانية، وهي شــركة تــم تأسيســها عــام 1915، وهي 
متخصصة في توريد أنظمة مخصصة لســيارات الركاب 

والمركبات التجارية.
ويعمل فــي شــركة ZF Friedrichshafen AG ثمانية 
آالف موظف في 120 موقعاً فــي 40 دولة في العالم. وقد 
حققت الشركة إيرادات بلغت حوالى الـ43.1 مليار دوالر 

أميركي في العام 2019.

ثري إم
 ،1902 عــام  األميركيــة  إم”  “ثــري  أسســت شــركة  ت
وهي تقوم بتطويــر وبيع مجموعــة كبيرة مــن المنتجات 
والمــواد في عدة قطاعات بمــا في ذلك الســيارات والبناء 
واإللكترونيات والطاقة والرعاية الصحية، وتدير الشركة 
عملياتها فــي 70 دولة، وتبيــع منتجاتها فــي 200 دولة. 
وحققت الشركة أعمال في قطاع السيارات وحده إيرادات 
بلغت نحــو 9.6 مليــار دوالر أميركي في العــام 2019، 
مليار دوالر أميركي.بينما بلغ إجمالي إيراداتها خالل العام نفســه حوالى 32.1 

فيما يلي قائمة أكبر 5 شــركات في العالم فــي مجال قطع 
غيار السيارات:

مجموعة بوش
هي شــركة ألمانية تأســــست عام 1886، وهي رائدة في 
مجــال التكنولوجيــا والخدمــات، يعمــل بها 400 ألــــف 
موظف، ولديهــا 440 شـــركـــة فرعية في 60 دولــــة، 
وبلغــت إيراداتها نحــو 92 مليــار دوالر أميركي في عام 

.2019

كونتيننتال إيه جي
هــي شــركة ألمانيــة تأسســت عــام 1871، متخصصة 
في تطويــر حلــول وتقنيات المركبــات وحركــة المرور 
والنقل، بما في ذلك تقنيات الســالمة مثل أنظمة مســاعدة 
الســائق المتقدمة، وأنظمة المكابح الهيدروليكية، وأنظمة 
السالمة الســلبية وأجهزة االستشــعار. ويبلغ عدد موظفي 
“كونتيننتال إيه جــي” حوالى 240 ألــف موظف، ولديها 
عمالء في 59 دولة وســوق، وبلغــت إيراداتها خالل عام 

2019 نحو 52.6 مليار دوالر أميركي.

دينسو
تأسســت “دينســو” في عام 1949، وهي شــركة عالمية 
يقع مقرهــا فــي مدينــة كاريــا اليابانيــة، وتقــوم بتوريد 
األنظمة الحرارية واإللكترونية والكهربائية للشركات في 
جميع أنحاء العالم، وهــي واحدة من شــركات قطع غيار 
الســيارات الرائدة في مجــال القيــادة الكهربائيــة واآللية 
والمتصلة، ويعمل بها 170 ألف موظف، وتدير عملياتها 
فــي 35 دولة ومنطقــة، وقد بلغــت إيراداتهــا حوالى 48 

مليار دوالر أميركي في العام 2019.

تتنافس العديد من الشركات لتنال حصتها في صناعة قطع غيار السيارات، تلك الصناعة الضخمة 
التي بلغت قيمتها نحو 380 مليار دوالر  أميركي في عام 2019.

الدمج واالستحواذ خالل السنوات  العديد من عمليات  د شهدت صناعة قطع غيار السيارات  ق و
األخيرة، حيث قامت الشركات بتوحيد أعمالها أو إنشاء أقسام جديدة، مما يمكنها من التواجد في 

السوق بشكل أكبر.
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طوكيو ستحظر بيع السيارات العاملة بالبنزين
أعلنــت محافظــة  طوكيــو ، كويكي 
يوريكـــو، أن  العاصمــــة اليابانيــة  
ســتحظر بيع  الســيارات  التي تعمل 
بالبنزين الجديدة بحلول عام 2030، 
والدراجــات النارية العاملة بالبنزين 
في عــام 2035. وتعــد تلك الخطوة 
جــزءاً مــن جهــود المدينــة لتحقيق 
صافــي إنبعاثــات صفــري لغازات 
اإلحتبــاس الحــراري بحلــول عــام 

.2050
وقالــت يوريكو: إن المــدن الكبرى 

تتحمل مسؤولية قيادة الطريق في تعزيز الجهود العالمية للحد بشكل فعال من انبعاثات تلك الغازات. وأكدت أن الهدف 
هو أن تصبح كافة السيارات المباعة في طوكيو تعمل بالكهرباء، بما في ذلك خاليا  الوقود ، والسيارات الهجينة. 

يذكــر أنه من المتوقــع أن تعلن وزارة الصناعة اليابانية حظراً مماثالً على الســيارات التي تعمل بالبنزين، إعتباراً من 
منتصف العقد المقبل.

الشركات األكثر مبيعًا للسّيارات في لبنان
أظهرت إحصاءات جمعيّة مســتوردي الســيّارات، تراجع 
مبيعات الســيّارات الجديدة في لبنان إلى 235 ســيّارة خالل 
شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، مقارنةً بـ321 سيّارة 
في شــهر تشــرين األّول/اكتوبر 2020، و460 ســيّارة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2019. أما على صعيٍد تراكمي، فقد 
إنخفضت مبيعات السيّارات الجديدة بنسبة 73.21 % خالل 
األشهر الـ11 األولى من 2020، إلى 5.702 سيّارة، مقارنة 

بـ21.285 سيّارة في الفترة نفسها من 2019.
ويُعزى التراجع في المبيعات إلى النقص في السيولة بالدوالر األميركي في القطاع المصرفي والقيود التي تّم فرضها على 
الســحوبات بالعملة األجنبيّة ما أعاق عمليّات بيع الســيّارات الجديدة، حيث أّن شروط المبيع الجديدة لدى وكالء السيّارات 
تفرض تســديد جزء من ســعر المبيع نقداً بالدوالر. وتراجعت مبيعات الســيّارات اليابانيّة بنســبة 79.41 % إلى 1.725 

سيّارة، والكوريّة بنسبة 81.61 % إلى 980 سيّارة، فاألوروبيّة بنسبة 60.44 % إلى 1.909 سيّارة.
وبيّنت اإلحصاءات أّن السيّارات األوروبيّة الصنع قد تََصدََّرت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان، بحيث بلغت حّصتها 
من الســوق 33.48 % حتّى شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 2020، تلتها الســيّارات اليابانيّة بحصة 30.25 % والكوريّة 

بـ17.19 %، ومن ثّم السيّارات األميركيّة بحصة 14.14 % والصينيّة بـ4.95 %.
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Ceed كيا” تعتزم طرح نسخ شبابية من سيارات“
قررت شــركة كيا طرح نسخ مميزة من سيارة Ceed ، لجذب 
محبــي المركبات الشــبابية والعصرية. وتأتي النســخ المعدلة 
الجديدة بهيكل “ هاتشباك ” رياضي، يتميز بشبك أمامي عريض 
وفتحات هوائية كبيرة وخطوط بارزة تحســن انســيابية الهواء 
على الســرعات العاليــة. وزودت الســيارات بأنظمــة فرامل 
رياضية خاصــة، وعجالت رياضية مميــزة بمقاس 15 و16 
إنشا، وأنظمة تعليق مطورة تحافظ على الثبات على المنعطفات 

الخطرة. كما ُجهزت بقمرة مميزة فيها مقاعد رياضية مخصصة لـ5 ركاب، وبواجهة قيادة فيها شاشة كبيرة متطورة يمكن 
من خاللها التحكم بجميع أنظمة السيارة واالطالع على الحالة الفنية والتقنية لجميع أقسام المركبة األساسية. وزودت بمقود 
رياضي ومنظومات إلكترونية للتحكم بحرارة المقاعد والمقود، ومنظومات لطي المرايا الجانبية وإغالق النوافذ أوتوماتيكيا 
عند ركن المركبة، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ومنظومات تساعد 
على تشغيل المحرك وتدفئة المقاعد عن بعد، ومنظومات تساعد السائق على ركنها في األماكن الضيقة. طرحت السيارة 
بمحركات بسعة 1.6 ليتر بعزم 128 حصاناً، ومحركات T-GDI توربينية بعزم 140 حصاناً، ومحركات توربينية بسعة 
1.6 ليتر بعزم 160 حصاناً، تعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 سرعات. ويمكن لهذه السيارات زيادة التسارع 

من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8 ثوان تقريباً، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 240 كلم/ساعة.

CX-30 سيارة جديدة من “مازدا”
كشــفت شركة  مازدا  عن سيارة “الكروس أوفر” CX-30، ذات 
الهيكل األنيق واالنســيابي بشــكل ملحوظ، المبني على منصات 
كانت اختبرتها “مازدا” في ســيارات فئتها الثالثة الحديثة، ويبلغ 
طول هــذا الهيكل 4 أمتار و39 ســنتيمترا، وارتفاع منصته عن 
األرض 185 ملــم. وهــي تحمل في تصميمهــا الخارجي بعض 
مالمح سيارات CX-5 الجديدة، حيث تميزت بغطاء كبير وطويل 
للمحــرك. أما من الداخل، فقــد حصلت على واجهة قيادة بحواف 

حادة ومميزة، في منتصفها شاشة متطورة بمقاس 8.8 بوصة يمكن إخفاؤها داخل الواجهة، وجهزت بمقود مكسو بالجلد 
الناعم مجهز بأزرار طولية، كما تزينت عناصرها الداخلية بالخشب والجلد والكروم، ما يعطيها طابع العصرية والفخامة.

وحصلت الســيارة، علــى نظامي دفع أمامي ورياعي، وأنظمة تعليق متطورة تمنحها ثباتــاً على الطرقات، وعلى أنظمة 
لتوفير  الوقود  أثناء التوقف في االزدحامات أو عند إشــارات المرور، إضافة إلى أنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والزجاج 
والمرايا الجانبية، وأنظمة لتشغيل المحرك والعديد من التقنيات الموجودة فيها عن بعد، فضال عن أنظمة قيادة مختلفة تجعل 
تنقلها سلسا على مختلف أنواع الطرقات. كما ُجهزت المركبة بـ7 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وبعلب 
ســرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ6 سرعات، ومحركات Skyactiv تعمل بالبنزين بعزم 150 حصانا، قادرة على زيادة 

تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9 ثوان تقريبا.
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الكشف عن نسخة معدلة من “فورد إف - 150”
هينيـســــي  األميركيــــة  كشـــفـــت 
إنجينيرينــــغ، عـن  برفورمـانــــس 
نســــخـــة معدلـة مـن شــاحنة فورد 
“إف - 150” 2021 بإســم “فينــوم 
800”، والتــي تعمـــل بقـــوة 805 

أحصنة.
بمحــرك   ”800 “فينــوم  وتعمــل 
“فــي 8” ســعة 5.0 ليتــر، مع ناقل 
حركة أوتوماتيكي بعشــر سرعات، 
كما تضم التحســينات التــي أجرتها 

“هينيســي” على المحرك إضافة نظام شــحن فائق الســرعة ســعة 3.0 ليتر. وزودت “هينيسي” الشاحنة بمصد أمامي 
جديد مزود بمصابيح “ليد” مدمجة وشبكة جديدة، إلى جانب عجالت ضخمة لتجعل هيكل السيارة مرتفعًا بصورة كبيرة 

عن األرض. 
ويبدأ ســعر الســيارة من 149.5 ألف دوالر أميركي، وتخطط “هينيسي” لتصنيع 100 شاحنة فقط من موديل 2021، 

ومن المقرر بدء تسليمها في الربع الثاني من العام 2021.

“سكودا” تطلق نسخة جديدة من “أوكتافيا”
قدمت شــركة سكودا  نســخة Clever من سيارتها 
Octavia، والتــي تتمتــع بباقــة مــن التجهيــزات 
اإلضافيــة وبســعر يبدأ من 25 ألــف و821 يورو 
تقريباً. وأوضحت الشــركة التشــيكية، أن الموديل 
الخاص الجديــد يتوفر ببعض التجهيزات اإلضافية 
مثل الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 
بوصة باللون األســود والمصابيح الخلفية الخاصة 
وكشــافات الضباب ومستشعرات الصف في األمام 
والخلف وكاميرا الرجوع للخلف. وتتمتع المقصورة 

الداخليــة بمقاعد خاصــة ونظام مكيف الهواء Climatronic ثالثي المناطق ووظيفة تدفئة المقود وتجهيزة التحدث الحر 
بتقنية “البلوتوث” والنظام الصوتي Bolero مع شاشة لمسية قياس 10 بوصة.

وتســتند تقنيات القيادة على العديد من األنظمة المســاعدة مثل مســاعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد الرادار األمامي 
المتضمن وظيفة الكبح االضطراري مع التعرف على المارة وراكبي الدراجات. ويتســع برنامج دفع الســيارة بمحركات  

البنزيــن  و الديــزل  والدفع الهجين المعتدل ونســخة  الغاز الطبيعي  فيما يغطي نطاق قوة يمتــد بين 110 إلى 150 حصان، 
ويتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي سداسي التعشيقات وناقل حركة أوتوماتيكي DSG سباعي التعشيقات.
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سيارة كهربائية ال تحتاج إلى الشحن بـ3 عجالت
كشــفت شركة أبتيرا موتورز األميركية عن سيارة جديدة ذات 3 
عجالت، تتسع لشخصين وتعمل ب الطاقة الشمسية  بالكامل دون 
حاجة إلى شحن. وتحتوي السيارة على مصفوفة سقف من الخاليا 
الشمسية، يمكن أن توفر إمكانية السير لما يصل إلى 45 ميالً في 

اليوم، وتعمل على الطاقة الشمسية خالل سيرها على الطرقات.
وقــال كريس أنتونــي، وهو أحد مؤسســي “أبتيــرا”: “تحافظ 
مجموعتنا الشمسية المدمجة على شحن حزمة البطارية الخاصة 
بك، وتـــم تصميم برنامـــج Never Charge في كل ســــيارة 
Aptera وهو مصمم لحصد ما يكفي من ضوء الشــمس للسفر 

لمسافة تزيد عن 11 ألف ميل سنوياً في معظم المناطق”.
السيارة متعرجة وخفيفة الوزن، ووفقاً للصور ولوحة المواصفات، لديها معامل سحب 0.13، ويمكن للمركبة ذات الدفع 
األمامي االنتقال من الصفر إلى سرعة 60 ميالً في الساعة في 5.5 ثانية، ويمكن أن يصل طراز الدفع الرباعي إلى 60 
ميالً في الســاعة في 3.5 ثانية. والطلبات المســبقة لنماذج Aptera’s Paradigm وParadigm Plus مفتوحة اآلن مع 
إيداع مبلغ قابل لالســترداد بقيمة 100 دوالر، وســيتراوح الســعر بين 25900 دوالر و46 ألف دوالر أو أكثر للمركبات 

المخصصة، وتتوقع الشركة تسليمها في عام 2021.

“تويوتا” تطلق سيارة جديدة تعمل بطاقة الهيدروجين
أطلقت شركة تويوتا موتورز اليابانية جيل جديد من “ميراي”، وهي 
سيارة فريدة من نوعها تعمل بتكنولوجيا خاليا الوقود الهيدروجينية أو 
كما تدعى HFC. فقد أطلقت “تويوتا” اليابانية خالل الـ9 من ديسمبر/
كانــون األول 2020، الجيــل الثانــي من ســيارة ميــراي التي تعمل 
بتكنولوجيــا خالل الوقود الهيدروجينية. ويمتــاز الجيل الجديد بكفاءة 
استهالك وقود أفضل ومدى أبعد مقارنةً بالجيل األول من “ميراي”، 
الــذي أطلق عام 2014 وكانت آنذاك أول ســيارة تعمل بخاليا الوقود 
الهيدروجينية في العالم. وتحتوي “ميراي” على 5 مقاعد و3 خزانات 
لحفــظ وقــود الهيدروجين، ويســتخدم الهيدروجين لتشــغيل محركها 
الكهربائي المتطور. و أوضحت الشركة أن الجيل الجديد يمتاز بقدرته 

على الســير حتى 850 كيلومتر بعد تعبئة واحدة، وهو رقم أعلى بـ30 % مقارنةً بالجيل األول من الســيارة، والتي كانت 
تحتوي على خزانين و4 مقاعد فقط وتستطيع قطع مسافة تصل حتى 650 كلم بعد تعبئة واحدة.

الجدير بالذكر، أن عمالق صناعة الســيارات - تويوتا - باتت تروج أكثر من الســابق لسياراتها الصديقة للبيئة التي تعمل 
بطاقة الهيدروجين، حيث قالت بأنها سترفع قدرتها التصنيعية من أجل إنتاج نحو 30,000 سيارة من “ميراي” في السنة. 

ويبلغ سعر الجيل الجديد في اليابان 7.1 مليون ين )68 ألف دوالر أميركي(.
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الفتات تحّذر السائقين من الحوادث على الطرق
قام باحثون من  بولندا  بتطوير الفتات ذكية للطرق السريعة، لتتبع 
حجم حركة المرور وتنبيه السائقين في الوقت الفعلي بالمخاطر 
المحتملة، كجزء من مشروع وطني يسمى  INZNAK . وتقيس 
العالمات الظروف الجوية وتستخدم عدة أشكال من الرادار، بما 
في ذلك أجهزة استشعار ناقالت الصوت )AVS( ، المستخدمة 
تقليديــاً للتطبيقات تحت الماء. وتقــرأ AVS الموجات الصوتية 
المنعكسة وتحسب حركة المرور على امتداد معين من الطريق 

السريع، التي يمكن بعد ذلك نقلها إلى السائقين للتحذير من االزدحام. وتأتي الفتات الطرق الذكية أيضاً مزودة برادار “دوبلر” 
مدمج - وهي تقنية رادار متخصصة تعتمد على تأثير “دوبلر”، إذ يتم استخدامه بالفعل على طول الطرق لقراءة مدى سرعة 
حركة  السيارات  وإخبار السائقين بإبطاء السرعة إذا كانوا يسافرون فوق الحد األقصى للسرعة، وكذلك فى بنادق الشرطة. 
وفي إشــارات الطرق الذكية، يقيس ســرعة األجسام مثل الســيارات أو قطرات هطول األمطار التي تضرب الطرق. وعند 
طرحها، ســتتواصل شــبكة كاملة من الالفتات عبر تقنية السيارة إلى كل شيء V2X - وهي شكل من أشكال شبكة الـ“واي 
فاي”، مصممة لألشياء سريعة الحركة التي تتيح للهواتف الذكية والسيارات التى تدعم تقنية  Bluetooth  التحدث مع بعضها 
البعض. وستتواصل إشارات الطرق INZNAK مع بعضها البعض في ما يتعلق بالبيانات، مثل األحوال الجوية وحالة سطح 

الطريق وحجم حركة المرور ومتوسط   سرعة المركبات وأحداث الطرق المكتشفة، مثل الحوادث أو االزدحام.

تكنولوجيا جديدة في صناعة السيارات الكهربائية من “لكزس”
من المنتظر أن تكشــف شركة  لكزس  عن خططها لتطوير 
ســيارات تعمــل بمحــرك كهربائي مــن خــالل النموذج 
االختبــاري القادم الذي يســتخدم تكنولوجيا الدفع الرباعي 

المعروفة باسم “دايكرت فور” التي طورتها.
يذكر أن تكنولوجيا “دايكرت فور” مصممة لالستخدام في 
كل من  السيارات  الهجين والكهربائية، وتتيح التحكم بدقة في 
نقل عزم المحرك من كل من المحركات الكهربائية األمامية 
والخلفية وقوة المكابح إلى  العجالت  األربع للســيارة. وفي 
حين تعتزم “لكزس” عرض التكنولوجيا الجديدة رســميا 
مــن خالل نموذج اختباري لســيارة تبدو منخفضة التعليق 

وذات مقدمة طويلة، فإن الشركة طرحت صورتين لمركبتين مموهتين تقول أنهما تعمالن بالتكنولوجيا الجديدة حيث يعتقد 
أن إحداها ســتكوة الســيارة “لكزس إي.إس” صالون، واألخرى ستكون من فئة السيارات متعددة األغراض ذات التجهيز 

الرياضي )إس.يو.في(.
ويتوقع موقع “موتور تريند” الكشــف عن معلومات أكثر عن تكنولوجيا “دايكرت فور” واســتخداماتها المستقبلية خالل 

األشهر المقبلة، وربما في الوقت ذاته، الذي ستزيح فيه “لكزس” الستار عن نموذجها االختباري الجديد.
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أفضل مطارات في العالم للعام 2020

1. مطار سنغافورة شانغي
يربط هذا المطار بين أكثر من 200 وجهة حول العالم. تتوزع الرحالت على 5000 رحلة أسبوعية بين وصول ومغادرة، 
وذلك من خالل 80 شــركة طيران دولية. تم التصويت على مطار شــانغي كأفضل مطار في العالــم، واعتبر أيضاً أفضل 

المطارات من حيث المرافق الترفيهية.

2. مطار طوكيو هانيدا
يتميز مطار طوكيو الدولي هانيدا بمحطاته المحلية والدولية، وهو يلعب دوراً مهماً للغاية في تعزيز تنمية اليابان ســياحياً. 
وهو يتميز بخدماته المميزة من ناحية النظافة، والتســوق، واألطعمة. ولقد حصل هانيدا على لقب أفضل وأنظف مطار في 

العالم للعام 2020.

أجرى موقع World Airport Awards بتصويت للتعّرف على أفضل مطارات العالم للعام 2020، والتي 
تم اختيارها من قبل المسافرين خالل التصويت الذي أجراه الموقع،  الختيار أفضل المطارات في 

العالم وفقًا لمعايير وخدمات عدة.

وفيما يلي أفضل مطارات في العالم بحسب التصويت:
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3. مطار حمد الدولي
تم وصف مطار حمد الدولــي في الدوحة بأنه من أكثرالمطــارات أهمية في العالم وذلك من الناحية المعمارية والهندســية، 

فضالً عن كونه األكثر فخامة. تم التصويت لمطار حمد كأفضل مطار في الشرق األوسط.

4. مطار سيول إنتشون
يعتبر مطار إنتشــون الدولي أكبر مطار في كوريا الجنوبية، وواحداً من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم. ولقد فاز سابقاً 
بلقب مطارالعام في جوائز المطارات العالمية. حصل مطار إنتشــون الدولي على جائزة أفضــل مطار ترانزيت في العالم 

في عام 2020. وتم اختيار المبنى رقم 2 في هذا المطار كأفضل مبنى مطار في العالم لهذا العام.
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5. مطار ميونيخ
يعدّ مطار ميونيخ ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في ألمانيا والمركز الثانوي لخطوط لوفتهانزا األلمانية. يضم المطار أكثر 
من 150 متجراً ونحو 50 مطعماً، بحيث يشعر المسافر وكأنه في وسط المدينة، إضافة الى العديد من النشاطات الترفيهية 

المتوفرة داخل المطار. تم التصويت على ميونيخ كأفضل مطار في أوروبا للعام 2020.

6. مطارهونغ كونغ
يشــغَل مطـارهونـغ كونـغ الدولـــي أكثر من 100 شــركة طيران نفــذت رحالت إلى حــــوالى 180 وجهة حول العالــم. 
ولقد فاز مســـــبقاً بجوائز وألقاب عديدة. حصل مطارهونـــغ كونـــغ على لقب أفضــل خدمـــة مطـــارات في العالـم للعام 

.2020

7. مطار طوكيو ناريتا
مطار طوكيو ناريتا هو مطار دولــي يعمل كمركز دولي للخطوط الجويــة اليابانية وخطوط أول نيبــون الجوية. منذ العام 
2016 ، أصبح هذا المطار من أكثر المطارات ازدحامــاً في اليابان. حصل مطار ناريتا على جائــزة أفضل مطار لتناول 

الطعام في العالم في عام 2020.

8. مطار سنترير ناغويا
يتمتع هذا المطار بنسبة كبيرة من حركات الســفر المحلية في اليابان، خصوصاً الرحالت إلى المدن اآلسيوية. وهي تشمل 
أيضاً الوجهات الطويلة الى هلســنكي وفرانكفورت وهونولولو وديترويت. حصل مطار ســنترير ناغويا على لقب أفضل 

مطار إقليمي في العالم للعام 2020.
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9. مطار أمستردام شيفول
مطار أمستردام شيفول هو المطار الدولي الرئيســي في هولندا. يعد مطار شيفول ثالث أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا 
من حيث عدد الــركاب، وحركة الطائــرات. تم التصويت على مطار شــيفول كأفضــل مطار في أوروبــا الغربية في عام 

.2020

10. مطار كانساي
تم افتتاح مطار كانســاي الدولي في العام 1994، وأصبح منذ ذلك الحين مركزاً دولياً مهمــاً لليابان، حيث يوفر واحدة من 
العالم لتسليم األمتعة في العام 2020.أكبر الشبكات للطرق المحلية والدولية. تم اختيار طاقم العمل في كانســاي األفضل بين مطارات العالم، وأفضل مطار في 
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الحوت: عندما نبدأ بتقاضي fresh dollar سيتراجع سعر التذاكر
لفــت رئيــس مجلــس إدارة “ الميدل إيســت “  محمد 
الحوت  إلى أنهم “قهرا ولسنا فرحين بالتوجه لتقاضي 
سعر تذاكر السفر بالـfresh  money . وأنا لم أقل أن 
هذا القرار سيُنفّذ باأليام أو األسابيع المقبلة أو الشهر 
المقبل، لكن لنؤمن اســتمرارية الشركة مستقبالً هذا 

ما سنصل إليه”.
وأشار الحوت، خالل حديث تلفزيوني، إلى أنه يجب 
ان نرى وفقــاً إلمكاناتنا المتوافــرة بالعملة األجنبية 
وقدرتنا على تســديد التزاماتنا للخارج، موضحاً أن 
“وكالء السفر بيعون تذاكرهم وفق سعر صرف ال 

دوالر  في  السوق السوداء ، والشركات السفر تتوجه لتقاضي fresh dollar، وهذا الطلب منهم، حيث قالوا انه ال يمكنهم 
استكمال رحالتهم ل لبنان  بدون ذلك”.

كما شــدد على أنه “طالما نحن قادرون على المتابعة كما نحن، ســنتابع. لكن في اليوم الذي نرى انه ال يمكننا ان نكمل 
ســنتقاضى أموال بالـfresh dollar، ولكن حينها ســيتراجع ســعر البطاقة من 40 % إلى 50 % وفقاً للبلد الذي يتوجه 

إليه المسافر”.

انخفاض عدد المسافرين عبر مطار بيروت بنسبة 73 %
ـــدث  ــرت أحـ أظـهــ
األرقــــام الصـــادرة 
عــــن إدارة مـطـــار 
بـيـــروت الـدولـــي، 
أن عـــــدد الركــــاب 
القادميــــن انخفـــض 
 % 74.5 ة  ب ـ بنســــ
ســــــنـويــــاً، فيمـــا 
تراجع عـدد الركـاب 
المغادريــن بنســــبـة 
71.9 % في األشـهر 

األحـد عشـــــر األولى مــن العــام 2020.
أما على صعيد حركة الشحن عبر المطار، فقد تم  استيراد  وتفريغ ما مجموعه 26,540 ألف طن خالل الفترة المذكورة 
بتراجع نســبته 41.3 % على أســاس سنوي، في حين بلغ حجم الصادرات عبر المطار 30,598 ألف طن في أول 11 

شهراً من 2020، بتراجع نسبته 13.2 % قياساً بنفس الفترة من العام 2019.
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جناح منفصل لرافضي ارتداء القناع في طائرات “إيروفلوت”
إيروفلــوت   “ الروســية  الطيــران  شــركة  أعلنــت 
“ تخصيــص جنــاح جلوس خــاص للــركاب الذين 

يرفضون ارتداء أقنعة الوجه الوقائية.
وأوضحت المتحدثة باســم الشــركة يوليا سبيفاكوفا، 
أن هذه ممارســة عالمية شائعة وتُعدّ تدبيراً ضرورياً. 
وتابعت أنّها ال تمنع شركة الطيران من اتخاذ إجراءات 
أخرى ضد الركاب الذين يخالفون إرشــاداتها، في ما 

يتعلق بمعدّات الحماية الشخصية.
يُذكر أّن المنطقة الخالية من األقنعة الواقية ســتقع في 
الصفّيــن األخيرين من الجانب األيمــن من  الطائرة . 
ويأتــي التدبير الجديد بعدما أعلنت “إيروفلوت” أنّها 

ستمنع صعود أّي مسافر ال يرتدي قناعاً بغّض النظر عن السبب الذي قدّمه. كما لن يُسمح للمسافرين الذين ال يستطيعون 
ارتداء األقنعة ألسباب طبّية، بالصعود إلى الطائرة بموجب القواعد األكثر صرامة. وتنّص اإلرشادات المتعلّقة بمكافحة 
وباء “ كورونا “ الخاّصة بالشــركة أيضاً، على أنه يجب على الرّكاب تغيير أقنعتهم كل 3 ســاعات، وبعد إزالتها لتناول 

الطعام أو الشراب.

“رايان إير” تشتري 75 طائرة بوينغ ماكس
طلبت شركة “ رايان إير “ شراء 75 طائرة  
بوينغ  من طــراز “737 ماكس”، في أكبر 
طلبية شراء منذ وقف استخدام هذا الطراز 

في عام 2018.
ورفعــت الجهــات التنظيميــة الحظــر عن  
بشــركة  الخاصــة  يــة  التجار  الطائــرات   
“بيونغ” بعد تعديــالت واختبارات لطراز 
“737 بيونــغ” لتالفي عيوب تســببت في 

حادثين مميتين.
وأوضــح الرئيـــــس التنفيذي للشــــــركة 

األيرلندية،  مايكل  أوليري، خالل تعليقات مع وكالة رويترز: “إنها بالتأكيد صفقة القرن الجديد”. وقال الرئيس التنفيذي 
لشــــركة بوينغ، ديفيد كالهون، خالل حفل توقيع االتفاق في واشنطن: “كنت دائماً على ثقة من أن دفتر الطلبات سيبدأ 

باالمتالء مع عودة الصناعة”.
ولم تكشــف “رايان إير” عن الســعر الذي ستدفعه مقابل الطائرات، لكن الوكالة ذكرت أن التجار يقولون، إن الصفقات 

تشمل عادةً خصومات تزيد عن 50 % عن أسعار القائمة.
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تسليم أول طائرة بوينغ 737 ماكس 8
أعلنــت “دبــي لصناعــة الطيــران”، عــن 
تســليم أول طائــرة مــن بيــن 18 طائرة من 
طــراز “بوينج 737 ماكس 8” إلى شــركة 
أميركان إيرالينز. ويأتي ذلك في إطار اتفاق 
شــراء وتأجير تم توقيعه مع شركة الطيران 
األميركية في الربــع الثالث من عام 2020. 
ومن المقرر تســليم الطائــرات الباقية خالل 

األشهر القادمة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات 
الطيران، فيروز تارابور: يســعدنا المساهمة 

في توفير حلول مفيدة لشركة أميركان إيرالينز التي تعد من عمالئنا على مدى أعوام طويلة، كما يسرنا أن نرى عودة 
طــراز بوينغ 737 ماكس إلى الخدمة. وأضــاف: تتمتع طائرات بوينغ 737 ماكس بكفاءة ممتازة في الوقود وانخفاض 
االنبعاثات وقلة الضجيج، ما يؤكد التزام شــركتنا بنقل أســطولها إلى أصول تقنية أحدث وخفض األثر البيئي ألعمالنا، 
ودعم طموحات عمالئنا ألن يصبحوا مشــغلين أكثر اســتدامة. ويتضمن حجم أســطول الشركة الذي تديره أو تملكه 22 

طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

Aevum تنتج أكبر طائرة من دون طيار في العالم
األميركيــة    Aevum أنتجــت شــركة  
الخاصــة، أكبــر طائرة مــن دون طيار 
فــي العالــم، مخصصة إلطــالق أقمار 
صناعيــة صغيرة. وقد أطلقت الشــركة 
 ،Ravn X علــى هــذه  الطائــرة  اســم
وأبعادهــا: الطــول 24 متــرا، االرتفاع 
5.5 متــر وطــول الجناحيــن 18 مترا، 
وأقصــى حمولة لهــذه الطائرة 25 طنا، 
ويمكنهــا اإلقالع والهبــوط على مدرج 

طولــه 1.6 كلم، وتســتخدم وقــود الطائرات االعتيادي. ويفترض أن تحلق هذه الطائرة بعــد اإلقالع على ارتفاع كبير، 
وبعــد ذلــك، ينفصل عنها حامل القمر الصناعي الصغير، الذى يحلق باتجــاه المدار المقرر، أما الطائرة من دون طيار 

فتعود إلى األرض.
ويشــير المنتجــون إلى أن هذه الطائرة يمكنها التحليق عمليا في جميع الظــروف المناخية، وإطالق قمر صناعي كل 3 
ســاعات. ووقعت الشــركة المنتجة اتفاقاً مع القوات الفضائية األميركية إلطالق  األقمار الصناعية  واألجهزة الفضائية 

الصغيرة.
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86.8 مليون شخص عدد مشتركي “ديزني+”
أعلنت شــركة “ ديزني “، أن خدمتهــا الخاصة بالبث “ديزني 
+” شــهدت جذب مزيد من المشــتركين مؤخراً، مع إستمرار 
إستفادتها من الطلب المتزايد. وذكرت شركة الترفيه األميركية 
في حدث يوم  المســتثمر ، أن عدد مشتركيها ارتفع إلى حوالى 
86.8 مليون مشترك في تاربخه، مقارنةً بـ73 مليون مشترك 
فــي نهاية الربــع المالي الرابع للشــركة في الثالث من شــهر 

تشرين األول/اكتوبر 2020 الماضي.
ولفتــت مديرة العمليات الدولية فــي “ديزني”، ريبيكا كامبل، 

إلى أن شركتها تخطط إلطالق خدمات “ديزني +” في  أوروبا  الشرقية و كوريا الجنوبية  وهونغ كونغ خالل العام 2021 
الجاري، بعد أن دخلت سوق أميركا الالتينية خالل عام 2020.

رايان كاجي “اليوتيوبر” األعلى أجراً للعام الثالث
جنــى الطفل  رايان كاجي  )Ryan Kaji(، البالغ من العمر 9 
ســنوات، نحو 30 مليون دوالر أميركي فــي عام واحد، من 
فتح الصناديق ومراجعة األلعاب عبر “ يوتيوب “، ليحمل لقب 
مســتخدم “يوتيوب” األعلى أجراً للعــام الثالث على التوالي. 
وحقــق “اليوتيوبــر” رايــان كاجي 29.5 مليــون دوالر من 
قناته عبر “يوتيوب” المســماة Ryan’s World، باإلضافة 
إلــى 200 مليــون دوالر أخرى من األلعــاب والمالبس ذات 
العالمات التجاريــة Ryan’s World، ومن ضمنها مالبس 
النــوم مــن Marks & Spencer. وقد وقع على صفقة غير 

.Nickelodeon معلنة، لكن من المحتمل أن تكون بماليين الدوالرات، لمسلسله المتلفز الخاص عبر قناة
ووفقاً للتقارير الصحافية، فقد بدأ كاجي في تصوير مقاطع الفيديو عبر “يوتيوب” ألول مرة في آذار/مارس 2015، بعد 
مشاهدته لقنوات أخرى لمراجعة األلعاب. وتدير عائلته 9 قنوات عبر “يوتيوب”، وتعتبر Ryan’s World األكثر شهرة 
 Huge حيث بلغ عدد المشــتركين 41.7 مليون مع 12.2 مليار مشــاهدة. وحصد الفيديو األكثر شــعبية لكاجي المســمى
Eggs Surprise Toys Challenge أكثر من ملياري مشــاهدة، ما يجعله واحداً من مقطع الفيديو األكثر مشــاهدة عبر 

“يوتيوب”.
ويواجه كاجي وعائلته تهديداً بسبب تحقيق اللجنة األميركية للتجارة الفيدرالية، بشأن مزاعم بعدم الكشف عن رعاة مقاطع 
الفيديو بشــكل صحيح. وقالت الشــكوى المقدمة من وكالة مراقبة المستهلك Truth In Advertising، أن نحو 9 % من 
مقاطع  فيديوهات  Ryan’s World، تضمنت توصية مدفوعة لمنتج واحد على األقل تســتهدف األطفال في ســن ما قبل 
المدرسة، وهي مجموعة أصغر من أن تميز بين اإلعالن التجاري والمراجعة، وغالباً ما تصور هذه  اإلعالنات  األطعمة 

غير الصحية.

97



جديد إعالم

البنك والمستثمر | كانون الثاني/ يناير 2021

فنادق الريتز - كارلتون تطرح كتابًا مخصصًا لألطفال
أطلقت مجموعة فنادق الريتز - كارلتون كتابها األول لألطفال 
“الفيــل الصغيــر الضائع”، بالتعــاون مع المؤلّفــة البريطانية 
المتخصصــة بكتــب األطفــال جوليا غــراي، وفنّانة الرســوم 

التصويرية جيني ويبير.
وتســتند أحداث الكتاب إلى قّصة حقيقيــة ملهمة لمجموعة من 

السيدات والسادة من فريق “الريتز - كارلتون” في  برلين .
وتســرد القّصة حكاية إيّما، الفيلــة الصغيرة التي كانت ضالة 
إلى أن وجدها ليو، األسدٌ الحكيٌم الذي يعيش في فندق رائعٍ في 
الغابــة، وأعادها إلى أهلها فــي قّصة من التعاطف والصداقة. 

ويتناول الكتاب روح الفضول عند الصغار وحّس االستكشافات اليومية التي تتحّول إلى مغامرات.
والكتاب متوفر في  الشرق األوسط  و إفريقيا  لفترة محدودة فقط، وسيتّم تقديم قّصة “الفيل الصغير الضائع” كهديّة للصغار 

الذين يقيمون في “الريتز - كارلتون” في  اإلمارات ،  البحرين ، السعودية ، سلطنة  ُعمان  و مصر .
وتجّســد قّصة “الفيــل الصغير الضائع” وعد عالمة “الريتــز - كارلتون” بتقديم الرعاية الحقيقيــة والراحة إلى جانب 
الذكريات المميّزة التي تطبع أثراً دائماً في قلوب الضيوف. ويصّور الكتاب أيضاً الخدمة االستباقية التي يقدّمها السيدات 

والسادة عبر منشآت العالمة عالمياً.

“ايكيا” تودع دليلها األيقوني وتتوقف عن طباعته
قالت شركة ايكيا، إنها ستتوقف عن نشر كتالوجها السنوي، بعد 70 عاماً 
من طباعته. وأشار متجر التجزئة السويدي، إلى أن قرار وقف الدليل اتخذ 
مع ارتفاع نســب التصفح والتســوق عبر اإلنترنت. وقالت إيكيا في بيان، 
إنهــا اتخذت قراراً عاطفياً، ولكن عقالنياً إلنهاء عملية ناجحة من النســخ 
المطبوعــة والرقمية من الكتالوج. وقال المدير التنفيذي للشــركة، كونراد 
غروس: إن طي صفحة كتالوجنا المحبوب هي في الواقع عملية طبيعية منذ 
أن تغير استهالك الوسائط وسلوك العمالء. من أجل الوصول إلى العديد من 
األشخاص والتفاعل معهم، سنستمر في إلهام العمالء بحلول لتأثيث المنزل 

بطرق جديدة. وكان قد أصدر أول دليل تأثيث اليكيا باللغة السويدية في العام 1951. ثم أطلق أول إصدار مزدوج، مطبوع 
وعبر اإلنترنت، في العام 2000. وقد طبعت ايكيا في ذروتها في العام 2016، 200 مليون نسخة من الدليل، بـ32 لغة في 
50 سوقاً حول العالم. وحولت ايكيا تركيزها بشكل متزايد في اآلونة األخيرة إلى المبيعات والتسويق الرقمي. وشهدت مبيعاتها 
عبر اإلنترنت دفعة كبيرة خالل تفشي جائحة كورونا، بينا حّول ماليين األشخاص منازلهم إلى مدارس ومكاتب مؤقتة، حيث 
ارتفعت المبيعات بنسبة 45 % على مدار 12 شهراً حتى أغسطس/آب، مدفوعة بـ4 مليارات زيارة لموقعها على اإلنترنت. 
وسيكون دليل العام 2021، الذي أصدر في أكتوبر/ تشرين األول 2020، اإلصدار النهائي للشركة. كما ستصدر ايكيا في العام 

المقبل كتاباً أصغر سيكون “مليئاً باألفكار الملهمة الرائعة لتأثيث المنازل” وسيحتفل بتاريخ الكتالوج الشهير.
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“إيه إم سي” لدور السينما تسعى لتفادي اإلفالس
تحتاج شركة “إيه إم سي” للعرض السينمائي 
إلى جمــع 750 مليــون دوالر أميركي على 
األقل، حتى تتفادى سيناريو إشهار اإلفالس.

وقالت أكبر سلســلة دور سينما في العالم عبر 
إفصــاح، إنه مــن دون التمويــل الجديد، فإن  
الســيولة النقدية  الموجودة حالياً ستنفد بحلول 

الشهر المقبل.
وأضافــت الشــركة األميركية “إيه إم ســي” 
أنــه مــن أجــل مواصلــــة العمل في العــــام 
2021، فإنها تبحث بيع المزيــد من األســـهم 
والتمويــل من المصــادر األوروبيــة وإبرام 

صفقات مع أصحاب الســـندات، بما في ذلك “مدريك كابيتل مانجمنت”.
وتعرضت ســـلســــلة دور الســــينما لضربة قوية خالل جائحة “كوفيد - 19”، بسبب اإلغالق الذي فرضته الحكومة، 
حيث انخفض الحضور في  الواليات المتحدة  األميركية بنســبة 92 % خالل الربع الثالث من العام 2019 على أســاس 

سنوي.

األمير هاري وميغان ماركل يدخالن عالم البث المباشر
وقّع دوق ودوقة ساسكس السابقان صفقة مع خدمة البث المباشر 
“ ســبوتيفاي “ إلنتاج البودكاست واستضافته. وستتلقى مؤسسة 
األمير هاري وميغان ماركل الخيرية مبلغاً، لم يُفصح عنه من 
 Archewell Audio الصفقة بين شركة اإلنتاج الخاصة بهما
وشركة “ســبوتيفاي”. وتأتي هذه الصفقة بعدما وقّع الزوجان 
هذا العام صفقة مع شركة  نتفليكس ، إلنتاج مجموعة من البرامج 
والمسلسالت. وتشير اإلعالنات إلى أن البث األول لهما يتحدّث 
عن  عيد الميالد  بشــكل خــاص، ومن المقــرر إطالقه في هذه 
الفتــرة. وفي مقطع دعائي، وعد هاري وماركل بتقديم وجهات 

نظر مختلفة، وإجراء المقابالت مع أشخاص رائعين. وفي التفاصيل، يعرض المقطع الدعائي على موقع  Spotify ، الدوق 
والدوقة وهما يروجان للصفقة، إذ قال هاري: هذا ما يدور حوله مشروعنا، يكمن في تقديم وجهات نظر وأصوات مختلفة 
ربما لم نســمع بها من قبل والعثور على نقاط مشــتركة بيننا. وكشــفت ماركل عن تفاصيل البث األّول، وقالت: إننا نتكلّم 
مع بعض األشخاص الرائعين، وسوف يشاركون ذكرياتهم خالل العام  المنصرم الذي كان صعباً على الجميع. وأضاف 
هاري: لقد عانى الناس الكثير من األلم هذا العام من الخسارة إلى حالة االرتباك. لكن ال يمكننا أن ننكر أّن عام 2020 قد 

ربط بعضنا بعضاً بطرق لم نتخيلها قّط، من خالل أعمال التعاطف والرحمة واللطف التي ال تحصى.
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ارتفاع ثروات مليارديرات العالم 1.9 تريليون دوالر

متفائلين بشكل ال يصدق.
ومن بعده، يأتي أغنى شــخص في العالم، جيــف بيزوس، الذي 
تبلغ ثروته 182 مليار دوالر، واكتسب في 2020 وحده 67.5 
مليــار دوالر بفضل ارتفاع مخــزون أمازون، شــركة التجزئة 
عبر اإلنترنت التي تمكنت من االســتفادة من توجه الناس للبقاء 

في المنزل ما عزز من التسوق العالمي عبر اإلنترنت.
أثرياء الصين

وفي حيــن يتصدر كبــار رجال األعمــال األميركييــن عناوين 
الصحف والجرائد بســبب ثرواتهم المتزايدة، فإن المليارديرات 
الصينيين كمجموعة زادت ثرواتهم ليصبحوا األغنى هذا العام 
من حيث القيمة الدوالرية. وانتعشت الدولة، التي فرضت قواعد 
اإلغالق المشددة بعد بدء تفشي كوفيد - 19، بطريقة مذهلة منذ 
 ،CSI 300 البداية بكونها مركزاً للوبــاء، حيث ارتفع مؤشــر
الذي يتتبع 300 شركة صينية رائدة، بنســبة 19 %، ما يساعد 
المليارديرات الصينيين علــى إضافة ما مجموعــه 750 مليار 
دوالر إلى إجمالي ثرواتهم المجمعة في عــام 2020. وإجماالً، 
تبلغ ثروة 400 ملياردير صيني 2 تريليون دوالر. هذا ال يشمل 
67 مليارديــراً في هونغ كونــغ، الذين ارتفعت ثرواتهم بشــكل 

جماعي 60 مليار دوالر، ليصبح المجموع 380 مليار دوالر.

تقدر ثروة أثرياء العالــم بنحو 11.4 تريليــون دوالر أميركي، 
وفقاً لحسابات فوربس باالعتماد على أسعار األسهم في ديسمبر/

كانــون األول 2020، وهــو ما يمثــل زيادة بنســبة 20 % عن 
الثروة المجمعة لهم البالغة 9.5 تريليون دوالر، المقدرة في 31 

ديسمبر/كانون األول 2019.
أثرياء أميركا

وحقق نــادي المليارديــرات في أميــركا نجاحاً ســاحقاً في عام 
2020. وإجماالً، تبلغ ثــروة أكثر مــن 600 ملياردير أميركي 
4 تريليونات دوالر، بزيادة قدرها 560 مليــار دوالر منذ بداية 
العام، مدعومة بأســواق األســهم التي حطمت األرقام القياسية. 
في حين ارتفع مؤشــر S&P 500، ليقترب من أعلى مستوياته 
على اإلطالق، بنســبة 13 % في 2020 على الرغم من انهيار 
األسواق في مارس/آذار نتيجة لكوفيد - 19. بينما ارتفع مؤشر 

ناسداك بنسبة 38 %.
ولم يشــهد أحد نجاحا في 2020 مثل إيلون ماسك، الذي زادت 
ثروته بشــكل مذهل بمقدار 110 مليار دوالر، لتصل إلى 137 
مليار دوالر، ما يجعله ثالث أغنى شخص في العالم. وكان ذلك 
نتيجة لالرتفاع الصاروخي ألسهم شــركة تيسال موتورز، التي 
تضخمت بنسبة 630 %. وكان هذا االرتفاع مدفوعاً بمستثمرين 

كان 2020 عاماً مليئاً بعمليات اإلغالق الناجمة عن الوباء فضاًل عن االضطرابات السياسية، لكنه 
شهد أيضاً تحقيق المكاسب والثروات التي ال تصدق، وذلك بالنسبة إلى أغنى أثرياء العالم. وفي 
ظل ارتفاع أسواق األسهم الرئيسية، حصل أكثر من 2200 ملياردير في العالم مجتمعين على 1.9 

تريليون دوالر  أميركي، وفًقا لتقديرات فوربس، ليصبحوا أكثر ثراء في عام 2020.
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 Bulgariو Hennessyو Louis Vuitton التجارية مثــل
وChristian Dior، بنســبة 30 %، ما رفع ثروة أرنو - ثاني 
أغنى شــخص في العالم - بنحو 35 مليار دوالر. وارتفع ســهم 
L’Oréal بنسبة 25 %، ما ساعد على إضافة 14 مليار دوالر 
إلى ثروة بيتنكور مايرز، التي ورثتها من والدتها الراحلة ليليان 

.L’Oréal بيتنكور، ابنة مؤسس
أكبر الخاسرين

من المؤكد، أنه لــم يصبح أصحــاب المليارات فــي دول العالم 
جميعها أكثر ثراًء. ففــي البرازيل التي تكافح منــذ فترة طويلة، 
حيث انخفض مؤشــر بوفيسبا القياســي Bovespa بنحو 3 % 
في العام 2019، أصبــح أصحاب المليــارات البالغ عددهم 50 
مليارديــراً أفقر 13 مليــار دوالر في 2020. ويرجــع ذلك إلى 
ضعف العملة البرازيلية، الريال، مقابل الدوالر األميركي. وفي 
تايالند، حيث انخفض مؤشــر SET بحوالي 7 %، أصبح 30 

مليارديراً في الدولة اآلسيوية أفقر بمقدار 6 مليارات دوالر.
أثرياء جدد

وفي العام 2020، الذي كان مليئــاً باالضطرابات، ظهر أثرياء 
جدد بالرغــم من تفشــي وبــاء كورونا. ويشــمل ذلــك، جاريد 
إيزاكمــان، الــذي يعمل في مجــال الطائــرات النفاثــة، وممثل 
هوليــوود تايلر بيــري، والمؤسســين الثالثة لخدمــة التوصيل 
DoorDash وســتيفان بانســل، الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
باإلضافة إلى اثنين من مستثمري الشركة.التكنولوجيــا الحيويــة مودرنا، التــي تطور لقاح كوفيــد - 19، 

االكتتابات العامة
وســاعدت االكتتابات وعمليات الطرح العام األولــي في زيادة 
ثروات المليارديرات الصينيين، مثل تلك الخاصة بشركة المياه 
المعبــأة Nongfu Spring، التي تم طرحها لالكتتاب العام في 
هونغ كونغ فــي ســبتمبر/أيلول 2020. وقد أدى ذلــك إلى رفع 
ثروة المؤسس تشونغ شانشــان إلى 62.5 مليار دوالر، بعد أن 

قدرت ثروته بنحو 2 مليار دوالر في بداية 2020.
ومن بين أكبر الرابحين الصينيين اآلخرين كولين تشينغ هوانج، 
رئيس موقع التجارة اإللكترونيــة Pinduoduo، الذي ارتفعت 
ثروته بنحــو 32.4 مليــار دوالر لتصل إلى 52 مليــار دوالر، 
والشريك المؤســس لمجموعة علي بابا، جاك ما، الذي ارتفعت 
ثروته بنحو 18.9 مليار دوالر لتصل إلــى 61.7 مليار دوالر، 
وذلك رغــم إلغاء الحكومــة الصينية في نوفمبر/تشــرين الثاني 
االكتتاب األولي المخطط لشركة Ant Group، الذراع المالية 

لشركة علي بابا.
أثرياء فرنسا

وحقق المليارديــرات الفرنســيون ثالث أكبر مكاســب للدوالر 
كمجموعة في 2020، حيث تبلغ ثروات أغنى 40 شــخصاً في 
فرنســا 500 مليار دوالر، بزيادة قدرها 95 مليــار دوالر عن 
عام 2019. وحظي بأكثر من نصف هــذه الزيادة اثنان فقط من 
كبار الرابحيــن: عمالق الســلع الفاخرة برنارد أرنــو، ووريثة 
مجموعة L’Oréal فرانســوا بيتنكور مايرز. في حين ارتفعت 
أســهم LVMH التي يمتلكهــا أرنــو، والتي تشــمل العالمات 

تصدرت نجمــة تلفزيون الواقــع وصاحبة العالمــة التجارية 
لمســاحيق التجميل كايلي جينــر، قائمة “ فوربس “ الســنوية 
ألعلى المشــاهير أجراً بمكاســب بلغت 590 مليــون دوالر 
في العام 2019. وحل زوج شــقيقتها كيم كارديشــيان، مغني 
الراب األميركي كانييه ويســت، فــي المرتبــة الثانية بفارق 
كبير بلغ 170 مليــون دوالر. واحتل أســطورة التنس روجر 
فيدرر، المركز الثالث بصفتــه الرياضي األعلى أجراً بأرباح 
بلغت 106.3 مليون دوالر، معظمها من صفقات التأييد، بما 
في ذلك صفقة لمدة 10 ســنوات بقيمة 300 مليون دوالر مع 

ماركة المالبس اليابانية Uniqlo. في حين جاء النجم البرتغالي  كريســتيانو رونالدو  في المركز الرابع، بـ105 ماليين دوالر، يأتي 
معظمها من راتبه الســنوي البالغ 64 مليون دوالر مع “يوفنتوس”، ويليه النجم ليونيل ميســي في المركــز الخامس بـ104 ماليين 
دوالر. واحتل المخرج تايلر بيري المركز السادس في القائمة بمبلغ 97 مليون دوالر، يأتي معظمها من مكتبته السينمائية الضخمة، 
ويلي بيري نجم  كرة القدم  نيمار في المركز السابع بمبلغ 95.5 مليون دوالر، ويأتي جوك هوارد ستيرن في المركز الثامن في قائمة 
“فوربس”، بمبلغ 90 مليون دوالر. كما يأتي نجم الدوري األميركي للمحترفين ليبرون جيمس في المركز التاسع بمبلغ 88.2 مليون 

دوالر، واحتل الممثل دواين جونسون المرتبة العاشرة بـ87.5 مليون دوالر أميركي.

المشاهير األعلى أجراً في العالم لعام 2020       
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وفاة أغنى مصرفي في العالم ؟!
توفــي المصرفي  جوزيف صفرا  عــن عمر يناهز 82 عاماً، الذي 
كان أغنــى رجــل في  البرازيــل  وأكثر مصرفي العالــم ثراًء لمدة 

سنوات عديدة.
وبحســب بيــان صادر عن شــركة “بنكــو صفرا”، فــإن الممول 
اللبناني البرازيلي توفي ألسباب طبيعية. وكان صفرا قد ساعد في 
اســتمرار نجاح وتوســيع إمبراطورية عائلته للخدمات المصرفية 

الخاصة وإدارة  الثروات .
وتقــدر ثــروة الراحل جوزيف صفــرا بنحــو 19.9 مليار دوالر 

أميركــي، وفــق مجلة “ فوربــس “، ليُصنف كأغنى مصرفي في العالم. لكن صفرا يشــغل الترتيــب رقم 101 في قائمة 
“بلومبرغ” لألثرياء، والتي ترصد الثروات بشكل يومي، والتي تقيم ثروته عند 17.6 مليار دوالر أميركي.

موجة هجرة من سيليكون فالي لكبار نجوم قطاع التكنولوجيا
قــرر بعض مــن كبار النجــوم في قطاع 
التكنولوجيا مغادرة  سيليكون فالي ، بسبب 
انتشــار مبدأ العمل من بعد جراء جائحة 
“كورونا”، وأيضاً إثر خالفات سياســية 
مع مســؤولين فــي  كاليفورنيــا  أدت إلى 

تراجع جاذبية الوالية لديهم.
ومن بين قادة  الشركات الكبرى  التي تخلت 
عــن العمل في ســيليكون فالي، رئيس “ 
تيسال “ إلون ماسك، ومؤسسا “باالنتير” 
بيتر تييل وأليكــس كارب. كما أن بعض 

المجموعات آثرت نقل مقرها، بينها “ أوراكل “ و”هيولت باكارد إنتربرايز” )إتش بي إي( اللتان انتقلتا إلى  تكساس .
وقد أوضحت “أوراكل” التي تأسســت في ســيليكون فالي ســنة 1977، أن قرار االنتقال سينعكس إيجابا على نمو 
المجموعة، كما سيتيح مرونة أكبر للموظفين بشأن أماكن العمل وطريقته. أما “إتش بي إي” التابعة لشركة “هيولت-

بــاكارد” الموجــودة تاريخيا في ســيليكون فالي، فقد قالت أن انتقالها إلى تكســاس يرمي إلــى “االلتقاء مع الزبائن 
فــي أماكــن وجودهــم في تحوالتهم الرقمية خــالل هذه المرحلة االســتثنائية”. كما أن واليات عــدة تحاول اجتذاب 
شركات التكنولوجيا متسلّحة خصوصاً بمعدالتها الضريبية المنخفضة و كلفة المعيشة  األدنى ما يتيح للشركات تحسين 

أوضاعها التفاوضية.
وتأتي هذه القرارات في ظل سماح عدد متزايد من شركات التكنولوجيا لموظفيها بالعمل من بعد بسبب الجائحة، 
ما يشجع على االستغناء ولو موقتا عن مقار العمل التقليدية الشبيهة بالصروح الجامعية والتي تشتهر بها سيليكون 

فالي.
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الزوجة السابقة لبيزوس تتبرع بـ4.1 مليار دوالر
تبرعت الزوجة الســابقة لمؤســس ورئيس شــركة  أمازون ،  جيف بيزوس 

، ماكينزي ســكوت، بنحو 4.1 مليار دوالر أميركي في األشــهر األربعة 
األخيرة من عام 2020، لصالح بنوك طعام وصناديق دعم لحاالت الطوارئ. 
وقالت “سكوت” عبر مدونة موقع “ميديم”، إن جائحة “كوفيد19-” كانت 
بمثابــة عامــل مدمر لحياة األميركيين الذين يعانــون بالفعل، الفتةً إلى أنها 
أرادت تقديــم دعم فوري للمتضررين من تداعيات الوباء. وتابعت: النتيجة 
خالل األشهر األخيرة من 2020 كان التبرع بـ4.158 مليار دوالر لصالح 
384 منظمة في أنحاء الواليات األميركية الخمسين وبورتريكو و واشنطن  

العاصمة. وأشــارت الزوجة الســابقة لبيزوس، إلى أن بعض هذه  المساعدات  كانت لتلبية اإلحتياجات األساسية مثل  
بنوك الطعام  وصناديق اإلغاثة لحاالت الطوارئ وخدمات الدعم للفئات األكثر ضعفاً.

أكثر النساء نفوذاً في العالم لعام 2020
أصدرت فوربس قائمتها لنساء العالم األكثر 
نفــوذاً لعام 2020، للعام الـ17 على التوالي. 
وقــد ضمت القائمة هذا العام نســاء ناجحات 
مــن 30 دولة حول العالم تفاوتت أعمارهن، 

حيث ولدن عبر 4 أجيال مختلفة.
كمــا تنوعت مهام النســاء علــى القائمة لهذا 
العام، حيث أدرجت عليها 10 رئيسات دول 
و38 رئيسة تنفيذية و5 فنانات. وبينما اختلفن 
النســاء في أعمارهن وجنسياتهن ووصفهن 
الوظيفي، اتحدن في الطرق التي اســتخدمن 
بها منصاتهن لمواجهة التحديات الفريدة التي 

واجهنها في العام 2020. وقد رحب العالم بقرارات العديد من هؤالء النســاء، خصيصاً فيما يتعلق بطرق اســتجاباتهن 
لجائحة فيروس كورونا، فرئيســة وزراء نيوزلندا، جاســيندا أرديرن مثالً، والتي جاءت في المركز الـ32 على القائمة، 
اســتطاعت مواجهــة الموجة األولــى والثانية من الفيروس في بالدهــا من خالل تطبيق قيود إغــالق وإجراءات تباعد 
اجتماعي صارمة. كما نفذت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، التي جاءت في المركز الـ32 على القائمة، برنامجاً صارماً 
لتتبع االتصال بالمصابين فيروس كورونا في يناير/كانون الثاني. وجاءت المستشارة األلمانية، أنغيال ميركل في المركز 
األول على القائمة، لتتبعها كريستين الغارد، رئيسة البنك المركزي األوروبي، في المركز الثاني، وثم كاماال هاريس، 

نائبة الرئيس األمريكي المنتخب، في المركز الثالث.
كما ضّمت القائمة أيضاً شخصيتين عربيتين في المركز الـ89 والـ99 عالمياً، وهن رجاء عيسى القرق، الرئيسة التنفيذية 

لمجموعة عيسى صالح القرق، ورانيا النشار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، على التوالي.
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Slackارتفاع ثروة الرئيس التنفيذي لـ
كان الرئيــس التنفيذي لشــركة Slack وأحد مؤسســيها ســتيوارت 
بترفيلد مليارديراً قبل أن تنتشــر الشــائعات بأن شــركة البرمجيات 
Salesforce ستشــتري أداة اتصــاالت العمــل Slack. ولكــن في 
صفقة أُعلنت مؤخراً، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دوالر، أدت 
اتفاقية Salesforce لشــراء Slack إلــى رفع صافي ثروة بترفيلد 

بنحو 235 مليون دوالر، حسب تقديرات فوربس.
ووفًق ًلشــروط االســتحواذ، التي تم الكشــف عنها في بيان صحفي 
لشركة Salesforce، سيحصل مساهمو Slack على 0.076 سهم 
من أســهم Salesforce لكل ســهم من أسهم Slack، باإلضافة إلى 

26.79 دوالر لكل سهم نقداً.
ويمتلك باترفيلد أكثر من 39 مليون سهم في Slack، بمجرد إتمام الصفقة، ستتحول أسهمه إلى ما يزيد قليالً على 3 ماليين 
ســهم في Salesforce. ومن المقرر أيضاً أن يحصل باترفيلد على ما يزيد قليالً على مليار دوالر نقداً مقابل أســهمه في 
Slack، لكنه سيدفع على األرجح نحو 390 مليون دوالر في والية كاليفورنيا كضريبة أرباح رأس المال، ليحقق له صافياً 
يبلغ 660 مليون دوالر. وإذا تم جمع ذلك مع نحو 67 مليون دوالر التي جناها باترفيلد من بيع أكثر من 3 ماليين سهم من 

Slack، سيصبح مجموع ثروته نحو 1.45 مليار دوالر أميركي.

نقل منتدى دافوس االقتصادي في 2021 إلى سنغافورة
أعلن المنتــدى االقتصادي العالمي، أّن جائحــة كوفيد - 19 أجبرته 
على نقل مؤتمر العام المقبل من سويسرا إلى سنغافورة، حيث سيعقد 
بحضور شخصي في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 أيار/مايو 2021.
يذكر، أن التجمع الســنوي للنخبة السياســية واالقتصادية والتجارية 
فــي العالم، يُعقد تقليديا فــي كانون الثاني/يناير من كل عام في مدينة 
دافوس في جبال األلب. لكن تم تأجيله حتى أيار/مايو بسبب تداعيات 
الفيروس. وقال المنظمون: إن التركيز ســيكون على إعادة تشــكيل 

االقتصاد العالمي في أعقاب األزمة.
وكان المنتدى االقتصادي العالمي أعلن في تشرين األول/أكتوبر 2020، أن مكان االجتماع سيكون لوكرن في سويسرا، 

قبل أن يعلن مؤخراً أّن وضع الوباء يجبر على انعقاده خارج البالد تماماً.
وقال المنتدى االقتصادي العالمي في بيان: إن التغيير في الموقع يعكس أولوية المنتدى في حماية صحة وسالمة المشاركين 

والمجتمع المضيف. وتقرر أن سنغافورة هي أفضل مكان لعقد االجتماع.
وأوضح المنتدى، أّن االجتماع الســنوي الخاص 2021 في ســنغافورة، سيكون أول حدث قيادي عالمي يعالج التعافي من 
الوباء في جميع أنحاء العالم، وأنه سيجمع القادة معاً للتركيز على بلورة حلول للتحديات األكثر إلحاحاً في العالم. مشيراً إلى 

أن المنتدى سيعود لالنعقاد في دافوس عام 2022.
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استقالة نائب محافظ البنك المركزي النرويجي
أعلــن نائب محافــظ البنك المركزي النرويجي جون نيكواليســن، أنه قدم 
اســتقالته، بعد أن تــم رفض طلبــه لتجديد التصريح األمنــي ألن زوجته 
صينيــة. وأبلغت هيئــة ترخيص األمن المدني النرويجية نيكواليســن بأن 
ســبب عدم تلقي تصريح أمني جديد هــو أن زوجته مواطنة صينية وتقيم 

هناك، وهو يعيلها ماليا.
وقالــت الهيئــة، إن رفض التصريح ال يتعلق بأســباب حول نيكواليســن 
شخصيا وال يوجد شك حول مدى مالءمته للحصول على التصريح األمني، 

لكن هذا غير كاف، بحسب نائب محافظ البنك المركزي النرويجي.
وكان نيكواليســن، باإلضافة إلى المشــاركة في وضع السياســة النقدية، مســؤوالً عن اإلشــراف على صندوق الثروة 
الســيادي النرويجــي البالغة قيمتــه 1.2 تريليون دوالر أميركي، وهــو األكبر في العالم. وقد تم تعيينــه ألول مرة نائباً 
لمحافظ البنك المركزي في عام 2014 وأعيد تعيينه لوالية ثانية في أبريل/نيسان من 2020، فيما قال البنك المركزي: 

إن نيكواليسن ارتبط بزوجته الصينية عام 2010.
وذكرت متحدثة لرويترز، أن الســفارة الصينية في أوســلو ليســت على علم باالســتقالة وأســبابها. وقال محافظ البنك 
المركزي أويستين أولسن في بيان، سأفتقد نيكواليسن في منصبه كنائب للمحافظ، حيث أدى واجباته بشكل رائع كزميل 

مقرب ومهني كفؤ.

معمل الكحول الطبي في حمص يعود للعمل
أعلن مدير عام شــركة سكر حمص، عبدو 
محمــود، عــن إعادة إقالع معمــل الكحول 
الطبــي مــن جديد بعــد تأمين بديــل للمادة 
األوليــة وهي مادة الســكر األحمــر الخام. 
وذكــر أنه تــم مؤخــراً، وبجهــود الكوادر 
المحلية إعادة تشغيل المعمل بطاقة إنتاجية 
يوميــة تصــل إلــى 11 طن كحــول طبي، 
باإلضافة إلى طــن و200 كلغ من الكحول 
الصناعــي، وطن ونصف الطــن من غاز 
الكربــون. وقــال محمــود: إن بيــع المادة 
يتــم للقطاعين العــام والخاص وللمشــافي 
ولمؤسسة فارمكس بأحجام وسعات متعددة 

تتراوح بين 1 ليتر و10 ليترات، باإلضافة إلى عبوات 250 ملم و100 ملم بتركيز 95 %.
وقبل أشــهر، كشــفت الشــركة عن وجود صعوبات بتأمين المادة األولية الالزمة لصناعة الكحول وهي الســكر الخام، 

وكانت قد أعلنت مرتين عن رغبتها باستجرار 25 ألف طن سكر خام،  لكن لم يتقدم أحد لذلك.
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بيفاني: التدقيق الجنائي أمر بديهي والـHair cut مسخرة

أعد الدراسات الالزمة عن الحسابات المالية للدولة اللبنانية وهي ضائعة اليوم 
بين ديوان المحاسبة ورئاسة مجلس الوزراء، وقال: منذ وصولي الى اإلدارة 
العامة عام 2000، لم يكن هناك حسابات واضحة للدولة اللبنانية، وأنا عملت 
على إعادة تكوين 28 ســنة حســابات. وســأل: “التدقيق الجنائي امر بديهي، 

ولكن السؤال هنا على أي طرف سيكون التدقيق الجنائي؟”.
وأكد بيفاني، أن اإلصالح الفعلي يبدأ بالسلطة السياسية وإخضاع كل شخص 
بهذه السلطة للقضاء، والمشكلة ليســت باإلدارة بل باألداء من رأس الهرم الى 
أسفله، متسائالً: كيف للدولة أن تقبل برفع الســرية المصرفية الدارة خارجية 

وترفض رفعها الدارة داخلية.
بارود

بدوره، رأى بــارود أن هناك ممانعة سياســية بعدم الســير بالتدقيق الجنائي، 
وقال: هناك قوانين نافذة ويمكن السير بها ولسنا بحاجة لقوانين جديدة بالرغم 

من انه يمكننا إقرار قوانين جديدة إذا استدعى األمر.
مخيبر

أما مخيبر، فأكد أن عمل مجلس النواب وكل المؤسسات الرقابية لم يكن كافياً 
بموضوع مراقبة المال العام وعلى أي أســاس كان يصرف، ولم يستغرب أن 
يتحول لبنان الى بلد فاسد الن الجميع مشــارك وال مصلحة لدى أحد بالكشف 
عن ملفات الفســاد، مؤكداً، ان ما يحصل االن بموضــوع التدقيق الجنائي هو 

كذبة على الشعب اللبناني.
عاكوم

وكيفية التعامل مع التدقيق الجنائي من الناحية القانونية.من جانبها، شرحت عاكوم حقيقة إقرار قوانين جديدة لرفع السرية المصرفية 

مونان
بدايةً، اعتبر مدير “مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد”، 
البروفيســور باســكال مونان، في كلمة ترحيبية، ان التدقيق 
المالــي يرتدي في مصــرف لبنــان أهمية كبيرة في كشــف 
الحقائــق امام الــرأي العــام وتحديــد المســؤوليات وصوالً 
الى المحاســبة وتحقيــق العدالة. وقــال: من البديهــي التأكيد 
ان هذا التدقيق ينبغي ان يشــمل ســائر الوزارات واالدارات 
والمؤسســات العامة، مع األمل بأن يتيح ذلك المجال لمعرفة 
كيف صــرف المال العــام وأيــن، وهل تــم التــزام القواعد 

واألصول القانونية في انفاق وادارة المال العام.
بيفاني

من جهتــه، لفــت بيفاني، الــى أنــه ال يعرف عن حســابات 
مصرف لبنــان وهذه مــن المفارقات الكبيرة في هــذه الدولة 
ألنه ال يزال هنــاك محميات ممنوعة علــى الدولة ان تعرف 
ماذا يحصل بالمال العام. وقال: أنا سعيد بالحديث عن التدقيق 
الجنائي حالياً، ألن هذا األمر وضعته بمشروع الموازنة عام 
2017، ولم يتم البحــث بها، وكذلك االمر عــام 2018. كما 

وضعته بمشروع الحكومة أربع مرات.
وعن الخطة اإلصالحية التي وضعتها الحكومة، أشار المدير 
العام السابق لوزارة المالية، الى أن المجتمع الدولي أشاد بها 
بينما أطلقت عليهــا النار داخلياً، ألن أحــداً ال يريد اإلصالح 
والذهاب الى معالجة االزمــة االقتصاديــة الحالية. أضاف: 
اقترحوا خطة بديلة بتغطية الخســائر عبر الممتلكات العامة 
وتجميد الودائــع ما يعني هيركات مرعب قــد يطول الى 20 
عامــا، وبالتالــي الخطة مثيرة للســخرية ولكنها اســتخدمت 
لضرب خطة الحكومــة، والهدف هــو الوصول الــى إفقار 
الناس برمي الخسائر عليهم إما عبر انهيار الليرة اللبنانية او 

حتى عبر الهيركات.
وعــن التدقيق الجنائي، قــال بيفاني: هناك مهزلــة بالتعاطي 
مع ملــف التدقيق الجنائــي، والعمــل الكبير قمنا بــه أصالً، 
ولكن هناك من ال يريد االســتمرار بهذا الملــف. أضاف: إن 
لمصرف لبنان استقاللية بإدارته، ولكنه ملك الدولة، وإذا كان 
يعاني من خسارة فالدولة هي من تعيد خســائره. وكشف أنه 

تابع “مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد”، ندواته الحوارية في إطار نشاطات منتدى الحكم الرشيد، 
ونظم ندوة بعنوان “التدقيق الجنائي نحو دولة الشفافية والمحاسبة؟”، التي أقيمت في حرم كلية العلوم 
 ،Zoom االنسانية في جامعة القديس يوسف، بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، ونقلت عبر تطبيق
إضافة الى صفحات المرصد وجامعة القديس يوسف الرسمية عبر موقع فايسبوك، حيث شارك فيها 
الوزير السابق زياد بارود، النائب السابق غسان مخيبر، القاضية الدكتورة رنا عاكوم والمدير العام السابق 

لوزارة المالية اللبنانية االن بيفاني من العاصمة الفرنسية باريس، وحضرها عدد كبير من طالب الجامعة.
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22 مليار ليرة تحصيالت تأمينات الالذقية
بلغــــت تحصيــات فــــرع 
التأمينــات االجتماعيــة فــي 
الاذقيــة خال العــام 2020 
ولغاية منتصف شهر نوفمبر/ 
تشــــرين الثانــي أكثــر مــن 
22.401 مليار ليرة سورية، 
منها أكثر من 19.986 مليار 
ليرة سورية من القطاع العام، 
وأكثر من 2.415 مليار ليرة 

من القطاع الخاص.
وبيّــن مديــر الفــرع محمــد 

يونس، أن عدد المتقاعدين الذين يخدمهم الفرع 56 ألف و214 متقاعداً من أصحاب المعاشات التقاعدية والورثة، فيما 
تبلغ الكتلة الشــهرية للمعاشــات 2.4 مليار ليرة ســورية، الفتاً إلى أنه تم منح قروض للمتقاعدين خال هذه الفترة بلغت 
قيمتهــا 546 مليون ليرة اســتفاد منهــا 912 متقاعداً فيما تم منح 841 رخصة بناء وبلغت قيمة االشــتراكات المحصلة 

164 مليون ليرة سورية.

هيئة لفض النزاع التجاري بين سورية وإيران
كشــف اتحاد غرف التجارة السورية مؤخراً، عن السعي 
إلى إنشاء هيئة تحكيم لفض النزاعات والخافات التجارية 
بين التجار في سورية وإيران ودياً من دون اللجوء للمحاكم. 
ونقلت صحيفة الوطن المحليــة عن رئيس اتحاد الغرف 
محمــد أبو الهدى اللحــام قوله، إنه أجــرى حديث خال 
لقاءه مع السفير اإليراني في سورية جواد تركابادي، عن 
موضوع إنشاء هيئة لفض النزاعات التجارية بين التجار 
في البلدين. وأضاف، أن هذا الموضوع تتم دراسته بشكل 

جدي في اتحاد غرف التجارة من مختصين من أجل إعطاء موافقة االتحاد على إنشاء هذه الهيئة قريباً.
وبيّن اللحام، أنه جرى استعراض ضعف التبادل التجاري بين البلدين الذي يعود إلى مشكات تتعلق بالقطع األجنبي.

وأكد رئيس االتحاد، أنه سيتم قريباً إيجاد طرق جديدة لدفع قيم المستوردات والصادرات بسعر الدوالر حسب سعر 
السوق الفعلي في تاريخ التصدير.

وخال اللقاء، تم التأكيد أيضاً على ضرورة إنشاء شركة نقل مشتركة، وافتتاح فروع لمصارف إيرانية في سورية 
ومصارف سورية في إيران، باإلضافة إلى إنشاء مصرف مشترك بين البلدين تتم خاله التعامات النقدية الخاصة 

بالتبادل التجاري.
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غرفة تجارة حلب تكشف عن خطط استثمارية
كشــف رئيــس غرفة تجــارة حلب عامر حمــوي، خال كلمــة له في 
الملتقــى األول للنســيج الذي أقيــم في غرفة صناعة حلــب، عن خطة 
الغرفة االستراتيجية. وبيّن حموي أن الخطة تشمل تحويل فندق األمير 
المملــوك من قبل الغرفة إلى “برج حلب تجاري” وطرحه لاســتثمار 
بهدف تحقيق ريوع ومداخيل مالية تتناســب مــع صفة المكان وموقعه 
االستراتيجي وسط المدينة. وتتضمن الخطة أيضاً إعادة تفعيل وتنشيط 
دور الغرفــة مع جميع الغرف التجارية في البلــدان العربية واألجنبية، 

والتوجه نحو األسواق العربية وباألخص أسواق العراق، باإلضافة إلى إعادة تفعيل وتنشيط سوق المدينة بالتعاون مع 
القطاع الحكومي والمنظمات الدولية، بهدف تفعيل العمل في سوق الزرب، ابتداًء من المدخل من أمام القلعة وصوالً 

إلى سوق العطارين وآلخر هذا السوق الذي يعد العصب الرئيسي لسوق المدينة.
وأوضح رئيس غرفة تجارة حلب أن من أهم أهداف الغرفة اليوم، هي إعادة تفعيل األسواق التي تملكها شركة أسواق 
حلب الرئيسية والمتمثلة بسوق هنانو الذي يضم 450 محاً تجارياً، وسوق ضهرة عواد ويضم 150 محاً تجارياً، 

وسوق الخالدية المختص بإعادة األعمار بطريقة فاعلة وحضارية.
وكشف حموي عن إنشاء شركة تطوير عقاري بالشراكة مع مجلس مدينة حلب شريك غرفة تجارة حلب في شركة 

أسواق حلب.

“التجاري السوري” مستمر بالعمل خالل األعياد
طلبت إدارة المصرف التجاري 
الســــوري مــن كل فـروعــه، 
باسـتثناء فروع المنطقة الحرة، 
االلتـزام بتأميــــن المنـاوبــات 
للــدوام طيلــة أيام عطلــة عيد 
المياد ورأس الســــنة بما فيها 

أيام السبت.
يتوجــب  أنــه  اإلدارة  وبينــت 
علــى فروع التجــاري االلتزام 
خــال أيــام العطلــة المذكورة 
النقدية  الدفعــات  بـ“اســــتقبال 

لحسابات القطاع العام واســــتقبال وتنفيــــذ طلبات صرف المنحـــة والرواتب واإليداعــــات النقديـــة الخاصـــة 
بفحــص PCR لحســـابـات وزارة الصحة”.

وذكــرت اإلدارة الفروع بمدة العمل يومياً من الســاعة التاســعة والنصف صباحاً وحتى الســاعة الواحدة ظهراً، 
مؤكدة ضرورة تأمين تغذية كل الصرافات في نهاية كل يوم والتأكد من وجودها بالخدمة.
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فرانشايز: تمّسك بالتفاؤل والمثابرة للمحافظة على االستثمارات
عقــدت الجمعيــة اللبنانيــة لتراخيص 
االمتياز “فرانشايز” االجتماع السنوي 
للهيئة العامــة بهدف تقديــم التقريرين 
المالي واإلداري وإبــراء الذّمة المالية 

للهيئة اإلدارية.
مــن  الرســمي  الجــزء  إتمــام  وبعــد 
االجتمــاع، تــداول رئيــس وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة  وأعضــاء الجمعيــة 
العموميــة فــي األوضــاع االقتصادية 

واالجتماعية الراهنة، والتحديات التي تواجهها المؤسسات في ظلّها. وتوافق المجتمعون على أمرين أساسيين:
- ضرورة استمرار الجمعية بأداء دورها على الصعد االقتصادية كافة.

- ضــرورة تحلّي مجتمع الـ“فرانشــايز” بأعلى درجات التفاؤل والمثابــرة في تقديم صورة إيجابية عن لبنان أمام 
اللبنانييــن والمجتمــع العربي والدولي، على رغم الظروف الصعبة التــي يمّر فيها الوطن، وذلك بهدف المحافظة 
على القدر األكبر من االســتثمارات التي وّظفت والميزات التي اكتســبت وانتشرت شــهرتها عالمياً في السنوات 

الماضية.

اتفاقية بين مركز طالل أبو غزالة و“الرمز الدولي”
وقــع مركز طــال أبو غزالة للمعرفة، وشــركة الرمــز الدولي 
األردني لتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون للتدريب في مجال 

البرمجة وتكنولوجيا المعلومات.
واوضــح المركز في بيــان، ان االتفاقية تهــدف للتعاون في عقد 
الدورات التدريبية التي تقدمها شركة “الرمز الدولي” في مجاالت 
البرمجة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم اإللكتروني 
والتحول الرقمي، إلضافة قيمة حقيقية ألعمال العماء من خال 
تزويدهــم بأحــدث حلــول تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت 

وأكثرها موثوقية على مســتوى العالم. ووقع االتفاقية المدير العام لشــركة الرمز الدولي صاح بسيوني، والمدير 
التنفيــذي لمركز طــال أبو غزالة، زيد المجالي. وأعرب بســيوني عن اعتزازه بالشــراكة مع مجموعة “طال 
أبو غزالة العالمية” ومســاهماتها في خدمة المجتمع المحلي والمؤسســات المدنية في كافة محافظات المملكة لبناء 

قدرات أفرادها.
فيما أكد المجالي أهمية هذا التعاون الهادف إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي لرفع الكفاءة المهنية 
في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت والتحول الرقمي وجعلهم قادرين على المنافسة بشكل أكبر في سوق العمل 

وتزويدهم بأحدث حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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شقير: هدف الهيئات حصول المتضررين على تعويضات عادلة
اســــتقبلت  الهيئات االقتصادية  برئاســــة الوزير الســــــابق محــــمد 
شــقير، رئيــــس مجلس إدارة شــــركة  التأمين  “ اليانز  ســنا” أنطوان 
عيســى يرافقه مدير عام الشــركة باســم عاصي، واســتمعت منه إلى 
عــرض مفصل حول المبــادرات والخطوات التي قامت بها الشــركة 
لدفع حقوق المتضررين من جــراء انفجار المرفأ الذين لديهم بوالص 

تأمين مع الشركة.
من جهته، أثنى شــقير على العمل الذي قامت به الشركة، والذي يعبر 
عن مسؤولية اجتماعية ووطنية عالية، خصوصاً أن الشركة تقوم بدفع 
التعويضــات للمتضررين على الرغم من عــدم صدور نتائج التحقيق 

بإنفجار المرفأ.
وتمنى شقير أن تشكل هذه الخطوة حافزاً لدى شركات التأمين األخرى 
للمباشــرة بدفــع التعويضات، خصوصــاً ان لدينا عدداً من شــركات 

التأمين تتمتع بالمصداقية والقدرة على القيام بخطوات مماثلة. وشــدد شـــقير، على أن ما يهم الهيئات االقتصادية بشكل 
أساســي هو حصول المتضررين على تعويضات مالية عادلة، وأن يتم دفع هذه التعويضات كما تدفعها شــركات معيدي 

التأمين العالمية.

نقاش مع كومار جاه سبل مساعدة ودعم لبنان
اجتمــع مجلــس إدارة تجمــع 
األعمــال  وســيدات  رجــال 
اللبنانيين في العالم برئاسة  فؤاد 
زمكحــل  عبــر اإلنترنت، مع 
المدير االقليمــي للبنك الدولي 
ســاروج  االوســط  للشــرق 
كومــار جــاه وفريــق عمله، 
لمناقشــة التدهور االقتصادي 
واالجتماعي والصحي والمالي 

والنقدي الخطير الذي يواجه الباد واإلقتصاد والشعب، والحديث عن الرؤية والتوقعات والتحضير سوياً لسنة 2021.
وناقش المشــاركون التحديات المختلفة التي تواجهها شــركات القطاع الخاص على مدى األشــهر العديدة الماضية، والتي 
تضمنــت خســائر مالية وتشــغيلية ضخمة تكبدها أرباب العمل وتســببت في فقدان آآلف الموظفيــن لوظائفهم. كما طرح 
االجتماع، عصفاً ذهنياً حول الوســائل الممكنة لتقديم الدعم لمســاعدة هذا القطاع على النهوض من جديد لتمكينه من لعب 
دوره الحاسم كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل ومساعدة لبنان على تجاوز المرحلة المقبلة اعتماداُ على ديناميكية 

ومواهب رأس المال البشري في البلد.
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اتفاقيتان بين لبنان وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو
وقــع وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن فــي 
حكومــة تصريــف األعمال شــربل وهبة، 
اتفاقيتين للتعاون المالي مع جمهورية  ألمانيا  
االتحادية ممثلة بسفيرها في  لبنان  أندرياس  

كيندل ، ويبلغ مجموعهــا مئة مليون يورو، 
وتخصص مباشــرة من  الحكومــة األلمانية  
للبنان للقيــام بإصاحات طارئــة في البنى 
التحتية باإلضافة إلى مساعدة لبنان لمواجهة 
جائحــة “كورونا”. وتمنى وهبــه، أن تفتح 

هاتان االتقاقيتان األبواب أمام المؤسسات المالية لتقديم مساعدات في المستقبل للبنان يكون بأمس الحاجة إليها. 
وتخصص هذه األموال لدعم عدد من البرامج التي تتسم بطابع األولوية، كبناء مدارس، وبرامج مياه وصرف صحي.
وكان قد ســبق لوزير الخارجية والمغتربين أن وقع اتفايتين أخريين مع الجانب األلماني خال شــهر تشرين الثاني/

نوفمبــر 2020 الماضــي تتضمــن بدورها مســاعدات عينية ونقدية للبنــان لتنفيذ عدد آخر من المشــاريع التنموية 
وســتخصص لدعم مشــاريع منها تحســين نوعية التعليم المهني وجاذبيته في لبنان، تعزيز إدارة موارد  المياه ، دعم 

التوظيف في لبنان و تنمية المناطق الحضرية في شمال لبنان.

توافق على اطالق IRA-LEB مطلع 2021
زار وزيــر الصناعة في حكومة تصريف االعمال عماد حب 
هللا جمعيــة الصناعيين اللبنانيين، حيث كان في اســتقباله نائبا 
رئيــس الجمعيــة زياد بكــداش وجورج نصــراوي وأعضاء 
مجلــس اإلدارة. ورافــق الوزير حب هللا فــي زيارته أعضاء 
هيئة االشراف في برنامج انجازات البحوث الصناعية )ليرا(  
وهم: األمين العام للمجلس الوطني للبحوث الصناعية الدكتور 
معين حمزة، مدير الشــؤون الخارجية في مصرف لبنان خالد 

بحصلي ورئيس اللجنة االدارية في برنامج ليرا ماهر صقال. وخصص اللقاء للبحث في مشروع تحويل برنامج ليرا 
من برنامج الى جمعية، وتم التوافق على بنود المشروع وعلى اطاق الجمعية تحت مسمى IRA-LEB مطلع العام 

2021، والتقدم بطلب علم وخبر الى السلطات الرسمية المختصة بهذا الشأن.
كمــا كان اللقاء مناســبة للحديث بين الوزير حــب هللا والصناعيين عن التحديات التــي يواجهها القطاع الصناعي 
والمســؤوليات الملقــاة على عاتقه، لجهة تلبية احتياجات الســوق اللبنانية من الســلع والبضائــع، في ظل التراجع 
الكبير في القدرة على اســتيراد المواد االولية من الخارج، جراء شــح الدوالر للحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي 
واالســتهاكي، وضرورة إتخــاذ كل االجراءات المطلوبة لتمكين القطاع الصناعي مــن القيام بدوره االقتصادي 

واالجتماعي والوطني كاماً.
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مخاطر العقوبات ومكافحة غسل األموال

انطلــق مؤتمر اتحاد  المصــارف  العربية في بيروت، تحــت عنوان “مخاطر  
العقوبات  والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل األموال”. وهو األول 
الذي يعقد بحضور المشاركين منذ بدء جائحة “كورونا”، وال يقام عن طريق 

الفيديو.
وقــال رئيس مجلس إدارة  االتحاد الدولي للمصرفيين العرب ، جوزف طربيه، 
فــي افتتاح المؤتمــر، إن  العقوبات األميركية  على  المصــارف اللبنانية  طالت 
جمال ترســت بنك بسبب التهم على مودعين وعاقتهم بحزب هللا، وأشار إلى 

الحرص الدائم على مكافحة موضوع غسل األموال ومكافحة  اإلرهاب .
أما األمين العام لهيئة التحقيق الخاصة، عبد الحفيظ منصور، فقد أكد أن مسألة 
العقوبات االقتصادية ليس جديدة، وهي بدأت تاريخياً لبسط الهيمنة دون اللجوء 
إلــى  الحروب  العســكرية. وأضــاف، أن وتيرة العقوبات تســارعت في العقد 
األخير، ال سيما من قبل الواليات المتحدة األميركية. وتطرق منصور إلى عدد 
من االجراءات التي يجب أن يعتمدها كل مصرف ليحمي نفسه من العقوبات، 
وقــال، إنه يجب االمتثال للعقوبات في حال فرضها، فيما هناك موجبات على 

المصارف يجب تطبيقها وفقاً للقوانين الدولية.
من جانبه، أكد النائب  ياســين جابر ، الذي شــارك فــي المؤتمر بصفته عضواً 
في لجنة المال و الموازنة  النيابية، أنها ليســت المرة األولى التي يعقد فيها هذا 
المؤتمــر في بيروت، ولكنه األول في ظــل “كورونا” وبعد كل ما حصل في 
لبنــان من انفجار المرفأ والثورة، يُعاد انعقاد مؤتمر “مكافحة غســل األموال. 
وقال: إن العقوبات على المصارف أصبحت كالساح الناعم تستخدمه الدول، 
ولكن مفاعيله أقسى من الحروب. وأشار إلى أن لبنان، أقر قانون مكافحة غسل 

األموال 44/2015، إضافة إلى قوانين أخرى لمكافحة  تبييض األموال.
وأكد رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في 
كلمته، أن انعقاد هذا المؤتمر في بيروت وســط ظروف نعلم مدى صعوبتها، 

يحمل رسالة بأن هذا البلد، لديه من اإلرادة ما يكفي إلعادة إحيائه من جديد.
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