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ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ”ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺮ“ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري
ﻟﻠﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺗﺄﻫﻞ ﻟﺮﺑﺢ ﺟﺎﺋﺰة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻦ

ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
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متنفــس تمويلــي للمشــاريع الصغيــرة
و ا لمتو ســطة
محمد علي محمد الشرفاء الحمادي:
"صنــدوق خليفــة" يشــجع االبتــكار عبــر
منصــات رقميــة مبتكــرة
شــبكة ســكك حديديــة وطنيــة ملتزمــة
بالهويــة الصناعيــة الموحــدة "اصنــع فــي
اإل مــارات"
االتحــاد للقطــارات  :صناعــة محليــة
بمواصفــات عالميــة
تأثير كوفيد  19 -عليهن أكثر من الرجال
صنــدوق النقــد الدولــي :األمهــات فــي حالــة
طــوارئ

هل يصلحن ما أفسده الرجال ..؟
النســاء يســيطرن علــى مفاصــل االقتصــاد
العالمــي

وفق موقع Business News Daily
 5اســتراتيجيات ذكيــة النتقــاء أفضــل
ا لمو ظفيــن
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��ف  2019وانفج��ا ِر مرف���أِ ب�يروتَ يف � 4آب ،والبل�� ُد
من ُ��ذ انفج��ا ِر الأزم�� ِة املالي�� ِة وامل�صرفي�� ِة يف خري ِ
��ارات.
ي�ش��ه ُد "هجم�� ًة" عل��ى العق ِ
َ
أ�سا�سيان لـ"الهجم ِة":
�سببان �
هناك
ِ
ِ
 ال ُامل�صارف.
امل�شكوك مب�صريها يف
النا�س يهربونَ من ودائعهم
ِ
ِ
أول هو �أن َ
وتعليم الأوال ِد.
أجل اللقم ِة وح َّب ِة الدوا ِء واال�ست�شفا ِء
املال من � ِ
النا�س �إىل ِ
 الثاين هو حاج ُة ِِ
َ
��ام ،بنح��و
أم��وال الت��ي ُد ِفع ْ��ت يف القط��ا ِع العق��اريِّ ،
اخل�برا ُء يق ِ��دّرونَ قيم�� َة ال ِ
خ�لال ع ٍ
��ام ون�ص ِ��ف الع ِ
 14.4ملي��ا َر دوالرٍ ..ويق ُ
��ت جت��او َز ال��ـ � 82ألف�� ًا.
��ارات الت��ي بيع ْ
��ال �إن ع��د َد العق ِ
ولكن� ،إذا ك َّنا نري ُد َ
بن�صف �أ�سعارها احلقيقي ِة ..وقاعد ُة البي ِع هي الآتية:
دون فل�سف ٍة ،فالعقاراتُ تبا ُع
قول احلقيق ِة "من الآخر" ،ومن ِ
ِ
س��ج ِل
س��حوب على �أحدِ
�إما �أن يكونَ ال�س��ع ُر م�ضاعف ًا مرتني� ،إذا متت ال�صفق ُة ب� ٍ
ش��يك م� ٍ
ِ
امل�صارف اللبناني ِة ،حيثُ قيم ُة الدوال ِر احلقيقي ِة ُ
الرقم امل� َّ
تقارب رب َع ِ
احلقيقي �إذا كان الثمنُ مدفوع ًا بالدوالر .Fresh
بن�صف �سعرها
على الورقِ .و�إما �أن تكونَ العقاراتُ
ِ
ِّ
باتت لقم ًة �سائغ ًة للمحظوظ َني الذينَ يقب�ضونَ  Freshمن �أيِّ م�صد ٍر كانَ .
ويف احلال ِني ،عقاراتنا وودائعنا على حدٍّ �سوا َء ْ
ّ
حرير الوعو ِد باالزدهارِ.
ب�شيكات من ودائعهم املحتجز ِة يف
عقارات
ولي�س على الذينَ ا�شرتوا
ٍ
ٍ
ِ
النوم على ِ
امل�صارف �إل ُ
َ
��ات النيابي�� ِة ث��م الرئا�س��ي ِة ..وم��ا ب�ين ه��ذ ِه وتلك" ،اهللُ
ً
ً
ُ
ش��كيل احلكوم�� ِة و�ص��وال �إىل االنتخاب ِ
ي��وم ،ب��دءا م��ن ت� ِ
�بر وال�ص�لا ُة َ
وم��ا عليه��م �إال ال�ص ُ
لتق��وم الدول��ة ذاتَ ٍ
أعلم".
� ُ
***
ض��رم� ،إن �أك�ث َر الذي��نَ يبيع��ونَ ممتلكاته��م العقاري�� َة ه��م م��ن �أبن��ا ِء الطائف�� ِة امل�س��يحي ِة الكرمي�� ِة ،م��ع ِّ
كل الرغب�� ِة يف
�
خم
ق
ع
�ير
خب
س��ب
�
وبح
،
�
ال
س��ف
ٍ ��اريٍّ
للأ� ِ ش��ديدِ
ِ
ٍ
��ال يف �أفريقيا.
رجال الأعم ِ
الهجر ِة.و�أم��ا الق��در ُة ال�ش��رائي ُة ،فه��ي موج��ود ٌة خ�صو�ص�� ًا ل��دى �أبن��ا ِء الطائف ِة ال�ش��يعي ِة الكرمي ِة ،من ِ
وبح�سب اخلب ِري �أي�ض ًاَ ،
هناك مناطقُ معين ٌة ترتك ُز فيها عملياتُ البي ِع ،وهي:
ِ
���ض الفي�لاتُ الراقي�� ُة ،وكذل��ك بعب��دا ،وفاري��ا ،حي��ثُ هن َ
الرابي��ة ،يف امل�تن ال�ش��مايل خا�ص�� ًة ،حي��ث تُع َر ُ
لوزير
ض��م �
ٍ
�ير ي� ُ
ض��ي �شا�س��ع ًة ٍ
��اك م�ش��رو ٌع كب ٌ
ش��اليهات و�أرا� َ
��ال م��ن �أفريقيا..وهن َ
��اك مناط��قُ �أخ��رى ،يف �ضواح��ي العا�صم��ة ،حيثُ يرت َّد ُد �أن ال�ش��ق َة الت��ي كان ثمنها
��اول م�ش��هورٍ ،وق��د َّمت بيع�� ُه بالكام ِ��ل لرج ِ��ل �أعم ٍ
س��ابق ومق ٍ
� ٍ
�ير م��ن ن�ص ِ��ف �س��عرها بالدوال ِر النقدي ..وامل�ش�ترونَ هم ُ
��ال لبنانيون يف �أفريقيا.
رجال �أعم ٍ
� 400أل َ��ف دوال ٍر بيع ْ��ت ب�أق�� َّل بكث ٍ
هناك "عمرانة" لي ًال ونهاراً.
جممعات بحري ٍة راقي ٍة يف البرتون ،حيثُ احليا ُة َ
والأكرث "على املو�ض ِة" ،هو ال�شرا ُء يف
ٍ
***
ً
ً
ُ
ً
مواطن �أن يكونَ له "مرق ُد
كل
دون �أيِّ عق��د ٍة �أو خلفي ٍ
نقوله��ا �صراح��ة ،وم��ن ِ
كل م��ن يتملك عقارا ،وهنيئا للجمي ِع ب�أمالكهمِ ،ومن ح��قِّ ِ
��ات�" :صحت�ين عل��ى قل��ب" ِ
ٍ
َ
ً
�سنواتُّ � ،أي ت ُّو ٍل دميوغرايف �سيكونُ يف انتظارنا؟
�سنوات �أو 10
بقيت الأو�ضا ُع �سائرة هكذا ،ف َمن يدري بعد 5
ٍ
ٍ
عنز ٍة" يف لبنانَ .ولكن� ،إذا ْ
َ
ُ
وخرائط ،ال
س��م لن��ا وللمنطق�� ِة كله��ا من خط ٍ��ط
�
ر
ي
��ا
م
��ل
ظ
يف
،
ل
��و
التح
��ذا
ه
��زى
غ
م
��ا
م
؟و
ة
املميز
ه
ش��خ�صيت
�
و
ة
��د
ي
الفر
ه
��
ت
و�صيغ
وم��ا �س��تكونُ تداعيات�� ُه عل��ى لبن
��انَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُ ُ
ُّ
س��مح اهلل �أن تتحق��قَ  .فجم ُ
��ال لبن��انَ ال يكم��نُ ا ّال يف �صيغت�� ِه الفري��د ِة وتع�� ُّد ِد طوائف�� ِه !
� َ
***
أر�ضنا عندما واجهنا �ش��عا َر "طريقُ القد� ِ��س مت ُّر بجونيه".ولكن ،من م�س��اوئِ الأقدا ِر �أن الأك َرث
مت�س�� ْكنا ب� ِ
التم�س َ��ك بال ِ
�إن ُّ
القيم الوطني ِة.و َل َكم َّ
أر�ض هو �أقد� ُ��س ِ
الطوائف الكرمي ِة
كل
مت�س��ك ًا ب�أر�ض ِه كان الأك َرث مي ًال �إىل الهجر ِة.و�صحي ٌح �أن اللبناني َني جميع ًا ُيعانونَ الأم َّرينَ  ،ال امل�س��يحي َني وحدهم ،لكن
ِ
الوا�ضح �أن �أبنا َء ِ
َ
ُّ
نف�س امل�أ�سا ِة املعي�شي ِة واالجتماعي ِة.
الأخرى ُيعانونَ َ
***
أيام يف تاريخ ِه ،كما ت�ؤك ُد مرجعياتٌ دوليةٌ.
ُ
لبنانُ الذي نعرف ُه يعي�ش َ
اليوم �أخط َر � ٍ
ً
َ
ُ
دول اخللي ِ��ج ،حي��ث عمل��وا
��روب الآخري��نَ عل��ى ار�ضن��ا ،ط��وال  16عام��ا ،لكن�� ُه جن��ا ،ح َ
�ين ترك��زت هج��رة ابنائ�� ِه اىل ِ
يف ال� ِ
س��ابق كادت تُق�ض��ي عل��ى الوط ِ��ن ح ُ
ِّ
َ
ِّ
بوج��وب وق ِ��ف االنهيا ِر  ،الذي انطل��قَ ومتادى ،منذُ
وانت�ش��لوا لبن��انَ م��ن حمنت�� ِه ،فع��ا َد �إىل احلي��ا ِة �أف�ض��ل مم��ا كانَ .والآن ،قدَ ُرن��ا �أن ي�ش��ع َر احلاكم��ونَ املتحكم��ونَ
ِ
نق�ترب منه��ا،
امل��وت الت��ي
ان انطلق��ت م�س�ير ُة �إع��اد ِة الإعم��ارِ ،قب َ��ل  25عام ًا.وقدَ ُرن��ا اي�ض�� ًا �أن نواج�� َه حال�� َة ِ
ُ
والنهب بعدما �أطاحت ِّ
بكل ما ي�سمى مق ِّوماتُ الدول ِة  ،تارك ًة َ
البطل وجمي ِع القوى االمني ِة
والتي �أو�صلتنا �إليها منظوم ُة الف�سا ِد
االمل الوحيدَ
ِ
باجلي�ش اللبناين ِ
ِ
هلل.
.لكننا حتم ًا جنه ُد ان ال ني� َأ�س وا َال منوتَ من حكم عبيدِ ا ِ
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 664.5مليــار درهــم ناتــج اإلمــارات
فــي  6أشــهر

 25محطــة خدمــة جديــدة لـ"إينــوك"
قبــل نهايــة العــام الجــاري

ك�ش��فت �إح�صائي��ات حديث��ة ع��ن و�ص��ول الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل للدول��ة
بالأ�س��عار اجلاري��ة �إىل  664ملي��ار ًا و  532ملي��ون دره��م يف نهاي��ة
الن�ص��ف الأول  ،2020م��ا ي�ؤك��د ق��وة ومتان��ة االقت�ص��اد الوطن��ي يف
مواجه��ة جائح��ة "كورون��ا" وقدرت��ه عل��ى امت�صا���ص ال�صدم��ات باملقارن��ة
بنظرائ��ه يف املنطقة.و�أو�ض��ح املرك��ز االحت��ادي للتناف�س��ية والإح�ص��اء �أن
الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل ت��وزع بواق��ع  362ملي��ار ًا و  806مالي�ين
دره��م يف الرب��ع الأول  ،2020ونح��و  301ملي��ار و  726ملي��ون دره��م
يف الرب��ع الث��اين م��ن الع��ام نف�س��ه ..وذك��ر املرك��ز �أن القطاع غ�ير النفطي
ا�س��تحوذ عل��ى � % 82أو م��ا يع��ادل  543ملي��ار ًا و  657ملي��ون
دره��م م��ن �إجم��ايل الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل للدول��ة بالأ�س��عار اجلاري��ة
يف الن�ص��ف الأول  2020م��ا يدل��ل عل��ى تن��وع االقت�ص��اد الوطني.وت��وزع
الإجم��ايل غ�ير النفط��ي بواق��ع  425.1ملي��ار ًا لقط��اع امل�ش��روعات غ�ير
املالي��ة ع��دا النف��ط ،والأن�ش��طة املالي��ة و�أن�ش��طة الت�أم�ين  68.7ملي��ار ًا،
والإدارة العام��ة والدف��اع وال�ضم��ان االجتماع��ي الإجب��اري بقيم��ة 49.9
ملي��ار دره��م ..بينم��ا بلغ��ت قيم��ة م�س��اهمة ال�صناع��ات اال�س��تخراجية
وت�ش��مل النف��ط اخل��ام والغ��از الطبيع��ي م��ا قيمت��ه  120.9ملي��ار ًا مب��ا
يع��ادل  18%م��ن �إجم��ايل الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل للدول��ة ..و�أظه��رت
بيان��ات املرك��ز االحت��ادي للتناف�س��ية والإح�ص��اء و�ص��ول الن��اجت املحل��ي
الإجم��ايل للإم��ارات بالأ�س��عار الثابت��ة �إىل  720ملي��ار دره��م و 919
ملي��ون دره��م يف نهاي��ة الن�ص��ف الأول م��ن العام املا�ض��ي ،منها 368.5
ملي��ار ًا للرب��ع الأول و  352.4ملي��ار ًا للرب��ع الث��اين.

�أعلن��ت جمموع��ة �إين��وك ،عزمه��ا افتت��اح  25حمط��ة خدم��ة جدي��دة
يف جمي��ع �أنح��اء الإم��ارات قب��ل نهاي��ة الع��ام  ..2021وتت�ضم��ن خط��ط
�إين��وك ت�ش��ييد  12حمط��ة خدم��ة جدي��دة يف ال�ش��ارقة ،و  11يف دب��ي،
وحمطت�ين يف املناط��ق ال�ش��مالية ،ويف ح�ين �س��تقوم ب�إن�ش��اء حمط��ة خدمة
بحري��ة واح��دة يف دب��ي� ،س��تكون  3م��ن املحط��ات املخط��ط ت�ش��ييدها يف
دب��ي قابل��ة للنق��ل ،وذل��ك يف كل م��ن دب��ي اجلنوب واملنطق��ة احلرة مبطار
دبي ،و�سوق التنني باملدينة العاملية ،على �أن تكون جاهزة خلدمة العمالء
خ�لال الع��ام .2021
كم��ا تعت��زم �إين��وك افتت��اح  5حمط��ات �أخ��رى قابل��ة للنق��ل بحل��ول
 :2022واح��دة يف دب��ي ،و 4يف ر�أ���س اخليم��ة ،وم��ع خط��ط التو�س��ع
اجلدي��دة �س�ترفع املجموع��ة عدد حمطات اخلدم��ة التابعة لها من 152
حمط��ة تعم��ل حالي�� ًا �إىل  177حمط��ة منت�ش��رة يف كل �أرج��اء الدول��ة
نهاي��ة العام ..وقال �س��يف الفال�س��ي ،الرئي���س التنفي��ذي ملجموعة �إينوك:
انطالق ًا من دور املجموعة كونها �ش��ركة نفط وطنية رائدة ،تلتزم �إينوك
بت�ش��ييد بني��ة حتتي��ة متط��ورة تلب��ي الطل��ب املتنام��ي عل��ى خدم��ات الت��ز ّود
بالوق��ود يف دول��ة الإمارات.وي�أت��ي الإع�لان ع��ن خط��ط تو�س��يع �ش��بكة
حمط��ات اخلدم��ة التابع��ة لن��ا لي�ؤك��د التزامن��ا اجل��اد وامل�س��تمر بخدم��ة
املجتم��ع ،ع�بر تعزي��ز ح�ضورن��ا يف قط��اع التجزئ��ة .يف ح�ين تتوا�ص��ل
ا�س��تعدادات دول��ة الإم��ارات خ�لال ال��ـ  50عام ًا املقبلة لالحتفال بـ��مئوية
الإم��ارات  ،2071ف�إنن��ا يف �إين��وك ملتزم��ون بتعزي��ز ا�س��تثمارات البني��ة
التحتي��ة يف دب��ي ..وتن�س��جم �أه��داف املجموع��ة يف تو�س��يع ح�ضوره��ا م��ع
اخلط��ط طويل��ة الأج��ل ،الت��ي �أطلقته��ا القي��ادة الر�ش��يدة ،مب��ا يف ذل��ك
"خط��ة دب��ي احل�ضري��ة  ،"2040والت��ي ته��دف �إىل تعزي��ز ج��ودة احلياة
ل�س��كان دب��ي؛ ومت ّه��د الطري��ق نح��و �إط�لاق مرحل��ة جدي��دة م��ن امل�ش��اريع
ال�س��كنية واالقت�صادي��ة الرئي�س��ية يف الإم��ارة ،لتغ��دو واح��دة م��ن �أب��رز
الوجه��ات ّ
املف�ضل��ة للعي���ش بحل��ول الع��ام .2040

 1.16مليــار درهــم تســتثمرها "أدنــوك"
فــي حقــل "بوحصــا"
�أعلن��ت �ش��ركة ب�ترول �أبوظب��ي الوطني��ة �أدن��وك ع��ن ا�س��تثمار بقيم��ة
 1.16ملي��ار دره��م لرب��ط الآب��ار الذكي��ة الت��ي مت حفره��ا م�ؤخ��ر ًا
مبن�ش���آت الإنتاج الرئي�س��ة يف بوح�صا"� ،أكرب احلقول الربية يف �أبوظبي،
يف �س��عيها ال�س��تدامة ال�س��عة الإنتاجي��ة للحق��ل البالغ��ة � 650أل��ف برمي��ل
يومي ًا.ي�أت��ي تنفي��ذ اال�س��تثمار ع��ن طري��ق عق��د للأعم��ال الهند�س��ية
وامل�ش�تريات والت�ش��ييد قام��ت برت�س��يته "�أدن��وك الربي��ة" �إح��دى �ش��ركات
جمموع��ة �أدن��وك يف �ش��كل حزمت�ين ،ومت��ت تر�س��ية الأوىل بقيم��ة 582
ملي��ون دره��م عل��ى �ش��ركة ت�ش��اينا برتولي��وم باي��ب الي��ن اجنينريي��ج ،فيم��ا
مت��ت تر�س��ية احلزم��ة الثاني��ة بقيم��ة  583.9ملي��ون دره��م عل��ى �ش��ركة
روب��وت ا�س��تون املح��دودة ..وي�س��ري العق��دان مدة ثالث �س��نوات ،مع خيار
التمدي��د م��دة عام�ين �آخري��ن.

 1تريليــون درهــم صفقــات عقــارات
دبــي خــال  10ســنوات
�س��جلت �س��وق عق��ارات دب��ي �أك�ثر م��ن  1.1تريلي��ون دره��م ،خ�لال
العق��د املا�ض��ي (م��ا بني  2010لغاي��ة  ،)2020وثقتها دائرة الأرا�ضي
والأم�لاك ع�بر  479,693معامل��ة ،وه��ي امل��رة الأوىل ،الت��ي
يتخط��ى فيه��ا ال�س��وق م�س��تويات تاريخي��ة يف حج��م ال�صفق��ات وقيمته��ا
الإجمالي��ة ..وذه��ب الن�صي��ب الأك�بر م��ن ع��دد ال�صفق��ات �إىل الوح��دات
ال�س��كنية والتجاري��ة ،وبل��غ عدده��ا � 371105ش��قق �س��كنية وجتاري��ة

بيع��ت مببل��غ جت��اوز ن�ص��ف تريلي��ون دره��م ،تلته��ا �صفق��ات الأرا�ض��ي على
اخت�لاف �أنواعه��ا وا�س��تخداماتها ،وبلغ��ت  74428قطع��ة �أر���ض بيع��ت
بن�ص��ف تريلي��ون تقريب�� ًا ،ث��م حلت املباين والفلل ال�س��كنية ثالثة ،وعددها
 34490في�لا ومبن��ى �س��كني ًا وجتاري�� ًا بيع��ت ب��ـ  80ملي��ار دره��م.
وذهب��ت �ص��دارة القيم��ة الإجمالي��ة لل�صفق��ات �إىل مناط��ق مر�س��ى
دب��ي ب��ـ  87ملي��ار ًا ،تلته��ا منطق��ة ب��رج خليف��ة ب��ـ  76ملي��ار ًا ،ث��م اخللي��ج
التج��اري ب��ـ  50ملي��ار ًا ،ونخل��ة جم�يرا ب��ـ  33ملي��ار دره��م ..وتدف��ع
�أن�شطة التطوير العقاري وترية قطاع البناء والت�شييد ،وهو القطاع الأكرث
اكتظاظ�� ًا بالعمال��ة يف دب��ي ،ويوظ��ف  % 27.6م��ن �إجم��ايل العمال��ة
( 556,000عام��ل يف .)2016

 % 36نمــو التــداوالت العقاريــة فــي
البحريــن خــال الربــع األول 2021
�ش��هدت الت��داوالت العقاري��ة يف البحري��ن زي��ادة بن�س��بة  36%يف الرب��ع
الأول  2021لت�ص��ل �إىل  600ملي��ون دوالر ( 226ملي��ون دين��ار
بحرين��ي) مقارن��ة بقراب��ة  440ملي��ون دوالر ( 166ملي��ون دين��ار
بحرين��ي) يف الرب��ع الأول  ،2020وذل��ك بح�س��ب بيان��ات �ص��ادرة ع��ن
جه��از امل�س��احة والت�س��جيل العق��اري يف البحرين.
وبلغ��ت ع��دد معام�لات البي��ع العق��اري قراب��ة  3000معامل��ة خ�لال
الرب��ع الأول م��ن ه��ذا الع��ام ،بزي��ادة قدره��ا  51%ع��ن معام�لات مت
�إجرا�ؤه��ا يف الرب��ع الأول  ،2020والت��ي كان��ت تق��ل قلي ً
�لا ع��ن 2000
معامل��ة عقاري��ة ..و�أف��اد موق��ع بروبرت��ي فاين��در �أن ع��دد معام�لات
البي��ع خ�لال الرب��ع الأول  2021ق��د ارتف��ع بن�س��بة  10%تقري ًب��ا
مقارن��ة بالرب��ع ال�س��ابق ..و ُيع��زى ج��زء كب�ير من هذا النم��و �إىل القرارات
الإ�سرتاتيجية التي اتخذتها حكومة البحرين ب�ش�أن الدعم املايل ال�سريع
ملختل��ف القطاع��ات به��دف دع��م النم��و االقت�ص��ادي.
وق��ال عل��ي املديف��ع املدي��ر التنفي��ذي لال�س��تثمارات مبجل���س التنمي��ة
االقت�صادي��ة  -البحري��ن :ي�ش�ير النم��و يف التعام�لات العقارية �إىل الطلب
املتزاي��د عل��ى العق��ارات ال�س��كنية وعق��ارات قط��اع التجزئ��ة يف البحري��ن
مم��ا ميث��ل فر�ص��ة للم�س��تثمرين واملطوري��ن القادري��ن عل��ى اال�س��تفادة من
بيئ��ة البحري��ن املثالي��ة للأعم��ال مث��ل �إمكاني��ة التمل��ك الأجنب��ي بن�س��بة
..100%
ارتفاع��ا بن�س��بة
و�إ�ضاف��ة �إىل الطل��ب املحل��ي عل��ى العق��ارات� ،ش��هدنا
ً
 21%يف قيم��ة املعام�لات العقاري��ة م��ن قب��ل غ�ير البحريني�ين ومنه��م
مواطن��ون م��ن دول جمل���س التع��اون اخلليجي مما يعك���س ثقة امل�س��تثمرين
يف القط��اع العق��اري البحرين��ي.

 2.9مليــار دوالر اإلنفــاق الســياحي
فــي البحريــن بعــد إعــادة فتــح جســر
الملــك فهــد

ك�ش��فت غرف��ة جت��ارة و�صناع��ة البحري��ن �أن��ه م��ن املتوق��ع �أن يقف��ز
الإنف��اق ال�س��ياحي �إىل قراب��ة  2.9ملي��ار دوالر بعد �إعادة افتتاح ج�س��ر
املل��ك فه��د ال��ذي يرب��ط البحرين بال�س��عودية ،وهي �أكرب �س��وق خليجية،
وذل��ك بن��ا ًء على متو�س��ط الإنفاق ال�س��ياحي خالل ع��ام  ..2019ي�أتي
ذل��ك بعدم��ا �أعلن��ت ال�س��عودية رف��ع تعلي��ق �س��فر املواطن�ين �إىل اخل��ارج،
وفت��ح املناف��ذ احلدودي��ة الربي��ة والبحرية واجلوية ي��وم  17مايو.
ورحب��ت البحري��ن ب�أك�ثر م��ن  12ملي��ون زائ��ر ع��ام  ،2019معظمه��م
من اململكة العربية ال�س��عودية ودول جمل���س التعاون اخلليجي املجاورة.
وق��ال عل��ي املديف��ع ،املدي��ر التنفي��ذي لال�س��تثمارات يف جمل���س التنمي��ة
االقت�صادي��ة :تع��د ال�ص�لات االقت�صادية وال�سيا�س��ية والثقافية العميقة
ب�ين البحري��ن وال�س��عودية �أ�سا���س عالقتنا .ورغم ا�س��تمرار التجارة بني
بلدين��ا بنج��اح كب�ير رغ��م جائح��ة كوفي��د � ،19إال �أن ال�س��ياحة ت�أث��رت
ب�ش��كل حاد".و�أ�ض��اف :توف��ر البحري��ن فر�ص�� ًا واع��دة يف قطاع��ات
�س��ياحية متع��ددة ميكنه��ا اال�س��تفادة م��ن ق��رب اململك��ة م��ن ال�س��عودية
ت�ش��مل فر�ص�� ًا يف قط��اع العق��ارات واال�س��تثمار� ،إذ ين�ش��ط يف ه��ذه
القطاعات م�س��تثمرون من ال�س��عودية وبقية املنطقة .ولهذا ف�سي�س��عدنا
الرتحي��ب ب��زوار البحري��ن م��ن اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية م��ع افتت��اح
اجل�س��ر قريب�� ًا ب���إذن اهلل ..يذك��ر �أن��ه عل��ى مدار ال�س��نة املا�ضي��ة مت �ضخ
ا�س��تثمارات كبرية يف قطاعي العقارات وال�س��ياحة يف البحرين� ،ش��ملت
ع��دة م�ش��اريع تطويري��ة يف قطاع��ات ال�صح��ة واملنتجع��ات وال�ش��واطئ.

 15محطة وقود استحوذتها "أدنوك"
في السعودية

�أعلن��ت الهيئ��ة العام��ة للمناف�س��ة يف ال�س��عودية ، ،ع��دم ممانعته��ا �إمت��ام
عملية الرتكز االقت�صادي بني �شركة "�أدنوك الدولية للتوزيع" و"�شركة
مزاي��ا الأوىل" ال�س��عودية ،مو�ضح��ة �أن ال�صفق��ة تت�ضم��ن ا�س��تحواذ
"�أدن��وك الدولي��ة للتوزي��ع" عل��ى  15حمط��ة وق��ود يف املنطق��ة ال�ش��رقية
مملوك��ة ملزاي��ا ..وكان��ت "�أدن��وك للتوزي��ع" ق��د �أعلن��ت نهاي��ة دي�س��مرب
املا�ض��ي تنفي��ذ اتفاقي��ة نهائي��ة لال�س��تحواذ عل��ى  15حمط��ة خدم��ة
يف ال�س��عودية ،بقيم��ة  10مالي�ين دوالر ..وافتتح��ت "�أدن��وك للتوزي��ع"
�أول حمطاته��ا يف ال�س��عودية يف دي�س��مرب  2018ق��رب الريا���ض
وافتتح��ت حمطته��ا الثاني��ة يف مدينة الهفوف بع��د ذلك وب�إمتامها لهذه
ال�صفق��ة لتمل��ك املحط��ات يرتف��ع ع��دد حمطاته��ا يف اململك��ة �إىل .17
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 4%نمــو اقتصــاد اإلمــارات فــي 2021
وفــق "فيتــش سوليوشــنز"
توقع��ت م�ؤ�س�س��ة "فيت���ش �سوليو�ش��نز" العاملي��ة للدرا�س��ات االقت�صادي��ة
�أن حتق��ق الإم��ارات من��و ًا يف ناجته��ا املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي بن�س��بة
 4%خ�لال الع��ام اجل��اري ،لتك��ون بذل��ك ه��ي �أعل��ى دول منطق��ة ال�ش��رق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا من حيث توقعات النمو االقت�صادي يف ،2021
وفق�� ًا لتقري��ر �أ�صدرت��ه امل�ؤ�س�س��ة ..و�أف��اد التقري��ر ب���أن ن�س��بة النم��و
االقت�ص��ادي املتوقع��ة يف كل م��ن م�ص��ر واململك��ة العربي��ة ال�س��عودية خ�لال
 2021تبل��غ  ،2.9%فيم��ا يبل��غ متو�س��ط النم��و االقت�ص��ادي املتوق��ع
ل��دول املنطق��ة ككل خ�لال الع��ام نف�س��ه . 3.3%
و�أك��د التقري��ر �أن تف��وق الإم��ارات يف مع��دالت توزي��ع اللقاح��ات املُ�ض��ادة
لفريو���س "كورون��ا" املُ�س��ت ََجد ،واملع��روف �أي�ض ًا با�س��م جائح��ة "كوفيد 19
 ،ي�س��اهم ب��دور كب�ير يف ارتف��اع ن�س��بة النم��و االقت�ص��ادي املتوق��ع �أن
حتققه��ا الإم��ارات يف  ..2021وذك��ر التقري��ر �أن مع��دل توزي��ع جرع��ات
اللقاح��ات عل��ى �س��كان الإمارات حت��ى منت�صف �أبريل املا�ضي بلغ 92.6
جرع��ة ل��كل � 100ش��خ�ص ..وتوق��ع التقري��ر �أن توا�ص��ل الإم��ارات منوه��ا
االقت�ص��ادي عل��ى نح��و مط��رد لريتف��ع منوه��ا يف � 2022إىل ..4.3%
يذكر �أن فيت�ش �سوليو�شنز كانت قد توقعت مطلع العام اجلاري �أن ي�شهد
الإنف��اق اال�س��تهالكي يف الإم��ارات انتعا�ش�� ًا قوي�� ًا عل��ى م��دار الع��ام ليبل��غ
 4.1%بفع��ل ت�أث�ير ع��دة عوام��ل �إيجابي��ة منه��ا االنتعا���ش املتوق��ع بقطاع
ال�سياحة.

 62%مــن مســتخدمي اإلنترنــت فــي
اإلمــارات واجهــوا محتاليــن عــام 2020
�أظه��ر ا�س��تطالع حدي��ث �أجرت��ه كا�سرب�س��كي �أن  62%م��ن م�س��تخدمي
الإنرتن��ت يف الإم��ارات واجه��وا يف الع��ام  2020حمتال�ين حاول��وا
�س��رقة �أمواله��م وتفا�صي��ل بطاقاته��م امل�صرفي��ة وبياناته��م اخلا�ص��ة
بالدخ��ول �إىل اخلدم��ات امل�صرفي��ة ع�بر الإنرتن��ت ..وواج��ه �أك�ثر م��ن ربع
امل�س��تطلعة �آرا�ؤه��م يف الدرا�س��ة حمتال�ين ب�أنف�س��هم ،يف ح�ين ق��ال 21%
�إن �أ�ش��خا�ص ًا مقرب�ين منه��م واجه��وا حمتال�ين ع�بر الإنرتن��ت فيم��ا ذك��ر
� 9%إنه��م �أنف�س��هم ومقرب�ين منه��م واجه��وا مث��ل ه���ؤالء املحتال�ين.
ووفق�� ًا للدرا�س��ة ،زادت املح��اوالت الإجرامي��ة للمحتال�ين يف الع��ام
2020؛ �إذ ر�أى �أك�ثر م��ن ن�ص��ف امل�س��تطلعة �آرا�ؤه��م (� )54%أن

املحتال�ين ا�س��تهدفوهم �أو ا�س��تهدفوا مقرب�ين منه��م ب�ش��كل متك��رر خ�لال
جائح��ة كورون��ا وم��دة الإغ�لاق ..وجل���أ املحتال��ون �إىل ط��رق خمتلف��ة يف
حماوالته��م للو�ص��ول �إىل ال�ضحاي��ا ،م��ن بينها تق��دمي عرو�ض خا�صة على
م��واد احلماي��ة ال�ش��خ�صية املعرو�ض��ة للبي��ع ،مث ً
�لا ،وذل��ك بن�س��بة 12%
م��ن املح��اوالت ،وعر���ض �س��لع ُيزع��م �أنه��ا ّ
ت�ش��خ�ص وتعال��ج الإ�صاب��ة
بفريو���س كورون��ا ،ك�أدوي��ة وفحو���ص مزعوم��ة وغريه��ا ( ..)13%كم��ا
عر���ض بع���ض املجرم�ين �إ�ص��دار ت�صاري��ح للخ��روج يف �أوق��ات الإغ�لاق
(� )9%أو طلب��وا دف��ع غرام��ات مزعوم��ة لع��دم االمتث��ال بالقواع��د
املتعلق��ة مبكافح��ة انت�ش��ار الفريو���س (.)16%
وق��ال ماه��ر مي��وت الباح��ث الأمن��ي الأول ل��دى كا�سرب�س��كي �إن املحتال�ين
غالب�� ًا م��ا يغ�يرون �أ�س��اليب عمله��م وفق�� ًا للظ��روف ال�س��ائدة ،وق��د ح��اول
بع���ض املحتال�ين �أثن��اء اجلائح��ة ا�س��تغالل قل��ق النا���س يف ك�س��ب املال عرب
ا�س��تغالل زيادة الطلب احلا�صلة على �س��لع معينة ،بينما ركز �آخرون على
رغب��ة الأف��راد يف التمت��ع بحري��ة اخلروج واحلركة ،وبغ���ض النظر عن نوع
احلي��ل الت��ي يلج���أ �إليه��ا املحتال��ون ،ف�إن��ه يجب عل��ى امل�س��تخدمني االلتزام
بقواع��د الأم��ن الرقم��ي الأ�سا�س��ية حفاظ�� ًا عل��ى �س�لامتهم .والطريق��ة
الأكرث �شيوع ًا للحماية من عمليات االحتيال عرب الإنرتنت بني امل�ستطلعة
�آرا�ؤهم جتاهل الر�س��ائل �أو ر�س��ائل الربيد الإلكرتوين الواردة من غرباء
والداعي��ة �إىل النق��ر عل��ى رواب��ط م�ش��بوهة ( ،)84%يف ح�ين ا�س��تخدم
 28%حل��ول حماي��ة خا�ص��ة ،كربجمي��ات مكافح��ة الفريو�س��ات.

 151مليار دوالر استثمارات "سامسونج"
فــي رقائــق أشــباه الموصالت بحلول 2030
دف��ع النق���ص العامل��ي يف �أ�ش��باه املو�ص�لات �ش��ركة �سام�س��وجن �إىل زي��ادة
ا�س��تثماراتها ،ب�ش��كل �ضخ��م يف تكنولوجي��ا الرقائ��ق ال�ضروري��ة ل�صناع��ة
املنتج��ات اال�س��تهالكية اليومي��ة ،ويف جمال ال��ذكاء اال�صطناعي ..وقالت
�ش��ركة الإلكرتوني��ات الكوري��ة اجلنوبي��ة العمالق��ة �إنه��ا تعت��زم ا�س��تثمار
 171تريلي��ون وون ( 151ملي��ار دوالر) ،بحل��ول ع��ام ،2030
لت�س��ريع وت�يرة البح��ث يف تكنولوجي��ا الت�ش��غيل القائم��ة عل��ى �أ�ش��باه
املو�صالت املتطورة ،و�إقامة من�ش�أة �إنتاج جديدة ..وي�أتي ذلك يف �أعقاب
تخ�صي���ص ال�ش��ركة  133تريلي��ون وون يف �أبري��ل  2019ل�صناع��ة
الرقائ��ق.
وقال��ت �سام�س��وجن يف بي��ان �إنه��ا تري��د �أن تك��ون رائ��دة عاملي�� ًا يف �صناع��ة
ال�ش��رائح املنطقي��ة امل�س��تخدمة يف تكنولوجي��ا ال��ذكاء اال�صطناع��ي،
واجلي��ل اخلام���س ،والقي��ادة الذاتي��ة ..وقال��ت �سام�س��وجن �إنه��ا عمل��ت م��ع
�شركات ت�صميم �أ�شباه املو�صالت ،ومنتجي قطع الغيار وموردي املعدات
وامل�ؤ�س�س��ات البحثي��ة عل��ى م��دار العامني املا�ضيني ،لتحقي��ق هذا الهدف.

 50%نســبة تقلــص انبعاثــات
مشــاريع تحليــة الميــاه والطاقــة فــي
اإلمــارات عــام 2025
�أك��د عثم��ان �آل عل��ي ،الرئي���س التنفي��ذي ل�ش��ركة مي��اه وكهرب��اء الإمارات،
�أنه من املتوقع خف�ض االنبعاثات الكربونية بالدولة بن�سبة  50%بحلول
ع��ام � 2025إىل  20ملي��ون ط��ن ،مقاب��ل  40ملي��ون ط��ن يف ع��ام
 ،2020وه��و م��ا يع��ادل �إزال��ة ح��وايل  4مالي�ين �س��يارة م��ن الطرق��ات،
وذل��ك م��ن خ�لال �إط�لاق امل�ش��اريع اجلدي��دة يف جم��ال الطاق��ة النظيف��ة،
ال�س��يما الطاق��ة ال�شم�س��ية الكهرو�ضوئي��ة ،وا�س��تخدام الطاق��ة النووي��ة،
وزي��ادة اال�س��تثمار يف م�ش��اريع حتلي��ة املي��اه املبتك��رة بتقني��ة التنا�ض��ح
العك�س��ي.وقال �آل عل��ي �إن تقري��ر "متطلب��ات ال�س��عة امل�س��تقبلية لإنت��اج
املياه والكهرباء يف �إمارة �أبوظبي ،الذي �أ�صدرته ال�شركة م�ؤخر ًا� ،أو�صى
با�س��تثمارات كب�يرة يف م�ش��اريع حتلي��ة املي��اه بالتنا�ض��ح العك�س��ي ،و�إنت��اج
 170ملي��ون جال��ون يومي�� ًا م��ن املي��اه بتقني��ة التنا�ض��ح العك�س��ي ،مب��ا
يع��ادل  60%م��ن �إجم��ايل �إنت��اج املي��اه يف �إم��ارة �أبوظب��ي.
وق��ال �آل عل��ي :بد�أن��ا الي��وم يف جن��ى ثم��ار اخلط��ة اال�س�تراتيجية الت��ي
اعتمدته��ا حكوم��ة الإمارات ،بدعم القيادة الر�ش��يدة وتوجيهاتها للتو�س��ع
يف م�ش��اريع الطاق��ة املتج��ددة والنظيف��ة ،م��ا �أ�س��هم يف خف���ض مع��دل
االنبعاث��ات الكربوني��ة الناجت��ة عن توليد الطاقة الكهرباء بن�س��بة 15%
مقارن��ة بع��ام  ،2015م��ن  412غرام/كيل��وواط يف ال�س��اعة �إىل
 350غرام/كيل��وواط يف ال�س��اعة حالي�� ًا ،وذل��ك نظ��ر ًا لت�ش��غيل حمط��ات
جديدة ت�ستخدم الطاقة بكفاءة �أعلى ..ولفت �آل علي �إىل �أهمية الك�شف
م�ؤخ��ر ًا ع��ن الت�ش��غيل التجاري للمفاع��ل الأول من حمطة براكة يف خف�ض
االنبعاث��ات الكربوني��ة ب�ش��كل كبري يف دولة الإم��ارات ،عرب توفري 1400
ميج��اواط م��ن الطاق��ة النظيف��ة.

 17 %مــن فنــادق دبــي تزودهــا
"إمبــاور" بخدمــات التبريــد

�أك��دت م�ؤ�س�س��ة الإم��ارات لأنظم��ة التربي��د املرك��زي "�إمب��اور" �أك�بر
م��زود خلدم��ات تربي��د املناط��ق يف الع��امل ،دعمه��ا لقط��اع ال�ضياف��ة يف
دب��ي ،حي��ث يت��م تق��دمي خدم��ات تربي��د املناط��ق لأك�ثر م��ن  17%م��ن
الفنادق يف دبي ..و�أ�ضافت "�إمباور" �أنها طورت البنية التحتية خلدمات
تربي��د املناط��ق ،وذل��ك لتلبي��ة الطل��ب املتزاي��د عل��ى العدي��د م��ن امل�ش��اريع
القادم��ة يف جمي��ع �أنح��اء الإم��ارة ،و�أن �إجم��ايل املب��اين الت��ي مت تزويده��ا
بخدم��ات تربي��د املناط��ق "�إمب��اور" ت�ص��ل �إىل  1252مبن��ى حت��ى

نهاي��ة ع��ام  .2020وعل��ى هام���ش معر�ض �س��وق ال�س��فر العربي 2021
وال��ذي يق��ام بالف�ترة م��ا ب�ين � 16إىل  19ماي��و يف مرك��ز دب��ي التج��اري
العاملي ،ذكرت "�إمباور" �أن عدد امل�شاريع ال�سياحية والفندقية ال�ضخمة
واملمي��زة الت��ي ت�س��عى �إىل ربطه��ا ب�ش��بكتها يف تزاي��د م�س��تمر.وقال �أحم��د
بن �شعفار الرئي�س التنفيذي لـم�ؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي
"�إمب��اور"� :إن دع��م امل�ؤ�س�س��ة لقط��اع ال�ضياف��ة يف �إم��ارة دب��ي يتوا�ص��ل
به��دف م�س��اعدة القط��اع عل��ى حتم��ل م�س���ؤولياته يف خف���ض االنبعاث��ات
الكربوني��ة وتعزي��ز م�س��اعي دب��ي يف بل��وغ االقت�ص��اد الأخ�ض��ر وحتقي��ق
التنمي��ة امل�س��تدامة ،بالإ�ضاف��ة �إىل خف���ض نفق��ات الت�ش��غيل يف القط��اع
الفندق��ي ذات��ه؛ �إذ تع��د �أنظم��ة تربيد املناطق الأك�ثر فاعلية و�أمان ًا ،حيث
تعتم��د عل��ى �أنظم��ة ال��ذكاء اال�صطناع��ي للتنب���ؤ بالأعط��ال ومعاجلته��ا،
ويرج��ع ذل��ك �إىل �أن "�إمب��اور" تعتم��د �أنظم��ة تربي��د تعم��ل عل��ى تربي��د
املي��اه وتخزينه��ا يف خزان��ات الطاق��ة احلراري��ة ،وذل��ك م��ن خ�لال �إع��ادة
تدوي��ر املي��اه امل�س��تخدمة يف عملياته��ا ،وتتمي��ز باجل��ودة حي��ث ت�س��اهم يف
تخفي���ض ح��وايل  50%م��ن ن�س��بة ا�س��تهالك الطاق��ة.

 1.5مليــار دوالر قــرض فرنســي
للســودان لتســديد متأخراتــه لصنــدوق
النقــد الدولــي

�أعل��ن وزي��ر االقت�ص��اد الفرن�س��ي برون��و لوم�ير �أن فرن�س��ا �ست�س��اعد
ال�س��ودان املثق��ل بالدي��ون وال��ذي يخو���ض عملي��ة انتق��ال دميوقراط��ي ،يف
ت�س��ديد مت�أخرات��ه م��ن الديون ل�صن��دوق النقد الدويل من خالل �إقرا�ضه
 1,5مليار دوالر ..وقال الوزير �إن فرن�س��ا �س��تعمل من �أجل تخفيف عبء
الدي��ن ع��ن ال�س��ودان يف �أق��رب وق��ت ممك��ن ،م�ش�ير ًا �إىل �أن الرئي���س
�إميانوي��ل ماك��رون �س��ي�ؤكد ه��ذا التع ّه��د �أثن��اء م�ؤمت��ر ثنائ��ي ُيعق��د يف وق��ت
الح��ق االثن�ين ،ع�ش��ية قم��ة ح��ول انعا���ش االقت�ص��اد يف �إفريقي��ا تعقده��ا
جمعية �أرباب العمل الفرن�س��ية ميديف بح�ضور رئي���س الوزراء ال�س��وداين
عب��د اهلل حمدوك.وذ ّك��ر حم��دوك ،اخلب�ير االقت�ص��ادي املخ�ض��رم ال��ذي
يعم��ل من��ذ �س��نتني عل��ى ا�س��تعادة اقت�ص��اد الب�لاد و�إع��ادة اخلرط��وم �إىل
ال�س��احة الدولية ،اجلمعة يف مقابلة مع وكالة فران���س بر���س يف اخلرطوم
ب�أن فرن�سا �سددت "مت�أخرات (ال�سودان) امل�ستحقة للبنك الدويل وبنك
التنمي��ة الإفريق��ي" ..و�أ�ض��اف "يف باري���س �س��نتعامل م��ع مت�أخراتن��ا
م��ع �صن��دوق النق��د ال��دويل ،فيما ي��رزح هذا البلد حتت دي��ون تبلغ قيمتها
 60ملي��ار دوالر ..وكت��ب مبع��وث الأمم املتح��دة �إىل ال�س��ودان فولك��ر
بريتي���س عل��ى توي�تر الق��رار �صحي��ح يف الوق��ت املنا�س��ب ..الأم��ر م�تروك
لل�س��ودان الآن وللمجتم��ع ال��دويل لإظه��ار �أن ال�س��ودان اجلدي��د ه��و فر�صة
لال�س��تثمار ومل يع��د حال��ة مي�ؤو���س منه��ا ..الأمم املتحدة م�س��تعدة لتقدمي
دعمها.
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 85%مــن وجهــات الســفر "قبــل
الجائحــة" اســتعادتها "طيــران اإلمــارات"
ا�س��تعادت ط�يران الإم��ارات نح��و  85%م��ن �ش��بكة وجه��ات الناقل��ة
الت��ي كان��ت تغطيه��ا قب��ل جائح��ة كوفي��د ،-19بح�س��ب عدن��ان كاظ��م،
الرئي���س التنفي��ذي للعملي��ات التجاري��ة يف ال�ش��ركة ،ال��ذي ك�ش��ف ع��ن
جتهي��ز الناقل��ة خمطط�� ًا كام َ
�لا ال�س��تئناف ت�ش��غيل املزي��د م��ن طائ��رات
 ،A380تدريجي�� ًا بالتزام��ن م��ع حت�س��ن حرك��ة ال�س��فر ..و�أو�ض��ح
كاظ��م يف ت�صريح��ات �صحفي��ة عل��ى هام���ش فعالي��ات �س��وق ال�س��فر
العربي بدبي� ،أن فتح املزيد من ممرات ال�سفر الأمنة �سينعك�س �إيجابي ًا
على حجم الطلب ،م�شري ًا �إىل �أن طريان الإمارات لديها املرونة الكافية
لال�س��تجابة للمتغ�يرات اجلدي��دة يف حج��م الطل��ب وت�ش��غيل طائ��رات
� A380إذا تطل��ب الأم��ر.
وتوق��ع حت�س��ن حج��م الطل��ب عل��ى ال�س��فر خ�لال ف�ص��ل ال�ش��تاء مقارن��ة
الوق��ت الراه��ن ،الأم��ر ال��ذي قد تتمكن مع الناقلة ا�س��تعادة نحو 70%
م��ن الطاق��ة اال�س��تيعابية ،م�ش�ير ًا �إىل �أن ط�يران الإم��ارات ت�ص��ل حالي�� ًا
�إىل نح��و  120وجه��ة ح��ول الع��امل ..و�أو�ض��ح �أن م�ؤ�ش��رات ال�صي��ف
تعك���س وجود ارتفاع يف الطلب على ال�س��فر خالل ف�صل ال�صيف ،والذي
�س��يرتكز بالن�س��بة للحركة ال�س��ياحية املغادرة من الإمارات على وجهات
الواليات املتحدة و�سي�شل واملالديف واليونان ،وكذلك �إىل م�صر وتون�س
واملغرب ،مع ا�ستعداد �أعداد كبرية من املقيمني �إىل ال�سفر �إىل بلدانهم
لق�ض��اء عطل��ة ال�صي��ف وزي��ارة الأه��ل ،م�ش�ير ًا �إىل �أن ط�يران الإم��ارات
عل��ى ا�س��تعداد ت��ام لت�ش��غيل �س��عة مقعدي��ة �إ�ضافي��ة عل��ى ه��ذه ال��دول �أو
غريه��ا �إذا كان هن��اك طل��ب مرتفع وتوفر الظروف املنا�س��بة واملوافقات
الالزمة.

 68مليــار دوالر أصــول "الصنــدوق
الســيادي الليبــي"
�أبلغ��ت امل�ؤ�س�س��ة الليبي��ة لال�س��تثمار "روي�ترز" �أنه��ا ب��د�أت اال�س��تعدادات
للب��دء يف ن�ش��ر بيان��ات مالية جممع��ة ،وذلك بعد �إعالنها عن �أ�صول تبلغ
 68ملي��ار دوالر معظمه��ا جمم��دة� ،إث��ر تقيي��م داخل��ي ه��و الأول لها منذ
�س��نوات ..يعم��ل �أك�بر �صن��دوق �س��يادي يف �أفريقيا من �أجل ا�س��تعادة ثقة
املجتم��ع ال��دويل ،بع��د �أن جم��دت الأمم املتح��دة معظ��م �أ�صول��ه خ�لال
انتفا�ض��ة  2011الت��ي �أطاح��ت بحك��م معم��ر الق��ذايف ..كان ال�صندوق

ق��ال ه��ذا ال�ش��هر� :إن �أول تقيي��م يجري��ه لأ�صول��ه من��ذ  2012ك�ش��ف ع��ن
موج��ودات بلغ��ت  68.35ملي��ار دوالر يف نهاي��ة  ،2019مقارن��ة م��ع
 67ملي��ار دوالر يف .2012
وق��ال عل��ي حمم��ود ح�س��ن حمم��د رئي���س جمل���س �إدارة ال�صن��دوق يف
مقابل��ة� ،إن امل�ؤ�س�س��ة تعت��زم ال�ش��روع يف �إ�ص��دار بيان��ات مالي��ة �س��نوية،
و�إنه��ا تعك��ف عل��ى �إع��داد البيان��ات بالتع��اون م��ع �إي.واي كمدق��ق م��ايل..
ويف ر�س��الة بالربي��د الإلك�تروين عق��ب املقابل��ة ،قالت م�ؤ�س�س��ة اال�س��تثمار:
�إن الأم��ر ق��د ي�س��تغرق عام�� ًا ون�صف العام لن�ش��ر البيان��ات املالية النهائية
مبج��رد تدقيقه��ا ..وق��ال حمم��د�« :سرن�س��ي به��ذه العملي��ة �أ�سا�س�� ًا �صلب�� ًا
للم�ض��ي �ص��وب اال�س��تثمار ..ه��ذه جناح��ات يف احلوكم��ة واالمتث��ال ملبادئ
�س��انتياجو.
وتاب��ع �أن امل�ؤ�س�س��ة الليبي��ة لال�س��تثمار متتث��ل الآن ل�س��بعة ع�ش��ر مب��د�أ م��ن
املب��ادئ الأربع��ة والع�ش��رين الت��ي تهدف �إىل النهو�ض باحلوكمة الر�ش��يدة
وامل�س��اءلة وال�ش��فافية وممار�س��ات اال�س��تثمار احل�صيفة .احتلت امل�ؤ�س�سة
املرتب��ة � 98ضم��ن  100م��ن ال�صنادي��ق ال�س��يادية و�صنادي��ق عام��ة
ملعا�ش��ات التقاعد يف ت�صنيف لعام  2020ملدى اال�س��تمرارية واحلوكمة
�أجرت��ه جلوب��ال �إ���س.دبليو�.إف ،الت��ي تر�ص��د �صناديق الرثوة ال�س��يادية يف
الع��امل .انق�س��مت ليبي��ا يف  2014ب�ين �إدارت�ين متحاربت�ين تتناف�س��ان
عل��ى ال�س��يطرة عل��ى �أجه��زة الدول��ة ومنه��ا امل�ؤ�س�س��ة الليبي��ة لال�س��تثمار..
وق�ض��ت حمكم��ة يف بريطاني��ا الع��ام املا�ض��ي ل�صال��ح رئا�س��ة حمم��د
للم�ؤ�س�سة.

 452مليــون دوالر أعادتهــا الواليــات
المتحــدة مــن صنــدوق اســتثماري إلــى
ماليزيــا
�أع��ادت الوالي��ات املتح��دة  452ملي��ون دوالر �إىل ماليزي��ا عل��ى �صل��ة
ب�صندوق ا�ستثماري �سيادي تالحقه الف�ضائح ،على ما �أعلنت ال�سلطات
فيم��ا يكث��ف البل��د الآ�س��يوي جهوده ال�س��تعادة الأم��وال املنهوبة ..و�س��رقت
ملي��ارات ال��دوالرات م��ن �صن��دوق " 1ماليزي��ا ديفلبمن��ت بريه��اد"(1ام
دي ب��ي) يف ق�ضاي��ا احتي��ال ورد فيه��ا ا�س��م رئي���س ال��وزراء املالي��زي
ال�س��ابق جني��ب عب��د ال��رزاق ،وانفقت ل�ش��راء مقتنيات فاخ��رة من يخوت
فاره��ة ولوح��ات فني��ة باهظ��ة الثم��ن ..وانفق��ت بع���ض الأم��وال املنهوب��ة
يف الوالي��ات املتح��دة ومت تبيي�ضه��ا م��ن خ�لال النظ��ام امل��ايل الأمريك��ي،
وتتعق��ب ال�س��لطات الأمريكي��ة الأم��وال لإعادته��ا �إىل ماليزي��ا.
وقال��ت وزارة امل��ال املاليزي��ة يف بي��ان �إنّ �آخ��ر دفع��ة �س��ت�صل م��ن الواليات

املتح��دة تبل��غ نح��و  1,9ملي��ار رينغي��ت ( 452ملي��ون دوالر) ..وتابع��ت
�أنّ وزارة العدل الأمريكية �أعادت الأموال �إىل ح�س��اب "ا�س��تعادة �أ�صول"
يف ماليزي��ا ،ا�س��تقبل حت��ى الآن  16,05ملي��ار رينغي��ت م��ن �أم��وال
ال�صن��دوق ..و�سي�س��تخدم احل�س��اب ل�س��د دي��ون ال�صن��دوق اال�س��تثماري
ووح��دة �س��ابقة مرتبط��ة ب��ه ..وال ي��زال �صن��دوق (1ام دي ب��ي) مدي��ن
ب  39,8ملي��ار رينغي��ت ،عل��ى م��ا �أ�ش��ارت ال��وزارة ..وك�ش��فت ف�ضيح��ة
�إفال���س �ش��ركة التطوي��ر اال�س�تراتيجي " 1ماليزي��ا ديفلبمن��ت بريه��اد"
عملي��ات احتي��ال مبلي��ارات ال��دوالرات.

 100بالمائــة تملــك المســتثمرين
للشــركات فــي اإلمــارات ابتـ ً
ـداء مــن 1
يونيــو 2021

�أعلن��ت وزارة االقت�ص��اد الإماراتي��ة �أن قان��ون ال�ش��ركات التجاري��ة
�س��يدخل حي��ز التنفي��ذ ابت��دا ًء م��ن  1يوني��و املقب��ل ،مبا يتيح للم�س��تثمرين
ورواد الأعم��ال ت�أ�سي���س ال�ش��ركات ،ومتلكه��ا ب�ش��كل كام��ل ،يف الأن�ش��طة
االقت�صادي��ة ..وكان��ت حكوم��ة الإم��ارات اعتم��دت م�ؤخ��ر ًا تعدي��ل قان��ون
ال�ش��ركات التجاري��ة ،و�إلغ��اء ال�ش��رط ال��ذي يل��زم امل�س��تثمرين وال�ش��ركات
العاملي��ة الت��ي ترغ��ب يف فت��ح فرع لها داخ��ل الدولة ب�أن يكون لها وكيل من
مواطن��ي الدول��ة ،وذل��ك به��دف تعزي��ز مرونة االقت�ص��اد الوطني ودعمه،
ورف��ع جاذبي��ة البيئ��ة اال�س��تثمارية يف الدول��ة �إىل م�س��تويات رائ��دة عاملي ًا،
م��ن خ�لال االنفت��اح واملرون��ة يف الت�ش��ريعات لتوف�ير من��اخ اقت�صادي وفق
�أف�ضل االجتاهات واملمار�سات احلديثة يف جمال اال�ستثمار ،ومبا يواكب
م�س��تهدفات الدول��ة للخم�س�ين عام�� ًا املقبلة.
وق��ال عب��داهلل ب��ن ط��وق امل��ري وزي��ر االقت�ص��اد :تطبي��ق التعدي�لات عل��ى
قان��ون ال�ش��ركات التجاري��ة ابت��دا ًء م��ن يوني��و املقبل خطوة جديدة تعك���س
الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم االقت�صاد مبختلف قطاعاته
وتعزي��ز جهوزيته��ا للم�س��تقبل ،خا�ص�� ًة �أن القان��ون ي�أت��ي يف �إط��ار ر�ؤي��ة
�ش��املة للدول��ة لتعزي��ز مكانته��ا كواجه��ة عاملية لال�س��تثمارات.
و�أ�ض��اف بح�س��ب م��ا نقل��ت "وام"" :يدخ��ل القان��ون حي��ز التنفي��ذ يف
الوق��ت ال��ذي ن�ش��هده في��ه العدي��د م��ن املتغ�يرات يف خارط��ة االقت�ص��اد
العامل��ي ،الأم��ر ال��ذي يحت��م تق��دمي كل �س��بل الدع��م لل�ش��ركات الت��ي تتخذ
م��ن دول��ة الإم��ارات مق��ر ًا له��ا ،ومب��ا يزي��د م��ن تناف�س��يتها وقدرته��ا عل��ى

الو�ص��ول ب�س��هولة للأ�س��واق العاملي��ة ..كم��ا ق��ال وزي��ر االقت�ص��اد" :ن��درك
يف دول��ة الإم��ارات �أهمي��ة ت�ش��جيع امل�س��تثمرين ورواد الأعم��ال ودوره��م
املحوري يف حتقيق التنمية االقت�صادية ،ونحن حري�صون على توفري بيئة
ا�س��تثمارية متكامل��ة ومرن��ة ،متكنه��م م��ن تنفي��ذ م�ش��روعات حيوي��ة تدعم
االقت�ص��اد الوطن��ي ..ويدع��م قانون ال�ش��ركات ت�س��هيل ت�أ�سي���س وممار�س��ة
�أن�ش��طة الأعمال يف دولة الإمارات ،وزيادة ا�س��تقطاب اال�ستثمار الأجنبي
املبا�ش��ر �إىل خمتل��ف القطاع��ات احليوي��ة يف الدول��ة� ،إىل جان��ب تطوي��ر
و�إن�ش��اء م�ش��روعات نوعي��ة جدي��دة وزي��ادة تن��وع القاع��دة االقت�صادي��ة
ورف��ع �إنتاجيته��ا ،ودع��م ق��درات االبت��كار والبح��ث والتطوي��ر يف الدول��ة،
وا�س��تقطاب املواه��ب والكف��اءات.

 745ألــف شــخص تقتلهــم ســاعات
العمــل الطويلــة ســنويًا وفــق "الصحــة
العالميــة"
قال��ت منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة �إن �س��اعات العم��ل الطويل��ة تف�ض��ي �إىل
وفاة مئات الآالف من الأ�شخا�ص �سنوي ًا ..و�أظهرت �أول درا�سة عاملية من
نوعه��ا �أن � 745أل��ف �ش��خ�ص توف��وا يف ع��ام  2016ب�س��بب الإ�صاب��ة
ب�س��كتة دماغي��ة و�أمرا���ض القل��ب الناجت��ة ع��ن �س��اعات العم��ل الطويل��ة..
ور�صدت الدرا�س��ة �أن الأ�ش��خا�ص الذين يعي�ش��ون يف منطقة جنوب �ش��رق
�آ�س��يا ومنطق��ة غ��رب املحي��ط الهادئ هم الأك�ثر ت�ضرر ًا.
وقال��ت منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة �أي�ض�� ًا �إن االجت��اه قد يزداد �س��وء ًا ب�س��بب
جائح��ة فريو���س كورون��ا ..وخل�ص��ت الدرا�س��ة �إىل �أن العم��ل مل��دة 55
�س��اعة �أو �أكرث �أ�س��بوعي ًا له �صلة بزيادة خطر الإ�صابة بال�س��كتة الدماغية
بن�س��بة  35يف املئ��ة ،وزي��ادة خط��ر الوفاة ب�أمرا�ض القلب بن�س��بة  17يف
املئ��ة ،مقارن��ة ب�أ�س��بوع العم��ل ال��ذي ي�تراوح م��ن � 35إىل � 40س��اعة.
و�أظه��رت الدرا�س��ة ،الت��ي �أجري��ت بالتع��اون م��ع منظم��ة العم��ل الدولي��ة،
�أن نح��و ثالث��ة �أرب��اع ح��االت الوف��اة نتيج��ة �س��اعات العم��ل الطويل��ة كان��ت
لرج��ال يف منت�ص��ف العم��ر �أو �أك�بر ..ويف كث�ير م��ن الأحي��ان ،حدث��ت
الوفي��ات يف مرحل��ة مت�أخ��رة م��ن احلياة ،و�أحيانا بعد عقود ،من �س��اعات
العم��ل الطويل��ة ..وعل��ى الرغ��م م��ن �أن الدرا�س��ة مل ت�ش��مل ف�ترة الوب��اء،
ق��ال م�س���ؤولو منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة �إن القف��زة الأخ�يرة يف العم��ل ع��ن
بع��د والتباط���ؤ االقت�ص��ادي رمب��ا ع��ززا املخاط��ر املرتبطة ب�س��اعات العمل
الطويلة.
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 30%نم ـوًا فــي اإليــرادات حققتهــا
"هيرميــس" بالربــع األول 2021

 1مليــار دوالر تســتثمرها الســعودية
فــي إفريقيــا لمواجهــة تداعيــات كورونــا

�أعلن��ت املجموع��ة املالي��ة هريمي���س ،امل�ؤ�س�س��ة املالي��ة واال�س��تثمارية يف
الأ�سواق النا�شئة واملبتدئة ،عن النتائج املالية والت�شغيلية للربع الأول من
عام  ،2021حيث بلغت الإيرادات  1.3مليار جنيه مبعدل منو �سنوي
 ،30%وذل��ك بف�ض��ل الأداء الإيجاب��ي ملعظ��م القطاع��ات الت�ش��غيلية
خالل نف���س الفرتة.
ويف ه��ذا ال�س��ياق �أك��د ك��رمي عو���ض الرئي���س التنفي��ذي للمجموع��ة
املالي��ة هريمي���س القاب�ض��ة� ،أن��ه وبرغ��م العدي��د م��ن التحدي��ات الت��ي ال
ي��زال يفر�ضه��ا الوب��اء ،ف���إن املجموع��ة املالي��ة هريمي���س م�س��تمرة يف جني
ثم��ار تن��وع من��وذج �أعماله��ا ال��ذي جنح��ت يف �إن�ش��ائه على مدار �س��نوات..
فلق��د �س��اهم من��وذج الأعم��ال الفري��د يف الت�أقلم ب�س��رعة و�س��هولة مع هذه
الأو�ض��اع دائم��ة التط��ور ،حي��ث متكن��ت املجموعة من حتقيق ه��ذه النتائج
القوية بجميع القطاعات الت�ش��غيلية خالل الربع الأول من عام ،2021
وه��و م��ا �س��اهم يف تر�س��يخ املكان��ة الرائ��دة الت��ي حتظ��ى به��ا املجموع��ة
املالية هريمي���س كم�ؤ�س�س��ة مالية وا�س��تثمارية رائدة يف الأ�س��واق النا�ش��ئة
واملبتدئ��ة.
وق��د �س��اهم قط��اع التموي��ل غ�ير امل�ص��ريف ب�ش��كل كب�ير يف من��و �إي��رادات
املجموع��ة خ�لال الرب��ع الأول م��ن ع��ام  ،2021حي��ث ارتفع��ت �إي��رادات
القط��اع مبع��دل �س��نوي  22%لتبل��غ  441ملي��ون جني��ه ،كم��ا بلغ��ت
ن�س��بة م�س��اهمته يف �إي��رادات املجموع��ة املالي��ة هريمي���س  35%خ�لال
نف�س الفرتة ،مدعوم ًا بنمو نتائج �أن�شطته التابعة ،حيث ارتفعت �إيرادات
�ش��ركة "تنمي��ة" مبع��دل �س��نوي  9%لتبل��غ  321ملي��ون جني��ه،
وذل��ك عل��ى خلفي��ة ارتف��اع مبيع��ات ال�ش��ركة خ�لال نف���س الف�ترة ،بينم��ا
ت�ضاعف��ت �إي��رادات �ش��ركة "ڤالي��و" للتموي��ل اال�س��تهالكي مبع��دل يق�ترب
من ثالث مرات لت�س��جل  56مليون جنيه وذلك على خلفية منو حمفظة
القرو���ض وقاع��دة عم�لاء ال�ش��ركة ..وارتفع��ت �إي��رادات خدم��ات الت�أجري
التمويل��ي والتخ�صي��م الت��ي يت��م تقدميه��ا م��ن خ�لال �ش��ركة "املجموع��ة
املالي��ة هريمي���س للحل��ول التمويلي��ة" بن�س��ب �س��نوية  30%و 110%
عل��ى الت��وايل خ�لال نف���س الف�ترة مب��ا يع��ادل  56ملي��ون جني��ه و 8ملي��ون
جني��ه عل��ى الت��وايل ،بف�ض��ل ارتف��اع الأتع��اب والدخ��ل م��ن الفائ��دة خ�لال
الرب��ع الأول م��ن ع��ام .2021

�أعل��ن ويل العه��د ال�س��عودي الأم�ير حمم��د ب��ن �س��لمان يف قم��ة خم�ص�ص��ة
لإفريقيا يف باري���س� ،أن بالده �ست�س��تثمر قرابة مليار دوالر لدعم "الدول
النامي��ة" يف الق��ارة يف  2021ملواجه��ة التداعي��ات االقت�صادي��ة لوب��اء
كوفيد ..19 -وتعهد املجتمع الدويل م�ساعدة �إفريقيا يف جمال ال�صحة
لك��ن من��دون الت��زام م��ايل ،خ�لال امل�ؤمت��ر الذي نظمت��ه فرن�س��ا و�ضم نحو
ثالثني من القادة الأفارقة والأوروبيني ،ف�ض ًال عن املنظمات االقت�صادية
الدولي��ة الك�برى ..وق��ال الأم�ير حمم��د �إنّ "ل��دى اململك��ة العربي��ة
ال�س��عودية م�ش��روعات وقرو���ض ومن��ح م�س��تقبلية �س��ينفذها ال�صن��دوق
ال�س��عودي للتنمي��ة يف ال��دول النامي��ة ب�إفريقي��ا تتجاوز قيمته��ا  3مليارات
ري��ال �س��عودي �أي م��ا يق��ارب ملي��ار دوالر خالل العام احل��ايل" ..و�أ�ضاف
يف كلمة ن�شرتها و�سائل �إعالم حكومية "لقد كان ت�أثري اجلائحة حاد ًا يف
ال��دول الإفريقي��ة منخف�ض��ة الدخ��ل ( )...وم��ن امله��م �أن ن�س��تمر يف ب��ذل
اجله��ود لتج��اوز ه��ذه الأزم��ة من خ�لال العمل الدويل امل�ش�ترك".
وميل��ك �صن��دوق اال�س��تثمارات العام��ة ال�س��عودي ع��ددا م��ن امل�ش��روعات
والأن�ش��طة يف قطاع��ات الطاق��ة والتعدي��ن واالت�ص��االت والأغذي��ة وغريها
ب�إجم��ايل  15ملي��ار ري��ال �س��عودي� ،أي م��ا يق��ارب  4ملي��ارات
دوالر ..وق��د �أعل��ن ال�صن��دوق ع��ن مب��ادرة ب��ـ  200ملي��ون ي��ورو لتطوي��ر
دول ال�س��احل بامل�ش��اركة م��ع وكال��ة التنمي��ة الفرن�س��ية..
ويف ال�س��نوات الأخ�يرة ،ع��زّزت دول اخللي��ج نفوذه��ا ال�سيا�س��ي
واالقت�ص��ادي يف �إفريقي��ا ،وخ�صو�ص��ا ال�س��عودية والإم��ارات وقط��ر.
وبقي��ت �إفريقي��ا مبن���أى ن�س��بيا ع��ن اجلائح��ة م��ع ت�س��جيل � 130أل��ف
حال��ة وف��اة ،وفق�� ًا للأرقام الر�س��مية ،من بني ح�صيل��ة عاملية بلغت حواىل
 3,4مالي�ين �ش��خ�ص ..لك��ن الق��ارة التي ت�أثرت ب�ش��كل كب�ير من الناحية
االقت�صادي��ة ،ال متل��ك الو�س��ائل الالزم��ة لتمويل خط��ط حتفيز اقت�صادي
كربى..
ووفق�� ًا ل�صن��دوق النق��د ال��دويل ،حتت��اج ال��دول االفريقي��ة �إىل م��ا يق��رب
م��ن  300ملي��ار دوالر ملكافح��ة الفق��ر وتطوي��ر بنيته��ا التحتي��ة ومواجه��ة
تهدي��دات تغري املن��اخ واجلماعات املتطرفة.

�أعلن��ت �إنف�س��تكورب و�ش��ركة "�أبردي��ن
�س��تاندرد �إنف�ستمنت���س" Aberdeen
،Standard
Investments
الي��وم ،تعي�ين ال�س�ير ماي��كل فال��ون ،وزي��ر
الدف��اع الربيط��اين ال�س��ابق ،رئي�س�� ًا مل�ش��روع
البن��ى التحتي��ة امل�ش�ترك �ش��راكة �أبردي��ن
�س��تاندرد �إنف�س��تكورب للبن��ى التحتي��ة .ويح�� ّل
ال�س�ير ماي��كل فال��ون ،ال��ذي عم��ل يف املجل���س
اال�ست�ش��اري ال��دويل لإنف�س��تكورب من��ذ
 ،2018حم��ل الل��ورد ج�يري غرمي�س��تون
ال��ذي ان�ض��م �إىل احلكوم��ة الربيطاني��ة كوزير
لال�س��تثمار.
ت�س��عى �ش��راكة �أبردي��ن �س��تاندرد انف�س��تكورب
للبني��ة التحتي��ة �إىل امل�ش��اركة يف التع��ايف
االقت�ص��ادي والإ�ص�لاح بع��د جائح��ة "كوفي��د
–  "19يف بل��دان ال�ش��رق الأو�س��ط م��ن
خ�لال اال�س��تثمار يف م�ش��اريع البني��ة التحتي��ة
الأ�سا�س��ية امل�س��تدامة الت��ي �س��يكون له��ا ت�أث�ير
�إيجاب��ي عل��ى املجتمع��ات املحلي��ة والأجي��ال
القادمة.تعليق�� ًا عل��ى التعي�ين ،ق��ال حمم��د
العار�ض��ي رئي���س جمل���س الإدارة التنفي��ذي
لإنف�س��تكورب :ي�س��عدنا �أن نرح��ب بال�س�ير
ماي��كل فال��ون كرئي� ٍ��س ملجل���س الإدارة
خ�لال ف�ترة مث�يرة له��ذا امل�ش��روع امل�ش�ترك
وم�س��تثمرينا اجل��دد.
�إن خ�برة ال�س�ير ماي��كل الغن ّي��ة يف كل م��ن
القطاع�ين الع��ام واخلا�ص ،ومعرفت��ه بالعديد
م��ن القطاع��ات ،مب��ا يف ذل��ك الطاق��ة والبن��ى
التحتي��ة� ،س��تكونان مفيدت�ين يف حتقي��ق من��و

ال�ش��ركة وطموحاته��ا.
و�أ�ض��اف :كم��ا ن��ود �أن ن�ش��كر الل��ورد
غرمي�ستون على م�ساهمته الكبرية يف �أعمالنا
حت��ى الآن ونتمن��ى ل��ه كل التوفي��ق يف من�صب��ه
يف احلكوم��ة .وه��و يبق��ى �صدي ًقا لإنف�س��تكورب
يحظ��ى باح�ترام وتقدي��ر كبريي��ن.
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن ال�س�ير ماي��كل فال��ون
كان ع�ض��و ًا يف جمل���س العم��وم (الربمل��ان)

الربيطاين لأكرث من ثالثة عقود و�ش��غل عددًا
من املنا�صب احلكومية القيادية� ،أبرزها وزير
الدف��اع م��ن � 2014إىل  .2017و�ش��غل
�س��اب ًقا من�ص��ب وزي��ر ال�صناع��ة والطاق��ة يف
حكوم��ة ديفي��د كام�يرون .وم��ن ب�ين منا�صب��ه
الإداري��ة الأخ��رى ،ي�ش��غل حال ًي��ا من�ص��ب نائب
رئي���س �ش��ركة "جيني��ل �إيرنج��ي" Genel
.Energy Plc
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ا�س��تمرت "راك��ز" مبوا�صل��ة م�س�يرتها يف ابت��كار قطاع�� ًا وتنتم��ي �أغل��ب ال�ش��ركات �إىل دول جذب شركات ذائعة الصيت

منتج��ات وخدمات جديدة للوقوف على متطلبات
امل�س��تثمرين والت��ي ت�ش��مل باق��ات ت�أ�سي���س �أعم��ال
م�ص ّممة ح�س��ب الطلب لتتنا�س��ب مع احتياجاتهم
الفردي��ة وتطوي��ر مرافقه��ا م��ن �أج��ل �إتاح��ة كاف��ة
�أنواع الت�س��هيالت لعمالئه��ا وخدمتهم على النحو
ال��ذي ي�ضم��ن مزاولته��م لأعماله��م ب��كل �أريحي��ة
دون �أي ت�أث�ير م��ن العوام��ل اخلارجي��ة.

بيئة االزدهار

حتت�ض��ن راك��ز يف الوق��ت الراه��ن م��ا يزي��د ع��ن
� 15أل��ف �ش��ركة م��ن �أك�ثر م��ن  100دول��ة
م��ن �ش��تى �أرج��اء الع��امل ومتث��ل م��ا يزي��د ع��ن 50

مث��ل الهن��د واململك��ة املتح��دة وباك�س��تان ودول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة وفرن�س��ا حي��ث ت��زاول
ه��ذه ال�ش��ركات �أعماله��ا يف بيئ��ة ت�س��اعدها عل��ى
االزده��ار يف جماله��ا مثل القطاع التجاري والذي
يحت��ل املرتب��ة الأوىل بن�س��بة  43%م��ن �إجم��ايل
ع��دد ال�ش��ركات امل�س��جلة ويلي��ه قط��اع اخلدم��ات
بن�س��بة  34%وم��ن ث��م التج��ارة العام��ة بن�س��بة
 7%والقط��اع الإعالم��ي بن�س��بة  4%و�أخ�ير ًا
القط��اع ال�صناع��ي بن�س��بة  .. 3.7%كم��ا
�أظه��رت بع���ض القطاع��ات الأخ��رى مث��ل التج��ارة
الإلكرتوني��ة والإع�لام من��و ًا �س��ريع ًا ملحوظ�� ًا يف
ع��ام .2020

عمل��ت "راك��ز" عل��ى ج��ذب �ش��ركات مرموق��ة
ذائع��ة ال�صي��ت ت�س��اعدها عل��ى الرتوي��ج لإم��ارة
ر�أ���س اخليمة كمركز جذب لال�ستثمارات العاملية
ولال�س��تفادة م��ن خدم��ات وت�س��هيالت "راك��ز"
املنت�ش��رة يف خمتل��ف مناطقه��ا املتخ�ص�ص��ة م��ن
ب�ين �أه��م ال�ش��ركات الت��ي جنح��ت راك��ز يف جذبها
للت�أ�سي���س يف �إم��ارة ر�أ���س اخليم��ة "كري�س��وفت
جلوب��ال" املتخ�ص�ص��ة يف تق��دمي خدم��ات
الهند�س��ة العك�س��ية و"ب��والر مانيوفاكت�ش��ورينج"
الرائ��دة يف جم��ال الهند�س��ة املتقدم��ة و�صناع��ة
�ألي��اف الكرب��ون.
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جوائز مرموقة

قطاع التعليم

ميث��ل قط��اع التعلي��م ركي��زة �أ�سا�س��ية ل��دى
"راك��ز" ل��ذا ترك��ز منطق��ة "راك��ز" الأكادميي��ة
عل��ى ج��ذب امل�ؤ�س�س��ات واملعاه��د التعليمي��ة
وم��زودي خدم��ات التعلي��م ومراك��ز التدري��ب وم��ن
�أب��رز امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة الت��ي ان�ضم��ت �إىل
املنطق��ة الأكادميي��ة م�ؤخ��ر ًا "جامع��ة نورث��وود"
والت��ي تع��د �أول جامع��ة �أمريكي��ة املن�ش���أ يت��م
ترخي�صه��ا يف "راكز"و"جامع��ة بريمنجه��ام
�س��يتي" الربيطاني��ة املن�ش���أ ويتواج��د فرعه��ا
الوحي��د يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف
�إم��ارة ر�أ���س اخليم��ة و"مدر�س��ة وكلي��ة �س��اوث في��ل
انرتنا�ش��يونال" والتي تعد �أول جامعة فليبينية يتم
ترخي�صه��ا يف "راك��ز" و"مدر�س��ة �س��انت م��اري
الثانوي��ة اخلا�ص��ة" والت��ي مت افتت��اح �أول فروعه��ا
يف �إم��ارة ر�أ���س اخليم��ة ر�س��يما يف يناي��ر 2020
وت�ش��كل �إ�ضاف��ة نوعي��ة للم�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة
املمي��زة الت��ي ت�ضمه��ا الإم��ارة وت�أت��ي ه��ذه اخلط��وة
�ضم��ن اجله��ود امل�س��تمرة لالرتق��اء بالعملي��ة
التعلمي��ة يف الإم��ارة م��ن خ�لال ا�س��تقطاب وتوف�ير
منظوم��ة تعليمي��ة متكامل��ة للأ�س��ر الت��ي تعي���ش يف
ر�أ�س اخليمة ي�شكل افتتاح مدر�سة �سانت ماري يف
ر�أ�س اخليمة �إ�ضافة نوعية وخطوة مهمة يف �سبيل

حتقي��ق الر�ؤي��ة الثاقب��ة ل�صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ
�س��عود ب��ن �صق��ر القا�س��مي الهادف��ة �إىل تطوي��ر
نظ��ام تعليم��ي متكام��ل ناف��ع للمجتم��ع ير�س��خ يف
نفو���س الطالب ال�س��عي امل�ستمر للإبداع واالبتكار
والرغبة الدائمة يف التعلم ،ويكر�س قيم الت�سامح
واالح�ترام والعم��ل اجل��اد.
كم��ا افتتحت"راك��ز" مرك��ز كومبا���س للأعم��ال
وه��و مرك��ز جدي��د للأعم��ال لإتاح��ة الفر�ص��ة
للم�س��تثمرين اكت�ش��اف ع��امل جدي��د م��ن اف��اق

العم��ل امل�ش�ترك حي��ث يوف��ر املرك��ز كل ما يحتاج
�إلي��ه امل�س��تثمرين ملبا�ش��رة اعماله��م وتو�س��عتها
باال�ضاف��ة اىل فر���ص للتوا�ص��ل والعم��ل م��ع رواد
�أعم��ال مبدع�ين ي�ش��اركونهم خ�برات يف �ش��تى
املج��االت ويوف��ر املرك��ز اجلدي��د �ش��تى اخلدمات
واملرافق احلديثة مثل املكاتب املغلقة وامل�ساحات
املكتبي��ة امل�ش�تركة وقاع��ات لالجتماع��ات
والفعالي��ات وا�س��تيديو ت�س��جيل ومراف��ق ترفيهي��ة
وغريه��ا.

نظم��ت "راكــز" ع��دد ًا م��ن الفعالي��ات املهم��ة  ،و
مت تكرمي �إجنازاتها بالعديد من اجلوائز املرموقة
حملي�� ًا وعاملي�� ًا ومنه��ا جائ��زة جترب��ة العمي��ل يف
اخللي��ج  2020حي��ث ح�ص��دت "راك��ز" عل��ى
جوائ��ز تنوع��ت ب�ين الذهبي��ة ع��ن فئ��ة "الأولوي��ة
للمتعامل�ين" والف�ضي��ة ع��ن فئ��ة "�أف�ض��ل فري��ق
جترب��ة املتعامل�ين لل�س��نة" يف حف��ل جوائ��ز جترب��ة
العمي��ل يف اخللي��ج  2020كم��ا و مت تك��رمي
راك��ز بجائ��زة "الفائ��ز ب�ش��كل ع��ام" عل��ى جهوده��ا
يف تقدمي جتربة ا�س��تثنائية لعمالئها على م�س��توى
اخللي��ج وجائ��زة �أف�ض��ل منطق��ة ح��رة للم�ؤ�س�س��ات
ال�صغ�يرة واملتو�س��طة للع��ام حي��ث لعب��ت جمي��ع
املب��ادرات وامل�ش��اريع الت��ي طرحته��ا "راك��ز" �أثن��اء
الظ��روف اال�س��تثنائية دور ًا كب�ير ًا يف ح�صوله��ا
عل��ى جوائ��ز خمتلف��ة يف حف��ل جوائ��ز "�إف دي �آي
جلوبال فري زون" لعام  2020بعد مناف�سة 61
منطق��ة ح��رة م��ن جمي��ع �أنح��اء الع��امل حي��ث ح ّل��ت
راك��ز يف املرك��ز الأول يف فئ��ة ال�ش��رق الأو�س��ط
واملرك��ز الث��اين يف الفئ��ة العاملي��ة.
وكذل��ك مت تك��رمي "راك��ز" بجائ��زة "�أف�ض��ل
منطقة حرة للعام" يف الفئة الثانية يف فئة ال�شرق
الأو�سط والثامنة يف الفئة العاملية ومن جهة �أخرى
ح�ص��دت "راكز" جوائز �إ�ضافية تقدير ًا جلهودها
يف توف�ير الدع��م ال�لازم لعمالئه��ا خ�لال جائح��ة
كوفي��د 19 -وعل��ى مب��ادرات التنوي��ع التي قدمتها

ابتكار باقات جديدة

ه��و القي��ام مبب��ادرات وبرام��ج وت�س��هيالت ع��دة
لدع��م �أعم��ال العمالء احلاليني وم�س��اعدتهم يف
تو�س��يع نط��اق �أعماله��م كونه��م يف قم��ة الأولويات
وتطوي��ر �إج��راءات الت�س��جيل الإلك�تروين لتمك�ين
امل�س��تثمرين اجل��دد م��ن ت�س��جيل �ش��ركاتهم ب��كل
�س��هولة و�أريحي��ة و�إيج��اد حل��ول ومب��ادرات مل��ا
بع��د "كوفي��د "-19ت�س��هم يف دع��م امل�س��تثمرين
احلالي�ين واملحتمل�ين والعم��ل عل��ى تطوي��ر البنية
التحتي��ة يف املناط��ق املتخ�ص�ص��ة ب�ش��كل م�س��تمر
والعم��ل على خمطط �ش��امل للمناطق ال�صناعية
ال�س��تقطاب املزي��د م��ن ال�ش��ركات ال�صناعي��ة
و�إن�ش��اء م�س��تودعات جدي��دة وم�س��اكن عم��ال
متعددة وجممعات جتارية تخدم �شريحة الأيدي
العامل��ة واملوظف�ين العامل�ين يف �ش��ركات "راكز"
ومتديد و�إحالل �شبكات الطرق القدمية ب�أخرى
حديث��ة م��ع مداخ��ل وخم��ارج لت�س��هيل حرك��ة نقل
الب�ضائ��ع والعم�لاء.

عملت"راك��ز" عل��ى ابت��كار باق��ات ت�أ�سي���س
�أعم��ال ومنتج��ات جدي��دة متا�ش��يا م��ع متغ�يرات االستثمار املنسق
ال�س��وق ول�ضم��ان ج��ذب امل�س��تثمرين لإم��ارة ر�أ���س تعم��ل "راك��ز" عل��ى توجي��ه �أن�ش��طة ت�ش��جع
اخليم��ة حي��ث �أطلق��ت "راكز"خالل الع��ام املا�ضي اال�س��تثمار املن�س��ق يف �إم��ارة ر�أ���س اخليم��ة مب��ا
ع��دد ًا م��ن باق��ات ت�أ�سي���س الأعم��ال مث��ل باق��ة يتواف��ق م��ع ر�ؤيته��ا لع��ام  2030والعم��ل
�أعم��ايل وباق��ة �س��يدات الأعمال وباقات ال�ش��ركات
ال�صغ�يرة واملتو�س��طة وباق��ة �صن��ع املنتج��ات
و�إدارته��ا ونقله��ا وباق��ة الألع��اب الإلكرتوني��ة وباق��ة
التعلي��م االفرتا�ض��ي.
وت��درك "راكز"�أهمي��ة التخطي��ط للم�س��تقبل
والأه��داف الت��ي تعم��ل "راك��ز" بجه��د عل��ى
حتقيقه��ا وم��ن �أه��م م��ا تخط��ط ل��ه "راك��ز" حالي��ا

عل��ى رق��ي خدم��ات نظ��ام الناف��ذة املوح��دة
لإمت��ام جمي��ع املعام�لات حت��ت �س��قف واح��د يف
"راك��ز" و�ضم��ه كمن�ص��ة لراك��ز وجمي��ع اجله��ات
احلكومي��ة املختلف��ة م��ن �أج��ل تق��دمي جترب��ة
مثالي��ة للعم�لاء وجلمي��ع امل�س��تثمرين يف �إم��ارة
ر�أ���س اخليم��ة وتوحي��د اجله��ود له��دف دع��م رواد
الأعمال وال�شركات النا�شئة وال�شركات ال�صغرية
واملتو�س��طة احلج��م م��ن خ�لال تطوي��ر احلل��ول
التناف�س��ية والري��ادة يف توف�ير منتج��ات وخدم��ات
جدي��دة ومتنوع��ة واال�س��تمرار يف تنفي��ذ م�ش��اريع
تطويري��ة م��ع �ضم��ان االمتث��ال الكام��ل لبارجي��ل
"لوائ��ح املب��اين اخل�ض��راء يف ر�أ���س اخليم��ة"
وذل��ك لدع��م حتقي��ق �أه��داف ا�س�تراتيجية
ر�أ���س اخليم��ة لكف��اءة الطاق��ة والطاق��ة املتج��ددة
 2040وموا�صل��ة التع��اون م��ع خمتل��ف الهيئ��ات
وعق��د �ش��راكات جدي��دة به��دف ت�س��هيل �إج��راءات
ت�أ�سي���س الأعمال للم�س��تثمرين وتوفري �أرقى �أنواع
اخلدمات لتعزيز جتربتهم اال�ستثمارية وموا�صلة
ا�س��تهداف الهن��د و�أ�س��واق دول �أوروب��ا ومنه��ا
اململك��ة املتح��دة وفرن�س��ا و�أملاني��ا وغريه��ا ودول
جمل���س التع��اون اخلليج��ي وا�ستك�ش��اف �أ�س��واق
دولة �إ�س��رائيل بخلق فر�ص ا�س��تثمارية جديدة يف
الإم��ارة.
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خالل زيارة سموه مركز أبوظبي للخاليا الجذعية

محمد بن زايد  :اإلمارات مهتمة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقل المـعارف والعلوم المتقدمة
وتوطينها وإنتاجها
اطلــع صاحــب الســمو الشــيخ
حممــد بــن زايــد آل هنيــان ويل
عهــد أبوظــي نائــب القائــد األعلــى
للقــوات املســلحة مؤخــرا علــى
ختصصــات "مركــز أبوظــي للخاليــا
اجلذعيــة" واخلدمــات الــي يقدمهــا
وشــراكاته العلميــة علــى املســتويني
املحلــي واخلارجــي إضافــة إىل
خططــه املســتقبلية لتحقيــق أهدافــه
املرجــوة ضمــن اإلســتراتيجية
العامــة للدولــة يف قطــاع الصحــة.
واســتمع مســوه مــن األطبــاء
والباحثــن  -خــال زيــارة قــام هبــا
إىل املركــز  -بشــأن دوره يف دعــم
جهــود القطــاع الصحــي يف الدولــة
واســتجابتها ملواجهــة جائحــة
"كوفيــد "-19وأهــم األحبــاث الــي
ينفذهــا مــن خــال اســتخدامه
أحــدث التقنيــات املتطــورة إلجيــاد
حلــول وعالجــات متقدمــة للعديــد
مــن األمــراض جبانــب التعــرف إىل
أبــرز إجنــازات املركــز وأقســامه
ومرافقــه والــي مشلــت ،خمتــر
فصــل اخلاليــا لألحبــاث وخمتــر
أحبــاث اجلزيئــات الدقيقــة للخاليــا
اجلذعيــة وخمتــر أحبــاث وعــاج
األمــراض الســرطانية بالنخــاع
العظمــي.

23-22
ك�ش��ف �أطب��اء وباحث��و املرك��ز ع��ن بح��ث وبداي��ة
جترب��ة �س��ريرية لع�لاج جدي��د يعتم��د عل��ى
اخلالي��ا املناعي��ة لع�لاج احل��االت احلرج��ة ج��راء
"كوفي��د .."19 -كم��ا ك�ش��ف الأطب��اء ع��ن
�إج��راء �أبح��اث �س��ريرية جدي��دة ملر���ض ال�س��كري
والت�صل��ب اللويح��ي با�س��تخدام اخلاليا اجلذعية
وع�لاج �ضوئ��ي مناع��ي متط��ور ..وا�س��تمع �س��موه
م��ن الدكت��ورة فاطم��ة الكعب��ي ب�ش���أن ع�لاج
النخ��اع العظم��ي وع�لاج ال�س��رطان باخلالي��ا
اجلذعي��ة فيم��ا حت��دث الدكت��ور ين��دري ح��ول
عالج"كوفي��د "19 -والأبح��اث املتعلق��ة به��ذا
ال�ش���أن وع�لاج احل��االت باخلالي��ا اجلذعي��ة
 ..وق��دم الربوفي�س��ور روب��رت �ش��رح ًا ح��ول ع�لاج
اخلاليا اجلذعية لأنواع ال�سرطان بتقنية برجمة
اجلين��ات وعالج الأطف��ال بهذه التقنية ..وحتدث
الدكت��ور ف��وزي ال�صف��دي ب�ش���أن ع�لاج �أمرا���ض
القل��ب باخلالي��ا اجلذعي��ة وتقني��ة ال�ش��يخ زاي��د.

جم��االت ال�صح��ة والط��ب� ،ضمن ر�ؤيته��ا التنموية
ال�شاملة وامل�ستدامة القائمة على املعرفة بو�صفها
م�صدر ًا للرثوة وتنويع االقت�صاد وم�صادر الدخل
الوطني.
و�أ�ش��ار �س��موه �إىل �أهمي��ة تعزي��ز ال�ش��راكات
م��ع مراك��ز الأبح��اث العلمي��ة املتقدم��ة يف جم��ال
البح��وث الطبي��ة يف الع��امل واال�س��تفادة املتبادل��ة
م��ن اخل�برات واملع��ارف والتج��ارب يف ه��ذا
ال�ش���أن ..م�ؤك��د ًا �أن دولة الإم��ارات تقدم خرباتها
و�إجنازاته��ا الطبي��ة خلدم��ة الب�ش��رية م��ن منطلق
�إميانه��ا ب���أن الأمرا�ض هي �إح��دى �أخطر معوقات

جهود خملصة

وع�بر �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن زاي��د
�آل نهي��ان ع��ن �ش��كره وتقدي��ره لأطب��اء املرك��ز
وباحثي��ه وكل العامل�ين عل��ى اخلط��وط الأمامي��ة
لت�ضحياته��م وال��دور الكب�ير ال��ذي قام��وا وم��ا
زال��وا يقوم��ون ب��ه يف �إط��ار مواجه��ة جائح��ة
"كوفي��د "-19وتثمين��ه جهوده��م املخل�ص��ة يف
تعزي��ز ا�س��تجابة الإم��ارات للجائح��ة وم�ش��اركتها
الفاعل��ة يف اجله��ود العلمي��ة والبحثي��ة الدولي��ة
لإيج��اد عالج��ات ناجع��ة للفريو���س م��ا كان ل��ه
عظي��م الأث��ر يف جن��اح الإ�س�تراتيجية الوطني��ة يف
الت�ص��دي للجائح��ة و�أن حتظ��ى ب�إعج��اب الع��امل
وم�ؤ�س�س��اته املعنية وتقديرها.وقال �سموه �إن دولة
الإم��ارات تعط��ي �أولوي��ة ق�ص��وى لقط��اع ال�صح��ة
وتطوي��ر ال�صناع��ات الطبي��ة ،خا�ص��ة يف املجاالت
احليوي��ة ويف مقدمته��ا جم��ال اخلالي��ا اجلذعي��ة،
يف �إط��ار هدفه��ا الإ�س�تراتيجي للتح��ول �إىل
مرك��ز �إقليم��ي متط��ور له��ذه ال�صناع��ات ،ومرك��ز
عالج��ي �إقليم��ي متق��دم عام��ة ،و�أن ه��ذا التوج��ه
�س��ي�أخذ مزي��د ًا م��ن الزخ��م والرتكي��ز واالهتم��ام

خ�لال الف�ترة املقبل��ة ،خا�ص��ة يف �ض��وء الدرو���س
امل�س��تفادة م��ن جائح��ة "كوفي��د."-19

تطوير األحباث الطبية

كم��ا وج��ه �س��موه ب�ض��رورة االهتم��ام بالتو�س��ع يف
تطوي��ر الأبح��اث الطبي��ة املتعلق��ة بع�لاج مر���ض
ال�سكري من خالل اخلاليا اجلذعية وال�سعي �إىل

�إيجاد �أف�ضل الطرق العالجية والوقائية لتح�سني
حي��اة املر�ض��ى وتق��دمي عالج��ات متكامل��ة ب�أعل��ى
املعاي�ير الدولي��ة املعتم��دة ..م�ؤك��د ًا دع��م الدول��ة
واهتمامه��ا به��ذه البح��وث الت��ي �س��تحدث فرق�� ًا
كب�ير ًا يف عالج��ات مر�ض ال�س��كري ..و�أكد �س��موه
اهتم��ام دول��ة الإم��ارات بنق��ل املع��ارف والعل��وم
املتقدم��ة وتوطينه��ا وانتاجه��ا كذل��ك ،خا�ص��ة يف

التنمي��ة وم�ص��در �أ�سا�س��ي للفق��ر والتخل��ف عل��ى
امل�س��توى العامل��ي ولديه��ا اهتمام كبري بالتعاون مع
دول العامل املختلفة يف هذا املجال ومتد يد العون
وامل�ساعدة الطبية �إىل املجتمعات الفقرية خا�صة
يف ظ��ل ظ��روف "كورون��ا".

االستمرار يف العمل اجلاد

م��ن جانبه��م ع�بر �أطب��اء مرك��ز �أبوظب��ي للخالي��ا
اجلذعي��ة وباحث��وه عن �ش��كرهم العمي��ق ل�صاحب
ال�س��مو ال�ش��يخ حممد بن زايد �آل نهيان لت�ش��جيعه
ودعم��ه امل�س��تمر له��م والعامل�ين يف اخلط��وط

الأمامي��ة ملواجه��ة اجلائح��ة كاف��ة ..م�ؤكدي��ن
اال�س��تمرار يف العم��ل اجل��اد والتف��اين يف �أدائه��م
لواجبه��م يف خدم��ة الوط��ن وحماي��ة �ش��عبه و�صو ًال
�إىل مرحل��ة التع��ايف الكام��ل ب���إذن اهلل.
راف��ق �س��موه خ�لال الزي��ارة � ..س��مو ال�ش��يخ
حم��دان ب��ن حمم��د ب��ن زاي��د �آل نهي��ان وال�ش��يخ
حمم��د ب��ن حم��د ب��ن طحن��ون �آل نهي��ان رئي���س
جمل���س �إدارة مط��ارات �أبوظب��ي ومع��ايل عل��ي ب��ن
حم��اد ال�شام�س��ي نائ��ب الأم�ين الع��ام للمجل���س
الأعل��ى للأم��ن الوطن��ي و�س��عادة حمم��د مب��ارك
املزروع��ي وكي��ل دي��وان ويل عه��د �أبوظب��ي.
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عام استثنائي
و�أ�ض��اف�" :إن  2020كان عام�� ًا ا�س��تثنائي ًا
مليئ�� ًا بالتحدي��ات االقت�صادي��ة وال�صحي��ة الت��ي
�أ�صابت كربى االقت�صادات العاملية ،ومل تكن دولة
الإمارات مبن�أى عن املنظومة االقت�صادية العاملية
يف ه��ذا الت�أث��ر ،خ�صو�ص�� ًا �أن اقت�ص��اد الدول��ة
مرتب��ط م��ن خالل التجارة اخلارجية واال�س��تثمار
الأجنب��ي وال�س��ياحة ،والقطاع اللوج�س��تي ،بحركة
التجارة واال�ستثمار والنقل العاملي ،التي تراجعت
ب�ش��كل ملح��وظ يف ع��ام  2020عاملي�� ًا" ..و�أ ّك��د
�أن ال�سيا�س��ات االقت�صادي��ة اال�س��تباقية الت��ي
انتهجته��ا احلكوم��ة يف التعام��ل م��ع تداعي��ات
الأزم��ة ،واحل��زم االقت�صادي��ة الداعم��ة ،لعب��ت
دور ًا �إيجابي�� ًا يف حتجي��م الآث��ار ال�س��لبية للجائح��ة
عل��ى خمتل��ف القطاع��ات احليوي��ة وعل��ى الن�ش��اط
االقت�ص��ادي.

مبادرات وإجراءات

ـري ،إن "التقديــرات األوليــة الصــادرة عــن املركــز االحتــادي
قــال وزيــر االقتصــاد ،عبــداهلل بــن طــوق املـ ّ

للتنافســية واإلحصــاء ،تشــر إىل أن األداء االقتصــادي للدولــة يف  2020جــاء أفضــل مــن املتوقــع ،يف
ظــل الظــروف العامليــة النامجــة عــن تداعيــات جائحــة (كوفيــد ،)-19نتيجــة االســتمرار يف اإلجــراءات
االقتصاديــة االســتباقية ،واحلــزم التحفيزيــة الــي اختذهتــا احلكومــة ،القائمــة علــى انتهــاج سياســات
تعتمــد علــى الســرعة واملرونــة يف االســتجابة للتغــرات العامليــة ،إضافــة إىل هنــج يعتمــد التنويــع
االقتصــادي".

�أ ّك��د ب��ن ط��وق عل��ى �أهمي��ة املبادرات الت��ي تطبقها
احلكوم��ة مب�ش��اركة القط��اع اخلا���ص ،مث��ل العم��ل
عل��ى حت�س�ين الإج��راءات والت�ش��ريعات وتنوي��ع
اخلدم��ات ،م��ا يحاف��ظ عل��ى مكان��ة الدول��ة بيئ��ة
جاذب��ة لال�س��تثمارات ب�ص��ورة م�س��تمرة ،وتعزي��ر
التج��ارة اخلارجي��ة واالنفت��اح عل��ى الع��امل ،ك�أح��د
مكون��ات العالق��ات االقت�صادي��ة الدولي��ة ..ولف��ت
�إىل �أن جن��اح ه��ذه ال�سيا�س��ات وتكامله��ا يع��زز
متطلب��ات التع��ايف االقت�ص��ادي ال�س��ريع يف ع��ام

 ،2021وتعزي��ز النم��و يف امل�س��تقبل والتنمي��ة
امل�س��تدامة ،وحتقي��ق الرخاء االقت�صادي والعي���ش
الك��رمي ل��كل مواطن��ي ومقيم��ي الدول��ة ،وت�س��هم
يف حتقي��ق ري��ادة دول��ة الإم��ارات عل��ى امل�س��تويني
الإقليم��ي وال��دويل.
و�أ�ش��ار �إىل �أن دول��ة الإم��ارات توا�ص��ل �سيا�س��ة
االنفت��اح االقت�ص��ادي نهج�� ًا وممار�س��ة ،وتعم��ل
عل��ى تبن��ي ر�ؤي��ة ا�ست�ش��رافية لتعزي��ز مكانته��ا
كبيئ��ة ا�س��تثمارية عاملي��ة ،وذل��ك وفق�� ًا لتوجيه��ات
ور�ؤى القي��ادة ،الت��ي ت�ؤك��د عل��ى �أهمي��ة موا�صل��ة
العم��ل وتوظي��ف جمي��ع الإمكان��ات لتعزي��ز مكان��ة
االقت�ص��اد الوطن��ي ك�أح��د �أك�ثر اقت�ص��ادات
املنطق��ة تن ّوع�� ًا ومن��و ًا.

استعادة النمو

وتاب��ع ب��ن ط��وق �أن��ه "م��ع ا�س��تمرار تطبي��ق خط��ة
التع��ايف ،وح��زم الدع��م للقطاع��ات االقت�صادي��ة،
ف���إن تقدي��رات م�ص��رف الإم��ارات املركزي ت�ش�ير
�إىل ا�س��تعادة مع��دالت النم��و الإيجابية لالقت�صاد
الوطن��ي يف نهاي��ة  ،2021بتقدي��رات ت�ص��ل
�إىل  2.5%من��و ًا بالن��اجت املحل��ي الإجم��ايل

احلقيق��ي ،و  3.6%من��و ًا بالن��اجت املحل��ي
الإجم��ايل احلقيق��ي غ�ير النفط��ي ،ويرتف��ع خالل
ع��ام � 2022إىل  3.5%من��و ًا بالن��اجت املحل��ي
الإجم��ايل احلقيق��ي ،و  3.9%من��و ًا بالن��اجت
املحل��ي احلقيق��ي غ�ير النفط��ي".
و�أك��د وزي��ر االقت�ص��اد �أن حكوم��ة دول��ة الإم��ارات
حري�ص��ة عل��ى تطبي��ق �أف�ض��ل املمار�س��ات الت��ي
م��ن �ش���أنها �أن تدع��م جهوده��ا يف �إدارة املل��ف
االقت�ص��ادي ،وتعزي��ز مرونت��ه يف التعام��ل م��ع
التحدي��ات الت��ي �أفرزته��ا اجلائح��ة العاملي��ة عل��ى
امل��دى املتو�س��ط والبعي��د..
و�أ�ض��اف �أن "�أولوي��ات الدول��ة تتمث��ل يف ت�س��ريع
عملي��ة التع��ايف االقت�ص��ادي ،والتح ّ��ول �إىل منوذج
االقت�ص��اد اجلدي��د القائ��م عل��ى التكنولوجي��ا
احلديث��ة ،وتطبيق��ات الث��ورة ال�صناعي��ة
الرابع��ة"..
و�أو�ض��ح �أن "وزارة االقت�ص��اد ،بالتع��اون م��ع
اجله��ات احلكومي��ة املعني��ة كاف��ة ،تعم��ل وف��ق
ر�ؤي��ة طموح��ة مل�ضاعف��ة االقت�ص��اد الوطن��ي خالل
ال�س��نوات ال��ـ  10املقبل��ة ،لي�ص��ل �إىل ثالث��ة
تريليون��ات دره��م بحل��ول ع��ام ."2031
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تراجعات عاملية

�أ�ش��ارت التقدي��رات الأولي��ة لنتائ��ج
احل�س��ابات القومي��ة لع��ام 2020
�إىل �أن امل�ؤ�ش��رات االقت�صادي��ة
الكلي��ة للدول��ة �ش��هدت تراجع�� ًا
حم��دود ًا ن�س��بي ًا يف الن��اجت املحل��ي
الإجم��ايل ،ويف الن��اجت املحل��ي
الإجم��ايل غ�ير النفط��ي لع��ام
 ،2020بن�س��بة بلغ��ت  6.1%و
 6.2%عل��ى الت��وايل بالأ�س��عار
الثابت��ة (احلقيقي��ة) مقارن��ة بع��ام
..2 0 1 9

وتُ�ش�ير تقدي��رات �صن��دوق النق��د ال��دويل �إىل ع��ن ع��ام  ،2019بينم��ا حقق��ت اال�س��تثمارات
تراجع��ات يف الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل ل��كل م��ن الناجم��ة ع��ن الإ�ضاف��ات �إىل ر�أ���س امل��ال زي��ادة
فرن�س��ا و�أملاني��ا و�إيطالي��ا وبريطاني��ا يف ح��دود ج��اوزت  13.1ملي��ار دره��م.
( ،)-8.2%و( ،)-4.9%و(،)-8.8%
و( )-9.9%عل��ى الت��وايل.
األنشطة االقتصادية املتأثرة
حقق��ت �أن�ش��طة "الإقام��ة واخلدم��ات الغذائي��ة"
اســتقرار الناتــج املحلــي غــر من��و ًا �س��لبي ًا بن�س��بة  ،23.6%م��ن حي��ث
النفطــي
الأن�ش��طة االقت�صادي��ة املت�أث��رة �س��لب ًا م��ن ب�ين
�أ�س��هم تفعي��ل املب��ادرات االقت�صادي��ة املتعلق��ة مكون��ات الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل احلقيق��ي لع��ام
بالقطاع��ات والأن�ش��طة غ�ير النفطي��ة يف تعزي��ز  2020مقارن��ة ب��ـ  ،2019فيم��ا تراجع��ت
ا�س��تقرار الن��اجت املحل��ي غ�ير النفط��ي لع��ام �أن�ش��طة "النق��ل والتخزي��ن" بن�س��بة ،15.5%
� ،2020إذ بل��غ بالأ�س��عار الثابت��ة  1005.6وجت��ارة اجلمل��ة والتجزئ��ة بن�س��بة ،13.1%
ملي��ارات دره��م ،يف م��ا بل��غ بالأ�س��عار الثابت��ة لعام بينم��ا تراجع��ت �أن�ش��طة "الت�ش��ييد والبن��اء"
 2020نحو  1418.9مليار درهم ..و�شهدت بن�س��بة .. 10.4%
بع���ض مكون��ات �أن�ش��طة �إنف��اق الن��اجت املحل��ي وتراجع��ت الأن�ش��طة املالي��ة و�أن�ش��طة الت�أم�ين
احلقيق��ي (بالأ�س��عار الثابت��ة لع��ام  )2010بن�س��بة  ،3.0%فيم��ا �س��جلت ال�صناع��ات
من��و ًا �إيجابي�� ًا يف � ،2020إذ حق��ق الإنف��اق التحويلي��ة ارتفاع�� ًا بن�س��بة  0.2%لعام 2020
احلكوم��ي زي��ادة ج��اوزت  1.17ملي��ار دره��م مقارن��ة بع��ام .2019
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خلق جيل من رواد

يه��دف ال�صن��دوق �إىل خل��ق جي��ل م��ن رواد
الأعمال املواطنني وغر�س وتعميق ثقافة اال�ستثمار
يف �أو�س��اط ال�ش��باب املواطن�ين� ،إ�ضاف��ة �إىل دع��م
وبل��ورة اال�س��تثمارات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة يف
الدولة ،ويوفر ال�صندوق برامج متكامل ًة ..و�شامل ًة
تلب��ي احتياج��ات ومتطلب��ات امل�س��تثمرين �أثن��اء
�س��عيهم لت�أ�سي���س �أو تو�س��يع الن�ش��اط اال�س��تثماري
ويف �س��ياق جه��وده لتهيئ��ة املن��اخ اال�س��تثماري
ب��ادر ال�صن��دوق با�س��تحداث نظ��ام اخلدم��ات
املالئ��م وتعزي��ز ق��درات امل�س��تثمرين املحتمل�ين
الدع��م وامل�س��اعدة ت�ش��مل التدري��ب والتطوي��ر
و�إع��ادة الت�أهي��ل وتوف�ير البيان��ات واخلدم��ات
اال�ست�ش��ارية� ،إ�ضاف��ة �إىل تطوي��ر مبادرات عدة يف
جمال الت�س��ويق كما يوفر ال�صندوق حلو ًال متويلية
متنوعة بفوائد خمف�ضة للم�شروعات املجدية التي
ت�ص��ب يف خدم��ة االقت�ص��اد الوط��ن ..حي��ث ق��ام
بط��رح برام��ج (خط��وة ،بداي��ة ،زي��ادة وت�صني��ع)
لتغط��ي �ش��رائح امل�ش��روعات كاف��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل
ط��رح ع��دد م��ن املب��ادرات مث��ل �صوغ��ة املوجه��ة
ل��ذوي احل��رف اليدوي��ة والرتاثي��ة وال��ردة املوجه��ة
�إىل نزالء املراكز الإ�صالحية و�إ�شراق املوجه �إىل
املتعاف�ين م��ن الإدم��ان م��ن ن��زالء املرك��ز الوط��ن،
للت�أهي��ل وبرنام��ج �أم��ل املوج��ه ل��ذوي االحتياج��ات
اخلا�ص��ة.

منصة أبوظيب لألعمال
يعد صندوق خليفة لتطوير املشاريع إحدى أبرز اجلهات
الداعمة والراعية للمشاريع املتوسطة والصغرية على
مستوى الدولة ،خاصة عقب توجيهات صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة ،حفظه
اهلل ،وأوامر الفريق أول مسو الشيخ حممد بن زايد
آل هنيان ويل عهد أبوظيب نائب القائد األعلى للقوات
املسلحة برفع رأمسال الصندوق إىل ملياري درهم،
ومد خدمات الصندوق ليشمل خمتلف إمارات الدولة
ومت تدشني صندوق خليفة لتطوير املشاريع يف الثالث
من يونيو /حزيران  2007حيث يبلغ رأمسال الصندوق
ملياري درهم.

و�أو�ض��ح مع��ايل حمم��د عل��ي حمم��د ال�ش��رفاء
احلم��ادي �أن املن�ص��ة ت�س��مح ل��رواد الأعم��ال
باالط�لاع عل��ى املعلوم��ات والبيان��ات ذات العالق��ة
بقط��اع الأعم��ال ملواكب��ة املب��ادرات واللوائ��ح
املعني��ة ببيئ��ة الأعم��ال كم��ا تتي��ح معرف��ة وتطبي��ق
�أف�ض��ل املمار�س��ات التجاري��ة م��ن خ�لال �إ�ش��راك
حمت��وى تعليم��ي متع��دد الأ�ش��كال وتطبي��ق
ا�س�تراتيجيات وتقني��ات مت اختباره��ا يف ال�س��وق
من خالل ال�ش��راكات مع بيوت اخلربة وال�ش��ركات
العاملي��ة املتخ�ص�ص��ة يف ه��ذا املج��ال بالإ�ضاف��ة
�إىل التوا�ص��ل الن�ش��ط والفع��ال م��ع مكون��ات قط��اع
الأعم��ال ،مب��ا يف ذل��ك اجله��ات احلكومي��ة،
والهيئ��ات التنظيمي��ة وامل�س��تثمرين وغريه��م.

تثقيف رواد األعمال

و�أ�ش��ار مع��ايل حمم��د عل��ي حمم��د ال�ش��رفاء
احلمادي �إىل �أن املن�صة تعمل على توفري حمتوى
متع��دد الأ�ش��كال باللغت�ين العربي��ة والإجنليزي��ة
مب��ا يه��دف �إىل تثقي��ف رواد الأعم��ال ب�ش ��أن
�أهمي��ة االبت��كار و�إدارة الأم��وال والتموي��ل وتطوي��ر
املنتج��ات ،والت�س��ويق ،والتو�س��ع التنظيم��ي
للن�ش��اط االقت�ص��ادي ،م�ؤك��د ًا �أن املن�صة تعد �أداة
حموري��ة �ضم��ن اجله��ود املتوا�صل��ة ل�صن��دوق
خليف��ة م��ن �أج��ل تطوي��ر وحت�س�ين قط��اع امل�ش��اريع
ال�صغ�يرة واملتو�س��طة.
و�أك��د مع��ايل حمم��د عل��ي ال�ش��رفاء �أن اله��دف

الأه��م ل�صن��دوق خليف��ة يتمث��ل يف دع��م رواد
الأعم��ال يف الدول��ة م��ن خ�لال املن�ص��ات الرقمي��ة
املبتك��رة مب��ا ي�س��هم يف دم��ج وت�ش��جيع وا�س��تخدام
االبتكار يف قطاع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،
الفت ًا �إىل وجود �أكرث من � 400ألف �شركة �صغرية
ومتو�س��طة ت�ش��كل �أك�ثر م��ن  60%من ال�ش��ركات
يف القطاع��ات االقت�صادي��ة غ�ير النفطية يف دولة
الإم��ارات ،كم��ا توف��ر فر���ص عم��ل ل�ـ  86%م��ن
الق��وى العامل��ة يف القط��اع اخلا���ص ،وم��ن املتوق��ع
�أن ت�ص��ل ه��ذا الع��ام �إىل  70%م��ن �إجم��ايل
�ش��ركات القط��اع اخلا���ص يف القطاع��ات غ�ير
النفطي��ة للدول��ة.
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الشراكات االستراتيجية

اجلدي��ر بالذك��ر �أن �صن��دوق خليف��ة لتطوي��ر امل�ش��اريع
�أطل��ق العدي��د م��ن املب��ادرات النوعي��ة و�أق��ام العدي��د
م��ن ال�ش��راكات اال�س�تراتيجية التي ته��دف �إىل تعزيز
ومتك�ين رواد الأعم��ال �إلكرتوني��ا مث��ل مبادرة التمكني
الإلك�تروين الت��ي ته��دف �إىل م�س��اعدة ال�ش��ركات
ال�صغرية واملتو�س��طة على النمو والعمل يف ظل تو�س��ع
االقت�صاد الرقمي ،وتقدمي �أدوات ور�ؤى غري تقليدية
لل�ش��ركات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ح��ول كيفي��ة تو�س��يع
�أعماله��ا لتمكينه��ا م��ن النف��اذ �إىل الأ�س��واق والو�صول
�إىل �أو�س��ع �ش��ريحة ممكن��ة م��ن املتعامل�ين.
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جتربة فريدة وناجحة

ويف �س��ياق مت�ص��ل ذك��رت م�ؤ�س�س��ة �أبح��اث �أمريكي��ة
م�س��تقلة �أن �صن��دوق خليف��ة لتطوي��ر امل�ش��اريع يع��د
جترب��ة فري��دة وناجح��ة ،و�أن براجم��ه املتنوع��ة
ت�س��هم ب�ش��كل فاع��ل يف تعزي��ز التنمي��ة امل�س��تدامة يف
دول��ة الإم��ارات و�أو�ص��ت امل�ؤ�س�س��ة وزارة اخلارجي��ة
الأمريكية ب�ضرورة حث الدول التي تتلقى م�ساعدات
مالي��ة م��ن الوالي��ات املتح��دة عل��ى تبن��ي النم��وذج
الناجح لـ"�صندوق خليفة" لتطوير امل�شاريع يف �إطار
�س��عيها لتحقي��ق التنمي��ة امل�س��تدامة وح�س��ب تقري��ر
�أعدته م�ؤ�س�س��ة هاميلتون الأمريكية للأبحاث بطلب
م��ن وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة ف��إن جتربة �صندوق
خليف��ة لتطوي��ر امل�ش��اريع يف �أبوظب��ي جترب��ة متمي��زة
وت�س��تحق التعمي��م يف كث�ير من ال��دول النامية �أو تلك
الت��ي ت�س��عى �إىل حتقي��ق مع��دالت �أعل��ى يف التنمي��ة.
وق��ال التقري��ر تبن��ت �أبوظب��ي برام��ج فعال��ة مل�س��اعدة
ال�ش��ركات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ،وه��ذه الربام��ج
ت�س��تحق التطبي��ق يف مناط��ق جغرافية �أخرى ،م�ؤكد ًا
�أن �صن��دوق خليف��ة جترب��ة فري��دة وذو ت�صمي��م
مدرو�س و�أنه يت�ضمن العديد من م�ؤ�شرات ..النجاح
و�أكد التقرير �أن البلدان التي تركز على تنمية قطاع

ال�ش��ركات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة جنح��ت �إىل ح��د
بعي��د يف حتقي��ق العدي��د م��ن الأه��داف التنموي��ة
�س��واء م��ن حي��ث تفعي��ل الأداء االقت�ص��ادي �أو م��ن
حي��ث تخفي���ض البطال��ة ،ف�ض ًال ع��ن حتقيق تقدم
يف جم��ال تنمي��ة امل��وارد الب�ش��رية مدلل��ة عل��ى
ذل��ك بتجرب��ة �صن��دوق خليف��ة لتطوي��ر امل�ش��اريع
ال��ذي ط��رح برامج مميزة و�ش��املة لدع��م وتعزيز
قطاع امل�ؤ�س�س��ات ال�صغرية واملتو�س��طة عرب توفري
حزمة من الت�س��هيالت املالية املتكاملة �إىل جانب
توف�ير برام��ج تدري��ب �ش��املة �أحدثت قف��زة نوعية
يف جم��ال الت�أهي��ل الفن��ي واملهن��ي ملواطن��ي دول��ة

الإم��ارات العربي��ة  .املتح��دة وق��ال التقري��ر �إن
�أبوظب��ي حقق��ت ع�بر �صن��دوق خليف��ة لتطوي��ر
امل�ش��اريع �إجن��ازات فعال��ة وكب�يرة يف جم��ال دع��م
امل�ش��اريع ال�صغ�يرة واملتو�س��طة �س��واء م��ن حي��ث
ت�س��هيل احل�ص��ول عل��ى ر�أ���س املال وحت�س�ين القوة
العامل��ة امل�ؤهل��ة ع�بر برام��ج التدري��ب املمي��زة
الرامي��ة �إىل تعزي��ز ري��ادة الأعم��ال ل��دى خمتل��ف
فئ��ات املجتم��ع ،م�ش��دد ًا عل��ى �أن تبن��ي ال��دول
النامي��ة بع�ض� ًا  .م��ن ممار�س��ات �صن��دوق خليف��ة
�س��يكون مفي��د ًا له��ا يف تعزي��ز �أداء اقت�صاده��ا
وتدعي��م �أ�س��باب اال�س��تقرار في��ه.

دور صندوق خليفة في تطوير المشاريع الصغيرة
والمتوسطة على المستوى اإلقليمي والدولي
ب��د�أ �صن��دوق خليف��ة من��ذ ع��ام  2014بتو�س��يع
�أفق��ه وا�ستن�س��اخ منوذج��ه يف العدي��د م��ن ال��دول
ا�إلقليمي��ة والدولي��ة لتطوي��ر قط��اع امل�ش��اريع
ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ليك��ون حافز ًا رئي�س��ي ًا للنمو
االقت�صادي يف الدول التي تتواجد بها ..وي�شرف
�صن��دوق خليف��ة عل��ى :القر���ض املق��دم جلمهوري��ة
م�ص��ر العربي��ة بقيم��ة  200ملي��ون دوال��ر
واملخ�ص���ص �إلقرا���ض امل�ش��اريع متناهي��ة ال�صغ��ر

 ..كم��ا ق��ام �صن��دوق خليف��ة بافتت��اح مرك��ز زاي��د
اللبت��كار وري��ادة الأعمال يف ال�شي�ش��ان للم�س��اهمة
يف تطوي��ر امل�ش��اريع ال�صغ�يرة واملتو�س��طة  ..وقام
ال�صن��دوق بتوقي��ع اتفاقي��ة قر���ض م��ع جمهوري��ة
بيالرو�س��يا لدع��م امل�ش��اريع ال�صغ�يرة واملتو�س��طة
هن��اك �صن��دوق خليف��ة ه��و ع�ض��و يف املجل���س
اال�ست�ش��اري املعن��ي بتوجي��ه ال�صن��دوق الوطن��ي
لرعاي��ة وتنمي��ة امل�ش��اريع ال�صغ�يرة واملتو�س��طة

يف دول��ة الكوي��ت لو�ض��ع االتج��اه اال�س�تراتيجي
ومن��وذج الت�ش��غيل اخلا���ص ب��ه .يت��وىل �صن��دوق
خليف��ة من�ص��ب نائ��ب رئي���س ال�ش��بكة الدولي��ة
للم�ش��اريع ال�صغ�يرة واملتو�س��طة INSME
ب�إيطالي��ا من��ذ �أرب��ع �س��نوات �صن��دوق خليف��ة
ه��و ع�ض��و يف برنام��ج تنمي��ة االقت�ص��اد
والعمال��ة املحلي��ة ال��ذي �أطلقته منظم��ة التعاون
االقت�ص��ادي والتنمي��ة �ألك�ثر م��ن � 4س��نوات.
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"صندوق خليفة" شريك مع "منصة نون"
ضمن مبادرة التمكين اإللكتروني

* حممد علي الشرفاء احلمادي:
هنــدف مــن خــال التعــاون مــع "منصــة نــون" إىل إهلــام االبتــكار وتشــجيع ريــادة األعمــال
واملســاعدة يف التحــ ّول الرقمــي
* حممد العبار:
تعــاون "نــون" مــع "صنــدوق خليفــة" لتطويــر املشــاريع خطــوة مهمــة يف محايــة الســوق الرقمي
لألجيــال القادمة
يف �إط��ار برنام��ج "�أبوظب��ي تله��م" ال��ذي �أطلقت��ه
حكوم��ة �أبوظب��ي� ،أعل��ن �صن��دوق خليف��ة لتطوي��ر
امل�ش��اريع ،املطور الرائد يف دولة الإمارات العربية
املتح��دة لل�ش��ركات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة ،يف
الع��اام املا�ض��ي ع��ن �ش��راكة مبتك��رة م��ع "ن��ون"
ال�ش��ركة الرقمي��ة الرائ��دة يف الإم��ارات واخللي��ج،
لدع��م من��و وجناح ال�ش��ركات ال�صغرية واملتو�س��طة
ورواد الأعم��ال يف �أبوظب��ي.
ومتا�ش��ي ًا م��ع الر�ؤي��ة االقت�صادي��ة لإم��ارة �أبوظب��ي،
والأه��داف الوطني��ة لدول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة جت��اه الأم��ن الغذائ��ي ،وبرنام��ج "زرع��ي"
اخلا���ص ب�صن��دوق خليف��ة ،تع��اون �صن��دوق خليف��ة
ون��ون يف �إط�لاق مب��ادرة ترتك��ز �إىل  3برام��ج..
وت�ش��مل تق��دمي ر�س��وم تناف�س��ية م��ن ن��ون لل�ش��ركات

ال�صغ�يرة واملتو�س��طة يف �أبوظب��ي ،ودع��م
امل�ش��اريع ال�صغ�يرة الإماراتي��ة م��ن خ�لال مبادرة
"حمل��ي" ،وتخ�صي���ص ج��زء م��ن من�ص��ة "ن��ون
يوم��ي" ملنتج��ي الأغذي��ة املحلي�ين.
وي�أت��ي �إع�لان ه��ذه ال�ش��راكة �ضم��ن مب��ادرة
التمك�ين الإلك�تروين الت��ي �أطلقه��ا �صن��دوق خليفة
يف �إط��ار برنام��ج "�أبوظبي تلهم" ،الربنامج الذي
ي�ش��جع احلل��ول املرن��ة ويدع��م املبتكرين يف تقدمي
الأف��كار العملي��ة الت��ي حت��دث ت�أث�ير ًا �إيجابي� ًا عل��ى
املجتم��ع يف احلا�ض��ر وامل�س��تقبل.
و�ص��رح مع��ايل حمم��د عل��ي ال�ش��رفاء احلم��ادي،
رئي���س دائ��رة التنمي��ة االقت�صادي��ة يف �أبوظب��ي
ورئي���س جمل���س �إدارة �صن��دوق خليف��ة لتطوي��ر
امل�شاريع" :ي�سر �صندوق خليفة التعاون مع "نون"
ك�أح��دث �ش��ريك يف مبادرة التمك�ين الإلكرتوين..
و�سن�س��تمر يف تكري���س جهودن��ا للتع��اون م��ع
امل�ؤ�س�س��ات الرائ��دة يف ال�صناع��ة الت��ي تق��دم
املعرف��ة وامل��وارد لل�ش��ركات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة
يف �أبوظب��ي؛ وه��و قط��اع مه��م اقت�صادي� ًا وي�س��اهم
ب�ش��كل كب�ير يف الإي��رادات غ�ير النفطي��ة للإم��ارة
و�إجم��ايل الإي��رادات املحلي��ة.
و�أ�ض��اف :نه��دف م��ن خ�لال ه��ذه التع��اون �إىل
�إلهام االبتكار وت�ش��جيع ريادة الأعمال وامل�س��اعدة
يف التح ّول الرقمي لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
يف �أبوظب��ي ،وذل��ك م��ن خ�لال فت��ح قطاع��ات
جدي��دة ومتك�ين ال�ش��ركات يف دول��ة الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة وال�ش��ركات الإماراتي��ة ال�صغرية
واملتو�س��طة ومنتج��ي الأغذي��ة املحلي�ين رقمي � ًا..
كم��ا نه��دف �إىل دع��م كل م��ن ر�ؤي��ة �أبوظب��ي
االقت�صادي��ة والأه��داف الوطني��ة لدول��ة الإمارات
العربي��ة املتحدة نحو الأمن الغذائي ب�ش��كل فعال.
وق��ال حمم��د العب��ار ،م�ؤ�س���س من�ص��ة ن��ون" :يجب
�أن نق��دم لل�ش��ركات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة املحلي��ة
الت��ي كان��ت يف وج��ه العا�صف��ة� ،أف�ض��ل الأدوات
لتحقي��ق االزده��ار والنم��و ..ويع��د تع��اون "ن��ون"
م��ع "�صن��دوق خليف��ة" لتطوي��ر امل�ش��اريع خط��وة
مهمة يف حماية ال�سوق الرقمي للأجيال القادمة.

و�أ�ض��اف� :س��تنمو �ش��ركات التمك�ين الإلك�تروين
م��ع "ن��ون" ع�بر تو�س��يع نط��اق و�صوله��ا �إىل
مالي�ين العم�لاء يف املنطق��ة ..وم��ن خ�لال "ن��ون
يوم��ي" �س��ن�ضمن التو�صي��ل الآم��ن للمنتج��ات
الطازجة واملواد غري القابلة للتلف من املزارعني
املحلي�ين .و�س��ندعم ون�ش��جع ون�ؤم��ن ب��كل �ش��ركة
تعم��ل حت��ت مظل��ة التمك�ين الإلك�تروين ،ونوف��ر
�أف�ض��ل الأدوات مل�س��اعدة �أعماله��م عل��ى النم��و،
ودفع االقت�صاد الرقمي و�إلهام اجليل القادم من
رواد الأعم��ال املحلي�ين".
م��ن خ�لال ال�ش��راكة ب�ين "�صن��دوق خليف��ة"
و"نون" �س��تح�صل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
على و�صول مبا�شر �إىل قاعدة بيانات املاليني من
عمالء نون ،و�شبكة اخلدمات اللوج�ستية املحلية
املوثوق��ة ،وبوابة الدفع الآمنة ..و�س��تكون �ش��ركات
التمك�ين الإلك�تروين م�ؤهل��ة � ً
أي�ض��ا للح�ص��ول عل��ى
مزايا فريدة م�صممة وخم�ص�صة لنمو �أعمالها.
و�س��تكون جمي��ع �ش��ركات التمك�ين الإلك�تروين
الت��ي مت التحق��ق منه��ا م��ن قب��ل كل م��ن �صن��دوق
خليف��ة ون��ون م�ؤهل��ة لال�ش�تراك يف املن�ص��ة
والو�ص��ول �إىل ال��دورات التدريبي��ة املخ�ص�ص��ة
ع�بر الإنرتن��ت وامل�صمم��ة لتوجي��ه البائع�ين م��ن

خ�لال �أف�ض��ل ممار�س��ات البي��ع ع�بر الإنرتن��ت،
مب��ا يف ذل��ك كيفي��ة حت�س�ين عرو�ضه��م وتو�س��يعها
للو�ص��ول ب�ش��كل �أف�ض��ل �إىل العم�لاء يف جمي��ع
�أنح��اء املنطق��ة .و�س��تتلقى امل�ؤ�س�س��ات امل�ش��اركة
� ً
أي�ض��ا دع��م البائع�ين م��ن فريق داخل��ي خم�ص�ص
للم�س��اعدة يف عملي��ة الإع��داد و�إن�ش��اء املحت��وى
وتق��دمي امل�ش��ورة ب�ش ��أن �أداء البي��ع الإجم��ايل.
و�س��يتم �إتاح��ة برنام��ج "ن��ون حمل��ي" ،وه��ي
مب��ادرة ملتزم��ة بدع��م �أ�صح��اب امل�ش��اريع املحلية
ال�صغ�يرة ،جلمي��ع �ش��ركات التمك�ين الإلك�تروين
امل�ؤهل��ة .و�س��يتم توجي��ه ودع��م جمي��ع بائع��ي
"حمل��ي" ط��وال رحلته��م يف التج��ارة الإلكرتوني��ة
م��ن خ�لال ن��ون لي�صبح��وا بائع�ين موثوق�ين يف
ال�س��وق املحلي��ة.
و�س��تتعاون من�ص��ة "ن��ون يوم��ي" م��ع �صن��دوق
خليف��ة لتمك�ين امل��زارع املحلي��ة ،وم�س��اعدتها على
بي��ع منتجاته��ا ع�بر الإنرتن��ت ،ومتك�ين التو�صي��ل
الآم��ن للعم�لاء يف جمي��ع �أنحاء الإم��ارات العربية
املتحدة .كما �ستخ�ص�ص للمزارع املحلية م�ساحة
يف "ن��ون يوم��ي" مت ّك��ن العم�لاء م��ن الو�ص��ول �إىل
منتج��ات املزارع�ين املحلي�ين ب�س��هولة وت�س��اعد يف
زي��ادة املبيع��ات ع�بر الإنرتن��ت.
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جسر الفاية

تعت�بر العوار���ض اخلر�س��انية م��ن �أه��م مكون��ات
�ش��بكة ال�س��كك احلديدية ،فهي القاعدة الرئي�س��ية
لتثبي��ت ق�ضب��ان ال�س��كة احلديدي��ة  ..وقام��ت
ال�شركة ببناء م�صانع لإنتاج العوار�ض اخلر�سانية
يف الدولة بد ًال عن ا�ستريادها من اخلارج ،بهدف
حتقي��ق كف��اءة �أك�بر م��ن حي��ث الوق��ت واجله��د
والتكلف��ة وامل�س��اهمة يف خف�ض الب�صم��ة الكربونية
الناجتة عن عمليات اال�س��ترياد� ،إذ يجري ت�صنيع
العوار�ض اخلر�س��انية با�س��تخدام مواد خام عالية
اجل��ودة متوف��رة حملي� ًا ،وه��و م��ا ي�س��اهم �أي�ض� ًا يف
توفري املئات من فر�ص العمل على م�ستوى الدولة.

 45ألف عارضة شهريا

ويق��ع امل�صن��ع الأول يف مدين��ة املرف ��أ مبنطق��ة
الظفرة ب�إمارة �أبوظبي ،والذي ميتد على م�س��احة
� 13أل��ف م�تر مرب��ع ،ويعم��ل بطاق��ة ا�س��تيعابية
ت�ص��ل �إىل � 45أل��ف عار�ض��ة �ش��هري ًا ،و�أنت��ج جميع
العوار���ض اخلا�ص��ة باملرحل��ة الأوىل م��ن م�ش��روع
�ش��بكة ال�س��كك احلديدي��ة الوطني��ة� ..أم��ا امل�صن��ع
الث��اين فيق��ع يف منطق��ة �س��يح �ش��عيب عل��ى احلدود
ب�ين �إمارت��ي �أبوظب��ي ودب��ي ،وميت��د عل��ى م�س��احة

� 9آالف م�تر مرب��ع ،وا�س��تغرق �إن�ش��ا�ؤه نح��و 12
�ش��هر ًا مب��ا يع��ادل � 700أل��ف �س��اعة عم��ل ،ويعم��ل
عل��ى �إنت��اج عوار���ض خر�س��انية بطاق��ة ا�س��تيعابية
ت�ص��ل �إىل  1.1ملي��ون عار�ض��ة.
وجت��ري عملي��ة �إنت��اج العوار���ض اخلر�س��انية يف
امل�صان��ع باتب��اع نظام خ��ط الإنتاج الطويل ،والذي
يحت��وي عل��ى ثماني��ة خط��وط ،وكل خ��ط يعم��ل عل��ى

�إنت��اج  400عار�ض��ة خر�س��انية يومي ًا ،حيث ينتج
امل�صن��ع  3200عار�ض��ة خر�س��انية يف كل عملي��ة
�ص� ّ�ب يت��م �إجرا�ؤه��ا ..وتخ�ض��ع جمي��ع العوار���ض
�إىل عملي��ة فح���ص دقيق��ة ل�ضمان اجلودة ،ت�ش��مل
فح���ص الأبعاد واختب��ار االنحناءات والتحقق من
ع��دم وج��ود �أي��ة ت�ش� ّققات ،قب��ل نقله��ا �إىل منطق��ة
التجمي��ع لتك��ون جاهزة لال�س��تخدام.

�أك��دت املهند�س��ة خل��ود املزروع��ي م�س��اعد مدي��ر
م�ش��روع يف �ش��ركة االحت��اد للقط��ارات �أن قط��ار
االحت��اد يوا�ص��ل �إجن��از العدي��د م��ن الأعم��ال
الإن�ش��ائية ،بح�س��ب كل مرحلة واجل��دول الزمني،
م�ش�يرة �إىل �أنه مت االنتهاء من ج�س��ر الفاية ،وهو
الأخ�ير يف احلزم��ة "ب" ،ويرب��ط ب�ين �إمارت��ي
�أبوظب��ي ودب��ي ،ويتك��ون م��ن معربي��ن �س��فليني،
بعر���ض  35م�تر ًا ،وارتف��اع  12م�تر ًا ،وط��ول
 51م�تر ًا ،الفت��ة �إىل االنته��اء م��ن جمي��ع
الأعم��ال الإن�ش��ائية للج�س��ر ،بالإ�ضاف��ة �إىل العمل
عل��ى االنته��اء م��ن الأعم��ال التح�ضريي��ة لل�س��كة
احلدي��د ..و�أ�ضاف��ت :مت فت��ح احلرك��ة املروري��ة
عل��ى اجل�س��ر ،ال��ذي يتك��ون م��ن  4ح��ارات باجتاه
الفاي��ة وحارت�ين باجت��اه �س��يح �ش��عيب ،م�ؤك��دة �أن
الأعم��ال تتوا�ص��ل يف مواق��ع وج�س��ور �أخ��رى،
حي��ث مت �إجن��از �أعمال بن�س��بة  61%جل�س��ر يقع
يف م�س��ار احلزم��ة "ج".
وقال��ت :ت�ش��مل املرحل��ة الثاني��ة جمموع��ة م��ن
الأعم��ال الإن�ش��ائية ،م��ن بينه��ا تطوي��ر املرك��ز
الرئي�س��ي للت�ش��غيل وال�صيان��ة يف منطق��ة الفاي��ة،
ال��ذي يع��د الأ�ضخ��م والأه��م يف ال�ش��بكة،
ويت�ضم��ن �أعم��ال التخزي��ن والتجهي��ز والت�ش��غيل
وال�صيان��ة لقاط��رات وعرب��ات الب�ضائع وم�س��تودع
املركب��ات الثقيل��ة م��ع مه��ام التحك��م يف عملي��ات
اخل��ط الرئي�س��ي بالكام��ل ،بالإ�ضاف��ة �إىل تطوي��ر
حمط��ات لل�ش��حن ق��ادرة عل��ى التعام��ل م��ع جمي��ع
عملي��ات التحمي��ل والتفري��غ ،ف�ض� ً
لا ع��ن بن��اء
ث��اين م�صان��ع العوار�ض اخلر�س��انية ،والذي يعمل
بطاق��ة �إنتاجي��ة ت�ص��ل �إىل � 72أل��ف عار�ض��ة
خر�س��انية �ش��هري ًا خم�ص�ص��ة للمرحل��ة الثاني��ة.
وتعت�بر �ش��بكة ال�س��كك احلديدي��ة الوطني��ة �أح��د
�أب��رز امل�ش��اريع اال�س�تراتيجية يف الإم��ارات ،و�أحد
�أك�بر م�ش��اريع البني��ة التحتي��ة ،حي��ث �إنه��ا ترب��ط
املراك��ز الرئي�س��ية لل�صناع��ة والإنت��اج واملراك��ز
ال�س��كانية بنق��اط اال�س��ترياد والت�صدي��ر ،بح�س��ب
مراح��ل تنفي��ذ امل�ش��روع ،كم��ا �أنه��ا �ستُ�ش��كل ج��زء ًا
حيوي � ًا م��ن �ش��بكة ال�س��كك احلديدي��ة املُخط��ط
�إن�ش��ا�ؤها يف دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي.
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ذياب بن محمد بن زايد :
"االتحاد للقطارات" تلتزم بتحقيق رؤية القيادة
وفق أسس واستراتيجيات تستشرف المستقبل
ثم��ن �س��مو ال�ش��يخ ذي��اب ب��ن حمم��د ب��ن زاي��د �آل
نهي��ان رئي���س دي��وان ويل عه��د �أبوظب��ي ،رئي���س
جمل���س �إدارة �ش��ركة "االحتاد للقطارات" الدعم
الالحم��دود ال��ذي يحظ��ى ب��ه م�ش��روع "قط��ار
االحت��اد" م��ن القي��ادة ،م�ؤك��د ًا �س��موه �أن القي��ادة
ت��ويل م�ش��اريع البن��ى التحتي��ة يف الدول��ة اهتمام��ا
كبري ًا ملا لها من �أثر يف ا�ستدامة النمو يف خمتلف
القطاع��ات االقت�صادية واالجتماعية ..جاء ذلك
خالل اجتماع جمل���س �إدارة ال�ش��ركة  -الذي عقد
م�ؤخ��ر ًا ع��ن بعد  -برئا�س��ة �س��مو ال�ش��يخ ذياب بن
حمم��د ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ال�س��تعرا�ض م��ا حققت��ه
ال�ش��ركة عل��ى �صعيد امل�س��تهدفات اال�س�تراتيجية،
و�أه��م امل�س��تجدات يف تطوي��ر املرحل��ة الثاني��ة
م��ن م�ش��روع �ش��بكة ال�س��كك احلديدي��ة الوطني��ة
الإماراتي��ة يف الرب��ع الأول م��ن ع��ام ..2021
واطل��ع جمل���س الإدارة خ�لال االجتماع على ن�س��بة
�إجن��از �س�ير العم��ل يف املرك��ز الرئي�س��ي للت�ش��غيل
وال�صيانة يف منطقة الفاية ب�أبوظبي ،والتي بلغت
 ،25%ويع��د ه��ذا املرك��ز الأ�ضخ��م والأه��م يف

ال�ش��بكة ،و�س��يت�ضمن �أعمال التخزين ،والتجهيز،
والت�ش��غيل ،وال�صيان��ة لقاط��رات وعرب��ات
الب�ضائ��ع ،وم�س��تودع املركب��ات الثقيل��ة ،م��ع مه��ام
التحك��م يف عملي��ات اخل��ط الرئي�س��ي بالكام��ل يف
مرك��ز عملي��ات ال�ش��بكة داخ��ل املبن��ى الإداري.
و�أع��رب �س��مو ال�ش��يخ ذي��اب بن حممد ب��ن زايد �آل
نهي��ان ع��ن �س��عادته بتزام��ن انعق��اد االجتم��اع م��ع
انطالق احتفاالت الدولة مبنا�سبة عام اخلم�سني
يف �أعق��اب �إع�لان �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ خليف��ة
ب��ن زاي��د �آل نهي��ان رئي���س الدول��ة ع��ام 2021
يف دول��ة الإم��ارات ع��ام اخلم�س�ين احتف��ا ًء
مب��رور  50عام � ًا عل��ى ت�أ�سي���س الدول��ة ،م�ؤك��د ًا
�أن الإع�لان يع��د انطالقة مل�س�يرة جديدة عنوانها
االبت��كار والإب��داع والري��ادة وف��ق خارط��ة طري��ق
ت�ضمن حتقيق �أعلى م�ستويات التناف�سية العاملية،
حي��ث �س��يكون ع��ام اخلم�س�ين نقط��ة انط�لاق نحو
مرحل��ة جدي��دة م��ن الإجن��ازات الرائ��دة ملوا�صل��ة
م�س�يرة البن��اء والتنمي��ة امل�س��تدامة الت��ي �أر�س��ى
قواعده��ا الوال��د امل�ؤ�س���س املغف��ور ل��ه ال�ش��يخ زاي��د
ب��ن �س��لطان �آل نهي��ان طي��ب اهلل ث��راه.
وق��ال �س��موه �إن �ش��ركة االحت��اد للقط��ارات

ومن��ذ انط�لاق م�ش��روعها و�ضع��ت قاع��دة تلت��زم
م��ن خالله��ا بتحقي��ق ر�ؤي��ة القي��ادة وف��ق �أ�س���س
وا�س�تراتيجيات ت�ست�ش��رف امل�س��تقبل ،وت�ؤ�س���س
لبني��ة حتتي��ة ت�ض��ع املجتم��ع والكف��اءات الوطني��ة
واقت�ص��اد الدول��ة يف مقدم��ة الأولوي��ات الت��ي
�س��تكون دافع � ًا نح��و اخلم�س�ين عام � ًا املقبل��ة.
و�أثن��ى �س��موه عل��ى �إط�لاق اال�س�تراتيجية الوطنية
لل�صناع��ة والتكنولوجي��ا املتقدم��ة "م�ش��روع
 300ملي��ار" الت��ي ج��اءت تتويج � ًا مل�س�يرة
�إجن��ازات الدول��ة يف خمتل��ف القطاع��ات ،م�ش�ير ًا

�إىل �أن "االحت��اد للقط��ارات" ت�ؤ�س���س ل�صناع��ة
جدي��دة متكامل��ة ق��ادرة عل��ى دع��م ركائ��ز التنمي��ة
امل�س��تدامة للقطاع��ات ال�صناعي��ة املختلف��ة يف
الدول��ة م��ن خ�لال الرب��ط ب�ين املراك��ز ال�صناعي��ة
وموان��ئ الت�صدي��ر واملراك��ز التجاري��ة ..و�ش��دد
جمل���س الإدارة عل��ى �ض��رورة موا�صل��ة العم��ل يف
جمي��ع مراح��ل امل�ش��روع وف��ق �أف�ض��ل املمار�س��ات
والإج��راءات الوقائي��ة واالحرتازي��ة مب��ا ي�ضم��ن
�س�لامة و�صح��ة جمي��ع العامل�ين.
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صندوق النقد الدولي:
األمهـــــــــــــــات
في حالة طوارئ

مل يعد العامل كسابق عهده منذ عام مضى ..فبينما اختلف تأثري اجلائحة على العاملني يف أحناء العامل ،أفضى هذا
الواقع اجلديد إىل حالة من االضطراب بني كثري من األمهات ..فمع إغالق أبواب املدارس ومراكز رعاية األطفال،
اضطر عدد كبري من األمهات إىل ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن ..وتؤكد تقديرات صندوق النقد الدويل
اجلديدة التأثري اهلائل على األمهات العامالت ،وعلى االقتصاد ككل ..وباختصار ،ففي عامل العمل ،كانت النساء الالئي
لديهن أطفال صغار من بني أولئك الذين تكبدوا أكرب اخلسائر من حاالت اإلغالق االقتصادي.
ويتضح من خالل ثالثة بلدان  -هي الواليات املتحدة واململكة املتحدة وإسبانيا  -اختالف تأثري اجلائحة على
العاملني ..فكانت هذه البلدان الثالثة من بني أشد البلدان تضررا من الفريوس على مستوى العامل ،غري أن الواليات
املتحدة كانت أكثر من سجل فقدانا يف الوظائف ..ومقابل ذلك ،شهد العاملون يف اململكة املتحدة أكرب تقليص يف
ساعات العمل ،بينما واجه العاملون يف إسبانيا مزجيا من كليهما ،فقدان الوظائف وتقليص عدد ساعات العمل.
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ه��ذه الف��روق كان��ت وا�ضح��ة عل��ى وج��ه اخل�صو�ص
�أثن��اء الأ�ش��هر الأوىل م��ن الأزم��ة ،وتع��ود يف جان��ب
منه��ا �إىل الف��روق يف ال�سيا�س��ات احلكومي��ة..
فكان��ت الوالي��ات املتح��دة تف�ض��ل دع��م املتعطل�ين
عن العمل من خالل منحهم �إعانات بطالة �أعلى،
وعل��ى م��دى ف�ترات زمني��ة �أط��ول ،بينم��ا اخت��ارت
كل من اململكة املتحدة و�إ�س��بانيا ا�س��تخدام برامج
احلف��اظ عل��ى الوظائف للإبق��اء على الروابط بني
العامل�ين و�أ�صح��اب العم��ل.

األمهات األشد تضررًا

ال تقت�ص��ر الف��روق يف جت��ارب العامل�ين م��ن بل��د
�إىل �آخ��ر وح�س��ب� ،إمن��ا هن��اك �أي�ض � ًا ف��روق ب�ين
اجلن�س�ين ..فكم��ا يت�ض��ح م��ن خ�لال بح��ث �أج��راه
�صن��دوق النق��د ال��دويل ،كانت الن�س��اء يف الواليات
املتح��دة �أ�ش��د ت�أث��ر ًا م��ن الرج��ال ،ويف اململك��ة
املتح��دة كان العك���س �صحيح� ًا ،بينم��ا يف �إ�س��بانيا،
كان��ت م�س��تويات معان��اة الرج��ال والن�س��اء على حد
�س��واء متماثل��ة ..وبرغ��م ه��ذه الف��روق ،كان هن��اك
عامل م�ش�ترك بني الثالثة بلدان :فكانت الأمهات
الالئي لديهن �أطفال �صغار هن الأكرث ت�ضرر ًا من
الإغ�لاق الع��ام وما نتج عنه م��ن �إجراءات الحتواء
اجلائح��ة .ف�إغ�لاق املدار���س وب��دء ال َت َعلُّ��م م��ن ُبعد
فر�ضا مزيد ًا من م�س��ؤوليات الرعاية على الأبوين
ب�صف��ة عام��ة ،وعل��ى الأم ب�صف��ة خا�ص��ة ..ونتيج��ة
لذل��ك ،كث�ير م��ن الن�س��اء  -الالئ��ي ك��ن يتحمل��ن
عبئ��ا كب�يرا م��ن رعاية الأطف��ال والأعم��ال املنزلية
حت��ى قب��ل اجلائح��ة � -إم��ا ترك��ن وظائفه��ن �أو
خف�ض��ن ع��دد �س��اعات عمله��ن.

وكان��ت الأمه��ات الالئ��ي لديه��ن �أطف��ال �أ�صغر قد
عانني من فقدان الوظائف و�/أو تقلي�ص �س��اعات
العم��ل �أك�ثر م��ن غريه��ن م��ن الن�س��اء والرجال يف
البل��دان الثالث��ة .فف��ي الوالي��ات املتح��دة ،عل��ى
�س��بيل املث��ال ،كان��ت �إمكاني��ة توظي��ف �أم ،لديه��ا
عل��ى الأق��ل طف��ل واح��د دون الثاني��ة ع�ش��رة م��ن
عم��ره� ،أق��ل مبق��دار  3نق��اط مئوي��ة مقارن��ة
برج��ل يف نف���س الو�ض��ع العائل��ي وذل��ك خ�لال
الف�ترة ب�ين �إبري��ل ودي�س��مرب .2020

عــدم املســاواة بــن اجلنســن
ويف توزيــع الدخــل
حتل��ل درا�س��تنا �س��وق العم��ل يف الوالي��ات
املتح��دة بالتف�صي��ل وجت��د �أن الع��بء ال��ذي يق��ع
عل��ى الأمه��ات الالئ��ي لديه��ن �أطف��ال �صغ��ار
ي�ش��كل  45%م��ن االت�س��اع يف الفج��وة الكلي��ة
يف الوظائ��ف ب�ين اجلن�س�ين .وت�س��بب ه��ذا الع��بء

كذلك يف خ�سارة اقت�صادية ت�شري التقديرات �إىل
بلوغه��ا نح��و  0,4%م��ن الن��اجت خ�لال الف�ترة
ب�ين �إبري��ل ونوفم�بر .2020
وق��د ال يقت�ص��ر ت�أث�ير اجلائح��ة يف نهاي��ة املط��اف
عل��ى تفاق��م ع��دم امل�س��اواة ب�ين اجلن�س�ين ،و�إمن��ا
ميت��د كذل��ك �إىل تفاق��م ع��دم امل�س��اواة يف توزي��ع
الدخ��ل ..وب�إلق��اء نظ��رة �أعم��ق ،يتبني لن��ا �أن عدد
الأمه��ات احلا�ص�لات عل��ى تعليم �أق��ل من الدرجة
اجلامعي��ة والأمه��ات غ�ير ال ِبي���ض الالئ��ي فق��دن
عمله��ن �أو ترك��ن وظائفه��ن كان �أك�بر يف املراح��ل
الأوىل م��ن تف�ش��ي اجلائح��ة ،كم��ا ب��د�أت عودته��ن
�إىل العم��ل بوت�يرة �أبط��أ بكثري م��ن الفئات العاملة
الأخرى.

الدعم لألمهات

نظ��را للت�أث�ير غ�ير املتكاف��ئ ال��ذي يق��ع عل��ى
الأمهات ب�س��بب �إج��راءات الإغالق العام واحتواء
اجلائح��ة  -وال �س��يما الالئ��ي لديه��ن �أطف��ال
�صغ��ار  -يتع�ين اتخ��اذ �إج��راءات موجه��ة لت�س��هيل
عودته��ن �إىل العم��ل.
 الدع��م امل��ايل :دع��م الأمه��ات الالئ��ي فق��دنوظائفه��ن ،وتكافح��ن م��ن �أجل النج��اة من الأزمة
وتوف�ير �س��بل العي���ش لأ�س��رهن م�س��ألة حا�س��مة..
وميك��ن تق��دمي ه��ذا الدع��م م��ن خ�لال �إج��راءات
مث��ل من��ح خ�ص��وم �ضريبي��ة للأ�س��ر منخف�ض��ة
الدخ��ل ولديه��ا �أطف��ال ،ومن��ح �إعان��ات البطال��ة
لف�ترات �أط��ول ،وامل�س��اعدة يف رعاي��ة الأطف��ال.
 -مراك��ز رعاي��ة الأطف��ال واملدار���س :ينبغ��ي

للحكوم��ات �أن ت��درج �إع��ادة فت��ح املدار���س كذل��ك
�ضم��ن قوائ��م الأولوي��ات ح��ال التطعي��م ..وتوف�ير
خدمات رعاية الأطفال م�س��ألة حا�س��مة يف متكني
الأمه��ات م��ن امل�ش��اركة يف �س��وق العم��ل .وينبغ��ي
للحكومات �أن تعطي الأولوية لإعادة فتح املدار�س
ومراك��ز رعاي��ة الأطف��ال و�أن تقل��ل م��ن احتم��االت
م��د ف�ترة �إغ�لاق املدار���س ..ويقت�ض��ي ه��ذا الأم��ر
اال�س��تثمار يف البني��ة التحتي��ة واتخ��اذ �إج��راءات
ل�ضمان �إعادة فتح املدار�س ب�شكل �آمن وم�ستدام.
 �سيا�س��ات �إع��ادة التوزي��ع :ت�ش��غل الأمه��ات،والن�س��اء عموم � ًا ،عل��ى الأرج��ح وظائ��ف تتطل��ب
التعام��ل وجه � ًا لوج��ه..
وق��د ق�ض��ت جائح��ة كوفي��د -19عل��ى ه��ذا الن��وع
م��ن الوظائ��ف �أك�ثر من غريها ،وبع�ضه��ا لن يعود
�إىل �س��ابق عهده ..وبالتايل ،ينبغي للحكومات �أن
ت�س��اند ه ��ؤالء العامل�ين يف �س��عيهم للبح��ث ع��ن
وظائ��ف �أخ��رى بينم��ا تقل��ل خ�س��ائرها م��ن ر�أ���س
امل��ال الب�ش��ري ،من خ�لال �إعانات دع��م التوظيف
وبرام��ج التدري��ب ،مبا يف ذلك التدريب يف جمال
التكنولوجيا.
 فر���ص احل�ص��ول عل��ى متوي��ل :م��ن �ش��أن زي��ادةفر�ص احل�صول على اخلدمات املالية �أن ت�س��اعد
الن�س��اء كثريا على بدء/احلفاظ على م�ش��روعات
�أعماله��ن .وم��ن �أج��ل ذل��ك ،م��ن ال�ض��رورة مبكان

اال�س��تفادة م��ن �إمكان��ات التكنولوجي��ا املالي��ة
لتحقي��ق مزي��د م��ن ال�ش��مول امل��ايل ،وال �س��يما يف
البل��دان النامي��ة .فامل�س��اواة يف اال�س��تفادة م��ن
البني��ة التحتي��ة الرقمي��ة ،كاحل�ص��ول على هواتف
حممول��ة وتغطي��ة خدمة الإنرتنت  -وكذلك زيادة
الإمل��ام بالتكنولوجي��ا املالي��ة والرقمي��ة  -ميكن �أن
ُْ
ت��دِ ثَ تغي�ير ًا جذري � ًا بالن�س��بة للن�س��اء.
وكان للأمه��ات دور بال��غ الأهمي��ة �أثن��اء ه��ذه
اجلائح��ة ،فقمن على رعاية الأطفال ،وا�س��تيعاب
كثري من التكاليف امل�صاحبة لإجراءات االحتواء

والتي ُط ِب َقت لوقف انت�شار الفريو�س .والتو�صيات
املطروح��ة �أع�لاه ت�ش��كل �ض��رورة حتمي��ة بينم��ا
ال ي��زال االقت�ص��اد العامل��ي يب��ذل جه��ودا م�ضني��ة
م��ن �أج��ل التع��ايف من اجلائحة .وم��ن �أجل حتقيق
التع��ايف الت��ام ،يتع�ين عل��ى االقت�ص��اد العامل��ي �أن
يعي��د �إدم��اج املر�أة ب�ش��كل كامل يف القوى العاملة.
* بقلــم :كريســتالينا غورغييفــا-
وســتيفانيا فابريزيــو -ودييغــو
غوميــس -ومارينــا تافاريــس
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كان م��ن ب�ين العوام��ل الرئي�س��ية للتدف��ق املط��رد للتحوي�لات املالي��ة التداب�ير املالي��ة
التن�ش��يطية الت��ي �أ َدّت �إىل ظ��روف اقت�صادي��ة �أف�ض��ل م��ن املتوق��ع يف معظ��م البل��دان
امل�ضيف��ة ،وحت� ُّو ٍل يف التدفق��ات م��ن الدف��ع النق��دي �إىل الدف��ع الرقم��ي ،وم��ن القن��وات
غ�ير الر�س��مية �إىل القن��وات الر�س��مية ،والتح��ركات الدوري��ة يف �أ�س��عار النفط و�أ�س��عار
�ص��رف العم�لات ..و ُيعتق��د �أن احلج��م احلقيق��ي للتحوي�لات الت��ي تت�ضم��ن التدفق��ات
�سجلة ر�سمي ًا على الرغم من
الر�سمية وغري الر�سمية �أكرب مما ت�شري �إليه البيانات املُ َّ
�أن الغمو���ض م��ازال يحي��ط بحج��م ت�أثري جائحة كورونا على التدفقات غري الر�س��مية.

شريان حياة الفئات الفقرية

وتعليق � ًا عل��ى ذل��ك ،ق��ال مي��كال روتكوف�س��كي كب�ير املديري��ن يف قط��اع املمار�س��ات
العاملي��ة للحماي��ة االجتماعي��ة والوظائ��ف بالبن��ك ال��دويل :م��ع ا�س��تمرار جائح��ة
كورون��ا يف تدم�ير الأ�س��ر يف �أنح��اء الع��امل ،ت�س��تمر التحوي�لات يف �إتاح��ة �ش��ريان
حي��اة للفئ��ات الفق�يرة والأوىل بالرعاي��ة ..ويج��ب �أن تظ��ل اال�س��تجابات الداعم��ة على
�صعي��د ال�سيا�س��ات م��ع �أنظم��ة احلماية االجتماعية الوطنية �ش��امل ًة ل��كل الفئات ومنها
املهاج��رون.
وارتفع��ت تدفق��ات التحوي�لات يف �أمري��كا الالتيني��ة والبح��ر الكاريب��ي (،)6.5%
وجن��وب �آ�س��يا ( ،)5.2%وال�ش��رق الأو�س��ط و�ش��مال �أفريقي��ا ( .)2.3%لك��ن
تدفق��ات التحوي�لات انخف�ض��ت ل�ش��رق �آ�س��يا واملحي��ط اله��ادئ ( ،)7.9%و�أوروب��ا
و�آ�س��يا الو�س��طى ( ،)9.7%و�أفريقي��ا جن��وب ال�صح��راء ( .)12.5%و ُيع��زَ ى
هب��وط التدفق��ات �إىل �أفريقي��ا جن��وب ال�صح��راء بكامل��ه تقريب��ا �إىل تراج��ع ن�س��بته
 28%يف تدفق��ات التحوي�لات �إىل نيجريي��ا ..وبا�س��تبعاد التدفق��ات �إىل نيجريي��ا،
زادت التحوي�لات �إىل �أفريقي��ا جن��وب ال�صح��راء بن�س��بة  2.3%وه��و م��ا ُيظه��ر
قدرته��ا عل��ى ال�صمود.وق��د �أبرز �أي�ضا الأداء القوي ن�س��بي ًا لتدفق��ات التحويالت �أثناء
�أزم��ة كورون��ا �أهمي��ة �إتاح��ة البيان��ات يف الوق��ت املنا�س��ب ..وبالنظ��ر �إىل �أهميته��ا
املتزاي��دة كم�ص��در للتموي��ل اخلارج��ي للبل��دان منخف�ض��ة الدخ��ل والبل��دان متو�س��طة
الدخ��ل ،م��ن ال�ض��روري حت�س�ين عملي��ة جم��ع البيان��ات ع��ن التحوي�لات م��ن حي��ث
تواتره��ا ،والإب�لاغ عنه��ا �أوال ب��أول ،و�إبراز تفا�صيلها من حيث امل�س��ار وقناة التو�صيل.
وعن ذلك ،قال ديليب راثا ،امل�ؤلف الرئي�سي للتقرير عن الهجرة والتحويالت ورئي�س
�ش��راكة املع��ارف العاملي��ة للهج��رة والتنمية� :إن ق��درة التحويالت على ال�صمود يف وجه
الأزم��ات �أم��ر الف��ت لالنتب��اه ..فه��ي ت�س��اعد عل��ى تلبي��ة حاج��ة الأ�س��ر املتزاي��دة لدع��م
�س��بل ك�س��ب ال��رزق ..ومل يع��د م��ن املمك��ن معاملته��ا عل��ى �أنه��ا تغ�ير طفي��ف ..ويتاب��ع
البن��ك ال��دويل تدفق��ات املهاجري��ن والتحوي�لات من��ذ نح��و عقدي��ن ،ونح��ن نعم��ل م��ع
احلكومات وال�شركاء لإعداد بيانات حمكمة التوقيت وجعل تدفقات التحويالت �أكرث
�إنتاجي��ة ..وي�س��اعد البن��ك ال��دويل ال��دول الأع�ض��اء يف متابع��ة تدف��ق التحوي�لات م��ن
خ�لال قن��وات خمتلف��ة ،وتكاليف �إر�س��ال الأم��وال والظروف املالئمة لذل��ك ،و�ضوابط
حماي��ة ال�س�لامة املالي��ة الت��ي ت�ؤث��ر على تدفق��ات التحويالت ..ويعمل البن��ك مع بلدان
جمموع��ة الع�ش��رين واملجتم��ع ال��دويل خلف���ض تكالي��ف التحوي�لات وحت�س�ين ال�ش��مول
امل��ايل للفقراء.

انتعاش النمو العاملي

وم��ع توق��ع انتعا���ش النم��و العامل��ي يف عام��ي  2021و  ، 2022م��ن املتوق��ع �أن ت��زداد
التحوي�لات �إىل البل��دان منخف�ض��ة ومتو�س��طة الدخ��ل بن�س��بة  .. 2.6%لت�ص��ل �إىل

 553ملي��ار دوالر يف  ،2021و � 2.2%إىل  565ملي��ار
دوالر يف ..2022
وحت��ى عل��ى الرغ��م م��ن �أن الكث�ير م��ن البل��دان مرتفع��ة الدخ��ل
حقق��ت تقدم � ًا كب�ير ًا يف تطعي��م �س��كانها ،ف ��إن ح��االت الإ�صاب��ة
باملر���ض ال ت��زال كب�يرة يف العدي��د م��ن البل��دان النامي��ة الكب�يرة وال
ت��زال �آف��اق التحوي�لات حماط��ة بع��دم اليقني.وظل متو�س��ط التكلفة
العاملي��ة لإر�س��ال  200دوالر مرتفع��ا عن��د  6.5%يف الرب��ع
الأخ�ير لع��ام  ،2020وه��و �أك�بر م��ن �ضعف��ي الن�س��بة امل�س��تهدفة
يف �أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة ،وه��ي  .3%وكان �أق��ل متو�س��ط
لتكلف��ة التحوي�لات يف جن��وب �آ�س��يا (َّ � ،)4.9%أم��ا �أفريقي��ا
جن��وب ال�صح��راء فق��د ا�س��تمرت يف ت�س��جيل �أعل��ى متو�س��ط للتكلف��ة
( .)8.2%وي�ش��مل دع��م البني��ة التحتي��ة للتحوي�لات واحلف��اظ
عل��ى تدف��ق التحوي�لات ب��ذل جه��ود لتخفي���ض الر�س��وم.
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االجتاهات اإلقليمية

انخف�ض��ت تدفق��ات التحوي�لات الر�س��مية �إىل
منطقة �ش��رق �آ�س��يا واملحيط الهادئ بن�س��بة تقدر
بنح��و  7.9%يف � 2020إىل نح��و 136
ملي��ار دوالر ب�س��بب الت�أث�يرات ال�س��لبية جلائح��ة
كورون��ا .و�س��اعد النم��و الإيجاب��ي للتحوي�لات
م��ن الوالي��ات املتح��دة و�آ�س��يا يف التقلي��ل بدرج��ة
كبرية من ت�أثري انخفا�ض التحويالت من ال�ش��رق
الأو�س��ط و�أوروب��ا الت��ي ه��وت بن�س��بة 10.6%
و 10.8%عل��ى الرتتي��ب يف ع��ام ..2020
وكان م��ن ب�ين �أك�بر املتلق�ين للتحوي�لات من حيث
ن�س��بة التحوي�لات يف �إجم��ايل الن��اجت املحل��ي يف
 2020الكث�ير م��ن االقت�ص��ادات الأ�صغ��ر
حجم� ًا مث��ل تونغ��ا ( ،)38%و�س��اموا (،)19%
وج��زر مار�ش��ال ( ..)13%وبالن�س��بة لع��ام
 ،2021م��ن املتوق��ع �أن ت�س��جل التحوي�لات
من��وا طفيف��ا ق��دره نح��و  2.1%ب�س��بب التع��ايف
املتوقع لالقت�صادات الرئي�سية امل�ضيفة للوافدين
واملهاجري��ن مث��ل اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية
والوالي��ات املتح��دة والإم��ارات العربي��ة املتح��دة.
* تكالي��ف التحوي�لات :تُظه��ر قاع��دة بيان��ات
البنك الدويل لأ�سعار التحويالت يف جميع �أنحاء
الع��امل �أن متو�س��ط التكلف��ة العاملية لتحويل 200
دوالر �إىل املنطق��ة انخف���ض قلي�لا �إىل 6.9%
يف الرب��ع الأخ�ير م��ن ع��ام  .2020وبل��غ
متو�س��ط التكالي��ف يف �أق��ل م�س��ارات التحوي�لات
تكلف � ًة يف املنطق��ة  3%للتحوي�لات املتجه��ة
�أ�سا�س��ا �إىل الفلب�ين ،بينم��ا كان��ت �أعل��ى امل�س��ارات
تكلفة ماعدا جنوب �أفريقيا �إىل ال�صني التي تُعد
ا�س��تثنا ًء م��ن الناحي��ة الإح�صائي��ة حي��ث بلغ��ت يف
املتو�س��ط .13%
وهبط��ت التحوي�لات �إىل منطق��ة �أوروب��ا و�آ�س��يا
الو�س��طى نح��و � 9.7%إىل  56ملي��ار دوالر
يف ع��ام  ،2020حي��ث كان للجائح��ة العاملي��ة
و�ضع��ف �أ�س��عار النف��ط ت�أث�ير ملمو���س عل��ى
العم��ال املهاجري��ن يف �أنح��اء املنطق��ة .ومل تك��ن
الأزم��ة االقت�صادي��ة يف  2020حدث � ًا غ�ير
م�س��بوق باملقارن��ة بالأزم��ات ال�س��ابقة يف 2009

و  2015الت��ي �ش��هدت هب��وط التحوي�لات
�إىل املنطق��ة بن�س��بة  11%و  15%عل��ى
الرتتي��ب ..و�ش��هدت كل بل��دان املنطق��ة تقريب��ا
تراج��ع التحوي�لات يف  .2020و�أ َدّى انخفا���ض
قيم��ة الروب��ل الرو�س��ي �إىل هب��وط كب�ير لقيم��ة
تدفق��ات التحوي�لات بال��دوالر الأمريك��ي �إىل
املنطق��ة .وبالن�س��بة لع��ام  ،2021م��ن املتوق��ع
�أن ت�سجل تدفقات التحويالت مزيد ًا من الرتاجع
لتهب��ط بن�س��بة  3.2%حي��ث م��ن املتوق��ع �أن
تُ�س� ِّ�جل اقت�ص��ادات املنطق��ة تعافي � ًا بطيئ � ًا م��ن
الأزم��ة.
تراج��ع متو�س��ط تكلف��ة
* تكالي��ف التحوي�لاتَ :
حتوي��ل  200دوالر اىل املنطق��ة تراج ًع��ا
طفي ًف��ا لي�ص��ل �إىل  6.4%يف الرب��ع الأخ�ير
لع��ام  .2020وظل��ت رو�س��يا �أق��ل اجله��ات
املر�س��لة للتحويالت تكلف ًة على م�س��توى العامل� ،إذ
انخف�ضت تكاليف التحويل منها من � 2.1%إىل
 .1%وداخ��ل املنطق��ة ،كان��ت ف��روق التكلف��ة ب�ين
م�س��ارات التحويالت كبرية� :إذ كانت �أعلى تكلفة
لإر�س��ال التحوي�لات م��ن تركي��ا �إىل بلغاريا ،بينما
كان��ت �أق��ل تكلف��ة م��ن رو�س��يا �إىل جورجي��ا.
وزادت تدفق��ات التحوي�لات �إىل منطق��ة �أمري��كا
الالتيني��ة والبح��ر الكاريب��ي بن�س��بة ُتق� َ�دّر بنح��و
� 6.5%إىل  103ملي��ارات دوالر يف ..2020
وم��ع �أن جائح��ة كورون��ا �أحدث��ت هبوط��ا مفاجئ��ا
يف حج��م التحوي�لات يف الرب��ع الث��اين لع��ام
 ،2020ف ��إن التحوي�لات ع��ادت لتنتع���ش يف

حت�س��ن �أو�ض��اع
الربع�ين الثال��ث والأخ�ير .وع��زز ُّ
التوظي��ف يف الوالي��ات املتح��دة ،و�إن مل ي�ص��ل
بع��د �إىل م�س��تويات م��ا قب��ل اجلائح��ة ،زي��ادة
تدفق��ات التحوي�لات �إىل بل��دان مث��ل املك�س��يك
وغواتيم��اال ،واجلمهوري��ة الدومينيكي��ة وكولومبيا
وال�س��لفادور وهندورا���س وجامايكا ،وه��ي البلدان
الت��ي تق�صده��ا معظ��م التحوي�لات الت��ي ت�أت��ي من
مهاجري��ن يعمل��ون يف الوالي��ات املتح��دة .وم��ن
ناحي��ة �أخ��رى� ،أ َّث��ر �ضع��ف الأو�ض��اع االقت�صادي��ة
يف �إ�س��بانيا ت�أثريا �س��لبيا على تدفقات التحويالت
�إىل بوليفي��ا ( ،)-16%وباراغ��واي
( ،)-12.4%وب�يرو ( )-11.7%يف
 .2020ويف ع��ام  ،2021م��ن املتوق��ع �أن
ت��زداد تدفق��ات التحوي�لات �إىل املنطق��ة بن�س��بة
.4.9%
* تكالي��ف التحوي�لات :بل��غ متو�س��ط تكلف��ة
�إر�س��ال التحوي�لات اىل املنطق��ة  5.6%يف
الرب��ع الأخ�ير لع��ام  ..2020ولك��ن يف الكث�ير
م��ن م�س��ارات التحوي�لات الأ�صغر ال تزال تكاليف
التحوي�لات باهظ��ة .عل��ى �س��بيل املث��ال ،يزي��د
متو�س��ط تكلف��ة �إر�س��ال التحوي�لات �إىل كوب��ا عل��ى
 ..9%وتكلف��ة �إر�س��ال �أم��وال م��ن الياب��ان �إىل
الربازي��ل مرتفع��ة �أي�ض��ا �إذ تبل��غ .11.5%
ومن��ت التحوي�لات املالي��ة �إىل منطق��ة ال�ش��رق
الأو�س��ط و�ش��مال �أفريقي��ا بن�س��بة � 2.3%إىل
نح��و  56ملي��ار دوالر يف  .2020و ٌيع��زى
هذا النمو يف معظمه �إىل قوة تدفقات التحويالت

�إىل م�ص��ر واملغ��رب .فق��د زادت التحوي�لات
�إىل م�ص��ر بن�س��بة � 11%إىل م�س��توى قيا�س��ي
مرتف��ع بل��غ نح��و  30ملي��ار دوالر يف ،2020
بينم��ا ارتفع��ت التدفق��ات �إىل املغ��رب بن�س��بة
 ..6.5%و�س��جلت التحوي�لات �أي�ض � ًا زي��ادة
يف التدفق��ات �إىل تون���س ( ..)2.5%وعل��ى
النقي���ض م��ن ذلك� ،ش��هدت اقت�ص��ادات �أخرى يف
املنطق��ة تراجع��ات لتدفق��ات التحوي�لات يف ع��ام
� ،2020إذ �س� َّ�جلت جيبوت��ي ولبن��ان والع��راق
والأردن انخفا�ض��ات تزي��د عل��ى  .10%ويف
ع��ام  ،2021م��ن املمك��ن �أن ت��زداد التحوي�لات
�إىل املنطق��ة بن�س��بة  2.6%بف�ض��ل من��و طفي��ف
يف منطق��ة الي��ورو وتدفق��ات �ضعيف��ة م��ن دول
جمل���س التع��اون اخلليج��ي.
* تكالي��ف التحوي�لات :تراجع��ت تكلف��ة حتوي��ل
 200دوالر اىل املنطق��ة تراج ًع��ا طفي ًف��ا لت�ص��ل
�إىل  6.6%يف الرب��ع الأخ�ير لع��ام .2020
وتتباي��ن التكالي��ف تباين � ًا وا�س��ع ًا ب�ين م�س��ارات
التحويالت :ظلت تكلفة �إر�سال �أموال من البلدان
مرتفع��ة الدخ��ل يف منظم��ة التع��اون والتنمي��ة يف
املي��دان االقت�ص��ادي �إىل لبن��ان عالي��ة ج��دا يف
الغال��ب للتج��اوز  ..10%وم��ن الناحي��ة
الأخرى ،تبلغ تكلفة �إر�سال �أموال من دول جمل�س
التع��اون اخلليج��ي �إىل م�ص��ر والأردن نح��و 3%
يف بع���ض م�س��ارات التحوي�لات.
وارتفع��ت تدفق��ات التحوي�لات الواف��دة �إىل
منطق��ة جن��وب �آ�س��يا بنح��و  5.2%يف 2020
�إىل  147ملي��ار دوالر ،وذل��ك بف�ض��ل قف��زة يف
التدفق��ات �إىل بنغالد���ش وباك�س��تان .ويف الهن��د،
متلق للتحويالت يف املنطقة بفارق كبري عن
�أكرب ٍ
البل��دان الأخ��رى ،انخف�ض��ت التحوي�لات بن�س��بة
 0.2%فح�س��ب يف  ،2020ويع��زى جان��ب
كبري من هذا االنخفا�ض �إىل هبوط ن�سبته 17%
يف التحوي�لات م��ن الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
ق َّل��ل م��ن ت�أث�ير ق��درة التدفق��ات عل��ى ال�صم��ود
م��ن الوالي��ات املتح��دة وبل��دان �أخ��رى م�ضيف��ة
للمهاجري��ن ..ويف باك�س��تان ،زادت التحوي�لات
بن�س��بة  17%تقريب � ًا ،وكان��ت �أك�بر زي��ادة يف
التحويالت القادمة من اململكة العربية ال�سعودية

تلته��ا بل��دان االحت��اد الأوروب��ي والإم��ارات العربية
املتح��دة .ويف بنغالدي���ش� ،س��جلت التحوي�لات
�أي�ض��ا زي��ادة قوي��ة يف ،)18.4%( 2020
و�ش��هدت �س��ري الن��كا من��و التحوي�لات بن�س��بة
 ..5.8%وعل��ى النقي���ض م��ن ذل��ك ،هبط��ت
التحوي�لات �إىل نيب��ال نح��و  ،2%وه��و م��ا
يرج��ع �إىل انخفا���ض ن�س��بته  17%يف الرب��ع
الأول لع��ام  ..2020ويف ع��ام  ،2021م��ن
املتوق��ع �أن ترتاج��ع التحوي�لات �إىل املنطق��ة قليال
�إىل  3.5%بفع��ل تباط��ؤ النم��و يف االقت�ص��ادات
مرتفع��ة الدخ��ل ،وهب��وط �آخ��ر متوق��ع يف الهج��رة
�إىل دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي.
* تكالي��ف التحوي�لات :بل��غ متو�س��ط تكلف��ة
حتوي��ل  200دوالر اىل املنطق��ة 4.9%
يف الرب��ع الأخ�ير لع��ام  ،2020وه��و �أق��ل
متو�س��ط ب�ين جمي��ع املناط��ق ..و�ش��هدت بع���ض
م�س��ارات التحوي�لات الأق��ل تكلف��ة الت��ي ت�أت��ي
م��ن دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي و�س��نغافورة
انخفا���ض التكالي��ف ع��ن امل�س��توى امل�س��تهدف يف
�أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة وه��و  ،3%وذل��ك
بف�ض��ل احلج��م الكب�ير للتحوي�لات ،والأ�س��واق
التناف�س��ية ،وا�س��تخدام مبتك��رات التكنولوجي��ا.
ولك��ن التكالي��ف �أك�بر م��ن  10%يف امل�س��ارات
الأعل��ى تكلفة.وانخف�ض��ت التحوي�لات �إىل
منطق��ة �أفريقي��ا جن��وب ال�صح��راء بن�س��بة ُتق� َ�دّر
بنح��و  12.5%يف � 2020إىل  42ملي��ار
دوالر .و ُيع��زَ ى ه��ذا االنخفا���ض بكامل��ه تقريب��ا
�إىل تراج��ع ن�س��بته  27.7%يف تدفق��ات
التحويالت �إىل نيجرييا التي بلغ ن�صيبها وحدها
�أك�ثر م��ن  40%م��ن تدفق��ات التحوي�لات �إىل
املنطق��ة ..وبا�س��تبعاد نيجريي��ا ،زادت تدفق��ات

التحوي�لات �إىل �أفريقي��ا جن��وب ال�صح��راء بن�س��بة
 ..2.3%و�س��جلت تدفق��ات التحوي�لات من��و ًا يف
زامبي��ا ( ،)37%وموزامبي��ق ( ،)16%وكيني��ا
( ،)9%وغان��ا ( .)5%ويف ع��ام  ،2021م��ن
املتوق��ع �أن ت��زداد تدفق��ات التحوي�لات �إىل املنطق��ة
بن�س��بة  2.6%بدع��م م��ن حت�س��ن �آف��اق النم��و
االقت�ص��ادي يف البل��دان مرتفع��ة الدخ��ل ..وتق��ل
البيان��ات املتاح��ة ب�ش ��أن تدفق��ات التحوي�لات �إىل
�أفريقي��ا جن��وب ال�صح��راء كم��ا �أنه��ا متفاوت��ة يف
جودته��ا� ،إذ �إن بع���ض البل��دان ال ت��زال ت�س��تخدم
الطبعة الرابعة القدمية من دليل ميزان املدفوعات
ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل بدال من الطبعة
ال�ساد�س��ة ،وال تق��دم العدي��د م��ن البل��دان الأخ��رى
بيان��ات ع��ن التحوي�لات عل��ى الإط�لاق .وك�ش��فت
م�س��وح ا�س��تق�صائية هاتفي��ة عالي��ة التوات��ر ع��ن
تراج��ع التحوي�لات لن�س��بة كب�يرة م��ن الأ�س��ر عل��ى
�سجلة التي �أبلغت عنها
الرغم من �أن التحويالت املُ َّ
ف�س��ر
م�ص��ادر ر�س��مية تفي��د بزي��ادة التدفق��ات ..و ُي ِّ
التح��ول م��ن القن��وات غ�ير الر�س��مية �إىل القن��وات
الر�سمية لإر�سال التحويالت ب�سبب �إغالق احلدود
تف�س�يرا جزئي��ا الزي��ادة يف حج��م التحوي�لات الت��ي
ت�س��جلها البن��وك املركزي��ة.
* تكالي��ف التحوي�لات :ال ت��زال �أفريقي��ا
جن��وب ال�صح��راء �أعل��ى املناط��ق تكلف � ُة لإر�س��ال
الأم��وال �إليه��ا ،حي��ث بلغ��ت تكلف��ة �إر�س��ال 200
دوالر يف املتو�س��ط  8.2%يف الرب��ع الأخ�ير
لع��ام  ..2020وداخ��ل ه��ذه املنطق��ة الت��ي ت�ش��هد
م�س��تويات عالي��ة م��ن الهج��رة البيني��ة ،ترتف��ع تكلفة
�إر�س��ال �أم��وال م��ن جنوب �أفريقيا �إىل بوت�س��وانا� ،إذ
تبل��غ  19.6%و�إىل زميباب��وي ( ،)14%و�إىل
م�لاوي (.)16%
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وزي��رة اخلزان��ة جاني��ت يل�ين ،ووزي��رة التج��ارة
جين��ا راميون��دو ،واملمثل��ة التجاري��ة كاثري��ن ت��اي،
ي�ش��غلن منا�ص��ب علي��ا يف �إدارة الرئي���س الأمريكي
ج��و باي��دن ،كم��ا �أن العدي��د م��ن م�ست�ش��اريه
االقت�صادي�ين ه��م م��ن الن�س��اء ،وكذل��ك نح��و 48
يف املئ��ة م��ن امل�س ��ؤولني بدرج��ة وزي��ر الذي��ن مت
تثبيته��م يف منا�صبه��م.
رمب��ا كان له��ذا التغ�ير الكب�ير �أث��ره يف ال�سيا�س��ة
االقت�صادي��ة الآن� ،إذ ت�ضمن��ت خط��ة جدي��دة
لإنف��اق  2.3تريلي��ون دوالر طرحه��ا باي��دن
م�ؤخ��ر ًا ،تخ�صي���ص  400ملي��ار دوالر لتموي��ل
ما يطلق عليه "اقت�صاد الرعاية" بدعم الوظائف
املنزلية واملجتمعية لرعاية الأطفال وكبار ال�سن،
وه��و ن�ش��اط ع��ادة م��ا تخت�ص به الن�س��اء ،ومل يكن
معرتف� ًا ب��ه �إىل ح��د كب�ير يف ال�س��نوات ال�س��ابقة..
وتخ�ص�ص اخلطة �أي�ض ًا ،مئات املليارات لإ�صالح
مظاه��ر التف��اوت العرق��ي ،والتف��اوت ب�ين الري��ف
واحل�ض��ر ،وكله��ا مظاه��ر �س��اهمت �سيا�س��ات
اقت�صادي��ة وجتاري��ة وعمالية �س��ابقة يف �إيجادها.

حتسينات كبرية للنساء
لالنفت��اح بدرج��ة �أكرب على احللول املختلفة وهذا
تق��ول جاني��ت يل�ين �إن الرتكي��ز عل��ى "البني��ة م��ا يتطلب��ه الو�ض��ع ..وقال��ت نح��ن يف حلظ��ة �أزم��ة
التحتي��ة الب�ش��رية" وخط��ة الإنق��اذ ال�س��ابقة الت��ي اقت�صادي��ة .ونح��ن بحاج��ة ل�س��بل تفك�ير جدي��دة.
بل��غ حجمه��ا  1.9تريلي��ون دوالرُ ،يتوق��ع �أن
ي�س��فر ع��ن حت�س��ينات كب�يرة للن�س��اء الالت��ي
انخف�ضت �شريحتهن يف قوة العمل لأدنى م�ستوى تعاطف واستقرار
عل��ى م��دى ن�ص��ف الق��رن الأخ�ير �ش��غلت 57
من��ذ  40عام � ًا ،حت��ى قب��ل الأزم��ة ،وللجمي��ع
ام��ر�أة من�ص��ب الرئي���س� ،أو رئي���س ال��وزراء ،يف
ب�صفة عامة ..ون�ش��رت يلني تغريدة على "تويرت"
قال��ت فيه��ا" :يف النهاي��ة رمب��ا تكت��ب ه��ذه اخلط��ة بلدانه��ن ،غ�ير �أن الرج��ال ظل��وا ي�س��يطرون� ،إىل
تاريخ � 80س��نة ،فهي تبد�أ بحل امل�ش��اكل الهيكلية ح��د كب�ير ،على امل�ؤ�س�س��ات التي تُ�ص��در القرارات
الت��ي ُن ِك��ب به��ا اقت�صادن��ا يف العق��ود الأربع��ة االقت�صادي��ة ،حت��ى عهد قري��ب ..وخارج الواليات
املا�ضي��ة ..وهذه جمرد البداية بالن�س��بة �إلينا" ..املتح��دة ،مت�س��ك كري�س��تني الج��ارد بالدف��ة يف
ويق��ول خ�براء �إن القي��ادات الن�س��ائية ميك��ن �أن البن��ك املرك��زي الأوروب��ي ،بقائمت��ه املالي��ة الت��ي
يبل��غ حجمه��ا  2.4تريلي��ون ي��ورو..
تط��رح ر�ؤى جدي��دة لل�سيا�س��ة االقت�صادي��ة.
وقال��ت ريبي��كا هندر�س��ون الأ�س��تاذة يف كلي��ة وتت��وىل كري�س��تالينا جورجيف��ا �إدارة �صن��دوق
الأعم��ال بجامع��ة هارف��ارد وم�ؤلف��ة كت��اب (�إعادة النق��د ال��دويل ال��ذي ميل��ك �صالحي��ات �إقرا���ض
ت�ص��ور الر�أ�س��مالية يف ع��امل يح�ترق)" :عندم��ا تبل��غ تريلي��ون دوالر ..وتر�أ���س جن��وزي �أوكوجن��و
تك��ون خمتلف� ًا ع��ن بقي��ة املجموع��ة فغالب� ًا م��ا ترى �إيوي�لا منظم��ة التج��ارة العاملي��ة ..وقب��ل ع�ش��ر
الأم��ور ب�ش��كل خمتل��ف ..و�أ�ضاف��ت متي��ل عنده��ا �سنوات فح�سب ،كان رجال ي�شغلون هذه املنا�صب
الثالثة ..وت�ش��غل الن�س��اء وزارة املالية يف  16دولة ،كما ير�أ�س��ن  14من البنوك املركزية على م�س��توى
العامل ،وفق ًا لتقرير �سنوي تعده م�ؤ�س�سة "�أومفيف" البحثية التي يرتكز ن�شاطها على البنوك املركزية
وال�سيا�س��ة االقت�صادي��ة..
وت�ش�ير �أدوات القيا���س املح��دودة املتاح��ة �إىل �أن الن�س��اء له��ن �س��جل �أف�ض��ل يف �إدارة امل�ؤ�س�س��ات املعق��دة
خالل فرتات الأزمة.
وقال��ت جورجيف��ا يف يناي��ر /كان��ون الث��اين "عندما يكون للن�س��اء دور فالأدلة يف غاي��ة الو�ضوح ..ت�صبح
املجتمع��ات �أف�ض��ل ،واالقت�ص��اد �أف�ض��ل ،والع��امل �أف�ض��ل" ..و�أ�ضاف��ت "الن�س��اء قائ��دات عظيم��ات لأنن��ا
نبدي تعاطف ًا ،ونرفع ال�صوت دفاع ًا عن �أ�شد النا�س �ضعف ًا ..والن�ساء حا�سمات ...وميكن �أن يكنّ �أكرث
ا�س��تعداد ًا للبح��ث ع��ن ح��ل و�س��ط".

تقييمات أفضل

ب ّين��ت درا�س��ة �أجرته��ا اجلمعي��ة الأمريكي��ة
لعل��م النف���س� ،أن الوالي��ات الأمريكي��ة الت��ي ت�ش��غل
الن�س��اء من�ص��ب احلاك��م فيه��ا� ،ش��هدت وفي��ات
ب�س��بب "كوفي��د� "-19أق��ل م��ن الوالي��ات الت��ي
يت��وىل الرج��ال القي��ادة فيه��ا ..كذل��ك ذك��رت
ن�ش��رة هارفارد بيزن���س ريفيو� ،أن الن�س��اء ح�صلن
عل��ى تقدي��رات �أف�ض��ل كث�ير ًا يف تقييم��ات �ش��املة
خ�ض��ع له��ا � 60ألف� ًا م��ن القي��ادات يف الف�ترة م��ن
مار���س� /آذار� ،إىل يوني��و /حزي��ران .2020
ويو�ض��ح بح��ث �أج��راه �صن��دوق النق��د ال��دويل �أن
الن�س��اء ميثلن �أقل من اثنني يف املئة من الر�ؤ�س��اء
التنفيذيني يف امل�ؤ�س�سات املالية ،و�أقل من  20يف
املئ��ة م��ن �أع�ض��اء جمال���س الإدارات التنفيذي�ين،
غ�ير �أن امل�ؤ�س�س��ات الت��ي تديره��ا الن�س��اء تب��دي
ق��در ًا �أك�بر من املرون��ة املالية واال�س��تقرار.
وق��ال �إيري��ك لوكوم��ت ،امل�ست�ش��ار يف الأمم
املتح��دة واملدي��ر التنفي��ذي جلمعي��ة خريي��ة تدع��و
لتخفي��ف �أعب��اء الدي��ون� ،إن��ه الح��ظ وج��ود ف��رق
وا�ض��ح خ�لال اجتماع مع يلني ،وقيادات جماعات
ديني��ة م�س��يحية ويهودي��ة ال�ش��هر املا�ض��ي..
و�أ�ض��اف "من��ذ  20عام � ًا و�أن��ا �أقاب��ل وزراء
اخلزان��ة وكان��ت نق��اط حديثه��م خمتلف��ة مت��ام
االخت�لاف ..ويف كل املج��االت الت��ي ناق�ش��ناها
رك��زت يل�ين عل��ى التعاط��ف ،و�أث��ر ال�سيا�س��ات يف
الفئ��ات ال�ضعيف��ة" ..وتاب��ع �أن م��ن �س��بقوها م��ن
الرج��ال يف ال��وزارة كان له��م نه��ج يرك��ز �أو ًال عل��ى
"الأرق��ام ال عل��ى النا���س" ،ومل يذك��ر �أي منه��م
ق��ط ،كلم��ات مث��ل ال�ضعي��ف.

خســائر للمــرأة علــى املســتوى
ا لعا ملي

يق��ول اقت�صادي��ون كث�يرون �إن حجم ال�ضرر الذي
وقع على املر�أة جراء الك�س��اد العاملي الذي اقرتن
بجائح��ة فريو���س كورون��ا كان فادح � ًا ..وتو�صل��ت
درا�س��ة حديث��ة �أجرته��ا م�ؤ�س�س��ة "ماكين��زي" �إىل
�أن الن�س��اء ميثلن  39يف املئة من جمموع الأيدي
العاملة على م�س��توى العامل ،لكن خ�س��ائرهن على
�صعي��د فق��دان الوظائ��ف متث��ل  54يف املئ��ة م��ن
الإجم��ايل الع��ام ..ويف الوالي��ات املتح��دة ،مثل��ت

الن�س��اء �أك�ثر م��ن ن�ص��ف الوظائ��ف الت��ي فقده��ا تفكري غري تقليدي

�أ�صحابه��ا خ�لال �أزم��ة "كوفي��د "-19ويبل��غ
عددها ع�شرة ماليني وظيفة ،كما خرج �أكرث من
مليون�ين م��ن الن�س��اء من ق��وة العم��ل بالكامل.
ويق��در �صن��دوق النق��د ال��دويل �أن �إعادته��ن �إىل
العم��ل ق��د ترف��ع الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل خم�س��ة
يف املئ��ة يف الوالي��ات املتح��دة ،وت�س��عة يف املئ��ة يف
الياب��ان ،و  12يف املئ��ة يف الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة ،و  27يف املئ��ة يف الهن��د� ،صاحب��ة
�أك�بر نظ��ام حك��م دميقراط��ي يف الع��امل..
وقال��ت كارم��ن راينه��ارت كب�يرة االقت�صادي�ين
يف البن��ك ال��دويل لـ"روي�ترز" �إن ب��زوغ جن��م
قي��ادات ن�س��ائية يج��ب �أن ي ��ؤدي �إىل "ا�س��تجابة
�أكرث �شمولية ،باملعني احلقيقي للكلمة ،للتحديات
الكث�يرة ج��د ًا الت��ي �أوجده��ا كوفي��د".

طلب��ت ت��اي� ،أول ام��ر�أة ملون��ة تر�أ���س مكت��ب
التمثي��ل التج��اري الأمريك��ي ،م��ن العامل�ين حت��ت
قيادته��ا �أن يفك��روا خ��ارج الإط��ار التقلي��دي،
ويعمل��وا عل��ى ا�س��تيعاب التن��وع وخماطب��ة الفئ��ات
الت��ي تعر�ض��ت للتجاه��ل ف�ترات طويل��ة ..وقال��ت
�أوكوجن��و �إيوي�لا� ،أول �إفريقي��ة تر�أ���س منظم��ة
التج��ارة العاملي��ة الت��ي �أ�ش��رفت عل��ى تدفق��ات
جتاري��ة تق��ارب  19تريلي��ون دوالر يف ،2019
�إن معاجل��ة احتياج��ات امل��ر�أة �س��تمثل خط��وة
مهم��ة �ص��وب �إع��ادة بن��اء الثق��ة التي ت�آكلت ب�ش��دة
يف امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة والعاملي��ة ..و�أ�ضاف��ت
�أوكوجن��و �إيوي�لا ،الت��ي كان��ت �أي�ض � ًا �أول وزي��رة
مالية يف نيجرييا "الدر�س امل�ستفاد بالن�سبة �إلينا
ه��و �ضم��ان� ..أال نغ��رق يف العم��ل النمط��ي املعت��اد.
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ال ي��زال الع��امل يح��رق كمي��ات م��ن الغ��از تكف��ي
لإن��ارة �أفريقي��ا جن��وب ال�صح��راء .وق��د �ش��كلت
الوالي��ات املتح��دة ن�س��بة  70%م��ن الرتاج��ع
العامل��ي ،حي��ث انخف�ض حرق الغاز بن�س��بة 32%
م��ن � 2019إىل  ،2020م��ن ج��راء تراج��ع
�إنت��اج النف��ط بن�س��بة � ،8%إىل جان��ب البني��ة
التحتية اجلديدة ال�ستخدام الغاز الذي كان �سيتم
حرق��ه ل��وال ذل��ك.
وتك�ش��ف بيان��ات الأقم��ار ال�صناعي��ة اخلا�ص��ة
بح��رق الغ��از م��ن ع��ام � 2020أن رو�س��يا،

والع��راق ،و�إي��ران ،والوالي��ات املتح��دة ،واجلزائ��ر،
وفنزوي�لا ،ونيجريي��ا ال ت��زال �أك�ثر �س��بعة بل��دان
حت��رق الغ��از عل��ى م��دى ت�س��ع �س��نوات متتالية ،منذ
�إط�لاق �أول قم��ر �صناع��ي ع��ام  2012لتتب��ع
عملي��ات ح��رق الغ��از ..وتنتج ه��ذه البلدان ال�س��بعة
 40%م��ن النف��ط العامل��ي �س��نوي ًا ،لكنه��ا متث��ل
نح��و ثلث��ي ( )65%عملي��ات ح��رق الغ��از عل��ى
م�س��توى العامل ..وي�ش�ير هذا االجتاه �إىل ا�س��تمرار
التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا ه��ذه البل��دان ،و�إن كانت
متباين��ة ..عل��ى �س��بيل املث��ال ،توج��د يف الوالي��ات

املتح��دة �آالف املواق��ع املنف��ردة حل��رق الغ��از ،الت��ي
ي�صعب ربطها ب�أي �س��وق ،يف حني يوجد عدد قليل
من احلقول النفطية التي حترق كميات كبرية من
الغ��از يف �س��يبرييا ال�ش��رقية يف رو�س��يا االحتادي��ة
نائية للغاية وتفتقر �إىل البنية التحتية جلمع الغاز
امل�صاح��ب ونقل��ه.
ق�ص��د بعملي��ة ح��رق الغ��از �إح��راق الغ��از الطبيع��ي
ُي َ
امل�صاح��ب ال�س��تخراج النف��ط ،وه��و يح��دث ب�س��بب
جمموع��ة م��ن الأم��ور ت�تراوح من القي��ود واملعوقات

ال�س��وقية واالقت�صادي��ة �إىل نق���ص التنظي��م
املنا�س��ب والإرادة ال�سيا�س��ية ..وتنت��ج ع��ن ه��ذه
املمار�س��ة جمموع��ة م��ن امللوث��ات الت��ي تنطل��ق يف
الغالف اجلوي ،مبا يف ذلك ثاين �أك�سيد الكربون
وامليث��ان والكرب��ون الأ�س��ود (ال�س��خام)..
وت�س��اهم انبعاث��ات امليث��ان الناجت��ة ع��ن ح��رق
الغ��از ب�ش��كل �أك�بر يف االح�ترار العامل��ي يف الأم��د
الق�ص�ير �إىل املتو�س��ط ،لأن امليث��ان �أق��وى ت�أث�يرا
عل��ى املن��اخ ب�أك�ثر م��ن  80م��رة م��ن ث��اين �أك�س��يد
الكرب��ون عل��ى م��دى فرتة زمنية مدته��ا  20عام ًا.
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وتعليق� ًا عل��ى ذل��ك ،قال دمييرتيو���س باباثانا�س��يو،
املدي��ر الع��ام لقط��اع املمار�س��ات العاملي��ة للطاق��ة
وال�صناع��ات اال�س��تخراجية يف البن��ك ال��دويل:
"يف �أعقاب جائحة فريو���س كورونا ،ت�ش��عر البلدان
النامي��ة املعتم��دة عل��ى النف��ط بوط ��أة الأزم��ة� ،إذ
تع��اين م��ن قي��ود يف الإي��رادات وامليزاني��ات ..ولكن
لأن ح��رق الغ��از ال ي��زال يطل��ق �أك�ثر م��ن 400
ملي��ون ط��ن م��ن انبعاث��ات مكاف��ئ ث��اين �أك�س��يد
الكرب��ون كل ع��ام ،فق��د ح��ان الوق��ت للتح��رك.
ويتع�ين علين��ا �أن من�ض��ي قدم� ًا يف تنفي��ذ اخلط��ط
الرامي��ة �إىل احل��د ب�ش��كل كب�ير م��ن االنبعاث��ات
املبا�ش��رة لقط��اع النف��ط والغ��از ،مب��ا يف ذل��ك
االنبعاث��ات الناجت��ة ع��ن ح��رق الغ��از".
وال�ش��راكة العاملي��ة للح��د م��ن ح��رق الغ��از التابع��ة
للبن��ك ال��دويل ه��ي عب��ارة ع��ن �صن��دوق ا�س��تئماين
و�ش��راكة ب�ين احلكوم��ات و�ش��ركات النف��ط
واملنظم��ات متع��ددة الأط��راف تعم��ل عل��ى �إنه��اء
احل��رق التلقائ��ي للغ��از يف مواق��ع �إنت��اج النف��ط
مبختل��ف �أنح��اء الع��امل ..وق��د قام��ت ال�ش��راكة
العاملي��ة للح��د م��ن ح��رق الغ��از بالتع��اون م��ع
الإدارة الوطني��ة الأمريكي��ة لدرا�س��ة املحيط��ات
والغ�لاف اجل��وي وجامع��ة كول��ورادو للمع��ادن،
بو�ض��ع تقدي��رات عاملي��ة حل��رق الغ��از ا�س��تنادا �إىل
م�شاهدات قمرين �صناعيني �أطلقا عامي 2012

و  ..2017وتر�ص��د �أجه��زة اال�ست�ش��عار املتقدم��ة
يف القمري��ن ال�صناعي�ين احل��رارة املنبعث��ة م��ن
ح��رق الغ��از بو�صفه��ا انبعاث��ات م��ن الأ�ش��عة حت��ت
احلم��راء يف من�ش ��آت �إنت��اج النف��ط والغ��از عل��ى
م�س��توى الع��امل.
وق��ال زوب�ين باجم��ي ،مدير الربام��ج يف ال�صندوق
اال�ستئماين لل�شراكة العاملية للحد من حرق الغاز:
" لق��د �أ�صب��ح الوع��ي بح��رق الغ��از باعتب��اره ق�ضي��ة
خط�يرة تتعل��ق باملن��اخ و�إدارة امل��وارد �أك�بر م��ن �أي
وقت م�ضى.
وق��د تعه��دت نح��و  80حكوم��ة و�ش��ركة نفطي��ة
بالوق��ف الت��ام للح��رق التلقائ��ي للغ��از يف غ�ض��ون
العق��د املقب��ل ،كم��ا ين�ض��م �آخ��رون �إىل �ش��راكتنا
العاملي��ة ،وه��و تط��ور �إيجاب��ي للغاي��ة ..وحتت��اج
م�ش��روعات احل��د م��ن ح��رق الغ��از ا�س��تثمارات
كب�يرة وت�س��تغرق ع��دة �س��نوات حت��ى ت�ؤت��ي ثمارها.
وقب��ل انعق��اد م�ؤمت��ر الأمم املتح��دة الق��ادم ب�ش��أن
تغ�ير املن��اخ يف جال�س��كو ،جن��دد دعوتنا حلكومات
البل��دان املنتج��ة للنف��ط و�ش��ركات النف��ط بو�ض��ع
خف���ض ح��رق الغ��از يف �ص��دارة خططه��ا املتعلق��ة
باملن��اخ .ولك��ي يت�س��نى لن��ا �إنقاذ الع��امل من ماليني
الأطن��ان م��ن االنبعاث��ات �س��نويا ،يج��ب �أن تنته��ي
ه��ذه املمار�س��ة ال�صناعي��ة التي دام��ت  160عاما
الآن".
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ذك��رت وكال��ة "يونه��اب" الكوري��ة اجلنوبي��ة
للأنب��اء �أن ال�ضرائ��ب امل�س��تحقة عل��ى ترك��ة يل
�س��تكون الأك�بر يف تاري��خ كوري��ا اجلنوبية ..وقالت
عائل��ة يل �إنه��ا �س��تدفع ه��ذه ال�ضرائ��ب عل��ى 6
�أق�س��اط عل��ى م��دى � 5س��نوات اعتب��ار ًا م��ن �ش��هر
�إبري��ل  ،2021و�أ�ضاف��ت ":ه��ذا واجبن��ا امل��دين
وم�س ��ؤوليتنا لدف��ع كل ال�ضرائ��ب".
كم��ا ق��ال ورث��ة يل �إنه��م �س��يتربعون برتيلي��ون
وون "للجه��ود الرامي��ة �إىل امل�س��اهمة يف التغل��ب
عل��ى الأمرا���ض املعدي��ة و�س��رطان الأطف��ال" �إىل
جان��ب ح��وايل � 23أل��ف قطع��ة فني��ة ت�ض��م
�أعم��ا ًال لر�س��امني كب��ار مث��ل بابل��و بيكا�س��و وكل��ود
موني��ه وم��ارك �ش��اجال ..ومل ي�ش��ر البي��ان �إىل
كيفي��ة تق�س��يم الرتك��ة والت��ي تت�ضم��ن ح�ص�صا يف
�ش��ركة �سام�س��وجن �إلكرتونيك���س ..ويذك��ر �أن يل
ال��ذي كان �أغن��ى �ش��خ�ص يف كوري��ا اجلنوبي��ة منذ
 2009ت��رك زوج��ة وابنت�ين وابن��ا ،وتق��در قيم��ة
الأ�ص��ول الت��ي تركه��ا يل بنح��و  25تريلي��ون وون
بح�س��ب وكال��ة يونه��اب.

فساد الوريث

يف مطل��ع الع��ام  ،2021حكم��ت حمكم��ة
اال�س��تئناف يف �س��ول عل��ى وري��ث �سام�س��وجن "،يل
جيه  -يوجن" ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
"�،سام�س��وجن للإلكرتوني��ات" ،بال�س��جن مل��دة
عام�ين ون�ص��ف العام ،يف �إع��ادة املحاكمة لق�ضية
الر�ش��وة املتعلق��ة بالرئي�س��ة املعزول��ة "،ب��ارك
كون-هي��ه" ،وبذل��ك مت و�ضع��ه خل��ف الق�ضب��ان
للم��رة الثاني��ة بع��د �أق��ل من � 3س��نوات م��ن �إطالق
�س��راحه ..ومتث��ل الف�ضيح��ة �أي�ض � ًا �أح��دث تط��ور
يف �سل�س��لة طويل��ة م��ن امل�ش��كالت القانوني��ة الت��ي
يواجهه��ا وري��ث "�سام�س��وجن".
وتتعل��ق الق�ضي��ة بف�ضيح��ة ف�س��اد �أحاط��ت

برئي�س��ة كوري��ا اجلنوبي��ة ال�س��ابقة "ب��ارك ك��ون
هي��ه" ووفق� ًا للحك��م ،قدم��ت "�سام�س��وجن" متوي ًال
لتحقي��ق امل�صال��ح ال�سيا�س��ية لأح��د املقرب�ين م��ن
"ب��ارك" مقاب��ل الدع��م ال�سيا�س��ي لدم��ج �ش��ركات
تابع��ة لـ"�سام�س��وجن" والت��ي ق��ال ممثل��و االدع��اء
الع��ام �إنه��ا كان��ت �س��تعزز �س��يطرة عائل��ة يل عل��ى
ال�ش��ركة ..وذك��رت وكال��ة �أنب��اء "يونه��اب"
الكوري��ة اجلنوبي��ة �أن "يل �إن -جي��ه" حمام��ي
"يل" �ص��رح ب ��أن نائ��ب رئي���س جمل���س الإدارة
"يل" �أقر بقبول حكم املحكمة وعدم الطعن فيه.
و�أدي��ن يل بالر�ش��وة وغريه��ا م��ن ته��م الف�س��اد
يف ع��ام  2017كج��زء م��ن الف�ضيح��ة الهائل��ة
الت��ي �أ�س��قطت حكومة الرئي�س��ة الكورية اجلنوبية
ال�س��ابقة ب��ارك جي��ون ه��اي .وخ��رج وري��ث
�سام�س��وجن ح��ر ًا بع��د �أق��ل م��ن ع��ام عندم��ا �ألغ��ت
حمكم��ة اال�س��تئناف بع���ض التهم وعلق��ت عقوبته،
لكن املحكمة العليا يف البالد �أمرت يف وقت الحق
ب�إع��ادة املحاكم��ة ،مم��ا �أدى �إىل �ص��دور احلك��م
اجلدي��د.
وتعم��ل �سام�س��وجن  -التكت��ل العائل��ي الأك�بر يف
كوري��ا اجلنوبي��ة  -يف كل �ش��يء م��ن الإلكرتوني��ات
واملتنزهات �إىل الت�أمني على احلياة ..وكانت �أكرب
بائع للهواتف الذكية يف العامل لعدة �سنوات ،وهي

امل��ورد الرئي�س��ي لرقاق��ات الذاك��رة وال�شا�ش��ات
للمناف�س�ين ..وكان يل القائ��د الفعل��ي لل�ش��ركة
من��ذ �أن �أ�صي��ب وال��ده بغيبوب��ة يف ع��ام
 ،2014وت��ويف يف الع��ام املا�ض��ي ،ومتث��ل دور
وريث �سام�سوجن يف توجيه امل�شاريع اجلديدة..
كم��ا كان لنائ��ب الرئي���س ي��د يف �صفق��ات كبرية
يف ال�ش��ركة ،مث��ل اال�س��تحواذ عل��ى �ش��ركة
 Harman Internationalبقيم��ة
 8ملي��ارات دوالر ،وه��ي �ش��ركة �أمريكي��ة
ت�صن��ع �أنظم��ة املعلوم��ات والرتفي��ه وال�س�لامة
والأم��ن لل�س��يارات ..و�أدي��ن وال��د يل ،الرئي���س
ال�س��ابق ل�ش��ركة �سام�س��وجن ،بالر�ش��وة والتهرب
ال�ضريب��ي ،لكن��ه جتن��ب ال�س��جن وح�ص��ل عل��ى
عف��و رئا�س��ي.

بيع لوحات فنية

وكان م�ؤ�س���س جمموع��ة �سام�س��وجن
�إلكرتونيك���س ق��د ت��ويف ع��ن عم��ر  78عام� ًا يف
�أكتوب��ر املا�ض��ي ،وت��رك لورثت��ه �أك�بر ث��روة يف
كوري��ا اجلنوبي��ة ،تق��در بح��وايل  16ملي��ار
ي��ورو ..و�أعل��ن جمموع��ة ورث��ة م�ؤ�س�س��ة
�سام�سوجن الكورية ،عن نيتهم لبيع �أعمال فنية
عاملي��ة لفنان�ين م�ش��هورين م��ن بينه��م بيكا�س��و،
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به��دف ت�س��وية �ضرائ��ب الرتك��ة الت��ي ورثوه��ا بع��د
وف��اة والده��م ..وتطب��ق كوري��ا اجلنوبي��ة قوان�ين
�صارم��ة ج��د ًا عل��ى ال�تركات واملواري��ث حي��ث يت��م
فر�ض �ضرائب مرتفعة جد ًا على الورثة.

قفزة يف أرباح الربع األخري

بنهاي��ة �ش��هر يناير/كان��ون الث��اين املا�ض��ي،

�أعلن��ت "�سام�س��وجن حتقي��ق نتائ��ج قوي��ة خ�لال
الرب��ع الأخ�ير م��ن الع��ام املا�ض��ي ،لكنه��ا ح��ذرت
م��ن ا�س��تمرار حال��ة الغمو���ض املحيط��ة بجائح��ة
فريو���س كورون��ا ميك��ن �أن ت�ؤث��ر �س��لبيا عل��ى
نتائجه��ا خ�لال الربع الأول م��ن العام احلايل"..

وتوقع��ت �سام�س��وجن ا�س��تمرار الطل��ب الق��وي عل��ى
الرقائ��ق الإلكرتوني��ة والهوات��ف الذكي��ة ،يف ح�ين
قدم��ت ر�ؤي��ة متحفظ��ة ب�ش��أن م��ا ت�س��مى "ال��دورة
العمالقة" يف قطاع رقائق الذاكرة ويتوقع الكثري
م��ن املحلل�ين �أن تب��د�أ خ�لال الع��ام احل��ايل.
وقال��ت ال�ش��ركة الكوري��ة اجلنوبي��ة العمالق��ة �إن
�صايف �أرباحها يف الربع الأخري بن�سبة 26.4%
على �أ�سا���س �س��نوي ،حيث �س��جلت �أعمال الرقائق
�أداء قوي ًا و�س��ط طلب قوي على الرغم من �ضعف
الدوالر الأمريكي..
وقال��ت ال�ش��ركة الرائ��دة عاملي � ًا يف ت�صني��ع
�ش��رائح الذاك��رة والهوات��ف الذكي��ة �إن �ص��ايف
دخله��ا بل��غ  6.6تريلي��ون وون ( 6ملي��ارات
دوالر �أمريك��ي) يف الف�ترة م��ن �أكتوبر/ت�ش��رين
الأول �إىل دي�س��مرب/كانون الأول ،مقارن��ة ب�ـ
 5.22تريلي��ون وون يف الع��ام ال�س��ابق.

ت��ويف "يل ك��ون ه��ي" رئي���س جمموع��ة �سام�س��ونغ
الت��ي تع��د �أكرب تكتل اقت�صادي يف كوريا اجلنوبية
 ،ع��ن عم��ر يناه��ز  78عام � ًا ..وكان��ت نوب��ة
قلبي��ة �أ�صابت��ه يف ع��ام  2014ق��د جعلت��ه يعي���ش
قي��د العناي��ة الفائق��ةُ ..ول��د يل ك��ون ه��ي يف 9
يناير/كان��ون الث��اين ع��ام  1942وه��و االب��ن
الثال��ث لل��ي بيون��غ ت�ش��ول ،ال��ذي �أ�س���س جمموع��ة
�سام�س��ونغ يف ع��ام  ،1938والت��ي بات��ت
منتجاتها �أو خدماتها مت�س كل جانب من جوانب
حي��اة الكوري�ين ..وان�ض��م �إىل �ش��ركة العائل��ة ع��ام
 1968وت��وىل رئا�س��ة جمل���س الإدارة ع��ام
 1987بع��د وف��اة وال��ده.
ح�ص��ل "يل ك��ون ه��ي" عل��ى �ش��هادة يف
االقت�ص��اد م��ن جامع��ة وا�س��يدا يف الياب��ان
وماج�س��تري يف �إدارة الأعم��ال م��ن جامع��ة ج��ورج
وا�ش��نطن يف الوالي��ات املتح��دة ..وق��د �س��اعد يف
تنمي��ة الأعم��ال التجاري��ة ال�صغ�يرة لوال��ده
وحتويلها �إىل قوة اقت�صادية وتنويعها يف جماالت
مثل الت�أمني وال�ش��حن ..و�أ�صبحت فرع �سام�س��ونغ
للمنتجاتالإلكرتونية خالل حياته واحدة من �أكرب
�شركات التكنولوجيا يف العامل ..ويعد يل كون هي
�أغنى �شخ�ص يف كوريا اجلنوبية برثوة ت�صل �إىل
نح��و  21ملي��ار دوالر ، ،بح�س��ب جمل��ة فورب���س.

"دعونا نغري كل شيء"

وعندم��ا كان ُينظ��ر �إىل �ش��ركة �سام�س��ونغ عل��ى
�أنه��ا م�ص��در ملنتج��ات رخي�ص��ة ومتدني��ة اجل��ودة
مت �إدخ��ال �إ�صالح��ات جذري��ة يف ال�ش��ركة يف ظ��ل
قيادت��ه ..ا�ش��تهر يل بقول��ه للموظف�ين يف ع��ام
" :1993دعون��ا نغ�ير كل �ش��يء با�س��تثناء
زوجاتن��ا و�أطفالن��ا" ..ث��م �أحرق��ت ال�ش��ركة
خمزونه��ا بالكام��ل م��ن الهوات��ف املحمول��ة وال��ذي
كان ي�ض��م � 150أل��ف جه��از ..ون��ادرا م��ا كان

يتح��دث يل �إىل و�س��ائل الإع�لام وكان معروف � ًا
بكون��ه مي��ا ًال �إىل العزل��ة ،مم��ا �أك�س��به لقب "امللك
الزاه��د" ..وتع��د �سام�س��ونغ �إىل ح��د بعي��د �أك�بر
ت�ش��ايبول يف كوريا اجلنوبية ،ومن �أكرب التكتالت
االقت�صادية اململوكة للعائالت ،والتي تهيمن على
اقت�ص��اد الب�لاد.
وق��د �س��اعدت تل��ك التكت�لات العائلي��ة يف دف��ع
التح��ول االقت�ص��ادي يف كوري��ا اجلنوبي��ة بع��د
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة ،لكنه��ا اتُهم��ت من��ذ فرتة
طويل��ة بالدخ��ول يف �صفق��ات �سيا�س��ية وجتاري��ة

غام�ض��ة ..وق��د �أدي��ن يل مرت�ين بارت��كاب جرائ��م
جنائي��ة ،مب��ا يف ذل��ك ر�ش��وة الرئي���س ال�س��ابق روه
ت��اي وو.

السجن مث العودة

ا�س��تقال يل م��ن من�صب��ه كرئي���س ل�ش��ركة
�سام�س��ونغ يف ع��ام  2008بع��د اتهام��ه
وحك��م علي��ه
بالته��رب ال�ضريب��ي واالختال���سُ ..
بال�س��جن مل��دة � 3س��نوات م��ع وق��ف التنفي��ذ بتهمة
الته��رب ال�ضريب��ي ،لكنه ح�صل على عفو رئا�س��ي
يف ع��ام . 2009

63-62
ي��رى "ب��ن �س��تانتون" مدي��ر �أبح��اث "كانالي��ز" � : Canalysأن"كوفي��د "-19ال
يزال �أحد االعتبارات الرئي�سية لكنه مل يعد عنق الزجاجة الرئي�سي ،ولكن �سرعان ما
�أ�صبح توفري املكونات الأ�سا�سية مثل الرقائق م�صدر قلق كبري ًا� ،سوف يعرقل �شحنات
اجلواالت الذكية يف الأرباع ال�س��نوية املقبلة.

قطاع السيارات

كان��ت �صناع��ة ال�س��يارات ،الت��ي تعتم��د ب�ش��كل متزاي��د عل��ى الرقائ��ق وه��ي تكث��ف �إنت��اج
ال�س��يارات الكهربائي��ة ،ه��ي الأك�ثر ت�ض��رر ًا �إىل حد بعيد ..وق��د �أجرب النق�ص احلاد يف
�أ�ش��باه املو�ص�لات �أك�بر �ش��ركات �صناع��ة ال�س��يارات يف الع��امل عل��ى �إج��راء تخفي�ض��ات
كبرية يف الإنتاج يف الأ�شهر الأوىل من عام  ،2021ويف الأ�سبوع املا�ضي ،قالت فورد
�إنه��ا ق��د تف��وت م��ا ي�ص��ل �إىل  2.5ملي��ار دوالر ( 2.06ملي��ار ي��ورو) م��ن الأرب��اح هذا
العام ب�س��بب الأزمة ،وكذلك كان احلال مع �ش��ركتي فولك���س فاجن  ،وني�س��ان.
وتتوق��ع �ش��ركة اال�ست�ش��ارات الأمريكي��ة "�أليك���س بارت�نرز" � AlixPartnersأن
نق���ص الرقائ��ق ق��د يكل��ف �ش��ركات �صناع��ة ال�س��يارات مبيع��ات مفق��ودة بقيم��ة 61
ملي��ار دوالر ..بينم��ا توق��ف "هون��دا موت��ور" الإنت��اج يف ثالث��ة م�صان��ع يف الياب��ان مل��دة
ترتاوح من خم�س��ة �إىل �س��تة �أيام ال�ش��هر املقبل ،يف حني �أ�ش��ارت "بي �إم دبليو" �إىل �أنها
قد توقف �إنتاج �س��يارات "ميني" يف م�صنعها ب�أك�س��فورد يف �إجنلرتا ملدة � 3أيام ..كما
قل�صت "فورد موتور" توقعاتها للأرباح ب�س��بب نق�ص الرقائق والتي تتوقع امتداده �إىل
الع��ام املقب��ل ..وذك��ر "ج��ون لول��ر" املدي��ر امل��ايل ل�ـ "ف��ورد" :نتوق��ع حالي� ًا �أن ي��زداد
نق���ص �أ�ش��باه املو�ص�لات �س��وء ًا يف الرب��ع الث��اين ،وق��د يقلل �إنت��اج ال�ش��ركة مبقدار 1.1
ملي��ون �س��يارة ه��ذا الع��ام.

قطاع أشباه املوصالت

قال��ت جمعي��ة �صناع��ة �أ�ش��باه املو�ص�لات ،وه��ى جمعي��ة جتاري��ة متث��ل قط��اع �أ�ش��باه
املو�صالت الأمريكي ،فى بيان لها م�ؤخر ًا :ان �شركات �صناعة ال�سيارات خف�ضت ب�شكل
مفه��وم الإنت��اج و�ش��راء الرقائ��ق م��ع انت�ش��ار فريو���س كورون��ا يف جمي��ع انح��اء الع��امل ويف
الوقت نف�س��ه� ،ش��هد �صانعو الرقائق طلب ًا مت�صاعد ًا على �أ�ش��باه املو�صالت امل�س��تخدمة
يف متك�ين الرعاي��ة ال�صحي��ة ع��ن بع��د ،والعم��ل يف املن��زل ،والتعل��م االفرتا�ض��ي ،وه��و ما
كان �ضروري � ًا �أثن��اء انت�ش��ار الوباء.وب�س��بب تل��ك االزم��ة املت�صاع��دة ،فق��د بعث��ت �أك�ثر
م��ن اثنت��ي ع�ش��رة جمموع��ة جتاري��ة متث��ل �صانع��ي ال�س��يارات ،و�صن��اع الأجه��زة الطبي��ة
يف �أمري��كا ،بر�س��الة �إىل الرئي���س ج��و باي��دن ،تطالب��ه بالعمل مع امل�ش��رعني الأمريكيني،
لتوفري التمويل الفيدرايل لبناء م�صانع رقائق جديدة ..واملجموعات ،التي ت�ضم غرفة
التج��ارة الأمريكي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل جمعي��ات خا�ص��ة بال�صناع��ة ،متث��ل �ش��ركة ج�نرال
موتورز ،و�شركة كاتربيلر ،وميدترونيك بي �إل �سي �أر�سلت الر�سالة للرئي�س الأمريكي،
ب�س��بب النق���ص يف �أ�ش��باه املو�ص�لات ،ال��ذي يت�س��بب يف تعطي��ل م�صان��ع ال�س��يارات
الأمريكي��ة ،ويه��دد بخف���ض �أرب��اح �ش��ركات �صناع��ة ال�س��يارات مبلي��ارات ال��دوالرات.

آسيا املصنع األكرب

معظ��م �إنت��اج الرقائ��ق ،خا�ص��ة رقائ��ق احلو�س��بة املتقدم��ة ،يح��دث الآن يف �آ�س��يا ،حي��ث تت��وىل ك�برى ال�ش��ركات امل�صنع��ة للعق��ود مث��ل Taiwan
 )Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMCو Samsung Electronics Co Ltdالإنت��اج ملئ��ات
من �شركات الرقائق املختلفة ..وقد بد�أت تخطط كل من  ،TSMCو  Samsungلإن�شاء م�صانع �شرائح �أمريكية جديدة يف ال�سنوات القليلة
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املقبل��ة ،ميك��ن �أن ت�س��تفيد م��ن الربنام��ج �إذا مت متويل��ه ،وكان��ت جمموع��ة م��ن �صانع��ي الرقائ��ق
الإلكرتوني��ة ،ق��د �أر�س��لت الأ�س��بوع املا�ض��ي ر�س��الة مماثل��ة ..و�أج��از الكوجنر���س الع��ام املا�ض��ي ،برام��ج
لتق��دمي �إعان��ات لأبح��اث الرقائ��ق وبن��اء امل�صان��ع ،لك��ن امل�ش��رعني الأمريكيني ما زال��وا بحاجة �إىل توفري
متويل حمدد للربنامج ..وكتبت جمموعات الأعمال يف ر�سالتها" :لكي تكون قادرة على املناف�سة وتعزز
مرون��ة �سال�س��ل التوري��د احليوي��ة ،نعتق��د �أن الوالي��ات املتح��دة بحاج��ة �إىل حتفي��ز بن��اء من�ش��آت ت�صني��ع
�أ�ش��باه املو�ص�لات جدي��دة وحديث��ة ،واال�س��تثمار يف الق��درات البحثي��ة"

تضرر شركات عمالقة

وال يتوق��ف الأم��ر عن��د م�صنع��ي ال�س��يارات فح�س��ب ،فق��د ك�ش��فت تقاري��ر ع��ن �س��عي �ش��ركات مث��ل
"في�س��بوك" لت�صمي��م وت�صني��ع الرقائ��ق الإلكرتوني��ة لت�ش��غيل �أجهزته��ا وخوادمه��ا ،لتن�ض��م بذل��ك �إىل
"�أب��ل وجوج��ل و�أم��ازون" والعدي��د من ال�ش��ركات العمالق��ة يف جمال التكنولوجيا ..وت�ضع ال�ش��ركات التي
تعتم��د عل��ى �صناع��ات الرقائ��ق الإلكرتوني��ة و�أ�ش��باه املوا�ص�لات مثل "في�س��بوك" �ضم��ن �أوىل اهتماماتها
تعم��ل عل��ى بن��اء فري��ق خا���ص بها ليكون متخ�ص�ص ًا يف تطوير وت�صنيع الرقائ��ق الإلكرتونية واملعاجلات.
وعل��ى �س��بيل املث��ال ،ح��ذر "ل��وكا ماي�س�تري" املدي��ر امل��ايل ل�ش��ركة "�آبل" يف الثامن والع�ش��رين م��ن �أبريل
� 2021أن قي��ود الإم��دادات تقي��د مبيع��ات �أجه��زة "�آيب��اد" و"م��اك" ،بعدم��ا حقق��ا �أدا ًء جي��د ًا خ�لال
عملي��ات الإغ�لاق الناجت��ة ع��ن الوب��اء ،مم��ا �س��ي�ؤدي �إىل تقلي��ل �إي��رادات الرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام امل��ايل
احلايل مبا يرتاوح بني � 3إىل  4مليارات دوالر ..كما �أن "�سام�سوجن" �أعلنت �أي�ض ًا �أن �أرباح و�إيرادات
ق�س��م اجل��واالت الذكي��ة �س��تنخف�ض خ�لال الرب��ع احل��ايل ،ب�س��بب نق���ص املكون��ات و�ضع��ف الطل��ب عل��ى
الط��رز الرئي�س��ية ..ويه��دد النق���ص املتزاي��د يف الرقائ��ق ب�إ�ضع��اف االنتعا���ش النا�ش��ئ يف �س��وق اجلواالت
الذكي��ة ب�أكمل��ه� ..إذ ارتفع��ت ال�ش��حنات العاملي��ة بح��وايل � 27%إىل  347ملي��ون جه��از يف الربع الأول،
بدعم من عدد من الطرز اجلديدة والتعايف ال�سريع لل�صني بعد الوباء ،ولكن النق�ص يف املكونات ميكن
�أن ي�ضع��ف ه��ذا الزخ��م خ�لال بقيم��ة ع��ام .2021

تقليل االعتماد على الغري

وت�س��عى ال�ش��ركات �إىل تزوي��د نف�س��ها باحتياجاته��ا وتقلي��ل اعتماده��ا عل��ى �ش��ركات ت�صني��ع الرقائ��ق
الإلكرتونية مثل "�إنتل وكوالكوم" وقد بدا ذلك وا�ضح ًا من نوعية الوظائف املطلوبة يف قوائم التوظيف
تعل��ن عنه��ا ك�برى �ش��ركات �صناع��ة ال�س��يارات و الهوات��ف وغريه��ا م��ن القطاع��ات ملواجهة ذل��ك النق�ص
ال��ذي يه��دد كث�ير م��ن ال�صناع��ات باخل�س��ارة ب��ل واك�ثر م��ن ه��ذا �إذا م��ا ا�س��تمرت �أزم��ة نق���ص الرقائ��ق
الإلكرتوني��ة بالعامل.
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صناعة "الرقائق اإللكترونية"..
ساحة لمعركة جديدة بين أمريكا والصين
توا�ص��ل �إدارة الرئي���س الأمريك��ي ج��و باي��دن
حتركاته��ا لو�ض��ع �أ�ش��باه املو�ص�لات ،وال��ذكاء
اال�صطناع��ي و�ش��بكات اجلي��ل الت��ايل يف �صل��ب
ا�س�تراتيجية الوالي��ات املتح��دة جت��اه �آ�س��يا،
يف حماول � ٍة حل�ش��د م��ا ي�س��ميه م�س ��ؤولو الإدارة
"الدميقراطي��ات التكنولوجي��ة" بغر���ض الوق��وف
يف وج��ه ال�ص�ين وغريه��ا م��ن "�أنظم��ة اال�س��تبداد
التكنولوجية".و�أ�صب��ح ه��ذا الإط��ار اجلدي��د
ملح � ًا ب�س��بب
للتناف���س الأمريك��ي م��ع ال�ص�ين َّ
النق���ص املفاج��ئ عل��ى م�س��توى الع��امل يف الرقائ��ق
الدقيق��ة الالزم��ة يف منتج��ات ،مث��ل :ال�س��يارات
والهوات��ف املحمول��ة ،والثالج��ات ،ولذل��ك،
�ست�س��عى هذه اال�س�تراتيجية �إىل ح�ش��د حتالف من
الدول التي حتاول جاهد ًة لتتف َّوق يف ت�صنيع �أ�شباه
املو�ص�لات ،واحلو�س��بة ال�س��حابية ،مم��ا ي��ؤدي �إىل
الت�أثري ب�شدة على �ساحات املناف�سة التقليدية التي
تتعل��ق مبخزون��ات ال�صواري��خ ،و�أع��داد الق��وات.

بنــاء التحالفــات ..ومعــاداة
الصــن
يق��ول امل�س ��ؤولون احلكومي��ون احلالي��ون
وال�س��ابقون ،جنب � ًا �إىل جن��ب م��ع اخل�براء غ�ير
احلكومي�ينَّ � ،إن خط��ط ه��ذه الإدارة يف جم��ال
التكنولوجي��ا ه��ي من��وذج م�ص َّغ��ر خلططها الأو�س��ع
�كل �أك�بر
نطاق � ًا التب��اع نه� ٍ�ج يت�س� ُ�م بتوجهه��ا ب�ش� ٍ
نح��و بن��اء التحالف��ات ،لك َّن��ه ال يزال يت�س��م مبعاداة
ال�ص�ين ،وذل��ك بع��د نه� ٍ�ج �أك�ثر فو�ضوي��ة يف عه��د
الرئي���س ال�س��ابق دونال��د ترام��ب ..وقال "ليند�س��ي
غورم��ان" ،وه��و م�س��ؤول يعمل يف �صندوق مار�ش��ال
الأملاين للتقنيات النا�شئة التابع للواليات املتحدة:
"هن��اك �إدراك جدي��د ح��ول الأهمي��ة الت��ي تلعبه��ا
�أ�ش��باه املو�ص�لات يف ه��ذا ال�صراع اجليو�سيا�س��ي،
ل َّأن ه��ذه الرقائ��ق تق��ف وراء كل تقني��ة يف ه��ذا

الع�صر احلديث .لذلك ،ف� َّإن هذه مت ِّثل حماولة
لتقوية اجلهود املتع ِّلقة بهذه امليزة التكنولوجية
الن�س��بية الت��ي تتم َّت��ع به��ا الوالي��ات املتح��دة
و�ش��ركا�ؤها الدميقراطي��ون".
ً
� َّإن ه��ذا النه��ج يعتم��د جزئي �ا عل��ى حرم��ان
ال�ص�ين م��ن ق��درة الو�ص��ول �إىل تقني��ة معين��ة
لأطول زمن ممكن ،والتطلع �إىل �سحق العمالقة
ال�صيني�ين مث��ل �ش��ركة "ه��واوي" ..وميت��د ه��ذا
النه��ج �إىل �أن ي�أخ��ذ �صفح��ة م��ن كت��اب قواع��د
اللع��ب اخلا�ص��ة باحلزب ال�ش��يوعي ،عرب تعزيز
م�شاركة احلكومة يف ال�صناعات الرئي�سية عند
اللزوم ..وي�أتي ذلك يف الوقت الذي ُينتظر فيه
م��ن ق��ادة احل��زب ال�ش��يوعي ال�صين��ي ،مب��ا يف
ذل��ك الرئي���س "�ش��ي ج�ين بين��غ"� ،أن ِّ
يو�ضح��وا
كي��ف يعتزم��ون جع��ل التكنولوجي��ا حم��وراً
للتنمي��ة امل�س��تقبلية.
ويق��ول العدي��د م��ن الأ�ش��خا�ص املطلع�ين عل��ى
تخطي��ط �إدارة "باي��دن" ،وخا�ص��ة عل��ى خط��ط

"ك��ورت كامب��ل" ،ال��ذي ي�ش��غل من�ص��ب من�س��ق
جمل���س الأم��ن القوم��ي الآ�س��يويَّ � ،إن "كامب��ل"
يتو َّق��ع نهج � ًا �أو�س��ع يرك��ز ب�ش��كل �أك�بر عل��ى
�دد قلي��ل م��ن ال�ش��ركاء الرئي�س��يني مث��ل كوري��ا
ع� ٍ
اجلنوبي��ة ،والياب��ان ،وتاي��وان ،م��ع تق��دمي حوافز
ته��دف �إىل �إع��ادة �صناع��ة الرقائ��ق �إىل الواليات
املتح��دة.

ضعــف سالســل التوريــد
ا أل مر يكيــة

م��ن اجلدي��ر بالذك��ر �أنَّ ع��دد ه��ذه الرقائ��ق يق��ع
يف �صلب جهود تعزيز "احلوار الأمني الرباعي"
وه��و حتال��ف ي�ش��مل الوالي��ات املتح��دة ،واليابان،
و�أ�س�تراليا ،والهن��د ،ذلك التحال��ف الذي ح�صل
عل��ى دع��م خ�لال عه��د "ترام��ب" ،نتيج��ة لل�س��عي
نح��و ه��دف جل��ب املزيد م��ن الإنت��اج التكنولوجي
�إىل جن��وب �آ�س��يا.فاملعركة على الرقائق الدقيقة

 والرتكي��ز ال��ذي َّمت �إعط��ا�ؤه له��ذه امل�س ��ألةخ�لال الأي��ام الأوىل لإدارة "باي��دن"ُ -فر���ض
عل��ى البي��ت الأبي���ض اجلدي��د بحك��م ال�ض��رورة..
فق��د �أج�بر النق���ص العامل��ي يف الرقائ��ق ،ال��ذي
يرج��ع جزئي� ًا �إىل تخزي��ن ال�ص�ين ه��ذه الرقائ��ق،
بالإ�ضاف��ة �إىل ارتف��اع الطل��ب عليها خالل الوباء،
بع���ض �ش��ركات �صناع��ة ال�س��يارات الأمريكية على
�إغ�لاق امل�صان��ع ،وك�ش��ف �أي�ض� ًا نق��اط ال�ضعف يف
�سال�س��ل التوري��د الأمريكي��ة ،يف ظ��ل اعتماده��ا
ال�ش��ديد عل��ى ع��دد قلي��ل م��ن ال�ش��ركات امل�صنع��ة
يف �آ�س��يا.
وق��د �أم��ر الرئي���س "ج��و باي��دن" م�ؤخ��ر ًا مبراجع��ة
�سل�س��لة التوريد العاملية للرقائق الدقيقة ،وكذلك
البطاري��ات ذات ال�س��عة الكب�يرة ،والأدوي��ة،
واملعادن املهمة ،واملواد اال�سرتاتيجية مثل املعادن
الأر�ضي��ة الن��ادرة ..وي�ش��ار �إىل � َّأن معظم الرقائق
الأمريكي��ة ت�أت��ي م��ن تاي��وان ،التي ال ت��زال ال�صني
َّتدع��ي �أ َّنه��ا تابع��ة لأرا�ضيه��ا ،وحت�ص��ل الوالي��ات
املتحدة على كل معادنها الأر�ضية النادرة تقريب ًا
م��ن ال�ص�ين ..م��ن جهته��ا ا�س��تبعدت ال�ص�ين هذا
التعه��د القائ��ل ب�إمكاني��ة �إيج��اد م�ص��ادر �إم��داد
بديل��ة ع��ن تل��ك الت��ي متلكه��ا ،وو�صفت��ه ب�أ َّن��ه غ�ير
واقعي.
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الدميقراطيات التكنولوجية

لك��ن ،م��ن جه��ة �أخ��رى ،يق��ول امل�س ��ؤولون� ،إ َّن��ه
م��ن ال�س��ابق لأوان��ه تق��دمي تفا�صي��ل ع��ن ال�ش��كل
الذي �س��تبدو عليه ا�سرتاتيجية الواليات املتحدة.
ل َّأن فك��رة (الدميقراطي��ات التكنولوجي��ة) الت��ي
تتح��دى (الأنظم��ة اال�س��تبدادية التكنولوجي��ة)
كان��ت ق��د ظه��رت يف تقرير ملجلة "ف��ورون �أفريز"
يف �أواخ��ر الع��ام املا�ض��ي� ،إذ دع��ا ذاك التقري��ر
حينها �إىل �إقامة منتدى �ش��امل ُي ِّكن الدول ذات
تتو�ص��ل �إىل
التفك�ير املماث��ل �أن جتتم��ع في��ه ك��ي َّ
ردود م�ش�تركة عل��ى التح��دي ال��ذي مت ِّثله ال�صني.
ويف ه��ذا ال�س��ياق ،ق��ال املتح��دِّ ث با�س��م وزارة
اخلارجي��ة الأمريكي��ة "ني��د براي���س" خ�لال �إف��ادة
�صحفي��ة يف  22فربا ي��ر" :علين��ا �أن نواج��ه
ه��ذا التح��دي مع � ًا ،املتم ِّث��ل ب�إ�س��اءة اال�س��تخدام
ال�صيني��ة ،وممار�س��اتها اجل�ش��عة ،وت�صدي��ر
ال�ص�ين ل�ل�أدوات الت��ي ت�س��تخدمها الحق� ًا لتعزي��ز
عالمته��ا التجاري��ة (اال�س��تبدادية التقني��ة)"..
ويلق��ى ه��ذا النه��ج �ص��دىً �إيجابي� ًا يف الكونغر���س،
�إذ يق�ترح امل�ش � ِّرعون ع��دد ًا م��ن القوان�ين الت��ي
ته��دف �إىل تعزي��ز التكنولوجي��ا الأمريكي��ة ،مث��ل
"قان��ون الرقائ��ق" ،ال��ذي �س� ُيقدِّ م حواف��ز لإع��ادة
ت�صني��ع الرقائ��ق يف �أمري��كا ،وقان��ون "احل��دود
الالنهائي��ة" ال��ذي يه��دف �إىل زي��ادة اال�س��تثمار
عل��ى نط��اق وا�س��ع يف التق �دُّم التكنولوجي.م��ن
طائ��رات �إف -35و�ص��و ًال �إىل الآيف��ون
وح��ول ذل��ك ،ق��ال ال�س��يناتور اجلمه��وري ع��ن
والي��ة تك�سا���س ج��ون كورن�ين بع��د اللق��اء ال��ذي
�أج��راه يف البي��ت الأبي���ض :كان الرئي���س ونائ��ب
الرئي���س متجاوب�ين للغاي��ة ،جميعن��ا يتف ّه��م �أهمية
ه��ذا الأم��ر ،لي���س فق��ط القت�صادن��ا ،ولك��ن لأمننا
القومي ،ل َّأن �أ�ش��باه املو�صالت املتطورة واحلديثة

ت�س��تعمل يف كل �ش��يء بدء ًا من طائرات �إف-35
م��ن ط��راز اجلي��ل اخلام���س و�ص��و ًال �إىل هواتفن��ا
املحمولة".وعل��ى الرغ��م م��ن � َّأن العدي��د م��ن
الأفكار يف هذه َّ
اخلطة النا�شئة قد ن�ش�أت يف عهد
�إدارة "ترم��ب"� ،إال � َّأن م�ؤيديه��ا يقول��ونَّ � ،إن
م��ا تتم َّي��ز ب��ه ،ه��و اجلهد املب��ذول ملواءم��ة عنا�صر
خمتلف��ة يف ا�س�تراتيجية موح��دة ..فف��ي عه��د
"ترام��ب" غالب � ًا م��ا ا�صط��دم النه��ج املت�ش��دد
جت��اه ال�ص�ين برتكي��زه عل��ى ت�أم�ين �صفق��ة جتارية
م��ع بك�ين ،مما �أدى �إىل �إر�س��ال ر�س��الة م�شو�ش��ة..
وي�ش�ير �أن�ص��ار باي��دن �إىل � َّأن ا�س�تراتيجيته
ب�شكل وثيق مع دول �أخرى ،وهي
�ستت�ض َّمن العمل ٍ
تتط َّل��ع �إىل تعزي��ز ال�ش��راكات املوجودة حالي ًا التي
ن��ادر ًا م��ا يت��م اال�س��تفادة منه��ا ،ومن �أهمه��ا حوار
الأمن��ي الرباع��ي و�ص��و ًال �إىل االعتق��اد ال��ذي
ن�ش��أ م�ؤخ��ر ًا ب�� َّأن الهند قد تكون م�س��تعدة ملواجهة
ال�ص�ين نظ��ر ًا للتوت��رات الأخ�يرة احلا�صل��ة ب�ين
�أك�بر دولت�ين م��ن ناحي��ة ع��دد ال�س��كان يف الع��امل.
وي�س��تند ه��ذا االعتق��اد �أي�ض � ًا �إىل ال�ش��عور �أنَّ
ال�ص�ين �أ�سا�س� ًا ه��ي من �أج�برت الواليات املتحدة
عل��ى الب��دء يف قط��ع عنا�ص��ر م��ن العالق��ات
التجاري��ة والتكنولوجي��ة ،ع�بر اتب��اع من��ط يع��رف
با�س��م الف�ص��ل� ..إذ �أن�ش ��أت ال�ص�ين بنيته��ا
التحتي��ة اخلا�ص��ة بالإنرتنت ،مما �أدى �إىل حجب
العدي��د من و�س��ائل الإعالم الأمريكية وال�ش��بكات
االجتماعي��ة ،مث��ل "توي�تر" ،و"في�س��بوك"،
بالإ�ضاف��ة �إىل �إظهاره��ا ا�س��تعداد ًا ال�س��تخدام
حج��م �س��وقها ،وقوته��ا االقت�صادية ك�س�لاح جلعل
الدول الأخرى تتما�شى مع م�سارها.وتتم َّثل �إحدى
املفارقات يف حالة العالقات ال�صينية الأمريكية،
يف �أ َّن��ه م��ع كل االنتق��ادات التقليدي��ة يف الوالي��ات

املتحدة جتاه ما يعرف مبفهوم الر�أ�س��مالية �ضد
ال�ش��يوعية ،جن��د � َّأن هن��اك دعم � ًا متزاي��د ًا م��ن
قب��ل احلزب�ين يف وا�ش��نطن خلل��ق دور حكوم��ي
�أك�بر فيم��ا يتع َّل��ق بتوفري احلوافز واال�س��تثمارات
يف ال�ش��ركات ..وتق��ول "�إليزابي��ث �إيكونوم��ي"
وه��ي باحث��ة ب��ارزة يف معه��د "هوف��ر" بجامع��ة
"�س��تانفورد" �إ َّن��ه" :م��ن �أج��ل املناف�س��ة علين��ا
تغي�ير الطريق��ة الت��ي نلع��ب به��ا ،فال�ص�ين ل��ن
تتك َّي��ف م��ع قواع��د الطري��ق ،كم��ا قمن��ا نح��ن
يتوج��ب علين��ا نح��ن �أن نتك َّيف".
ببنائه��ا ،لذل��ك َّ

71-70

يف نــدوة علــى اإلنترنــت عقدهــا املجلــس
األطلســي ،وهــو مؤسســة حبثيــة غــر حزبيــة
يف الواليــات املتحــدة مؤثــرة يف جمــال الشــؤون
الدوليــة ،قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة
"إيربــاص" غيــوم فــوري ،إنــه مــن الصعــب
التنبــؤ مبــدى الســرعة الــي ســتتمكن هبــا
الصــن مــن ترســيخ نفســها كالعــب موثــوق بــه
يف صناعــة الطائــرات ،ولكــن مبــرور الوقــت
مــن املرجــح أن تســتحوذ شــركة الطائــرات
التجاريــة الصينيــة "كومــاك" علــى حصــة مــن
الســوق.

احتكار ثالثي

ويعتقــد فــوري ،أن"كومــاك ســتبدأ ببــطء،
وســتصل يف البدايــة علــى األرجــح إىل
شــركات الطــران الصينيــة فقــط ،لكنهــا
ســتصبح العبــا الئقــا بشــكل تدرجيــي"..
ويقــول" :ســننتقل مــن احتــكار ثنائــي إىل
ثالثــي يف طائــرة املمــر الواحــد رمبــا حبلــول
هنايــة العقــد" ..ومــن شــأن دخــول العــب
ثالــث يف صناعــة الطائــرات زيــادة ضغــوط
األســعار علــى الشــركتني احلاليتــن "إيربــاص"
و"بوينــغ" واملخاطــرة بإبعادمهــا عــن تزويــد
شــركات الطــران اململوكــة للدولــة يف الصــن..
واســتفادت شــركة "إيربــاص" علــى وجــه
اخلصــوص مــن وجودهــا يف الصــن يف الســنوات
األخــرة ،وســط تصاعــد التوتــرات بــن بكــن
وواشــنطن ،إبــان إدارة الرئيــس األمريكــي
الســابق دونالــد ترمــب.
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حرب تكسري عظام

�ضرب��ة ك�برى تعر�ض��ت له��ا �ش��ركة "�إيربا���ص"
الأ�ش��هر عاملي � ًا يف �صناع��ة الطائ��رات� ،إذ تلق��ت
ع��ام � ،2019سل�س��لة هجم��ات معلوماتي��ة م��ن
قرا�صن��ة �إلكرتوني�ين ،يعتق��د ب�ش��كل كب�ير �أنه��م
يعمل��ون ل�صال��ح ال�ص�ين ،بح�س��ب م�ص��ادر �أمني��ة
لوكال��ة "فران���س بر���س" الت��ي متكن��ت م��ن ر�س��م
مع��امل و�أه��داف ه��ذه ال�سل�س��لة م��ن الهجم��ات
والتنقي��ب خلفه��ا م��ع م�ص��ادر �أمني��ة مقرب��ة م��ن
متام��ا ك�ش��ف هوياته��ا ،رغ��م
املل��ف ،رف�ض��ت ً
خط��ورة ال�ضرب��ة ح��ال جناحه��ا يف تدمري �صناعة
الط�يران الأوروبي��ة.
مل تع ّل��ق �ش��ركة �إيربا���ص مل عل��ى حتلي�لات
الوكال��ة ول��و على م�س��توى ت�صدي��ر الأزمة لل�صني،
ومل تفكر يف �ش��ن حرب نف�س��ية متكنها من جتميع
اخلط��وط يف �أيديه��ا ،يف ظ��ل ال�صعوب��ات التقني��ة
الت��ي حت��ول دون حتدي��د هوي��ة املهاجم�ين ب�ش��كل
ر�س��مي ،ف�ض� ً
لا ع��ن لغ��ة احل�س��ابات املعق��دة الت��ي
متنعه��ا م��ن اتخ��اذ �أي موق��ف عدائ��ي ق��د تك�س��ب

ملاذا يوجه االهتام للصني؟

من��ه الآن ،لكنه��ا �ستخ�س��ر �س��وق عمالق��ة عل��ى
امل�س��توى البعي��د.
ويع��ود اكت�ش��اف الهج��وم �ض��د ال�ش��ركة �إىل
�أواخ��ر ع��ام  ،2018و�إن كان��ت العملي��ات
اال�س��تهدافية بد�أت قبل ذلك بوقت لي���س بالقليل،
الخ�تراق ال�ش��بكة اخلا�ص��ة االفرتا�ضي��ة امل�ش��فرة
بال�ش��ركة ،الت��ي ت�س��مح لكيان��ات متع��ددة تن�ض��وى
حت��ت جناحه��ا بالتوا�ص��ل بطريقة �آمن��ة ،والنجاح
يف اخ�تراق ه��ذه ال�ش��بكة يعن��ي بب�س��اطة اخ�تراق

كل اجله��ات الت��ي تتعام��ل معه��ا �إيربا���ص ،وه��و ما
ح��دث بالفع��ل ،خا�صة �أن �أوىل حمطات اكت�ش��اف
االخ�تراق ج��اء م��ن الف��رع الربيط��اين ل�ش��ركة
�إك�س��بليو و�ش��ركة رول��ز روي���س ،م��ا �س��مح الح ًق��ا
بك�ش��ف هجم��ات �أخ��رى عل��ى الف��رع الفرن�س��ي
لل�شركة ..ويكمن خوف �شركة �إيربا�ص حتى الآن
يف �إع�لان �ش��كوك خربائه��ا بت��ورط ال�ص�ين به��ذه
الهجم��ات الإلكرتوني��ة الغام�ض��ة ،ب�س��بب املل��كات
الفري��دة الت��ي يتمت��ع به��ا بع���ض املقر�صن�ين.

البح��ث يف الأه��داف الت��ي يح��اول املهاجم��ون
ا�صطياده��ا يف املق��ام الأول ،يلق��ي بالكث�ير م��ن
ال�ش��كوك جت��اه ال�ص�ين ،فالهجم��ات ت�س��تهدف
اخ�تراق وثائ��ق امل�صادق��ة التقني��ة الت��ي تثب��ت
�أن جمي��ع عنا�ص��ر الطائ��رة متالئم��ة م��ع معاي�ير
ال�س�لامة ،ف�ض� ً
لا ع��ن طريق��ة ت�صني��ع حم��ركات
طائ��رة النق��ل الع�س��كرية "�إي��ه � 200إم" الت��ي
تتمت��ع مبح��رك مروح��ة توربيني��ة ه��و الأق��وى يف
الع��امل ،بجان��ب و�صف��ات عم��ل حم��رك الطائ��رة
"�إي��ه  "350ومعلوم��ات �أخ��رى تتعل��ق مبجموع��ة
الأنظم��ة الإلكرتوني��ة الت��ي ت�س��اعد يف قي��ادة
الطائ��رة.
ف�ش��ل ال�ص�ين املتك��رر من��ذ �أع��وام يف تطوي��ر
طائرته��ا املتو�س��طة الأوىل "�س��ي  ،"919ق��اد
املحلل��ون لب��دء حتدي��د امل�س��تفيد الأوح��د م��ن
مث��ل ه��ذه الهجم��ات ،خا�ص��ة �أنه��ا م��ا زال��ت حت��ى
الآن تواج��ه �صعوب��ات كب�يرة يف احل�ص��ول عل��ى
م�صادق��ة عل��ى طائرته��ا ،فرغ��م اجله��ود الكبرية
التي تبذلها �أجهزة البحث والتطوير ال�صينية يف
جماالت جتهيز املحركات و�إلكرتونيات الطريان،
ف�إنه��ا �ضعيف��ة للغاي��ة �أم��ام ق��درات �إيربا���ص ،وهو

م��ا يع��وق طموح��ات بك�ين الت��ي ت�س��عى �إىل تطوي��ر
طائرة كبرية مع الرو���س يف امل�س��تقبل ،حتت ا�س��م
"�سي� "-929ستكون بحجم "�إيه  "350التابع
لـ"�إيربا���ص" .ويكم��ن خ��وف �ش��ركة "�إيربا���ص"
حت��ى الآن يف �إع�لان �ش��كوك خربائه��ا بت��ورط
ال�ص�ين به��ذه الهجم��ات الإلكرتوني��ة الغام�ض��ة،
ب�س��بب املل��كات الفري��دة الت��ي يتمت��ع به��ا بع���ض
املقر�صن�ين ،الت��ي جتعله��م ينف��ذون �أغرا�ضه��م
ث��م يرتك��ون �أدل��ة ت�س��مح باالعتق��اد �أن م�ص��در

الهج��وم تاب��ع لدول��ة �أخ��رى ،وه��و م��ا ي�س��اهم م��ن
جانب �آخر يف تبادل ال�ش��كوك يف م�صدر الهجوم
ب�ين رو�س� ًيا وال�ص�ين ،و�إن كان��ت الأخ�يرة الأك�ثر
�ش��بهة يف ه��ذه العملي��ات ،خا�ص��ة �أنه��ا متل��ك
جمموع��ة مرتبط��ة ر� ًأ�س��ا باحلكوم��ة تع��رف كود ًي��ا
با�س��م "�أي ب��ي ت��ي  "10وه��ي جمموع��ة جت�س���س
معلوماتي��ة مرتبط��ة باال�س��تخبارات ال�صيني��ة،
وتعم��ل يف جمي��ع املج��االت الع�س��كرية بجان��ب
دوره��ا يف اال�س��تخبارات االقت�صادي��ة.
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طموح التنني الصيين

ال يق��ف طم��وح التن�ين ال�صين��ي عن��د �ش��يء �إذ
تطم��ح يف متك�ين �صناع��ة الط�يران امل��دين املحلي��ة
وجعله��ا واح��دة م��ن �أف�ض��ل ال�صناع��ات يف الع��امل
بحل��ول ع��ام  ..2050وال متل��ك ال�ص�ين ه��ذه
املجموع��ة اخلط�يرة وح�س��ب ،ب��ل لديه��ا جمموع��ة
قرا�صن��ة متخ�ص�ص�ين مبج��ال الط�يران ،ويتبع��ون
"�أم��ن الدول��ة" ي�س��مون اخت�ص��ار ًا "ج��ي �إ���س �إ���س
دي" ،ويحرتف��ون اللغ��ة والربجمي��ات وال�ش��يفرات
اخلا�ص��ة به��ذا القط��اع ،مم��ا يعن��ي �أن �إيربا���ص
تواج��ه حرب� ًا من الدولة ال�صينية ذاتها ،و�أي كلمة
�س��تتفوه بها �س��تحرم متام ًا من �سوق �ضخم �أن�ش�أت
في��ه خ��ط جتمي��ع يدر عليها ع�ش��رات امللي��ارات من
ال��دوالرات.
وكان��ت "�إيربا���ص" ق��د وقع��ت اتفاقي��ة م��ع �ش��ركة
الط�يران ال�صيني��ة القاب�ض��ة ،تق��وم مبوجبه��ا ببيع
 300طائ��رة ،ل�ش��ركات الط�يران ال�صيني��ة،
و�ضم��ت ال�صفق��ة 290 ،طائ��رة م��ن عائل��ة
� ،A320إ�ضاف��ة �إىل  10طائ��رات م��ن ط��راز
 ، A350 XWBمم��ا يعك���س اهتم��ام
ال�ص�ين بامت�لاك وحدات يف جميع قطاعات �س��وق
الط�يران ،مب��ا يف ذل��ك امل�س��افات الطويل��ة املحلي��ة
والإقليمي��ة والدولي��ة.
وال�صفق��ة الت��ي تخاف �إيربا���ص فقدانها� ،إذا تفوه
�أي م��ن م�س��ؤوليها بكلم��ة �ض��د بك�ين ،ال تق��ف عن��د
ه��ذه التفا�صي��ل ،ولكنه��ا تعل��م جي��د ًا� ،أن��ه ح��ال �إذا
مل تتو�ص��ل ال�ص�ين لتقني��ات مناف�س��ة لـ"�إيربا���ص"
�س��تحتاج �إىل نح��و  7400طائ��رة ركاب و�ش��حن
جديدة خالل الع�شرين عام ًا املقبلة ،وهو ما ميثل
�أك�ثر م��ن  19%م��ن �إجم��ايل الطل��ب العاملي على
�صناع��ة الطائ��رات والبال��غ �أك�ثر م��ن 37400
طائ��رة جدي��دة ،يف ظ��ل وق��ف ال�ص�ين التعام��ل
م��ع طائ��رات بوين��غ  737ماك���س الأمريكي��ة،
ب�س��بب تك��رار ح��وادث الت�ص��ادم و�آخره��ا ح��ادث
حتط��م �إح��دى طائراته��ا التابع��ة للخط��وط اجلوية
الإثيوبي��ة ..وب��د�أت ال�ص�ين رحل��ة التف��وق قبل �س��تة
�أع��وام ،بعدم��ا ك�ش��فت النق��اب ع��ن طائ��رة ركاب
جدي��دة ،كان��ت متث��ل الفزاع��ة ل�ش��ركتي "بوين��غ"
و"�إيربا���ص".

ما الذي تريده بكني ؟

يب��دو �أن معرف��ة التن�ين ال�صين��ي جي��د ًا� ،أن
الق��وى الدولي��ة الغربي��ة مل تك��ن لترتكه��ا ت�س��يطر
عل��ى املج��ال �أو تت�س��يده� ،أو حت��ى تناف���س علي��ه
يف ظ��ل حم��ى احل��رب التجاري��ة الت��ي يدمنه��ا
ترام��ب ،ل��ذا جل��أت لرو�س��يا لإنت��اج مول��ود جديد
يناف���س �ش��ركتي "�إيربا���ص" الأوروبي��ة و"بوين��غ"
الأمريكي��ة ،فهم��ا م ًع��ا ب�إمكانهم��ا عم��ل الكث�ير،
حت��ى يت��م �إع��ادة ت�ش��كيل النظ��ام العامل��ي ،مب��ا
يتواف��ق م��ع احلالة اجلديدة التي حتدثها كل من
رو�س��يا وال�ص�ين.
ً
عر�ض��ت الدولت��ان بالفع��ل جم�س��ما باحلج��م
الطبيع��ي لطائ��رة عري�ض��ة و�ضخم��ة الب��دن،
باعتباره��ا م�ش��روع ًا م�ش�ترك ًا ب�ين �ش��ركة
"كوم��اك" ال�صيني��ة و�ش��ركة الطائ��رات املتح��دة
الرو�سية ،خالل معر�ض ال�صني الدويل للطريان
 ،2018و�ش��كلت الدولت��ان له��ذا الغر���ض
�ش��ركة ط�يران م�ش�تركة� ،أطلقت��ا عليه��ا ا�س��م
ال�ش��ركة الدولي��ة ل�صناع��ة الطائ��رات التجاري��ة
"كراي��ك" لإنت��اج طائ��رة ال��ركاب حت��ت ا�س��م

"كراي��ك �س��ي �آر ."929الطائ��رة الت��ي و�صفه��ا
املدي��ر الع��ام ل�ش��ركة "كوم��اك" ال�صيني��ة ،ج��او
ي��و ران��غ ،بامل�ش��روع اال�س�تراتيجي امله��م� ،س��تكون
�إ�ضاف��ة قوي��ة لتعزي��ز العالق��ات ب�ين البلدي��ن،
يف ظ��ل خطته��ا الطم��وح لإنت��اج عائل��ة متكامل��ة
م��ن طائ��رات �س��ي �آر  ،929بحي��ث تك��ون
هن��اك طائ��رة �أ�سا�س��ية يطل��ق عليه��ا ا�س��م "�س��ي
�آر  "929-600و�أخ��رى �صغ�يرة �س��ي �آر
 929-500وثالث��ة كب�يرة �س��ي �آر 929-
 ،700و�إىل جان��ب نق��ل ال��ركاب� ،س��تطلق
طائرات �ش��حن و�أخرى لرجال الأعمال وطائرات
خا�ص��ة وطائ��رات ذات �أغرا���ض خا�صة.ورغ��م �أن
�أول �إنت��اج للم�ش��روع ل��ن يك��ون متاح� ًا لال�س��تخدام
قب��ل � 10أع��وام عل��ى الأقل م��ن الآن ،ف�إن ال�صني
تربهن للعامل �أنها قادمة بقوة على طريق امتالك
طائ��رات تناف�س��ية عمالق��ة متث��ل قوته��ا عل��ى
الأر���ض ب�ين دول الع��امل ،خا�ص��ة �أنه��ا بجانب هذا
امل�ش��روع ت�س��عى لدم��ج املط��ارات والط��رق اجلوي��ة

الرئيس الصيين يطلع على تقنيات طائرة C919
م��ع �ش��بكات معلوم��ات ذات �صل��ة ،حت��ى ي�صب��ح
نق��ل ال��ركاب والب�ضائ��ع ذا كف��اءة عالية ،مبا يجعل
�صناع��ة الط�يران ت ��ؤدي دور ًا رئي�س��ي ًا ورا�س��خ ًا يف
التنمية االقت�صادية لل�صني التي متلك بالفعل نحو
� 60ش��ركة للنق��ل اجل��وي و  3549طائ��رة و

� 410ش��ركات ط�يران عام��ة و  232مط��ار ًا
للنقل.وميتل��ك مط��ار العا�صم��ة بكني الدويل ثاين
�أك�بر حرك��ة م��رور يف الع��امل ،بالوقت ال��ذي يحتل
في��ه مط��ار �ش��انغهاي ال��دويل املرتب��ة الثالث��ة يف
الع��امل ،م��ن حي��ث حرك��ة ال�ش��حن ،وه��و م��ا ي�برر

مل��اذا �أ�صبح��ت �صناع��ة الط�يران امل��دين ال�صيني��ة،
ت�س��اهم بالفع��ل ب�أك�ثر م��ن  25%يف حرك��ة من��و
�صناع��ة الط�يران امل��دين العاملي��ة ،الت��ي �س��تجعل �أي
خمالف��ة منه��ا� ،س��واء بقر�صنة �أم غريها ،م�ش��فوعة
ول��ن يق��در �أح��د عل��ى اعرتا�ضه��ا.
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وق��ال فيل��ور �آرث��ي م��ن جامع��ة كاليفورني��ا ،واملتخ�ص���ص
بالت�أث�ير ال�صح��ي واالقت�ص��ادي طوي��ل الأج��ل للأزم��ات
املا�ضي��ة" :م��ن ال�س��هل ج��د ًا بع��د ع��ام �ش��اق �أن ت�ش��عر
باالرتياح لعودة الأمور �إىل م�س��ارها ال�صحيح ..ولكن من
خ�لال درا�س��تنا للتاريخ ،هناك الكث�ير من الت�أثريات التي
متت��د غالب� ًا لعق��ود وال ميك��ن معاجلته��ا ب�س��هولة" ..لق��د
كان االنخفا���ض يف الن��اجت املحل��ي الإجمايل العام املا�ضي
ه��و الأك�بر من��ذ الك�س��اد الكبري،
ووف��ق تقدي��رات منظم��ة العم��ل الدولي��ة ،خ�س��ر نح��و
 255ملي��ون �ش��خ�ص وظائفه��م ب��دوام كام��ل ..ويعتق��د
الباحث��ون يف مرك��ز "بي��و للأبح��اث" �أن الطبق��ة الو�س��طى
العاملية تق ّل�صت للمرة الأوىل منذ الت�سعينات ،وانخف�ضت
التكالي��ف ب�ش��كل غري مت�س��ا ٍو.
ً
و�س��لطت بطاق��ة �أداء م�ؤلف��ة م��ن  31مقيا�س �ا ع�بر
 162دول��ة ،ابتكرته��ا �ش��ركة "�أك�س��فورد �إيكونوميك���س"
ال�ض��وء عل��ى الفلب�ين وبريو وكولومبيا و�إ�س��بانيا باعتبارها
االقت�صادات الأكرث عر�ضة للندوب طويلة املدى ،يف حني

كان ُينظر �إىل �أ�س�تراليا واليابان والرنويج و�أملانيا
و�سوي�س��را عل��ى �أنه��ا الأف�ض��ل ..وقال��ت كارم��ن
راينه��ارت ،كب�يرة االقت�صاديني يف البنك الدويل:
"�إن الع��ودة �إىل معي��ار م��ا قب��ل كوفي��د �سي�س��تغرق
وقت� ًا .وتداعي��ات اجلائح��ة لن تنعك���س يف كثري من
البل��دان ،كم��ا ل��ن تك��ون الت�أثريات مت�س��اوية".
وي��رى �صن��دوق النق��د ال��دويل �أن االقت�ص��ادات
املتقدم��ة �أق��ل ت�أث��ر ًا بالفريو���س لع��ام  2021وم��ا
بع��ده ،عل��ى عك���س ع��ام  2009و�أزمته��ا املالي��ة
اخلانق��ة �آن��ذاك ،ح�ين تعر�ض��ت ال��دول الغني��ة
ل�ض��رر �أك�بر يف ذل��ك الوق��ت .وم��ع توقع��ات ارتف��اع
الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل للوالي��ات املتح��دة الع��ام
املقبل ب�أكرث من م�س��تويات ما قبل "كوفيد،"-19
مدفوع � ًا باحلواف��ز الرتيليوني��ة م��ن ال��دوالرات،
تُظه��ر توقع��ات �صن��دوق النق��د ال��دويل القلي��ل م��ن
الن��دوب املتبقي��ة م��ن الوب��اء لالقت�ص��اد رق��م  1يف
العامل.
وق��د ح��ذر البن��ك ال��دويل ،يف تقري��ر �ص��در يف
يناي��ر /كان��ون الث��اين املا�ض��ي ،م��ن ع�ش��ر �س��نوات
م��ن خيب��ات الأم��ل يف النم��و العامل��ي ،م��ا مل يت��م
اتخ��اذ �إج��راءات ت�صحيحي��ة .وق �دّر البن��ك �أن
الن��اجت العامل��ي �س��ينخف�ض بن�س��بة  5%بحل��ول
ع��ام  2025م��ن م�س��تواه قب��ل الوب��اء ،و�أن مع��دل
النمو الذي يتمحور حوله الت�ضخم �سينخف�ض �إىل
�أق��ل م��ن  2%يف العق��د املقب��ل ،بع��د �أن انخف���ض
بالفع��ل م��ن  3.3%يف الت�س��عينات �إىل 2.5%
يف العق��د الأول م��ن الق��رن اجلدي��د.
وي��رى اخل�براء االقت�صادي��ون �أن الأم��ر ل��ن يتطلب
�ضي��اع عق��د �آخ��ر م��ن النم��و �إذا مت اتخ��اذ خط��وات
�صحيح��ة وفاعل��ة ،خا�ص��ة يف جم��االت �إعادة �صقل
مهارات العمال ودعم �أولئك الذين ت�ضرروا ب�شدة
من الأزمة ..وت�ش��مل �إحدى تلك اخلطوات ت�ش��جيع
�سيا�سات تخلق حوافز للأعمال التجارية وتدفعها
نح��و االبت��كار واال�س��تثمار ،وال �س��يما يف ق�ضاي��ا
التغري املناخي.
لق��د �أر�س��ل االنتعا���ش " "Vال��ذي حققت��ه بع���ض
ال��دول ومنه��ا نيوزيلن��دا ،و�س��رعة �س��يطرتها عل��ى
الفريو���س �إ�ش��ارات حتذيري��ة ،وه��ا ه��و االقت�ص��اد
النيوزيلن��دي ينكم���ش يف الأ�ش��هر الثالث��ة الأخ�يرة

م��ن ع��ام  ،2020م�صحوب� ًا بف��راغ خ ّلف��ه غي��اب
ال�س��ياح الأجان��ب ،وع��دم متك��ن ال�س��كان املحلي��ون
من ملئه .والآن ،تواجه الدولة التي لطاملا ت�صدرت
ت�صنيف��ات "بلومب�يرج" يف مرون��ة تعامله��ا م��ع
"كوفي��د ،"-19احتمالي��ة ح��دوث رك��ود م��زدوج..
ويف ال�ص�ين ،حي��ث كان الوباء حتت ال�س��يطرة ملدة
ع��ام تقريب� ًا ،عرق��ل الإنف��اق عل��ى التجزئ��ة عملي��ة
االنتعا���ش الأو�س��ع ن�س��بي ًا.
وق��ال ت��وم �أورلي��ك ،كب�ير االقت�صادي�ين يف
"بلومب�يرج �إيكونوميك���س"�" :إن الرتكي��ز عل��ى
الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل الرئي�س��ي ،م��ع قي��ام كل
م��ن الوالي��ات املتحدة وال�صني بدورهما كمحركني
للنم��و يف الع��امل ،يع��د مبثاب��ة انتعا���ش ح��اد عل��ى
�ش��كل ح��رف " .."Vولك��ن الواق��ع ي�ش�ير �إىل
وج��ود ع��دم م�س��اواة كب�ير ب�ين الأ�س��واق املتقدم��ة

والأ�س��واق النا�ش��ئة ،وب�ين ال�ش��ركات املتمي��زة
ومناف�س��تها الأ�صغ��ر ،والعم��ال ذوي امله��ارات
العالي��ة واملنخف�ض��ة ،وكله��ا ن��دوب �ست�س��تغرق وقت� ًا
�أط��ول لل�ش��فاء".
�أما �آدم بو�س��ن ،رئي���س معهد بيرت�س��ون لالقت�صاد
ال��دويل ،ف�يرى �أن هن��اك ع��دم يق�ين حقيق��ي ح��ول
م��دى تغ�ير �س��لوك النا���س بالنظ��ر �إىل �أمناطه��م
اال�س��تهالكية نتيجة لهذه الأزمة .و�إذا عاد النا���س
لتن��اول الطع��ام يف املطاع��م ،والقي��ام برح�لات
ترفيهي��ة ،ومل��ئء �ص��االت الألع��اب الريا�ضي��ة،
�سينتع���ش الكث�ير م��ن ه��ذه ال�صناع��ات .ولك��ن
بح�س��ب �آدم ،م��ن املمك��ن �أن تتغ�ير �أي�ض � ًا �أذواق
النا�س ب�شكل فعلي ،ويف هذه احلالة �سيكون هناك
املزي��د م��ن البطال��ة امل�ؤقت��ة م��ن دون وج��ود �إ�صالح
حكوم��ي جي��د لذل��ك ..ووفق� ًا لإح�ص��اءات
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البن��ك ال��دويل ،ف�إن��ه تاريخي � ًا ،وبع��د خم���س

ي�ش��هدون انخفا�ض� ًا يف الدخ��ل بن�س��بة  3%عل��ى

�س��نوات م��ن ح��االت الركود اخلا�ص��ة بدولة معينة،

مدى حياتهم ،مع ت�ضرر الفقراء �أو الأقليات �أكرث

كانت توقعات النمو على املدى الطويل �أقل مبقدار
 1.5%ع��ن ال��دول الت��ي مل ت�ش��هد رك��ود ًا.

م��ن غريه��م.

لق��د �أدت الأزم��ة �إىل تغي�يرات هيكلي��ة دائم��ة،
و�إىل ت�س��ريع ا�س��تخدام الروبوت��ات يف قطاع��ات
الت�صني��ع واخلدم��ات ،و�س��ط ازدي��اد رغب��ة كل م��ن
العمال والعمالء يف احلماية من انت�شار الفريو�س.
ويف ح�ين ُيحي��ي ه��ذا الأم��ر الآم��ال ويحف��ز من��و
الإنتاجي��ة� ،إال �أن��ه يه��دد مالي�ين الوظائ��ف ،وي�ض��ع
عالم��ات ا�س��تفهام كث�يرة ح��ول م��ا �إذا كان �س��يتم
كاف من الوظائف الب�شرية اجلديدة يف
خلق عدد ٍ
ه��ذه القطاع��ات .ووفق� ًا ل�ـ "ماكن��زي �أن��د ك��و" ،ق��د
ي�ضط��ر �أك�ثر م��ن  100ملي��ون �ش��خ�ص يف ثماني��ة
م��ن �أك�بر اقت�ص��ادات الع��امل �إىل تبدي��ل مهنه��م
بحل��ول ع��ام  ،2030وم��ن املرجح �أن يعاين الأقل
تعليم � ًا ،والن�س��اء ،والأقلي��ات العرقي��ة ،م��ن ه ��ؤالء
الأ�ش��خا�ص م��ن فج��وات يف امله��ارات.
و�س��تظهر الآث��ار طويل��ة امل��دى �أي�ض � ًا يف ر�أ���س
املال الب�ش��ري بعد �أن �أدى الوباء �إىل منع الأطفال
وطالب اجلامعات من ح�ضور الف�صول الدرا�س��ية
مل��دة ت�ص��ل �إىل ع��ام يف بع���ض البل��دان ،وبح�س��ب
تقدي��رات منظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة
يف �س��بتمرب� /أيل��ول املا�ض��ي ،ف ��إن خ�س��ارة ثل��ث
الع��ام الدرا�س��ي للتالمي��ذ املت�ضررين م��ن عمليات
الإغ�لاق يف م��كان م��ا ،ميك��ن �أن يح��د م��ن الن��اجت
املحل��ي الإجم��ايل للبل��د خ�لال الف�ترة املتبقي��ة م��ن
الق��رن احل��ايل.
كم��ا ح��ذرت املنظم��ة م��ن �أن الط�لاب ق��د

و�أظه��ر معه��د التموي��ل ال��دويل ارتف��اع �إجم��ايل
الدي��ن الع��ام �إىل م�س��توى جدي��د بل��غ 281
تريلي��ون دوالر عل��ى م�س��توى الع��امل ،م�ضاف� ًا �إليها

احل��زم املقرت�ض��ة يف ع��ام  2020ملواجه��ة �أن تب��د�أ �أ�س��عار الفائ��دة باالرتف��اع� ،س��تتعر�ض
احلكوم��ات وال�ش��ركات لل�ضغ��وط" م�ضيف � ًا،
فريو���س كورون��ا.
وق��ال م��ارك زان��دي ،كب�ير االقت�صادي�ين يف "�س��يعود االقت�ص��اد العامل��ي �إىل التوظي��ف الكام��ل
"مودي��ز"" :حت��ى م��ن دون �أزم��ة دي��ون ،ومبج��رد بع��د التع��ايف ،وب�س��رعة �أك�بر بكثري مم��ا كان عليه

بع��د الأزم��ة املالي��ة .وم��ع ذلك� ،س��يبقى االقت�صاد
عالق� ًا يف حال��ة التباط��ؤ الت��ي كان��ت �س��ائدة قب��ل
الوب��اء".
* بلومبريج
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 - 1االستفادة من اإلحاالت

يتمث��ل �أح��د �أف�ض��ل الط��رق لتوظي��ف موظف�ين جيدي��ن يف �أن يطل��ب رائ��د
الأعمال من املوظفني احلاليني �أو الأ�شخا�ص يف دائرة معارفه �أن ير�شحوا
ل��ه �أ�ش��خا�ص ًا منا�س��بني للوظيف��ة ال�ش��اغرة ..والإح��االت طريق��ة جي��دة لأنها
توف��ر الوق��ت ،فعندم��ا ير�ش��ح موظ��ف موث��وق به �ش��خ�ص ًا �آخ��ر يعرف خربته
العملي��ة ومهارات��ه ،فه��ذا ي�ضم��ن ب�ش��كل كب�ير �أن املر�ش��ح للوظيف��ة �س��يقوم
بعم��ل جي��د ،كم��ا ي�ضم��ن �أي�ض� ًا �أن��ه ق��د يت��واءم م��ع باق��ي �أع�ض��اء الفري��ق..
وميك��ن ت�ش��جيع املوظف�ين عل��ى تر�ش��يح �أ�ش��خا�ص جيدي��ن ،م��ن خ�لال من��ح
مكاف��أة مل��ن ير�ش��ح منهم �ش��خ�ص ًا ويت��م تعيينه يف النهاية ،فذلك �سيحم���س
املوظفني لرت�شيح �أ�شخا�ص يعرفون �أنهم �سيكونون مر�شحني جيدين فع ًال.

 - 2اإلعالن يف مواقع متخصصة

ق��د جت��د ال�ش��ركات ال�صغ�يرة �صعوب��ة كب�يرة يف �أن ُت�برز �إعالناته��ا
ومن�شوراتها و�سط الكثري من املن�شورات والإعالنات التي ت�ضعها ال�شركات
الكب�يرة عل��ى املواق��ع ال�ش��هرية مث��ل "لينك��د �إن" لذل��ك ق��د يك��ون م��ن املفيد
لل�ش��ركات ال�صغ�يرة �أن تن�ش��ر فر���ص العم��ل املتاح��ة لديه��ا عل��ى مواق��ع
التوظي��ف املتخ�ص�ص��ة.
وهن��اك املئ��ات م��ن مواق��ع التوظي��ف املتخ�ص�ص��ة ع�بر الإنرتن��ت ،ويعتم��د
اختيار املوقع املنا�سب لل�شركة على ال�صناعة التي تعمل بها ،وا�سرتاتيجية
التوظي��ف اخلا�ص��ة به��ا ،فعل��ى �س��بيل املث��ال توج��د مواق��ع متخ�ص�صة لن�ش��ر
فر���ص عم��ل ب��دوام جزئ��ي ،وبالت��ايل ف ��إذا كان رائ��د الأعم��ال يق��دم ه��ذه
امليزة فحينها �سيكون من املفيد �أن يعلن عرب موقع من هذه املواقع ،فذلك
�سي�س��اعد �إىل ح��د كب�ير يف ت�ضيي��ق نط��اق البح��ث ..وال يعن��ي االعتم��اد على
مواق��ع التوظي��ف املتخ�ص�ص��ة ،ع��دم ن�ش��ر �إعالن��ات الوظائ��ف ع�بر مواق��ع
كب�يرة مث��ل "لينك��د �إن" ،فم��ن املفي��د اال�س��تفادة م��ن كل اخلي��ارات املتاحة.

ويق��ر�أه كام� ً
لا ..و ينبغ��ي عل��ى ال�ش��ركات �أي�ض � ًا الرتكي��ز
عل��ى كتاب��ة �أو�ص��اف وظيفي��ة معقول��ة ،فبع���ض ال�ش��ركات
تكت��ب متطلب��ات كث�يرة للوظيف��ة ،فق��د تطل��ب �ش��ركة تبحث
ع��ن موظ��ف مبت��دئ خ�برة م��ن ث�لاث �إىل خم���س �س��نوات،
مم��ا ي�ضي��ع عليه��ا فر�ص��ة ج��ذب اخلريج�ين ا ُ
جل��دد الذي��ن
ق��د يكون��ون منا�س��بني للوظيف��ة ،لذل��ك م��ن امله��م �أن تك��ون
املتطلب��ات املكتوب��ة يف الو�ص��ف الوظيف��ي ه��ي فع� ً
لا الت��ي
حتتاجه��ا الوظيف��ة.

 - 3فترة اختبار

 - 5تقدمي مزايا مناسبة

ميك��ن لل�ش��ركات الت��ي تواج��ه �صعوب��ة يف العث��ور عل��ى املر�ش��حني املنا�س��بني
�أن توظف �أ�ش��خا�ص ًا للعمل بدوام جزئي �أو يف م�ش��روعات حمددة مع فريق
ال�ش��ركة الأ�سا�س��ي ،بحي��ث تتمك��ن م��ن اختباره��م خ�لال ه��ذه الف�ترة ،ف�إذا
كان �أدا�ؤه��م جي��د ًا ميكنه��ا حينه��ا �أن تق��دم لهم عر�ض ًا للعم��ل بدوام كامل،
وبذل��ك ل��ن تخاط��ر ال�ش��ركة بتعي�ين �أ�ش��خا�ص ب��دوام كام��ل دون الت�أك��د م��ن
�أنه��م م�ؤهلون ومنا�س��بون فع� ً
لا للوظيفة.

 - 4كتابة وصف وظيفي جيد

الو�ص��ف الوظيف��ي اجلي��د ه��و ال��ذي يك��ون حم��دد ًا ووا�ضح� ًا ،وي�ش��تمل عل��ى
م��ا تتطلب��ه الوظيف��ة وم��ا حتتاج��ه ال�ش��ركة م��ن املر�ش��ح بال�ضب��ط ومن املهم
�أن يك��ون الو�ص��ف الوظيف��ي موج��ز ًا ،حت��ى ي�ش��عر املتق��دم للوظيف��ة بالراح��ة

تق��دمي املزاي��ا م��ن الط��رق اجلي��دة الجت��ذاب جمموع��ة
متنوع��ة م��ن املواه��ب ،فكلم��ا وف��رت ال�ش��ركة فر�ص��ة
لتحقي��ق الت��وازن ب�ين العم��ل واحلي��اة ال�ش��خ�صية ،وح��زم
ت�أم�ين �صح��ي ،كلم��ا اجتذب��ت ع��دد ًا �أك�بر م��ن املواه��ب..
وهن��اك الكث�ير م��ن املزايا التي ميكن �أن تقدمها ال�ش��ركات
للمر�ش��حني للوظائ��ف ،م��ن بينه��ا �إمكاني��ة العم��ل ع��ن بع��د،
وال��ذي يوف��ر للموظف�ين الكث�ير م��ن الوق��ت ال��ذي ق��د ي�ضي��ع
خ�لال الذه��اب يومي � ًا للعم��ل ،مم��ا ي�س��مح له��م بتحقي��ق
الت��وازن ب�ين حياته��م ال�ش��خ�صية والعم��ل.
* املصدر"Business News Daily " :
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"االتحاد للطيران"
توفر خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل
�أعلن��ت االحت��اد للط�يران ع��ن توقي��ع �ش��راكة
م��ع �ش��ركة دوب��ز ،التابع��ة لدنات��ا ،املتخ�ص�ص��ة يف
تزوي��د حل��ول خارج املطار والتي تتيح للم�س��افرين
�إمكاني��ة حج��ز �أمتعته��م واختي��ار مقاعده��م
وا�ستالم بطاقات ال�صعود �إىل الطائرة وبطاقات
الأمتع��ة م��ن املن��زل يف �أبوظب��ي ،كم��ا ميك��ن �أي�ض� ًا
�إج��راء فح���ص "كورون��ا" ع�بر ال�ش��ريك الطب��ي
ل�ش��ركة الط�يران .LifeDX
وق��ال مارت��ن درو ،نائ��ب �أول الرئي���س
ل�ش ��ؤون املبيع��ات العاملي��ة وال�ش��حن يف االحت��اد

للطريان:ت�س��عى االحت��اد للط�يران دائم � ًا �إىل
البح��ث ع��ن �س��بل مبتك��رة لتعزي��ز جتربة ال�س��فر،
وت�س��هم ه��ذه املب��ادرة يف من��ح ال�ضي��وف مزي��د ًا
م��ن خي��ارات ال�س��فر املريح��ة ..و�أ�ض��اف �أن �إمتام
�إج��راءات ال�س��فر م��ن املن��زل ي�س��اعد يف احل��د
م��ن التق��ارب يف املط��ار ال�س��يما خ�لال جائح��ة
كورون��ا ،حي��ث �س��يتمكن ال�ضي��وف م��ن التوج��ه
مبا�ش��رة �إىل بواب��ات ال�س��فر وجتن��ب الوق��وف يف
ال�صف��وف باملط��ار.
م��ن جهت��ه ق��ال عم��ر �أب��و ف��رج ،الرئي���س التنفيذي

ل�ش��ركة دوب��ز التابع��ة لدنات��ا �إن ال�ش��راكة م��ع
االحت��اد للط�يران بهدف منح امل�س��افرين خدمات
�إمتام �إجراءات ال�سفر من املنزل ب�أبوظبي ،والتي
�ست�س��هم بالطب��ع يف توف�ير الراح��ة للم�س��افرين
على االحتاد ،وم�س��اعدتهم يف اال�س��تمتاع بتجربة
�س��فر �آمن��ة و�سل�س��ة .كم��ا يتواف��ر فح���ص كورون��ا
م��ن املن��زل حي��ث �س��يقوم ممر���ض LifeDX
ب�إج��راء الفح���ص ،و�س��وف تُر�س��ل النتائج بالربيد
الإلك�تروين والر�س��ائل الن�صي��ة الق�ص�يرة خ�لال
ف�ترة ت�تراوح م��ن � 24إىل � 48س��اعة.

"االتحاد للطيران" :خدمة جديدة للتحقق من صحة
وثائق كوفيد  19 -قبل السفر
�أعلن��ت جمموع��ة االحت��اد للطي��اران �أن��ه واعتب��ار ًا
م��ن  12ماي��و � ،2021س��ي�صبح ب�إم��كان
امل�س��افرين م��ن �أبوظب��ي عل��ى منت رح�لات الناقل
الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة ،التحقق
من �صحة وثائقهم ذات ال�صلة بكوفيد -19قبل
الو�ص��ول �إىل املط��ار ..وبع��د ا�س��تكمال اخلدم��ة،
ميك��ن لل�ضي��وف التوج��ه �إىل املط��ار واثق�ين
متام� ًا م��ن ا�س��تيفائهم كاف��ة ال�ش��روط واملتطلبات
ال�ضروري��ة قب��ل موع��د رحلته��م ..وم��ع �إنه��اء
�إجراءات التحقق م�س��بق ًا� ،س��يتمكن ال�ضيوف من
�إمتام �إجراءات �س��فرهم عرب امل�س��ار ال�س��ريع من
التوجه مبا�شرة �إىل مكاتب خدمة " ُمع َت َمد
خالل ّ
لل�س��فر" لتجرب��ة �س��فر مريح��ة و�سل�س��ة يف املطار.
يف ه��ذا اخل�صو���ص ،حت �دّث الرئي���س التنفي��ذي
للعملي��ات الت�ش��غيلية والتجاري��ة يف جمموع��ة

االحت��اد للط�يران حمم��د عب��داهلل البلوك��ي،
قائ� ً
لا" :م��ع موا�صل��ة االحت��اد للط�يران �س��عيها
نح��و �إيج��اد احلل��ول املبتك��رة لت�س��هيل جت��ارب
ال�س��فر عل��ى �ضيوفه��ا ،ت�أت��ي خدم��ة " ُمع َت َم��د
لل�س��فر"اجلديدة ملن��ح امل�س��افرين مزي��د ًا م��ن
راح��ة الب��ال وم�س��اعدتهم عل��ى �إمت��ام �إج��راءات
ال�س��فر ب�س��رعة �أك�بر ..وم��ع ه��ذه اخلدم��ة ،ميك��ن
لل�ضي��وف التوج��ه للمط��ار ب��كل ثق��ة حي��ث �أنه��م
ق��د ا�س��توفوا جمي��ع متطلب��ات ال�س��فر املتعلق��ة
بكوفي��د -19قب��ل رحلتهم".ولال�س��تفادة م��ن
خدمة " ُمع َت َمد لل�سفر" ميكن لل�ضيوف الت�سجيل
ع�بر النق��ر عل��ى راب��ط "�إدارة حج��زي" حي��ث
تتوف��ر معلوم��ات �إ�ضافي��ة ح��ول كيفي��ة تق��دمي
وثائقه��م ،وبع��د الت�أكد من �صحته��ا واكتمالها من
قب��ل فري��ق خدم��ة " ُمع َت َم��د لل�س��فر"� ،سي�س��تلمون

بري��د ًا �إلكرتوني� ًا ي�ؤك��د جناحه��م يف ح��ال تلبيته��م
لل�ش��روط احلكومي��ة املطلوب��ة� .أم��ا يف ح��ال كان
�توف لل�ش��روط املطلوب��ة
طل��ب التق��دمي غ�ير م�س� ٍ
ف�س��يطلب م��ن ال�ضي��ف �إع��ادة تق��دمي الوثائ��ق بعد
الت�أك��د من ا�س��تكمالها .عل ًم��ا ب�أنه ميكن لل�ضيوف
التحق��ق م��ن حال��ة " ُمع َت َم��د لل�س��فر" اخلا�صة بهم
وا�س��تخدام تل��ك اخلدم��ة يف �أي وق��ت ع�بر زي��ارة
�صفح��ة "�إدارة حج��زي" عل��ى املوق��ع الإلك�تروين
لل�ش��ركة.وتتوفر خدم��ة " ُمع َت َم��د لل�س��فر" لكاف��ة
ال�ضي��وف املغادري��ن م��ن �أبوظب��ي اعتب��ار ًا م��ن
 12ماي��و � 2021إىل �أي وجه��ة (با�س��تثناء
ال�ص�ين) ،كم��ا �س��تتوفر عل��ى الرح�لات املغ��ادرة
م��ن ع ّم��ان وب�يروت ودكا وماني�لا يف وق��ت الحق..
مزيد من التطورات قيد العمل لتوفري اخلدمة يف
وجه��ات �أخ��رى.
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أكد أن "الناقلة" أرست معايير مبتكرة لضمان سالمة الركاب

"االتحاد للطيران"
تطلق عروض الصيف بخصومات تصل إلى 50%
ك�ش��فت االحت��اد للط�يران ع��ن عرو���ض ممي��زة
لت�ش��جيع ع�ش��اق ال�س��فر عل��ى الب��دء يف التخطي��ط
لعطالته��م خ�لال مو�س��م ال�صي��ف املقب��ل ،كم��ا
ت�ش��مل �إمكاني��ة تغي�ير موع��د الرحل��ة �أو الوجه��ة
جمان � ًا ..و�س��تكون هدي��ة العي��د م��ن االحت��اد
للمقيم�ين يف الإم��ارات ممي��زة ه��ذا الع��ام ،م��ع
خ�صوم��ات مل ي�س��بق له��ا مثي��ل عل��ى الرح�لات
ال�صيفي��ة ت�ص��ل �إىل  ،50%لال�س��تمتاع ب�شم���س
ال�ش��اطئ املعتدل��ة عل��ى رم��ال �سي�ش��ل� ،أو زي��ارة
املع��امل الأثري��ة التاريخي��ة العريق��ة يف �أثين��ا.
ينته��ي العر���ض بتاري��خ  12ماي��و 2021
و�س��يكون �صاحل � ًا لل�س��فر حت��ى  20نوفم�بر
 ،2021وتب��د�أ �أ�س��عار تذك��رة ال�س��فر م��ن
�أبوظب��ي �إىل ال��دار البي�ض��اء م��ن  995دره ًم��ا
�إمارات ًي��ا فق��ط ،و�إىل مو�س��كو م��ن 1,495

دره ًم��ا و�إىل زيوري��خ م��ن  1,895درهم � ًا..
ويغط��ي العر���ض كاف��ة درج��ات ال�س��فر عل��ى م�تن
االحت��اد للط�يران ،حيث يبد�أ �س��عر تذكرة ال�س��فر
من �أبوظبي �إىل العا�صمة ال�س�يريالنكية كولومبو
عل��ى م�تن درجة الأعمال م��ن  2,495دره ًما مع
الع��ودة.
و�س��يحظى امل�س��افرون بفر�ص��ة رائع��ة لزي��ارة
ال��دار البي�ض��اء وجني��ف وزيوري��خ ومو�س��كو م��ن
دون احلاج��ة للخ�ض��وع للحج��ر ال�صح��ي عن��د
الو�ص��ول لتل��ك الوجه��ات �أو ل��دى عودته��م �إىل
�أبوظب��ي ..ومت خف���ض م��دة احلج��ر ال�صح��ي
للدول غري الواردة يف القائمة اخل�ضراء لأبوظبي
�إىل خم�س��ة �أي��ام � ً
أي�ض��ا بالن�س��بة للحا�صل�ين عل��ى
التطعيم��ات �ض��د كوفي��د -19كامل��ة م��ن
املواطن�ين واملقيم�ين.

ويف �إط��ار برنام��ج "ع��ام اخلم�س�ين" لل�ش��ركة،
�س��يحظى ثالث��ة فائزي��ن �س��عداء احل��ظ بفر�ص��ة
الف��وز بخم�س�ين �ضعف قيم��ة تذاكرهم من ر�صيد
االحت��اد ،ال��ذي ميك��ن اال�س��تفادة من��ه يف �ش��راء
رح�لات جدي��دة� ،أو ترقي��ة الرح�لات وغريه��ا
م��ن الإ�ضاف��ات الأخ��رى يف �أي وق��ت عل��ى م��دار
عام�ين ..فف��ي ح��ال ق��ام ال�ضي��ف ب�ش��راء تذك��رة
�س��فر بقيم��ة  1,000دره��م �إمارات��ي خ�لال
خ�صوم��ات ال�صي��ف ،ق��د يتمك��ن م��ن الف��وز ب�ـ
� 50أل��ف دره��م لإنفاقه��ا عل��ى الرح�لات
امل�س��تقبلية ..وللح�صول على فر�صة الفوز ،ينبغي
على ال�ضيوف حجز رحالتها من الآن ولغاية 12
ماي��و لل�س��فر م��ن �أبوظب��ي �إىل �أي م��ن وجه��ات
االحتاد للطريان حول العامل ،على �أن يتم ال�سفر
قب��ل  20نوفم�بر .2021

ق��ال �س��مو ال�ش��يخ �أحم��د ب��ن �س��عيد �آل مكت��وم،
الرئي���س الأعل��ى الرئي���س التنفي��ذي لط�يران
الإم��ارات واملجموع��ة� ،إن حكوم��ة دول��ة الإم��ارات
اتخ��ذت �إج��راءات احرتازي��ة ،و�س��ارعت لو�ض��ع
اخلط��وات من��ذ بداي��ة �أزم��ة "كورون��ا" �س��واء عل��ى
�صعي��د التعقي��م الوطن��ي �أو حمل��ة التلقي��ح ،مب��ا يف
ذل��ك توف�ير الأجهزة الطبية وت�ش��ييد امل�ست�ش��فيات
امليدانية يف �إطار الت�صدي للجائحة ..وبني �س��موه
لو�س��ائل الإع�لام عل��ى هام���ش فعالي��ات معر���ض
�س��وق ال�س��فر العرب��ي � ،أن ت�أث�ير اجلائح��ة �أدى
�إىل توق��ف �أعم��ال �ش��ركات الط�يران يف بداي��ة
الأزمة ،الفت ًا �إىل �أن �شركة طريان الإمارات بد�أت
جم��دد ًا بت�ش��غيل رحالته��ا يف يولي��و املا�ض��ي ،حي��ث
زادت م��ن رحالته��ا تدريجي ًا لت�صل �إىل م�س��تويات
متقدم��ة يف عملياته��ا الت�ش��غيلية قب��ل نهاي��ة ع��ام
 ..2020و�أ�ض��اف �أن هن��اك بع���ض ال�صعوب��ة
يف التعام��ل م��ع بع���ض ال��دول بالن�س��بة للإج��راءات
وت�ش��غيل الرح�لات خ�لال اجلائح��ة ،م�ش�ير ًا �إىل
�أن االتفاقي��ات الثنائي��ة تغ�يرت و�أ�صبح��ت ب�ش��كل
خمتل��ف يف ظ��ل الظ��روف احلالي��ة.
وبخ�صو���ص جدول��ة ال�صفق��ات الت��ي وقعته��ا
"ط�يران الإم��ارات" م��ع �ش��ركات الت�صني��ع ،ق��ال
�س��موه �إن��ه لي���س م��ن ال�س��هولة تعدي��ل االتفاقي��ات
يف �إط��ار زمن��ي ق�ص�ير ..و�أ�ض��اف �أن املناق�ش��ات
م�س��تمرة م��ع �ش��ركات الط�يران �س��واء م��ع (بوينغ)
�أو (�إيربا���ص) ،م�ش�ير ًا �إىل �أن "ط�يران الإمارات"
تقيم با�ستمرار متطلبات �أ�سطولها من الطائرات.
وتاب��ع �س��مو ال�ش��يخ �أحم��د ب��ن �س��عيد �آل مكت��وم:
نتطلع �إىل زيادة يف عدد املمرات الآمنة بني الدول
والت��ي ت�س��اعد عل��ى انتعا���ش احلرك��ة املوج��ودة،
الفت � ًا �إىل �أن كل ه��ذه اخلط��وات �ست�س��هم يف
النهاية يف دعم قطاع النقل اجلوي .و�أ�ش��ار �س��موه
�إىل ت�أث�ير القي��ود عل��ى حرك��ة ال�س��فر ،م�ؤك��د ًا �أن
جمي��ع الأ�س��واق تعت�بر حيوي��ة بالن�س��بة لـ"ط�يران
الإم��ارات" ..وذك��ر �س��موه �أن��ه م��ن ال�صع��ب التنب��ؤ

مبوع��د ع��ودة قط��اع الط�يران �إىل م�س��تويات م��ا
قب��ل اجلائح��ة ب�س��بب التغريات امل�س��تمرة ،متوقع ًا
زيادة تدريجية يف احلركة خالل الأ�ش��هر املقبلة.
و�أكد �سموه �أن املالءة املالية لـ"طريان الإمارات"
جي��دة حت��ى الآن ،لك��ن ذل��ك يعتم��د عل��ى الف�ترة
املقبل��ة وحج��م ال�س��يولة يف قط��اع ال�س��فر ..وع��ن
ح�صول "طريان الإمارات" على دعم من املالك،
ق��ال �س��موه �إن ه��ذا الدع��م داخ��ل يف ر�أ���س م��ال
ال�ش��ركة وه��و يعت�بر �أول دع��م تطلب��ه الناقل��ة م��ن
املال��ك من��ذ ت�أ�سي�س��ها ع��ام  ،1985م�ش�ير ًا
�إىل �أن معظ��م �ش��ركات الط�يران ح��ول الع��امل
جل��أت �إىل تلق��ي دع��م من احلكوم��ات خالل فرتة
اجلائح��ة ..وبخ�صو���ص �ض��خ �س��يولة جدي��دة يف
ر�أ�س املال ،قال �سموه :نت�شاور دائم ًا مع احلكومة
بالن�س��بة له��ذه املو�ضوع��ات الفت� ًا يف الوق��ت نف�س��ه
�إىل �أهمي��ة قط��اع الط�يران يف دع��م االقت�ص��اد..

وق��ال �س��موه �إن "ط�يران الإمارات"داع��م رئي���س
ملعر���ض �إك�س��بو  2020دب��ي ،حي��ث �ست�س��عى
لتوفري جميع الت�سهيالت يف �إطار جلب �أكرب عدد
م��ن ال��زوار حل�ض��ور فعالي��ات املعر���ض عل��ى م��دار
�س��تة �أ�ش��هر ،م�ؤك��د ًا :نح��ن عل��ى �أمت اال�س��تعداد
الفتت��اح املعر���ض ال��دويل يف الأول م��ن �أكتوب��ر
املقب��ل ،وال��ذي �سي�س��هم بال �ش��ك يف قطاع ال�س��فر
واالقت�ص��اد والقط��اع الفندق��ي ب�ش��كل �إيجاب��ي.
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"طيران اإلمارات" و"فالي دبي" توفران
مزيدًا من الخيارات عبر  168وجهة مشتركة
�أك��دت �ش��ركة ط�يران الإم��ارات �أن��ه م��ن املنتظ��ر
�أن تغط��ي �ش��بكة اخلط��وط امل�ش�تركة ل�ش��ركتي
"ط�يران الإم��ارات" و"ف�لاي دب��ي"  168وجه��ة
بحل��ول نهاي��ة ماي��و  ،2021م��ا يوف��ر للمتعامل�ين
مزي��د ًا م��ن اخلي��ارات لل�س��فر براح��ة و�س��هولة
و�سال�س��ة ..و�أف��اد بي��ان ب�أن��ه من��ذ �إع��ادة تفعي��ل
�ش��راكتهما اال�س�تراتيجية ،القائمة على امل�ش��اركة
بالرم��ز ،يف �أوائ��ل �س��بتمرب � ،2020س��افر نح��و
� 500أل��ف متعام��ل عل��ى ال�ش��بكة امل�ش�تركة ب�ين
"ط�يران الإمارات"و"ف�لاي دب��ي" ،م�س��تفيدين
م��ن اجل��داول الزمني��ة واخلي��ارات املو�س��عة،
ونق��ل الأمتع��ة ع�بر دب��ي بتذك��رة واح��دة ،يف م��ا
ت�ش��مل �أف�ض��ل الوجه��ات املحج��وزة م��ن خ�لال
اتفاقي��ة الرم��ز امل�ش�ترك ك ًال م��ن :كاب��ول،
كامتان��دو ،كيي��ف ،املالدي��ف ،وزجنب��ار.

تواصل النمو

وق��ال �س��مو ال�ش��يخ �أحم��د ب��ن �س��عيد �آل مكت��وم،
الرئي���س الأعل��ى الرئي���س التنفي��ذي لـ"ط�يران
الإم��ارات" واملجموع��ة ورئي���س "ف�لاي دب��ي"� ،إن
ال�ش��راكة ب�ين "ط�يران الإم��ارات" و"ف�لاي دب��ي"
توا�ص��ل منوه��ا ّ
باط��راد ،لتزوي��د امل�س��افرين

ب�س��فر �أف�ض��ل �إىل دب��ي وعربه��ا �إىل �ش��بكة عاملي��ة وجهات مشتركة

وا�س��عة النطاق ..و�أ�ضاف �س��موه :ن�ش��هد ا�ستجابة
قوي��ة م��ن املتعامل�ين ،م��ا ي�ش��جعنا عل��ى االرتق��اء
بال�ش��راكة �إىل امل�س��توى الت��ايل م��ن خ�لال م � ّد
اخلدم��ات �إىل وجه��ات جدي��دة .كم��ا �أن التع��اون
الوثي��ق ب�ين (ط�يران الإم��ارات) و(ف�لاي
دب��ي) ينعك���س �إيجاب� ًا عل��ى دب��ي مرك��ز ًا للأعم��ال
والرتفي��ه والط�يران..
و�أك��د �س��موه �أن��ه م��ع تعزي��ز االت�ص��ال وتدف��ق
امل�س��افرين ع�بر ال�ش��بكة امل�ش�تركة ،ف ��إن دب��ي
توا�صل الرتحيب بزوارها من جميع �أنحاء العامل
ب�أم��ان ،معرب� ًا ع��ن ثقت��ه ب��أن الناقلت�ين �س��تعيدان
بناء �شبكتيهما ب�صورة �أف�ضل وهما تخطوان على
درب التع��ايف.

وفق � ًا للبي��ان ،ف�إن��ه ميك��ن ملتعاملي"ط�يران
الإم��ارات" الآن متابع��ة �س��فرهم ب�سال�س��ة �إىل
 56وجه��ة عل��ى �ش��بكة "ف�لاي دب��ي" ع�بر مط��ار
دب��ي ال��دويل ،كم��ا ي�س��تطيع ركاب "ف�لاي دب��ي"
الو�ص��ول �إىل  82وجه��ة لـ"ط�يران الإم��ارات"
كم��ا ميك��ن للمتعامل�ين �أي�ض � ًا اال�س��تفادة م��ن
اجل��دول املع��زز ال��ذي يغط��ي  30وجه��ة م�ش�تركة
للناقلت�ين ..وق��د �أعلن��ت "ف�لاي دب��ي" �أخ�ير ًا ع��ن
ا�س��تئناف رحالته��ا �إىل  12وجه��ة يف رو�س��يا،
و�إىل خم���س م��دن يف �إي��ران� ،إ�ضاف��ة �إىل رح�لات
�إىل وجه��ات مو�س��مية يف كل م��ن جورجي��ا ،تركي��ا
واجلبل الأ�سود ،مع توقعات بالإعالن عن وجهات
�أخ��رى يف الأ�ش��هر املقبل��ة.

مصدر" و"تاليري انرجيا" تطوران محطة للطاقة الشمسية
الكهروضوئية في اليونان
�أعلن��ت كل م��ن �ش��ركة �أبوظب��ي لطاق��ة امل�س��تقبل
م�ص��در �إح��دى ال�ش��ركات الرائ��دة عاملي� ًا يف جم��ال
الطاق��ة املتج��ددة وتال�يري انرجي��ا الت��ي ت�س��تثمر
يف م�ش��اريع طاق��ة ال�شم���س والري��اح عل��ى م�س��توى
املرافق اخلدمية اتفاقهما على تطوير حمطة طاقة

�شم�س��ية كهرو�ضوئي��ة با�س��تطاعة  65ميج��اواط
يف اليون��ان م��ن خ�لال �ش��ركة "م�ص��در -تال�يري
جرني�ش��ن ..ومت الإع�لان ع��ن ه��ذه االتفاقي��ة م��ن
خ�لال مرا�س��م توقي��ع �أقيم��ت افرتا�ضي ًا مب�ش��اركة
�س��عادة ديوني�سو���س زوي���س �س��فري اجلمهوري��ة

اليوناني��ة ل��دى الدول��ة و�س��عادة �س��ليمان حام��د
�س��امل املزروع��ي �س��فري الدول��ة ل��دى اليون��ان.
ويع��د ه��ذا امل�ش��روع �أول ا�س��تثمارات "م�ص��در"
يف ال�س��وق اليوناني��ة و�س��وف تت��وىل م�ص��در-
-تال�يري جرني�ش��ن مهم��ة تطوي��ر امل�ش��روع

بالتع��اون م��ع �ش��ركاء حملي�ين هم��ا جمموع��ة
"كون�ستانتاكوبولو���س" و�ش��ركة "�أوتوهيال���س"..
و�أع��رب �س��عادة ديوني�سيو���س زيو���س ع��ن
�س��عادته بتوقي��ع ه��ذه االتفاقي��ة ب�ين اثنت�ين م��ن
ال�ش��ركات اليوناني��ة الب��ارزة وهم��ا جمموع��ة
"كون�ستانتاكوبولو���س" و�ش��ركة "�أوتوهيال���س"،
وال�ش��ركة الت��ي مت ت�أ�سي�س��ها ب�ش��كل م�ش�ترك ب�ين
كل م��ن "م�ص��در" ،ال�ش��ركة الإماراتي��ة الرائ��دة
يف جم��ال الطاق��ة املتج��ددة ،و�ش��رك ة "تال�ير�ي
انرجي��ا"� ،إح��دى ال�ش��ركات الب��ارزة عاملي � ًايف جم��ال الطاق��ة النظيف��ة ،وذل��ك به��دف تطوير
حمط��ة طاق��ة �شم�س��ية كهرو�ضوئي��ة يف اليون��ان.
وتوج��ه �س��عادته بالتهنئ��ة لل�ش��ركاء يف ه��ذا
امل�ش��روع ،وخ���ص بالتهنئة �ش��ركة "م�صدر" الذي
ميث��ل ه��ذا امل�ش��روع �أول ا�س��تثمار له��ا يف قط��اع
الطاق��ة املتج��ددة اليون��اين..
و�أع��رب ع��ن �أمل��ه ب ��أن مته��د ه��ذه االتفاقي��ة
الطري��ق �أم��ام "م�ص��در" وغريه��ا م��ن ال�ش��ركات
الإماراتي��ة م��ن �أج��ل املزي��د م��ن اال�س��تثمارات يف
ال�س��وق اليوناني��ة.
م��ن جهت��ه ،ق��ال �س��عادة �س��ليمان حام��د �س��امل
املزروعي :متثل اتفاقية اليوم خطوة مهمة ت�سهم
يف توطي��د العالق��ات طويل��ة الأم��د الت��ي جتمع بني
جمهوري��ة اليون��ان والإم��ارات العربي��ة املتح��دة
..ونحن فخورون بامل�ساهمة يف دعم جهود الدولة
للحد من التغري املناخي وتبعاته ال�سلبية وحتقيق
اله��دف املن�ش��ود املتمث��ل يف �إنت��اج  35باملائ��ة م��ن
مزي��ج الطاق��ة م��ن م�ص��ادر متج��ددة بحل��ول ع��ام
.."2030
و�أ�ض��اف :نتطل��ع �إىل تعزي��ز العالق��ات الثنائي��ة
ب�ين البلدي��ن م��ن خ�لال تو�س��يع نط��اق التع��اون
بينهم��ا يف امل�س��تقبل القري��ب.
ويق��ع امل�ش��روع يف منطق��ة فيوتي��ا عل��ى بع��د 65
كيلوم�تر ًا تقريب��ا �ش��مال العا�صم��ة اليوناني��ة
�أثين��ا ،وق��د مت �إح��راز مراح��ل متقدم��ة م��ن
امل�شروع ،ومن املتوقع ا�ستكمال عمليات البناء يف
ع��ام .. 2023
وم��ن املق��رر �أن يت��م �إدراج امل�ش��روع �ضم��ن خط��ط
م��زادات التعرف��ة ح�س��ب التغذي��ة يف اليون��ان يف

�أواخ��ر ع��ام .2021
وق��ال حمم��د جمي��ل الرحم��ي ،الرئي���س التنفي��ذي
ل�ش��ركة م�ص��در" :تزامن��ا م��ع احتفالن��ا مب��رور
خم�س��ة ع�ش��ر عام� ًا عل��ى ت�أ�سي���س �ش��ركة م�ص��در
ودخولها قطاع الطاقة املتجددة ،نفخر بامل�شاركة
يف ه��ذا امل�ش��روع ال��ذي ميث��ل �أول ا�س��تثمار لن��ا يف
ال�س��وق اليوناني��ة وخط��وة جدي��دة باجت��اه تو�س��يع
حمفظ��ة م�ش��اريع �ش��ركة م�ص��در ح��ول الع��امل
ونتطل��ع �إىل التع��اون م��ع �ش��ركائنا وت�س��خري
خربتن��ا العاملي��ة يف جم��ال الطاق��ة النظيفة لدعم
م�س��اعي اليون��ان لتنوي��ع م�ص��ادر الطاق��ة ،وهو ما
ي�س��هم بالت��ايل يف تعزي��ز اجله��ود الرامي��ة �إىل
حتقي��ق �أهدافن��ا امل�ش�تركة يف احل��د م��ن التغ�ير
املناخ��ي.
م��ن جهت��ه� ،ش��دد كاي رينت��اال ،مدي��ر ع��ام تالريي
انرجيا ،على �أهمية هذا امل�شروع الذي يقع �ضمن
�إح��دى الأ�س��واق الرئي�س��ية الت��ي يغطيه��ا �صن��دوق
تال�يري الث��اين مل�ش��اريع طاق��ة ال�شم���س والري��اح،
وال��ذي ي�أت��ي �أي�ض � ًا ثم��رة التع��اون القائ��م ب�ين
تال�يري انرجي��ا وم�ص��در ..م�ش�ير ًا �إىل �أن حمط��ة
الطاق��ة ال�شم�س��ية الكهرو�ضوئي��ة �س��وف تول��د
عن��د ا�س��تكمالها  100جيج��اواط �س��اعي م��ن
الكهرب��اء �س��نوي ًا..
وق��ال ايفتيكيو���س فا�سيالكي���س الرئي���س
التنفيذي ل�شركة �أوتوهيال�س :نحن فخورون ب�أول
ا�س��ثتمار ل�ش��ركة �أوتوهيال���س يف جم��ال الطاق��ة
املتج��ددة والتع��اون م��ع �ش��ركاء حملي�ين ودولي�ين

مرموق�ين وميتلك��ون خ�برات مهم��ة يف جم��ال
تطوير م�ش��اريع الطاقة ال�شم�س��ية الكهرو�ضوئية.
ووفق� ًا خلطته��ا الوطني��ة للطاق��ة واملن��اخ ،ته��دف
اليون��ان �إىل تولي��د  35باملائ��ة م��ن طاقته��ا
م��ن م�ص��ادر متج��ددة بحل��ول ع��ام 2030
 ..وت�س��تهدف اخلط��ة �أي�ض � ًا �إنت��اج �أك�ثر م��ن
 60باملائ��ة م��ن ا�س��تهالك الكهرب��اء يف الب�لاد
باالعتم��اد عل��ى م�ص��ادر طاق��ة متج��ددة بحل��ول
نف���س الع��ام ،وه��ي �ضع��ف الن�س��بة احلالي��ة..
وكان قد مت الإعالن عن ت�أ�سي���س �ش��ركة م�صدر-
تالريي جرني�شن ،امل�شروع امل�شرتك بني م�صدروتال�يري ،خ�لال �أ�س��بوع �أبوظب��ي لال�س��تدامة
 ،2019وتخت���ص ال�ش��ركة يف تطوي��ر م�ش��اريع
الطاقة املتجددة يف و�س��ط و�ش��رق وجنوب �أوروبا.
وقام��ت م�ص��در بال�ش��راكة م��ع �صنادي��ق تديره��ا
تال�يري انرجي��ا باال�س��تثمار يف حمطة �/ش��يبوك/
لطاق��ة الري��اح با�س��تطاعة  158ميج��اواط
يف �صربي��ا ،كم��ا ق��ام الطرف��ان باال�س��تحواذ عل��ى
ح�ص���ص بن�س��بة  50يف املائ��ة ل��كل منهم��ا يف
حمطت��ي طاق��ة ري��اح يف بولن��دا ،وهم��ا حمط��ة
"م�لاوا" با�س��تطاعة  37.4ميج��اواط وحمط��ة
كراجي��وا با�س��تطاعة  14ميج��اواط..
وعل��ى م�س��توى منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط ،قام��ت
ال�ش��ركتان �أي�ض� ًا بتطوي��ر وت�ش��ييد حمط��ة بينون��ة
للطاق��ة ال�شم�س��ية با�س��تطاعة  200ميج��اواط،
�أك�بر حمط��ة طاق��ة �شم�س��ية يف موق��ع واح��د
ب��الأردن.
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أدنوك" تستثمر 1.16
مليار درهم لربط اآلبار
الذكية في حقل "بوحصا"

�أك��د �س��مو ال�ش��يخ �أحم��د ب��ن �س��عيد �آل مكت��وم رئي���س هيئ��ة دب��ي للط�يران امل��دين الرئي���س
الأعل��ى الرئي���س التنفي��ذي لط�يران الإم��ارات واملجموع��ة ،اال�س��تعداد لإع�لان من يلخف
تي��م كالرك ..ولف��ت �س��موه يف ت�صريح��ات لل�صحفيني على هام���ش معر�ض �س��وق ال�س��فر
العرب��ي� ،إىل كف��اءات داخلي��ة مر�ش��حة خلالف��ة كالرك.ونقل��ت "بلومب�يرغ" ع��ن �س��مو
ال�ش��يخ �أحم��د ب��ن �س��عيد �آل مكت��وم ،رئي���س هيئة دب��ي للطريان والرئي���س الأعلى ملجموعة
طريان الإمارات ورئي���س �ش��ركة "فالي دبي" قوله ،رد ًا على �س��ؤال� :إن ال�ش��ركة منفتحة
عل��ى ترقي��ة ع��ادل ر�ض��ا ،الرئي���س التنفي��ذي للعملي��ات �أو غيث الغيث ،الرئي���س التنفيذي
ل�ـ "ف�لاي دب��ي" ل�ش��غل املن�ص��ب� ،إال �أن �س��موه �أمل��ح كذل��ك �إىل �أنهم��ا لي�س��ا الوحيدي��ن
املر�ش��حني ،قائ� ً
لا �إن هن��اك مر�ش��حني جيدي��ن ج��د ًا يف الناقل��ة الإماراتي��ة وعندم��ا ُ�س��ئل
عم��ن كان يق�ص��د� ،أج��اب �س��موه�" :س��تعرفون عندم��ا يح�ين الوق��ت املنا�س��ب ..وكان م��ن
املق��رر �أن يتقاع��د كالرك 71 ،عام � ًا ،يف يوني��و  ،2020لكن��ه بق��ي للم�س��اعدة عل��ى
�إدارة ط�يران الإم��ارات خ�لال جائح��ة فريو���س "كورونا".

شراكة بين "أبوظبي اإلسالمي" و"إف آي إس" لتحديث
خدمــات الدفع الرقمية
�أب��رم م�ص��رف �أبوظب��ي الإ�س�لامي� ،ش��راكة
م��ع "�إف �آي �إ���س" ( ،)FISامل��زود العامل��ي
للحل��ول التقنية ،لتحدي��ث خدمات الدفع الرقمية
وتق��دمي خدم��ة الدف��ع الف��وري لعمالئ��ه ..ويه��دف
امل�ص��رف م��ن خ�لال ه��ذه اخلط��وة �إىل تو�س��يع
جمموع��ة خدم��ات الدف��ع التي يقدمها وتب�س��يطها
م��ن خ�لال نط��اق الدف��ع املفت��وح م��ن �إف �آي �إ���س
وه��و بني��ة حتتية مبتكرة للمدفوعات� ..إذ �س��يعمل
نط��اق الدف��ع املفت��وح عل��ى توحي��د عملي��ات الدف��ع
يف م�ص��رف �أبوظب��ي الإ�س�لامي وحتديثه��ا ،مم��ا
ي�س��هل تنفي��ذ عملي��ات الدف��ع م��ن بدايته��ا �إىل
نهايته��ا ،م��ع تقلي��ل تكالي��ف معاجل��ة الدف��ع،
وحتديث املعاجلة املبا�شرة ،واالمتثال للمتطلبات
التنظيمي��ة املتغ�يرة ..و�س��يدعم نط��اق الدف��ع
املفت��وح جمي��ع خدم��ات الدف��ع والأنظم��ة الت��ي
يوفره��ا امل�صرف.وق��ال فيلي��ب كين��ج ،الرئي���س
العامل��ي لقط��اع اخلدم��ات امل�صرفي��ة للأف��راد يف

م�ص��رف �أبوظب��ي الإ�س�لامي� :س��نكون قادري��ن
من خالل �ش��راكتنا مع (�إف �آي �إ���س) على توفري
جترب��ة دف��ع فوري��ة مب�س��طة لعمالئن��ا� ،أي �أنه��م
�سي�س��تطيعون �إج��راء جميع �أن��واع التحويالت عرب
�أي قن��اة م��ن قن��وات م�صرف �أبوظبي الإ�س�لامي،
و�س��يتم �إبالغه��م مبا�ش��رة خ�لال مراح��ل الدفع..
تتما�ش��ى ه��ذه ال�ش��راكة م��ع جهودن��ا امل�س��تمرة
ال�س��تثمار وتطوي��ر حل��ول م�صرفي��ة رقمية جديدة
تق��دم جترب��ة ب�س��يطة ومريح��ة لعمالئنا.وق��ال
فيك��رام �س��وري ،املدي��ر الإداري ملجموع��ة "�إف
�آي �إ���س" يف ال�ش��رق الأو�س��ط و�إفريقي��ا :ين�ض��م
م�ص��رف �أبوظب��ي الإ�س�لامي �إىل قائم��ة متزاي��دة
م��ن امل�ؤ�س�س��ات الت��ي ت�س��تفيد م��ن الوظائ��ف الت��ي
تقدمه��ا (�إف �آي �إ���س) م��ن خ�لال نط��اق الدف��ع

املفت��وح ..ي�س��عدنا العم��ل م��ع امل�ص��رف لتحدي��ث
بنيت��ه التحتي��ة للمدفوع��ات بتقني��ة حديث��ة ومرن��ة
�س��تدعم من��وه امل�ستمر.و�س��جل م�ص��رف �أبوظب��ي
الإ�س�لامي م�س��تويات مرتفع��ة م��ن ا�س��تعمال
اخلدم��ات امل�صرفي��ة للأف��راد وال�ش��ركات خ�لال
ع��ام  ،2020وين�ش��ط م��ا يق��رب م��ن 78%
م��ن �إجم��ايل عم�لاء امل�ص��رف م��ن الأف��راد
عل��ى القن��وات الرقمي��ة ،وتنج��ز حالي � ًا 94%
م��ن املعام�لات املالي��ة للأف��راد ،مب��ا يف ذل��ك
املدفوع��ات والتحوي�لات املالي��ة ،ع�بر قن��وات
امل�ص��رف الرقمي��ة .و�س��يوا�صل امل�ص��رف تطوي��ر
م�شاريعه للمرحلة التالية من رحلته الرقمية ،مبا
يف ذل��ك تو�س��يع نط��اق حلول��ه ومنتجات��ه و�إط�لاق
مي��زات جدي��دة عل��ى تطبيق��ه.

�أعلن��ت �ش��ركة ب�ترول �أبوظب��ي الوطني��ة "�أدن��وك"
ع��ن تنفي��ذ ا�س��تثمار بقيم��ة  1.16ملي��ار دره��م
" 318ملي��ون دوالر" لرب��ط الآب��ار الذكي��ة الت��ي
مت حفره��ا م�ؤخ��ر ًا مبن�ش ��آت الإنت��اج الرئي�س��ية يف
حق��ل "بوح�ص��ا"� ،أك�بر احلق��ول الربي��ة يف �إم��ارة
�أبوظب��ي يف �س��عيها ال�س��تدامة ال�س��عة الإنتاجي��ة
للحق��ل البالغ��ة � 650أل��ف برمي��ل يومي � ًا..
وي�أت��ي تنفي��ذ اال�س��تثمار ع��ن طري��ق عق��د للأعمال
الهند�س��ية وامل�ش�تريات والت�ش��ييد / EPC/
قام��ت برت�س��يته "�أدن��وك الربي��ة" �إح��دى
�ش��ركات جمموع��ة �أدن��وك ،يف �ش��كل حزمت�ين ،مت
تر�س��ية احلزم��ة " "1بقيم��ة  582ملي��ون
دره��م " 158.6ملي��ون دوالر" عل��ى �ش��ركة "
ت�ش��اينا برتولي��وم باي��ب الي��ن اجنينريي��ج "  ،فيم��ا
مت��ت تر�س��ية احلزم��ة " "2بقيم��ة 583.9
ملي��ون دره��م " 159.1دوالر عل��ى �ش��ركة
روب��وت ا�س��تون املح��دودة ..وي�س��ري العق��دان مل��دة
ث�لاث �س��نوات ،م��ع خي��ار التمدي��د مل��دة عام�ين
�آخري��ن.
ومت��ت تر�س��ية العق��د عق��ب عملي��ة مناق�ص��ة
ات�س��مت بالدق��ة والتناف�س��ية مب��ا ي�ضم��ن �إع��ادة
توجي��ه �أك�ثر م��ن  50%م��ن قيم��ة احلزمت�ين
�إىل االقت�ص��اد املحل��ي متا�ش��ي ًا م��ع برنام��ج �أدن��وك
لتعزي��ز القيم��ة املحلي��ة امل�ضاف��ة مم��ا ي�ؤك��د التزام
ال�ش��ركة وتركيزه��ا الدائ��م عل��ى تنفي��ذ برناجمه��ا
لتعزيز القيمة املحلية امل�ضافة يف �س��عيها امل�س��تمر
لتنفي��ذ ا�س�تراتيجتها املتكامل��ة .2030
وق��ال يا�س��ر �س��عيد املزروع��ي ،الرئي���س التنفي��ذي
لدائرة اال�ست�ش��كاف والتطوي��ر والإنتاج يف �أدنوك:
ُيثل تر�سية عقدي الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات
والت�ش��ييد دلي� ً
لا عل��ى �س��عي �أدن��وك الدائم للتو�س��ع

يف ا�س��تخدام التكنولوجي��ا احلديث��ة وتطبيقاته��ا
يف خمتل��ف مراح��ل وجوان��ب القط��اع ،مث��ل الآب��ار
الذكية التي تتيح قدرات متطورة للتحكم عن ُبعد
به��دف االرتق��اء ب��الأداء وتعزي��ز كف��اءة العملي��ات
الت�شغيلية لتحقيق قيمة �إ�ضافية من جميع �أ�صول
وموارد ال�ش��ركة.
و�أ�ض��اف :ي�ؤك��د تر�س��ية هذي��ن العقدي��ن �س��عي
�أدن��وك الدائ��م لتحقي��ق �أهدافه��ا اال�س�تراتيجية
التي ت�شمل رفع ال�سعة الإنتاجية من النفط اخلام
وزي��ادة الربحي��ة والعائد االقت�صادي من �أعمالها
يف جم��ال اال�ستك�ش��اف والتطوي��ر والإنت��اج،
حي��ث �س��يتم �إع��ادة توجي��ه �أك�ثر م��ن ن�ص��ف قيم��ة
العق��د �إىل االقت�ص��اد املحل��ي م��ن خ�لال برنام��ج
�أدن��وك لتعزي��ز القيم��ة املحلي��ة امل�ضاف��ة ،مم��ا
ي�س��هم يف خل��ق وتعزي��ز القيم��ة لدول��ة الإم��ارات
ودع��م من��و وتط��ور ال�ش��ركات املحلي��ة وحتفي��ز
التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة يف الدول��ة"..
ومبوج��ب العق��د� ،س��يتم تركيب��ب م��ا ي�ص��ل �إىل
 260بئ��ر ًا ذكي��ة تقليدي��ة وغ�ير تقليدي��ة تتي��ح
التحك��م يف العملي��ات ع��ن ُبع��د.
و�س��تكون الرواب��ط الت��ي �س��يتم تركيبه��ا
خمتلف��ة ع��ن �أدوات الرب��ط التقليدي��ة الت��ي كان��ت
ت�ستخدمها "�أدنوك الربية" �سابق ًا ،حيث �سيقوم
املقاول��ون ب�ش��راء وتوف�ير جمي��ع املع��دات املطلوب��ة
م�س��بق ًا مم��ا يتي��ح �س��رعة االنته��اء م��ن عملي��ات
ت�شييد وت�سليم الآبار ..ومتا�شي ًا مع معايري �أدنوك
للتقيي��م التج��اري ال�ش��امل للعرو���ض واملناق�ص��ات
والت��ي ت�ش��مل بن��د ًا خا�ص� ًا لتعزي��ز القيم��ة املحلي��ة
امل�ضاف��ة ،قام��ت �أدن��وك بدرا�س��ة م��دى م�س��اهمة
العق��ود املقدم��ة م��ن ال�ش��ركات يف تعزي��ز القيم��ة
املحلي��ة امل�ضاف��ة يف خمتل��ف مراح��ل التنفي��ذ.

وته��دف ه��ذه الآلي��ة لتقيي��م العرو���ض
واملناق�ص��ات �إىل دع��م التع��اون ب�ين ال�ش��ركات
املحلي��ة والدولي��ة وتوف�ير املزي��د م��ن الفر���ص
�أم��ام ال�ش��ركات املحلي��ة للم�س��اهمة يف حتفي��ز
التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة يف الدول��ة
وتوف�ير وظائ��ف يف القط��اع اخلا���ص للمواطن�ين.
ويعط��ي العر�ض��ان الفائ��زان يف املناق�صة الأولوية
يف توف�ير م��واد امل�ش��روع م��ن م�ص��ادر داخ��ل
دول��ة الإم��ارات ،وا�س��تخدام موردي��ن وم�صنع�ين
حملي�ين ،وكوادر ب�ش��رية حملية.وكانت �أدنوك قد
�أر�س��ت يف ع��ام  ،2018عق��د ًا لتنفي��ذ م�ش��روع
التطويراملتكام��ل حلق��ل بوح�ص��ا وال��ذي يه��دف
لرف��ع ال�س��عة الإنتاجي��ة للحق��ل �إىل � 650أل��ف
برمي��ل يومي� ًا واحلف��اظ عل��ى الإنت��اج طويل الأجل
وذل��ك متا�ش��ي ًا م��ع ا�س�تراتيجيتها لرف��ع �س��عتها
الإنتاجي��ة م��ن النفط اخلام �إىل  5ماليني برميل
يومي � ًا بحل��ول ع��ام  ..2030وت�س��تفيد تر�س��ية
ه��ذا العق��د م��ن التق��دم الكب�ير ال��ذي مت �إح��رازه
حت��ى الآن يف م�ش��روع التطوي��ر املتكام��ل كم��ا
ي�س��هم يف متك�ين "�أدن��وك الربي��ة" ،ال�ش��ركة الت��ي
تديراحلق��ل ،م��ن تعزي��ز وزي��ادة القيم��ة ..ويعت�بر
حق��ل بوح�ص��ا ،الواق��ع عل��ى بع��د  200كيلوم�تر
جن��وب مدين��ة �أبوظب��ي ،واح��د ًا م��ن �أق��دم حق��ول
النف��ط يف �أبوظب��ي ،حي��ث ب��د�أت عملي��ات الإنت��اج
م��ن ه��ذا احلق��ل يف ع��ام 1965

91-90

 72مليار درهم الدخل الشامل لـ" مبادلة" في 2020
ارتف��ع �إجم��ايل الدخ��ل ال�ش��امل ل�ش��ركة مبادل��ة
لال�س��تثمار يف ع��ام � 2020إىل  72ملي��ار
دره��م باملقارن��ة م��ع  53ملي��ار دره��م يف ع��ام
 ..2019ويع��د ه��ذا �أك�بر دخ��ل �س��نوي �إجم��ايل
يف تاري��خ ال�ش��ركة ،وق��د �س��اهمت في��ه ع��دة عوام��ل
من �أهمها منو حمفظة الأ�س��هم ،و�أداء ال�صناديق
اال�س��تثمارية التابع��ة لها ،ومن��و �أ�صولها يف خمتلف
قطاع��ات الأعم��ال وفق��ا للنتائ��ج املالي��ة للمجموعة
ال�صادرة م�ؤخر ًا ..و�س��اهم يف هذا الأداء ،التوجه
اال�س�تراتيجي لل�ش��ركة نح��و زي��ادة اال�س��تثمار يف
قطاع��ات ت�ش��هد من��و ًا قوي � ًا ،مث��ل التكنولوجي��ا
وعل��وم احلي��اة وال�س��لع اال�س��تهالكية ،وذل��ك م��ن
خ�لال ا�س��تثمارات مبا�ش��رة و�ش��راكات م��ع نخب��ة
م��ن ال�ش��ركات املتخ�ص�ص��ة يف �إدارة ال�صنادي��ق
اال�س��تثمارية.
ولعب��ت اال�س��تثمارات خ�لال ع��ام 2020
دور ًا مهم � ًا يف تعزي��ز ه��ذه اال�س�تراتيجية،
وم��ن بينه��ا اتفاقي��ات ا�س��تثمار طويل��ة امل��دى يف
جم��ال التكنولوجي��ا م��ع �ش��ركة �س��يلفر لي��ك ،ويف
جم��ال عل��وم احلي��اة م��ع ب��ي �س��ي �آي فارم��ا يف
الوالي��ات املتح��دة ،ويف قط��اع ال�س��لع اال�س��تهالكية
واالت�ص��االت م��ع جمموع��ة ريالين���س يف الهن��د،
�إىل جانب توظيف ا�ستثمارات جديدة لدى كل من
�أباك���س بارت�نرز و�س��يتاديل و�آي �س��كويرد كابيت��ال
و�س��ي يف �س��ي.
وق��ال مع��ايل خل��دون خليف��ة املب��ارك ،الع�ض��و

املنت��دب والرئي���س التنفي��ذي ل�ش��ركة مبادل��ة
لال�س��تثمار" :لق��د كان��ت ر�ؤي��ة �صاح��ب ال�س��مو
ال�ش��يخ خليف��ة ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،رئي���س الدول��ة
حفظ��ه اهلل ،وتوجيه��ات �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب
القائ��د الأعل��ى للق��وات امل�س��لحة رئي���س جمل���س
�إدارة ال�ش��ركة ،واملتابع��ة واال�ش��راف احلثي��ث م��ن
�س��مو ال�ش��يخ من�ص��ور ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،نائ��ب
رئي���س جمل���س الوزراء وزير �ش��ؤون الرئا�سة نائب
رئي���س جمل���س �إدارة ال�ش��ركة ،الداف��ع الأك�بر لن��ا
ملواجه��ة حتدي��ات الفرتة ال�س��ابقة ،وامل�ض��ي قدم ًا
يف م�س�يرة التق��دم وامل�س��اهمة يف حتقي��ق املزي��د
م��ن الإجن��ازات.
و�أ�ض��اف :خ�لال الع��ام املا�ض��ي ،ويف الوق��ت ال��ذي
واج��ه في��ه الع��امل تداعي��ات انت�ش��ار وب��اء كوفي��د-
 ،19عملن��ا م��ع �ش��ركائنا يف خمتل��ف القطاع��ات
م��ن �أج��ل تق��دمي الدع��م وامل�س��اندة للمجتمع��ات
الت��ي ت�ض��ررت ب�ش��دة م��ن ه��ذا الوب��اء ،وق��د �أظهر
جمي��ع العامل�ين يف جمموع��ة مبادل��ة درج��ة عالية
م��ن التف��اين واحلر���ص عل��ى تق��دمي ي��د الع��ون
وامل�س��اعدة ،ونح��ن حري�ص��ون عل��ى ا�س��تمرار
جهودن��ا يف ه��ذا املج��ال.
و�أك��د املب��ارك جن��اح مبادل��ة يف جت��اوز التحدي��ات
الت��ي حمله��ا ع��ام  ،2020وق��ال :لق��د جنحن��ا
يف جت��اوز تداعي��ات االنخفا���ض احل��اد ال��ذي
ط��ر�أ عل��ى االقت�ص��اد العامل��ي يف بداي��ة ع��ام

 2020ع�بر زي��ادة اال�س��تثمارات الت��ي مكنتن��ا
م��ن حتقي��ق نتائ��ج و�أرب��اح قيا�س��ية يف نهاي��ة العام
..ووفق � ًا ال�س�تراتيجيتنا طويل��ة الأم��د ،حر�صن��ا
على اال�ستثمار يف القطاعات الواعدة التي حتمل
�إمكان��ات من��و قوي��ة ،ويف �صناديق اال�س��تثمار ذات
الأداء املتمي��ز ..وق��د حق��ق قطاع��ا التكنولوجي��ا
وعل��وم احلي��اة ،على وجه اخل�صو���ص ،منو ًا كبري ًا
خ�لال الع��ام املا�ض��ي ..ون�س��عى لتعزي��ز ح�ضورن��ا
يف ه��ذه املج��االت واملناط��ق اجلغرافي��ة املهم��ة مع
ا�س��تمرار االقت�ص��اد العامل��ي يف التع��ايف.
وب�ص��ورة �إجمالي��ة ال ت��زال دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة والواليات املتحدة �أكرب منطقتني
جغرافيتني ال�ستثمارات مبادلة  ..وقد �شهد العام
 2020توظي��ف ا�س��تثمارات جدي��دة يف الهن��د،
كما ا�س��تثمرت مبادلة �أي�ض ًا من خالل �ش��راكاتها
ال�س��يادية يف كل م��ن فرن�س��ا وال�ص�ين ورو�س��يا..
وبلغ��ت قيم��ة الأ�ص��ول احلالي��ة للمجموع��ة بنهاي��ة
الع��ام  894ملي��ار دره��م ،باملقارن��ة م��ع 853
ملي��ار دره��م يف ع��ام  ..2019م��ن جانب��ه،
قال كارلو�س عبيد ،الرئي�س املايل ل�شركة مبادلة
لال�ستثمار :يعك�س هذا الأداء القوي الذي حققته
مبادل��ة ،املرون��ة العالي��ة الت��ي تتمت��ع به��ا ال�ش��ركة،
كم��ا يعك���س ق��وة ومتان��ة حمفظتن��ا اال�س��تثمارية
املتنوع��ة ..ا�س��تفدنا م��ن انخفا�ض �أ�س��عار الفائدة
خ�لال ع��ام  2020ع�بر تخفي���ض تكلف��ة
االقرتا���ض ومتدي��د �أجل��ه م�س��تفيدين م��ن الطل��ب

الع��ايل م��ن امل�س��تثمرين عل��ى �إ�ص��دارات �س��نداتنا
حي��ث نحتف��ظ بن�س��بة مديوني��ة تع��ادل 9.1%
ونتمت��ع ب�س��يولة قوي��ة يف املرحل��ة احلالي��ة يف �إطار
�س��عينا نح��و حتقي��ق ر�ؤيتن��ا عل��ى امل��دى الطوي��ل.
يف �س��ياق مت�ص��ل ارتفع��ت قيم��ة �أ�ص��ول "مبادل��ة"
�إىل  894ملي��ار دره��م يف ع��ام 2020
باملقارن��ة م��ع  853ملي��ار دره��م يف ع��ام
 2019فيم��ا تت�أل��ف  34%م��ن املحفظ��ة
اال�س��تثمارية ملبادل��ة م��ن ا�س��تثمارات مبا�ش��رة
وغ�ير مبا�ش��رة يف ال�ش��ركات اخلا�ص��ة ،و 29%
منه��ا يف الأ�س��هم املدرج��ة و  14%يف العق��ارات
والبني��ة التحتي��ة� ،إ�ضاف��ة ال�س��تثمارات �أخ��رى..
وحقق��ت "مبادل��ة" يف ع��ام 104 ،2020
ملي��ارات دره��م م��ن خ�لال بي��ع ع��دد م��ن
�أ�صوله��ا اال�س��تثمارية وعوائ��د ا�س��تثماراتها داخ��ل
الدول��ة وخارجه��ا ،وكان م��ن بينه��ا بي��ع 39%
م��ن ح�صته��ا يف "بوريالي���س �إىل �أو �إم يف ،بقيم��ة
 16.7ملي��ار دره��م يف �أك�بر �صفق��ة منف��ردة يف
تاري��خ ال�ش��ركة.
كم��ا وظف��ت مبادل��ة ا�س��تثمارات بقيم��ة 108
ملي��ارات دره��م يف م�ش��اريع جدي��دة ،م��ن بينه��ا"
 4.3ملي��ار دره��م يف �ش��ركة "جي��و"؛ ال�ش��ركة
الرائدة يف قطاع االت�صاالت يف الهند �إ�ضافة �إىل
 2.7ملي��ار دره��م �إمارات��ي يف �ش��ركة �س��يلفر
ليك ،ال�ش��ركة الرائدة عاملي ًا يف جمال اال�س��تثمار
التكنولوج��ي ف�ض�لا ع��ن ا�س��تثمار  3ملي��ارات
دره��م يف �ش��ركة "ريالين���س ريتي��ل"؛ الت��ي تع��د
واحدة من �أ�سرع ال�شركات الهندية منو ًا يف قطاع
التجزئ��ة وال�س��لع اال�س��تهالكية �إ�ضاف��ة �إىل 2.2
ملي��ار دره��م يف �ش��ركة "ب��ي �س��ي �آي فارم��ا"؛
ال�ش��ركة الرائ��دة عاملي � ًا يف جم��ال ال�صناع��ات
الدوائي��ة ..ف�ض�لا ع��ن  7.5ملي��ار دره��م يف
ال�صنادي��ق اال�س��تثمارية التابع��ة ل�ـ �س��ي يف �س��ي،
و"�س��يتاديل" ،و�آي�س��كويرد كابيت��ال و"�أباك���س
بارت�نرز".
كم��ا �أعلن��ت مبادل��ة �أي�ض � ًا ع��ن حتقي��ق عائ��د
تراكم��ي مل��دة خم���س �س��نوات بن�س��بة 9.8٪
اعتب��ار ًا م��ن ع��ام .. 2016وكان��ت ال�ش��ركة
ق��د �أعلن��ت �س��ابق ًا عزمه��ا الب��دء بن�ش��ر مقارن��ات

مرجعي��ة مقاب��ل م�ؤ�ش��رات طويل��ة امل��دى وذل��ك
ب��د ًال ع��ن م�ؤ�ش��رات القيا���س الأخ��رى مث��ل العائ��د
ال�س��نوي �أو �ص��ايف الدخ��ل ال�س��نوي ،والت��ي مل
تع��د تنطب��ق عل��ى مبادل��ة باعتباره��ا م�س��تثمر ًا
عل��ى امل��دى الطوي��ل ..وا�س��تلهام ًا جله��ود القي��ادة
الر�ش��يدة يف دول��ة الإم��ارات ،عمل��ت مبادل��ة جنب ًا
�إىل جن��ب م��ع �ش��ركائها يف �أك�ثر م��ن  50دول��ة
وعرب خمتلف القطاعات االقت�صادية ،ومب�شاركة
فاعل��ة م��ن موظفيها الذين يتج��اوز عددهم املائة
�أل��ف ح��ول الع��امل ملواجه��ة جائح��ة كوفي��د19 -
ان�صب تركيز مبادلة على دعم املجتمعات
..وقد
ّ
املحيط��ة مبناط��ق ا�س��تثماراتها ح��ول الع��امل حيث
�أطلقت حملة #نعمل_نخل�ص ،بهدف تن�س��يق
مبادراته��ا والتعري��ف به��ا من �أج��ل حتقيق الدعم
املن�ش��ود.
وا�ست�ش��عار ًا مل�س ��ؤوليتها نح��و الوط��ن� ،أطلق��ت
مبادل��ة خ�لال الع��ام  2020ع��دد ًا م��ن
املب��ادرات الت��ي ا�س��تهدفت دع��م املجتم��ع حي��ث
ت�ضاف��رت جه��ود �ش��بكة الرعاي��ة ال�صحي��ة التابعة
ملبادل��ة يف توف�ير الرعاي��ة ال�صحي��ة للمر�ض��ى
وم�س��اندة جه��ود الدول��ة يف ظ��ل تل��ك الظ��روف
اال�س��تثنائية ..و�ش��ملت اخلدم��ات املقدم��ة
للمر�ض��ى تق��دمي اال�ست�ش��ارة الطبي��ة ع�بر الهاتف
وبا�س��تخدام تقني��ات االت�ص��ال الأخ��رى وتو�صي��ل
و�صف��ات الأدوي��ة �إىل املن��ازل ،وتق��دمي الرعاي��ة
املنزلي��ة ملر�ض��ى كوفي��د.19 -

و�أبرم��ت �ش��ركة �س�تراتا للت�صني��ع التابع��ة
ملبادل��ة� ،ش��راكة ا�س�تراتيجية م��ع �ش��ركة هانيوي��ل
العاملية ،لإنتاج الكمامات الواقية من نوع N95
يف مراف��ق �س�تراتا مبدين��ة الع�ين ..
ويع��د خ��ط الإنت��اج اجلدي��د وال��ذي دخ��ل مرحل��ة
الإنت��اج ،الأول م��ن نوع��ه يف منطقة اخلليج ،وتبلغ
طاقت��ه الإنتاجي��ة ال�س��نوية �أك�ثر م��ن  30ملي��ون
كمام��ة ..وللم�س��اهمة يف جه��ود اكت�ش��اف
وت�ش��خي�ص فريو���س كوفي��د -19بدول��ة الإم��ارات
�أن�ش ��أت جمموع��ة " "42Gالعاملي��ة الرائ��دة يف
جم��ال التكنولوجيا ،والتي ا�س��تثمرت فيها مبادلة
ع��ام  2020و�ش��ركة "ب��ي ج��ي �آي" الرائ��دة
يف �أبح��اث ال�ش��فرات الوراثي��ة ،خمت�بر ًا يف مدينة
م�صدر ب�أبوظبي ،ي�ستطيع �إجراء ع�شرات الآالف
م��ن االختب��ارات يومي � ًا ،وه��و �أول خمت�بر م��ن
نوع��ه يف الع��امل به��ذا احلج��م خ��ارج ال�ص�ين..
وقام��ت �ش��ركة "الي��اه �س��ات" بتو�س��يع نط��اق
م�س��اهمتها يف مب��ادرة التعلي��م ع��ن بعد من خالل
توف�ير خدم��ة الإنرتن��ت الف�ضائ��ي جمان� ًا للطلب��ة
يف بع���ض املناط��ق الت��ي ال تتواف��ر فيه��ا خدم��ة
الإنرتن��ت العادي��ة داخ��ل الدول��ة ..كم��ا التزم��ت
وح��دة مبادل��ة للعق��ارات والبني��ة التحتي��ة بتوف�ير
حزم��ة دع��م م��ايل بقيم��ة  420ملي��ون دره��م
مل�س��ت�أجري حم�لات التجزئ��ة واملراف��ق ال�س��كنية
واملكتبي��ة ومراف��ق ال�ضياف��ة.
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مبيعات عقارية يف الربع الأول من عام 2021
�س��جلت �ش��ركة �إعم��ار العقاري��ة خ�لال الرب��ع
الأول م��ن ع��ام  2021زي��ادة يف مبيع��ات
العق��ارات اجلماعي��ة بن�س��بة  83%لت�ص��ل �إىل
 7.115ملي��ار دره��م  1.937/ملي��ار
دوالر �أمريك��ي /مقارن��ة مببيع��ات املجموع��ة
العقاري��ة للرب��ع الأول م��ن ع��ام  2020والت��ي
بلغ��ت  3.887ملي��ار دره��م  1.058/ملي��ار
دوالر �أمريك��ي /و كان��ت مبيع��ات العق��ارات �أعل��ى
م��ن الرب��ع الأول م��ن ع��ام  2019بن�س��بة .6%
وبح�س��ب م��ا �أعلنت��ه �ش��ركة �إعم��ار فق��د بلغ��ت
�إي��رادات الرب��ع الأول م��ن ع��ام - 2021
 5.993ملي��ار دره��م �إمارات��ي 1.632/
ملي��ار دوالر �أمريك��ي /بزي��ادة قدره��ا 12%
مقارن��ة ب�إي��رادات الرب��ع الأول لع��ام 2020
البالغ��ة  5.328ملي��ار دره��م �إمارات��ي
 1.451/ملي��ار دوالر �أمريك��ي /و �س��جلت
�إعم��ار �ص��ايف رب��ح ق��دره  657ملي��ون دره��م
 179/ملي��ون دوالر �أمريك��ي /للرب��ع الأول م��ن
ع��ام  2021مقارن��ة ب�ص��ايف رب��ح ق��دره 609
ملي��ون دره��م  166/ملي��ون دوالر �أمريك��ي/
خ�لال نف���س الف�ترة م��ن ع��ام  2020بنمو ن�س��بته
.8 %
وم��ع تراك��م مبيع��ات قوي��ة ي�ص��ل �إىل 41.805
ملي��ار دره��م �إمارات��ي  11.382/ملي��ار
دوالر �أمريك��ي /والت��ي �س��يتم االع�تراف به��ا
ك�إيرادات م�ستقبلية ل�شركة �إعمار العقارية يعك�س
تراكم الأعمال املرتاكمة قوة املركز املايل ل�ش��ركة
�إعم��ار للحف��اظ عل��ى الإي��رادات العالي��ة والربحي��ة
وعائ��د امل�س��اهمني يف امل�س��تقبل املنظ��ور.
وق��ال حمم��د العب��ار م�ؤ�س���س �ش��ركة �إعم��ار
العقاري��ة :باعتباره��ا واح��دة م��ن �أك�ثر الأ�س��واق
ديناميكي��ة ومن � ًوا يف الع��امل ف ��إن مرون��ة �س��وق
العق��ارات يف دب��ي ه��ي �ش��هادة عل��ى التزامه��ا ب��أن
ت�صب��ح واح��دة م��ن �أف�ض��ل امل��دن يف الع��امل ونح��ن
ملتزم��ون بتق��دمي العق��ارات يف الوق��ت املنا�س��ب
وتق��دمي م�ش��اريع �س��كنية ال مثي��ل له��ا تعم��ل عل��ى

الإجم��ايل للرب��ع الأول م��ن عام  2021ما قيمته
 318ملي��ون دره��م �إمارات��ي  87/ملي��ون دوالر
�أمريك��ي /بزي��ادة  169%ع��ن الرب��ع الراب��ع
 2020وحافظ��ت �أ�ص��ول �إعم��ار مول��ز عل��ى
م�س��تويات �إ�ش��غال قوي��ة عن��د .91%
كم��ا �س��جلت من�ص��ة التج��ارة الإلكرتوني��ة للأزياء
و�أ�س��لوب احلي��اة م��ن �إعم��ار مول��ز " من�ش��ي" وه��ي
�ش��ركة تابع��ة مملوك��ة بالكام��ل مبيع��ات بقيم��ة
 258ملي��ون دره��م �إمارات��ي  70/ملي��ون
دوالر �أمريك��ي /للرب��ع الأول م��ن ع��ام 2021

حت�س�ين حي��اة �س��كاننا وزوارن��ا ويف غ�ض��ون ه��ذه
الف�ترة الزمني��ة الق�ص�يرة متكن��ت �إعم��ار م��ن
حتقي��ق نتائ��ج مماثل��ة لع��ام  2019قب��ل �أن
ي�ؤث��ر الوب��اء عل��ى الأعم��ال التجاري��ة عل��ى م�س��توى
الع��امل والنتائ��ج لي�س��ت �صدف��ة �إنها جه��د جماعي
 ..وقام��ت �إعم��ار بت�س��ليم �أك�ثر م��ن 74،500
وح��دة �س��كنية يف دب��ي والأ�س��واق الدولي��ة م��ع �أكرث
م��ن  25،500وح��دة قي��د التطوي��ر حالي��ا
يف الإم��ارات و  11،500وح��دة يف الأ�س��واق
العاملي��ة.
وحقق��ت �ش��ركة �إعم��ار للتطوي��ر ���ش.م.ع /
� /DFM: EMAARDEVش��ركة
تطوير العقارات املبنية للبيع يف الإمارات العربية
املتحدة اململوكة بالأغلبية ل�شركة �إعمار العقارية
مبيع��ات عقاري��ة ف�صلية قوية يف دبي خالل الربع
الأول /م��ن يناي��ر �إىل مار���س /م��ن ع��ام 2021
م�س��جلة زي��ادة قدره��ا  106ل��كل ف��رد� ..س��نت
�إىل  5.904ملي��ار دره��م  1.607/ملي��ار
دوالر �أمريك��ي /مقارن��ة مببيع��ات الرب��ع الأول
م��ن ع��ام  2020البالغ��ة  2.864ملي��ار
دره��م  780/ملي��ون دوالر �أمريك��ي /وحقق��ت
�إعم��ار للتطوي��ر �إي��رادات بلغ��ت  3.848ملي��ار
دره��م �إمارات��ي  1.048/مليار دوالر �أمريكي/
و�ص��ايف �أرب��اح بقيم��ة  781ملي��ون دره��م
�إمارات��ي  213/ملي��ون دوالر �أمريك��ي /والت��ي

من��ت بن�س��بة  26%و  20٪خ�لال الرب��ع الأول
م��ن ع��ام  2020عل��ى الت��وايل.
ووا�صل��ت عملي��ات �إعم��ار الدولي��ة حت�س�ين
نتائجه��ا الت�ش��غيلية و�س��جلت مبيع��ات عقاري��ة
بقيم��ة  1.211ملي��ار دره��م �إمارات��ي 330/
ملي��ون دوالر �أمريك��ي /يف الرب��ع الأول م��ن ع��ام
 2021مقارنة بـ  1.023مليار درهم �إماراتي
 279/ملي��ون دوالر �أمريك��ي /يف الرب��ع الأول
م��ن ع��ام  2020و  764ملي��ون دره��م �إمارات��ي
 208/مالي�ين دوالر �أمريك��ي /يف الرب��ع الأول
م��ن ع��ام  2019من��و بن�س��بة  18يف املائ��ة
مقارن��ة بع��ام  2020و  59يف املائ��ة مقارن��ة
بع��ام  2019وه��ذا ي�س��لط ال�ض��وء عل��ى التع��ايف
الإيجابي ل�سوق العقارات بالإ�ضافة �إىل االهتمام
الكب�ير بالتو�س��عات الدولي��ة ل�ش��ركة �إعم��ار
والتط��ورات الرئي�س��ية املوثوق��ة و�س��اهمت �أعم��ال
"�إعم��ار" الدولي��ة بن�س��بة  13%يف �إجم��ايل
�إي��رادات "�إعم��ار" مدعوم��ة بعملي��ات ناجح��ة يف
م�ص��ر والهن��د وباك�س��تان.
و�أعلن��ت �ش��ركة �إعم��ار مول��ز DFM:/
 /EMAARMALLSعم�لاق مراك��ز
الت�س��وق والتجزئ��ة ع��ن نتائجه��ا للرب��ع الأول م��ن
ع��ام  2021م�ؤك��دة �أن �إيراداته��ا امل�س��جلة
بلغ��ت  901ملي��ون دره��م �إمارات��ي 245/
ملي��ون دوالر �أمريك��ي /بل��غ �ص��ايف الرب��ح

دع��ت هيئ��ة الط��رق واملوا�ص�لات يف دب��ي
ركاب م�ترو دب��ي م��ن املقيم�ين وال�س��ائحني �إىل
اال�س��تفادة م��ن خدمة"�إعم��ار" املجاني��ة ،ع�بر
هواتفه��م املتنقل��ة ،ب�ش��رط �أن تك��ون خطوطه��م
�س��ارية املفع��ول ..و�أف��ادت الهيئ��ة ب�أن��ه ميك��ن
لل��ركاب تفعي��ل اخلدم��ة ع�بر خط��وات ب�س��يطة
تب��د�أ بفتح"�إعم��ار" املوج��ود عل��ى اجله��از ،ث��م
البح��ث ع��ن �ش��بكة االت�ص��ال الال�س��لكية �ضم��ن
نط��اق وجوده��م ،واختي��ار "،"WiFiUAE
و�س��ي�صلهم ت�أكي��د االت�ص��ال وتفعي��ل اخلدم��ة
بر�س��الة عل��ى رق��م اجل��وال الإمارات��ي �أو ال��دويل.
ويع��د م�ترو دب��ي م��ن �أك�ثر و�س��ائل النق��ل
اجلماع��ي ا�س��تخدام ًا ،مقارن��ة مبختل��ف الو�س��ائل
الربي��ة والبحري��ة ،و�أظه��رت الإح�ص��اءات �أن��ه
الو�سيلة املف�ضلة للركاب على الرغم من حتديات
جائحة كورونا ،التي �أثرت �سلب ًا يف خدمات قطاع
املوا�ص�لات العام��ة والنق��ل اجلماع��ي يف كل
دول الع��امل ..وب��د�أت الهيئ��ة ،يف الأول م��ن يناي��ر
املا�ضي ،تو�سيع �شبكة خطوط مرتو دبي ،وت�شغيل
م�س��ار م�ترو  ،2020ال��ذي ميت��د م��ن حمط��ة
جب��ل عل��ي عل��ى اخل��ط الأحم��ر �إىل حمطة �إك�س��بو
.2020

بزي��ادة قدره��ا  6يف املائ��ة مقارن��ة بالرب��ع الأول
م��ن ع��ام ..2020
�إىل منوه��ا امل�س��تمر يف اململك��ة العربية ال�س��عودية
والكوي��ت ودول جمل���س التع��اون اخلليجي الأخرى
�إىل جان��ب �إطالقه��ا يف قط��ر يف �أوائ��ل ع��ام
 2021وزي��ادة  117عالم��ة جتاري��ة جدي��دة.
و�س��جلت �أعم��ال ال�ضياف��ة والرتفي��ه والت�أج�ير
التج��اري ل�ش��ركة �إعم��ار �إي��رادات بلغ��ت 457
ملي��ون دره��م �إمارات��ي  124/ملي��ون دوالر
�أمريك��ي /للرب��ع الأول م��ن ع��ام  2021حي��ث

حقق��ت الفن��ادق التابع��ة ملجموعة �إعم��ار لل�ضيافة
مب��ا يف ذل��ك الفن��ادق امل��دارة متو�س��ط م�س��تويات
�إ�ش��غال بن�س��بة  62٪عل��ى الرغ��م م��ن حتدي��ات
ال�سوق احلالية والقيود التي تفر�ضها ال�سلطات..
وت�أكي��د ًا عل��ى تدفق��ات الإي��رادات الديناميكي��ة
ل�ش��ركة �إعم��ار فق��د حقق��ت ال�ش��ركة عائ��دات
متك��ررة م��ن مراك��ز الت�س��وق وال�ضياف��ة والرتفي��ه
والت�أج�ير التج��اري والت��ي بلغ��ت  1.358ملي��ار
دره��م �إمارات��ي  370/ملي��ون دوالر �أمريك��ي/
والت��ي ت�ش��كل  23%م��ن عائ��دات ال�ش��ركة.
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ّ
أكثر من  2500موزع تذاكر يستقطبون
زيارات دولية إلى "إكسبو  2020دبي"

ق��ال منظم��و "�إك�س��بو  "2020يف معر���ض
�س��وق ال�س��فر العرب��ي � 2021إن �أك�ثر م��ن
 2500من وكالء ال�سفر عرب الإنرتنت ّ
ومنظمي
الرحالت ال�سياحية وجمموعات الفنادق و�شركات
الط�يران ق��د و ّق��ع عل��ى عق��ود لي�صبح��وا موزع��ي
تذاك��ر معت َمدي��ن ل��دى �إك�س��بو  2020دب��ي..
ويق��دم موزع��و التذاك��ر املع َتم��دون املنت�ش��رون يف
الأ�س��واق الرئي�س��ية ،ع�بر �أك�ثر م��ن  100دول��ة،
باق��ات �س��فر ذات قيم��ة م�ضاف��ة لل��زوار الدولي�ين
لتجرب��ة �أف�ض��ل م��ا يقدم��ه �إك�س��بو  2020بن��اء
على جمموعة وا�سعة من امليزانيات والتف�ضيالت،
مم��ا يدع��م مهم��ة �إك�س��بو يف الرتحي��ب بالزوار من
جميع �أنحاء العامل لي�شاركوا يف �صنع عامل جديد.
وقال��ت �س��وماثي راماناث��ان ،نائ��ب رئي���س
ا�س�تراتيجية ال�س��وق واملبيع��ات� ،إك�س��بو 2020
دب��ي" :تف�ص��ل �إك�س��بو  2020دب��ي �أق��ل
م��ن خم�س��ة �أ�ش��هر ع��ن ح�ش��د الع��امل لالحتف��ال
العامل��ي بالإب��داع الب�ش��ري -احتف��ال ي ِع��د ال��زوار
م��ن جمي��ع الأعم��ار واجلن�س��يات واالهتمام��ات
بتجرب��ة ا�س��تثنائية  -ووج��ود �ش��بكة دولي��ة قوي��ة
م��ن موزع��ي التذاك��ر املعت َمدي��ن ه��و ج��زء ال يتجز�أ
ذلك.ي�س � ّرنا �أن ا�س��تطعنا �أن نحق��ق
م��ن حتقي��ق
ُ

زي��ادة كب�يرة يف ع��دد موزع��ي التذاك��ر املعت َمدي��ن
املوقع��ة م��ع �إك�س��بو ،لأكرث من �ضع��ف عددهم قبل
ب��دء اجلائح��ة احلالي��ة� ..إك�س��بو  2020جاه��ز
للرتحي��ب بالع��امل ،وبف�ض��ل دع��م �ش��ركائنا يف

جم��ال ال�س��ياحة وال�ضياف��ة وال�س��فر� ،س��يجد زوارنا
الدولي��ون دعم � ًا كام� ً
لا لالن�ضم��ام �إلين��ا ليكون��وا
ج��زءا م��ن �إك�س��بو ال��دويل ه��ذا الأك�ثر تنوع � ًا يف
التاري��خ ،بينم��ا نبن��ي مع ًا م�س��تقب ًال �أف�ض��ل للجميع.

"ساكسو بنك" :مكانة أبوظبي كمركز عالمي للقاحات
تعزز جهود اإلمارات في تحقيق التنويع االقتصادي
�أ�ش��اد �س��تني جاكوب�س��ن ،كب�ير االقت�صادي�ين
والرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون اال�ستثمار لدى �ساك�سو
املتخ�ص���ص يف الت��داول واال�س��تثمار
بن��ك ،البن��ك
ّ
يف الأ�ص��ول املتع��ددة ع�بر الإنرتن��ت ،باجله��ود
اال�س��تثنائية الت��ي تبذلها حكوم��ة �أبوظبي ملواجهة
�أزم��ة كوفي��د ،-19ودوره��ا يف تعزي��ز الت��زام
اقت�صاد غري معتمد على �إيرادات
الإمارات ببناء
ٍ
النف��ط ..وت�س��تمر معان��اة املجتم��ع ال��دويل م��ن
التداعيات ال�سلبية لكوفيد -19يف �ضوء ت�سجيل
�أك�ثر م��ن  150ملي��ون حال��ة �إ�صاب��ة باملر���ض
عاملي � ًا ،واالرتف��اع القيا�س��ي لع��دد الإ�صاب��ات يف
الهن��د وال��ذي بل��غ �أك�ثر م��ن � 300أل��ف �إ�صاب��ة
�دد
يومي��ة ..باملقاب��ل� ،ش��هدت الإم��ارات �أدن��ى ع� ٍ
حل��االت الإ�صاب��ة اليومي��ة اجلديدة خالل خم�س��ة
�أ�ش��هر بع��د تطعي��م م��ا يزي��د ع��ن  70%م��ن
�س��كان الدول��ة امل�ؤهل�ين لأخ��ذ اللق��اح .ويف ه��ذا
الإطار� ،ش��دد جاكوب�س��ن على �أهمية القرار الذي
اتخذت��ه حكوم��ة �أبوظب��ي م�ؤخ��ر ًا بب��دء �إنتاج لقاح
حياة-فاك���س ،وه��و �أول لق��اح لكوفي��د -19حملي
ال�صن��ع يف املنطق��ة ،م��ا ميث��ل �أح��دث املب��ادرات
كمركز �إقليمي
الهادفة �إىل تر�سيخ مكانة الإمارة
ٍ
رائ��د يف جم��ال امل�س��تح�ضرات الدوائي��ة.
وتعليق � ًا عل��ى ه��ذا املو�ض��وع ،ق��ال جاكوب�س��ن:
"تنته��ج الإم��ارات خط��ة طموح��ة تناف���س م��ن
خالله��ا دو ًال ومناط��ق عدي��دة ..و�ست�س��اهم ه��ذه
اخلط��ة يف ح��ال جناحه��ا ،يف تعزي��ز التح��ول
املُل� ّ�ح �إىل االقت�ص��اد غ�ير املعتم��د عل��ى �إي��رادات
النفط ،وحتقيق املزيد من النمو امل�ستدام وطويل
الأم��د" ..وم��ن املق��رر �إنت��اج لق��اح حياة-فاك���س
يف الإمارات بعد توقيع اتفاقية تعاون تاريخية بني
جمموع��ة الأدوي��ة ال�صيني��ة العمالق��ة �س��ينوفارم
�س��ي �إن ب��ي ج��ي و�ش��ركة التكنولوجي��ا ج��ي 42
الإماراتي��ة ومقره��ا �أبوظب��ي ،يف خط��وة �س��تدعم
جه��ود ائت�لاف الأم��ل ،الهادف��ة �إىل تخزي��ن

ستني جاكوبسن ،كبري االقتصاديني
والرئيس التنفيذي لشؤون االستثمار
لدى ساكسو بنك

جرعات لقاح كوفيد 19 -وتوزيعها حول العامل.
و�أعل��ن ائت�لاف الأم��ل ع��ن �إن�ش��اء �أك�بر من�ش ��أة
جتمي��د يف الإم��ارات به��دف تعزي��ز طاق��ة تخزي��ن
اللقاح��ات يف �أبوظب��ي ،يف ح�ين تبل��غ الق��درة
التخزيني��ة ل�ش��ركة راف��د ،الع�ض��و يف ائت�لاف
الأم��ل واملخت�ص��ة مب�ش�تريات الرعاي��ة ال�صحي��ة
يف �أبوظب��ي ،ح��وايل  120ملي��ون عب��وة لق��اح

يف من�ش��آت التخزي��ن التابع��ة له��ا وامل�صمم��ة لهذا
الغر���ض يف مدين��ة خليف��ة ال�صناعي��ة.
و�أ�ض��اف جاكوب�س��ن" :ينبغ��ي �أن يرتب��ط قط��اع
الأدوي��ة وامل�س��تح�ضرات ال�صيدالني��ة بعالق��ات
وثيق��ة م��ع امل�ست�ش��فيات واجلامع��ات ل�ضم��ان
حتقي��ق �إجن��ازات رائ��دة ونوع ّي��ة يف القط��اع..
ونح��ن نع� ّول عل��ى م�س��اهمات الباحث�ين والأطب��اء
و�إمكان��ات احلو�س��بة واخلدم��ات اللوج�س��تية ذات
امل�س��توى العامل��ي ،ونث��ق بق��درة الإم��ارات عل��ى
حتقي��ق الإجن��ازات يف ه��ذه املج��االت� ،إذ ُتث��ل
م�س��اهمات الدول��ة يف �إنت��اج اللقاح��ات و�إدارة
�سل�س��لة التوري��د املرتبط��ة به��ا ا�س��تثمارات ك�برى،
ومته��د لبن��اء اقت�ص��اد م�س��تقبلي غ�ير معتمد على
�إي��رادات النف��ط.
كم��ا �ش��هدت �إم��ارة دب��ي ت�ش��كيل حتال��ف
لوج�س��تي جديد يهدف �إىل ت�س��ريع توزيع لقاحات
كوفي��د -19بكف��اءة �أك�بر يف جمي��ع �أنح��اء
الع��امل ،دعم� ًا ملهم��ة منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة يف
توف�ير ملي��اري جرع��ة لق��اح خ�لال ع��ام .2021
وي�ض��م التحال��ف ك ًال م��ن �ش��ركة ط�يران
الإم��ارات وال�ش��بكة العاملي��ة للموان��ئ والعملي��ات
اللوج�س��تية التابع��ة ل�ش��ركة موان��ئ دب��ي العاملي��ة،
�إ�ضاف��ة �إىل م�ؤ�س�س��ة مط��ارات دب��ي واملدين��ة
العاملي��ة للخدم��ات الإن�س��انية.
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هيمن��ت � 5ش��ركات و�س��اطة يف �س��وق �أبوظب��ي
ل�ل�أوراق املالي��ة عل��ى نح��و  85%م��ن �إجم��ايل
قيم��ة الت��داول من��ذ بداي��ة الع��ام اجل��اري ،وحت��ى
نهاي��ة الت��داوالت ي��وم االثن�ين املا�ض��ي ،فيم��ا بلغ��ت
ح�ص��ة � 25ش��ركة و�س��اطة �أخ��رى نح��و ،15%
خ�لال الف�ترة ذاته��ا ..وا�س��تحوذت ال�ش��ركة
الدولي��ة ل�ل�أوراق املالي��ة (�ش��عاع ل�ل�أوراق املالي��ة
�س��ابق ًا) واململوك��ة لل�ش��ركة العاملي��ة القاب�ضة ،على
 119.6ملي��ار دره��م (بيع � ًا و�ش��راء) تع��ادل
 69.42%م��ن �إجم��ايل قيم��ة الت��داول يف �س��وق
�أبوظب��ي ل�ل�أوراق املالي��ة من��ذ بداية الع��ام اجلاري
وحت��ى نهاي��ة الت��داول ي��وم االثن�ين املا�ض��ي ،وفق � ًا
للبيان��ات ال�ص��ادرة ع��ن �س��وق �أبوظب��ي.
وتظه��ر البيان��ات �أن "الدولي��ة ل�ل�أوراق املالي��ة"
�أبرم��ت خ�لال الع��ام اجل��اري � 57.377أل��ف
�صفق��ة مت م��ن خالله��ا �ش��راء  7.9ملي��ار �س��هم،
بلغ��ت قيمته��ا  61.4ملي��ار دره��م ،فيم��ا عق��دت
� 60.452أل��ف �صفق��ة مت م��ن خالله��ا بيع 6.9
ملي��ار �س��هم بقيم��ة  58.1ملي��ار دره��م ..ويف
املرك��ز الث��اين بف��ارق كب�ير ت�أت��ي �ش��ركة املجموع��ة
املالي��ة هريم���س الإم��ارات ،بح�ص��ة بلغ��ت ن�س��بتها
 5%م��ن �إجم��ايل قيم��ة الت��داول يف ال�س��وق من��ذ
بداية العام اجلاري ،حيث نفذت ال�شركة تداوالت
بلغ��ت  8.6ملي��ار دره��م (بيع � ًا و�ش��راء) ،حي��ث
�أبرم��ت ال�ش��ركة � 68.3أل��ف �صفق��ة مت م��ن
خالله��ا ت��داول  1.55ملي��ار �س��هم.
و�أبرم��ت ال�ش��ركة � 32.418صفق��ة �ش��راء مت
خالله��ا �ش��راء  798ملي��ون �س��هم بقيم��ة 4.2
ملي��ار دره��م ،فيم��ا �أبرم��ت � 31.435صفق��ة
بي��ع مت م��ن خالله��ا بي��ع  755ملي��ون �س��هم بقيم��ة
بلغ��ت  4.42ملي��ار دره��م ..وجاءت كيو ل�صناعة

ال�س��وق كثال��ث �أك�بر �ش��ركة و�س��اطة م��ن حي��ث
قيم��ة الت��داوالت الت��ي نفذته��ا يف �س��وق �أبوظب��ي
ل�ل�أوراق املالي��ة خ�لال  2021بح�ص��ة بلغ��ت
 3.35%بقيم��ة ت��داوالت (بي��ع و�ش��راء) بلغ��ت
 5.77ملي��ار دره��م ..وقام��ت ال�ش��ركة ب�إب��رام
� 22.1أل��ف �صفق��ة نف��ذت م��ن خالله��ا عملي��ات
�ش��راء مل��ا جمموع��ه  799ملي��ون �س��هم بقيم��ة
 2.9ملي��ار دره��م ،فيم��ا �أبرم��ت 23.708
�صفق��ات ونف��ذت م��ن خالله��ا بي��ع  800ملي��ون
�س��هم تقريب��ا بقيم��ة  2.9ملي��ار دره��م خ�لال
الف�ترة ذاتها.
وتاله��ا ت��داوالت �ش��ركة �أرق��ام �س��يكيوريتيز
بح�ص��ة ن�س��بتها  3.22%م��ن �إجم��ايل قيم��ة
الت��داوالت يف �س��وق العا�صم��ة خ�لال الف�ترة،
ب�إجم��ايل ت��داوالت قيمته��ا  5.55ملي��ار دره��م
(بي��ع و�ش��راء)..

و�أبرم��ت ال�ش��ركة � 36.987أل��ف �صفق��ة
قام��ت م��ن خالله��ا ب�ش��راء  462.5مليون �س��هم
بقيم��ة �إجمالي��ة بلغ��ت  3.25ملي��ار دره��م ،فيما
�أبرم��ت � 25.898صفق��ة قام��ت م��ن خالله��ا
ببي��ع  316.7ملي��ون �س��هم بقيم��ة �إجمالية بلغت
 2.3ملي��ار دره��م� ..إىل ذل��ك ج��اءت �ش��ركة
�أبوظب��ي التج��اري ل�ل�أوراق املالي��ة بح�ص��ة بلغ��ت
ن�س��بتها  3.2%كخام���س �أك�بر �ش��ركة و�س��اطة
يف �س��وق العا�صم��ة ب�إجم��ايل ت��داوالت قيمته��ا
 5.5ملي��ار دره��م (بي��ع و�ش��راء) خ�لال الع��ام
اجل��اري  ..2021و�أبرم��ت ال�ش��ركة 7.686
�أل��ف �صفق��ة نف��ذت م��ن خالله��ا عملي��ات �ش��راء
ل�ـ  376.6ملي��ون �س��هم بقيم��ة بلغ��ت 915
ملي��ون دره��م تقريب � ًا ،فيم��ا �أبرم��ت 8.043
�أل��ف �صفق��ة قام��ت م��ن خالله��ا ببي��ع 1.296
ملي��ار �س��هم بقيم��ة  4.6ملي��ار دره��م.

�أعلن��ت جمموع��ة موان��ئ دب��ي العاملية ،ع��ن �إطالق
املن�ص��ة الإلكرتوني��ة
(ّ )DUBUY.com
العاملي��ة لتج��ارة اجلمل��ة ،ابت��دا ًء م��ن روان��دا يف
للتو�س��ع يف جمي��ع
�أفريقي��ا ،م��ع خط��ط م�س��تقبلية ّ
�أنح��اء �أفريقي��ا والع��امل..
و�س��ي�ضيف موق��ع DUBUY.com
مم��رات جتاري��ة رقمي��ة �إىل القن��وات التجاري��ة
الفعلي��ة الت��ي �أن�ش ��أتها موان��ئ دب��ي العاملي��ة ع�بر
الق��ارة الأفريقي��ة ،م��ن خ�لال ا�س��تثماراتها يف
املوان��ئ واملحط��ات والعملي��ات اللوج�س��تية.
كم��ا يعتم��د موق��ع  DUBUY.comعل��ى
التعاون مع ال�شركات املحلية واحلكومة الرواندية
للم�س��اعدة يف �إتاح��ة و�ص��ول امل�ؤ�س�س��ات الإماراتية
ال�صغ�يرة واملتو�س��طة �إىل الأ�س��واق العاملي��ة،
باال�س��تفادة م��ن خدمات �سل�س��لة التوري��د املتكاملة
يف جمموع��ة موان��ئ دب��ي العاملي��ة ،لتلبي��ة طلب��ات
الت�صدي��ر وا�س��تالم الب�ضائ��ع.
املن�ص��ة �أم��ام ال�ش��ركات العاملي��ة فر�ص��ة
وتتي��ح ّ
�إيج��اد �ش��ركاء جتاري�ين ُج��دد يف �أفريقي��ا

وخدمته��م ،مب��ا يفت��ح جم��ا ًال وا�س��ع ًا للو�ص��ول
�إىل الأ�س��واق �س��ريعة النم��و .و ُتع � ّد الأ�س��واق
الإلكرتوني��ة ع�بر الإنرتن��ت فر�ص��ة مهم��ة لتحقي��ق
النم��و االقت�ص��ادي يف �أفريقي��ا الت��ي تُ�س��جل الي��وم
ن�س��بة تق��ل ع��ن  0.5%م��ن �إجم��ايل التج��ارة
الإلكرتوني��ة العاملي��ة ،وفق� ًا مل�ؤمت��ر الأمم املتح��دة
للتنمي��ة والتج��ارة.
ويف ع��ام  ،2018بلغ��ت التج��ارة ب�ين دول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة وروان��دا  1.6ملي��ار
دره��م ( 434.8ملي��ون دوالر) ،يف ظ��ل من��و

حج��م التج��ارة بينهم��ا عل��ى م��دار العق��د املا�ض��ي
يف �إط��ار العالق��ات الثنائي��ة وتو�س��ع الرواب��ط
االقت�صادي��ة ب�ين البلدي��ن .وم��ن خ�لال اجلم��ع
من�ص��ة  DUBUY.comوالبني��ة
ب�ين ّ
التحتي��ة اللوج�س��تية املادي��ة ملجموع��ة موان��ئ
دب��ي العاملي��ة وحلوله��ا اللوج�س��تية القائم��ة عل��ى
البيانات� ،سيتم ح ّل عدد من التحديات الرئي�سية
الت��ي تواج��ه من��و التج��ارة الإلكرتوني��ة ،وي�ش��مل
ذل��ك التنفي��ذ املوث��وق للتعام�لات واملعام�لات
املالي��ة الآمن��ة وحرك��ة الب�ضائ��ع.

مطار أبوظبي يحصل على اعتماد المجلس الدولي
في إجراءات الصحة

ح�ص��ل مط��ار �أبوظب��ي ال��دويل عل��ى االعتم��اد
ال�صحي للمطارات من املجل�س الدويل للمطارات،
اللتزامه باتباع معايري ال�صحة وال�سالمة العاملية
ال�ش��املة يف جمي��ع عمليات��ه ،ا�س��تجابة لتداعي��ات
الوب��اء العامل��ي ..ووفق� ًا لبي��ان �صح��ايف ح�صل 24
عل��ى ن�س��خة من��ه ،يعك���س االعتم��اد ال�صح��ي
فعالي��ة معاي�ير ال�صح��ة وال�س�لامة املطبق��ة يف
مط��ار �أبوظب��ي ال��دويل ،والت��ي تن�س��جم م��ع
تو�صي��ات فري��ق عمل �إعادة �إنعا���ش قطاع الطريان
التاب��ع ملجل���س منظم��ة الط�يران امل��دين.
ح�ص��ل مط��ار �أبوظب��ي ال��دويل عل��ى االعتم��اد
ال�صحي للمطارات من املجل�س الدويل للمطارات،

اللتزامه باتباع معايري ال�صحة وال�س�لامة العاملية
ال�ش��املة يف جمي��ع عمليات��ه ،ا�س��تجابة لتداعي��ات
الوب��اء العامل��ي ..ووفق� ًا لبي��ان �صح��ايف ح�صل 24
عل��ى ن�س��خة من��ه ،يعك���س االعتم��اد ال�صح��ي
فعالي��ة معاي�ير ال�صح��ة وال�س�لامة املطبق��ة يف
مط��ار �أبوظب��ي ال��دويل ،والت��ي تن�س��جم م��ع

تو�صيات فريق عمل �إعادة �إنعا�ش قطاع الطريان
التاب��ع ملجل���س منظم��ة الط�يران امل��دين ال��دويل،
بالإ�ضاف��ة �إىل �أف�ض��ل املمار�س��ات املُعتم��دة يف
القط��اع ،وي�س��تند االعتم��اد �إىل تقيي��م التداب�ير
والإج��راءات ال�صحي��ة اجلدي��دة التي مت تطبيقها
بع��د ظه��ور وب��اء كورون��ا.

99-98

ل�س ّكان دبي وللم�سافرين� ،سواء لي ًال �أو نهار ًا� ،إىل
جان��ب مطع��م  MIXال��ذي ي�س��تقبل ال�ضي��وف
ط��وال الي��وم� ..أ ّم��ا ال�ضي��وف الذي��ن ُيري��دون
احلف��اظ عل��ى ر�ش��اقتهم �أثن��اء ال�س��فر ،في�ؤ ّم��ن
له��م الفن��دق ن��ادي  Re:Chargeللياق��ة
البدني��ة املج ّه��ز ب�أح��دث املع �دّات وال��ذي يفت��ح
�أبواب��ه � 24س��اعة يف الي��وم عل��ى م��دار الأ�س��بوع..
ُي�ش��رف امل�س��بح اخلارجي مرتام��ي الأطراف على
�أفق مدينة دبي ،حيث يت�س ّنى لل�ضيوف اال�ستمتاع
باملناظر �أثناء اال�س��تجمام ..ي�ش��مل الفندق � ً
أي�ضا
�أرب��ع غ��رف اجتماع��ات جم ّهزة ب�أح��دث املعدّات،
لأولئ��ك ال�ضي��وف الذي��ن يبحث��ون ع��ن الرتفيه ولو
كان��وا يف رحل��ة عم��ل.

إجياد التوازن املثايل

ُيق �دّم فن��دق �أليمن��ت املين��اء ل�ضيوف��ه �إقام��ة

�أعل��ن ماري��وت بونف��وي ،حمفظ��ة ماري��وت الدولية
الت��ي ت�ض� ّ�م  30عالم��ة فندقي��ة ا�س��تثنائية ،ع��ن
تو�س��يع فن��ادق �ألوف��ت و�أليمن��ت ب��اي وي�س�تن يف
الإم��ارات م��ع افتت��اح فن��دق �ألوف��ت املين��اء ،دب��ي
و�أليمنت امليناء ،دبيُ ..يل ّبي الفندقان اجلديدان
الطل��ب املتزاي��د عل��ى الوجهات املم ّي��زة والناب�ضة
باحلي��اة والتج��ارب الت��ي تُذ ّك��ر ال�ضي��وف براح��ة
منزله��م ..يق��ع الفندق��ان يف �ش��ارع ال�ش��يخ را�ش��د
يف ح� ّ�ي الرفاع��ة عل��ى مقرب��ة م��ن �أ�ش��هر مع��امل
املدين��ة ،فيق ّدم��ان مرون��ة االختي��ار للم�س��افر
العامل��ي املعا�ص��ر.
يف ه��ذا ال�ص��دد ،يق��ول �س��انديب والي��ا ،نائ��ب
رئي���س ماري��وت الدولي��ة يف الإم��ارات :دب��ي وجه��ة
مزده��رة ت�س��تقطب امل�س��افرين يف رح�لات

الرتفي��ه والعم��ل ،الذي��ن ين�ش��دون جت��ارب ال
مثي��ل له��ا ..فن��ادق �ألوف��ت و�أليمن��ت ب��اي وي�س�تن
عالمت��ان مم ّيزت��ان تقارب��ان الت�صمي��م من وجهة
نظ��ر مم ّي��زة وخدم��ة دافئ��ة حتر���ص عل��ى راح��ة
ال�ضيوف ،وكل ذلك ب�أ�س��عار قريبة من املتناول..
تنب���ض فنادق �ألوف��ت بالديكور اجلريء والربامج
املو�س��يقية احل ّي��ة ،فيم��ا يتّ�س��م فن��دق �أليمن��ت باي
وي�س�تن بت�صمي��م مري��ح وفل�س��فة تُراع��ي البيئ��ة
تخاطب امل�س��افر املعا�صر الذي يتّبع �أ�س��لوب حياة
ريا�ض��ي و�صح��ي.

أجواء اجتماعية نابضة باحلياة

ُ�ص ّم��م فن��دق �ألوف��ت املين��اء ،دب��ي م��ن وح��ي
فل�س��فة العالم��ة الت��ي تق��وم عل��ى ابتكار م�س��احات

مفتوح��ة تنب���ض باحلي��اة ،وي ��أوي  192غرف��ة
�ضي��وف �أني��ق ومريح��ة تتّ�س��م بالديك��ور الفن��ي
واملبتك��ر امل�س��توحى م��ن �ش��قق اللوف��ت م��ع �س��قف
ارتفاع��ه نح��و ثالث��ة �أمت��ار ..ت�ش��مل كل غرف��ة
اتّ�ص��ال بالإنرتن��ت الال�س��لكي (واي-ف��اي)
وتلفزيونات ب�شا�ش��ة م�س� ّ�طحة حجمها � 55إن���ش،
و�أ�س� ّرة �ألوف��ت املريح��ة ج��د ًا ..ت�ش��مل احل ّمام��ات
احلديثة مق�صورة ا�س��تحمام مع د�� ّ�ش غزير املياه
ول��وازم النظاف��ة اخلا�ص��ة بالفن��دق.
ي�ض� ّ�م الفن��دق ع��دد ًا م��ن امل�س��احات
االجتماعي��ة ومراف��ق الراح��ة والرتفي��ه ،مث��ل
ب��ار  W XYZ® Barال��ذي ُيق �دّم
امل�ش��روبات الطازجة وامل�أك��والت اخلفيفة ،والوجن
 Re:Mix Loungeال��ذي ُي�ش � ّكل ملتق��ى

مط ّول��ة م�س��توحاة من الطبيعة م��ن �أجل ال�ضيوف
الذي��ن ين�ش��دون احلف��اظ عل��ى �أ�س��لوب حياته��م
ال�صح��ي �أثن��اء ال�س��فر ..يفي���ض فن��دق �أليمن��ت
امليناء بال�ضوء الطبيعي والديكور امل�شرق ،ف ُيقدّم
جترب��ة ُمريح��ة توح��ي بالأج��واء املنزلي��ة الباعث��ة
عل��ى اله��دوء واال�س�ترخاء..
وي�ش��مل فن��دق �أليمنت���س املين��اء  96غرف��ة
�س��توديو و�ش � ّقة م�ؤ ّلف��ة م��ن غرف��ة ن��وم واح��دة �أو
اثن َت�ين ،م�ص ّمم��ة ب�أجم��ل ح ّل��ة ل ُي�ش � ّكل الفن��دق
الوجه��ة املثالي��ة للم�س��افرين لق�ض��اء عطل��ة
وامل�س��افرين يف رحل��ة عم��ل واملقيم�ين لف�ترات
مط ّول��ة ..ت�ش��مل كل �ش � ّقة ف�س��يحة �س��رير
 ®Heavenlyاملري��ح ال��ذي ت�ش��تهر ب��ه
ماريوت ،وح ّم ًاما م�س��توحى من ال�س��با ،وخزانات
كب�ير �إىل جان��ب مطب��خ جم ّه��ز بالكام��ل.
ُيق�دّم الفن��دق فط��ور  ®Riseال�صح��ي جمان�اً

ويتخ ّلل��ه الأ�سا�س � ّيات ال�صباحي��ة مث��ل الغران��وال
والل�بن الط��ازج والفواك��ه ..ي�ش��مل الفن��دق غرف��ة
اجتماع��ات �صغ�يرة ون� ٍ�اد ريا�ض��ي جم ّه��ز ب�أح��دث
املع �دّات ي�س��تقبل ال�ضي��وف � 24س��اعة يف
الي��وم ..ب�إم��كان ال�ضي��وف اال�س��تجمام يف امل�س��بح
عل��ى ال�س��طح واال�س��تمتاع مبناظ��ر �أف��ق دب��ي.
به��ذه املنا�س��بة ،يق��ول بافي���ش راوال ،مدي��ر فن��دق
�ألوف��ت املين��اء وفن��دق �أليمن��ت املين��اء يف دب��ي:
"ي�س � ّرنا �أن نفتت��ح فن��دق �ألوف��ت املين��اء وفن��دق
�أليمن��ت املين��اء وندع��و ال�ضي��وف �إىل اختب��ار
التج��ارب املم ّي��زة الت��ي ت�ش��تهر به��ا كل عالم��ة..
�س��واء كان ال�ضي��وف ين�ش��دون الإقام��ة لف�ترة
مط ّول��ة وك�أ ّنه��م يف راح��ة منزله��م �أو اال�س��تمتاع
بربام��ج �ألوف��ت املم ّي��زةُ ،يق �دّم الفندق��ان
اجلديدان �أف�ضل التجارب للجميع يف �أحد �أ�ش��هر
املواق��ع يف املدين��ة".
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خالل افتتاح معرض الشرق األوسط للطاقة

سهيل المزروعي :اإلمارات ملتزمة بإيجاد حلول
عالمية لتحديات الطاقة

�أك��د مع��ايل �س��هيل ب��ن حمم��د ف��رج فار���س
املزروع��ي ،وزي��ر الطاق��ة والبني��ة التحتي��ة� ،أن
دول��ة الإم��ارات ملتزم��ة بامل�س��اعدة يف �إيج��اد
حل��ول عاملي��ة جدي��دة للتحدي��ات املرتبط��ة بقط��اع
الطاق��ة ..وتعت�بر م��ن ال��دول الرائ��دة عاملي � ًا يف
االعتماد على الطاقة املتجددة رغم �أنها معروفة
باحتياطاته��ا النفطي��ة الكب�يرة ،وال ت��زال �س� ّباقة
يف انته��اج �أف�ض��ل املمار�س��ات العاملي��ة يف قط��اع
الطاق��ة ،جنب � ًا �إىل جن��ب م��ع �آخ��ر التط��ورات
التكنولوجي��ة العاملي��ة ..وت�أكي��د ًا عل��ى ذل��ك فق��د
�أطلق��ت ا�س�تراتيجية الإم��ارات للطاق��ة 2050
الت��ي ت�س��تهدف مزيج � ًا م��ن م�ص��ادر الطاق��ة
املتج��ددة والنظيف��ة ل�ضم��ان حتقي��ق الت��وازن ب�ين
االحتياج��ات االقت�صادي��ة والأه��داف البيئي��ة،
وخف���ض االعتم��اد عل��ى م�ص��ادر الوق��ود الأخ��رى
عل��ى م��دار العق��ود الثالث��ة املقبل��ة.
و�أ�ض��اف معالي��ه خ�لال افتت��اح معر���ض ال�ش��رق
الأو�س��ط للطاق��ة ال��ذي عق��د حت��ت رعاي��ة وزارة

الطاق��ة والبني��ة التحتي��ة افرتا�ضي � ًا ع�بر تقني��ة
االت�ص��ال املرئ��ي�" :إن دول��ة الإم��ارات تب ّن��ت م��ن
�أجل ا�س��تدامة قطاع الطاق��ة املتجددة واملحافظة
عل��ى البيئ��ة �أح��دث االبت��كارات الدافع��ة مل�س�يرة
التنمي��ة امل�س��تدامة ،كم��ا �أن الإم��ارات م��ن �أوائ��ل
ال��دول الت��ي �صادق��ت عل��ى اتفاقي��ة باري���س للتغ�ير
املناخ��ي.
وتاب��ع معالي��ه :بد�أن��ا يف وزارة الطاق��ة والبني��ة
التحتي��ة م�ش��وار ر�س��م مالم��ح م�س��تقبل قط��اع
الطاق��ة للخم�س�ين عام � ًا املقبل��ة ،باال�س��تناد
�إىل الإجن��ازات الت��ي حتقق��ت خ�لال اخلم�س�ين
عام � ًا املا�ضي��ة ،والإع��داد للمرحل��ة املقبل��ة ع�بر
تعزي��ز اجلاهزي��ة للم�س��تقبل ،و�إع��داد ال�سيا�س��ات
واال�س�تراتيجيات ،وتبن��ي نه��ج ا�س��تباقي يدع��م
ري��ادة الإم��ارات عاملي� ًا ،ويع��زز مكانته��ا كنم��وذج
عاملي للتنمية ال�شاملة امل�ستدامة يف قطاع الطاقة
ال��ذي يعت�بر داعم� ًا رئي�س� ًا لالقت�ص��اد الوطن��ي..
م�ش�ير ًا �إىل �أن دول��ة الإم��ارات ت�س��تهدف التح��ول
نح��و �إنت��اج الهيدروج�ين م��ن م�ص��ادر الوق��ود
الأحف��وري ال��ذي يعت�بر حالي ًا الأكرث تناف�س��ية من
حي��ث التكلف��ة الت��ي تبل��غ  1.5دوالر للكيلوغرام،
م�ش�ير ًا �إىل �أن دول��ة الإم��ارات ملتزمة بامل�س��اعدة
يف �إيجاد حلول عاملية جديدة للتحديات املرتبطة
بقط��اع الطاق��ة م��ن خ�لال ال�ش��راكات وتب��ادل
املعرف��ة وبن��اء الق��درات.
و�أ�ض��اف معالي��ه :الطاق��ة النظيف��ة متث��ل ج��زء ًا
�أ�سا�سي ًا من خليط الطاقة امل�ستقبلي ،الأمر الذي
ت�أخ��ذه الإم��ارات يف احل�س��بان عن��د �صياغته��ا
لال�س�تراتيجيات والت�ش��ريعات الوطني��ة ،لذل��ك
حر�ص��ت الدول��ة عل��ى �إط�لاق �أول ا�س�تراتيجية
موح��دة للطاق��ة وه��ي اال�س�تراتيجية الوطني��ة
للطاق��ة  2050والت��ي تعم��ل وزارة الطاق��ة

والبني��ة التحتي��ة حالي � ًا عل��ى حتديثه��ا ،وت�س��عى
م��ن خالله��ا �إىل تر�ش��يد ال�س��لوك اال�س��تهالكي
الف��ردي وامل�ؤ�س�س��ي بن�س��بة  40%بحل��ول الع��ام
.2050كم��ا ت�س��تهدف تنوي��ع مزي��ج طاق��ة
امل�س��تقبل بحي��ث يك��ون االعتم��اد عل��ى الطاق��ة
النووي��ة مب��ا ن�س��بته  ،6%و  12%للفح��م
النظي��ف� ،إىل جان��ب  38%م��ن الغ��از ،و
 44%م��ن الطاق��ة املتج��ددة بحل��ول ع��ام
 ،2050ورف��ع م�س��اهمة الطاق��ة النظيف��ة يف
�إجم��ايل مزي��ج الطاق��ة املنتج��ة يف الدول��ة �إىل
 .. 50%فيم��ا �ست�س��اعد اال�س�تراتيجية يف
حتقي��ق خف���ض بن�س��بة  70%يف انبعاث��ات ث��اين
�أك�س��يد الكرب��ون يف الأعم��ال التجاري��ة ،وخف���ض
بن�س��بة  50%يف م�ش��اريع البن��اء بن�س��بة ،و
 60%للنق��ل ،وخف���ض  33%يف القط��اع
ال�صناع��ي.
و�أك��د مع��ايل وزي��ر الطاق��ة والبني��ة التحتي��ة� ،أن
دول��ة الإمارات حققت �إجنازات نوعية يف التحول
نح��و الطاق��ة املتج��ددة ،حي��ث ت��ويل اهتمام � ًا
كب�ير ًا بتنوي��ع م�ص��ادر الطاق��ة ،وذل��ك باالعتم��اد
عل��ى م�ش��اريع ومب��ادرات نوعي��ة �أبرزه��ا حمط��ة
براك��ة للطاق��ة النووي��ة ال�س��لمية الأوىل يف الع��امل
العرب��ي ..والت��ي ب��د�أ الت�ش��غيل التج��اري لأوىل
حمطاته��ا بداي��ة �أبري��ل املا�ض��ي ،وبذل��ك تعت�بر
الإم��ارات �أول دول��ة يف الع��امل تبن��ي  4حمط��ات
طاقة نووية يف نف���س الوقت ونف���س امل�ش��روع ،و�أول
دول��ة يف الوط��ن العرب��ي و  33عاملي � ًا يف تبن��ي
مفاع��ل ن��ووي �س��لمي ،كم��ا �أجن��زت الدول��ة ع��دد ًا
م��ن م�ش��اريع الطاق��ة النظيف��ة امل�س��تدامة ت�ش��مل
الطاق��ة ال�شم�س��ية ،وحتوي��ل النفاي��ات �إىل طاق��ة،
والطاق��ة النووية ،والهيدروجني ،والطاقة املائية،
والوق��ود احلي��وي والغ��از احلي��وي.

ك�ش��فت �ش��بكة "ب��ي ب��ي �س��ي" العاملي��ة �أن مط��ار
دب��ي ال��دويل ،ورغ��م جائح��ة الفريو���س التاج��ي
امل�س��تجد ،ق��د اقتن���ص بج��دارة وللع��ام ال�س��ابع
عل��ى الت��وايل املرتب��ة الأوىل ل�ـ "�أك�ثر مط��ارات
الع��امل ازدحام � ًا" بال��ركاب الدولي�ين ع��ام
 ،2020متج��اوز ًا مط��ار هي�ثرو بلن��دن من��ذ
الع��ام  ..2014ج��اء ذل��ك �ضم��ن لق��اء ح��ول
قط��اع الط�يران �أجرت��ه ال�ش��بكة الإخباري��ة �أخ�ير ًا
م��ع ب��ول غريفي��ث الرئي���س التنفي��ذي مل�ؤ�س�س��ة
مط��ارات دب��ي ،ال��ذي ك�ش��ف ع��ن اعتق��اده ب��أن "ال
بديل عن جوازات �سفر كوفيد  "19لأنها �ستكون
ال�س��بيل الوحي��د لي�س��ت�أنف الع��امل به��ا طريقه نحو
ال�س��فر اجلماع��ي للخ��ارج ،مو�ضح � ًا �أن امل�ش��كلة
ال تكم��ن يف ج��واز ال�س��فر ب��ل "باحلاج��ة لو�ض��ع
برنامج تطعيم منا�س��ب ومن�صف عاملي ًا" ..و�أكد
غريفي��ث �أن مدين��ة دب��ي الواقع��ة يف قل��ب ال�ش��رق
الأو�س��ط بني��ت لتك��ون حم��ور ًا عاملي� ًا ،الأم��ر ال��ذي
ر�س��خها مركز ًا جتاري ًا و�س��ياحي ًا بدولة الإمارات.

إدارة خماطر

و�أو�ض��ح غريفي��ث �أن "�إدارة املخاط��ر" ه��ي
�أن�س��ب طريق��ة لرتتف��ع ن�س��بة امل�س��افرين جم��دد ًا.
قائ ًال" :ال �أعتقد �أن مبقدور العامل ،من الناحيتني
االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة ،العي���ش دون تنق��ل
لف�ترة طويل��ة ،بي��د �أن��ه ميكن فه��م الأمر ب��أن �آخر
�ش��يء ترغ��ب في��ه ال��دول �أو حت��ى ال�سيا�س��يون ه��و
زيادة �أعداد امل�صابني بالعدوى على �أرا�ضيهم".

"19ف ��إن مط��ار دب��ي "يف و�ض��ع جي��د للتع��ايف
حالي� ًا.

إجراءات السالمة

بول غريفيث الرئيس التنفيذي
ملؤسسة مطارات ديب

أزمة كوفيد

يف �س��بيل االلتف��اف عل��ى �أزم��ة "كوفي��د ،"19
عم��د املط��ار لتقلي��ل وخف���ض التكالي��ف ع�بر
�إغ�لاق مب��اين ال��ركاب بالكام��ل ،الفت � ًا غريفي��ث
�أن��ه ق��د مت التو�ص��ل �إىل و�ض��ع �أت��اح "تغطي��ة جمي��ع
التكالي��ف بح��وايل  20%م��ن الإنتاجي��ة ،وهو ما
مت التو�ص��ل �إلي��ه يف الوق��ت احل��ايل" ..م�ضيف � ًا
�أن��ه وبرغ��م الإج��راءات الت��ي حتمه��ا "كوفي��د

�أدت الرغب��ة يف التع��ايف وجتن��ب تف�ش��ي فريو���س
كورون��ا امل�س��تجد لظه��ور العدي��د م��ن ت�صاري��ح
ال�س��فر ،ويف ال�س��ياق� ،أف��اد ب��ول غريفي��ث �أنه حتى
لو مت �إدخال �أنظمة متعددة لفح�ص الركاب ،ف�إن
مط��ار دب��ي ميك��ن �أن يتجن��ب قوائ��م االنتظار مثل
تل��ك املوج��ودة يف مط��ار لن��دن هي�ثرو..
معلق � ًا" :مهم��ا كان��ت الأنظم��ة ،ف�إنن��ا �س��نعمل
عل��ى تكيي��ف عملياتنا ل�ضمان عدم انتظار ركابنا
يف طوابري طويلة".تركز ال�ش��بكة العاملية على �أن
امل�س��افرين عل��ى م�تن مط��ارات دب��ي يت��م االعتن��اء
به��م ع�بر "م�س��تويات النظاف��ة ت��وازي يف كفاءته��ا
اخلدمات التي تقدمها املراكز ال�صحية" ،ناهيك
ع��ن االلت��زام ب�إج��راءات التباع��د االجتماع��ي
وارت��داء الكمام��ات..
كم��ا ت�س��اعد التكنولوجي��ا يف من��ع انت�ش��ار
اجلراثي��م م��ن خ�لال ت�س��ريع �إج��راءات ال�س��فر
وترتيب��ات الهج��رة م��ن دون �أي تالم���س
م��ادي ،ف�ض� ً
لا ع��ن �أن ال��ركاب ملتزم��ون ب�ش��دة
بالإج��راءات املتبع��ة ..و�أو�ضح��ت "ب��ي ب��ي �س��ي"
�أن هنال��ك تقني��ات ع��دة ملتابع��ة الت��زام ال��ركاب
بالإج��راءات االحرتازي��ة ع��ن كث��ب ،م��ن �ضمنه��ا
نح��و � 6آالف كام�يرا مراقب��ة حلرك��ة امل�س��افرين
ل�ضم��ان الأم��ن والأم��ان.
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�أمل يح��ن الوق��ت بع��د لوق��ف التعام��ل م��ع رئي���س حكوم��ة غ�ير �ش��رعي ،قام
بعملية �سطو على حق ال�شعب الإثيوبي يف اال�ستيالء على ال�سلطة بت�أجيل
انتخاب��ات ٢٠٢٠م للبق��اء يف احلك��م اىل الي��وم..؟.
�إ�ضاف��ة عل��ى ذل��ك ،ف��إن م��ا يرتكب��ه ه��ذا امل�س��ؤول الإثيوب��ي ه��و ونظام��ه
غري ال�ش��رعي من جرائم �ضد الإن�س��انية بحق لل�ش��عب الإثيوبي يف منطقة
جت��راي م��ن� :إغت�ص��اب للن�س��اء ،وقت��ل للأبن��اء  ،وت�ش��ريد للأطف��ال ،له��ي
جرائ��م كان الب��د �أن حت��ال اىل املحكمة اجلنائي��ة الدولية ،مبا ارتكبه من
مظ��امل �ض��د املواطني�ين االثيوبني.
وهن��ا نك��رر ط��رح ال�س ��ؤال� :أمل يك��ن م��ن ح��ق احلكومت�ين :امل�صري��ة
وال�س��ودانية وق��ف �أي ن��وع م��ن ان��واع التفاو���ض واالت�ص��االت م��ع رئي���س
حكوم��ة غ�ير �ش��رعي؟.
ث��م �ألي���س م��ن ح��ق الدولت�ين :م�ص��ر وال�س��ودان وق��ف كاف��ة االت�ص��االت
واملفاو�ض��ات م��ع حكوم��ة غ�ير �ش��رعية ال ميل��ك رئي�س��ها التح��دث با�س��م
ال�ش��عب الأثيوب��ي لأن��ه فاق��د ال�ش��رعية؟
�إن ال�س��ماح ال�س��تمرار نظ��ام غ�ير �ش��رعي يف ال�س��لطة دون تخوي��ل م��ن
�ش��عبه� ،إمنا يعطيه �ش��رعية ال ي�س��تحقها يف التفاو�ض ب�ش��أن �س��د النه�ضة
ع��ن الدول��ة الإثيوبية؟.
واملفرو���ض �أن تتخ��ذ كل م��ن :م�ص��ر وال�س��ودان موقف � ًا حا�س��م ًا بوق��ف

التفاو�ض مع حكومة ال متلك ال�شرعية� ،أي ال تنوب عن الدولة الإثيوبية.
فالتعامل مع رئي���س غري �ش��رعي ،قد يوقظ املجتمع الدويل على مايحدث
يف اثيوبيا ويطالب هذه احلكومة غري ال�شرعية ب�إجراء انتخابات �شفافة
حت��ت رقاب��ة الأمم املتح��دة وجمل���س الأم��ن لتمك�ين ال�ش��عب االثيوب��ي م��ن
ممار�سة حقه احلر يف اختيار حكومة متثله يف كل الأو�ساط الدولية تلبية
وتطبيق� ًا حل��ق ال�ش��عب الإثيوب��ي الت��ي كفلت��ه ل��ه القوان�ين الدولي��ة وميث��اق
الأمم املتح��دة لريف��ع �صوت��ه عالي� ًا م��ن �أج��ل جن��دة االثيوب�ين  ،م��ن براثن
"هتل��ر" جدي��د يقت��ل �ش��عبه ويري��د �أن يه��دم ال�س�لام وي�ش��عل الن�يران يف
�إفريقيا.
و�س ��ؤال �آخ��ر� :أي��ن م�س��ئويل منظم��ات حق��وق الإن�س��ان وه��م ي��رون م��ا
يرتكب��ه النظ��ام الإثيوب��ي غ�ير ال�ش��رعي م��ن جرائ��م �ض��د �ش��عبه ،ومل��اذا ال
يتح��رك الع��امل لوق��ف الدم��اء الت��ي ت�س��يل ب�ين الأنه��ار والودي��ان لل�ش��عب
الإثيوب��ي عل��ى ي��د نظ��ام غ�ير �ش��رعي؟!
و�أين حماة الدميقراطية يف� :أمريكا والغرب وخ�صو�ص ًا الأملان؟.
و�أي��ن املنافق�ين الذي��ن منح��وا م��ا ارتكب��ه رئي���س ال��وزراء الإثيوب��ي جائ��زة
نوبل لل�سالم؟.
فه��ل كان��ت اجلائ��زة م�س��بق ًا مكاف ��أة ل��ه عل��ى ما�س��ينجزه يف امل�س��تقبل
م��ن اال�س��تيالء عل��ى ال�س��لطة وقت��ل ع�ش��رات �آالف م��ن ال�ش��عب الإثيوب��ي
وحماوالت��ه لبن��اء �س��د اخليب��ة وق��ف تدف��ق الني��ل مه��دد ًا مائ��ة وخم�س��ون
ملي��ون �إن�س��ان يف حياته��م بالعط���ش؟!
فه��ل تل��ك اجلائ��زة نظ�ير م��ا ق��ام ب��ه م��ن جرائ��م ومايه��دد ال�س��لم العامل��ي
م��ن �إ�ش��تعال ح��رب� ،س��تكون له��ا �آثار مدمرة على �ش��عوب �أفريقيا؟!
ذل��ك ت�س��ا�ؤل �أطرح��ه عل��ى العق��ول الراجح��ة لتبح��ث �أ�س��باب �صم��ت
املجتم��ع ال��دويل عل��ى مايق��وم ب��ه رئي���س ال��وزراء الأثيوب��ي ،ال��ذي اختطف
ال�س��لطة م��ن ال�ش��عب الإثيوب��ي؟!
�أمل يح��ن الأوان باتخ��اذ موق��ف ح��ازم بقط��ع كل االت�ص��االت م��ع حكوم��ة
�إثيوبي��ا غ�ير ال�ش��رعية؟ وتقدمي �ش��كوى ملجل���س الأمن بخط��ورة مايقوم به
حام��ل جائزة نوبل لل�س�لام؟.
�أمل يح��ن الوق��ت بع��د لأن يت��م وق��ف التفاو���ض م��ع �إثيوبي��ا حت��ى ت�أت��ي
حكوم��ة جدي��دة بع��د انتخاب��ات �ش��فافة ،وحت��ت رعاي��ة االمم املتح��دة،
فليتوق��ف الوق��ت ال�ضائ��ع م��ع م��ن الميل��ك تخوي� ً
لا م��ن �ش��عبه يف التفاو�ض
نياب��ة عن��ه ويح�ترم حق��وق اجل�يران التاريخي��ة يف جري��ان نه��ر الني��ل؟.
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