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بورصة دبي ترتفع مدعومة بـ"إعمار"
وبقية أسواق األسهم الخليجية تغلق متباينة

الري���اض - رويت���رز: قادت بورص���ة دبي صعودا في أس���واق 
األس���هم في دول���ة اإلمارات العربي���ة المتحدة، ام���س، لتغلق 
مرتفع���ة بما يزيد على واحد في المئة مدعومة بمكاس���ب قوية 
ألسهم قيادية، بينما بددت بورصتا السعودية وقطر مكاسبهما 

المبكرة لتغلقان على تراجع طفيف.
وزاد مؤش���ر بورصة دبي 1.1 في المئة مع صعود س���هم دبي 
لالس���تثمار سبعة في المئة، بعدما س���جل أدنى مستوياته في 

عامين األسبوع الماضي.
وكان س���هم إعم���ار العقاري���ة ذو الثقل في الس���وق الداعم 
الرئيس���ي للمؤش���ر بارتفاع���ه 2.6 في المئ���ة، ليواصل اتجاها 
صعوديا للجلس���ة الثانية بعدما س���جل أدنى مس���توياته في 

عامين.
وارتفع س���هم وحدته���ا إعمار للتطوير 1.5 ف���ي المئة بعدما 
قررت إم.إس.سي.آي، أمس، إضافة السهم إلى مؤشرها لألسهم 
اإلماراتية في نهاية هذا الش���هر، كم���ا كان متوقعا على نطاق 

واسع.
وقفز سهم دريك آند سكل 5.3 في المئة بعدما تحولت شركة 
المقاوالت لتس���جيل صافي ربح طفيف في الربع األول من العام، 

مقابل خسارة كبيرة قبل عام.
وعوض س���هم داماك العقارية خسائره المبكرة التي اقتربت 
من ستة في المئة، ليغلق مرتفعا 0.4 في المئة. وسجلت الشركة 
هبوطا بلغ 45 بالمئة في ربح الربع األول، دون توقعات المحللين.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة، مدعوما بشكل 
رئيس���ي من س���هم بنك أبوظبي األول ذي الثقل في البورصة، 

الذي ارتفع 0.9 في المئة.
وأغلق س���هم الدار العقارية مرتفعا واحد في المئة. وسجلت 
أكبر ش���ركة تطوير عقاري في أبوظبي زيادة خمسة بالمئة في 

الربح الفصلي، متجاوزة التقديرات.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة تحت 
ضغط تراجع س���همي جبل عمر للتطوير، ومجموعة صافوال، أكبر 
ش���ركة منتجات غذائية في المملك���ة، 2.6 و4.1 في المئة على 
الترتيب. وزاد س���هم الشركة الس���عودية للصناعات األساسية 

)سابك( 0.6 في المئة مدعوما بصعود أسعار النفط.
وق���ال محمد فيص���ل بوتريك رئي���س األبحاث ل���دى الرياض 
المالية "تعافى المؤش���ر من عملي���ات التصحيح األخيرة ويظل 
متماس���كا فوق 8000 نقطة، بدعم من المعنويات المتفائلة مع 
ترقب المستثمرين إعالن إم.إس.س���ي.آي على مدى األسبوعين 

إل���ى الثالثة أس���ابيع القادمة". وس���تعلن إم.إس.س���ي.آي في 
حزيران ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق 

الناشئة أم ال.
"نتوقع أن تق���ود البن���وك وش���ركات البتروكيماويات حركة 
السوق خالل األسابيع القليلة القادمة، على الرغم من أن النشاط 
س���يتقلص خالل رمضان كالمعتاد". وسيبدأ شهر رمضان خالل 

هذا األسبوع.
وطلب البنك الس���عودي البريطاني )س���اب( والبنك األول من 
البورصة تعليق تداول أسهمهما انتظارا إلعالن. ويجري البنكان 

محادثات لالندماج.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة. وارتفع المؤشر في 
بداية التعامالت مدعوما بقرار إم.إس.س���ي.آي بزيادة أوزان عدد 

من األسهم القيادية.
وشكل س���هم صناعات قطر أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 
3.2 في المئة. وهبط س���هم قطر لنق���ل الغاز )ناقالت( 6.3 في 
المئة بعدم���ا خفضت إم.إس.س���ي.آي تصنيفها للس���هم إلى 

مؤشرها للشركات الصغيرة، كانت أرقام
كابيتال تتوقع احتمال حدوث ذلك بنسبة عشرة بالمئة فقط.
وارتفع س���هما بنك قطر الوطني ومصرف قطر اإلس���المي 2.4 

و2.5 في المئة على الترتيب.
وأغلق المؤش���ر الرئيس���ي للبورص���ة المصرية مس���تقرا عند 
16986 نقطة. وأظهر اس���تطالع لرويترز، امس، أن من المرجح أن 
يبقي البنك المركزي أس���عار الفائدة األساسية دون تغيير في 
اجتماعه المقرر يوم الخميس، م���ع ارتفاع التضخم قليال للمرة 

األولى في ثمانية أشهر.
وزاد س���هم بالم هيل���ز للتعمير 1.3 في المئ���ة بعدما أعلنت 
شركة التطوير العقاري أن صافي ربحها ارتفع إلى 224.2 مليون 

جنيه )12.60 مليون دوالر(، من 212.3 مليون جنيه قبل عام.
وفيما يلي مس���تويات إغالق مؤش���رات أس���واق األسهم في 
الش���رق األوسط: الس���عودية.. هبط المؤش���ر 0.4 في المئة إلى 
8039 نقطة. دبي.. صعد المؤشر 1.1 في المئة إلى 2937 نقطة. 
أبوظب���ي.. زاد المؤش���ر 0.5 في المئ���ة إلى 4471 نقط���ة. قطر.. 

انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 8922 نقطة.
الكوي���ت.. ارتفع المؤش���ر 0.3 ف���ي المئة إل���ى 4781 نقطة. 
البحرين.. صعد المؤش���ر 0.2 في المئة إلى 1274 نقطة. سلطنة 
عم���ان.. تراجع المؤش���ر 0.1 في المئة إل���ى 4685 نقطة. مصر.. 

استقر المؤشر عند 16986 نقطة.

وسط استمرار تعطل الخطوط الناقلة للوقود والحبوب

غزة : التأكيد على عدم جاهزية معبر كرم أبو سالم الستئناف نقل البضائع
كتب حامد جاد

أكدت اللجنة الرئاسية لتنس����يق ادخال البضائع لقطاع 
غزة اس����تمرار تعطل حركة نقل البضائع في معبر كرم أبو 
سالم، مشيرة الى عدم دقة وصحة ما تناقلته بعض وسائل 
االعالم أمس، بش����أن اعادة فتح المعبر أمام حركة البضائع 

الواردة لقطاع غزة .
وأوضح مصدر مس����ؤول في اللجنة الرئاس����ية لتنس����يق 
ادخال البضائع أن الجانب اإلسرائيلي أبلغ اللجنة فجر امس 
بإعادة فتح المعبر من جانبه، األمر الذي ال يعني أن الجانب 
الفلسطيني من المعبر نفسه بات جاهزًا الستئناف حركة 
نق����ل البضائع، حيث لم يتم بعد إص����الح االضرار المترتبة 

على اقتحام وحرق المعبر يوم الجمعة الماضي.
وق���ال المصدر نفس���ه في حديث ل� األي���ام " معبر كرم 
المعبر غي���ر جاهز حتى اآلن إلدخ���ال المحروقات أو مواد 
البن���اء والقم���ح واالع���الف وغيره���ا من األصن���اف التي 
يتطلب إدخاله���ا إصالح األضرار الت���ي لحقت بالمعدات 
والتجهي���زات الناقل���ة لها، لذا فما س���يتم إدخاله اليوم 
عبر المعبر س���يقتصر على البضائع المحمولة بالشاحنات 
"البضائ���ع المحملة على مش���اطيح " كالم���واد الغذائية 

والمساعدات االنسانية ".
وبي����ن أن الطواقم المهنية والفنية م����ا زالت تعمل منذ 
الس����بت الماضي وحتى اآلن على إعادة إصالح وإزالة الدمار 
الذي حل بالمعب����ر إثر حرقه واتالف محتوياته، منوهًا إلى 
أن م����ا تم إدخاله أول من أمس اقتص����ر على إدخال حمولة 
سبع شاحنات من المستلزمات الطبية لوزارة الصحة ويوم 
أمس، تم إدخال حمولة خمس ش����احنات من مس����تلزمات 
انسانية وطبية مش����ابهة بينما سيفتح المعبر اليوم أمام 
إدخال البضائع المحملة بالشاحنات وليس الوقود أو سائر 
الم����واد التي تنقل بواس����طة ما يعرف بالخط����وط الناقلة 

"الجنازير".
ولفت المصدر المس����ؤول إلى أن الجانب اإلسرائيلي قام 
أول م����ن أمس بتمديد خرطوم بطول يزيد على س����بعمائة 
متر لضخ كميات من الوقود ال����الزم لوكالة الغوث "أونروا" 
منوهًا في هذا الس����ياق الى أن إدخ����ال البضائع المحمولة 
على مش����اطيح يعتمد فقط على س����هولة نقلها بواسطة 
الرافعات، ومنها البضائ����ع كالمواد الغذائية بينما الوقود 

على سبيل المثال يتطلب اصالح الخطوط الناقلة له.
وكشف المصدر النقاب عن أن معبر كرم أبو سالم تعرض 
أول من أمس لالقتحام للمرة الثالثة في غضون االسبوعين 

األخيرين، وتم إح����راق جزء آخر من محتوياته وتجهيزاته، 
مبينًا أن المقصود بما أعلنه الجانب اإلسرائيلي بشأن اعادة 
فتح المعبر هو استئناف العمل في الجانب االسرائيلي من 
المعبر الذي لم يلحق به أي ضرر بينما الجانب الفلسطيني 
من المعبر ما زال غير مكتمل الجاهزية الالزمة الس����تئناف 
نش����اطه، دون ان يوضح الفترة الزمنية التي ستستغرقها 

عملية اصالح وإعادة تأهيل المعبر للعمل مجددًا.
وكان الجانب االس����رائيلي أعلن أمس عن إعادة فتح معبر 
كرم أبو سالم، والعمل به مجددًا بموجب قرار صدر عن وزير 
جيش االحتالل اإلس����رائيلي افيغ����دور ليبرمان، حيث ذكر 
موقع "واال" العبري أنه بناء على توصيات ما يعرف بمنسق 
أعم����ال جيش االحتالل كميل ابو ركن أن ليبرمان وافق على 
إعادة فتح المعبر اعتبارًا من يوم أمس، بينما أكدت الهيئة 
العامة للمعابر ان سلطات االحتالل قررت فتح المعبر جزئيا 

إلدخال مساعدات وأدوية.
ويشار الى أن النيران التي أتت على محتويات وتجهيزات 
الجانب الفلس����طيني م����ن معبر كرم أبو س����الم في اعقاب 
اقتحامه ي����وم الجمعة الماضية من قبل عدد من الش����بان 
تس����ببت بحس����ب لجنة تنس����يق إدخال البضائع بخسائر 

فادحة قدرت بماليين الشواكل.

  تركيا تعتزم الرد بالمثل على
 رسوم الصلب واأللمنيوم األميركية

أنق���رة -أعلن���ت تركيا أنها س���ترّد على ق���رار الواليات 

المتحدة بفرض رس���وم إضافية عل���ى واردات األلمنيوم 

والصلب.

 وقال وزير االقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن واشنطن 

فرضت رس���ومًا إضافية بنس���بة 25% على واردات الحديد 

والصلب، و10% على األلمنيوم، إال أنها استثنت منها دواًل 

مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك وكندا، الفتًا إلى 

أن أنقرة أبلغت رس���ائلها للمسؤولين األميركيين شفهيًا 

وكتابيًا، بش���أن عزمه���ا الرد على قرار الرس���وم الجديدة، 

الذي لم يستثِن دواًل مثل الصين والهند وتركيا.

���ع الرئي���س األميرك���ي، دونالد ترم���ب، أوائل آذار 
ّ
ووق

الماضي، على قرار بفرض رس���وم اس���تيراد جمركية على 

واردات بالده من الصلب واأللمنيوم، لكنه أرجأها لمدة 30 

يومًا على كندا واالتحاد األوروبي والمكسيك. 

وأش���ار البيت األبيض في بيان آن���ذاك إلى أن إعفاءات 

من الرس���وم الجديدة س���تحصل عليها كندا والمكسيك، 

وغيره���ا من الدول التي س���تقنع الوالي���ات المتحدة بأن 

منتجاتها ال تهدد األمن القومي.

وأفاد زيبكجي، ف���ي تصريح الليلة قب���ل الماضية، بأن 

حج���م صادرات بالده م���ن الحديد والصل���ب إلى الواليات 

المتحدة يبلغ 1.18 مليار دوالر، بينما تبلغ وارداتها منها 

1.3 ملي���ار دوالر. وتابع: »أبلغنا المس���ؤولين األميركيين 

بذلك، وشرحنا لهم بش���كل واضح. وقلنا إنه ينبغي إبقاء 

تركيا خارج هذه المعادل���ة. وقمنا ببعض اإلجراءات على 

مس���توى منظمة التجارة العالمية، وأبلغناهم بأن تركيا 

ستتخذ خطوات مقابلة بدءًا من األسبوع الجاري«. 

وأوضح أن بالده أبلغت واشنطن بإمكانية اتخاذ مواقف 

مماثل���ة وبنفس المس���ّوغات التي لج���أت إليها الواليات 

المتحدة في ما يخص فرض رسوم إضافية على األلمنيوم 

بقي الباب مفتوحًا من أجل 
ُ
والصلب، لكنه قال إن بالده ست

الحوار بهذا الخصوص.

وحس���ب بيانات إدارة التجارة الدولي���ة، التابعة لوزارة 

ت في المرتبة 
ّ
التجارة األميركية، فإن الواليات المتحدة حل

األولى عالميًا باستيراد الصلب، من خالل استيرادها 34.6 

مليون طن منه في عام 2017، بزيادة بلغت 15% عن العام 

السابق عليه.

وجاءت كندا ف���ي مقدمة الدول التي اس���توردت منها 

الواليات المتحدة أكبر نس���بة من الصل���ب، وبلغ حجمها 

5.8 ماليين طن، بنسبة 17% من إجمالي واردات واشنطن 

من هذا المعدن، بينما جاءت تركيا في المرتبة السادسة 

بنسبة %6.

وحس���ب بيان���ات هيئة اإلحص���اء التركية، ف���إن قيمة 

صادرات البالد من الصل���ب والمواد المصنوعة منه، خالل 

العام الماضي بلغت 13.8 مليار دوالر، منها نحو 1.2 مليار 

دوالر )9% م���ن إجمالي ص���ادرات الصل���ب( توجهت إلى 

الواليات المتحدة.

على صعيد آخر، ارتفعت واردات تركيا من النفط بنسبة 

6.43%، على أس���اس س���نوي، خالل العام الماضي 2017، 

لتصل إل���ى 42.7 مليون طن، وفق���ًا للبيانات الصادرة عن 

الوكالة التركية للطاقة.

واس���توردت تركيا أعل���ى كمية من النفط م���ن العراق 

لت واردات النفط من هذه الدول 
ّ
وروس���يا وإيران، إذ ش���ك

نح���و 62.4% من إجمال���ي واردات تركيا م���ن النفط. كما 

ش���هدت واردات تركيا من الديزل ارتفاعًا بنس���بة %8.7 

على أساس س���نوي خالل العام الماضي 2017، لتصل إلى 

13.5 مليون طن تقريبًا. وكان متوس���ط سعر اللتر الواحد 

من الوقود الخالي من الرصاص من دون الضريبة نحو 2.08 

ليرة تركية، بينما س���ّجل متوسط س���عر لتر الديزل نحو 

2.12 ليرة خالل العام الماضي، وارتفعت أس���عار البترول 

 بعام 2016.
ً
بأكثر من 30%، مقارنة

في سياق مواٍز، عّبر وزير التجارة والجمارك في الحكومة 

التركية بولن���ت توفنكجي، عن ثقته ب���أن نمو االقتصاد 

التركي، سيس���تمر خ���الل العام الج���اري 2018، على غرار 

النمو ال���ذي تحقق العام الماضي. وبل���غ معدل النمو في 

تركي���ا 7.4% وهو رقم فاق التوقعات ودفع بالمؤسس���ات 

الدولية إلى تعديل توقعاته���ا للنمو في تركيا للعامين 

الجاري والمقبل. وأض���اف توفنكجي أّن االقتصاد التركي 

متماس���ك رغ���م كل الضغ���وط وم���ا س���ماه »المؤامرات 

الخارجي���ة« الت���ي تس���تهدفها، وأّن الحكوم���ة التركية 

ماضية في إجراء اإلصالح���ات الالزمة لتعزيز النمو، قائاًل: 

»نجحنا في تحقيق نمو بنسبة 7.4% في 2017، وهذا النمو 

سيستمر خالل العام الجاري«. 

غرفة أبو ظبي تؤكد دعم المستثمرين اللبنانيين
أب���و ظب���ي - وكاالت: أكد النائ���ب األول لرئي���س مجلس إدارة 
غرف���ة تج���ارة وصناعة أبو ظب���ي إبراهيم المحم���ود، أن الغرفة 
على اس���تعداد تام لدعم رجال األعمال اللبنانيين الراغبين في 
العمل واالس���تثمار في إمارة أبو ظبي.  وقال: نأمل بحضور فعال 
ونشاط أكبر ألشقائنا اللبنانيين وشركاتهم في أسواق اإلمارات 
ليستفيدوا ويفيدوا بالشكل الذي يوازي حجم العالقات األخوية 

التي تربط البلدين الشقيقين.
وكان المحمود يتحدث في اجتماع موس���ع عقد في مقر غرفة 
تج���ارة وصناع���ة أبو ظبي أم���س، بين مس���ؤولي الغرفة والوفد 
التجاري اللبناني برئاس���ة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس 
الهيئ���ات االقتصادي���ة اللبنانية محمد ش���قير، حضره األمين 
الع���ام التحاد غرف التج���ارة والصناعة في اإلم���ارات حميد بن 
سالم، والمدير العام لغرفة محمد هالل المهيري، وأعضاء الوفد 

اللبناني.
وأضاف المحمود أن اللقاء تناول »سبل تطوير مجاالت التعاون 
االقتصادي واالستثماري بين الش���ركات والمؤسسات في دولة 
اإلم���ارات العربية المتح���دة والجمهورية اللبنانية الش���قيقة، 
وكيفية االرتق���اء بهذه العالقات مس���تقباًل، وأن دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية ترتبطان بعالقات أخوية 
متميزة على المس���تويات كافة. وأكد خالل المناقش���ات أهمية 

تبادل الخبرات واالس���تثمار من خالل عقد الندوات المش���تركة 
وحلقات الحوار والنقاش للتعرف إلى أجواء العمل واالستثمار«.

وأك���د المدي���ر العام لغرفة أب���و ظبي محمد ه���الل المهيري، 
أن مكتب أبوظبي لالس���تثمار يس���عى إلى توفير شبكة واسعة 
م���ن جهات االتصال م���ع القطاعين الحكوم���ي والخاص، ويقّدم 
مجموعة متنوعة من الخدمات، أهمها االستشارات الداعمة لكل 
ق���رارات األعمال، إضافة إلى تقديم المعلوم���ات المالئمة التي 
تس���اعد رجال األعمال في الس���وق المحلية، ما يس���هل عليهم 

الوصول إلى األسواق الدولية.
وأوضح أن المكتب سيس���اعد رجال األعم���ال اللبنانيين على 
االس���تثمار في أبوظبي، من خالل تقديم مزيد من التس���هيالت 
وخدمات األعمال ذات القيمة المضافة، التي تدعم المستثمرين 
والمصدرين لالستفادة من اإلمكانات الكبيرة التي تمتلكها أبو 
ظبي، والف���رص المتنوعة التي يوفرها اقتص���اد اإلمارة. وقال: 
»إن مكتب أبو ظبي لالس���تثمار يجمع كل المشاريع في أبو ظبي 
ويمتلك ك���وادر وخبرات فني���ة متنوعة قادرة عل���ى العمل مع 
الش���ركات المحلية واألجنبية لتحقيق النجاح، بما يساعد هذه 
الشركات على تحقيق االستفادة القصوى من المقومات والفرص 
التي توفرها أبو ظبي. كما سيساهم المكتب في االنتقال بمناخ 

االستثمار إلى آفاق رحبة من التقدم واالزدهار«.

أول صفقة تمويل تجاري في 
العالم باستخدام »بلوك تشين«

هونغ كونغ - وكاالت: ذكر بنك »إتش إس بي س���ي« أول 

م���ن أمس، أنه أجرى أول صفق���ة تمويل تجارة في العالم 

باستخدام منصة فردية لسلسلة الكتل »البلوك تشين«، 

وذلك في مس���عى لتعزيز فاعلية تمويل التجارة الدولية 

الذي تبلغ قيمته تريليونات الدوالرات.

وق���ال البن���ك البريطاني في بيان إن���ه وبنك آي إن جي 

الهولندي أتما الصفقة لصالح ش���ركة كارغيل األس���بوع 

قلت شحنة فول صويا من األرجنتين إلى 
ُ
الماضي، عندما ن

ماليزيا عبر فرعي شركة تجارة السلع العالمية في جنيف 

وسنغافورة.

وقال »إتش إس بي سي« إنه رغم وجود صفقات تمويل 

تجاري أخرى اس���تخدمت فيها سلسلة الكتل مع تقنيات 

أخ���رى، فإن صفق���ة كارغيل هي أول اس���تخدام لتطبيق 

رقمي فردي مشترك بداًل من نظم متعددة.

ومن المتوقع أن يقلل استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل 

في القطاع المصرفي مخاطر االحتيال في خطابات االعتماد 

وصفقات أخرى، باإلضافة إلى تقليل عدد الخطوات.

وخطابات االعتماد هي طريقة التمويل األكثر استخداما 

بي���ن المس���توردين والمصدرين، وتس���اعد ف���ي ضمان 

صفقات بأكثر من تريليون���ي دوالر لكن العملية تنطوي 

عل���ى معامالت ورقية طويلة، وتس���تغرق ما بين خمس���ة 

وعشرة أيام لتبادل الوثائق.

وأش���ار بيان »إت���ش إس بي س���ي« إلى دراس���ة لألمم 

المتحدة أف���ادت بأن تحوي���ل جميع األعم���ال المكتبية 

المتصلة بالتجارة في منطقة آس���يا والمحيط الهادي إلى 

صيغة إلكترونية يمكن أن يقلص الوقت الذي يستغرقه 

تصدير البضائع بنس���بة تصل إلى 44 في المائة ويخفض 

التكاليف بنسبة تصل إلى 31 في المائة.

وقال فيفك راماش���اندران رئيس االبتكار والتنمية في 

»رويترز« إن  الوح���دة التجارية لدى »إتش إس بي س���ي« ل�

»خطابات االعتماد مستمرة بس���بب تحديين حقيقيين - 

غياب البنية التحتية الرقمية والتحدي الخاص بالتنسيق 

بين أطراف متعددة.. هذه المنصة تس���اعدنا في التغلب 

على التحدي األول، وأعتقد أن التكنولوجيا وتركيز الجميع 

عليها يعطينا الزخم لمعالجة التحدي الثاني مع تحقيق 

نتائ���ج من المأمول أن تكون أفض���ل بكثير مما رأيناه في 

الماضي«.

وقال راماش���اندران إن لدى »إتش إس بي سي« بالفعل 

عميال آخر ينتظر الصفقة المماثلة التالية.

واس���تثمرت بنوك بالفعل الماليي���ن لتطوير تطبيقات 

سلس���لة الكتل ف���ي محاولة لخفض التكاليف وتبس���يط 

عمليات إدارية مثل تسوية صفقات األوراق المالية.

وتستخدم تقنية سلس���لة الكتل دفتر حسابات موزعا 

عبر ش���بكة من أجهزة الكومبيوتر للتحقق من الصفقات 

بدال من نظام مركزي. 

وتطبيق سلس���لة الكتل الخاص بصفقة كارغيل مدعوم 

من 12 بنكا، ما قد يساعد على استخدام هذه التكنولوجيا 

في السوق على نطاق أوسع.

وقال »إتش إس بي سي« إن الصفقة جرى تنفيذها عبر 

منصة تدعى كوردا، طورها كونس���ورتيوم »آر3« لسلسلة 

الكت���ل الذي يتخذ من نيويورك مقرًا ويضم في عضويته 

أكثر من 100 بنك وهيئة تنظيمية واتحاد تجاري. 

"القدس المفتوحة" تنظم ورشة حول مالءمة 
  التخصصات الحتياجات سوق العمل

 رام الله- "األيام": عقد مركز التعليم المستمر بجامعة القدس 
المفتوحة، امس، ورشة عمل بعنوان "تلبية مالءمة التخصصات 
األكاديمي���ة الحتياجات س���وق العم���ل"، بالتعاون م���ع الجهاز 

المركزي لإلحصاء، في مقر الجامعة برام الله.
وقال د. س���مير النج���دي نائب الرئيس للش���ؤون االكاديمية 
إن موضوع الورش���ة هو من المواضيع المهمة والمطروحة بقوة 
من جميع الجهات، وعلى رأس���ها وزارة التربية والتعليم العالي 

والجهات المانحة في فلسطين.
واضاف ان مواءمة سوق العمل مع الخطط الدراسية المطروحة 
زا على هذا الجانب، وإن 

ّ
أمر ليس جديدًا، ولكن ثمة اهتماما مرك

التخصصات الموجودة في جامعاتنا تخضع لنقاش���ات وتطوير 
مس���تمر لتلبية متطلبات س���وق العمل، وكثير من المقررات تم 
تطويرها وتعديلها، وثمة مقررات أدخلت على الخطط الدراسية 

لكي ال يحتاج الطالب إلى دورات تكميلية بعد التخرج".
وأوضح النجدي أن موضوع مواءمة سوق العمل مرتبط بموضوع 
البطال���ة في فلس���طين، والبعض يلق���ي وزر ه���ذا الواقع على 
الجامعات، وهنا يجب أن نمي���ز بين دور الجامعات ودور الدولة، 
لذل���ك يجب توضي���ح البيانات الصادرة من الجهات الرس���مية، 
فالجامعات ليس���ت سبب البطالة، ألن اقتصادنا محدود والفرص 

الموجودة نادرة جدًا.
وبين أن السوق أش���بعت بمختلف التخصصات في فلسطين، 
وستس���تحدث وظائ���ف جدي���دة بعد س���نوات، وه���ذا نوع من 
التنبؤات المبنية على تحليالت وش���واهد موجودة، لذلك يجب 
عل���ى الجامعات الي���وم تزويد الطلب���ة بمه���ارات العصر حتى 
يس���تطيعوا م���ن خاللها التعايش م���ع أي وض���ع كان، حاليًا أو 

مستقباًل.
وثم���ن النجدي عاليًا التعاون ما بين جامعة القدس المفتوحة 
والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، خصوصًا مجال األبحاث، 
حيث يتم إعداد دراسات وتوفير معلومات تساعد باحثينا على 

القيام بدراسات لتحديد المشكلة.
وقال د. محمد ش���اهين مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، 
إن المواءم���ة بين نتاج���ات التعليم واحتياجات س���وق العمل 
هاج���س عالمي يج���ري العمل علي���ه، بصفته تحدي���ًا موجودًا 
بدرجات مختلف���ة تعتمد عل���ى النظام االقتص���ادي وتتفاوت 
من بلد وآخر، أما الواقع الفلس���طيني فله اهتمام خاص بس���بب 

االحتالل.
وأض���اف ان كل طرف يحاول أن يرمي الك���رة في ملعب اآلخر، 
فترى مؤسسات التعليم العالي تحمل سوق العمل المسؤولية، 
وس���وق العمل يحمل الجامعات المسؤولية، ولكن علينا أن نؤكد 

أن القضية جماعية ويجب على الجميع العمل لحلها.
ثم تحدث عن أهمية إصالح التعليم ووضع فكر تربوي مرتبط 
بظروفنا وحاجاتنا، إضافة إلى وج���ود االحتالل الذي يضع علينا 

مزيدًا من األعباء.
وتحدث ش���اهين عن مش���كلة تتعلق بالربط ما بين التجارب 

النظري���ة والواق���ع العملي ف���ي الميدان، يق���ول: "نجتهد نحن 
في الجامعات، وثمة مؤسس���ات تدريب موج���ودة، ولكن هناك 
إش���كالية بطبيعة عملها والتنس���يق ما بينها، فجهد التدريب 

الموجود جهد محمود ولكن ال يرقى لما هو مطلوب".
واك���د انه ال يمك���ن الحديث عن ح���ل للبطالة في ظل س���وق 
ضعيفة ال توفر فرص عمل، فكثير من القطاعات هي في تراجع 
مثل قطاع الزراعة، ويجب حل هذه اإلشكالية من أجل التخفيف 
م���ن البطالة، فقطاع س���وق العمل ال يس���تطيع توفير أكثر من 
بضعة آالف فرص���ة عمل، في حين أن ع���دد الخريجين أكبر من 

ذلك بكثير.
من جانبها، قالت سهى كنعان مديرة دائرة إحصاءات العمل 
ف���ي الجهاز المرك���زي لإلحصاء : "إن دور اإلحصاء الفلس���طيني 
هو إنت���اج األرقام وتلبية احتياجات جمي���ع الجهات الحكومية 
والخاصة، وقد اجرينا مسوحا ميدانية في الوقت الحالي لتوفير 
تغطيات س���كانية واجتماعية واقتصادية لصناع القرار، ولكن 
نواجه مش���كلة في أن عدد مس���تخدمي هذه البيانات واألرقام 

قليل بمجتمعنا".
وتابعت: "إننا نوفر معلومات للجمهور حول التخصصات التي 
تش���هد معدالت بطالة متخصصة، ولكن أغلب مخرجات التعليم 
العالي تكمن في العلوم اإلنسانية من الفرع األدبي في امتحان 

اإلنجاز".
وأوضح���ت كنع���ان أن أغل���ب األراضي الفلس���طينية تقع في 
المنطقة المصنفة )ج( التي تش���كل )62%( من مساحة الضفة، 
والف���رص التي يخلقها القطاع الخاص بس���يطة جدًا، ويقع على 
عات���ق مؤسس���ات التعليم العال���ي والعام والحكوم���ة والقطاع 
الخ���اص جزء من المس���ؤولية، م���ن أجل إيجاد ح���ل للبطالة في 
فلس���طين، ففلس���طين مجتمع فتي ألن ما نس���بته )40%( هم 
أطفال تحت )15( عامًا، وما نس���بته )30%( تتراوح أعمارهم بين 

)15-25( عامًا.
وقالت إن نسبة المشاركة في الضفة الغربية في سوق العمل 
بفلس���طين بلغت )45%(، وثمة فجوة كبيرة بين الرجال والنساء 

في ذلك، وهناك )364( ألف عاطل عن العامل في فلسطين.
إلى ذلك، قال محم���ود حوامدة مدير مركز التعليم المس���تمر 
وخدمة المجتمع: " تأتي الورش���ة تطبيق���ًا لمذكرة التفاهم بين 
جامعة القدس المفتوحة والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
وإن مركز التعليم المستمر يهتم بشكل كبير بجمع البيانات، وإن 
هذه البيانات التي قدمتها الورش���ة اليوم ستس���هم في تطوير 

المشاريع واألفكار في مركز التعليم المستمر".
وأدارت نق���اش الجزء الختامي من الندوة د. إس���راء أبو عياش 
مديرة مرك���ز القياس والتقويم بالجامع���ة، وقدمت العديد من 
التوصيات، أبرزها تضمين المس���وحات الت���ي تقوم بها دائرة 
اإلحص���اء المركزية أية مؤش���رات ق���د تحتاجه���ا الجامعة في 
المجاالت المختلفة، وبش���كل خاص ف���ي المهن التي تحتاجها 

سوق العمل.

ألمانيا تهدف إلى إحراز تقدم في
النزاع حول الغاز بين موسكو وكييف

موس����كو - د ب أ: صرح وزي����ر االقتصاد األلماني بيتر ألتماي����ر، امس، بأنه يرى 
فرصة بش����أن إمكانية التوصل لحل في النزاع مع روس����يا حول الدور المستقبلي 
ألوكراني����ا كدولة عبور للغاز خالل األيام المقبلة. وجاءت هذه التصريحات، امس، 
في العاصمة الروسية موسكو بعد مباحثات مع رئيس الحكومة الروسية دميتري 

ميدفيديف.
يشار إلى أن ألتماير يرى نفسه وسيطا في النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وكان الوزير االتحادي تعهد بالدعم ألوكرانيا. ومن المنتظر أن يجري مباحثات 
مساء اليوم مع الرئيس األوكراني بيترو  بوروشينكو في العاصمة كييف.

وس����وف تلتقي المستش����ارة األلمانية أنجيال ميركل ي����وم الجمعة المقبل مع 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين في مدينة سوتشي.

يش����ار إلى أن أوكرانيا تتخوف من فقد أهميتها بالنس����بة لروسيا كدولة عبور 
للغاز إلى غرب أوروبا بعد بناء خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم2". 

كم����ا أن اإليرادات الصادرة م����ن عبور الغ����از ألوكرانيا تتمت����ع بأهمية كبيرة 
بالنسبة لها.

ومن الممكن حاليا أن يكون هناك ضمان من قبل روسيا بشأن نقل كمية محددة 
للغاز الروسي عبر أوكرانيا.

رئيس سوفت بنك: تأسيس صندوق رؤية 
جديد لالستثمار في "المستقبل القريب"

طوكيو -رويترز: قال ماسايوش���ي س���ون الرئيس التنفيذي لمجموعة س���وفت بنك، 
ومؤس���س أكبر صندوق اس���تثمار مباش���ر في العالم، ام���س، إن صن���دوق رؤية ثانيا 
سُيؤس���س في المستقبل القريب، مع تمويالت من مس���تثمرين في الصندوق األول أو 

من مؤسسات استثمارية.
كانت س���معة سون كمس���تثمر ثاقب الرؤية قد اجتذبت ما يزيد على 93 مليار دوالر 
لصندوقه لالس���تثمار في قطاع التكنولوجيا، حتى أي���ار الماضي، وقد ُيحدث صندوق 

رؤية الثاني المزيد من الطفرات في عالم إبرام الصفقات.
وقال س���ون خالل مؤتمر في طوكيو "صندوق رؤية 2 س���يأتي بكل تأكيد"، مضيفا أن 
تدش���ين الصندوق لن يكون في األشهر الس���تة القادمة لكن "في المستقبل القريب". 

ولم يذكر سون حجم الصندوق الجديد.
ومع استثمار صندوق رؤية وصندوق أصغر حجما تابع له نحو 30 مليار دوالر بالفعل، 
إلى جانب نحو 13 مليار دوالر قيمة حصص س���وفت بنك في ش���ركات لتطبيقات طلب 
س���يارات األجرة س���يجري تحويلها إلى صن���دوق رؤية، فإن األنظ���ار تتحول إلى خطط 

االستثمار في المستقبل.
وقال س���ون إن الصندوق الجديد قد يشهد عودة لمستثمري الصندوق األصلي الذي 
يضم صندوقي الثروة الس���ياديين في الس���عودية وأبوظبي وش���ركة آبل وهون هاي 

للصناعات الدقيقة )فوكسكون(.
وقال "أعتقد أن شركاءنا الحاليين سعداء للغاية بما نحرزه من تقدم".

وأضاف أن مؤسسات استثمارية تبدي اهتمامها.
وقال "نبني حاليا سجل أعمالنا لذا يبدون اهتماما".

وقال س���ون إن سوفت بنك احتفظت باس���تثمارات لمدة 13.5 عام في المتوسط، مع 
رهان مبكر على مؤس���س مجموعة علي بابا القابضة جاك ما، ما صنع اس���مه كمستثمر 

ثاقب النظر.
وقال س���ون إنه قادر على اتخاذ قرارات استثمارية في غضون الدقائق القليلة األولى 
من االجتماعات مع مؤسس���ي الشركات الناش���ئة، وإنه أحيانا يشجعهم على الحصول 

على المزيد من المال أكثر من ذلك الذي يطلبونه في األساس لتسريع خطط النمو.
وتستثمر ثالثة بنوك يابانية كبرى، وهي مجموعة ميستوبيشي

يو.إف.جيه المالية وس���وميتومو ميتس���وي المالية ومجموعة ميزوه���و المالية، في 
صندوق رؤية األول وفقا لمصدر مصرفي اطلع على األمر.

كانت صحيفة فايننش���ال تايمز، التي نش���رت تقريرا ألول مرة عن االستثمار، قالت 
األس���بوع الماضي إن دايملر إيه.جي األلمانية والري اليس���ون المؤس���س الشريك في 
أوراكل وصندوق الثروة السيادية للبحرين تعهدوا أيضا باالستثمار، وإنهم سيرفعون 

حجم الصندوق إلى هدفه البالغ 100 مليار دوالر.

السيارات والطيران أول القطاعات 
اإليرانية المستهدفة بالعقوبات األميركية  
باريس - أ ف ب: قال مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية ان الواليات المتحدة 
س���تعيد فرض عقوبات على الش���ركات الت���ي تقيم صالت مع إي���ران بصورة 

تدريجية بدءا بقطاعي السيارات والطيران المدني ومن ثم الطاقة والبنوك.
وق���ال المص���در، امس، إن أول���ى العقوبات التي س���يعاد تطبيقها في 6 آب  
ستش���مل الس���يارات والطيران المدني. ومن ثم في 4 تش���رين الثاني، سيتم 
اس���تهداف قطاع الطاقة، ويش���مل النف���ط والغ���از والبتروكيماويات، وهذا 
فرض 

ُ
س���ُيضطر المس���توردين إلى "خفض وارداتهم من الخام اإليراني وست

بصورة أعم عقوبات على العمليات والمبادالت التجارية المتصلة بهذا القطاع 
مع إيران".

وسُيعاد فرض العقوبات المتصلة بالقطاع المالي و"سُيحظر في الوقت نفسه 
التعامل مع عدد من كبار البنوك والهيئات المالية بما في ذلك البنك المركزي، 

وخدمة الرسائل المالية" أو نظام "سويفت" العالمي للتحويالت.
لغى في الوقت نفس���ه التراخيص الخاصة التي تجي���ز لفروع البنوك 

ُ
وس���ت

األميركية التعامل مع إيران، وفق المصدر نفسه.
أعلنت واشنطن األسبوع الماضي انس���حابها من االتفاق النووي الموقع بين 
إي���ران والدول الكبرى في 2015 وأمهلت الش���ركات بي���ن 90 و180 يومًا إللغاء 
العقود السابقة المبرمة مع إيران ومنعتها من ابرام عقود جديدة تحت طائلة 

إنزال عقوبات أميركية بها.

  
 


