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14
رالف لورين

أحالم رواد األعمال 
تعد ق�صة كفاح م�صمم الأزياء العاملي رالف لورين من 

ق�ص�ش الكفاح الطويلة وال�صاقة، فهذا الرجل عا�ش 
بداية حياته يف فقر مدقع، ومع ذلك ا�صتطاع اأن يكون 

من اأ�صهر مليارديرات اليوم، واأ�صبح ا�صمه عنوانًا 
مميزًا لمرباطورية تتحاكى بها الأجيال، ويرتدي 
ت�صاميمه كبار امل�صاهري من خمتلف انحاء العامل.

18
كريم درباس: 

مشروعنا المقبل على الواجهة البحرية 
بني قلة من املطورين العقاريني ميتلك كرمي دربا�ش 
--- روؤية �صافية وبعيدة املدى، و�صعت ا�صتثمارات 
ال�صركة بني اأف�صل واأجنح ال�صتثمارات العقارية يف 

دبي، ويف حديثنا معه حول م�صاريع ال�صركة، بدا كيف 
اأن احلر�ش والدقة يف درا�صة كافة التفا�صيل جعل 

م�صاريع باملا تفوق طموحات الراغبني يف �صراء منتج 
عقاري يقرتب من الكمال.

28
أباطرة الميديا العرب

أم رّواد الميديا العرب ؟ 
نتطرق يف هذا املو�صوع لواقع �صّناع امليديا العرب، 

عرب كتاب �صدر حديثًا يف لندن من قبل جمموعة من 
الباحثني العرب والأجانب، وهو اأول عمل من نوعه يف 

“مو�صوعه”. 

34
8 طرق لتعزيز الثقة بالنفس

الثقة بالنف�ش �صمة اأ�صا�صية للأ�صخا�ش الناجحني، 
فهم يوؤمنون باأنف�صهم ومبا يفعلونه، هذه الثقة ل تتولد 

بعد النجاح بل تاأتي قبله.

38
مجموعة الشعالي 
جيل االنترنت يتقدم 

جمموعة ال�صعايل التي انطلقت قبل 30 عامًا ظلت 
منوذجًا متميزًا لل�صركات الإماراتية التي خطت 

لنف�صها طريقًا خمتلفًا و�صعبًا، ففي الوقت الذي ابتعد 
اجلميع عن ال�صتثمار يف ال�صناعة البحرية تابعت 

ال�صعايل مارين طريقها حتى اأ�صبحت اليوم واحدة 
من اأهم �صركات املنطقة املمتدة من الهند حتى 

تركيا.

42
أغنى األغنياء هم األكثر تقديرًا 

لقيمة المال
و�صول ال�صخ�ش اإىل مرحلة كبرية من الرثاء ل 

يعني اأن عليه تبذير املال، فالأبحاث والوقائع تثبت 
اأن الأثرياء مبا فيهم الأكرث ثراًء هم يف احلقيقية 

مقت�صدون يف الإنفاق، القت�صاد يعني اأن تت�صرف 
بذكاء وحكمة عند حتديد اأولوياتك املالية.

46
إصالح الشركات قبل توسيع 

خطوط اإلنتاج؟ 
�صاهدنا العديد من الروؤ�صاء التنفيذيني 

ي�صتقيلون بطريقة حمرجة على خلفية مزاعم 
ب�صوء الإدارة، الرئي�ش التنفيذي ملجموعة 

Toshiba هي�صاو تاناكا ا�صتقال بعد اعرتاف 

ال�صركة بتزوير ال�صجلت لت�صخيم الأرباح ب�صكل 
مزيف ل�صنوات.

50
الصين والهند تصدرتا قوائم رواد 

األعمال واألغنياء عالميًا
توقع حمللون اأن يت�صدر املليونريات يف منطقة 

اأ�صيا واملحيط الهادي قائمة اأثرياء العامل يف العام 
املقبل، ب�صبب تنامي الرثوات يف كل من الهند 

وال�صني

54
الصين فرصة سانحة لمستثمري 

الشرق األوسط
 تن�صح �صركة ’نيكو‘ لإدارة الأ�صول، وهي �صركة املتخ�ص�صة 
يف جمال اإدارة الأ�صول، امل�صتثمرين يف ال�صرق الأو�صط على 

الأخذ بعني العتبار الفر�ش ال�صتثمارية طويلة الأجل يف 
ال�صني على الرغم من التباطوؤ القت�صادي الذي متر به حاليًا

56
أفضل عالج النخفاض األسعار هو 

انخفاضها نفسه
ظلت التوقعات مت�صائمة فيما يخ�ش ا�صتقرار الأ�صواق 

العاملية، وبدا اأن القت�صاد العاملي بحاجة اإىل جرعة 
انعا�ش قوية، بعد الرتاجعات واخل�صائر الكبرية 

لأ�صواق املال وخماوف من تراجعات دراماتيكية يف 
اأ�صعار النفط، ولكن هناك ما يربر بع�ش التفاوؤل.

58
لماذا يتحرك رأس المال 

واإلرهاب كقوة عابرة للحدود؟ 
ل يزال راأ�ش املال هو مدير، اأو ماي�صرتو العامل. ُيدير 

كّل �صيء، من لقمة اخلبز حتى امل�صنع واملدر�صة 
والبندقية. فالعامل منذ نهايات حقبة الإمربيالية، 
ومن ثّم حقبة العوملة اجلارية، ُيقاد بتحالف على 

�صعيد هذا الكوكب، الذي غدا كرة ي�صربها راأ�ش املال 
بقدمه امل�صمومة، لت�صتقّر يف اأهداف الفقراء.

الفهرس october 2015
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62
األسواق ال تستجيب على الرغم 

من مؤشرات التحسن
�صكلت املخاوف ب�صاأن النمو ال�صيني، وف�صيحة 

ال�صيارات وال�صيا�صة املتطرفة لرئي�صة ملجل�ش 
الحتياطي الفدرايل املحركني الرئي�صيني حلركة 

الأ�صواق خلل الفرتة املا�صية. وتتابع اأ�صواق النفط 
ال�صتقرار يف حيز حمدد دون تغيريات دراماتيكية، 

على الأقل من وجهة نظر تقنية، مظهرة علمات 
التح�صن.

66
“فولكسفاجن” 

غلطة الشاطر!
قبل الف�صيحة الأخرية التي و�صعت ال�صناعة 

الأملانية يف موقف حرج، كانت جمموعة فولك�صفاجن 
العملقة قد حققت جناحات كبرية يف ال�صنوات 

الع�صر الأخرية، بعد اأن متّلكت 12 ماركة خمتلفة 
وا�صتطاعت اإطاحة تويوتا عن املرتبة الأوىل عامليًا يف 

مبيعات ال�صيارات.

70
مواصفات أحدث إصدارات آبل
“آيفون 6 اس” و “آيفون 6 

اس بلس” 
اأطلقت �صركة اآبل هاتفيها اجلديدين “اآيفون 6 

اإ�ش” و “اآيفون 6 اإ�ش بل�ش” يف بع�ش دول العامل ، 
ومع طرح اأحدث هواتف ال�صركة الذكية للبيع يوم 
25 �صبتمرب املا�صي، بيعت اأول ن�صخة من الهاتف 

اجلديد يف متجر اأبل يف ا�صرتاليا يف غ�صون 
دقائق.

72
إيفان شبيغل 

يرفض بيع نفسه للكبار!
يعد  اإيفان �صبيغل من اأ�صغر رجال الأعمال ال�صباب 

الذين تفوق ثروتهم املليار دولر، لديه �صجل وا�صع 
يف اإعداد التطبيقات التكنولوجية، وقد ح�صل على 

ثروته هذه من خلل اإن�صاء تطبيق “�صناب �صات” 
الذي يتيح املرا�صلة بني النا�ش عن طريق مقاطع 

الفيديو وال�صور ب�صكل حلظي وموؤقت!.

74
8 رواد ناجحين لم يتخرجوا من الجامعة

هل التعليم الر�صمي اأمر اإلزامي؟ هل ال�صهادة 
اجلامعية �صرورية لتاأ�صي�ش �صركة ناجحة؟

يعتقد اأغلب الأ�صخا�ش اأن الدرا�صة وك�صب الدرجات 
العالية واحل�صول عل وظيفة جيدة هي الطريق 

ال�صحيح لتحقيق النجاح، هذه املوؤهلت مل تعد �صيغة 
موؤكدة لك�صب الرثوة والنجاح، بالتاأكيد للتعليم مكانته 
املهمة ولكن الكثري من رواد الأعمال حققوا اإجنازات 

عظيمة بدون احل�صول على ال�صهادات العلمية الر�صمية.

 78
الفنان منير الشعرانى

ينقل الخط العربي إلى المعاصرة
ُيعترب الفنان منري ال�صعراين، واحدًا من اأبرز 

الفنانني الذين ا�صتغلوا على اخلط العربي، واأخرجوه 
من دائرة التقليد والنمطية، اإىل اأ�صكال م�صتحدثة، 

وجنح يف توظيف الأ�صكال التجريدية واجلمالية 
للخطوط، واخلروج بلوحات فنية معا�صرة، م�صغولة 

برتاكم زمني وب�صري، وقدرة عالية على البناء 
الهند�صي.

80
فورسيزونز تفتتح فنادق 

ومنتجعات جديدة في 2016
توا�صل جمموعة فور�صيزونز تو�صيع انت�صارها العاملي 
وتر�صيخ مكانتها باعتبارها العلمة التجارية العاملية 

لل�صيافة الفاخرة، اإذ تد�صن 12 فندقًا ومنتجعًا 
جديدًا يف نهاية العام 2015 ويف العام 2016، مبا يف 

ذلك افتتاح اأوىل من�صاآتها الفندقية يف العديد من 
الأ�صواق اجلديدة.

84
رنج روڤر ذات قاعدة العجالت الطويلة

فخامة فائقة ببعد أخر 
ت�صعى جاكوار لند روڤر املحدودة دائمًا اإىل اإيجاد 

طرق لتح�صني وتعديل موا�صفات وت�صميمات واإنتاج 
مركباتها با�صتمرار، ول تزال تبهر عملئها باأعمالها 

اخلا�صة بالتعديل على ال�صيارات واإ�صفاء اللم�صات 
اجلمالية الع�صرية، وقد حظيت �صيارة رينج روفر 

ذات قاعدة العجلت الطويلة التي مت ك�صف النقاب 
عنها موؤخرًا يف معر�ش فرانكفورت الدويل لل�صيارات 

ببع�ش التعديلت املميزة.

88
نصائح ُعثمان سلطان للمدراء 

التنفيذيين 
كل الذين ا�صتمعوا خلطب عثمان �صلطان ي�صهدون 

باأن الرئي�ش التنفيذي ل�صركة الإمارات للت�صالت 
املتكاملة du”” خطيب بارع، وهي بالتاأكيد �صمة 

مطلوبة عند القادة العظماء
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�أكرث من 50 مليار دوالر خرجت من 
�الأ�شو�ق �لنا�شئة وهي خطوة تعك�س تر�جع 

�لثقة، �الأمر مل يقت�شر على �الأ�شو�ق 
�لنا�شئة فاالأ�شو�ق �لغربية خ�شرت �أكرث من 

13 تريليون دوالر، يف �الأزمة �الأخرية.  

كل ذلك يعني تر�جع فر�س �لعمل، ويعني 
�أي�شًا تر�جع �لنمو، يف ر�أي بع�س �ملحللني، 

فاالأمر ال ي�شيف �شيئًا.
 وعلى ر�أيهم فالعامل يعي�س تد�عيات �الأزمة 
�ملالية منذ 2008 ومع ذلك فما ز�ل يعي�س، 

يتعلم وي�شرتي ويبيع، ويحارب، �لطائر�ت 
تطري و�ل�شفن جتوب �أفا�شي �لبحار 

و�ملحيطات. 
خمت�شر �لقول ال د�عي للرعب، ومقابل 

كل خرب �شيئ هناك �أخبار جيدة، تر�جع 
�أ�شعار �لنفط مثاًل جعلت �ل�شلع �أقل تكلفة، 

و�الأزمات �لتي تعي�شها �آ�شيا �ليوم مل متنعها 
من �حتالل �ملركز �الأول يف عامل �الأغنياء، 
�ل�شني و�لهند ت�شمان �أكرب عدد من رو�د 

�الأعمال �الأغنياء. 
�ل�شوق �الأمريكية تعي�س فرتة �نكما�س 

وكذلك �الأوروبية، وبع�س �لف�شائح 
�ل�شناعية ز�دت من خ�شار�ت �الأ�شو�ق، 
فقلعة �ل�شناعة �الأملانية �أ�شيبت بنك�شة 

موجعة، ولكنها لن توؤثر يف �لقريب �لعاجل 
وال يف �مل�شتقبل على قوة �القت�شاد �الأملاين. 

�الأ�شو�ق �ملالية يف �أمريكا و�أوروبا و�ل�شني 
ماز�لت فر�شة للم�شتثمرين فرت�جع قيم 
�الأ�شهم و�الأ�شول، فر�شة مهما قيل عن 

�آثارها �ل�شلبية.
على م�شتوى �لعامل، تعك�س حالة �لركود 

�لتي يعي�شها �القت�شاد �لعاملي �لذي جتاهل 

�إ�شار�ت �أزمته �ملالية �لعميقة وتعامل معها 
ب�شطحية وخفة، وهذ� ما جعل �الأ�شو�ق �أقل 

قدرة على �لنمو �مل�شتد�م. 
جتاهل �خلطو�ت �الإ�شالحية يف جوهر 

�الأ�شو�ق و�لطريقة �لتي يتعامل فيها �لعامل 
مع مو�رده ومناخه وبيئته �شتيقي �الأزمات 

على مقربة. 
 تبديد �لرثوة يف �حلروب و�فتعال �الأزمات 

لتحقيق م�شالح �شيقة الأمم على ح�شاب 
�أمم �أخرى �شيقود �إىل ما هو �أ�شعب، 

و�شيوؤخر ح�شارتنا وي�شعب عليها �خلروج 
�إىل عامل جديد �أقل خماطر و�أكرث 

�نطالقًا. 

رئيس التحرير
حسن عبد الرحمن

األزمات 
من واقع الحال

GRAND ARCHIVE 1940 
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�أعلنت جمموعة كيان، �إحدى �شركات 
�لتطوير �لعقاري عن منحها �شركة 

زيتا�ش زمني تكنولوجي�شي �أعمال 
�لأ�شا�شات مل�شروعها �لقادم يف دبي، 
»كيان كنتار�«. �شُيقام هذ� �مل�شروع 

�لفخم يف �شارع �أم �شقيم، وهو 
�شيتاأّلف من وحد�ت �شكنيه و�شقق 

فندقية بتوقيع عالمات جتارية ر�قية، 
تتمّيز بت�شميم فريد ومر�فق ت�شمل 

متاجر بيع بالتجزئة، مطاعم، منتجع 
�شّحي فاخر، حو�ش �شباحة فريد ذو 

جدر�ن زجاجية، مركز لّلياقة �لبدنية، 

�أعلى �شا�شة يف �لهو�ء �لطلق، قاعة 
موؤمتر�ت، وغريها.    

وكان قد مّت �لك�شف ر�شمًيا عن م�شروع 
كيان كنتار� يف �إطار حفل �لإطالق 

�لكبري �لذي �أقامته جمموعة كيان 
يف �أبريل من �لعام �حلايل، و�جلدير 

بالذكر �أّن هذه �لأخرية �شت�شطلع 
بدور �ملطّور �لرئي�شي،  فيما �ختريت 

�شركة نيكني �شيكي لتكون �ل�شت�شاري 
�لرئي�شي للم�شروع، و�شركة ديو�ن 

لال�شت�شار�ت �لهند�شية كاإ�شت�شاري 
حمّلي، وجمموعة زيتا�ش كمقاويل 

متكني بد�أو� �لعمل يف موقع �مل�شروع 
منذ نهاية �شهر �أغ�شط�ش.

 وي�شهد موقع كيان كنتار� حالًيا �أن�شطة 
خمتلفة، حيث جرى ��شتكمال ت�شييج 

�ملوقع، و تاله �أعمال �لتدعيم و �حلفر. 
�أّما �لتاريخ �ملتوّقع لنتهاء �لعمل على 

�مل�شروع فهو �لربع �لأخري من عام 
 .2018

�أعلنت جمموعة توب �إك�شبو لتنظيم 
�ملعار�ش و�ملوؤمتر �إطالق فعاليات �لدورة 

�لثامنة ملعر�ش �لكويت �لدويل للعقار، 
�لذي تنظمه باأر�ش �ملعار�ش يف م�شرف 

بالقاعة 8 خالل �لفرتة من 5-10 �كتوبر 
�جلاري،. و�شينطلق �ملعر�ش برعاية 
وكيل وز�رة �لتجارة �مل�شاعد ل�شوؤون 

�ملنظمات �لدولية و�لتجارة �خلارجية- 
�ل�شيخ منر �ل�شباح، وو�شط م�شاركة 74 
�شركة عقارية ومالية و��شتثمارية تعر�ش 
�أكرث من 250 م�شروعًا بحو�يل 15 دولة 

خليجية وعربية وعاملية.
وي�شتعر�ش �مل�شاركني من خالل 

�ملعر�ش �مل�شاريع �لتي تطرحها، و�لتي 
تتوزع بني عدة دول من �أبرزها �لكويت 

و�لبحرين و�لمار�ت وم�شر وتركيا 
و�أملانيا و��شبانيا وهولند� وفرن�شا.

ومن �أبرز �مل�شاركني يف �ملعر�ش �شركات 

»�أجو�ن �خلليج«، و«�لب�شتان«، 
و«�لنامي �لقاب�شة«، و«�لديار 

�لعقارية«، و«�جلمال �لعقارية«، 
و«كورنر �شتون«، و«د�ر �لعز«، »ود�ئر 

مائدتي« و«ماجيك هوم«.

انطالق معرض الكويت الدولي للعقار 
بمشاركة شركات جديدة

%6 نسبة 
زيادات األجور في 

منطقة الشرق 
األوسط عام 2016

جاء في أحدث  تقرير لتخطيط ميزانيات 
الرواتب واألجور الذي أصدرته تاورز 

واتسون أن موظفو منطقة الشرق 
األوسط يتوقعون زيادة في رواتبهم 
يبلغ متوسطها الكلي ما بين 4.7% 

و%6 في عام 2016. 
كما تظهر الدراسة، التي تغطي 

شركات القطاع الخاص في 
المقام األول، أن متوسط زيادات 

األجور يتفوق على معدالت 
ارتفاع التضخم بالنظر إلى الزيادات 

الحقيقية في أجور الموظفين.
ومن المتوقع أن تصل زيادة األجور 

إلى ٪5 العام المقبل في اإلمارات، 
الكويت، عمان، وقطر، في حين 

أن موظفي األردن ولبنان سوف 
يتمتعون بمتوسط زيادة في األجور 

قدره ٪6 و ٪5.8 على الترتيب. 
وسيكون في البحرين أقل نسبة 

للزيادات ٪4.6، بينما سيبلغ 
متوسط الزيادة في السعودية 
٪5.5، ومع ذلك، فإن الشعور 
بتلك الزيادة سيقل في العام 

المقبل مقارنة بهذا العام، نظرًا 
لتنامي معدالت التضخم في 

المنطقة.
ولكن من المتوقع أن يرتفع التضخم 

بنسبة ٪3 بالمقارنة بعام 2015. 
حيث ستشهد سلطنة عمان أدنى 
معدل تضخم في المنطقة، 1.8٪ 

فقط، في حين سيكون أعلى معدل 
في السعودية، وبنسبة 3.5٪. 

ووحدها اإلمارات هي التي يتوقع 
لها انخفاض معدل التضخم في 

العام المقبل، ليكون 2.7٪، 
بانخفاض واحد في المئة عن عام 

2015. وسيرتفع متوسط التضخم 
في كل من البحرين وقطر، ليصل 

إلى ٪2.5 و ٪3 على الترتيب.

وفقًا ل�شركة »يورومونيتور �إنرتنا�شونال« لالأبحاث، من �ملتوقع �أن تنمو مبيعات 
�لهو�تف �لذكية يف �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا لت�شل �إىل 23،53 مليار دولر بحلول 

عام 2020، وذلك يف �شوء �لنمو �لقوي يف قطاع �لت�شالت، وما ي�شاحبه من 
�ت�شاع جمموعة �خليار�ت �ملتاحة من �لهو�تف �لذكية �لتي تنا�شب جميع �مليز�نيات

 وتتيح �لدورة �خلام�شة و�لع�شرون من معر�ش »جيتك�ش �شوبر« هذه �خليار�ت 
�ملتنوعة من �لت�شكيلة �لأذكى من �لهو�تف يف �لأ�شو�ق �لعاملية باأف�شل �لأ�شعار �إىل 

جمهور �ملت�شوقني يف حدث �لتقنيات �ل�شتهالكية �لأكرب و�لأكرث �إثارة لالهتمام يف 
�ملنطقة، ومب�شاركة �أهم �شركات �لتكنولوجيا يف �لعامل.

وكان قد �فتتح �حلدث �ملميز يف �لثالث من �شهر �كتوبر �جلاري، وملدة �أ�شبوع  يف 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي، مقّدمًا �شفقات ممتازة على �لهو�تف �لذكية �لتي 

تبتكرها �أ�شهر �شركات �لتقنية �لعاملية وتبيعها ُكربى �شركات �لتجزئة �لإقليمية.
 وت�شمل �لقائمة �لطويلة �لتي ُتعر�ش يف »جيتك�ش �شوبر« هذ� �لعام، ت�شكيلة 

كبرية من �أحدث �لأجهزة �لذكية  منها �لهاتف »�إك�شبرييا Z5« من »�شوين«، 
و�جلهاز �جلديد »جالك�شي تاب S2«، و�ل�شاعة �لذكية »جري S2«، وكالهما من 

»�شام�شونغ«.

وحدة متخصصة من بنك 
الفجيرة الوطني لدعم 

سيدات األعمال اإلماراتيات 

»كيان« تمنح شركة زيتاش عقد مشروع  كنتارا في دبي 

�أعلن بنك �لفجرية �لوطني �ش.م.ع عن تاأ�شي�ش ق�شم »�ن بي �ف �إلهام« 
�ش بدعم �مل�شتلزمات �مل�شرفية �خلا�شة ب�شيدة �لأعمال �لإمار�تية  �ملتخ�شّ

و�لر�ئدة يف جمال �لأعمال. وب�شفته �أول بنك يف دولة �لإمار�ت يرّكز بهذ� �لنحو 
على �لتعاون مع �ملر�أة �لإمار�تية �لعاملة.

و �شيتاأّلف فريق �لعمل يف »�ن بي �ف �إلهام« من موّظفات �إمار�تيات يف �ملجال 
�مل�شريف و�شيدير �أعماله يف بادئ �لأمر من فرع �مل�شرف يف �لقوز، فيتيح ل�شيدة 

�لأعمال �لإمار�تية �ل�شتفادة ب�شهولة من خرب�ت �مل�شرف �لو��شعة وجتربته يف 
عّدة قطاعات، ف�شاًل على خدماته �مل�شرفية �ملوؤ�ش�شاتية �حلائزة على جو�ئز 

عّدة، وجمموعته �ملتنامية من �حللول �مل�شرفية �لإ�شالمية.
وجاء تاأ�شي�ش وحدة »�ن بي �ف �إلهام« �أي�شًا على خلفية حملة �لتوعية �ملنت�شرة 
لت�شليط �ل�شوء على �مل�شاهمات �لقت�شادية �لتي تقّدمها �ملر�أة �لإمار�تية. فعلى 

�لرغم من �لتوجيهات �لتي �أ�شدرتها دولة �لإمار�ت يف �أنحاء �لبالد من �أجل تاأمني 
�نتقال �ملر�أة �لإمار�تية ب�شال�شة �إىل عامل �ملوؤ�ش�شات، ت�شري �لأدلة �لإح�شائية 

و�ل�شردية  �إىل �أّن �ملر�أة �لإمار�تية �لر�ئدة يف جمال �لأعمال، بغ�ّش �لنظر عن 
قدر�تها وتوقها �إىل �لنجاح، ل تز�ل تو�جه �شعوبات يف تلّقي �لدعم �ملالئم لعملها.

تستهدف شركة “الشموخ جروب” 
اإلماراتية، استثمار 20 مليون دوالر، 

إلضافة نشاط التنقيب عن البترول فى 
الصحراء والشواطئ المصرية.

وأفاد نائب المدير التنفيذى للشركة  
تامر عنتر، أن شركته تخاطب “الهيئة 

العامة للبترول” من أجل الحصول على 
الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التنقيب.

وستتعاقد الشركة مع مهندسين من 
اإلمارات ومصر، فضاًل عن تأسيس 

قسم جديد للتنقيب، ملّمحًا إلى إمكانية 
تأسيس شركة جديدة مختصة بالتنقيب 

فى المنطقة الحرة بالسويس.
يذكر، أن “مجموعة الشموخ اإلماراتية”، 

تتواجد فى السوق المصرية منذ 
2008، وتعمل فى مجال صيانة وتوريد 
الخدمات البترولية لكل شركات البترول 

التابعة للهيئة العامة للبترول، وهى 
مملوكة لمحسن سالم، بالشراكة مع 
رجل األعمال اإلماراتى علي العامري.

وتعمل فى مجال التجارة والتكنولوجيا، 
وتتعامل مع القطاعين العام والخاص 

في دول مجلس التعاون الخليجي، 
والدول العربية، والشركات العاملة 

فى مجال الطاقة بشكل عام وقطاع 
صناعة النفط والغاز.

»جيتكس شوبر 2015« 
يقدم أذكى تشكيلة هواتف

ت�شتاأنف �شركة م�شفاة عدن �لعمل 
يف �مل�شفاة بطاقة �إنتاجية تبلغ 50 
�ألف برميل يوميًا، بعد �أن مت �إغالق 

�مل�شفاة �ملوجودة يف عدن جنوًبا 
�أبريل �ملا�شي، وتوقفها عن �لعمل 

خم�شة �أ�شهر متو��شلة نتيجة �لأو�شاع 
�مل�شطربة يف �لبالد..

وقال نا�شر �شائف �ملتحدث �لر�شمي 
با�شم �ل�شركة �إن �لطاقة �ل�شتيعابية 

للم�شفاة تبلغ 140 �ألف برميل يومًيا، 
لكن �لكمية �ملوجودة يف خز�نات 

�مل�شفاة قليلة و�شيتم تكريرها خالل 
�أيام.

م�شريً� �إىل �أن �لإنتاج قبل توقف 
�مل�شفاة كان من 70 �إىل 80 �ألف 

برميل يوميا لعدم تو�فر كميات كافية 
من �لنفط �خلام، موؤكد� �أن �لطاقة 
�ل�شتيعابية لل�شركة ت�شل �إىل نحو 

140 برميال يوميا من �خلام �خلفيف.

يذكر �أن م�شفاة عدن لتكرير �لنفط 
�لثقيل )كنفط �لكويت( كانت قد 

�شممت لإنتاج: وقود �ل�شفن، مازوت 
خفيف، ديزل ثقيل )بحري(، بنزين، 

كريو�شني، �شولر، ووقود ل�شتعمال 
�مل�شفاة، ووقود �ملحركات �لنفاثة 

ووقود �لآلت �لثقيلة.

استئناف العمل بمصفاة نفط 
عدن بـ50 ألف برميل يوميًا

شركة »الشموخ« 
تنقب عن النفط في 

األراضي المصرية
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�أعلنت جمموعة كيان، �إحدى �شركات 
�لتطوير �لعقاري عن منحها �شركة 

زيتا�ش زمني تكنولوجي�شي �أعمال 
�لأ�شا�شات مل�شروعها �لقادم يف دبي، 
»كيان كنتار�«. �شُيقام هذ� �مل�شروع 

�لفخم يف �شارع �أم �شقيم، وهو 
�شيتاأّلف من وحد�ت �شكنيه و�شقق 

فندقية بتوقيع عالمات جتارية ر�قية، 
تتمّيز بت�شميم فريد ومر�فق ت�شمل 

متاجر بيع بالتجزئة، مطاعم، منتجع 
�شّحي فاخر، حو�ش �شباحة فريد ذو 

جدر�ن زجاجية، مركز لّلياقة �لبدنية، 

�أعلى �شا�شة يف �لهو�ء �لطلق، قاعة 
موؤمتر�ت، وغريها.    

وكان قد مّت �لك�شف ر�شمًيا عن م�شروع 
كيان كنتار� يف �إطار حفل �لإطالق 

�لكبري �لذي �أقامته جمموعة كيان 
يف �أبريل من �لعام �حلايل، و�جلدير 

بالذكر �أّن هذه �لأخرية �شت�شطلع 
بدور �ملطّور �لرئي�شي،  فيما �ختريت 

�شركة نيكني �شيكي لتكون �ل�شت�شاري 
�لرئي�شي للم�شروع، و�شركة ديو�ن 

لال�شت�شار�ت �لهند�شية كاإ�شت�شاري 
حمّلي، وجمموعة زيتا�ش كمقاويل 

متكني بد�أو� �لعمل يف موقع �مل�شروع 
منذ نهاية �شهر �أغ�شط�ش.

 وي�شهد موقع كيان كنتار� حالًيا �أن�شطة 
خمتلفة، حيث جرى ��شتكمال ت�شييج 

�ملوقع، و تاله �أعمال �لتدعيم و �حلفر. 
�أّما �لتاريخ �ملتوّقع لنتهاء �لعمل على 

�مل�شروع فهو �لربع �لأخري من عام 
 .2018

�أعلنت جمموعة توب �إك�شبو لتنظيم 
�ملعار�ش و�ملوؤمتر �إطالق فعاليات �لدورة 

�لثامنة ملعر�ش �لكويت �لدويل للعقار، 
�لذي تنظمه باأر�ش �ملعار�ش يف م�شرف 

بالقاعة 8 خالل �لفرتة من 5-10 �كتوبر 
�جلاري،. و�شينطلق �ملعر�ش برعاية 
وكيل وز�رة �لتجارة �مل�شاعد ل�شوؤون 

�ملنظمات �لدولية و�لتجارة �خلارجية- 
�ل�شيخ منر �ل�شباح، وو�شط م�شاركة 74 
�شركة عقارية ومالية و��شتثمارية تعر�ش 
�أكرث من 250 م�شروعًا بحو�يل 15 دولة 

خليجية وعربية وعاملية.
وي�شتعر�ش �مل�شاركني من خالل 

�ملعر�ش �مل�شاريع �لتي تطرحها، و�لتي 
تتوزع بني عدة دول من �أبرزها �لكويت 

و�لبحرين و�لمار�ت وم�شر وتركيا 
و�أملانيا و��شبانيا وهولند� وفرن�شا.

ومن �أبرز �مل�شاركني يف �ملعر�ش �شركات 

»�أجو�ن �خلليج«، و«�لب�شتان«، 
و«�لنامي �لقاب�شة«، و«�لديار 

�لعقارية«، و«�جلمال �لعقارية«، 
و«كورنر �شتون«، و«د�ر �لعز«، »ود�ئر 

مائدتي« و«ماجيك هوم«.

انطالق معرض الكويت الدولي للعقار 
بمشاركة شركات جديدة

%6 نسبة 
زيادات األجور في 

منطقة الشرق 
األوسط عام 2016

جاء في أحدث  تقرير لتخطيط ميزانيات 
الرواتب واألجور الذي أصدرته تاورز 

واتسون أن موظفو منطقة الشرق 
األوسط يتوقعون زيادة في رواتبهم 
يبلغ متوسطها الكلي ما بين 4.7% 

و%6 في عام 2016. 
كما تظهر الدراسة، التي تغطي 

شركات القطاع الخاص في 
المقام األول، أن متوسط زيادات 

األجور يتفوق على معدالت 
ارتفاع التضخم بالنظر إلى الزيادات 

الحقيقية في أجور الموظفين.
ومن المتوقع أن تصل زيادة األجور 

إلى ٪5 العام المقبل في اإلمارات، 
الكويت، عمان، وقطر، في حين 

أن موظفي األردن ولبنان سوف 
يتمتعون بمتوسط زيادة في األجور 

قدره ٪6 و ٪5.8 على الترتيب. 
وسيكون في البحرين أقل نسبة 

للزيادات ٪4.6، بينما سيبلغ 
متوسط الزيادة في السعودية 
٪5.5، ومع ذلك، فإن الشعور 
بتلك الزيادة سيقل في العام 

المقبل مقارنة بهذا العام، نظرًا 
لتنامي معدالت التضخم في 

المنطقة.
ولكن من المتوقع أن يرتفع التضخم 

بنسبة ٪3 بالمقارنة بعام 2015. 
حيث ستشهد سلطنة عمان أدنى 
معدل تضخم في المنطقة، 1.8٪ 

فقط، في حين سيكون أعلى معدل 
في السعودية، وبنسبة 3.5٪. 

ووحدها اإلمارات هي التي يتوقع 
لها انخفاض معدل التضخم في 

العام المقبل، ليكون 2.7٪، 
بانخفاض واحد في المئة عن عام 

2015. وسيرتفع متوسط التضخم 
في كل من البحرين وقطر، ليصل 

إلى ٪2.5 و ٪3 على الترتيب.

وفقًا ل�شركة »يورومونيتور �إنرتنا�شونال« لالأبحاث، من �ملتوقع �أن تنمو مبيعات 
�لهو�تف �لذكية يف �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا لت�شل �إىل 23،53 مليار دولر بحلول 

عام 2020، وذلك يف �شوء �لنمو �لقوي يف قطاع �لت�شالت، وما ي�شاحبه من 
�ت�شاع جمموعة �خليار�ت �ملتاحة من �لهو�تف �لذكية �لتي تنا�شب جميع �مليز�نيات

 وتتيح �لدورة �خلام�شة و�لع�شرون من معر�ش »جيتك�ش �شوبر« هذه �خليار�ت 
�ملتنوعة من �لت�شكيلة �لأذكى من �لهو�تف يف �لأ�شو�ق �لعاملية باأف�شل �لأ�شعار �إىل 

جمهور �ملت�شوقني يف حدث �لتقنيات �ل�شتهالكية �لأكرب و�لأكرث �إثارة لالهتمام يف 
�ملنطقة، ومب�شاركة �أهم �شركات �لتكنولوجيا يف �لعامل.

وكان قد �فتتح �حلدث �ملميز يف �لثالث من �شهر �كتوبر �جلاري، وملدة �أ�شبوع  يف 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي، مقّدمًا �شفقات ممتازة على �لهو�تف �لذكية �لتي 

تبتكرها �أ�شهر �شركات �لتقنية �لعاملية وتبيعها ُكربى �شركات �لتجزئة �لإقليمية.
 وت�شمل �لقائمة �لطويلة �لتي ُتعر�ش يف »جيتك�ش �شوبر« هذ� �لعام، ت�شكيلة 

كبرية من �أحدث �لأجهزة �لذكية  منها �لهاتف »�إك�شبرييا Z5« من »�شوين«، 
و�جلهاز �جلديد »جالك�شي تاب S2«، و�ل�شاعة �لذكية »جري S2«، وكالهما من 

»�شام�شونغ«.

وحدة متخصصة من بنك 
الفجيرة الوطني لدعم 

سيدات األعمال اإلماراتيات 

»كيان« تمنح شركة زيتاش عقد مشروع  كنتارا في دبي 

�أعلن بنك �لفجرية �لوطني �ش.م.ع عن تاأ�شي�ش ق�شم »�ن بي �ف �إلهام« 
�ش بدعم �مل�شتلزمات �مل�شرفية �خلا�شة ب�شيدة �لأعمال �لإمار�تية  �ملتخ�شّ

و�لر�ئدة يف جمال �لأعمال. وب�شفته �أول بنك يف دولة �لإمار�ت يرّكز بهذ� �لنحو 
على �لتعاون مع �ملر�أة �لإمار�تية �لعاملة.

و �شيتاأّلف فريق �لعمل يف »�ن بي �ف �إلهام« من موّظفات �إمار�تيات يف �ملجال 
�مل�شريف و�شيدير �أعماله يف بادئ �لأمر من فرع �مل�شرف يف �لقوز، فيتيح ل�شيدة 

�لأعمال �لإمار�تية �ل�شتفادة ب�شهولة من خرب�ت �مل�شرف �لو��شعة وجتربته يف 
عّدة قطاعات، ف�شاًل على خدماته �مل�شرفية �ملوؤ�ش�شاتية �حلائزة على جو�ئز 

عّدة، وجمموعته �ملتنامية من �حللول �مل�شرفية �لإ�شالمية.
وجاء تاأ�شي�ش وحدة »�ن بي �ف �إلهام« �أي�شًا على خلفية حملة �لتوعية �ملنت�شرة 
لت�شليط �ل�شوء على �مل�شاهمات �لقت�شادية �لتي تقّدمها �ملر�أة �لإمار�تية. فعلى 

�لرغم من �لتوجيهات �لتي �أ�شدرتها دولة �لإمار�ت يف �أنحاء �لبالد من �أجل تاأمني 
�نتقال �ملر�أة �لإمار�تية ب�شال�شة �إىل عامل �ملوؤ�ش�شات، ت�شري �لأدلة �لإح�شائية 

و�ل�شردية  �إىل �أّن �ملر�أة �لإمار�تية �لر�ئدة يف جمال �لأعمال، بغ�ّش �لنظر عن 
قدر�تها وتوقها �إىل �لنجاح، ل تز�ل تو�جه �شعوبات يف تلّقي �لدعم �ملالئم لعملها.

تستهدف شركة “الشموخ جروب” 
اإلماراتية، استثمار 20 مليون دوالر، 

إلضافة نشاط التنقيب عن البترول فى 
الصحراء والشواطئ المصرية.

وأفاد نائب المدير التنفيذى للشركة  
تامر عنتر، أن شركته تخاطب “الهيئة 

العامة للبترول” من أجل الحصول على 
الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التنقيب.

وستتعاقد الشركة مع مهندسين من 
اإلمارات ومصر، فضاًل عن تأسيس 

قسم جديد للتنقيب، ملّمحًا إلى إمكانية 
تأسيس شركة جديدة مختصة بالتنقيب 

فى المنطقة الحرة بالسويس.
يذكر، أن “مجموعة الشموخ اإلماراتية”، 

تتواجد فى السوق المصرية منذ 
2008، وتعمل فى مجال صيانة وتوريد 
الخدمات البترولية لكل شركات البترول 

التابعة للهيئة العامة للبترول، وهى 
مملوكة لمحسن سالم، بالشراكة مع 
رجل األعمال اإلماراتى علي العامري.

وتعمل فى مجال التجارة والتكنولوجيا، 
وتتعامل مع القطاعين العام والخاص 

في دول مجلس التعاون الخليجي، 
والدول العربية، والشركات العاملة 

فى مجال الطاقة بشكل عام وقطاع 
صناعة النفط والغاز.

»جيتكس شوبر 2015« 
يقدم أذكى تشكيلة هواتف

ت�شتاأنف �شركة م�شفاة عدن �لعمل 
يف �مل�شفاة بطاقة �إنتاجية تبلغ 50 
�ألف برميل يوميًا، بعد �أن مت �إغالق 

�مل�شفاة �ملوجودة يف عدن جنوًبا 
�أبريل �ملا�شي، وتوقفها عن �لعمل 

خم�شة �أ�شهر متو��شلة نتيجة �لأو�شاع 
�مل�شطربة يف �لبالد..

وقال نا�شر �شائف �ملتحدث �لر�شمي 
با�شم �ل�شركة �إن �لطاقة �ل�شتيعابية 

للم�شفاة تبلغ 140 �ألف برميل يومًيا، 
لكن �لكمية �ملوجودة يف خز�نات 

�مل�شفاة قليلة و�شيتم تكريرها خالل 
�أيام.

م�شريً� �إىل �أن �لإنتاج قبل توقف 
�مل�شفاة كان من 70 �إىل 80 �ألف 

برميل يوميا لعدم تو�فر كميات كافية 
من �لنفط �خلام، موؤكد� �أن �لطاقة 
�ل�شتيعابية لل�شركة ت�شل �إىل نحو 

140 برميال يوميا من �خلام �خلفيف.

يذكر �أن م�شفاة عدن لتكرير �لنفط 
�لثقيل )كنفط �لكويت( كانت قد 

�شممت لإنتاج: وقود �ل�شفن، مازوت 
خفيف، ديزل ثقيل )بحري(، بنزين، 

كريو�شني، �شولر، ووقود ل�شتعمال 
�مل�شفاة، ووقود �ملحركات �لنفاثة 

ووقود �لآلت �لثقيلة.

استئناف العمل بمصفاة نفط 
عدن بـ50 ألف برميل يوميًا

شركة »الشموخ« 
تنقب عن النفط في 

األراضي المصرية
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دبي .. سوقًا مشجعة 
لالستثمار المستدام

%10 نسبة ارتفاع الواردات اآلسيوية من الخام اإليراني 

تتوقع تون�ش �رتفاع منوها �لقت�شادي 
�إىل 2.5 %  يف عام 2016 مقارنة مع 

0.5 % متوقعة هذ� �لعام.
وقال �لوزير �شليم �شاكر يف ت�شريح 

لوكالة �لأنباء �لر�شمية �إن تون�ش 
�شتطلق ��شالحات �قت�شادية يف 

�لقطاع �لبنكي و�جلبائي من �شاأنها 
�أن تعزز �لقت�شاد وترفع ن�شق 

�ل�شتثمار�ت �خلارجية، موؤكدً� �إن 
ميز�نية �شنة 2016 ت�شتهدف »حتقيق 

ن�شبة منو تعادل 2.5 %«.
وتتوقع �حلكومة �أن يتقل�ش عجز 

�مليز�نية �إىل خم�شة باملئة من �لناجت 
�ملحلي �لإجمايل يف 2015 من 5.8 

%  يف �لعام �ملا�شي. و�شجلت تون�ش 
منوً� قدره 2.3 % يف �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل يف 2014، فيما تو�جه 
�شغوطًا من مقر�شني دوليني خلف�ش 

�لنفاق �لعام مبا يف ذلك دعم �لأغذية 
�لأ�شا�شية و�لوقود وتقلي�ش �لعجز

وكانت تون�ش خف�شت �لنمو 
�لقت�شادي �ملتوقع يف 2015 �إىل 0.5 

% من %3 بعد هجومني ملت�شددين 
��شالميني ��شتهدفا قطاع �ل�شياحة 

�حليوي �لذي ت�شكل �إير�د�ته نحو 7% 
من �لقت�شاد. وتفاقمت �مل�شكالت 
بتعطل �شادر�ت �لفو�شفات ب�شبب 

�ل�شر�بات و�لحتجاجات.

�رتفعت و�رد�ت �آ�شيا من �خلام 
�لير�ين نحو %10  مقارنة بالعام 

�ملا�شي بعد �لتو�شل �إىل �تفاق تاريخي 
ب�شاأن برنامج �ير�ن �لنووي من �شاأنه 

�أن ميهد �ل�شبيل لزيادة �ل�شادر�ت 
�لير�نية يف �لعام �ملقبل.

وتفيد بيانات ر�شمية ومالحية �أن 
و�رد�ت �أكرب �أربعة عمالء لير�ن يف 

��شيا -�ل�شني و�لهند و�ليابان وكوريا 
�جلنوبية- بلغت �أكرث قلياًل من مليون 
برميل يوميًا يف �ل�شهر �ملا�شي بزيادة 

9.9 % عن م�شتو�ها قبل عام.
ويف �ل�شياق ذ�ته، �أظهرت بيانات من 

وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة �ليابانية، 
�أن و�رد�ت �ليابان من �لنفط �خلام 

�لير�ين يف �غ�شط�ش هبطت بن�شبة 11 
% على �أ�شا�ش �شنوي �إيل 179 �ألفا و 

243 برمياًل يومًيا.

وحتر�ش �إير�ن على ��شتعادة ح�شتها 
يف �ل�شوق �لتي فقدتها جر�ء عقوبات 

�مريكية و�أوروبية وعلى تعزيز �لنمو بعد 
عقود من �لعزلة �لقت�شادية و�ل�شيا�شية، 

لكن تظهر بيانات مالحية �أن طهر�ن 
جتد �شعوبة يف زيادة �ل�شادر�ت رغم 

�أجو�ء �لتفاوؤل �لتي ت�شودها.
وجلذب �مل�شرتين خف�شت �إير�ن 

�لأ�شعار ربع �ل�شنوية مل�شرتيات 
�لعقود �لآجلة لأدنى م�شتوى يف ثالث 

�شنو�ت، كما تعر�ش على م�شرتي 
�خلام �لفر�شة للدخول يف م�شروعات 

م�شرتكة لإنتاج �لنفط و�خلام من 
�حتياطياتها �لهائلة وهي و�حدة من 

�أكرب �لحتياطات يف �لعامل.

�أو�شح تقرير ن�شرته �شحيفة 
»فاينان�شيال تاميز«، �أن بلوغ عائد 

�ل�شتثمار �لعقاري يف دبي ن�شبة 7% 
ي�شمن ��شتمر�ر �لن�شاط �ل�شتثماري 

ب�شكٍل �شحي، ل �شيما يف ظل �شعي 
�لإمارة جلذب مزيد من �ل�شتثمار�ت 

بعد �أن ر�شخت من مكانتها كمالذ �آمن، 
وذلك بف�شل �لقو�نني �ملرنة و�لنظم 
�لو��شحة. و�أ�شاف �لتقرير �أنه على 

�لرغم من �لنخفا�ش ق�شري �لآجل يف 
�أ�شعار �لعقار�ت يف بع�ش �ملناطق، �إل 

�أن �مل�شاريع �لرئي�شة يف �ملدينة مثل دبي 
مارينا، ونخلة جمري�، و�أبر�ج بحري�ت 

�جلمري�، مل تتاأثر كثريً�.
وتدعم �لبيانات �حلديثة للقطاع 

�ل�شياحي يف دبي �لتقرير �ل�شادر، 
حيث �شجل عدد زو�ر �لإمارة منوً� 

بلغت ن�شبته 9 % خالل �لن�شف �لأول 

من �لعام 2015، �إذ �أكد تقرير حديث 
لد�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري 

يف دبي، �أن �إجمايل عدد �لزو�ر �لذين 
دخلو� دبي خالل �لن�شف �لأول من 

�لعام �جلاري بلغ �أكرث من 7 ماليني 
�شخ�ش.

ويخدم مطار دبي �لدويل حاليًا 70 
مليون م�شافر �شنويًا، وهو عدد يتوقع 

�أن يرتفع �إىل 200 مليون ز�ئر. كما 
يتوقع و�شول عدد �لز�ئرين �إىل 25 
مليون ز�ئر �شنويًا، يف �لوقت �لذي 

ت�شتعد فيه �ملدينة ل�شت�شافة معر�ش 
�إك�شبو �لدويل 2020. ويتجه ميناء 
جبل علي �أي�شًا لي�شبح �أكرب ميناء 

يف �لعامل يف غ�شون �ل�شنو�ت �لـ 15 
�ملقبلة، �إذ بات ميثل �ملركز �للوجي�شتي 

�لرئي�ش لل�شني يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط و�إفريقيا..

تونس تعزز اقتصادها 
بمجموعة اصالحات في 2016

T01 COLLECTION
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دبي .. سوقًا مشجعة 
لالستثمار المستدام

%10 نسبة ارتفاع الواردات اآلسيوية من الخام اإليراني 

تتوقع تون�ش �رتفاع منوها �لقت�شادي 
�إىل 2.5 %  يف عام 2016 مقارنة مع 

0.5 % متوقعة هذ� �لعام.
وقال �لوزير �شليم �شاكر يف ت�شريح 

لوكالة �لأنباء �لر�شمية �إن تون�ش 
�شتطلق ��شالحات �قت�شادية يف 

�لقطاع �لبنكي و�جلبائي من �شاأنها 
�أن تعزز �لقت�شاد وترفع ن�شق 

�ل�شتثمار�ت �خلارجية، موؤكدً� �إن 
ميز�نية �شنة 2016 ت�شتهدف »حتقيق 

ن�شبة منو تعادل 2.5 %«.
وتتوقع �حلكومة �أن يتقل�ش عجز 

�مليز�نية �إىل خم�شة باملئة من �لناجت 
�ملحلي �لإجمايل يف 2015 من 5.8 

%  يف �لعام �ملا�شي. و�شجلت تون�ش 
منوً� قدره 2.3 % يف �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل يف 2014، فيما تو�جه 
�شغوطًا من مقر�شني دوليني خلف�ش 

�لنفاق �لعام مبا يف ذلك دعم �لأغذية 
�لأ�شا�شية و�لوقود وتقلي�ش �لعجز

وكانت تون�ش خف�شت �لنمو 
�لقت�شادي �ملتوقع يف 2015 �إىل 0.5 

% من %3 بعد هجومني ملت�شددين 
��شالميني ��شتهدفا قطاع �ل�شياحة 

�حليوي �لذي ت�شكل �إير�د�ته نحو 7% 
من �لقت�شاد. وتفاقمت �مل�شكالت 
بتعطل �شادر�ت �لفو�شفات ب�شبب 

�ل�شر�بات و�لحتجاجات.

�رتفعت و�رد�ت �آ�شيا من �خلام 
�لير�ين نحو %10  مقارنة بالعام 

�ملا�شي بعد �لتو�شل �إىل �تفاق تاريخي 
ب�شاأن برنامج �ير�ن �لنووي من �شاأنه 

�أن ميهد �ل�شبيل لزيادة �ل�شادر�ت 
�لير�نية يف �لعام �ملقبل.

وتفيد بيانات ر�شمية ومالحية �أن 
و�رد�ت �أكرب �أربعة عمالء لير�ن يف 

��شيا -�ل�شني و�لهند و�ليابان وكوريا 
�جلنوبية- بلغت �أكرث قلياًل من مليون 
برميل يوميًا يف �ل�شهر �ملا�شي بزيادة 

9.9 % عن م�شتو�ها قبل عام.
ويف �ل�شياق ذ�ته، �أظهرت بيانات من 

وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة �ليابانية، 
�أن و�رد�ت �ليابان من �لنفط �خلام 

�لير�ين يف �غ�شط�ش هبطت بن�شبة 11 
% على �أ�شا�ش �شنوي �إيل 179 �ألفا و 

243 برمياًل يومًيا.

وحتر�ش �إير�ن على ��شتعادة ح�شتها 
يف �ل�شوق �لتي فقدتها جر�ء عقوبات 

�مريكية و�أوروبية وعلى تعزيز �لنمو بعد 
عقود من �لعزلة �لقت�شادية و�ل�شيا�شية، 

لكن تظهر بيانات مالحية �أن طهر�ن 
جتد �شعوبة يف زيادة �ل�شادر�ت رغم 

�أجو�ء �لتفاوؤل �لتي ت�شودها.
وجلذب �مل�شرتين خف�شت �إير�ن 

�لأ�شعار ربع �ل�شنوية مل�شرتيات 
�لعقود �لآجلة لأدنى م�شتوى يف ثالث 

�شنو�ت، كما تعر�ش على م�شرتي 
�خلام �لفر�شة للدخول يف م�شروعات 

م�شرتكة لإنتاج �لنفط و�خلام من 
�حتياطياتها �لهائلة وهي و�حدة من 

�أكرب �لحتياطات يف �لعامل.

�أو�شح تقرير ن�شرته �شحيفة 
»فاينان�شيال تاميز«، �أن بلوغ عائد 

�ل�شتثمار �لعقاري يف دبي ن�شبة 7% 
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تونس تعزز اقتصادها 
بمجموعة اصالحات في 2016
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تعد قصة نجاح مصمم األزياء العالمي رالف لورين من قصص الكفاح الطويلة والشاقة لرجل 
عصامي اثبت للعالم أجمع أنه ليس هناك مستحيل، وأن  التحدي واإلصرار على النجاح هما 

السبيل األكيد لتحقيق الهدف المنشود، فهذا الرجل عاش بداية حياته في فقر مدقع، ومع 
ذلك استطاع أن يكون من أشهر مليارديرات اليوم، وأصبح اسمه عنوانًا مميزًا المبراطورية 

تتحاكى بها األجيال، ويرتدي تصاميمه كبار المشاهير من مختلف انحاء العالم.
خاص Entrepreneur العربية

على هذه الصفحات سنكتب في كل مرة عن قيادي ملهم سواًء في وقتنا الحاضر أو في تاريخنا، في منطقتنا أو في 
مكان آخر في العالم. فسمات القادة الناجحين، هي سمات شخصية ال تختلف ال في زمان وال مكان. 

رالف لورين
أحالم رواد األعمال 

>>

ا�شمه احلقيقي رالف ليف�شيت�شز وهو 
البن الأ�شغر لعائلة يهودية فقرية 

مهاجرة اإىل اأمريكا، كان يرطب حياة 
البوؤ�س التي يحياها باخليال، وكانت 

اأفالم ال�شينما توفر حياة موازية حلياته 
الواقعية. حيث يعي�س اأحالمه باأقل من 

دولر حتى ينتهي الفيلم.
وي�شيف موؤلف كتاب »حقيقة اأ�شيلة: 

حياة رالف لورين« اإنه كان يت�شور نف�شه 
ممثاًل مع م�شاهري اأمثال غاري كوبر 

وكاري غرانت. كانت قدرته على مزج 
اخليال بالواقع مذهلة، وهي مميزات 

اأدخلها رالف اإىل عامل الأعمال والأزياء 
منذ بداية عمله فيها.

نشأته :
ولد رالف اأكتوبر عام 1939 يف حي 
برونك�س بولية نيويورك، كان والده 
يعمل �شباغًا، وكانت عائلته مكونة 

من اأربعة اأولد هو اأ�شغرهم ،عا�س 
رالف لورين طفولة تعي�شة اإىل حد ما 

حيث كان حمط �شخرية زمالئه ب�شبب 
ا�شم عائلته، فقرر هو واأخوه تغيري 

ا�شم العائلة لي�شبح لورين بدًل من 
ليف�شيت�شز، ويف هذا ال�شاأن �شرح بنف�شه 

يف اإحدى املقابالت ال�شحفية: »ا�شم 
عائلتي الأول كان ب�شعًا للغاية. عندما 

كنت طفاًل، كان جميع رفاقي يف ال�شف 
ي�شخرون مني. لهذا ال�شبب قررت 

تغيريه. بعدها بداأ النا�س يت�شاءلون: هل 
غريته لئاًل تظهر علنًا هويتك اليهودية؟ 

فاأجبتهم.. بالطبع ل«. 
 كان لورين مولعًا باملو�شة واملالب�س ، 

منذ نعومة اأظفاره ، حتى اأنه عمل بعد 
املدر�شة وهو يف �شن الثانية ع�شر ليوفر 

نقوًدا ل�شراء املالب�س اجلديدة، وكان 
يهتم دائمًا ب�شراء املالب�س ذات اجلودة 

العالية ولهذا كان يدخر الكثري من اأجره 
حتى يتمكن من �شرائها ، مما جعله  يف 

حمل جذب اأنظار زمالئه وجريانه يف 
حي برونك�س.

دراسته وعمله
يف بداية حياته الدرا�شية، ق�شد 

لورين اأكادميية �شالنرت، لكنه انتقل يف 
ال�شفوف املتو�شطة اإىل اأكادميية »اأم 

تي اإي« يف نيويورك. ويف هذه املدر�شة، 
ا�شتهر لورين ببيعه ربطات عنق من 
ت�شميمه للطالب. ويف عام 1955، 

ق�شد ثانوية ديويت كلينتون، ليتخرج 
فيها عام 1957. يف حفلة تخرجه، 

طلب من م�شوؤويل املدر�شة اأن يكتب 
حتت �شورته يف كتاب ال�شنة »اأريد اأن 

اأ�شبح مليونريا«. ومن هنا بداأت ق�شة 
كفاح امل�شمم  للو�شول اإىل هدفه يف اأن 

ي�شبح مليونرًيا.
 والغريب يف ق�شة جناح لورين، اأنه 
مل يدخل يوما مدر�شة لتعلم ت�شميم 

الأزياء، بل ق�شد معهد بارو�س 
يف نيويورك ليتخ�ش�س يف  اإدارة 

الأعمال. كان يح�شر �شفوفه يف الليل، 
ليعمل يف النهار بائعًا يف حمالت 

بروك�س برازرز لالألب�شة الرجالية، 
لكنه تخلى عن الدرا�شة بعد عامني 

فقط ، وا�شتمر يف العمل مبتاجر 
الألب�شة حتى عام 1962، حني انخرط 

يف �شفوف القوات امل�شلحة الأمريكية.
وبعد عامني اأنهى خدمته يف اجلي�س 

عام 1964، و انتقل للعمل يف م�شانع 
�شركة »ريفيتز« لالأزياء.والتي �شكلت 

انطالقته الأوىل، فقد فتحت له هذه 
ال�شركة اأبواب ت�شميم الأزياء. وكانت 

اأوىل منتجاته ربطات العنق كما كان 
يفعل يف املدر�شة، لكن هذه املرة بحرفية 
اأعلى ودقة اأكرث. فكان يق�شي الليل اأمام 
طاولة الت�شميم يقي�س وير�شم ويخيط، 

اإل اأن ت�شميماته قوبلت بالرف�س من 
جانب امل�شتثمرين يف بداية الأمر.

تأسيس اإلمبراطورية
يف عام 1967، اتفق مع �شركة »بو 

بروميل« لي�شمم لها ربطات عنق. ويف 
هذه الفرتة، درجت مو�شة ربطات العنق  
داكنة اللون، اإل اأن لورين اأراد اأن ير�شم 
ا بت�شميماته ، فاأحدث ثورة  خًطا خا�شً

فيهذا املجال ، وبداأ بت�شميم عدًدا 
كبرًيا من الكرافتات باألوان مزرك�شة 

وفاحتة ، مما اأثارت اإعجاب الكثري من 
الزبائن. وهي مغامرة مل يكن املقربون 

منه يعتقدون اأنها �شتنجح.
. و يروي لورين مفتخرًا يف اإحدى 

مقابالته ال�شحفية بع�س تفا�شيل 
هذه املرحلة من حياته قائاًل: »ربطات 

العنق هذه كانت ت�شنع يدوًيا. وتراوحت 
اأ�شعار منتجاتي بني 12 و15 دولًرا بينما 
الكرافاتات امل�شممة من قبل م�شممني 

عامليني كانت تباع بخم�شة دولرًات، . 
فالب�شاطة والفخامة جعلت من منتجاتي 

ثورة حقيقية«. 
ويف عام 1968، تزوج لورين من ريكي 

لوبري. ولعل زواجه جلب معه احلظ، اإذ 
ا�شتطاع يف العام نف�شه تاأ�شي�س �شركة 
بولو لالأزياء، من الأموال التي جمعها 
جراء بيع ربطات العنق ومن اقرتا�س 
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50 األف دولر، ومب�شاعدة �شقيقه 

الأكرب.
 اختار لورين ا�شم بولو وحملت العالمة 
منذ البداية �شعار رجل يلعب بولو على 
احل�شان، ويعلل لورين �شبب الختيار 

هذا: »كانت لعبة امللوك. كانت لعبة 
مميزة ومثرية وعاملية«. وكان النا�س 

يعتقدون يف البداية اأن اختيار ال�شم 
جاء تيمًنا مباركو بولو البحار واملكت�شف 

ال�شهري.
واجلدير بالذكر اأن هذه اللعبة ال�شهرية 
تعد نقطة التحول الكبري يف حياة رالف 
لورين، منذ اأن اأخذه �شديق اإىل مباراة 
بولو حيث ت�شكلت هناك  اأوىل مفاهيمه 

عن الرفاه والبذخ، فقد اأطل لأول مرة 
على عوامل جديدة مل يرها من قبل، 

وانبهر بالألوان واجلمال واملتعة و�شط 
املجتمع الراقي املتخم باملال والرثاء.

يقول وارن هيل�شتني ال�شديق الذي 
رافقه اإىل املباراة »الف�شة، واجللد، 

واخليول ون�شاء �شقراوات يعتمرن 
قبعات كبرية.. اأجزاء من جتربة طبعت 
رالف ودفعته للتفكري يف تاأ�شي�س �شركة 
للمالب�س الراقية حتمل عالمة جتارية 
با�شم بولو و�شت�شبح يف نهاية املطاف 

بولو رالف لورين«..

توسعات شاملة 
بداأ لورين تو�شعاته يف الت�شميم واتفق 

مع متاجر ” بلومنغديل ” لتقوم ببيع 
منتجاته من ربطات العنق ، ولكن 

ال�شركة ا�شرتطت باأل ي�شع عالمته 
التجارية ” بولو رالف لورين ” على 

ربطات العنق ، اإل اأنه رف�س العر�س 
متامًا وكاد اأن يبحث عن �شركة اأخرى 
لبيع منتجاته ولكن ال�شركة مالبثت اأن 

وافقت على �شروطه بعد اأن عرفت جناح 

مبيعات ربطات العنق التي ي�شممها 
لورين .

ويف عام 1968 قام لورين بتو�شعة 
م�شنعه، لي�شبح خط ت�شنيع لالألب�شة 

الرجالية ، وكانت تتميز ت�شاميمها 
مابني الطابع الربيطاين والمريكي 

الكال�شيكي ، وجنح لورين يف بيع 
منتجاته واأ�شبح لديه زبائن كثرية 

تتهافت على ت�شميماته .
واأدخل لورين اأول خط لت�شنيع الألب�شة 

الن�شائية عام 1971 ، ونتيجة للتو�شعات 
التي ينتهجها كل فرتة قرر لورين دخول 

جمال البيع بالتجزئة ، ويف نهاية عام 
1971 ، قام بافتتاح اأول حمل لبيع 

املالب�س يف بيفريل هيلز ، وقد حقق 
املحل جناحًا باهرًا، مما �شجعه لتو�شعة 
اأعماله اأكرث فاأ�ش�س العديد من املحالت 

التجارية اخلا�شة به يف الوليات 
املتحدة .

الشهرة تدق األبواب 
دخل رالف لورين اإىل عامل ال�شهرة من 
اأو�شع اأبوابه يف بداية عام 1973 ، حيث 

قام بت�شميم اأزياء اأبطال فيلم » ذي 
غريت غات�شبي » يف هوليوود وقد اأعجب 

بها امل�شاهري وماليني امل�شاهدين .
بعد النجاح الباهر الذي حققه رالف 

لورين يف ت�شميم اأزياء اأبطال الفيلم، 
ذاع �شيته وا�شتطاع خلق فل�شفة 

لالأزياء من نوع خمتلف جتمع بني 
الأناقة من جهة واملو�شة من جهة 

اأخرى،ويقول لورين عن هذه الفل�شفة: 
»اأوؤمن بالألب�شة التي تدوم ولي�س لها 

مو�شم حمدد لرتدائها. فالنا�س الذين 
يرتدون ثياب بولو ل ي�شعرون بانها تتبع 

املو�شة«..
ويف عام 1974  قرر تنويع ن�شاطاته فبداأ 

بت�شنيع النظارات، ثم ت�شنيع العطور 
عام 1978، وبداأ يف اإنتاج مالب�س 

الأطفال يف عام 1981 وبعدها ت�شنيع 
الأحذية عام 1982 .

وقام لورين عام 1984ب�شراء منزل 
امل�شورين الأمريكيني ادغار دي ايفيا 

وروبرت دينينغ، ليحوله اإىل متجر 
رئي�شي لأزياء بولو رالف لورين ، 

وقد �شور دي ايفيا املنزل ون�شرت يف 

جملة هاو�س اند غاردن ، مما زاد من 
�شهرة لورين وانت�شار ت�شاميمه ب�شكل 

وا�شع .
ومل يكتفي لورين بهذا احلد من النجاح 

، بل �شعى لال�شتمرارية واملناف�شة خا�شة 
بعد ظهور الكثري من العالمات التجارية 
ذات ال�شهرة العاملية وخا�شة بعد ظهور 

دار ارماين، مما جعله يتنوع اأكرث يف 
خطوط اإنتاجه فقرر ت�شنيع التي�شرتات 

ا يف  والقم�شان الرجالية، وبداأ اأي�شً
ت�شنيع املجوهرات وال�شاعات واملالب�س 

اجللدية .ثم انطلق بعد ذلك باإ�شدار 
خط اإنتاج جديد وهو اك�ش�شوارات 

وم�شتلزمات املنزل كاملنا�شف والأثاث 
وغريها .

ويعد لورين امل�شمم الوحيد يف العامل 
الذي ظهر مرات عدة يف اإعالنات 

لأزيائه، وكان يعتمد يف بع�س الأحيان 
على مو�شوعات توحي له بالبتكار. 

فاأ�شمى بع�س جمموعات اأزيائه 
كالتايل: »رحلة اإفريقية«، »الأمريات 

الهنديات«، »الثياب الغربية«، 
»غجريات يف باري�س«، و»الثورات 

الرو�شية«. وهذه العناوين كانت تلهمه 
وت�شقل مهاراته.

إدراج وجوائز
ارتبط جناح لورين مبراقبته الدائمة 

جلودة منتجاته عن كثب وكذلك 
املحافظة على اإ�شم بولو براقًا يف جميع 
امليادين. وبالرغم من عدم براعته يف 

الدرا�شة، وظلت ال�شهادة الوحيدة التي 
ح�شل عليها هي الثانوية، يرتبع رالف 

لورين اليوم على عر�س املو�شة يف العامل 
ويقود اإمرباطورية كبرية يف عامل املال 

والأعمال. وتتكون تلك المرباطورية 
حاليًا من 200 م�شنع واأكرث من 420 

متجًرا موزعني يف اأنحاء العامل.
وبعد جناحاته املتكررة، مت اإدراج 
ال�شركة يف �شوق نيويورك لالأوراق 

املالية يف عام 1994 ، وطرحت اأ�شهمها 
لالكتتاب العام يف �شنة 1997 مما 

اأمن اأموال طائلة للورين ليحقق اأمنتيه 
يف التو�شع اأكرث واأكرث، لكنه مل يح�شم 
اأبدًا رغبته يف فتحها اأمام امل�شاهمني 

وو�شعها بيد جمل�س اإدارة يديرها، ول 

يزال ي�شيطر اليوم على 81.5 % من 
الأ�شهم

وما زال يحقق جناحًا تلو الآخر، ففي 
عام 2004 قرر اإطالق عالمة جتارية 

جديدة حتت ا�شم ريا�شة اأخرى هي 
»ركبي«، ليجذب الزبائن بني عمر 14 

و29 عامًا. ويقول لورين يف مقابلة مع 
جملة فورت�شن: »اأعتقد اأننا اأهملنا هذه 

ال�شريحة من العمر، لذا ابتكرت هذه 
املاركة املوجهة لأولد املدار�س اأكرث من 

بولو«.
وقد ح�شل رالف لورين على العديد من 

اجلوائز والتكرميات ب�شبب جناحاته 
املتوا�شلة ، حيث ح�شل على ثمان 

جوائز من منظمة كوتي ، ومت اإدخاله 
يف رواق كوتي للم�شاهري يف عام 1986، 
وح�شل على جائزة اأف�شل اإجنازحياتي 
من احتاد م�شممي الأزياء يف الوليات 
املتحدة يف عام 1992، وانتخب ليكون 

م�شمم �شنة 1996 يف الحتاد .

حياته الخاصة :
لدى رالف لورين ولدان وابنة واحدة ، 
اندرو ولد يف عام 1969 يعمل الآن يف 
اإنتاج الأفالم وامل�شل�شالت التلفزيونية 

، ديفيد 1979 ، يعمل يف الإدارة 
التنفيذية ل�شركة بولو رالف لورين ، 

ودايالن 1974 متتلك متجرًا للحلويات 
يف مانهاتن .

ويف اأعوامه الـ70 ي�شتمتع رالف لورين 
اليوم بكل جناحاته، يجمع القطع الفنية 

النادرة، وميلك منازل فاخرة يف كل 
من جامايكا، لونغ اآيالند، ومانهاتن، 

وكذلك مزارع �شخمة يف ولية كولورادو، 
وتقدرثروته ب�شبعة مليارات دولر، وفقًا 

ملجلة فورب�س.
هذا وُيعرف عن لورين حبه لل�شيارات 

الكال�شيكية، فقد جمع عددًا ل باأ�س منه 
كهواية، وفازت جمموعته من ال�شيارات 

بجوائز عدة متخ�ش�شة، وهي تعر�س 
حاليًا يف معر�س بو�شطن للتحف الفنية، 

ومن بني �شياراته بنتلي موديل 1929 
واألفاروميو موديل 1937 وبوغاتي عام 

1938 وفرياري عام 1962.
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50 األف دولر، ومب�شاعدة �شقيقه 

الأكرب.
 اختار لورين ا�شم بولو وحملت العالمة 
منذ البداية �شعار رجل يلعب بولو على 
احل�شان، ويعلل لورين �شبب الختيار 

هذا: »كانت لعبة امللوك. كانت لعبة 
مميزة ومثرية وعاملية«. وكان النا�س 

يعتقدون يف البداية اأن اختيار ال�شم 
جاء تيمًنا مباركو بولو البحار واملكت�شف 

ال�شهري.
واجلدير بالذكر اأن هذه اللعبة ال�شهرية 
تعد نقطة التحول الكبري يف حياة رالف 
لورين، منذ اأن اأخذه �شديق اإىل مباراة 
بولو حيث ت�شكلت هناك  اأوىل مفاهيمه 

عن الرفاه والبذخ، فقد اأطل لأول مرة 
على عوامل جديدة مل يرها من قبل، 

وانبهر بالألوان واجلمال واملتعة و�شط 
املجتمع الراقي املتخم باملال والرثاء.

يقول وارن هيل�شتني ال�شديق الذي 
رافقه اإىل املباراة »الف�شة، واجللد، 

واخليول ون�شاء �شقراوات يعتمرن 
قبعات كبرية.. اأجزاء من جتربة طبعت 
رالف ودفعته للتفكري يف تاأ�شي�س �شركة 
للمالب�س الراقية حتمل عالمة جتارية 
با�شم بولو و�شت�شبح يف نهاية املطاف 

بولو رالف لورين«..

توسعات شاملة 
بداأ لورين تو�شعاته يف الت�شميم واتفق 

مع متاجر ” بلومنغديل ” لتقوم ببيع 
منتجاته من ربطات العنق ، ولكن 

ال�شركة ا�شرتطت باأل ي�شع عالمته 
التجارية ” بولو رالف لورين ” على 

ربطات العنق ، اإل اأنه رف�س العر�س 
متامًا وكاد اأن يبحث عن �شركة اأخرى 
لبيع منتجاته ولكن ال�شركة مالبثت اأن 

وافقت على �شروطه بعد اأن عرفت جناح 

مبيعات ربطات العنق التي ي�شممها 
لورين .

ويف عام 1968 قام لورين بتو�شعة 
م�شنعه، لي�شبح خط ت�شنيع لالألب�شة 

الرجالية ، وكانت تتميز ت�شاميمها 
مابني الطابع الربيطاين والمريكي 

الكال�شيكي ، وجنح لورين يف بيع 
منتجاته واأ�شبح لديه زبائن كثرية 

تتهافت على ت�شميماته .
واأدخل لورين اأول خط لت�شنيع الألب�شة 

الن�شائية عام 1971 ، ونتيجة للتو�شعات 
التي ينتهجها كل فرتة قرر لورين دخول 

جمال البيع بالتجزئة ، ويف نهاية عام 
1971 ، قام بافتتاح اأول حمل لبيع 

املالب�س يف بيفريل هيلز ، وقد حقق 
املحل جناحًا باهرًا، مما �شجعه لتو�شعة 
اأعماله اأكرث فاأ�ش�س العديد من املحالت 

التجارية اخلا�شة به يف الوليات 
املتحدة .

الشهرة تدق األبواب 
دخل رالف لورين اإىل عامل ال�شهرة من 
اأو�شع اأبوابه يف بداية عام 1973 ، حيث 

قام بت�شميم اأزياء اأبطال فيلم » ذي 
غريت غات�شبي » يف هوليوود وقد اأعجب 

بها امل�شاهري وماليني امل�شاهدين .
بعد النجاح الباهر الذي حققه رالف 

لورين يف ت�شميم اأزياء اأبطال الفيلم، 
ذاع �شيته وا�شتطاع خلق فل�شفة 

لالأزياء من نوع خمتلف جتمع بني 
الأناقة من جهة واملو�شة من جهة 

اأخرى،ويقول لورين عن هذه الفل�شفة: 
»اأوؤمن بالألب�شة التي تدوم ولي�س لها 

مو�شم حمدد لرتدائها. فالنا�س الذين 
يرتدون ثياب بولو ل ي�شعرون بانها تتبع 

املو�شة«..
ويف عام 1974  قرر تنويع ن�شاطاته فبداأ 

بت�شنيع النظارات، ثم ت�شنيع العطور 
عام 1978، وبداأ يف اإنتاج مالب�س 

الأطفال يف عام 1981 وبعدها ت�شنيع 
الأحذية عام 1982 .

وقام لورين عام 1984ب�شراء منزل 
امل�شورين الأمريكيني ادغار دي ايفيا 

وروبرت دينينغ، ليحوله اإىل متجر 
رئي�شي لأزياء بولو رالف لورين ، 

وقد �شور دي ايفيا املنزل ون�شرت يف 

جملة هاو�س اند غاردن ، مما زاد من 
�شهرة لورين وانت�شار ت�شاميمه ب�شكل 

وا�شع .
ومل يكتفي لورين بهذا احلد من النجاح 

، بل �شعى لال�شتمرارية واملناف�شة خا�شة 
بعد ظهور الكثري من العالمات التجارية 
ذات ال�شهرة العاملية وخا�شة بعد ظهور 

دار ارماين، مما جعله يتنوع اأكرث يف 
خطوط اإنتاجه فقرر ت�شنيع التي�شرتات 

ا يف  والقم�شان الرجالية، وبداأ اأي�شً
ت�شنيع املجوهرات وال�شاعات واملالب�س 

اجللدية .ثم انطلق بعد ذلك باإ�شدار 
خط اإنتاج جديد وهو اك�ش�شوارات 

وم�شتلزمات املنزل كاملنا�شف والأثاث 
وغريها .

ويعد لورين امل�شمم الوحيد يف العامل 
الذي ظهر مرات عدة يف اإعالنات 

لأزيائه، وكان يعتمد يف بع�س الأحيان 
على مو�شوعات توحي له بالبتكار. 

فاأ�شمى بع�س جمموعات اأزيائه 
كالتايل: »رحلة اإفريقية«، »الأمريات 

الهنديات«، »الثياب الغربية«، 
»غجريات يف باري�س«، و»الثورات 

الرو�شية«. وهذه العناوين كانت تلهمه 
وت�شقل مهاراته.

إدراج وجوائز
ارتبط جناح لورين مبراقبته الدائمة 

جلودة منتجاته عن كثب وكذلك 
املحافظة على اإ�شم بولو براقًا يف جميع 
امليادين. وبالرغم من عدم براعته يف 

الدرا�شة، وظلت ال�شهادة الوحيدة التي 
ح�شل عليها هي الثانوية، يرتبع رالف 

لورين اليوم على عر�س املو�شة يف العامل 
ويقود اإمرباطورية كبرية يف عامل املال 

والأعمال. وتتكون تلك المرباطورية 
حاليًا من 200 م�شنع واأكرث من 420 

متجًرا موزعني يف اأنحاء العامل.
وبعد جناحاته املتكررة، مت اإدراج 
ال�شركة يف �شوق نيويورك لالأوراق 

املالية يف عام 1994 ، وطرحت اأ�شهمها 
لالكتتاب العام يف �شنة 1997 مما 

اأمن اأموال طائلة للورين ليحقق اأمنتيه 
يف التو�شع اأكرث واأكرث، لكنه مل يح�شم 
اأبدًا رغبته يف فتحها اأمام امل�شاهمني 

وو�شعها بيد جمل�س اإدارة يديرها، ول 

يزال ي�شيطر اليوم على 81.5 % من 
الأ�شهم

وما زال يحقق جناحًا تلو الآخر، ففي 
عام 2004 قرر اإطالق عالمة جتارية 

جديدة حتت ا�شم ريا�شة اأخرى هي 
»ركبي«، ليجذب الزبائن بني عمر 14 

و29 عامًا. ويقول لورين يف مقابلة مع 
جملة فورت�شن: »اأعتقد اأننا اأهملنا هذه 

ال�شريحة من العمر، لذا ابتكرت هذه 
املاركة املوجهة لأولد املدار�س اأكرث من 

بولو«.
وقد ح�شل رالف لورين على العديد من 

اجلوائز والتكرميات ب�شبب جناحاته 
املتوا�شلة ، حيث ح�شل على ثمان 

جوائز من منظمة كوتي ، ومت اإدخاله 
يف رواق كوتي للم�شاهري يف عام 1986، 
وح�شل على جائزة اأف�شل اإجنازحياتي 
من احتاد م�شممي الأزياء يف الوليات 
املتحدة يف عام 1992، وانتخب ليكون 

م�شمم �شنة 1996 يف الحتاد .

حياته الخاصة :
لدى رالف لورين ولدان وابنة واحدة ، 
اندرو ولد يف عام 1969 يعمل الآن يف 
اإنتاج الأفالم وامل�شل�شالت التلفزيونية 

، ديفيد 1979 ، يعمل يف الإدارة 
التنفيذية ل�شركة بولو رالف لورين ، 

ودايالن 1974 متتلك متجرًا للحلويات 
يف مانهاتن .

ويف اأعوامه الـ70 ي�شتمتع رالف لورين 
اليوم بكل جناحاته، يجمع القطع الفنية 

النادرة، وميلك منازل فاخرة يف كل 
من جامايكا، لونغ اآيالند، ومانهاتن، 

وكذلك مزارع �شخمة يف ولية كولورادو، 
وتقدرثروته ب�شبعة مليارات دولر، وفقًا 

ملجلة فورب�س.
هذا وُيعرف عن لورين حبه لل�شيارات 

الكال�شيكية، فقد جمع عددًا ل باأ�س منه 
كهواية، وفازت جمموعته من ال�شيارات 

بجوائز عدة متخ�ش�شة، وهي تعر�س 
حاليًا يف معر�س بو�شطن للتحف الفنية، 

ومن بني �شياراته بنتلي موديل 1929 
واألفاروميو موديل 1937 وبوغاتي عام 

1938 وفرياري عام 1962.
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كريم درباس: 
مشروعنا المقبل 

على الواجهة 
البحرية 

بني قلة من المطّورين العقاريين يمتلك كريم درباس الرئيس 
التنفيذي والشريك المؤسس في بالما القابضة، رؤية صافية وبعيدة 

المدى، وضعت استثمارات الشركة بين أفضل وأنجح االستثمارات 
العقارية في دبي، وفي حديثنا معه حول مشاريع الشركة، بدا كيف أن 
الحرص والدقة في دراسة كافة التفاصيل يماثل في أهميته المفهوم 
الكلي واالستراتيجي للمشاريع، مما جعل مشاريع بالما تفوق طموحات 

الراغبين في شراء منتج عقاري يقترب من الكمال. 
خاص Entrepreneur العربية
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رمبا لهذا ال�سبب مت بيع معظم 
املعرو�ض من الوحدات ال�سكنية 

املتنوعة التي طرحتها ال�سركة يف مايو 
املا�سي، حيث مت بيع %75 من جممل 
ال�سقق املعرو�سة التي روعي يف بنائها 
وت�سميمها وجودتها وموقعها، بحيث 

تقدم اأف�سل عائد من القيمة على راأ�ض 
املال املدفوع.   

تتبنى باملا �سيا�سة خمتلفة متيزها 
عن غريها من ال�سركات، وجتعلها 

اأكرث حتديدًا وانتقائية يف اختيارها 
مل�ساريعها، ولعل ال�سمة الأهم يف 

م�ساريع باملا اأنها تقع على الواجهات 
بحرية، وهي عادة املناطق الأكرث 
طلبًا من غريها ما يعني اأن املنتج 

العقاري لباملا هو منتج اأكرث قيمة:« 
يقول دربا�ض منذ البداية كان وا�سحًا 
بالن�سبة لنا اأن الواجهات البحرية هي 

هدف رئي�سي يتقدم على غريه، واأن 
م�ساريعنا التطويرية �ستكون فريدة يف 
ت�سميمها وتوجهها، لن نطلق م�ساريع 

مكررة �سبقتنا اإليها �سركات كبرية 
وحققت جناحًا وا�سحًا فيها، على 
الرغم من اإغراء النموذج و�سهولة 

تنفيذه، ورمبا قلة كلفته، لذلك قررنا 

التخ�س�ض يف م�ساريع الواجهات 
البحرية، نحنا بداأنا يف منطقة املارينا 

وما يزال م�سروعنا فيها من اأف�سل 
امل�ساريع على الواجهة املائية«. 

وللتدليل على اأهمية وخ�سو�سية 
امل�ساريع التي تنفذها باملا يقول 

دربا�ض:« ناأخذ وقتنا يف اختيار وتنفيذ 
م�ساريعنا، لقد ا�ستغرقنا عام ون�سف 

لعتماد الت�سميم اخلا�ض مب�سروع 
النخلة، الذي روعي فيه اأن يكون على 

واجهة مياه اخلليج، وهو يف نف�ض 
الوقت امل�سروع ال�سكني الوحيد على 

الواجهة البحرية يف نخلة جمريا، 
بحيث يوفر اإطاللة �ساحرة وفريدة مع 
مرافق وخدمات راقية ومتكاملة. جتعل 

من م�سروع »�سريينيا ريزيدن�سيز« 
على هالل نخلة جمريا بدبي جممعًا 

متكاماًل وم�ستقاًل بذاته«. 
وي�سيف، »ما مييز م�ساريع الواجهات 

البحرية اأنها حتتفظ بقيمتها وتظل 
مرغوبة من قبل امل�ستثمرين حتى يف 
اأيام الأزمات، لو كانت م�ساريعنا يف 
و�سط املدينة اأو يف مناطق داخلية اأو 

بعيدة عن البحر لكانت قيمتها اأقل 
ولكانت قدرتنا على ت�سويقها اأكرث 

يوفر»مشروع سيرينيا 
ريزيدنس« الشقق 

السكنية الوحيدة التي 
تقع على مقربة من حافة 

المياه. ومن خالل ذلك، 
فقد نجحت المجموعة 
في إتاحة الفرصة األمثل 
للقاطنين في المشروع 

لالستمتاع بمياه الخليج 
العربي بسهولة، مع توفير 
طيف واسع من األنشطة 

الترفيهية على الشاطئ 
وفي البحر
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�سعوبة«. 
ن�ساأل دربا�ض ملاذا مل ي�سم م�سروع 

»�سريينيا ريزيدن�ض« ملحقًا فندقيًا 

كما فعلت الكثري من املطورين، وعلى 
الرغم من حيازة باملا لرخ�سة بناء 
فندقية قال:« مل ن�ساأ تغيري مفهوم 

امل�سروع وطبيعته ال�سكنية التي تتمتع 
باخل�سو�سية الكاملة والأمان، لذلك 

فقد ا�ستبعدنا املن�ساأة الفندقية، 
هكذا يبقى م�سروعنا متميزًا بتوفري 

اق�سى معايري الراحة ويف هذه احلالة 
تكون ال�سقق ال�سكنية قد اكت�سبت 

ميزة الفلل باأقل كلفة، ولقد لحظنا 
اإقباًل من قبل العديد من اجلن�سيات 

العربية والأجنبية على م�سروع 
»�سريينيا ريزيدن�ض« لأن موا�سفاته 

تلبي احتياجات الراغبني بالواجهات 
املائية وال�ستقاللية باأ�سعار اأقل فيما 

لو اأرادوا ال�سكن بالفلل، خا�سة يف ظل 
عدم توفر فلل �ساطئية اليوم باأ�سعار 

منا�سبة«. 

طبيعة المشروع تحدد 
رواجه في كل األوقات

لينفي دربا�ض اأن ال�سوق العقارية 
اليوم لي�ست يف اأف�سل حال ويرى اأن 
هذا يوؤثر على �سرعة عمليات البيع، 

ولكنه يوؤكد على اأن طبيعة اأي م�سروع 
وموا�سفاته هي ما يحدد قدرته 

على املناف�سة والرواج حتى يف اأيام 
الأزمات«.  

وعن امل�ساريع اجلديدة بعد » �سريينيا 
ريزيدن�ض«يقول:« لدينا جمموعة 

اأفكار ونحن ندر�ض اإمكانية الدخول يف 
�سراكة مع بع�ض امل�ستثمرين لتطوير 

م�ساريع جديدة على الواجهة البحرية 
يف جزيرة النخلة، وا�ستبعد دربا�ض 

التفكري يف م�سروع »جلوبال اآيلند« يف 
الوقت الراهن قبل تطويرها واكتمال 
تفا�سيلها من مرافق وخدمات وقبل 

مبادرة املطّور الأ�سا�سي باإطالق 
واإكمال م�ساريع البنية التحتية. 

واأ�ساف اأن لديه اأفكار مهمة لأكرث 
من م�سروع يف »جلوبال اآيلند« بعد 

ا�ستكمال تطويرها. 
وعن جاذبية دبي ومتيزها عن غريها 
قال دربا�ض ماتزال دبي اأف�سل وجهة 

للتطوير العقاري، وهي ت�سبق دوًل 
اأوروبية وغري اأوروبية، م�ستبعدًا يف 

الوقت نف�سه حدوث طفرة عقارية اأو 
خلل يف ال�سوق العقارية م�ستقباًل بعد 

اأن قامت احلكومة بو�سع املزيد من 

ال�سوابط على املطورين، لفتًا اإىل 
اأن ال�ستثمار املتو�سط وطويل الأجل 

يف عقارات دبي يبقى اأف�سل من 
ا�ستثمارات عقارية يف اأ�سواق اأخرى. 
م�سريًا يف نف�ض الوقت اأن لديه توجهًا 

لال�ستثمار يف ال�سوق العمانية، التي 
يراها �سوقًا واعدة، خا�سة واأنها متلك 

مناطق �ساطئية مميزة، واحلكومة 
تقدم حوافز وت�سهيالت جيدة. 

وعن تراجع ال�سوق وقيم العقار اليوم 

قال:« ال�سوق تراجعت يف الفرتة 
املا�سية، ولكن ما تزال مناطق مثل 

النخلة واملارينا يف مرحلة توازن بني 
العر�ض والطلب، ويف كل الأحوال نحن 

ل جند اليوم م�ستثمرين م�سطرون 
للبيع واخلروج من ال�سوق ب�سبب 

الأزمة، ما يزال باإمكان اجلميع تاأجيل 
البيع طاملا اأن عقاراتهم موؤجرة 

باأ�سعار جيدة، واعترب نزول ال�سوق 
بن�سب مقبولة ي�سكل عاماًل �سحيًا، وما 
يخيفنا اأن تبقى ال�سوق يف حالة �سعود 

غري مربر ». 
ويرى دربا�ض اأن ال�سوق مر�سحة 

لالنتعا�ض بعد اتفاق اإيران النووي، 
�ستبقى دبي منطقة جاذبة ملن يريد 
دخول ال�سوق الإيرانية فهي املحطة 

املثالية لالنطالق اإليها. 

»سيرينيا ريزيدنس« 
نموذج للمشاريع 

الناجحة 
كانت باملا للتطوير العقاري قد اأعلنت 

جناحها يف اإمتام بيع 70 % من 
املرحلة الأوىل من م�سروعها »�سريينيا 

ريزيدن�سيز«، امل�سروع ال�سكني الذي 
يحتل م�ساحة ح�سرية على هالل 

نخلة جمريا بدبي. وكانت ال�سركة 
العقارية التابعة ل »باملا« القاب�سة قد 
اأطلقت م�سروعها يف اخلام�ض من مايو 
املا�سي، ود�سنت املرحلة الأوىل املتمثلة 

باجلناحني ال�سمايل والغربي. وقال 
ممثلو ال�سركة اإن هذه املبيعات القوية 
التي حتققت يف �سهر واحد فقط، تعد 

موؤ�سرًا على اأن العمالء يبدون اهتمامًا 
ب�سمات اخل�سو�سية والهدوء التي 

متتاز بها هذه املنطقة على م�ستوى 
املدينة.

ويف غ�سون �سهر واحد فقط، متكنت 
ال�سركة من بني ثالثة اأرباع الوحدات 

يف اجلناحني ال�سمايل والغربي 
من«�سريينيا ريزيدن�سيز«. وميثل 

هذا امل�ستوى العايل من الطلب دلياًل 
على الأهمية التي يوليها امل�ستثمرون 

وامل�ستخدمون النهائيون اإزاء التعامل 
مع م�سروع عاملي يوفر اأمناطًا حياتية 
فريدة من نوعها على �ساطئ البحر. 
وي�ستمل »�سريينيا ريزيدن�سيز« على 

�سقق �سكنية ووحدات البنتهاو�ض 
التي تطل جميعها مبا�سرة على 

ال�ساطئ، كما اأن كل واحدة منها توفر 
مناظر خالبة، والو�سول املبا�سر اإىل 
�ساطئ اخلليج العربي. لذا فاإن هذه 
امليزات وحدها كفيلة بجعل الإقامة 
على �ساطئ البحر الأكرث متيزًا يف 

املدينة«.
وتعادل املبيعات ن�سبة 70 يف املئة 

من اجلناحني ال�سمايل والغربي يف 
»�سريينيا ريزيدن�سيز« وما ن�سبته 

45 يف املئة من املبيعات للم�سروع 

باأكمله، يف الوقت الذي تكتمل مرحلة 
الت�سويق يف )اجلناح ال�سرقي( يف هذه 

الفرتة. وكان العمالء من ال�سعودية 
اأكرث اجلن�سيات التي اأقبلت على 

ال�ستثمار يف امل�سروع، حيث ا�ستحوذوا 

تراجعت السوق العقارية 
في الفترة الماضية، ولكن 

ما تزال مناطق مثل النخلة 
والمارينا في مرحلة توازن 
بين العرض والطلب، وفي 

كل األحوال ال نجد اليوم 
مستثمرين مضطرون للبيع 

والخروج من السوق بسبب 
األزمة 

ماتزال دبي أفضل وجهة 
للتطوير العقاري، وهي تسبق 

دواًل أوروبية وغير أوروبية، 
ومن المستبعد حدوث 

طفرة عقارية أو خلل في 
السوق العقارية مستقباًل، 

بعد أن وضعت الحكومة 
الكثير من الضوابط

>>
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�سعوبة«. 
ن�ساأل دربا�ض ملاذا مل ي�سم م�سروع 

»�سريينيا ريزيدن�ض« ملحقًا فندقيًا 

كما فعلت الكثري من املطورين، وعلى 
الرغم من حيازة باملا لرخ�سة بناء 
فندقية قال:« مل ن�ساأ تغيري مفهوم 

امل�سروع وطبيعته ال�سكنية التي تتمتع 
باخل�سو�سية الكاملة والأمان، لذلك 

فقد ا�ستبعدنا املن�ساأة الفندقية، 
هكذا يبقى م�سروعنا متميزًا بتوفري 

اق�سى معايري الراحة ويف هذه احلالة 
تكون ال�سقق ال�سكنية قد اكت�سبت 

ميزة الفلل باأقل كلفة، ولقد لحظنا 
اإقباًل من قبل العديد من اجلن�سيات 

العربية والأجنبية على م�سروع 
»�سريينيا ريزيدن�ض« لأن موا�سفاته 

تلبي احتياجات الراغبني بالواجهات 
املائية وال�ستقاللية باأ�سعار اأقل فيما 

لو اأرادوا ال�سكن بالفلل، خا�سة يف ظل 
عدم توفر فلل �ساطئية اليوم باأ�سعار 

منا�سبة«. 

طبيعة المشروع تحدد 
رواجه في كل األوقات

لينفي دربا�ض اأن ال�سوق العقارية 
اليوم لي�ست يف اأف�سل حال ويرى اأن 
هذا يوؤثر على �سرعة عمليات البيع، 

ولكنه يوؤكد على اأن طبيعة اأي م�سروع 
وموا�سفاته هي ما يحدد قدرته 

على املناف�سة والرواج حتى يف اأيام 
الأزمات«.  

وعن امل�ساريع اجلديدة بعد » �سريينيا 
ريزيدن�ض«يقول:« لدينا جمموعة 

اأفكار ونحن ندر�ض اإمكانية الدخول يف 
�سراكة مع بع�ض امل�ستثمرين لتطوير 

م�ساريع جديدة على الواجهة البحرية 
يف جزيرة النخلة، وا�ستبعد دربا�ض 

التفكري يف م�سروع »جلوبال اآيلند« يف 
الوقت الراهن قبل تطويرها واكتمال 
تفا�سيلها من مرافق وخدمات وقبل 

مبادرة املطّور الأ�سا�سي باإطالق 
واإكمال م�ساريع البنية التحتية. 

واأ�ساف اأن لديه اأفكار مهمة لأكرث 
من م�سروع يف »جلوبال اآيلند« بعد 

ا�ستكمال تطويرها. 
وعن جاذبية دبي ومتيزها عن غريها 
قال دربا�ض ماتزال دبي اأف�سل وجهة 

للتطوير العقاري، وهي ت�سبق دوًل 
اأوروبية وغري اأوروبية، م�ستبعدًا يف 

الوقت نف�سه حدوث طفرة عقارية اأو 
خلل يف ال�سوق العقارية م�ستقباًل بعد 

اأن قامت احلكومة بو�سع املزيد من 

ال�سوابط على املطورين، لفتًا اإىل 
اأن ال�ستثمار املتو�سط وطويل الأجل 

يف عقارات دبي يبقى اأف�سل من 
ا�ستثمارات عقارية يف اأ�سواق اأخرى. 
م�سريًا يف نف�ض الوقت اأن لديه توجهًا 

لال�ستثمار يف ال�سوق العمانية، التي 
يراها �سوقًا واعدة، خا�سة واأنها متلك 

مناطق �ساطئية مميزة، واحلكومة 
تقدم حوافز وت�سهيالت جيدة. 

وعن تراجع ال�سوق وقيم العقار اليوم 

قال:« ال�سوق تراجعت يف الفرتة 
املا�سية، ولكن ما تزال مناطق مثل 

النخلة واملارينا يف مرحلة توازن بني 
العر�ض والطلب، ويف كل الأحوال نحن 

ل جند اليوم م�ستثمرين م�سطرون 
للبيع واخلروج من ال�سوق ب�سبب 

الأزمة، ما يزال باإمكان اجلميع تاأجيل 
البيع طاملا اأن عقاراتهم موؤجرة 

باأ�سعار جيدة، واعترب نزول ال�سوق 
بن�سب مقبولة ي�سكل عاماًل �سحيًا، وما 
يخيفنا اأن تبقى ال�سوق يف حالة �سعود 

غري مربر ». 
ويرى دربا�ض اأن ال�سوق مر�سحة 

لالنتعا�ض بعد اتفاق اإيران النووي، 
�ستبقى دبي منطقة جاذبة ملن يريد 
دخول ال�سوق الإيرانية فهي املحطة 

املثالية لالنطالق اإليها. 

»سيرينيا ريزيدنس« 
نموذج للمشاريع 

الناجحة 
كانت باملا للتطوير العقاري قد اأعلنت 

جناحها يف اإمتام بيع 70 % من 
املرحلة الأوىل من م�سروعها »�سريينيا 

ريزيدن�سيز«، امل�سروع ال�سكني الذي 
يحتل م�ساحة ح�سرية على هالل 

نخلة جمريا بدبي. وكانت ال�سركة 
العقارية التابعة ل »باملا« القاب�سة قد 
اأطلقت م�سروعها يف اخلام�ض من مايو 
املا�سي، ود�سنت املرحلة الأوىل املتمثلة 

باجلناحني ال�سمايل والغربي. وقال 
ممثلو ال�سركة اإن هذه املبيعات القوية 
التي حتققت يف �سهر واحد فقط، تعد 

موؤ�سرًا على اأن العمالء يبدون اهتمامًا 
ب�سمات اخل�سو�سية والهدوء التي 

متتاز بها هذه املنطقة على م�ستوى 
املدينة.

ويف غ�سون �سهر واحد فقط، متكنت 
ال�سركة من بني ثالثة اأرباع الوحدات 

يف اجلناحني ال�سمايل والغربي 
من«�سريينيا ريزيدن�سيز«. وميثل 

هذا امل�ستوى العايل من الطلب دلياًل 
على الأهمية التي يوليها امل�ستثمرون 

وامل�ستخدمون النهائيون اإزاء التعامل 
مع م�سروع عاملي يوفر اأمناطًا حياتية 
فريدة من نوعها على �ساطئ البحر. 
وي�ستمل »�سريينيا ريزيدن�سيز« على 

�سقق �سكنية ووحدات البنتهاو�ض 
التي تطل جميعها مبا�سرة على 

ال�ساطئ، كما اأن كل واحدة منها توفر 
مناظر خالبة، والو�سول املبا�سر اإىل 
�ساطئ اخلليج العربي. لذا فاإن هذه 
امليزات وحدها كفيلة بجعل الإقامة 
على �ساطئ البحر الأكرث متيزًا يف 

املدينة«.
وتعادل املبيعات ن�سبة 70 يف املئة 

من اجلناحني ال�سمايل والغربي يف 
»�سريينيا ريزيدن�سيز« وما ن�سبته 

45 يف املئة من املبيعات للم�سروع 

باأكمله، يف الوقت الذي تكتمل مرحلة 
الت�سويق يف )اجلناح ال�سرقي( يف هذه 

الفرتة. وكان العمالء من ال�سعودية 
اأكرث اجلن�سيات التي اأقبلت على 

ال�ستثمار يف امل�سروع، حيث ا�ستحوذوا 

تراجعت السوق العقارية 
في الفترة الماضية، ولكن 

ما تزال مناطق مثل النخلة 
والمارينا في مرحلة توازن 
بين العرض والطلب، وفي 

كل األحوال ال نجد اليوم 
مستثمرين مضطرون للبيع 

والخروج من السوق بسبب 
األزمة 

ماتزال دبي أفضل وجهة 
للتطوير العقاري، وهي تسبق 

دواًل أوروبية وغير أوروبية، 
ومن المستبعد حدوث 

طفرة عقارية أو خلل في 
السوق العقارية مستقباًل، 

بعد أن وضعت الحكومة 
الكثير من الضوابط

>>
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وحدهم على ربع املبيعات، تالهم 
املواطنون اللبنانيون يف املركز الثاين، 
ثم جاء بعد ذلك اجلن�سيتان الهندية 

والربيطانية لت�ستحوذا معًا على 
املركز الثالث. ويف املجمل، و�سل عدد 
اجلن�سيات التي ا�ستثمرت يف امل�سروع 
28 جن�سية، وهو اجلانب الذي يعك�ض 

النمط العاملي الذي تتمتع به »�سريينيا 
ريزيدن�سيز«.

وتعد »�سريينيا ريزيدن�سيز« من 
اأف�سل امل�ساريع التي توفر م�ستويات 
املعي�سة الفاخرة على النخلة، بل يف 

اأي مكان يف دبي، ويف هذا املجال يقول 
دربا�ض:« انطلقنا من خطة و�سعت 

بعناية فائقة لتفادي اإدخال املوا�سفات 
التجارية يف هذا امل�سروع، ول�سمان 

اأق�سى قدر من اخل�سو�سية وال�سفاء 
والفخامة يف واحدة من املناطق الأكرث 

متيًزا وجاذبية يف هذه املدينة. ومن 
هنا جاءت فكرة ت�سميم امل�سروع 

ليكون جممعًا �سكنيًا ح�سريًا لتحقيق 
لهذه الغاية، حيث يوفر ال�سقق ال�سكنية 
الوحيدة التي تقع على مقربة من حافة 

املياه. ومن خالل ذلك، فقد جنحنا 
يف اإتاحة الفر�سة الأمثل للقاطنني 

يف امل�سروع لال�ستمتاع مبياه اخلليج 
العربي ب�سهولة، مع توفري طيف وا�سع 
من الأن�سطة الرتفيهية على ال�ساطئ 

ويف البحر على حد �سواء، الأمر الذي 
يجعل منه وجهة الإقامة الأكرث متيًزا 

على �ساطئ البحر يف املدينة«.

تصميم فريد
ومت ت�سميم هذا امل�سروع البالغة 
كلفته 1.5 مليار درهم، من قبل 

املهند�سة املعمارية ال�سهرية هازل 
وونغ  التي كانت وراء اإبداع عدد من 

املعامل العمرانية يف دبي، مبا يف ذلك 
اأبراج الإمارات، و�سيقدم »�سريينيا 
ريزيدن�سيز« اأف�سل خيارات املعي�سة 

التي حتاكي اأف�سل املنتجعات على 
�ساطئ البحر. واإىل جانب ما يتميز 

به من �سمات الهند�سة املعمارية 
املتطورة والت�ساميم املعا�سرة 

الفريدة من نوعها، وموقعه املثايل 
على نخلة جمريا، فاإن هذا امل�سروع 
البالغة م�ساحته 85 األف قدم مربع، 

ي�سم 250 وحدة �سكنية من غرفة 
نوم واحدة اإىل اإىل اأربع غرف نوم، 

وترتاوح م�ساحتها من 904 اإىل 
4،144 قدمًا مربعة، اإ�سافة اإىل 

اأجنحة البنتهاو�ض، حيث تغطي 
م�ساحة الوحدة الأكرب منها 12،648 

قدمًا مربعة. وكانت عمليات البيع 
الر�سمية للوحدات قد انطلقت يف 5 

مايو املا�سي، وباأ�سعار تبداأ من مليوين 
درهم، وت�سل اإىل 36 مليون درهم 

لوحدات البنتهاو�ض الرئا�سية يف هذا 

امل�سروع«.
وي�سيف:« اأنه ف�ساًل عن �سمات 

ال�سفاء والفخامة كمقومات اأ�سا�سية 
يقوم عليها امل�سروع، فقد مت تعزيز 

»�سريينيا ريزيدن�سيز« بالعديد 

من اخلدمات الراقية التي ت�سمن 
للقاطنني اأف�سل �سبل الراحة. وي�سم 

امل�سروع م�سبًحا داخليًا مك�سوفًا وبركة 
�سباحة ريا�سية، وحمام �سباحة وملعب 

لالأطفال، اإ�سافة اإىل �سالة حديثة 
لالألعاب الريا�سية ومالعب للتن�ض. 

ومل يغفل امل�سممون الحتياجات 
الأخرى، حيث خ�س�ست مناطق 

لل�سواء واجللو�ض وحفر لإ�سعال النار 

تقع مبا�سرة على ال�ساطئ لتوفر 
اأف�سل جتربة يف الهواء الطلق. ويف 

املجموع، فقد مت تخ�سي�ض 70 
باملئة من اإجمايل اأر�ض امل�سروع 

للحدائق واملرافق اخلارجية، ل�سمان 
وجود امل�ساحات املفتوحة التي تكفل 
اأعلى م�ستويات الراحة وال�سرتخاء 

للمقيمني هنا«.
ويعترب »�سريينيا ريزيدن�سيز« اأحدث 

امل�ساريع الراقية التي تطورها باملا 
للتطوير التي انطلقت من روؤية ور�سالة 

تهدف من خاللهما لتقدمي م�ساريع 
�سكنية ت�سمن املعي�سة الراقية يف 

دبي. 
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وحدهم على ربع املبيعات، تالهم 
املواطنون اللبنانيون يف املركز الثاين، 
ثم جاء بعد ذلك اجلن�سيتان الهندية 

والربيطانية لت�ستحوذا معًا على 
املركز الثالث. ويف املجمل، و�سل عدد 
اجلن�سيات التي ا�ستثمرت يف امل�سروع 
28 جن�سية، وهو اجلانب الذي يعك�ض 

النمط العاملي الذي تتمتع به »�سريينيا 
ريزيدن�سيز«.

وتعد »�سريينيا ريزيدن�سيز« من 
اأف�سل امل�ساريع التي توفر م�ستويات 
املعي�سة الفاخرة على النخلة، بل يف 

اأي مكان يف دبي، ويف هذا املجال يقول 
دربا�ض:« انطلقنا من خطة و�سعت 

بعناية فائقة لتفادي اإدخال املوا�سفات 
التجارية يف هذا امل�سروع، ول�سمان 

اأق�سى قدر من اخل�سو�سية وال�سفاء 
والفخامة يف واحدة من املناطق الأكرث 

متيًزا وجاذبية يف هذه املدينة. ومن 
هنا جاءت فكرة ت�سميم امل�سروع 

ليكون جممعًا �سكنيًا ح�سريًا لتحقيق 
لهذه الغاية، حيث يوفر ال�سقق ال�سكنية 
الوحيدة التي تقع على مقربة من حافة 

املياه. ومن خالل ذلك، فقد جنحنا 
يف اإتاحة الفر�سة الأمثل للقاطنني 

يف امل�سروع لال�ستمتاع مبياه اخلليج 
العربي ب�سهولة، مع توفري طيف وا�سع 
من الأن�سطة الرتفيهية على ال�ساطئ 

ويف البحر على حد �سواء، الأمر الذي 
يجعل منه وجهة الإقامة الأكرث متيًزا 

على �ساطئ البحر يف املدينة«.

تصميم فريد
ومت ت�سميم هذا امل�سروع البالغة 
كلفته 1.5 مليار درهم، من قبل 

املهند�سة املعمارية ال�سهرية هازل 
وونغ  التي كانت وراء اإبداع عدد من 

املعامل العمرانية يف دبي، مبا يف ذلك 
اأبراج الإمارات، و�سيقدم »�سريينيا 
ريزيدن�سيز« اأف�سل خيارات املعي�سة 

التي حتاكي اأف�سل املنتجعات على 
�ساطئ البحر. واإىل جانب ما يتميز 

به من �سمات الهند�سة املعمارية 
املتطورة والت�ساميم املعا�سرة 

الفريدة من نوعها، وموقعه املثايل 
على نخلة جمريا، فاإن هذا امل�سروع 
البالغة م�ساحته 85 األف قدم مربع، 

ي�سم 250 وحدة �سكنية من غرفة 
نوم واحدة اإىل اإىل اأربع غرف نوم، 

وترتاوح م�ساحتها من 904 اإىل 
4،144 قدمًا مربعة، اإ�سافة اإىل 

اأجنحة البنتهاو�ض، حيث تغطي 
م�ساحة الوحدة الأكرب منها 12،648 

قدمًا مربعة. وكانت عمليات البيع 
الر�سمية للوحدات قد انطلقت يف 5 

مايو املا�سي، وباأ�سعار تبداأ من مليوين 
درهم، وت�سل اإىل 36 مليون درهم 

لوحدات البنتهاو�ض الرئا�سية يف هذا 

امل�سروع«.
وي�سيف:« اأنه ف�ساًل عن �سمات 

ال�سفاء والفخامة كمقومات اأ�سا�سية 
يقوم عليها امل�سروع، فقد مت تعزيز 

»�سريينيا ريزيدن�سيز« بالعديد 

من اخلدمات الراقية التي ت�سمن 
للقاطنني اأف�سل �سبل الراحة. وي�سم 

امل�سروع م�سبًحا داخليًا مك�سوفًا وبركة 
�سباحة ريا�سية، وحمام �سباحة وملعب 

لالأطفال، اإ�سافة اإىل �سالة حديثة 
لالألعاب الريا�سية ومالعب للتن�ض. 

ومل يغفل امل�سممون الحتياجات 
الأخرى، حيث خ�س�ست مناطق 

لل�سواء واجللو�ض وحفر لإ�سعال النار 

تقع مبا�سرة على ال�ساطئ لتوفر 
اأف�سل جتربة يف الهواء الطلق. ويف 

املجموع، فقد مت تخ�سي�ض 70 
باملئة من اإجمايل اأر�ض امل�سروع 

للحدائق واملرافق اخلارجية، ل�سمان 
وجود امل�ساحات املفتوحة التي تكفل 
اأعلى م�ستويات الراحة وال�سرتخاء 

للمقيمني هنا«.
ويعترب »�سريينيا ريزيدن�سيز« اأحدث 

امل�ساريع الراقية التي تطورها باملا 
للتطوير التي انطلقت من روؤية ور�سالة 

تهدف من خاللهما لتقدمي م�ساريع 
�سكنية ت�سمن املعي�سة الراقية يف 

دبي. 
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عند قراءتنا لهذا املو�ضوع كما كتبه الزميل زياد 
منى، والذي اكتفى باإلقاء ال�ضوء على ما جاء يف 

الكتاب دون تدخل، ارتاأينا للإن�ضاف اأن ننوه اإىل 
اأن ذكر ال�ضيخ �ضالح كامل بني حيتان اأو متا�ضيح 

امليديا العرب باملعنى الذي اأورده الكتاب فيه 
جتني على موؤ�ض�س قنوات ART  »�ضبكة قنوات 

وتليفزيون العرب«، باعتباره منوذجًا خمتلفًا عن 
جميع من ا�ضتثمروا يف امليديا العربية.   

�ضالح كامل، لعله الوحيد من بني املذكورين 
ممن تنطبق عليه كلمة رائد اأعمال يف املجال 

الإعلمي، فقد كان �ضّباقًا و�ضاحب روؤية، خاطر 
وغامر واأطلق اأول �ضبكة قنوات اإعلمية يف 

القطاع اخلا�س، وا�ضتك�ضف الأر�س واأنار الطريق 
لكل من جاء بعده من امل�ضتثمرين يف هذا املجال، 
وقد دفع ثمن هذه املخاطرة مبزيد من اخل�ضائر، 

ومع ذلك فقد ا�ضتمر اإىل اليوم يف مناف�ضة من 
جاء بعده ممن يفوقونه يف كيفية ال�ضتفادة 

من النظام العام القائم، فاجلميع تلقى الدعم 
الهائل وا�ضتفاد من �ضبكة علقاته احلكومية. 

ولذلك فمن الن�ضاف التفريق بينه وبني اأباطرة 

الإعلم العرب الذين �ضنتطرق اإىل ذكرهم يف 
هذا املو�ضوع. 

كتب زياد منى 
»اأباطرة امليديا العرب اأو متا�ضيح امليديا العرب« 

كتاب جديد جدًا ومهم يف مو�ضوعه وتفا�ضيله 
وهو من  )تاأليف ُدَنِتلل ِدل رّتا، ناومي �ضكر، 
جاُكب �ضكفغارد ـ برت�ضن ــ عن دار »اآي. بي. 

توري�س«، لندن/ نيويورك ـ 2015( الذي ت�ضارك 
يف كتابة اأق�ضامه الـ 11 جمموعة من البحاثة 

العرب والأوروبيني هو الأول يف مو�ضوعه. تكمن 
اأهميته يف اأنه عمل حتليلي متكامل ويف الوقت 

نف�ضه من منط الأبحاث ال�ضتق�ضائية. امل�ضاركون 
ل يكتفون مبا يرد يف الإعلم، املنحاز اأ�ضًل اإىل 
فكر اأ�ضحابه، بل يعملون على التنقيب املثابر يف 

املراجع ذات ال�ضلة.
هنا ل بد لنا من تاأكيد اأن ترجمتنا املفردة 

الإنكليزية يف الرتجمة اإىل العربية مت التقريب 
يف املعنى لكلمة  moguls    فتم اقرتاح كلمة   
»متا�ضيح« واإن كانت لي�ضت دقيقة ول تعك�س 

روح املعنى الأ�ضلي، وكنا قد رغبنا يف ترجمتها 
اإىل حيتان/غيلن، لكننا جتنبنا ذلك ب�ضبب 

اأّن املفردة العربية �ضلبية للغاية، مع اأن الأ�ضتاذ 
طلل �ضلمان و�ضف مرة اأنطوان �ضويري باأنه 

حوت من حيتان امليديا، على ما يرد يف الكتاب، 
مع اأّن اإحدى موؤ�ض�ضات الأخري اأ�ضحت موزع 

�ضحيفة »ال�ضفري« ونقي�ضتها �ضيا�ضيًا، »النهار«، 
يف اآن، وهذه وفق ما يرد يف املوؤلَّف ويو�ضف باأنه 

اإحدى مقدرات الراحل العبقرية.
من اجلدير بالذكر هنا اأن ال�ضفة الإنكليزية 

م�ضتقة من mogol اأي من »املغول«، وتكون 
الرتجمة الدقيقة لذلك: »مغول امليديا العرب«. 

لكننا �ضنوظف ال�ضفة مت�ضاح/متا�ضيح عمًل 
باقرتاح ال�ضديق العامل منري العك�س الذي تف�ضل 

م�ضكورًا برتجمة مقطع تعريف مت�ضاح امليديا. 
كذلك ننوه اإىل اأن ا�ضتعمالنا ال�ضم �ضفة ولي�س 

نعتًا وفقط من منظور العمل مبا هو �ضاٍر من 
الكلم.

اأعمال البحاثة تتناول اأن�ضطة »الأباطرة اأو 
الغيلن اأو التما�ضيح« الآتية اأ�ضماوؤهم: الراحل 

أباطرة الميديا 
العرب 

أم رّواد الميديا العرب؟ 
نتطرق في هذا الموضوع لواقع صّناع الميديا العرب، عبر كتاب صدر حديثًا في لندن 

من قبل مجموعة من الباحثين العرب واألجانب، وهو أول عمل من نوعه في »موضوعه«. 
يشرح الكتاب دور الفاعلين في اإلعالم العربي. والنتيجة تضعنا أمام عمل تحليلي متكامل 

يسد نقصًا في المكتبة العربية.
خاص Entrepreneur العربية

>>
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اأن ذكر ال�ضيخ �ضالح كامل بني حيتان اأو متا�ضيح 
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وتليفزيون العرب«، باعتباره منوذجًا خمتلفًا عن 
جميع من ا�ضتثمروا يف امليديا العربية.   

�ضالح كامل، لعله الوحيد من بني املذكورين 
ممن تنطبق عليه كلمة رائد اأعمال يف املجال 

الإعلمي، فقد كان �ضّباقًا و�ضاحب روؤية، خاطر 
وغامر واأطلق اأول �ضبكة قنوات اإعلمية يف 

القطاع اخلا�س، وا�ضتك�ضف الأر�س واأنار الطريق 
لكل من جاء بعده من امل�ضتثمرين يف هذا املجال، 
وقد دفع ثمن هذه املخاطرة مبزيد من اخل�ضائر، 

ومع ذلك فقد ا�ضتمر اإىل اليوم يف مناف�ضة من 
جاء بعده ممن يفوقونه يف كيفية ال�ضتفادة 

من النظام العام القائم، فاجلميع تلقى الدعم 
الهائل وا�ضتفاد من �ضبكة علقاته احلكومية. 
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يف كتابة اأق�ضامه الـ 11 جمموعة من البحاثة 

العرب والأوروبيني هو الأول يف مو�ضوعه. تكمن 
اأهميته يف اأنه عمل حتليلي متكامل ويف الوقت 

نف�ضه من منط الأبحاث ال�ضتق�ضائية. امل�ضاركون 
ل يكتفون مبا يرد يف الإعلم، املنحاز اأ�ضًل اإىل 
فكر اأ�ضحابه، بل يعملون على التنقيب املثابر يف 

املراجع ذات ال�ضلة.
هنا ل بد لنا من تاأكيد اأن ترجمتنا املفردة 

الإنكليزية يف الرتجمة اإىل العربية مت التقريب 
يف املعنى لكلمة  moguls    فتم اقرتاح كلمة   
»متا�ضيح« واإن كانت لي�ضت دقيقة ول تعك�س 

روح املعنى الأ�ضلي، وكنا قد رغبنا يف ترجمتها 
اإىل حيتان/غيلن، لكننا جتنبنا ذلك ب�ضبب 
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طلل �ضلمان و�ضف مرة اأنطوان �ضويري باأنه 

حوت من حيتان امليديا، على ما يرد يف الكتاب، 
مع اأّن اإحدى موؤ�ض�ضات الأخري اأ�ضحت موزع 

�ضحيفة »ال�ضفري« ونقي�ضتها �ضيا�ضيًا، »النهار«، 
يف اآن، وهذه وفق ما يرد يف املوؤلَّف ويو�ضف باأنه 

اإحدى مقدرات الراحل العبقرية.
من اجلدير بالذكر هنا اأن ال�ضفة الإنكليزية 

م�ضتقة من mogol اأي من »املغول«، وتكون 
الرتجمة الدقيقة لذلك: »مغول امليديا العرب«. 

لكننا �ضنوظف ال�ضفة مت�ضاح/متا�ضيح عمًل 
باقرتاح ال�ضديق العامل منري العك�س الذي تف�ضل 

م�ضكورًا برتجمة مقطع تعريف مت�ضاح امليديا. 
كذلك ننوه اإىل اأن ا�ضتعمالنا ال�ضم �ضفة ولي�س 

نعتًا وفقط من منظور العمل مبا هو �ضاٍر من 
الكلم.

اأعمال البحاثة تتناول اأن�ضطة »الأباطرة اأو 
الغيلن اأو التما�ضيح« الآتية اأ�ضماوؤهم: الراحل 

أباطرة الميديا 
العرب 

أم رّواد الميديا العرب؟ 
نتطرق في هذا الموضوع لواقع صّناع الميديا العرب، عبر كتاب صدر حديثًا في لندن 

من قبل مجموعة من الباحثين العرب واألجانب، وهو أول عمل من نوعه في »موضوعه«. 
يشرح الكتاب دور الفاعلين في اإلعالم العربي. والنتيجة تضعنا أمام عمل تحليلي متكامل 

يسد نقصًا في المكتبة العربية.
خاص Entrepreneur العربية
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اأنطوان �ضويري »ملك الإعلن 
العربي«، امللّقب حتى اأثناء حياته

Le President  ودينامو فريق كرة 

ال�ضلة اللبناين »نادي احلكمة«، 
بيار ال�ضاهر �ضيخ وبارون ومت�ضاح 

»املوؤ�ض�ضة اللبنانية للإر�ضال«، 
احلريريان الأب والبن، �ضالح كامل 

وليد الإبراهيم )مت�ضاح حتديث الـ 
»اإم. بي. �ضي«(، الوليد بن طلل 

)متا�ضيح امليديا وراأ�ضمال امليديا(، 
طارق بن عمار )ملتزم ال�ضبكات(، 

جنيب �ضاوير�س )راأ�ضمال كوين 
وم�ضتثمر يف امليديا امل�ضرية(.

الآن وقد عرفنا �ضخ�ضيات الكتاب 
الرئي�ضة، من املفيد ذكر تعاريف 

التم�ضاح وكذلك البارون وويل العهد 
التي وردت يف �ضفحات املوؤلف. 

امل�ضاركون يف املوؤلف اتفقوا على 
التعريف الآتي العائد اإىل جرمي 
تن�ضول ومايكل باملر يف موؤلفهما 

.« :Media Moguls»متا�ضيح امليديا«

نعرف »التم�ضاح الإعلمي« باأنه 
ال�ضخ�س الذي ميلك اأعماًل ويدير 

�ضركات اإعلمية كربى، ويخو�س 
خماطر املقاولت، ويدير اأعمال 

هذا الإعلم بطريقة �ضخ�ضية وغري 
ماألوفة. يف �ضوء هذه ال�ضمات، 
ال�ضخ�ضية وغري املاألوفة، يجب 

اأن يختلف اأي مت�ضاح اإعلمي عن 

التم�ضاح الإعلمي الآخر. ون�ضتطيع اأن 
نذكر مناذج منطية من مثل هري�ضت 
ومردوخ وبرل�ضكوين، لكن حتى هذه 

الأمثلة املتطرفة ل تتمتع بكل هذه 
ال�ضمات واخل�ضائ�س التي يو�ضف بها 

التم�ضاح الإعلمي.
العلقات مع احلكام اأو كونهم من 

العائلت املالكة اأو قريبني منها، كانت 
اأ�ضا�س جناحاتهم با�ضتثناء الراحل 

اأنطوان �ضويري وطارق بن عمار.
اإن ا�ضتخدامنا ل�ضطلح التم�ضاح 

الإعلمي ي�ضري اإىل ال�ضخ�س الذي 
�ضيد امرباطوريته الإعلمية على 

نطاق وا�ضع. هذا العن�ضر »املقاولتي« 
ميكن اأن يت�ضمن اإطلق م�ضاريع 

اإعلمية جديدة. اأما عمليًا )اأو 
باملمار�ضة( فاإن »ال�ضطلح« يت�ضمن 
�ضراء �ضركات اإعلمية قائمة اأو و�ضع 

اليد عليها وعلى نطاق وا�ضع. ُبعد 
املقاولتي والت�ضخم هو الذي مييز 

التم�ضاح عن »ويل العهد«. ويل العهد 

هو مقاول اإعلمي من اجليل الثاين 
يرث عن اأبيه الرائد اأملكًا اإعلمية 

رئي�ضة ]...[ ونحن منيز يف تعريفنا 
»البارون«. فالتم�ضاح قد يكون مدعومًا 

بعدد من البارونات الذين يديرون 
اأق�ضامًا اأو �ضركات �ضمن م�ضالح 

التم�ضاح الأو�ضع. وقد يكون البارون 
مديرًا تنفيذيًا، وقد يخاطر ببع�س 

املقاولت، لكنه لي�س املالك املطلق اأو 
امل�ضيطر على امل�ضاريع عمومًا.

يبحث املوؤلف يف م�ضائل عدة متوازية، 
يف مقدمتها اأن من ال�ضحيح اإطلق 
�ضفة متا�ضيح امليديا، وفق التعريف 
اآنف الذكر، على اأي من الأ�ضخا�س 
املذكورين اآنفًا وكثري غريهم. لكن 

للو�ضول اإىل هذا، تقوم كل باحثة 
وباحث با�ضتعرا�س م�ضرية كل منهم 

وال�ضخ�ضيات املت�ضلة بهم وكيفية 
و�ضولهم اإىل املوقع الذي ي�ضغلونه، 

بتفا�ضيل مثرية حقًا. هذا يعني 
متابعة كل ن�ضاطاتهم منذ البدايات 

وعلقات كل منهم بال�ضلطة ال�ضيا�ضية 
العربية وغري العربية التي ل تكرتث 

اإل بالتاأثري ال�ضيا�ضي للميديا. حمررو 
الكتاب يلحظون اأن ال�ضلطات 

احلاكمة يف بلد العرب ل تكرتث 
بعدم متركز امليديا يف يدها لأن كل ما 
يهمها اأن تخلق تلك جمهورًا م�ضت�ضلمًا 

ل�ضيا�ضاتها وفكرها. وعرب خمتلف 
ف�ضول املوؤلف، نقع على اأمثلة عديدة 

تثبت �ضحة وجهة نظر البحاثة.

لم يكونوا رّوادًا
اآخذين يف العتبار اختلف الأو�ضاع 

ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية يف 
العامل العربي عنه يف دول اأوروبا، حيث 

ي�ضري تعريف التما�ضيح، يرى الكتاب 
اأن العامل العربي خلق �ضكًل خمتلفًا 

من »متا�ضيحه« يف حقل امليديا. لذا، 
فاإن البحاثة ي�ضلطون ال�ضوء على نقاط 
اأ�ضا�س اأهمها: تاأثري الأنظمة ال�ضيا�ضية 

والإحياء الديني وال�ضطرابات 

من هم البارونات األساس 
لرجاالت الميديا العرب؟ 
هل هم متنافسون أم 

متعاونون؟ هل هم رجال 
أعمال مجازفون حقيقيون 

وما مؤهالتهم؟ ما مدى 
قربهم من مراكز السلطة 

وما عواقب ذلك؟ هل 
يوظفون أعمالهم لخدمة 
سياسات محددة أم أنهم 

يستخدمون السياسة 
لمنفعة أعمالهم؟ 

>>

االحساس بالفخامة عند دخولك فندق رويال روز ستشعر 
وكأنك في أحد القصور الفرنسية والتي تسافر بك عبر 

الزمن مع روعة التصاميم الداخلية لقصور القرن السابع 
عشر، يقع فندق رويال روز في قلب مدينة أبوظبي ويقدم 

افضل الخدمات والمرافق وا�نشطة الترفيهية للضيوف 
الكرام. كما يقع على مقربة من المعالم الثقافية والمراكز 

التجارية والترفيه. 
استمتع بدخولك الى عالم الفخامة والرقي مع أجواء 

الضيافة العربية االصيلة في فندق رويال روز! 
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اأنطوان �ضويري »ملك الإعلن 
العربي«، امللّقب حتى اأثناء حياته

Le President  ودينامو فريق كرة 

ال�ضلة اللبناين »نادي احلكمة«، 
بيار ال�ضاهر �ضيخ وبارون ومت�ضاح 

»املوؤ�ض�ضة اللبنانية للإر�ضال«، 
احلريريان الأب والبن، �ضالح كامل 

وليد الإبراهيم )مت�ضاح حتديث الـ 
»اإم. بي. �ضي«(، الوليد بن طلل 

)متا�ضيح امليديا وراأ�ضمال امليديا(، 
طارق بن عمار )ملتزم ال�ضبكات(، 

جنيب �ضاوير�س )راأ�ضمال كوين 
وم�ضتثمر يف امليديا امل�ضرية(.

الآن وقد عرفنا �ضخ�ضيات الكتاب 
الرئي�ضة، من املفيد ذكر تعاريف 

التم�ضاح وكذلك البارون وويل العهد 
التي وردت يف �ضفحات املوؤلف. 

امل�ضاركون يف املوؤلف اتفقوا على 
التعريف الآتي العائد اإىل جرمي 
تن�ضول ومايكل باملر يف موؤلفهما 

.« :Media Moguls»متا�ضيح امليديا«

نعرف »التم�ضاح الإعلمي« باأنه 
ال�ضخ�س الذي ميلك اأعماًل ويدير 

�ضركات اإعلمية كربى، ويخو�س 
خماطر املقاولت، ويدير اأعمال 

هذا الإعلم بطريقة �ضخ�ضية وغري 
ماألوفة. يف �ضوء هذه ال�ضمات، 
ال�ضخ�ضية وغري املاألوفة، يجب 

اأن يختلف اأي مت�ضاح اإعلمي عن 

التم�ضاح الإعلمي الآخر. ون�ضتطيع اأن 
نذكر مناذج منطية من مثل هري�ضت 
ومردوخ وبرل�ضكوين، لكن حتى هذه 

الأمثلة املتطرفة ل تتمتع بكل هذه 
ال�ضمات واخل�ضائ�س التي يو�ضف بها 

التم�ضاح الإعلمي.
العلقات مع احلكام اأو كونهم من 

العائلت املالكة اأو قريبني منها، كانت 
اأ�ضا�س جناحاتهم با�ضتثناء الراحل 

اأنطوان �ضويري وطارق بن عمار.
اإن ا�ضتخدامنا ل�ضطلح التم�ضاح 

الإعلمي ي�ضري اإىل ال�ضخ�س الذي 
�ضيد امرباطوريته الإعلمية على 

نطاق وا�ضع. هذا العن�ضر »املقاولتي« 
ميكن اأن يت�ضمن اإطلق م�ضاريع 

اإعلمية جديدة. اأما عمليًا )اأو 
باملمار�ضة( فاإن »ال�ضطلح« يت�ضمن 
�ضراء �ضركات اإعلمية قائمة اأو و�ضع 

اليد عليها وعلى نطاق وا�ضع. ُبعد 
املقاولتي والت�ضخم هو الذي مييز 

التم�ضاح عن »ويل العهد«. ويل العهد 

هو مقاول اإعلمي من اجليل الثاين 
يرث عن اأبيه الرائد اأملكًا اإعلمية 

رئي�ضة ]...[ ونحن منيز يف تعريفنا 
»البارون«. فالتم�ضاح قد يكون مدعومًا 

بعدد من البارونات الذين يديرون 
اأق�ضامًا اأو �ضركات �ضمن م�ضالح 

التم�ضاح الأو�ضع. وقد يكون البارون 
مديرًا تنفيذيًا، وقد يخاطر ببع�س 

املقاولت، لكنه لي�س املالك املطلق اأو 
امل�ضيطر على امل�ضاريع عمومًا.

يبحث املوؤلف يف م�ضائل عدة متوازية، 
يف مقدمتها اأن من ال�ضحيح اإطلق 
�ضفة متا�ضيح امليديا، وفق التعريف 
اآنف الذكر، على اأي من الأ�ضخا�س 
املذكورين اآنفًا وكثري غريهم. لكن 

للو�ضول اإىل هذا، تقوم كل باحثة 
وباحث با�ضتعرا�س م�ضرية كل منهم 

وال�ضخ�ضيات املت�ضلة بهم وكيفية 
و�ضولهم اإىل املوقع الذي ي�ضغلونه، 

بتفا�ضيل مثرية حقًا. هذا يعني 
متابعة كل ن�ضاطاتهم منذ البدايات 

وعلقات كل منهم بال�ضلطة ال�ضيا�ضية 
العربية وغري العربية التي ل تكرتث 

اإل بالتاأثري ال�ضيا�ضي للميديا. حمررو 
الكتاب يلحظون اأن ال�ضلطات 

احلاكمة يف بلد العرب ل تكرتث 
بعدم متركز امليديا يف يدها لأن كل ما 
يهمها اأن تخلق تلك جمهورًا م�ضت�ضلمًا 

ل�ضيا�ضاتها وفكرها. وعرب خمتلف 
ف�ضول املوؤلف، نقع على اأمثلة عديدة 

تثبت �ضحة وجهة نظر البحاثة.

لم يكونوا رّوادًا
اآخذين يف العتبار اختلف الأو�ضاع 

ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية يف 
العامل العربي عنه يف دول اأوروبا، حيث 

ي�ضري تعريف التما�ضيح، يرى الكتاب 
اأن العامل العربي خلق �ضكًل خمتلفًا 

من »متا�ضيحه« يف حقل امليديا. لذا، 
فاإن البحاثة ي�ضلطون ال�ضوء على نقاط 
اأ�ضا�س اأهمها: تاأثري الأنظمة ال�ضيا�ضية 

والإحياء الديني وال�ضطرابات 

من هم البارونات األساس 
لرجاالت الميديا العرب؟ 
هل هم متنافسون أم 

متعاونون؟ هل هم رجال 
أعمال مجازفون حقيقيون 

وما مؤهالتهم؟ ما مدى 
قربهم من مراكز السلطة 

وما عواقب ذلك؟ هل 
يوظفون أعمالهم لخدمة 
سياسات محددة أم أنهم 

يستخدمون السياسة 
لمنفعة أعمالهم؟ 

>>

االحساس بالفخامة عند دخولك فندق رويال روز ستشعر 
وكأنك في أحد القصور الفرنسية والتي تسافر بك عبر 

الزمن مع روعة التصاميم الداخلية لقصور القرن السابع 
عشر، يقع فندق رويال روز في قلب مدينة أبوظبي ويقدم 

افضل الخدمات والمرافق وا�نشطة الترفيهية للضيوف 
الكرام. كما يقع على مقربة من المعالم الثقافية والمراكز 

التجارية والترفيه. 
استمتع بدخولك الى عالم الفخامة والرقي مع أجواء 

الضيافة العربية االصيلة في فندق رويال روز! 
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ال�ضيا�ضية يف �ضعود »متا�ضيح« امليديا، 
هل اأثرت خ�ضخ�ضة امليديا واإن�ضاء 

املدن الإعلمية يف تغيري اأعمال متا�ضيح 
امليديا اأو اإعادة ت�ضكيلها اأو منوها؟، هل 

ميكن الربهان على اأن رجال امليديا 
العرب مار�ضوا دورًا يف خ�ضخ�ضة 

ال�ضوق ولربلته؟ هل هم رجال اأعمال 
جمازفون حقيقيون وما موؤهلتهم؟ 
من هم البارونات الأ�ضا�س لرجالت 

امليديا؟ هل هم متناف�ضون اأم متعاونون؟ 
ما مدى قربهم من مراكز ال�ضلطة وما 

عواقب ذلك؟ هل يوظفون اأعمالهم 
خلدمة �ضيا�ضات حمددة اأم اأنهم 

ي�ضتخدمون ال�ضيا�ضة ملنفعة اأعمالهم؟
الو�ضول اإىل اإجابات عن هذه الأ�ضئلة 
وغريها دفع البحاثة اإىل حتليل �ِضرَي 
»التما�ضيح« ومواقعهم يف بلدهم. 

لذا، اإن ما يرد يف الكتاب من 
معلومات عن هذه اجلوانب يكت�ضب 

اأهمية خا�ضة اآخذين يف العتبار 
اأن كل ف�ضل يبحث يف جمموعة من 

ملمح »التما�ضيح« والأبعاد اخلا�ضة 
وال�ضخ�ضية والوطنية والدولية.
كذلك خ�ض�س كل باحث جزءًا 
من عمله للحديث يف جذور كل 

»مت�ضاح« العائلية ودور الأخرية يف 

�ضعود ن�ضاطه القت�ضادي وم�ضاألة 
التوريث، على �ضبيل املثال ال�ضيخ �ضعد 

احلريري وريث رئي�س وزراء لبنان 
رفيق احلريري، وكذلك الورثة من اآل 

�ضويري، وغريهم.
عر�س البحاثة علقة كل من رجالت 

امليديا بدائرة القرار يف ال�ضلطات 
القائمة وتاأثري ذلك يف تطور العمل 

وات�ضاع دائرة ن�ضاطه ومدى انخراط 
كل منهم يف �ضناعة القرار ال�ضيا�ضي، 

والقت�ضادي طبعًا.
لحظ امل�ضاركون يف الكتاب اأن 

متا�ضيح امليديا العرب، امل�ضار اإليهم 
يف هذا العمل، مل ي�ضعدوا ال�ضلم من 

البداية خطوة خطوة، حيث توافرت 
لهم الأموال للنخراط يف م�ضاريع 

كهذه. لكن العلقات مع احلكام، ل 
القوانني، كانت اأ�ضا�س جناحاتهم 
يف احلقل الذي اختاروه. ويبدو اأّن 
البحاثة ي�ضتثنون كًل من الراحل 
اأنطوان �ضويري وطارق بن عمار. 

كذلك لحظوا اأن دوافع انخراط بع�س 
التما�ضيح العرب يف حقل امليديا مل 

يكن الربح حيث ي�ضعب ف�ضل ذلك 
عن ال�ضيا�ضة، وهو الأمر الذي يلحظ 
يف حقل الدعاية الذي ي�ضتخدم لطرد 

غري املرغوب فيه من ال�ضوق. فقد 
لحظوا اأن العديد من تلك امل�ضاريع 

فا�ضلة مادية لكنها م�ضتمرة يف عملها!. 
ومن الأمور الأخرى التي دفعت بع�س 

متا�ضيح امليديا اإىل النخراط يف ال�ضوق 
رغبتهم يف التاأثري �ضيا�ضيًا وفكريًا 

يف الراأي العام. مثل قناة اجلزيرة، 
فقلة قليلة من القنوات )يذكر البحاثة 

»املوؤ�ض�ضة اللبنانية للإر�ضال«( 
متتعت بجني بع�س الأرباح اأحيانًا، 

لكن ذلك ا�ضتدعى اإعادة بناء دورية 

وا�ضتثمارات م�ضتمرة. وي�ضري الكتاب 
اإىل جتارب كل من بيار �ضاهر والراحل 
اأنطوان �ضويري والرئي�س ال�ضابق رفيق 

احلريري يف جمال اإعادة البناء يف 
موؤ�ض�ضاتهم.

ويعرج الِكتاب على اإمرباطورية 
احلريري الأب وينوه اإىل الدور 

الأ�ضا�س الذي مار�ضه من خلل كونه 
يف هرم ال�ضلطة، وهو ما �ضمح له 

مبمار�ضة دور اأكرب يف لبنان، حتى يف 
حقل امليديا.«.

اأما ال�ضفوة التي تعلن التزامها �ضيا�ضة 
اإ�ضلحية، مثل وليد الإبراهيم والوليد 
بن طلل، فاإنها جزء من نخبة وجزء 
ل يتجزاأ من النظام العام، وبراجمها 

»الإ�ضلحية« ل تهدف اإىل خمالفة 
تلك الأنظمة واقرتاح اإ�ضلحات 

حمددة خمتلفة، بل متيل اإىل تلميع 
�ضورة ما هو قائم.

يف الف�ضل الثاين »اأ�ضكال اإدارة امليديا 
يف العامل العربي«، يعرج الكاتب جو 

خليل على بع�س موؤ�ض�ضات امليديا 

خارج »اأباطرة امليديا« املذكورة 
اآنفًا، ومن ذلك يف �ضوريا منذ عام 

1980 حيث يقدم اأمثلة من تطور 

بع�ضها. ومن الأمثلة التي ي�ضوقها 
»�ضركة ال�ضام الدولية« التي تعك�س 

ارتباط القت�ضاد بال�ضيا�ضة. ب�ضبب 
قربها من �ضناع القرار يف دم�ضق، 
ُت�ضاف اإىل ذلك �ضركات اأخرى يف 
حقل امليديا ومنها »حلب الدولية« 

و»ب�ضرى الدولية« و»الو�ضيط«، ِعلمًا 
باأن البحاثة و�ضعوا اأ�ضماء ال�ضركات 

الإنكليزية بدًل من العربية.!
وي�ضري البحاثة اإىل اأدوار اأ�ضحاب 

�ضركات ميديا اأخرى مار�ضت اأعماًل 
يف املجال ذاته مثل حت�ضني خياط 
وال�ضعودي فهد ال�ضميمري موؤ�ض�س 

�ضركة »املجد« التي كانت تنجز 
اأعمالها من عمان والإمارات، وامل�ضري 

جمال اأ�ضرف مروان �ضاحب جمموعة 
»ميلودي«، و�ضهيل العبدول )جنوم تي 

يف(، وحم�ضن جابر )»مزيكا« و»عامل 
الفن«(. يحوي املوؤلف معلومات كثرية 

مل تكن معروفة من قبل، اإ�ضافة اإىل 
ع�ضرات الأ�ضماء النا�ضطة يف عامل 

امليديا مبا�ضرة اأو على نحو غري 
مبا�ضر، قد يكون اأغلبها غري معروف 

لدى معظم القراء، ومنها، اإ�ضافة اإىل 
املذكورة يف الفقرات ال�ضابقة: اأحمد 

بهجت، �ضلح دياب، اإبراهيم عي�ضى، 
ح�ضن راتب، حممد جوهر، طارق 

نور، �ضيد البدوي، ه�ضام قا�ضم، وليد 
اأبو �ضهر، عماد الدين اأديب، جمال 

عرفاوي/العرفاوي، حممد الربادعي، 
اآ�ضف بيات، بتينو كراك�ضي، فهد بن 

عبد العزيز، �ضمري جعجع، اإليا�س 
غربي، عبد اهلل الغثمي، حممد ح�ضنني 

هيكل، حمدي قنديل، رامي خملوف، 

جمال مبارك، حممد مر�ضي، روبرت 
مردوخ، مي�ضال املر، عبد الرحمن 
الرا�ضد، عبد املنعم �ضعيد، اأحمد 

�ضلمان، تركي �ضبانة، طارق �ضويدان، 
جربان تويني، وغريهم كثريون. هذه 

اللئحة املخت�ضرة تعك�س امل�ضاحة 
الكبرية يف عامل امليديا العربي التي 

يغطيها الكتاب.
الواقع اأّن هذا الكتاب معلم رئي�س 

ميلأ ثغرة وا�ضعة يف املعلومات 
عن عامل امليديا يف البلد العربية 

وارتباطاتها املحلية والدولية وتاأثري 
ذلك يف �ضيا�ضاتها وبنيتها ومنوها. 

وكيفية توظيفها للدفاع عما هو �ضائد 
وغياب اأي برامج اأو خطط اأو �ضخ�ضية 

م�ضتقلة عن الفكر ال�ضائد.
يف ظننا اأن هذا الكتاب يجب اأن يت�ضدر 

مكتبة كل من له علقة بالإعلم، من 
اإعلميني ودار�ضني وبحاثة، اآخذين 

يف العتبار و�ضفه باأنه تغطية اإعلمية 
�ضريالية من جانب معظم و�ضائل امليديا 

العربية للتحركات ال�ضعبية الأخرية يف 
لبنان، وللأحداث املاأ�ضوية التي ت�ضهدها 

بع�س بلد العرب، يف �ضوريا والعراق 
وليبيا واليمن والأرا�ضي الفل�ضطينية 

املحررة واملحا�ضرة.
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ال�ضيا�ضية يف �ضعود »متا�ضيح« امليديا، 
هل اأثرت خ�ضخ�ضة امليديا واإن�ضاء 

املدن الإعلمية يف تغيري اأعمال متا�ضيح 
امليديا اأو اإعادة ت�ضكيلها اأو منوها؟، هل 

ميكن الربهان على اأن رجال امليديا 
العرب مار�ضوا دورًا يف خ�ضخ�ضة 

ال�ضوق ولربلته؟ هل هم رجال اأعمال 
جمازفون حقيقيون وما موؤهلتهم؟ 
من هم البارونات الأ�ضا�س لرجالت 

امليديا؟ هل هم متناف�ضون اأم متعاونون؟ 
ما مدى قربهم من مراكز ال�ضلطة وما 

عواقب ذلك؟ هل يوظفون اأعمالهم 
خلدمة �ضيا�ضات حمددة اأم اأنهم 

ي�ضتخدمون ال�ضيا�ضة ملنفعة اأعمالهم؟
الو�ضول اإىل اإجابات عن هذه الأ�ضئلة 
وغريها دفع البحاثة اإىل حتليل �ِضرَي 
»التما�ضيح« ومواقعهم يف بلدهم. 

لذا، اإن ما يرد يف الكتاب من 
معلومات عن هذه اجلوانب يكت�ضب 

اأهمية خا�ضة اآخذين يف العتبار 
اأن كل ف�ضل يبحث يف جمموعة من 

ملمح »التما�ضيح« والأبعاد اخلا�ضة 
وال�ضخ�ضية والوطنية والدولية.
كذلك خ�ض�س كل باحث جزءًا 
من عمله للحديث يف جذور كل 

»مت�ضاح« العائلية ودور الأخرية يف 

�ضعود ن�ضاطه القت�ضادي وم�ضاألة 
التوريث، على �ضبيل املثال ال�ضيخ �ضعد 

احلريري وريث رئي�س وزراء لبنان 
رفيق احلريري، وكذلك الورثة من اآل 

�ضويري، وغريهم.
عر�س البحاثة علقة كل من رجالت 

امليديا بدائرة القرار يف ال�ضلطات 
القائمة وتاأثري ذلك يف تطور العمل 

وات�ضاع دائرة ن�ضاطه ومدى انخراط 
كل منهم يف �ضناعة القرار ال�ضيا�ضي، 

والقت�ضادي طبعًا.
لحظ امل�ضاركون يف الكتاب اأن 

متا�ضيح امليديا العرب، امل�ضار اإليهم 
يف هذا العمل، مل ي�ضعدوا ال�ضلم من 

البداية خطوة خطوة، حيث توافرت 
لهم الأموال للنخراط يف م�ضاريع 

كهذه. لكن العلقات مع احلكام، ل 
القوانني، كانت اأ�ضا�س جناحاتهم 
يف احلقل الذي اختاروه. ويبدو اأّن 
البحاثة ي�ضتثنون كًل من الراحل 
اأنطوان �ضويري وطارق بن عمار. 

كذلك لحظوا اأن دوافع انخراط بع�س 
التما�ضيح العرب يف حقل امليديا مل 

يكن الربح حيث ي�ضعب ف�ضل ذلك 
عن ال�ضيا�ضة، وهو الأمر الذي يلحظ 
يف حقل الدعاية الذي ي�ضتخدم لطرد 

غري املرغوب فيه من ال�ضوق. فقد 
لحظوا اأن العديد من تلك امل�ضاريع 

فا�ضلة مادية لكنها م�ضتمرة يف عملها!. 
ومن الأمور الأخرى التي دفعت بع�س 

متا�ضيح امليديا اإىل النخراط يف ال�ضوق 
رغبتهم يف التاأثري �ضيا�ضيًا وفكريًا 

يف الراأي العام. مثل قناة اجلزيرة، 
فقلة قليلة من القنوات )يذكر البحاثة 

»املوؤ�ض�ضة اللبنانية للإر�ضال«( 
متتعت بجني بع�س الأرباح اأحيانًا، 

لكن ذلك ا�ضتدعى اإعادة بناء دورية 

وا�ضتثمارات م�ضتمرة. وي�ضري الكتاب 
اإىل جتارب كل من بيار �ضاهر والراحل 
اأنطوان �ضويري والرئي�س ال�ضابق رفيق 

احلريري يف جمال اإعادة البناء يف 
موؤ�ض�ضاتهم.

ويعرج الِكتاب على اإمرباطورية 
احلريري الأب وينوه اإىل الدور 

الأ�ضا�س الذي مار�ضه من خلل كونه 
يف هرم ال�ضلطة، وهو ما �ضمح له 

مبمار�ضة دور اأكرب يف لبنان، حتى يف 
حقل امليديا.«.

اأما ال�ضفوة التي تعلن التزامها �ضيا�ضة 
اإ�ضلحية، مثل وليد الإبراهيم والوليد 
بن طلل، فاإنها جزء من نخبة وجزء 
ل يتجزاأ من النظام العام، وبراجمها 

»الإ�ضلحية« ل تهدف اإىل خمالفة 
تلك الأنظمة واقرتاح اإ�ضلحات 

حمددة خمتلفة، بل متيل اإىل تلميع 
�ضورة ما هو قائم.

يف الف�ضل الثاين »اأ�ضكال اإدارة امليديا 
يف العامل العربي«، يعرج الكاتب جو 

خليل على بع�س موؤ�ض�ضات امليديا 

خارج »اأباطرة امليديا« املذكورة 
اآنفًا، ومن ذلك يف �ضوريا منذ عام 

1980 حيث يقدم اأمثلة من تطور 

بع�ضها. ومن الأمثلة التي ي�ضوقها 
»�ضركة ال�ضام الدولية« التي تعك�س 

ارتباط القت�ضاد بال�ضيا�ضة. ب�ضبب 
قربها من �ضناع القرار يف دم�ضق، 
ُت�ضاف اإىل ذلك �ضركات اأخرى يف 
حقل امليديا ومنها »حلب الدولية« 

و»ب�ضرى الدولية« و»الو�ضيط«، ِعلمًا 
باأن البحاثة و�ضعوا اأ�ضماء ال�ضركات 

الإنكليزية بدًل من العربية.!
وي�ضري البحاثة اإىل اأدوار اأ�ضحاب 

�ضركات ميديا اأخرى مار�ضت اأعماًل 
يف املجال ذاته مثل حت�ضني خياط 
وال�ضعودي فهد ال�ضميمري موؤ�ض�س 

�ضركة »املجد« التي كانت تنجز 
اأعمالها من عمان والإمارات، وامل�ضري 

جمال اأ�ضرف مروان �ضاحب جمموعة 
»ميلودي«، و�ضهيل العبدول )جنوم تي 

يف(، وحم�ضن جابر )»مزيكا« و»عامل 
الفن«(. يحوي املوؤلف معلومات كثرية 

مل تكن معروفة من قبل، اإ�ضافة اإىل 
ع�ضرات الأ�ضماء النا�ضطة يف عامل 

امليديا مبا�ضرة اأو على نحو غري 
مبا�ضر، قد يكون اأغلبها غري معروف 

لدى معظم القراء، ومنها، اإ�ضافة اإىل 
املذكورة يف الفقرات ال�ضابقة: اأحمد 

بهجت، �ضلح دياب، اإبراهيم عي�ضى، 
ح�ضن راتب، حممد جوهر، طارق 

نور، �ضيد البدوي، ه�ضام قا�ضم، وليد 
اأبو �ضهر، عماد الدين اأديب، جمال 

عرفاوي/العرفاوي، حممد الربادعي، 
اآ�ضف بيات، بتينو كراك�ضي، فهد بن 

عبد العزيز، �ضمري جعجع، اإليا�س 
غربي، عبد اهلل الغثمي، حممد ح�ضنني 

هيكل، حمدي قنديل، رامي خملوف، 

جمال مبارك، حممد مر�ضي، روبرت 
مردوخ، مي�ضال املر، عبد الرحمن 
الرا�ضد، عبد املنعم �ضعيد، اأحمد 

�ضلمان، تركي �ضبانة، طارق �ضويدان، 
جربان تويني، وغريهم كثريون. هذه 

اللئحة املخت�ضرة تعك�س امل�ضاحة 
الكبرية يف عامل امليديا العربي التي 

يغطيها الكتاب.
الواقع اأّن هذا الكتاب معلم رئي�س 

ميلأ ثغرة وا�ضعة يف املعلومات 
عن عامل امليديا يف البلد العربية 

وارتباطاتها املحلية والدولية وتاأثري 
ذلك يف �ضيا�ضاتها وبنيتها ومنوها. 

وكيفية توظيفها للدفاع عما هو �ضائد 
وغياب اأي برامج اأو خطط اأو �ضخ�ضية 

م�ضتقلة عن الفكر ال�ضائد.
يف ظننا اأن هذا الكتاب يجب اأن يت�ضدر 

مكتبة كل من له علقة بالإعلم، من 
اإعلميني ودار�ضني وبحاثة، اآخذين 

يف العتبار و�ضفه باأنه تغطية اإعلمية 
�ضريالية من جانب معظم و�ضائل امليديا 

العربية للتحركات ال�ضعبية الأخرية يف 
لبنان، وللأحداث املاأ�ضوية التي ت�ضهدها 

بع�س بلد العرب، يف �ضوريا والعراق 
وليبيا واليمن والأرا�ضي الفل�ضطينية 

املحررة واملحا�ضرة.
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ال�شك يولد ال�شك، لن يثق النا�س حولك 
بقدراتك واأفكارك اإذا مل تثق اأنت بهذه 
القدرات. مواجهة التحديات اجلديدة 

تتطلب الثقة بالنف�س: فالأ�شخا�س 
املرتددين يبقون يف وظائف ل جمال 

للتطور فيها وي�شيعون الفر�س الثمينة.
املرتددون يعي�شون حتت رحمة الظروف 

اخلارجية ولكن العقبات ل تردع 
الأ�شخا�س الناجحني وهذا هو �شبب 

جناحهم بالأ�شا�س.
ال�شيء الوحيد الذي �شيمنعك من حتقيق 

النجاح هو عدم ثقتك بقدراتك، الثقة 
بالنف�س عامل حا�شم لبناء حياة مهنية 

ناجحة، مع الإر�شاد ال�شحيح والعمل 
اجلاد ي�شتطيع اجلميع تعزيز ثقتهم 

باأنف�شهم وبعد نقطة معينة �شت�شعر اأن 
هذه الثقة تنبع من داخلك فيما يلي ثمان 

ا�شرتاتيجيات لتعزيز هذه الثقة:
 

1. كن صادقًا مع نفسك:
جوين يونيتا�س يقول: »هناك فرق بني 

الغرور والثقة بالنف�س، فالثقة تعني 
اإميانك بقدرتك على اإجناز العمل ب�شكل 

�شحيح ول تعني التبجح بقدراتك«، 
عندما تتجاوز ثقتك قدراتك �شتتحول اإىل 
غرور وعليك اأن تعرف الفرق بني الإثنني 

جيدًا، الثقة بالنف�س يجب اأن تبنى على 

اأ�ش�س واقعية وهي تكت�شب بالعمل اجلاد، 
عليك تقييم مهاراتك ب�شكل �شادق ودقيق 

لتحديد نقاط �شعفك واحلد من اآثارها 
ال�شلبية، كذلك فاإن فهم نقاط قوتك 

ي�شاعدك يف رد النتقادات والتعليقات 
التي ل اأ�شا�س لها.

2. قل »ال«:
اأظهرت الأبحاث التي اأجريت يف جامعة 

كاليفورنيا يف �شان فران�شي�شكو اأن 
الأ�شخا�س الذين يجدون �شعوبة يف رف�س 

ما ل ينا�شبهم اأكرث عر�شة للإجهاد 
والإرهاق وحتى الكتئاب، اأما الأ�شخا�س 

الواثقون باأنف�شهم فيعربون ب�شكل 
وا�شح عن اأنف�شهم، ويعرفون اأن رف�س 

الإلتزامات اجلديدة احرتامًا للتزاماتهم 
القدمية يعطيهم الفر�شة لتحقيقها 

بنجاح.
عندما يحني الوقت لتقول »ل« يجب اأن 

تقولها بو�شوح و�شراحة.

3. تفاهم مع رئيسك في 
العمل:

علقة م�شطربة مع املدير ميكن اأن تدمر 
الثقة بالنف�س حتى عند اأكرث الأ�شخا�س 

موهبًة، من ال�شعب اأن تكون واثقًا بنف�شك 
عندما يقوم رئي�شك بانتقادك وتقوي�س 

م�شاهماتك با�شتمرار.
حاول حتديد مكان اخللل يف العلقة 

وجرب اإ�شلحه اإذا كانت امل�شكلة غري 
قابلة للحل هذا يعني اأن الوقت قد حان 

للنتقال لعمل اآخر.

4. البحث عن االنتصارات 
الصغيرة.

الناجحون مييلون للمناف�شة وحتدي 
اأنف�شهم حتى عندما توؤدي هذه التحديات 
لنت�شارات �شغرية، ال�شعور بالن�شر يبني 
م�شتقبلت جديدة للأندروجني يف مناطق 

الدماغ امل�شوؤولة عن املكافاأة والتحفيز، 
هذه الزيادة يف م�شتقبلت الأندروجني 

تزيد من تاأثري الت�شتو�شتريون مما 
يزيد ثقتك بنف�شك وحما�شتك ملواجهة 

التحديات امل�شتقبلية، عندما حتقق �شل�شلة 
من النت�شارات ال�شغرية هذه الزيادة يف 

الثقة ميكن اأن ت�شتمر لعدة اأ�شهر.

5. المستشار الجيد 
ل�شيء ي�شاعد يف حت�شني الثقة بالنف�س 

كامل�شت�شار اخلبري فهو يريك الطريق 

ال�شحيح وي�شجعك، ميكن للم�شت�شار اأي�شًا 
اأن يعلمك القواعد غري املكتوبة والثقافة 

اخلا�شة باملوؤ�ش�شة التي تعمل فيها، املعرفة 
تولد الثقة فعندما تعرف قيمتك ومكانتك 

�شتوجه طاقاتك ب�شكل اأكرث فاعلية.

6. ممارسة الرياضة 
بانتظام

وجدت الدرا�شة التي اأجريت يف معهد 
 Eastern Ontario Research Institute

اأن الأ�شخا�س الذين ميار�شون الريا�شة 
مرتني يف الأ�شبوع ملدة 10 اأ�شابيع هم اأكرث 

كفاءة اجتماعيًا واأكادمييًا وريا�شيًا، كما 
اأن تقديرهم ل�شكلهم ولأنف�شهم يزداد، 
بالإ�شافة للتغريات اجل�شدية الإيجابية 
فاإن هرمون الإندورفني الذي يفرز بعد 

التمرينات الريا�شية يعطي ال�شعور 
بال�شعادة والثقة بالنف�س.

7. اختيار المالبس 
المناسبة

ت�شميم امللب�س واألوانها وحتى 
الك�ش�شوارات تعرب ب�شوت عال عن 

�شخ�شيتنا، توؤثر امللب�س التي نرتديها على 
نظرة النا�س اإلينا كما توؤثر على نف�شيتنا، 

اأظهرت الدرا�شات اأن النا�س يتكلمون 
ب�شكل خمتلف عندما يرتدون امللب�س 

الأنيقة مقارنة بامللب�س غري الر�شمية، 
لتعزيز ثقتك بنف�شك اخرت ثيابك بعناية، 

اخرت امللب�س التي تعرب عن �شخ�شيتك 
وعن ال�شورة التي ترغب اأن يراك الآخرون 

بها، حتى لو كان ذلك يعني اإنفاق املزيد 
من الوقت يف �شراء الثياب ويف ال�شتعداد 

قبل اخلروج من البيت يف ال�شباح.

8. كن حازما لكن ابتعد 
عن العدوانية

العدوانية لي�شت ثقة بالنف�س اإمنا هي نوع 
من الرتهيب، وعندما تعاين من انعدام 

الأمن من ال�شهل اأن تنزلق نحو العدوانية 
من دون ق�شد، جرب تاأكيد مواقفك بعيدًا 
عن العدوانية، لن تكون قادرًا على حتقيق 

ذلك حتى تتعلم كيفية �شبط م�شاعرك 
وهذا �شيزيد ثقتك بنف�شك.

طرق لتعزيز 
الثقة بالنفس

الثقة بالنفس سمة أساسية لألشخاص الناجحين، فهم يؤمنون بأنفسهم وبما يفعلونه، هذه 
الثقة ال تتولد بعد النجاح بل تأتي قبله.
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ال�شك يولد ال�شك، لن يثق النا�س حولك 
بقدراتك واأفكارك اإذا مل تثق اأنت بهذه 
القدرات. مواجهة التحديات اجلديدة 

تتطلب الثقة بالنف�س: فالأ�شخا�س 
املرتددين يبقون يف وظائف ل جمال 

للتطور فيها وي�شيعون الفر�س الثمينة.
املرتددون يعي�شون حتت رحمة الظروف 

اخلارجية ولكن العقبات ل تردع 
الأ�شخا�س الناجحني وهذا هو �شبب 

جناحهم بالأ�شا�س.
ال�شيء الوحيد الذي �شيمنعك من حتقيق 

النجاح هو عدم ثقتك بقدراتك، الثقة 
بالنف�س عامل حا�شم لبناء حياة مهنية 

ناجحة، مع الإر�شاد ال�شحيح والعمل 
اجلاد ي�شتطيع اجلميع تعزيز ثقتهم 

باأنف�شهم وبعد نقطة معينة �شت�شعر اأن 
هذه الثقة تنبع من داخلك فيما يلي ثمان 

ا�شرتاتيجيات لتعزيز هذه الثقة:
 

1. كن صادقًا مع نفسك:
جوين يونيتا�س يقول: »هناك فرق بني 

الغرور والثقة بالنف�س، فالثقة تعني 
اإميانك بقدرتك على اإجناز العمل ب�شكل 

�شحيح ول تعني التبجح بقدراتك«، 
عندما تتجاوز ثقتك قدراتك �شتتحول اإىل 
غرور وعليك اأن تعرف الفرق بني الإثنني 

جيدًا، الثقة بالنف�س يجب اأن تبنى على 

اأ�ش�س واقعية وهي تكت�شب بالعمل اجلاد، 
عليك تقييم مهاراتك ب�شكل �شادق ودقيق 

لتحديد نقاط �شعفك واحلد من اآثارها 
ال�شلبية، كذلك فاإن فهم نقاط قوتك 

ي�شاعدك يف رد النتقادات والتعليقات 
التي ل اأ�شا�س لها.

2. قل »ال«:
اأظهرت الأبحاث التي اأجريت يف جامعة 

كاليفورنيا يف �شان فران�شي�شكو اأن 
الأ�شخا�س الذين يجدون �شعوبة يف رف�س 

ما ل ينا�شبهم اأكرث عر�شة للإجهاد 
والإرهاق وحتى الكتئاب، اأما الأ�شخا�س 

الواثقون باأنف�شهم فيعربون ب�شكل 
وا�شح عن اأنف�شهم، ويعرفون اأن رف�س 

الإلتزامات اجلديدة احرتامًا للتزاماتهم 
القدمية يعطيهم الفر�شة لتحقيقها 

بنجاح.
عندما يحني الوقت لتقول »ل« يجب اأن 

تقولها بو�شوح و�شراحة.

3. تفاهم مع رئيسك في 
العمل:

علقة م�شطربة مع املدير ميكن اأن تدمر 
الثقة بالنف�س حتى عند اأكرث الأ�شخا�س 

موهبًة، من ال�شعب اأن تكون واثقًا بنف�شك 
عندما يقوم رئي�شك بانتقادك وتقوي�س 

م�شاهماتك با�شتمرار.
حاول حتديد مكان اخللل يف العلقة 

وجرب اإ�شلحه اإذا كانت امل�شكلة غري 
قابلة للحل هذا يعني اأن الوقت قد حان 

للنتقال لعمل اآخر.

4. البحث عن االنتصارات 
الصغيرة.

الناجحون مييلون للمناف�شة وحتدي 
اأنف�شهم حتى عندما توؤدي هذه التحديات 
لنت�شارات �شغرية، ال�شعور بالن�شر يبني 
م�شتقبلت جديدة للأندروجني يف مناطق 

الدماغ امل�شوؤولة عن املكافاأة والتحفيز، 
هذه الزيادة يف م�شتقبلت الأندروجني 

تزيد من تاأثري الت�شتو�شتريون مما 
يزيد ثقتك بنف�شك وحما�شتك ملواجهة 

التحديات امل�شتقبلية، عندما حتقق �شل�شلة 
من النت�شارات ال�شغرية هذه الزيادة يف 

الثقة ميكن اأن ت�شتمر لعدة اأ�شهر.

5. المستشار الجيد 
ل�شيء ي�شاعد يف حت�شني الثقة بالنف�س 

كامل�شت�شار اخلبري فهو يريك الطريق 

ال�شحيح وي�شجعك، ميكن للم�شت�شار اأي�شًا 
اأن يعلمك القواعد غري املكتوبة والثقافة 

اخلا�شة باملوؤ�ش�شة التي تعمل فيها، املعرفة 
تولد الثقة فعندما تعرف قيمتك ومكانتك 

�شتوجه طاقاتك ب�شكل اأكرث فاعلية.

6. ممارسة الرياضة 
بانتظام

وجدت الدرا�شة التي اأجريت يف معهد 
 Eastern Ontario Research Institute

اأن الأ�شخا�س الذين ميار�شون الريا�شة 
مرتني يف الأ�شبوع ملدة 10 اأ�شابيع هم اأكرث 

كفاءة اجتماعيًا واأكادمييًا وريا�شيًا، كما 
اأن تقديرهم ل�شكلهم ولأنف�شهم يزداد، 
بالإ�شافة للتغريات اجل�شدية الإيجابية 
فاإن هرمون الإندورفني الذي يفرز بعد 

التمرينات الريا�شية يعطي ال�شعور 
بال�شعادة والثقة بالنف�س.

7. اختيار المالبس 
المناسبة

ت�شميم امللب�س واألوانها وحتى 
الك�ش�شوارات تعرب ب�شوت عال عن 

�شخ�شيتنا، توؤثر امللب�س التي نرتديها على 
نظرة النا�س اإلينا كما توؤثر على نف�شيتنا، 

اأظهرت الدرا�شات اأن النا�س يتكلمون 
ب�شكل خمتلف عندما يرتدون امللب�س 

الأنيقة مقارنة بامللب�س غري الر�شمية، 
لتعزيز ثقتك بنف�شك اخرت ثيابك بعناية، 

اخرت امللب�س التي تعرب عن �شخ�شيتك 
وعن ال�شورة التي ترغب اأن يراك الآخرون 

بها، حتى لو كان ذلك يعني اإنفاق املزيد 
من الوقت يف �شراء الثياب ويف ال�شتعداد 

قبل اخلروج من البيت يف ال�شباح.

8. كن حازما لكن ابتعد 
عن العدوانية

العدوانية لي�شت ثقة بالنف�س اإمنا هي نوع 
من الرتهيب، وعندما تعاين من انعدام 

الأمن من ال�شهل اأن تنزلق نحو العدوانية 
من دون ق�شد، جرب تاأكيد مواقفك بعيدًا 
عن العدوانية، لن تكون قادرًا على حتقيق 

ذلك حتى تتعلم كيفية �شبط م�شاعرك 
وهذا �شيزيد ثقتك بنف�شك.

طرق لتعزيز 
الثقة بالنفس

الثقة بالنفس سمة أساسية لألشخاص الناجحين، فهم يؤمنون بأنفسهم وبما يفعلونه، هذه 
الثقة ال تتولد بعد النجاح بل تأتي قبله.
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روؤية عبداهلل ال�سعايل، امل�ؤ�س�س ورئي�س 
جمل�س اإدارة املجم�عة مل تقت�سرعلى 
�سناعة اليخ�ت والزوارق، فقد تعدتها 

اإىل �سناعة الأل�مني�م والزجاج 
و�سناعة العقار، ومازال م�سنع بن 

ح�سني ال�سم الذي يذكره النا�س منذ 
اأكرث ثالثني عامًا، وقد ارتبط بانطالقة 

املجم�عة التي تت��سع الي�م لتحافظ 
على م�قعها بني ال�سركات التي 

�ساهمت يف تن�يع اقت�ساد الإمارات 
وعززت مكانة ال�سناعة الإماراتية. 

تاأ�س�ست ال�سعايل مارين قبل ثالثني 
عامًا على يد عبداهلل ال�سعايل يف اإمارة 

عجمان، حيث قادت ال�سركة �سناعة 
الق�ارب يف الإمارات يف ذلك ال�قت، 

وهي متتلك الي�م اأكرب اأ�سط�ل من 
ق�ارب ال�سيد والنزهة من حجم 17 

قدمًا وحتى اليخ�ت 130 قدمًا، وكانت 
رائدة يف املجال يف ت�سنيع الق�ارب 
با�ستخدام م�اد »الفايرب جال�س«، 

حيث كانت �ساحبة اأول جتربة يف 
املنطقة ل�سناعة الق�ارب من هذه 

امل�اد اجلديدة من اللياف الزجاجية . 

الجيل الثاني
هذا ما قدمه واأجنزه الرّواد من اجليل 

الأول لل�سركات العائلية يف اخلليج، 
يف بيئة معادية وغري م�سجعة، اأما 

الي�م فقد جاء اجليل الثاين ليكمل 
ويطّ�ر وي�سع ب�سمته اخلا�سة وه� 

الذي تنعم بالرفاهية وعا�س يف حميط 
النرتنت والتكن�ل�جيا اجلديدة، وه� 

الي�م يت�سدى لعملية التط�ير والتن�يع 

وتعميق التجربة التي تعي�س حالة من 
التناف�سية يف منطقة تفتح اأب�ابها على 

م�سراعيه امام الع�ملة. 
را�سد ال�سعايل الأبن الثاين ومدير 

امل�ارد الب�سرية والتط�ير يف ال�سركة 
يتحدث عن جتربة العائلة مبزيد من 

الحرتام، ويق�ل اأنه تعلم كل �سي 
من والده ومن الأخ الأكرب �سلطان 

ال�سعايل، الذي ي�سغل من�سب الرئي�س 
التنفيذي للمجم�عة، وه� ميلك خربة 
وا�سعة ت�ستند اإىل درا�سة متخ�س�سة 

وجتربة عملية.
لي�س غريبًا اأن يك�ن را�سد ال�سعايل 

م�سئ�ًل عن اأعمال التط�ر فقد تربى 
يف ج� العمل وخرب طريقة اإدارة 
العائلة، ولكنه يحاول الي�م ترك 

ب�سمته ال�سخ�سية على طريقة الإدارة 
ورفدها مب�ؤهالت وخربات جديدة 

قادرة على اأ�سفاء قيمة ن�عية وتقنية، 
ويف هذا املجال ا�ستقدم ثالثة مدراء 
جدد ميلك�ن خربة عاملية يف جمالهم 

لإدارة امل�ساريع الرئي�سية الثالثة يف 

املجم�عة، م�سنع ال�سعايل مارين، 
وم�سنع الأل�مني�م، وم�سنع الزجاج.

طموحات الشباب
يطمح ال�سعايل البن كما يق�ل اإىل 

و�سع املجم�عة يف �سدارة املجم�عات 
ال�سناعية يف املنطقة، يق�ل :« 

متتلك ال�سعايل مارين خربة وتاريخ 
ط�يل يف املنطقة خربت احتياجاتها 

وخ�س��سيته وهي الأقدر على  تقدمي 
املنتج الأف�سل والأكرث منا�سبة، 

ويرى اأن هناك حاجة لت��سيل ر�سالة 
ال�سركة بطريقة اأق�ى، ويرى اأن هناك 

فر�سة اأكرب لتط�ير اإمكانات ال�سركة 
ونقلها اإىل م�ست�يات جديدة، وبحما�س 

ال�سباب يبدو اأن جيل الإنرتنت ي�سعى 

جلعل ال�سركة اأكرث ر�ساقة وا�ستجابة 
ملتطلبات ال�س�ق.

يق�د ال�سعايل مهمة تط�ير م�سنع 
الأل�مني�م املعروف با�سم م�سنع بن 
ح�سني، ومنذ ت�ليه هذه املهمة اأجنز 

مجموعة 
الشعالي 
جيل االنترنت 

يتقدم 
مجموعة الشعالي التي انطلقت قبل 30 
عامًا ظلت نموذجًا متميزًا للشركات اإلماراتية 

التي خطت لنفسها طريقًا مختلفًا وصعبًا، ففي 
الوقت الذي ابتعد الجميع عن االستثمار في 

الصناعة البحرية تابعت الشعالي مارين طريقها 
حتى أصبحت اليوم واحدة من أهم شركات 

المنطقة الممتدة من الهند حتى تركيا.
خاص Entrepreneur العربية

القوارب واليخوت مازالت خارج اهتمام شركات 
التمويل ألسباب لها عالقة بعدم وجود برامج 

تمويل متخصصة، على الرغم من أن المنطقة 
تحظى ب%25 من يخوت العالم
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روؤية عبداهلل ال�سعايل، امل�ؤ�س�س ورئي�س 
جمل�س اإدارة املجم�عة مل تقت�سرعلى 
�سناعة اليخ�ت والزوارق، فقد تعدتها 

اإىل �سناعة الأل�مني�م والزجاج 
و�سناعة العقار، ومازال م�سنع بن 

ح�سني ال�سم الذي يذكره النا�س منذ 
اأكرث ثالثني عامًا، وقد ارتبط بانطالقة 

املجم�عة التي تت��سع الي�م لتحافظ 
على م�قعها بني ال�سركات التي 

�ساهمت يف تن�يع اقت�ساد الإمارات 
وعززت مكانة ال�سناعة الإماراتية. 

تاأ�س�ست ال�سعايل مارين قبل ثالثني 
عامًا على يد عبداهلل ال�سعايل يف اإمارة 

عجمان، حيث قادت ال�سركة �سناعة 
الق�ارب يف الإمارات يف ذلك ال�قت، 

وهي متتلك الي�م اأكرب اأ�سط�ل من 
ق�ارب ال�سيد والنزهة من حجم 17 

قدمًا وحتى اليخ�ت 130 قدمًا، وكانت 
رائدة يف املجال يف ت�سنيع الق�ارب 
با�ستخدام م�اد »الفايرب جال�س«، 

حيث كانت �ساحبة اأول جتربة يف 
املنطقة ل�سناعة الق�ارب من هذه 

امل�اد اجلديدة من اللياف الزجاجية . 

الجيل الثاني
هذا ما قدمه واأجنزه الرّواد من اجليل 

الأول لل�سركات العائلية يف اخلليج، 
يف بيئة معادية وغري م�سجعة، اأما 

الي�م فقد جاء اجليل الثاين ليكمل 
ويطّ�ر وي�سع ب�سمته اخلا�سة وه� 

الذي تنعم بالرفاهية وعا�س يف حميط 
النرتنت والتكن�ل�جيا اجلديدة، وه� 

الي�م يت�سدى لعملية التط�ير والتن�يع 

وتعميق التجربة التي تعي�س حالة من 
التناف�سية يف منطقة تفتح اأب�ابها على 

م�سراعيه امام الع�ملة. 
را�سد ال�سعايل الأبن الثاين ومدير 

امل�ارد الب�سرية والتط�ير يف ال�سركة 
يتحدث عن جتربة العائلة مبزيد من 

الحرتام، ويق�ل اأنه تعلم كل �سي 
من والده ومن الأخ الأكرب �سلطان 

ال�سعايل، الذي ي�سغل من�سب الرئي�س 
التنفيذي للمجم�عة، وه� ميلك خربة 
وا�سعة ت�ستند اإىل درا�سة متخ�س�سة 

وجتربة عملية.
لي�س غريبًا اأن يك�ن را�سد ال�سعايل 

م�سئ�ًل عن اأعمال التط�ر فقد تربى 
يف ج� العمل وخرب طريقة اإدارة 
العائلة، ولكنه يحاول الي�م ترك 

ب�سمته ال�سخ�سية على طريقة الإدارة 
ورفدها مب�ؤهالت وخربات جديدة 

قادرة على اأ�سفاء قيمة ن�عية وتقنية، 
ويف هذا املجال ا�ستقدم ثالثة مدراء 
جدد ميلك�ن خربة عاملية يف جمالهم 

لإدارة امل�ساريع الرئي�سية الثالثة يف 

املجم�عة، م�سنع ال�سعايل مارين، 
وم�سنع الأل�مني�م، وم�سنع الزجاج.

طموحات الشباب
يطمح ال�سعايل البن كما يق�ل اإىل 

و�سع املجم�عة يف �سدارة املجم�عات 
ال�سناعية يف املنطقة، يق�ل :« 

متتلك ال�سعايل مارين خربة وتاريخ 
ط�يل يف املنطقة خربت احتياجاتها 

وخ�س��سيته وهي الأقدر على  تقدمي 
املنتج الأف�سل والأكرث منا�سبة، 

ويرى اأن هناك حاجة لت��سيل ر�سالة 
ال�سركة بطريقة اأق�ى، ويرى اأن هناك 

فر�سة اأكرب لتط�ير اإمكانات ال�سركة 
ونقلها اإىل م�ست�يات جديدة، وبحما�س 

ال�سباب يبدو اأن جيل الإنرتنت ي�سعى 

جلعل ال�سركة اأكرث ر�ساقة وا�ستجابة 
ملتطلبات ال�س�ق.

يق�د ال�سعايل مهمة تط�ير م�سنع 
الأل�مني�م املعروف با�سم م�سنع بن 
ح�سني، ومنذ ت�ليه هذه املهمة اأجنز 

مجموعة 
الشعالي 
جيل االنترنت 

يتقدم 
مجموعة الشعالي التي انطلقت قبل 30 
عامًا ظلت نموذجًا متميزًا للشركات اإلماراتية 

التي خطت لنفسها طريقًا مختلفًا وصعبًا، ففي 
الوقت الذي ابتعد الجميع عن االستثمار في 

الصناعة البحرية تابعت الشعالي مارين طريقها 
حتى أصبحت اليوم واحدة من أهم شركات 

المنطقة الممتدة من الهند حتى تركيا.
خاص Entrepreneur العربية

القوارب واليخوت مازالت خارج اهتمام شركات 
التمويل ألسباب لها عالقة بعدم وجود برامج 

تمويل متخصصة، على الرغم من أن المنطقة 
تحظى ب%25 من يخوت العالم
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عملية اإعادة هيكلة اإدارية وت�س�يقيه 
للعالمة التجارية، وو�سع خطط 

جديدة لنقل الإنتاج ون�عيته اإىل 
م�ست�يات جديدة، مما �سينعك�س 

اإيجابًا على اأداء الق�سم ال�سناعي 
للمجم�عة.

يعتقد ال�سعايل اأن ال�س�ق يف املنطقة 
اأو�سع بكثري من تلبية احتياجاتها، 

وهناك فر�س جدية لالإفادة 
من الطلب امل�ستمر على �سناعة 

الأل�مني�م خا�سة يف ظل التط�ير 
الدائم مل�ساريع البنية الأ�سا�سية وتزايد 

امل�ساريع العمرانية وال�سناعية، وه� 
يف �سعي دائم لفتح اأ�س�اق واآفاق 

جديدة ملنتجات ال�سركة. 
 ح�ل اأن�سطة املجم�عة يق�ل:« يق�ل 

اأن اخلربات الكبرية التي راكمتها 
املجم�عة يف قطاع ال�سناعة 

البحرية جعلتها واحدة من اأهم 
ال�سركات يف املنطقة، وا�ستطاعت 

تقدمي منتج بج�دة عالية وكلفة 
اأقل، وهذا ما يجعل الت�س�يق 

اأقل �سع�بة، فالق�ارب واليخ�ت 
الإماراتية تف�ق مثيلتها الأجنبية 

يف اجل�دة، وهي ت�سع اإ�سافات 
�سناعية منا�سبة لأج�اء وطق�س 
اخلليج، ويف اأحيان كثرية تق�م 

ال�سركة باإ�سافة الكثري مما يرغبه 
الزب�ن مما يجعل اليخت وكاأنه 

�سنع خ�سي�سًا ل�ساحبه. وهذا اأمر 
ل ميكن لل�سركات الأجنبية تلبيته. 

برامج التمويل
ولكن مع ذلك يرى ال�سعايل اأن 

ال�سناعة البحرية و�سناعة اليخ�ت 
والق�ارب بحاجة اإل بع�س امل�ساندة 

من احلك�مة فيما يخ�س ا�سترياد 
مك�نات املنتج ال�سناعي، كما اأن 
الق�ارب واليخ�ت مازالت خارج 
اهتمام �سركات التم�يل لأ�سباب 

لها عالقة بعدم وج�د برامج مت�يل 
متخ�س�سة، على الرغم من اأن 

املنطقة حتظى ب%25 من يخ�ت 
العامل مما يفقد هذه ال�سناعة 

وجهات التم�يل فر�سة اأكيدة لت��سيع 
الأعمال. 

وت�سري الإح�ساءات اأن اأقل من واحد 
يف املئة من اليخ�ت يتم مت�يله من 

قبل البن�ك، ف�ساًل على اأن بع�س 
هذه البن�ك يق�م بت�جيه العميل نح� 
القرو�س ال�سخ�سية لتم�يل قاربه اأو 
يخته كبديل عن التم�يل املبا�سر من 

قبل البنك .
واأ�سار ال�سعايل اإىل ذلك ي�ؤثر يف 
القطاع �سلبًا يف ال�قت الذي تنم� 

فيه ال�سناعة مع تزايد ت�افد ال�سياح 
على الدولة، ف�ساًل على من� ال�سياحة 

الداخلية والإقليمية، واأي�سًا ارتفاع 
عدد امل�سروعات العقارية التي تهتم 

ب�ج�د مرا�س بحرية لها، اإميانًا منها 
اأن هذه املرا�سي �س�ف ترفع قيمة 

العقار.
وطالب ال�سعايل، باأن تك�ن البن�ك 

داعمًا اأ�سا�سيًا يف هذه ال�سناعة مع 
العلم ب�ج�د م�ؤ�سرات ق�ية لل�س�ق 

وعلى راأ�سها الطلب املتزايد على 
اليخ�ت ف�ساًل على من� عدد مرا�سي 

اليخ�ت، م��سحًا اأن القطاع يحتل 
اأهمية خا�سة يف املنطقة ملا ي�سهده 
من اإقبال وا�سع من طبقة الأثرياء 

واأ�سحاب الدخ�ل العالية ب�سكل عام، 
واأ�سار اإىل اأن الإمارات م�سنفة مركزًا 

من اأهم مراكز �سنع الق�ارب واليخ�ت 
الفارهة، فهي تناف�س اأق�ى مراكز 

ت�سنيع اليخ�ت يف العامل مثل ايطاليا 
و ني�زيالندا، وذلك من حيث اجل�دة 
وال�سعر، وتربز يف ذلك اإمارة عجمان 
كمدينة رائدة يف هذه ال�سناعة والتي 

حتمل �سنع يف الإمارات . 
-جدير بالذكر اأن ال�سعايل مارين 

ت�سنع ق�ارب ال�سيد والنزهة 
والريا�سات البحرية والق�ارب التي 
ت�سنع خ�سي�سًا جلهات معينة مثل 

ال�سرطة وال�سعاف البحري، ولديها 
اجتاهان رئي�سيان يف الت�سنيع 

اأولهما »الق�ارب« وثانيهما »اليخ�ت 
الفاخرة« والأخرية هي التي زاد عليها 

الطلب م�ؤخرًا، وذلك لرتفاع الق�ة 
ال�سرائية يف املنطقة، حيث قامت 

بت�سنيع يختني فاخرين م�ؤخرًا قيا�س 
100 قدم واحد ذهب اىل الك�يت 

والآخر اإىل ال�سع�دية باأ�سعار جتاوزت 

يقود راشد الشعالي مهمة 
تطوير المجموعة ومصنع 

األلومنيوم المعروف 
باسم مصنع بن حسين، 

ومنذ توليه هذه المهمة 
أنجز عملية إعادة هيكلة 
إدارية وتسويقيه للعالمة 

التجارية، ووضع خطط 
جديدة لنقل اإلنتاج ونوعيته 

إلى مستويات جديدة
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عملية اإعادة هيكلة اإدارية وت�س�يقيه 
للعالمة التجارية، وو�سع خطط 

جديدة لنقل الإنتاج ون�عيته اإىل 
م�ست�يات جديدة، مما �سينعك�س 

اإيجابًا على اأداء الق�سم ال�سناعي 
للمجم�عة.

يعتقد ال�سعايل اأن ال�س�ق يف املنطقة 
اأو�سع بكثري من تلبية احتياجاتها، 

وهناك فر�س جدية لالإفادة 
من الطلب امل�ستمر على �سناعة 

الأل�مني�م خا�سة يف ظل التط�ير 
الدائم مل�ساريع البنية الأ�سا�سية وتزايد 

امل�ساريع العمرانية وال�سناعية، وه� 
يف �سعي دائم لفتح اأ�س�اق واآفاق 

جديدة ملنتجات ال�سركة. 
 ح�ل اأن�سطة املجم�عة يق�ل:« يق�ل 

اأن اخلربات الكبرية التي راكمتها 
املجم�عة يف قطاع ال�سناعة 

البحرية جعلتها واحدة من اأهم 
ال�سركات يف املنطقة، وا�ستطاعت 

تقدمي منتج بج�دة عالية وكلفة 
اأقل، وهذا ما يجعل الت�س�يق 

اأقل �سع�بة، فالق�ارب واليخ�ت 
الإماراتية تف�ق مثيلتها الأجنبية 

يف اجل�دة، وهي ت�سع اإ�سافات 
�سناعية منا�سبة لأج�اء وطق�س 
اخلليج، ويف اأحيان كثرية تق�م 

ال�سركة باإ�سافة الكثري مما يرغبه 
الزب�ن مما يجعل اليخت وكاأنه 

�سنع خ�سي�سًا ل�ساحبه. وهذا اأمر 
ل ميكن لل�سركات الأجنبية تلبيته. 

برامج التمويل
ولكن مع ذلك يرى ال�سعايل اأن 

ال�سناعة البحرية و�سناعة اليخ�ت 
والق�ارب بحاجة اإل بع�س امل�ساندة 

من احلك�مة فيما يخ�س ا�سترياد 
مك�نات املنتج ال�سناعي، كما اأن 
الق�ارب واليخ�ت مازالت خارج 
اهتمام �سركات التم�يل لأ�سباب 

لها عالقة بعدم وج�د برامج مت�يل 
متخ�س�سة، على الرغم من اأن 

املنطقة حتظى ب%25 من يخ�ت 
العامل مما يفقد هذه ال�سناعة 

وجهات التم�يل فر�سة اأكيدة لت��سيع 
الأعمال. 

وت�سري الإح�ساءات اأن اأقل من واحد 
يف املئة من اليخ�ت يتم مت�يله من 

قبل البن�ك، ف�ساًل على اأن بع�س 
هذه البن�ك يق�م بت�جيه العميل نح� 
القرو�س ال�سخ�سية لتم�يل قاربه اأو 
يخته كبديل عن التم�يل املبا�سر من 

قبل البنك .
واأ�سار ال�سعايل اإىل ذلك ي�ؤثر يف 
القطاع �سلبًا يف ال�قت الذي تنم� 

فيه ال�سناعة مع تزايد ت�افد ال�سياح 
على الدولة، ف�ساًل على من� ال�سياحة 

الداخلية والإقليمية، واأي�سًا ارتفاع 
عدد امل�سروعات العقارية التي تهتم 

ب�ج�د مرا�س بحرية لها، اإميانًا منها 
اأن هذه املرا�سي �س�ف ترفع قيمة 

العقار.
وطالب ال�سعايل، باأن تك�ن البن�ك 

داعمًا اأ�سا�سيًا يف هذه ال�سناعة مع 
العلم ب�ج�د م�ؤ�سرات ق�ية لل�س�ق 

وعلى راأ�سها الطلب املتزايد على 
اليخ�ت ف�ساًل على من� عدد مرا�سي 

اليخ�ت، م��سحًا اأن القطاع يحتل 
اأهمية خا�سة يف املنطقة ملا ي�سهده 
من اإقبال وا�سع من طبقة الأثرياء 

واأ�سحاب الدخ�ل العالية ب�سكل عام، 
واأ�سار اإىل اأن الإمارات م�سنفة مركزًا 

من اأهم مراكز �سنع الق�ارب واليخ�ت 
الفارهة، فهي تناف�س اأق�ى مراكز 

ت�سنيع اليخ�ت يف العامل مثل ايطاليا 
و ني�زيالندا، وذلك من حيث اجل�دة 
وال�سعر، وتربز يف ذلك اإمارة عجمان 
كمدينة رائدة يف هذه ال�سناعة والتي 

حتمل �سنع يف الإمارات . 
-جدير بالذكر اأن ال�سعايل مارين 

ت�سنع ق�ارب ال�سيد والنزهة 
والريا�سات البحرية والق�ارب التي 
ت�سنع خ�سي�سًا جلهات معينة مثل 

ال�سرطة وال�سعاف البحري، ولديها 
اجتاهان رئي�سيان يف الت�سنيع 

اأولهما »الق�ارب« وثانيهما »اليخ�ت 
الفاخرة« والأخرية هي التي زاد عليها 

الطلب م�ؤخرًا، وذلك لرتفاع الق�ة 
ال�سرائية يف املنطقة، حيث قامت 

بت�سنيع يختني فاخرين م�ؤخرًا قيا�س 
100 قدم واحد ذهب اىل الك�يت 

والآخر اإىل ال�سع�دية باأ�سعار جتاوزت 

يقود راشد الشعالي مهمة 
تطوير المجموعة ومصنع 

األلومنيوم المعروف 
باسم مصنع بن حسين، 

ومنذ توليه هذه المهمة 
أنجز عملية إعادة هيكلة 
إدارية وتسويقيه للعالمة 

التجارية، ووضع خطط 
جديدة لنقل اإلنتاج ونوعيته 

إلى مستويات جديدة
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100 ملي�ن درهم  لليخت ال�احد.

كما متلك ال�سركة %50 من احل�سة 
ال�س�قية بالن�سبة للق�ارب يف ال�س�ق 
املحلي الإماراتي، بالإ�سافة اإىل اأن 

ال�سركة لديها ح�سة جيدة يف اأ�س�اق 
دول جمل�س التعاون اخلليجي، ومنها 
الك�يت وال�سع�دية . اأما دوليًا فلديها 
عدة مكاتب اإقليمية يف بلجيكا وعلى 

الرغم من اأن ال�س�ق الأوروبي فيه 
حتديات كبرية، فال�سركة تناف�س 

�سركات عمرها مئات ال�سن�ات يف 
مقابل �سركة اإماراتية عمرها ل 

يتجاوز ال 33 �سنة، ولدى ال�سركة  
مكتب اإقليمي يف جزر املالديف يّ�رد 

%60 من )ق�ارب النقل( التي تنت�سر 

يف هذه اجلزر، وهناك مكتب اإقليمي 
يف م�سر، ولل�سركة ح�سة �س�قية جيدة 

يف القارة الإفريقية.
يت�قع ال�سعايل اأن يزيد الطلب على 

خمتلف املنتجات ال�سناعية يف 
الإمارات بعد ف�ز دبي باإك�سب� ،2020 

والأم�ر ت�سري ب�ترية اأ�سرع بكثري يف 
جميع املجالت وت�سمل كل اإمارات 

الدولة، ولذلك فه� يت�قع زيادة كبرية 
يف الطلب على منتجات الأل�مني�م 

والزجاج ب�سكل متدرج خالل الفرتة 
املقبلة، وهذا ي�ستدعي تط�ير خط�ط 
الإنتاج م�ستقباًل، يف هذين املجالني، 

وقد و�سعت ال�سركة خطط لل�فاء 
بالتزاماتها جتاه الأ�س�اق. 

 يزيد الطلب على مختلف المنتجات الصناعية في 
اإلمارات بعد فوز دبي بإكسبو ،2020 واألمور تسير 

بوتيرة أسرع بكثير في جميع المجاالت وتشمل كل 
إمارات الدولة، ولذلك يتوقع زيادة كبيرة في الطلب 

على منتجات األلومنيوم والزجاج بشكل متدرج .
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100 ملي�ن درهم  لليخت ال�احد.

كما متلك ال�سركة %50 من احل�سة 
ال�س�قية بالن�سبة للق�ارب يف ال�س�ق 
املحلي الإماراتي، بالإ�سافة اإىل اأن 

ال�سركة لديها ح�سة جيدة يف اأ�س�اق 
دول جمل�س التعاون اخلليجي، ومنها 
الك�يت وال�سع�دية . اأما دوليًا فلديها 
عدة مكاتب اإقليمية يف بلجيكا وعلى 

الرغم من اأن ال�س�ق الأوروبي فيه 
حتديات كبرية، فال�سركة تناف�س 

�سركات عمرها مئات ال�سن�ات يف 
مقابل �سركة اإماراتية عمرها ل 

يتجاوز ال 33 �سنة، ولدى ال�سركة  
مكتب اإقليمي يف جزر املالديف يّ�رد 

%60 من )ق�ارب النقل( التي تنت�سر 

يف هذه اجلزر، وهناك مكتب اإقليمي 
يف م�سر، ولل�سركة ح�سة �س�قية جيدة 

يف القارة الإفريقية.
يت�قع ال�سعايل اأن يزيد الطلب على 

خمتلف املنتجات ال�سناعية يف 
الإمارات بعد ف�ز دبي باإك�سب� ،2020 

والأم�ر ت�سري ب�ترية اأ�سرع بكثري يف 
جميع املجالت وت�سمل كل اإمارات 

الدولة، ولذلك فه� يت�قع زيادة كبرية 
يف الطلب على منتجات الأل�مني�م 

والزجاج ب�سكل متدرج خالل الفرتة 
املقبلة، وهذا ي�ستدعي تط�ير خط�ط 
الإنتاج م�ستقباًل، يف هذين املجالني، 

وقد و�سعت ال�سركة خطط لل�فاء 
بالتزاماتها جتاه الأ�س�اق. 

 يزيد الطلب على مختلف المنتجات الصناعية في 
اإلمارات بعد فوز دبي بإكسبو ،2020 واألمور تسير 

بوتيرة أسرع بكثير في جميع المجاالت وتشمل كل 
إمارات الدولة، ولذلك يتوقع زيادة كبيرة في الطلب 

على منتجات األلومنيوم والزجاج بشكل متدرج .
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1. يشترون باستخدام 
الكوبونات

الأ�سر التي يزيد متو�سط دخلها 
ال�سنوي عن 100000 دولر، ت�ستخدم 
الق�سائم ال�سرائية اأكرث من تلك التي 

يقل دخلها عن 35000 دولر، امل�ساهري 
مبا يف ذلك كاري اأندروود، ليدي 

غاغا، كري�ستني بيل وهيالري �سوانك، 
اأمثلة قليلة من الأثرياء الذين يف�سلون 

ا�ستخدام الق�سائم ال�سرائية.
ب�سكل عام 71 باملئة من الأغنياء 

ي�ستخدمون الق�سائم الورقية �سهريًا 
مقابل54  باملئة ي�ستخدمون الق�سائم 

عرب النرتنت.

2. ينفقون أقل بكثير 
مما يكسبون

من املعروف عن الأثرياء جدًا اأنهم 
يعي�سون حياة لتتنا�سب مع ثروتهم 

الكبرية، حتى اأن الكثريين منهم 
ون �سعرهم باأنف�سهم، ول يعتربون  يق�سّ

ال�سيارة رمزًا للمكانة الجتماعية بل 
جمرد و�سيلة لالنتقال من مكان لآخر.

 Wal-Mart سام والتون« موؤ�س�س�«

ا�ستهر بقيادة �سيارة بيك اأب من نوع
Ford F150 ، ابنه جيم كان يقود 

�سيارة Dodge Dakota قدمية على 
الرغم من اأن ثروته تقدر بـ 16مليار 

دولر.
مارك زوكربرغ ميتلك �سيارة متوا�سعة 

من نوعAcura TSX  �سعرها 30000 
دولر، عظيم برميجي ال�سخ�س رقم 

61 على قائمة الأ�سخا�س الأكرث 

 Toyota ثراء يف العامل يقود �سيارة
.Corolla

يعي�س كثري من الأغنياء جدًا يف منازل 
متوا�سعة، وارن بافيت ل يزال يقيم 

يف املنزل الذي ا�سرتاه بـ31500 دولر 
يف اأوماها نربا�سكا عام 1958، مارك 
زوكربريج تيم كوك وكري�ستي والتون 

كلهم يعي�سون يف بيوت متوا�سعة.
موؤ�س�س  Ikeaانغفار كامرباد، موؤ�س�س 

Hobby Lobby ديفيد غرين، 

والرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�سركة 
Microsoft �ستيف باملر، جميعهم 

يف�سلون ال�سفر يف الدرجة التجارية، 
واأحيانًا يف الدرجة القت�سادية، كان 

من املعروف عن بيل غيت�س ال�سفر 
يف الدرجة التجارية ل�سنوات، عظيم 
مربجمني العامل يقيم عادة يف بيوت 

ال�سيافة اخلا�سة ب�سركته.
الأغنياء ل ينفقون املال فقط على 

املالب�س الفاخرة، »جون كاودويل« 
تاجر ال�سيارات الذي دخل يف �سوق 

الأجهزة اخلليوية عام 1987 تبلغ 
ثروته 2.6 مليار دولر يقول: »ل�ست 

بحاجة ل�سراء بدلت من ماركة 
Saville Row اأو اإنفاق املال لتعزيز 

ثقتي بنف�سي«.

هم األكثر تقديرًا 
لقيمة المال

وصول الشخص إلى مرحلة كبيرة من الثراء ال يعني أن عليه تبذير المال.

أغنى 
األغنياء

 األبحاث والوقائع تثبت أن األثرياء بما فيهم األكثر ثراًء هم في الحقيقة مقتصدون في اإلنفاق.
االقتصاد يعني أن تتصرف بذكاء وحكمة عند تحديد أولوياتك المالية، وأن تبحث عن االستثمارات 
المتينة وتحاول تحقيق أفضل قيمة ممكنة، هذه الممارسات ساهمت بتنمية الحسابات البنكية 

ألغنى األشخاص في العالم، إنهم يملكون الثروات الهائلة ألنهم يدركون القيمة الحقيقية للمال.
فيما يلي بعض العادات التي يتبناها األغنياء الذين كّونوا ثروات هائلة:

 % 86
من األشخاص الذين 

ينفقون األموال على شراء 
الكماليات الباهظة الثمن 

كالمجوهرات والسيارات 
واألجهزة اإللكترونية هم 

من غير األثرياء 
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1. يشترون باستخدام 
الكوبونات

الأ�سر التي يزيد متو�سط دخلها 
ال�سنوي عن 100000 دولر، ت�ستخدم 
الق�سائم ال�سرائية اأكرث من تلك التي 

يقل دخلها عن 35000 دولر، امل�ساهري 
مبا يف ذلك كاري اأندروود، ليدي 

غاغا، كري�ستني بيل وهيالري �سوانك، 
اأمثلة قليلة من الأثرياء الذين يف�سلون 

ا�ستخدام الق�سائم ال�سرائية.
ب�سكل عام 71 باملئة من الأغنياء 

ي�ستخدمون الق�سائم الورقية �سهريًا 
مقابل54  باملئة ي�ستخدمون الق�سائم 

عرب النرتنت.

2. ينفقون أقل بكثير 
مما يكسبون

من املعروف عن الأثرياء جدًا اأنهم 
يعي�سون حياة لتتنا�سب مع ثروتهم 

الكبرية، حتى اأن الكثريين منهم 
ون �سعرهم باأنف�سهم، ول يعتربون  يق�سّ

ال�سيارة رمزًا للمكانة الجتماعية بل 
جمرد و�سيلة لالنتقال من مكان لآخر.

 Wal-Mart سام والتون« موؤ�س�س�«
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يف احلقيقة 74 باملئة من الأغنياء ي�سرتون 
الثياب من منWal-Mart، وفقط6  باملئة 

.Brooks Brother ي�سرتون من

3. يتبرعون لألعمال 
الخيرية 

واحدة من العادات املثرية لالهتمام 
وال�سائعة بني الأثرياء جدًا، هي ميلهم للتربع 

بجزء كبري من ثروتهم للق�سايا اخلريية. 
رائد الأعمال »توين �سي« الرئي�س 

التنفيذي لـZappos.com ، ا�ستثمر 
350مليون  دولر يف م�سروع حت�سني 

الو�سط التجاري ملدينة ل�س فيغا�س، 

»ت�ساك فيني« املوؤ�س�س امل�سارك لـ 
Duty Free، تربع باأكرث من 4 مليارات 

دولر لالأطفال املحرومني واملبادرات 
ال�سحية العامة.

اأثرياء اآخرون مثل بيل غيت�س وارين 
بافيت، جورج �سورو�س، مارك 

زوكربريج، ومايكل بلومربغ تربعوا 
باأجزاء كبرية من ثرواتهم.

4. يفضلون النوعية 
على الكمية

الأثرياء ل ي�سرتون الأ�سياء الرخي�سة، 
ولي�سوا �سد التمتع باحلياة، ولكنهم 

يفكرون مليًا قبل اإنفاق املال.
بون بيكنز يقول: »ل�ست مغرمًا 

بالت�سوق ولكنني ل اأ�سرتي املنتجات 
الرخي�سة، اأفكر جيدًا قبل اأن اأ�سرتي 

اأي �سيء وعادة ما اأختار املنتج 
الأف�سل، لدي حذاء ا�سرتيته عام 

1957 وما زلت اأرتديه اإىل اليوم«.

5. ال يحملون كميات 
كبيرة من المال

%86 من الأ�سخا�س الذين ينفقون 

الأموال على �سراء الكماليات الباهظة 
الثمن كاملجوهرات، وال�سيارات، 

والأجهزة الإلكرتونية، هم من غري 
الأثرياء الذين يحاولون لعب هذا 

الدور باقتناء املاركات الفاخرة.
خذ بن�سيحة اإمرباطور النفط 

الأمريكي »بون بيكنز« واحمل مبلغًا 
من املال يكفي فقط ملا تريد اأن 

ت�سرتيه، يقول »براد كلونتز« الأ�ستاذ 
امل�ساعد يف جامعة كان�سا�س واخلبري 

يف جمال التخطيط املايل ال�سخ�سي: 
»الأغنياء عادة اأكرث حر�سًا على 

املال ويهتمون بالبتعاد عن الديون 
الئتمانية واحلفاظ على نقودهم 

واإدارتها ب�سكل جيد«.

 األشخاص الذين راكموا الثروات الخرافية 
يحافظون على العادات التي جعلتهم أغنياء

MOH-AY00608-13/01/2016

اآلن في أبوظبي، 
رعاية صحية عالمية تتميز باالبتكار 

وتستند إلى خبرات تمتد لقرابة 100 عام
رسخت خبرات «كليفالند كلينك» مكانته كأحد أبرز المستشفيات في الواليات المتحدة األمريكية، 

رعاية صحية عريقة متوفرة اآلن في أبوظبي، للتقليل من حاجة المرضى للسفر خارج الدولة لتلقي الرعاية الحرجة.

التخصصات الطبية والجراحية المتوفرة لدى مستشفى «كليفالند كلينك أبوظبي» 
تشمل: القلب واألوعية الدموية، األعصاب، أمراض الجهاز الهضمي، العيون، 

الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة.

لتحديد المواعيد الطبية، يرجى االتصال بـ:
CCAD (800 8 2223) 8 800 داخل اإلمارات

9000 501 2 971+ خارج اإلمارات
www.clevelandclinicabudhabi.ae
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�ستيوارت بارنيل الرئي�س التنفيذي 
 Peanut Corporation of ل�سركة

America ، حكم عليه بال�سجن 28 

�سنة لقيامه بتزوير تقارير اأدت لدخول 
فول �سوداين ملوث بال�ساملونيال اإىل 

اإمدادات الغذاء الوطنية.
الرئي�س التنفيذي ل�سركة فولك�س 

فاجن مارتن فينرتكورن عزله جمل�س 
اإدارته ب�سبب اتهامات لل�سركة بتثبيت 

برامج ت�ستطيع التحايل على اختبارات 
املعايري البيئية يف بع�س �سياراتها.

احلل االأن�سب يف مثل هذه احلاالت هو 
رحيل الرئي�س التنفيذي اإما طوعًا اأو مقيدًا 

بال�سال�سل، ولكن بالن�سبة لرواد ورجال 
االأعمال وقادة ال�سركات املختلفة، يجب اأن 

حتثهم هذه االأخبار على اإ�سالح االأخطاء 
الثقافية املتبقية ب�سبب النهج اخلاطئ 

للقادة ال�سابقني اأو ب�سبب االإهمال.
يبداأ الف�ساد يف ال�سركات عند م�ستوى 

املدراء، ولكنه ينت�سر لي�سمل ال�سركة 
كلها لذا فاإن اإقالة املدير التنفيذي لن 

حتل امل�سكلة. 
عندما يكون املدير �سيئًا �ست�سبح 

املوؤ�س�سة �سيئة بالنتيجة، هذا ال يعني 
اأن كل املوظفني متهمون بالف�ساد ولكن 

بعني �سرورة و�سع العاملني واالجراءات 
والهيكلية التنظيمية حتت املراقبة، 

الأن اإرادة املدير تنفذ من قبل املوظفني 
وهذا يعني اأن اخلطاأ اأ�سبح متجذرًا يف 

املوؤ�س�سة فاملدير ال يعمل لوحده.
 Volkswagen بالن�سبة ل�سركة

فاإن مديرها التنفيذي فينرتكورن 
لي�س مربجمًا وهو مل يقم بكتابة 

واختبار الربنامج املخادع وتثبيته 
يف ال�سيارات ثم بيعها، الكثريون يف 

�سركة Volkswagen تعاملوا مع هذا 
الربنامج، رمبا مل يكن لدى العمال 
العاديني فكرة عما يقومون به ولكن 

يف امل�ستويات االأعلى من املوؤكد وجود 
موظفني على دراية كاملة مبا يجري، 
بالنظر حلجم االتهامات فالكثري من 

املوظفني متورطون، �سوؤال واحد �سريح 
ومبا�سر يف حماولة لتو�سيح االأمور كان 

من �ساأنه تغيري م�سار ال�سركة ولكن 

إصالح الشركات
قبل توسيع خطوط اإلنتاج؟ 

شاهدنا العديد من الرؤساء التنفيذيين يستقيلون بطريقة محرجة على خلفية مزاعم بسوء 
اإلدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة Toshiba هيساو تاناكا استقال بعد اعتراف الشركة بتزوير 

السجالت لتضخيم األرباح بشكل مزيف لسنوات.
خاص Entrepreneur العربية
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يبدو اأن اأحدًا مل يطرح هذا ال�سوؤال. 
طرد اأحد امل�سوؤولني التنفيذيني لي�س اإال 

حاًل موؤقتًا، فمعظم التجاوزات يف ال�سركات 
يرتكبها املوظفون العاديون الذين ي�سرقون 

ويكذبون ويت�سرتون على التجاوزات. 
ت�سرع ال�سركات عادة ملعاقبة هوؤالء 

وحتاول امل�سي قدمًا ولكن هذا 
اأي�سًا ق�سور يف االإدارة، فهذه 

االأخطاء ال حتدث فجاأة بل بنتيجة 
جتاهل الروؤ�ساء ملمار�سات املوظفني 
اخلاطئة)�سركة Enron اأف�سل مثال 

على ذلك(، اأو الأنهم ال يعرفون 
موؤ�س�ساتهم بال�سكل الكايف لت�سخي�س 

امل�ساكل و�سبط النغمة ال�سحيحة.

معايير سلوكية 
للشركة

من واجبات املدير التنفيذي حتديد 
املعايري ال�سلوكية لل�سركة بكاملها، 

جمل�س اإدارة RadiumOne طرد
Gurbaksh Chahal لي�س الأته �سرب 

�سديقته بوح�سية فقط، بل الأن هذا 
الت�سرف العدواين والغري اجتماعي 

ي�سيء ل�سورة ال�سركة، والأن التغا�سي 
عن قيامه باالعتداء ب�سكل وح�سي 
على امراأة، �سيكون مبثابة اإجازة 

لبقية العاملني ملخالفة قوانني العامل 
املتح�سر، بالتاأكيد ال اأحد يرغب 

بالتعامل مع هكذا �سركة.
ي�ستكي بع�س الروؤ�ساء التنفيذيون 

من اأن املعايري املحددة لهم مرتفعة 
للغاية، قد يكون هذا �سحيحًا ولكنهم 

يف احلقيقة يح�سلون على رواتبهم 
الكبرية مقابل االأعباء التي يتحملونها، 

هذه ال�سعوبات تاأتي مع العمل 
اإذا كنت غري قادر على حتمل هذه 

امل�سوؤوليات عليك اأن ال تقبل املن�سب 
عندما يعر�س عليك.

اأمر اآخر يثري قلق املدراء التنفيذيني 
وهو اأنه كلما ازداد حجم ال�سركة تقل 
قدرتهم على �سبط �سلوك املوظفني، 

ولكن احلل لهذه امل�سكلة هو ببناء 
ثقافة خا�سة بال�سركة، عندما يعرف 

كل املوظفون قيم ال�سركة، وعندما 
تكون هذه القيم �سليمة �سيفكرون مليًا 
قبل خمالفة القوانني اأو االنخراط يف 

�سلوك خاطئ، واإذا وجد امل�سوؤولون 
يف ال�سركة اأن املوظفني ال يتبنون هذه 

القيم عليهم البحث عن موظفني 
اأف�سل.

 
التصرف بسرعة

لهذا ال�سبب يجب على جمال�س 
االإدارة الت�سرف ب�سرعة وطرد 

املدراء التنفيذيني ال�سيئني، عندما 
يجد جمل�س االإدارة اأن الرئي�س 
التنفيذي قد �سل الطريق عليه 

القيام باأكرث من جمرد ا�ستبدال 
الراأ�س، االإدارة الر�سيدة تقت�سي 

مقاربة �ساملة للم�سكلة يجب اإعادة 
تقييم الفريق االإداري، ومكافحة 

االإجراءات التي �سهلت الت�سرفات 
اخلاطئة، وا�ستبدالها باأخرى ميكن 

االعتماد، عليها يف اأغلب االأحيان تكون 
االإجراءات ال�سارمة �سرورية.

من ال�سهل التفكري اأن كل امل�ساكل قد 
انتهت برحيل املدير ال�سابق ولكن 

الدور الرئي�سي ملجل�س االإدارة واملدير 
التنفيذي اجلديد يجب اأن يكون بناء 

ثقافة ال�سركة من ال�سفر، وهذا يعني 
اإلزام اجلميع بتحمل م�سوؤولياتهم. 

التغيري احلقيقي والدائم يتطلب عماًل 
�سعبًا، ولكن ال�سركات وامل�ساهمني 

والزبائن واملوظفني بحاجة لهذا 
التغيري وللقرارات القا�سية التي 

ترتافق معه.
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الصين 
والهند

تصدرتا قوائم 
رواد األعمال 
واألغنياء عالميًا

توقع محللون أن يتصدر المليونيرات في منطقة أسيا 
والمحيط الهادي قائمة أثرياء العالم في العام المقبل، 
بسبب تنامي الثروات في كل من الهند والصين.
خاص Entrepreneur العربية
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على الرغم من االأزمة االقت�صادية التي 
تعاين منها اقت�صاديات اآ�صيا الكبرية، 

كال�صني والهند اإال اأن كل التوقعات ت�صري 
اإىل تزايد عدد املليونريات يف هذين 
البلدين، كما جاء يف درا�صة ن�صرت 

موؤخرًا اأظهرت اإن اإجمايل ثروات االأثرياء 
جمتمعة يف منطقة اأ�صيا واملحيط الهادي 

للعام 2015 �صتتجاوز مثيلتها يف عام 
2014 وت�صل لـ ) 15.8 تريليون دوالر( 

متفوقة بذلك على ثروات االأغنياء يف 
اأمريكا ال�صمالية والذين يت�صدرون 

القائمة العاملية الأغنى اأغنياء العامل يف 
الوقت احلايل ب�صايف ثروات قيمتها 16.2 

تريليون دوالر يف العام املا�صي.
اأظهرت الدرا�صة التي اأجرتها كل من« 

كابجيميني« ال�صركة املتخ�ص�صة يف 
تقدمي اال�صت�صارات املتعلقة بخدمات 

احلا�صوب و«اأر بي �صي ويلث ماجنمنت« 
ال�صركة العاملة يف جمال اإدارة االأ�صول 
اأن منطقة اأ�صيا واملحيط الهادي متتلك 

بالفعل اأكرب عدد من االأفراد الذين 
ميتلكون �صايف ثروات عالية والبالغ 

عددهم 4.69 مليون �صخ�صا يف 2014 
مقابل 4.68 مليون �صخ�صا يف اأمريكا 

ال�صمالية. وعرفت الدرا�صة االأفراد الذين 
ميتلكون �صايف ثروات عالية باالأ�صخا�ص 

الذين ميتلكون اأمواال قابلة لال�صتثمار 
والتي ال تقل عن مليون دوالر، بعيدا عن 

قيمة منازلهم اأو اأية مقتنيات اأخرى.
واأ�صار تقرير الرثوة ملنطقة اأ�صيا واملحيط 

الهادي 2015 وال�صادر عن ال�صركتني اإىل 
اأنه بالنظر اإىل امل�صتقبل، ُيتوقع اأن ت�صهد 

ثروات االأفراد الذين ميتلكون �صايف ثروات 
عالية، منوا يف اأ�صيا واملحيط الهادي 

ب�صورة اأكرب من اأي منطقة اأخرى حول 
العامل، مع توقعات ياأن متثل االقت�صاديات 

النا�صئة يف ال�صني والهند واإندوني�صيا 
وتايالند اجلانب االأكرب من تلك الرثوات 

اجلديدة.«
واأ�صاف التقرير :»ال�صني والهند على 

وجه اخل�صو�ص، كانتا مبثابة القوة 
الدافعة لنمو ثروات االأغنياء يف ال�صنوات 

االأخرية، ومن املتوقع اأن ت�صتمر كلتا 
الدولتني كمحركني رئي�صيني لنمو الرثوات 

يف املنطقة والعامل اأجمع. 
وتابع اأن ال�صني والهند متثالن قرابة 

%10 من ثروات االأفراد الذين ميتلكون 

�صايف ثروات عالية يف العامل، مردفا اأن 
بكني ونيودلهي قد مثلتا بالفعل ما ن�صبه 

%17 من الزيادة العاملية يف الرثوات 

اجلديدة منذ العام 2006 والتي بلغت 4.5 
تريليونات دوالر يف العام 2014، بزيادة 
ن�صبتها %17.5 و%19.3 على الرتتيب، 

عن عام �صابق.
وعلى ال�صعيد العاملي، �صجلت الهند اأ�صرع 
وترية للنمو يف عدد املليونريات- 26.3% 

اإىل 198.000 مليونريا- يف حني قفز 
اإجمايل الرثوات بن�صبة 28ز%2 اإىل ما 
قيمته 785 مليار دوالر، وفقا للدرا�صة.

وقال باريند يا�صينز رئي�ص ق�صم اأ�صيا يف 
موؤ�ص�صة » اأر بي �صي ويلث ماجنمنتت« اإن 
:« منطقة اأ�صيا واملحيط الهادي م�صتمرة 
يف هذا امل�صار الت�صاعدي الهائل يف خلق 

الرثوات وال يلوح يف االأفق اأنها �صت�صجل 
تباطئًا يف هذا اخل�صو�ص عما قريب«.

وتابع:« بالرغم من بع�ص الق�صايا 
االقت�صادية التي تطرح نف�صها على 

ال�صاحة يف االآونة االأخرية، من املتوقع اأن 
تقود الرثوة املتحققة يف املنطقة دفة منو 

الرثوات يف العامل«.
وكانت درا�صة منف�صلة ن�صرت نتائجها 

جمموعة »بي �صي جي« للدرا�صات 
االقت�صادية يف يونيو املا�صي قد اأظهرت 

اأن الواليات املتحدة حافظت على ت�صدرها 
لقائمة البلدان التي ت�صم اأكرب عدد من 
اأ�صحاب املاليني يف العام 2014، وفقا 

لدرا�صة حديثة ن�صرت نتائجها.  
وكانت اآ�صيا وعلى راأ�صها ال�صني قل�صت 

الفارق مع اأمربكا ال�صمالية جلهة اإجمايل 
الرثوات اخلا�صة، وخل�ص فيديريكو 

بورجوين م�صوؤول منطقة »اآ�صيا- املحيط 
الهادئ« يف هذه الدرا�صة، الو�صع قائال: 

»عندما نتحدث عن ثروات، اعتقد حقا اأن 

املوقع املهم يف هذا املجال بات اآ�صيا«.
وال تاأخذ الدرا�صة يف االعتبار االأ�صول 

العقارية وبقيت حم�صورة بال�صيولة املالية.
واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن 6.9 مليون اأ�صرة 
ممن متتلك اأ�صوال تتخطى قيمتها مليون 

دوالر يف العام 2014 تعي�ص يف الواليات 
املتحدة التي ت�صدرت الرتتيب اأمام 

ال�صني التي ت�صم حوايل ن�صف هوؤالء اأي 
3.6 مليون اأ�صرة.

ويعي�ص %60 من اأ�صل 2.1 مليون اأ�صرة 
يف العامل اأ�صبحت من اأ�صحاب املاليني 

بني عامي 2013 و2014، يف منطقة اآ�صيا 
بح�صب »بي �صي جي« التي تن�صر �صنويا 

هذه الدرا�صة ب�صاأن الرثوات العاملية.
وهذه الدرا�صة ال تاأخذ يف االعتبار دول 
ال�صرق االأو�صط التي تدخل يف ت�صنيف 

منف�صل مع اإفريقيا، واأي�صا اليابان حيث 
مل يطراأ اأي تغيري تقريبا على جمموع 
الرثوات رغم اأن هذا البلد ال يزال يف 

املرتبة الثالثة لناحية عدد اأ�صحاب 
املاليني مع 1.2 مليون اأ�صرة.

وحلت فرن�صا يف املرتبة احلادية ع�صرة 
مع 230 األف اأ�صرة. وقيا�صا على العدد 
االإجمايل لل�صكان، تعترب �صوي�صرا البلد 

الذي ي�صم اأكرب ن�صبة من اأ�صحاب 

املاليني مع %13.5، تليها البحرين وقطر.
وخل�صت الدرا�صة خ�صو�صا اإىل اأن 

منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ اأ�صبحت يف 
املرتبة الثانية لناحية القيمة االإجمالية 

ملجموع الرثوات اخلا�صة مع اأكرث من 47 
تريليون دوالر العام املا�صي يف مقابل 

36.5 تريليون دوالر �صنة 2013، اأي�صا 
مع ا�صتثناء اليابان. وتخطت هذه املنطقة 

بالتايل اأوروبا التي �صهدت زيادة تقل 
عن ثالثة تريليونات دوالر لي�صل جمموع 

الرثوات اخلا�صة فيها 42.5 تريليون دوالر، 
ومن املتوقع اأن تطيح اآ�صيا بحلول �صنة 

2019 مبنطقة اأمريكا ال�صمالية التي ال 

تزال يف ال�صدارة مع جمموع ثروات خا�صة 
يقارب 51 تريليون دوالر.

واأ�صار برنت بريديل اأحد القائمني 
على الدرا�صة اإىل اأنه »بحلول ال�صنوات 
الع�صر املقبلة، �صيكون جمموع الرثوات 

على االأرجح اأعلى يف ال�صني مقارنة مع 
الواليات املتحدة«.

أغنى رجال أسيا

وانج جيانلين
ت�صدر واجن جيانلني، رئي�ص جمموعة 

�صركات » داليان واندا« ال�صينية 
قائمة جملة فورب�ص االأمريكية لـ اأغنى 

اأغنياء اأ�صيا يف العام 2015 ب�صايف 
ثروة �صخ�صية بلغ قوامها 36.2 مليار 

دوالر، مقارنة بـ يل كا-�صيتج اأكرب 
تاجر م�صتح�صرات جتميل يف العامل 

والبالغ اإجمايل ثروته 34.1 مليار 
دوالر.

وتعد تلك املرة التي يقفز فيها رجل اأعمال 
من الرب الرئي�صي لل�صني اإىل املركز االأوىل 
يف قائمة اأغنى ال�صخ�صيات االأ�صيوية منذ 

اأن و�صل احلزب ال�صيوعي اإىل �صدة احلكم 
يف العام 1949، كما اأن �صعود جيانلني 

ميثل �صعودا جديدا لـ بكني يف �صلم الرثوة 
وال�صلطة العامليني يف العقود االأخرية.

وقد �صاعدت املكا�صب الكبرية التي حققتها 

االأ�صهم ال�صينية يف �صناعة ما يزيد عن 
160 �صخ�ص واأ�صرة ميتلكون املليارات منذ 

�صهر اأكتوبر املا�صي، علما باأن ال�صني تعد 
موطنا لثاين اأكرب عدد من املليارديرات يف 

العامل بعد الواليات املتحدة التي تت�صدر 
الرتتيب.

وال تزال الرثوة التي ميتلكها جيانلني البالغ 
من العمر 60 عام اأقل بكثري مما ميتلكه 

امللياردير بل جيت�ص اأغنى �صخ�ص يف 
الواليات املتحدة االأمريكية والعامل والتي 
تقدر فورب�ص ثروته ال�صخ�صية بنحو 80 

مليار دوالر.
وارتفعت ثروة جيانلني من 24.2 مليار 

دوالر يف قائمة فورب�ص للمليارديرات والتي 
ُن�صرت يف مار�ص املا�صي، مدعومًا يف ذلك 

ب�صعود االأ�صهم يف اثنتني من اأكرب �صركاته 
من حيث القيمة، داليان واندا للعقارات 

التجارية و » واندا �صينما«، يف ظل �صوق 
�صاعدة اأ�صهمت يف رفع االأ�صهم ال�صينية 

اإىل اأعلى م�صتوياتها يف �صبع �صنوات.

وكان جيانلني قد اأعلن العام املا�صي 
عن �صراء م�صروعات فاخرة يف 

بيفريل هيلز و�صيكاغو واأ�صرتاليا، 
كما ي�صيطر الرجل اأي�صا على » اإيه 

اإم �صي اإنرتتينمنت«، �صل�صلة امل�صارح 
االأمريكية التي يتم التداول على 

اأ�صهمها يف نيويورك.
ويذكر اأن مالك جمموعة واندا العمالقة 

كان قد اأبرم �صفقة يف يناير املا�صي 
ا�صرتى مبوجبها ، 20 % من اأ�صهم نادي 
اأتلتيكو مدريد االإ�صباين مقابل 43 مليون 

يورو.

لي كاشينغ
»يل كا �صينغ« هو رجل اأعمال وم�صتثمر، 

يعترب ثاين رجل من اأغنياء اآ�صيا، وفقًا 
لقائمة »بلومبريغ« للمليارديرات، برثوة 
�صافية تقرتب من 30 مليار دوالر، وظل 
كا-�صينج، 87 عام، وهو اغنى رجل يف 

هوجن كوجن مرتبعًا على عر�ص قائمة 

فورب�ص ال�صنوية ملليارديرات اأ�صيا ل�صبع 
�صنوات منذ العام 2001.

وله ن�صاطات ا�صتثمارية متنوعة يف جماالت 
عديدة يف 52 بلدًا حول العامل ويعد من 

اأكرث رجال االأعمال نفوذًا يف اآ�صيا وغالبًا 
ما ُيطلق عليه لقب »�صوبرمان« يف هوجن 

كوجن وذلك لرباعة اأعماله.
ي�صغل »كا �صينج« من�صب رئي�ص جمل�ص 

اإدارة كل من �صركتي »هات�صي�صون وامبوا 
املحدودة« و »ت�صيوجن كوجن القاب�صة« 

منذ العام 2008 وهما ال�صركتان اللتان 
اأ�صبح من خاللهما اأكرب ُم�صّغل ملحطات 

احلاويات يف العامل واأكرب تاجر جتزئة 
مل�صتح�صرات التجميل واالأدوات ال�صحية 

يف العامل.
وبح�صب قائمة »فورب�ص« للعام ،2013 

فقد متكن »يل كا �صينغ« اأن يتغلب على 
نف�صه، ليتقدم مرتبتني من املركز التا�صع 

اإىل املرتبة ال�صابعة يف القائمة، بعدما 
اأ�صاف اأغنى �صخ�ص يف اآ�صيا 5 .5 مليار 

دوالر اإىل �صايف ثروته، اإذ حققت ممتلكاته 
الكربى »ت�صيونغ كونغ« و«هات�صي�صون 

وامبوا« و«ها�صكي األكرتيك« منوًا بن�صبة 
%10 اأو اأكرث. وقالت »فورب�ص« اإن »يل« 

ال يزال ي�صرف على واحدة من اأعظم 
االإمرباطوريات نفوذًا يف العامل، اإذ متتد 

اأعماله لت�صمل 52 دولة. 

جاك ما
اأ�صبح جاك ما موؤ�ص�ص موقع »علي بابا« 
للتجارة االإلكرتونية والبالغ من العمر 48 

عامًا، اأغنى رجل يف اآ�صيا ح�صب قائمة 
جديدة ملليارديرات العامل. واأعلنت خدمة 

بلومبريغ لالأخبار االقت�صادية اأن حجم 
ثروة جاك ما تقدر بنحو 28.3 مليار 

دوالر.
وتقدم ما اإىل �صدارة �صفوف اأغنياء 

العامل بعد النجاح الذي حققته اأ�صهم 
�صركته لدى طرحها لالكتتاب العام يف 
بور�صة نيويورك. وذكرت بلومبريغ اأن 

اجلانب االأكرب من ثروة ما ياأتي من 
ح�صته البالغة %6.3 يف اأ�صهم �صركة 

علي بابا والتي ارتفعت قيمتها %54 منذ 
�صبتمرب.
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على الرغم من االأزمة االقت�صادية التي 
تعاين منها اقت�صاديات اآ�صيا الكبرية، 

كال�صني والهند اإال اأن كل التوقعات ت�صري 
اإىل تزايد عدد املليونريات يف هذين 
البلدين، كما جاء يف درا�صة ن�صرت 

موؤخرًا اأظهرت اإن اإجمايل ثروات االأثرياء 
جمتمعة يف منطقة اأ�صيا واملحيط الهادي 

للعام 2015 �صتتجاوز مثيلتها يف عام 
2014 وت�صل لـ ) 15.8 تريليون دوالر( 

متفوقة بذلك على ثروات االأغنياء يف 
اأمريكا ال�صمالية والذين يت�صدرون 

القائمة العاملية الأغنى اأغنياء العامل يف 
الوقت احلايل ب�صايف ثروات قيمتها 16.2 

تريليون دوالر يف العام املا�صي.
اأظهرت الدرا�صة التي اأجرتها كل من« 

كابجيميني« ال�صركة املتخ�ص�صة يف 
تقدمي اال�صت�صارات املتعلقة بخدمات 

احلا�صوب و«اأر بي �صي ويلث ماجنمنت« 
ال�صركة العاملة يف جمال اإدارة االأ�صول 
اأن منطقة اأ�صيا واملحيط الهادي متتلك 

بالفعل اأكرب عدد من االأفراد الذين 
ميتلكون �صايف ثروات عالية والبالغ 

عددهم 4.69 مليون �صخ�صا يف 2014 
مقابل 4.68 مليون �صخ�صا يف اأمريكا 

ال�صمالية. وعرفت الدرا�صة االأفراد الذين 
ميتلكون �صايف ثروات عالية باالأ�صخا�ص 

الذين ميتلكون اأمواال قابلة لال�صتثمار 
والتي ال تقل عن مليون دوالر، بعيدا عن 

قيمة منازلهم اأو اأية مقتنيات اأخرى.
واأ�صار تقرير الرثوة ملنطقة اأ�صيا واملحيط 

الهادي 2015 وال�صادر عن ال�صركتني اإىل 
اأنه بالنظر اإىل امل�صتقبل، ُيتوقع اأن ت�صهد 

ثروات االأفراد الذين ميتلكون �صايف ثروات 
عالية، منوا يف اأ�صيا واملحيط الهادي 

ب�صورة اأكرب من اأي منطقة اأخرى حول 
العامل، مع توقعات ياأن متثل االقت�صاديات 

النا�صئة يف ال�صني والهند واإندوني�صيا 
وتايالند اجلانب االأكرب من تلك الرثوات 

اجلديدة.«
واأ�صاف التقرير :»ال�صني والهند على 

وجه اخل�صو�ص، كانتا مبثابة القوة 
الدافعة لنمو ثروات االأغنياء يف ال�صنوات 

االأخرية، ومن املتوقع اأن ت�صتمر كلتا 
الدولتني كمحركني رئي�صيني لنمو الرثوات 

يف املنطقة والعامل اأجمع. 
وتابع اأن ال�صني والهند متثالن قرابة 

%10 من ثروات االأفراد الذين ميتلكون 

�صايف ثروات عالية يف العامل، مردفا اأن 
بكني ونيودلهي قد مثلتا بالفعل ما ن�صبه 

%17 من الزيادة العاملية يف الرثوات 

اجلديدة منذ العام 2006 والتي بلغت 4.5 
تريليونات دوالر يف العام 2014، بزيادة 
ن�صبتها %17.5 و%19.3 على الرتتيب، 

عن عام �صابق.
وعلى ال�صعيد العاملي، �صجلت الهند اأ�صرع 
وترية للنمو يف عدد املليونريات- 26.3% 

اإىل 198.000 مليونريا- يف حني قفز 
اإجمايل الرثوات بن�صبة 28ز%2 اإىل ما 
قيمته 785 مليار دوالر، وفقا للدرا�صة.

وقال باريند يا�صينز رئي�ص ق�صم اأ�صيا يف 
موؤ�ص�صة » اأر بي �صي ويلث ماجنمنتت« اإن 
:« منطقة اأ�صيا واملحيط الهادي م�صتمرة 
يف هذا امل�صار الت�صاعدي الهائل يف خلق 

الرثوات وال يلوح يف االأفق اأنها �صت�صجل 
تباطئًا يف هذا اخل�صو�ص عما قريب«.

وتابع:« بالرغم من بع�ص الق�صايا 
االقت�صادية التي تطرح نف�صها على 

ال�صاحة يف االآونة االأخرية، من املتوقع اأن 
تقود الرثوة املتحققة يف املنطقة دفة منو 

الرثوات يف العامل«.
وكانت درا�صة منف�صلة ن�صرت نتائجها 

جمموعة »بي �صي جي« للدرا�صات 
االقت�صادية يف يونيو املا�صي قد اأظهرت 

اأن الواليات املتحدة حافظت على ت�صدرها 
لقائمة البلدان التي ت�صم اأكرب عدد من 
اأ�صحاب املاليني يف العام 2014، وفقا 

لدرا�صة حديثة ن�صرت نتائجها.  
وكانت اآ�صيا وعلى راأ�صها ال�صني قل�صت 

الفارق مع اأمربكا ال�صمالية جلهة اإجمايل 
الرثوات اخلا�صة، وخل�ص فيديريكو 

بورجوين م�صوؤول منطقة »اآ�صيا- املحيط 
الهادئ« يف هذه الدرا�صة، الو�صع قائال: 

»عندما نتحدث عن ثروات، اعتقد حقا اأن 

املوقع املهم يف هذا املجال بات اآ�صيا«.
وال تاأخذ الدرا�صة يف االعتبار االأ�صول 

العقارية وبقيت حم�صورة بال�صيولة املالية.
واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن 6.9 مليون اأ�صرة 
ممن متتلك اأ�صوال تتخطى قيمتها مليون 

دوالر يف العام 2014 تعي�ص يف الواليات 
املتحدة التي ت�صدرت الرتتيب اأمام 

ال�صني التي ت�صم حوايل ن�صف هوؤالء اأي 
3.6 مليون اأ�صرة.

ويعي�ص %60 من اأ�صل 2.1 مليون اأ�صرة 
يف العامل اأ�صبحت من اأ�صحاب املاليني 

بني عامي 2013 و2014، يف منطقة اآ�صيا 
بح�صب »بي �صي جي« التي تن�صر �صنويا 

هذه الدرا�صة ب�صاأن الرثوات العاملية.
وهذه الدرا�صة ال تاأخذ يف االعتبار دول 
ال�صرق االأو�صط التي تدخل يف ت�صنيف 

منف�صل مع اإفريقيا، واأي�صا اليابان حيث 
مل يطراأ اأي تغيري تقريبا على جمموع 
الرثوات رغم اأن هذا البلد ال يزال يف 

املرتبة الثالثة لناحية عدد اأ�صحاب 
املاليني مع 1.2 مليون اأ�صرة.

وحلت فرن�صا يف املرتبة احلادية ع�صرة 
مع 230 األف اأ�صرة. وقيا�صا على العدد 
االإجمايل لل�صكان، تعترب �صوي�صرا البلد 

الذي ي�صم اأكرب ن�صبة من اأ�صحاب 

املاليني مع %13.5، تليها البحرين وقطر.
وخل�صت الدرا�صة خ�صو�صا اإىل اأن 

منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ اأ�صبحت يف 
املرتبة الثانية لناحية القيمة االإجمالية 

ملجموع الرثوات اخلا�صة مع اأكرث من 47 
تريليون دوالر العام املا�صي يف مقابل 

36.5 تريليون دوالر �صنة 2013، اأي�صا 
مع ا�صتثناء اليابان. وتخطت هذه املنطقة 

بالتايل اأوروبا التي �صهدت زيادة تقل 
عن ثالثة تريليونات دوالر لي�صل جمموع 

الرثوات اخلا�صة فيها 42.5 تريليون دوالر، 
ومن املتوقع اأن تطيح اآ�صيا بحلول �صنة 

2019 مبنطقة اأمريكا ال�صمالية التي ال 

تزال يف ال�صدارة مع جمموع ثروات خا�صة 
يقارب 51 تريليون دوالر.

واأ�صار برنت بريديل اأحد القائمني 
على الدرا�صة اإىل اأنه »بحلول ال�صنوات 
الع�صر املقبلة، �صيكون جمموع الرثوات 

على االأرجح اأعلى يف ال�صني مقارنة مع 
الواليات املتحدة«.

أغنى رجال أسيا

وانج جيانلين
ت�صدر واجن جيانلني، رئي�ص جمموعة 

�صركات » داليان واندا« ال�صينية 
قائمة جملة فورب�ص االأمريكية لـ اأغنى 

اأغنياء اأ�صيا يف العام 2015 ب�صايف 
ثروة �صخ�صية بلغ قوامها 36.2 مليار 

دوالر، مقارنة بـ يل كا-�صيتج اأكرب 
تاجر م�صتح�صرات جتميل يف العامل 

والبالغ اإجمايل ثروته 34.1 مليار 
دوالر.

وتعد تلك املرة التي يقفز فيها رجل اأعمال 
من الرب الرئي�صي لل�صني اإىل املركز االأوىل 
يف قائمة اأغنى ال�صخ�صيات االأ�صيوية منذ 

اأن و�صل احلزب ال�صيوعي اإىل �صدة احلكم 
يف العام 1949، كما اأن �صعود جيانلني 

ميثل �صعودا جديدا لـ بكني يف �صلم الرثوة 
وال�صلطة العامليني يف العقود االأخرية.

وقد �صاعدت املكا�صب الكبرية التي حققتها 

االأ�صهم ال�صينية يف �صناعة ما يزيد عن 
160 �صخ�ص واأ�صرة ميتلكون املليارات منذ 

�صهر اأكتوبر املا�صي، علما باأن ال�صني تعد 
موطنا لثاين اأكرب عدد من املليارديرات يف 

العامل بعد الواليات املتحدة التي تت�صدر 
الرتتيب.

وال تزال الرثوة التي ميتلكها جيانلني البالغ 
من العمر 60 عام اأقل بكثري مما ميتلكه 

امللياردير بل جيت�ص اأغنى �صخ�ص يف 
الواليات املتحدة االأمريكية والعامل والتي 
تقدر فورب�ص ثروته ال�صخ�صية بنحو 80 

مليار دوالر.
وارتفعت ثروة جيانلني من 24.2 مليار 

دوالر يف قائمة فورب�ص للمليارديرات والتي 
ُن�صرت يف مار�ص املا�صي، مدعومًا يف ذلك 

ب�صعود االأ�صهم يف اثنتني من اأكرب �صركاته 
من حيث القيمة، داليان واندا للعقارات 

التجارية و » واندا �صينما«، يف ظل �صوق 
�صاعدة اأ�صهمت يف رفع االأ�صهم ال�صينية 

اإىل اأعلى م�صتوياتها يف �صبع �صنوات.

وكان جيانلني قد اأعلن العام املا�صي 
عن �صراء م�صروعات فاخرة يف 

بيفريل هيلز و�صيكاغو واأ�صرتاليا، 
كما ي�صيطر الرجل اأي�صا على » اإيه 

اإم �صي اإنرتتينمنت«، �صل�صلة امل�صارح 
االأمريكية التي يتم التداول على 

اأ�صهمها يف نيويورك.
ويذكر اأن مالك جمموعة واندا العمالقة 

كان قد اأبرم �صفقة يف يناير املا�صي 
ا�صرتى مبوجبها ، 20 % من اأ�صهم نادي 
اأتلتيكو مدريد االإ�صباين مقابل 43 مليون 

يورو.

لي كاشينغ
»يل كا �صينغ« هو رجل اأعمال وم�صتثمر، 

يعترب ثاين رجل من اأغنياء اآ�صيا، وفقًا 
لقائمة »بلومبريغ« للمليارديرات، برثوة 
�صافية تقرتب من 30 مليار دوالر، وظل 
كا-�صينج، 87 عام، وهو اغنى رجل يف 

هوجن كوجن مرتبعًا على عر�ص قائمة 

فورب�ص ال�صنوية ملليارديرات اأ�صيا ل�صبع 
�صنوات منذ العام 2001.

وله ن�صاطات ا�صتثمارية متنوعة يف جماالت 
عديدة يف 52 بلدًا حول العامل ويعد من 

اأكرث رجال االأعمال نفوذًا يف اآ�صيا وغالبًا 
ما ُيطلق عليه لقب »�صوبرمان« يف هوجن 

كوجن وذلك لرباعة اأعماله.
ي�صغل »كا �صينج« من�صب رئي�ص جمل�ص 

اإدارة كل من �صركتي »هات�صي�صون وامبوا 
املحدودة« و »ت�صيوجن كوجن القاب�صة« 

منذ العام 2008 وهما ال�صركتان اللتان 
اأ�صبح من خاللهما اأكرب ُم�صّغل ملحطات 

احلاويات يف العامل واأكرب تاجر جتزئة 
مل�صتح�صرات التجميل واالأدوات ال�صحية 

يف العامل.
وبح�صب قائمة »فورب�ص« للعام ،2013 

فقد متكن »يل كا �صينغ« اأن يتغلب على 
نف�صه، ليتقدم مرتبتني من املركز التا�صع 

اإىل املرتبة ال�صابعة يف القائمة، بعدما 
اأ�صاف اأغنى �صخ�ص يف اآ�صيا 5 .5 مليار 

دوالر اإىل �صايف ثروته، اإذ حققت ممتلكاته 
الكربى »ت�صيونغ كونغ« و«هات�صي�صون 

وامبوا« و«ها�صكي األكرتيك« منوًا بن�صبة 
%10 اأو اأكرث. وقالت »فورب�ص« اإن »يل« 

ال يزال ي�صرف على واحدة من اأعظم 
االإمرباطوريات نفوذًا يف العامل، اإذ متتد 

اأعماله لت�صمل 52 دولة. 

جاك ما
اأ�صبح جاك ما موؤ�ص�ص موقع »علي بابا« 
للتجارة االإلكرتونية والبالغ من العمر 48 

عامًا، اأغنى رجل يف اآ�صيا ح�صب قائمة 
جديدة ملليارديرات العامل. واأعلنت خدمة 

بلومبريغ لالأخبار االقت�صادية اأن حجم 
ثروة جاك ما تقدر بنحو 28.3 مليار 

دوالر.
وتقدم ما اإىل �صدارة �صفوف اأغنياء 

العامل بعد النجاح الذي حققته اأ�صهم 
�صركته لدى طرحها لالكتتاب العام يف 
بور�صة نيويورك. وذكرت بلومبريغ اأن 

اجلانب االأكرب من ثروة ما ياأتي من 
ح�صته البالغة %6.3 يف اأ�صهم �صركة 

علي بابا والتي ارتفعت قيمتها %54 منذ 
�صبتمرب.
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تنصح شركة ’نيكو‘ المتخصصة في مجال إدارة األصول، المستثمرين في الشرق األوسط على 
األخذ بعين االعتبار الفرص االستثمارية طويلة األجل في الصين على الرغم من التباطؤ االقتصادي 

الذي تمر به حاليًا. وحددت الشركة في تقريرها األخير الذي صدر تحت عنوان »االستثمار في عقد 
المحيط الهادئ« تفاصيل السياسة النقدية الصينية ضمن سياقها التاريخي، إلى جانب لمحة معمقة 
عن االصالحات والتدابير الراهنة لمكافحة الفساد والنمو المستمر للمشاريع الخاصة بصفتها قاعدة 

أساسية لالستثمار في أسهم رأس المال في الصين.
خاص Entrepreneur العربية

عر�صت �ل�صركة يف تقرير �أ�صدرته 
قبيل برناجمها �ملو�صع للت�صجيع على 

�ال�صتثمار يف �ل�صني و�لذي �صتقوم 
به يف �أرجاء منطقة �خلليج �لعربي، 

نهج �ل�صركة �حلايل جتاه �الأ�صهم 
�ال�صتثمارية �ل�صينية من خالل ت�صليط 
�ل�صوء على �الأمثلة �لتاريخية �مل�صتقاة 
من جتارب �لواليات �ملتحدة �المريكية 

و�ليابان وتايو�ن؛ حيث �صهدت �أ�صهم 
ر�أ�س �ملال منوً� قويًا مبا�صرًة بعد 

فرت�ت �نكما�صات �قت�صادية ناجتة 
عن تخلخل �لعر�س يف �ل�صوق. وكانت 

�الأ�صابيع �الأخرية قد �صهدت م�صح 
�أ�صول بقيمة تتجاوز 5 تريليون دوالر 
�أمريكي من �أ�صو�ق �الأ�صهم �لعاملية، 

ويعود ذلك بن�صبٍة كبرية �إىل �ملعلومات 
غري �ملطمئنة �لو�ردة من �ل�صني 

و�لتي تظهر �نكما�صًا حادً� يف �لت�صنيع 
وتد�بري �لبنك �ملركزي خلف�س قيمة 

�لعملة.
ويف هذ� �ل�صياق، قال يو-مينج 

و�جن، �لرئي�س �لتنفيذي لال�صتثمار 
�لدويل يف ’نيكو الإد�رة �الأ�صول‘ قبيل 
زيارته �إىل �ل�صرق �الأو�صط: »تهدف 

�جلهود �الإ�صالحية �لتنظيمية و�ملالية 
�لتي تبذلها �ل�صلطات �ل�صينية �إىل 
ت�صجيعنا على �لرغم من �عتقادنا 

با�صتمر�ر تباطوؤ �لنمو �القت�صادي يف 
�ل�صني على �ملدى �لق�صري، ونتوقع �أن 
يوّلد �ال�صتمر�ر يف حترير �أ�صو�ق ر�أ�س 
�ملال عو�ئد قوية للم�صاهمني �ل�صينني 

على �ملديني �ملتو�صط و�لبعيد«. 
و�أ�صاف: »�صيلقى �النتعا�س و�لنجاح 
�مل�صتقبلي لالقت�صاد �ل�صيني دفعًة 
قوية من منو �لقطاع �خلا�س و�لذي 

�صيدفع �ل�صني ب�صكٍل حتمي �إىل �لتطور 
ويحّث مو�طنيها على جتاوز’فخ �لدخل 

�ملتو�صط‘. لعبت هذه �ال�صرت�تيجية 
يف �ل�صابق دورً� يف بع�س �القت�صاد�ت 

�الآ�صيوية �الأكرث ن�صجًا، و�لتي حملت 
نف�س �ملوؤ�صر�ت �حلالية يف �ل�صني. 

نن�صح �مل�صتثمرين يف �ل�صرق �الأو�صط 
�لباحثني عن �أ�صوٍل قابلة لال�صتمر�ر 

على �ملدى �لطويل باأخذ �لفر�س 

�ال�صتثمارية �جلديدة يف �ل�صني بعني 
�العتبار و�ال�صتفادة منها.« 

يرت�أ�س يو-مينج و�جن �لعر�س 
�ال�صتثماري ل�صركة ’نيكو‘ الإد�رة 

�الأ�صول يف �ل�صرق �الأو�صط ، �الأمر 
�لذي يتيح لل�صركة �لعاملية الإد�رة 

�الأ�صول تعريف �مل�صتثمرين �الإقليميني 
بنظرتها �ملتفائلة جتاه �الأ�صو�ق يف 
�آ�صيا، مبا فيها �ليابان. �صتت�صمن 
جولة و�جن زيارة قطر و�المار�ت 
�لعربية �ملتحدة ملعاجلة خماوف 

�مل�صتثمرين و�يجاز �لفر�س �ملتاحة 
يف بع�س �القت�صاد�ت �لعاملية �الأكرث 

ديناميكيًة و�صرعًة يف �لنمو. 
ويف �الإطار نف�صه، قال و�جن: »لطاملا 

كانت �لتدفقات �لتجارية و�ال�صتثمارية 
�لثنائية بني �ل�صرق �الأو�صط وجنوب 

�صرق �آ�صيا قوية، خ�صو�صًا مع �الإدر�ك 
�ملتبادل باال�صتقر�ر، و�لفر�س �ملتاحة 

و�لنمو �لذي ت�صهده كل منطقة. 
ُيعترب �ل�صرق �الأو�صط مورد �لنفط 

�لرئي�صي لل�صني، فيما تزود كلٌّ من 
�ل�صني، و�ليابان وكوريا �ل�صرق 

�الأو�صط بخرب�ت متنوعة يف جمال 
�لطاقة �إىل جانب �ل�صلع �ال�صتهالكية 

و�ل�صيار�ت. ت�صهد هذه �لعالقة منفعًة 
متبادلة و�أعتقد ب�صرورة ��صتمر�رها 

وتعزيزها«.
ت�صتورد �ل�صني �أكرث من 3 مليون 

برميل نفط يوميًا من �ل�صرق �الأو�صط، 

ومن �ملتوقع �أن ت�صل �ل�صادر�ت 
�القليمية من �لنفط �خلام �إىل 70% 

من �إجمايل و�رد�ت �ل�صني من 
�لنفط �خلام بحلول عام 2020، مع 
�ال�صتمر�ر بالنمو حتى �لعام 2035، 

وذلك وفقًا لوكالة �لطاقة �لدولية. 
ويف �أبريل، �فتتحت بنك �ملقا�صة الأول مرة 

يف �ل�صرق �الأو�صط ملعاجلة �لتحويالت 
باليو�ن يف �إطار جهودها �لر�مية �إىل 

تعزيز �لتجارة و�ال�صتثمار بني �قت�صاد�ت 
�ل�صني ودول �خلليج �لعربي. 

وقد �أثمرت هذه �جلهود زيادًة يف 
�لتبادل �لتجاري بني �ل�صرق �الأو�صط 

و�ل�صني باأكرث من %600 خالل �لعقد 
�ملا�صي.

الصين فرصة سانحة 
لمستثمري الشرق األوسط
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األخذ بعين االعتبار الفرص االستثمارية طويلة األجل في الصين على الرغم من التباطؤ االقتصادي 

الذي تمر به حاليًا. وحددت الشركة في تقريرها األخير الذي صدر تحت عنوان »االستثمار في عقد 
المحيط الهادئ« تفاصيل السياسة النقدية الصينية ضمن سياقها التاريخي، إلى جانب لمحة معمقة 
عن االصالحات والتدابير الراهنة لمكافحة الفساد والنمو المستمر للمشاريع الخاصة بصفتها قاعدة 

أساسية لالستثمار في أسهم رأس المال في الصين.
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عر�صت �ل�صركة يف تقرير �أ�صدرته 
قبيل برناجمها �ملو�صع للت�صجيع على 

�ال�صتثمار يف �ل�صني و�لذي �صتقوم 
به يف �أرجاء منطقة �خلليج �لعربي، 

نهج �ل�صركة �حلايل جتاه �الأ�صهم 
�ال�صتثمارية �ل�صينية من خالل ت�صليط 
�ل�صوء على �الأمثلة �لتاريخية �مل�صتقاة 
من جتارب �لواليات �ملتحدة �المريكية 

و�ليابان وتايو�ن؛ حيث �صهدت �أ�صهم 
ر�أ�س �ملال منوً� قويًا مبا�صرًة بعد 

فرت�ت �نكما�صات �قت�صادية ناجتة 
عن تخلخل �لعر�س يف �ل�صوق. وكانت 

�الأ�صابيع �الأخرية قد �صهدت م�صح 
�أ�صول بقيمة تتجاوز 5 تريليون دوالر 
�أمريكي من �أ�صو�ق �الأ�صهم �لعاملية، 

ويعود ذلك بن�صبٍة كبرية �إىل �ملعلومات 
غري �ملطمئنة �لو�ردة من �ل�صني 

و�لتي تظهر �نكما�صًا حادً� يف �لت�صنيع 
وتد�بري �لبنك �ملركزي خلف�س قيمة 

�لعملة.
ويف هذ� �ل�صياق، قال يو-مينج 

و�جن، �لرئي�س �لتنفيذي لال�صتثمار 
�لدويل يف ’نيكو الإد�رة �الأ�صول‘ قبيل 
زيارته �إىل �ل�صرق �الأو�صط: »تهدف 

�جلهود �الإ�صالحية �لتنظيمية و�ملالية 
�لتي تبذلها �ل�صلطات �ل�صينية �إىل 
ت�صجيعنا على �لرغم من �عتقادنا 

با�صتمر�ر تباطوؤ �لنمو �القت�صادي يف 
�ل�صني على �ملدى �لق�صري، ونتوقع �أن 
يوّلد �ال�صتمر�ر يف حترير �أ�صو�ق ر�أ�س 
�ملال عو�ئد قوية للم�صاهمني �ل�صينني 

على �ملديني �ملتو�صط و�لبعيد«. 
و�أ�صاف: »�صيلقى �النتعا�س و�لنجاح 
�مل�صتقبلي لالقت�صاد �ل�صيني دفعًة 
قوية من منو �لقطاع �خلا�س و�لذي 

�صيدفع �ل�صني ب�صكٍل حتمي �إىل �لتطور 
ويحّث مو�طنيها على جتاوز’فخ �لدخل 

�ملتو�صط‘. لعبت هذه �ال�صرت�تيجية 
يف �ل�صابق دورً� يف بع�س �القت�صاد�ت 

�الآ�صيوية �الأكرث ن�صجًا، و�لتي حملت 
نف�س �ملوؤ�صر�ت �حلالية يف �ل�صني. 

نن�صح �مل�صتثمرين يف �ل�صرق �الأو�صط 
�لباحثني عن �أ�صوٍل قابلة لال�صتمر�ر 

على �ملدى �لطويل باأخذ �لفر�س 

�ال�صتثمارية �جلديدة يف �ل�صني بعني 
�العتبار و�ال�صتفادة منها.« 

يرت�أ�س يو-مينج و�جن �لعر�س 
�ال�صتثماري ل�صركة ’نيكو‘ الإد�رة 

�الأ�صول يف �ل�صرق �الأو�صط ، �الأمر 
�لذي يتيح لل�صركة �لعاملية الإد�رة 

�الأ�صول تعريف �مل�صتثمرين �الإقليميني 
بنظرتها �ملتفائلة جتاه �الأ�صو�ق يف 
�آ�صيا، مبا فيها �ليابان. �صتت�صمن 
جولة و�جن زيارة قطر و�المار�ت 
�لعربية �ملتحدة ملعاجلة خماوف 

�مل�صتثمرين و�يجاز �لفر�س �ملتاحة 
يف بع�س �القت�صاد�ت �لعاملية �الأكرث 

ديناميكيًة و�صرعًة يف �لنمو. 
ويف �الإطار نف�صه، قال و�جن: »لطاملا 

كانت �لتدفقات �لتجارية و�ال�صتثمارية 
�لثنائية بني �ل�صرق �الأو�صط وجنوب 

�صرق �آ�صيا قوية، خ�صو�صًا مع �الإدر�ك 
�ملتبادل باال�صتقر�ر، و�لفر�س �ملتاحة 

و�لنمو �لذي ت�صهده كل منطقة. 
ُيعترب �ل�صرق �الأو�صط مورد �لنفط 

�لرئي�صي لل�صني، فيما تزود كلٌّ من 
�ل�صني، و�ليابان وكوريا �ل�صرق 

�الأو�صط بخرب�ت متنوعة يف جمال 
�لطاقة �إىل جانب �ل�صلع �ال�صتهالكية 

و�ل�صيار�ت. ت�صهد هذه �لعالقة منفعًة 
متبادلة و�أعتقد ب�صرورة ��صتمر�رها 

وتعزيزها«.
ت�صتورد �ل�صني �أكرث من 3 مليون 

برميل نفط يوميًا من �ل�صرق �الأو�صط، 

ومن �ملتوقع �أن ت�صل �ل�صادر�ت 
�القليمية من �لنفط �خلام �إىل 70% 

من �إجمايل و�رد�ت �ل�صني من 
�لنفط �خلام بحلول عام 2020، مع 
�ال�صتمر�ر بالنمو حتى �لعام 2035، 

وذلك وفقًا لوكالة �لطاقة �لدولية. 
ويف �أبريل، �فتتحت بنك �ملقا�صة الأول مرة 

يف �ل�صرق �الأو�صط ملعاجلة �لتحويالت 
باليو�ن يف �إطار جهودها �لر�مية �إىل 

تعزيز �لتجارة و�ال�صتثمار بني �قت�صاد�ت 
�ل�صني ودول �خلليج �لعربي. 

وقد �أثمرت هذه �جلهود زيادًة يف 
�لتبادل �لتجاري بني �ل�صرق �الأو�صط 

و�ل�صني باأكرث من %600 خالل �لعقد 
�ملا�صي.

الصين فرصة سانحة 
لمستثمري الشرق األوسط
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ظلت التوقعات مت�شائمة 
فيما يخ�ص ا�شتقرار الأ�شواق العاملية، 

وبدا اأن القت�شاد العاملي بحاجة اإىل 
جرعة انعا�ص قوية، بعد الرتاجعات 

واخل�شائر الكبرية لأ�شواق املال 
وخماوف من تراجعات دراماتيكية 

يف اأ�شعار النفط، ولكن هناك ما يربر 
بع�ص التفاوؤل.

هذا ما يقوله اأويل �شلوث هان�شن، 
رئي�ص ا�شرتاتيجيات ال�شلع لدى 

�شاك�شو بنك، املتخ�ش�ص يف التداول 
وال�شتثمار يف املنتجات املالية املتعددة 

عرب النرتنت، فقد اأ�شار هان�شن اأن 
اأ�شواق ال�شلع العاملية قد ت�شهد نقطة 

حتول هامة للتعايف خالل الأ�شهر 
ال�شتة القادمة.

يقول هان�شن اأنه وبعد ت�شعة اأ�شهر 
عا�شفة بالأحداث ال�شيا�شية 

والجتماعية يف اأوروبا وال�شرق 
الأو�شط، وبعد حالة عدم الثقة 

الوا�شعة التي اعرتت الأ�شواق نتيجة 
لالأزمات القت�شادية الكربى يف كل 

من اليونان وال�شني ورو�شيا، فاإن 

الظرف احلايل يتيح التفاوؤل باأن 
الأ�شهر الثالثة القادمة قد ت�شهد 

تهدئة حلالة ال�شطراب التي ت�شود 
الأ�شواق العاملية، لتدخل هذه الأ�شواق 

عام 2016 يف حالة اأف�شل.
واأو�شح يف حديث على هام�ص زيارته 

ملكتب �شاك�شو بنك يف مركز دبي املايل 
العاملي: »نحن ن�شهد اليوم �شوًء يف 
اآخر النفق الطويل الذي مررنا به، 
خ�شو�شًا بالن�شبة للنفط واملعادن 

الثمينة. فقد اأثبت الذهب قوته خالل 
الأ�شابيع املا�شية، يف حني بداأت اأ�شواق 

النفط ت�شهد ا�شتقرارًا ملحوظًا مع 
تراجع العر�ص من الدول املنتجة من 
خارج اأوبك، مع ا�شتمرار قوة الطلب 

الناجت عن ارتفاع ال�شتهالك يف الدول 
امل�شتوردة للنفط مدفوعًا بانخفا�ص 

الأ�شعار«.
وتابع هان�شن: »على الرغم من تراجع 
املكا�شب يف �شوق ال�شلع التي ن�شاأت عن 
�شنوات النتعا�ص القت�شادي ال�شيني، 

اثبت كل من الذهب والف�شة مقاومتهما 
لهذا الرتاجع يف عدة منا�شبات يف 

املا�شي، وُينتظر اأن ن�شهد حالة مماثلة 
قريبًا. وقد اأدى الرتفاع يف العر�ص 

اإىل تراجع الأ�شعار، اإل اأن اأف�شل عالج 
لنخفا�ص الأ�شعار هو انخفا�ص الأ�شعار 

ذاته. وت�شود اليوم حالة من التفاوؤل 
احلقيقي باأننا �شن�شهد �شورة خمتلفة 
متامًا يف اأ�شواق ال�شلع العاملية يف مثل 

هذا الوقت من العام القادم، فالتوقعات 
اإيجابية عمومًا على الرغم من احلذر 

الذي ي�شوبها«.
وعلى الرغم من وجود حتديات 

هامة على املدى القريب، خ�شو�شًا 
فيما يتعلق باآثار القرار املرتقب من 
الحتياطي الفدرايل الأمريكي برفع 

معدلت الفائدة، اإل اأن هان�شن يعتقد 
اأن قرار اللجنة الفدرالية لالأ�شواق 

املفتوحة بتاأخري رفع معدلت الفائدة 
�شي�شاعد يف التحكم بتقلبات ال�شوق 

على املدى القريب.
واأو�شح هان�شن هذه امل�شاألة قائاًل: 

»على الرغم من حفاظ بيانات 

التوظيف واأن�شطة ال�شوق الأمريكية 
على حيويتها، فقد لعبت عوامل مثل 

التطورات الأخرية يف �شوق ال�شلع 
وتقلبات ال�شوق احلادة التي �شهدناها 

يف اأوا�شط اأغ�شط�ص، اإىل جانب 
التغيريات يف �شيا�شة اأ�شعار �شرف 
العملة ال�شينية، دورًا هامًا يف ثني 

الحتياطي الفدرايل عن رفع معدلت 
الفائدة يف الجتماع الأخري، ودفعه 

للحفاظ على الو�شع الراهن حاليًا«.
»من البديهي اأن ميثل النخفا�ص يف 

اأ�شعار النفط والنكما�ص القت�شادي 
عوامل قلق، اإل اأن اأ�شواأ ما ميكن اأن 
يواجهه الحتياطي الفدرايل هو اأن 

يطبق �شيا�شات تق�شفية اليوم، ويجد 
نف�شه م�شطرًا للتخلي عنها بعد ب�شعة 

اأ�شهر. ويدل التوتر احلايل على اأن 
من املحتمل اأن ن�شهد انتعا�شًا هام�شيًا 

ل�شوق ال�شلع خالل هذا العام، قبل 
عودة حالة عدم الثقة انتظارًا لجتماع 

اللجنة الفدرالية لالأ�شواق املفتوحة 
املقبل يف �شهر دي�شمرب«.

* سلوس هانسن، خبير استراتيجيات 
السلع لدى ساكسو بنك 

أفضل عالج 
النخفاض 
األسعار 
هو 
انخفاضها 
نفسه
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واخل�شائر الكبرية لأ�شواق املال 
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الأ�شواق العاملية، لتدخل هذه الأ�شواق 

عام 2016 يف حالة اأف�شل.
واأو�شح يف حديث على هام�ص زيارته 

ملكتب �شاك�شو بنك يف مركز دبي املايل 
العاملي: »نحن ن�شهد اليوم �شوًء يف 
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تتقدم راأ�سمالية املركز، بتدورها 
وتقنياتها وتفوقها العلمي حتت مظلة 

ال�سركات العابرة للقوميات، مبا 
لها من ن�ساطات جتارة و�سلع مدنية 

ع�سكرية وب�سرية، لتعيد مركزة راأ�س 
املال وتوجيهه اإىل مقراته التقليدية 

منذ انطالق الثورة ال�سناعية الأوىل. 
وظلت راأ�سمالية املحيط )الكمربادور 

خا�سة( ك�سريك، وتابع للراأ�سمالية 
يف املركز.حتافظ على امتيازاتها 

واأ�سلوبها الذي يتجاهل تطوير 
جمتمعاتها وحتقيق اأكرب فائ�س غري 

مفيد للرثوة. 
راأ�سمالية املحيط لي�ست �سريكًا 

حقيقيًا، ولي�ست �سريكًا وطنيًا ول 
اإن�سانيًا، وعلى امل�ستويني الوطني 

والإن�ساين. وبالتايل لي�ست امل�سكلة يف 
كونها متعلمة، مثقفة وواعية اأو ل، بل 
يف كونها ل وطنية، وهذا اأخطر. اأما 

حني يجاملنا القت�ساديون الي�ساريون 
يف الغرب بالقول: »اإّن دول املركز 

ت�ستغل اأمم املحيط، فهذا لي�س دقيقًا. 
يتحّرك راأ�س املال يف كّل بقعة من 
العامل، �سمن م�ستويات ال�سناعة 

والتجارة )باأنواعها وجمالتها( واملال، 
ب�سرعة و�سهولة. وتتحرك �سخو�سه 

طبعًا.
ال�سركات الأمريكية، وكثري من 

الغربية، َتْنقل مراكز اإنتاجها اإىل 
املحيط، مبا فيه ال�سني، وتدفع اأقل 

اأجرة ممكنة، وهذا م�سدر ربحها 

احلقيقي، ثّم تربح ببيع هذه ال�سلع 
يف املركز باأ�سعار جمدية جدًا. 

تتنقل روؤو�س اأموال هذه ال�سركات 
و�سلعها ب�سهولة، بل يتّم ا�ستدعاوؤها 

وا�ستجداوؤها على �سكل ا�ستثمار 
اأجنبي مبا�سر، اأو غري مبا�سر، وهي 

يف حقيقتها عملية ا�ستغالل، وجتريف 
لرثوات املحيط. اإنه تنّقل �سهل، كما 

يتنقل من تزوج اثنتني، مبنطق ذكوري 
مطلق، من خمدع هذه اإىل خمدع 

تلك، ويف املخدعني ُيقال له »�سكرًا 
�سيدي... بوركت«. ثم ي�سطف هو، 
وهّن، لل�سالة حتت زعم امل�ساواة!.

معظم قوة العمل ال�سناعية يف العامل 
اليوم هي يف املحيط، بل %80 من قوة 

العمل هذه والعّمال هناك يتقا�سون 
اأجورًا �سئيلة.

ال حراك حّر في هذا 
العالم لغير رأس المال 
لكن العمال اأنف�سهم ل ميكنهم التنقل 

مثل ال�سلع، اأو التحويالت املالية، 
التي ينقلها »اجلن« يف حلظات 

من بلد اإىل اآخر باأرقام فلكية. لذا، 
تقول ال�سركات، اإذا مل ياأت العمال 

اإىل املركز، نذهب نحن اإىل املحيط. 
بل يجب األ ياأتي العمال اإىل املركز، 

كي ل ميوتوا هنا، فت�ساب مقابر 
العرق الأبي�س بالزكام! اإىل جانب 

ذلك، الهجرات من املحيط اإىل 
املركز ممنوعة، فلي�ست فقط قوة 

لماذا يتحرك
رأس المال واإلرهاب 
كقوة عابرة للحدود؟ 

ال يزال رأس المال هو مدير، أو مايسترو العالم. ُيدير كّل شيء، من 
لقمة الخبز حتى المصنع والمدرسة والبندقية. فالعالم منذ نهايات حقبة 
اإلمبريالية، ومن ثّم حقبة العولمة الجارية، ُيقاد بتحالف على صعيد هذا 
الكوكب، الذي غدا كرة يضربها رأس المال بقدمه المسمومة، لتستقّر 

في أهداف الفقراء. 
كتب عادل سمارة

>>
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تتقدم راأ�سمالية املركز، بتدورها 
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حني يجاملنا القت�ساديون الي�ساريون 
يف الغرب بالقول: »اإّن دول املركز 

ت�ستغل اأمم املحيط، فهذا لي�س دقيقًا. 
يتحّرك راأ�س املال يف كّل بقعة من 
العامل، �سمن م�ستويات ال�سناعة 

والتجارة )باأنواعها وجمالتها( واملال، 
ب�سرعة و�سهولة. وتتحرك �سخو�سه 

طبعًا.
ال�سركات الأمريكية، وكثري من 

الغربية، َتْنقل مراكز اإنتاجها اإىل 
املحيط، مبا فيه ال�سني، وتدفع اأقل 

اأجرة ممكنة، وهذا م�سدر ربحها 

احلقيقي، ثّم تربح ببيع هذه ال�سلع 
يف املركز باأ�سعار جمدية جدًا. 

تتنقل روؤو�س اأموال هذه ال�سركات 
و�سلعها ب�سهولة، بل يتّم ا�ستدعاوؤها 

وا�ستجداوؤها على �سكل ا�ستثمار 
اأجنبي مبا�سر، اأو غري مبا�سر، وهي 

يف حقيقتها عملية ا�ستغالل، وجتريف 
لرثوات املحيط. اإنه تنّقل �سهل، كما 

يتنقل من تزوج اثنتني، مبنطق ذكوري 
مطلق، من خمدع هذه اإىل خمدع 
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كتب عادل سمارة
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العمل املمنوعة من التنقل. ل حراك 
حّر يف هذا العامل لغري راأ�س املال، 

والراأ�سماليني، ولأّن راأ�س املال يتحّكم 
يف العامل، فقد فتح طريقًا خا�سًا 

حلراك ا�ستثنائي لقوة العمل.
ي�سمح راأ�س املال بحراك عّمال اإىل 
اخلليج، حيث يتّم ا�ستجالب عمالة 

رخي�سة وغري موؤهلة كفاية وهذا 
يوؤخر تطوير العمالة املحلية ويبقيها 

خارج قوة الفعل الجتماعية،. والعمالة 
امل�ستوردة حتّل حمّل قوة عمل حملية 

يتّم تراكمها فتظل قنبلة موقوتة. 
هذا ال�ستثناء ي�سمل نوعني من حراك، 

اأو نقل العّمال، ل تنّقلهم:

ــ ت�سليع قوة عمل بجلبها اإىل املنطقة 
وباملاليني.

راأ�س املال الإرهابي هذا هو فائ�س 
قوة العمل ال�سابة يف البلدان املتخلفة، 

العربية والإ�سالمية خا�سة. وكما 
ذكرت، يف موا�سع �سابقة من هذه 

الأ�سئلة، فاإّن اخلليج معني بالتخل�س 
من قوة العمل ال�سابة، غري املوؤهلة 

علميًا ول مهنيًا. ولكي ل تنفجر 
كم�سكلة اجتماعية، ل بّد من تاأهيلهم 

وال�ستفادة منها بدًل من ا�ستجالب 
عمالة من اخلارج.

غياب خطط تاأهيل العمالة يخلق 
وقودًا احتياطيًا لالإرهاب. ما يف�سر 

ظهور مدد جاهز للتنظيمات الإرهابية 
يف املنطقة، اآخر ما ُيقال يف تون�س اإّن 

هناك 6000 تون�سي يقاتلون يف �سوريا 
وليبيا. هذا من دون اإح�ساء حقيقي، 

ومن دون اإح�ساء عدد من ُقتلوا، ومن 
دون اإح�ساء من يقاتلون يف جمهوريات 

عربية اأخرى. 
ل ميكن لهذا احلراك الإرهابي اأن 

يتّم مبعزل عن بيئات حا�سنة �سببها 
اإهمال فئات ال�سباب وافتقارها 

للتاأهيل وغياب فر�س العمل املنا�سبة. 
بدون و�سع خطط متكاملة بني دول 

املنطقة �سيزداد تفاقم م�ساكل الإقليم 
العربي 

و�سن�سهد توا�سل ت�سويق الأ�سلحة 
والذخائر واخلدمات اللوج�ستية 

مل�سلحة ال�سركات الغربية.
وحما�سرة اأي تقّدم يف مواجهة البطالة 

والتخلف. لي�س هذا مو�سع نقا�س يف 
هذه العجالة. ولكن كما نرى فاإن:

تزايد عدد عمال ال�سناعة يف املحيط 
مل ينتج �سرائح عمالية متنورة .

وتزايد عدد العاطلني من العمل يف 
بلدان املحيط كذلك، مل يرفع �سقف 

تقاليد العمل وتطوير عمالة توّرث 
اخلربة وانتقال املعرفة.

والأزمة املالية القت�سادية يف املركز 

مّتت حما�سرتها تقريبًا كي ل تتفجر 
ثورة يف املركز.

وكثري من قوة العمل الفائ�سة، يف 
املنطقة وبلدان اإ�سالمية اأخرى، ت�سكل 

قنابل موقوتة يف جمتمعات �سعيفة 
ثقافيًا وغري حم�سنة اأمام مغريات 

التطرف الديني.
ما يحدث خارج ال�سياق املاألوف، اأو 

املتوقع، على الأقل قيام، رمّبا، ماليني 
املهاجرين من العمال، وحتى مع 

اأ�سرهم، وخا�سة ال�سوريني، بالت�سلل 
اإىل �ساطئ املتو�سط، والنتحار 

يف البحر، حمققني حراكًا عماليًا 
حتى لو باملوت. بل باملوت يهدمون 

جدار الف�سل العن�سري املعومل بني 
املركز واملحيط. اإنهم ذاهبون اإىل 
ال�ستغالل، وال�سطهاد، والتمييز 

الأبي�س �سّدهم. ما�سون اإىل ذلك يف 
»�سعادة« ودون ذلك، فال باأ�س باملوت! 

هوؤلء الذين اإّما رف�سوا النتظام يف 
�سفوف الإرهاب، اأو اأنه لي�س بحاجة 

اإليهم، هم فائ�سون عن احلياة 
والوجود، اإنهم يقومون بخرق قانون 

منع حراك العّمال، باأرواحهم، وحتى 
باأرواح اأطفالهم. اأّن راأ�س املال الغربي 

نهب بلدانهم على مدار قرون، ومل 
يتوّقف بعد.
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تقول الشركات، إذا لم 
يأت العمال إلى المركز، 

نذهب نحن إلى المحيط. 
بل يجب أال يأتي العمال 

إلى المركز حتى ال تتكلف 
الشركات عبئًا اجتماعيًا 

وماليًا، وبدون وضع 
خطط متكاملة بين دول 
المنطقة سيزداد تفاقم 
مشاكل اإلقليم العربي  

800 PALMA      
+971 4 452 2202  l  palmaholding.com
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سيرينيا

سيرينيا يوفر لك أكثر من مجرد عنوان، إنه يتيح لك نمط حياة يناسب أقصى 
طموحاتك، الشتماله على وحدات غاية في الفخامة، مثل شقق البنتهاوس 

المميزة وشقق الحدائق المعززة بالخصائص الراقية في كل جوانبها، لتتناغم 
مع الحياة الراقية التي يتسم بها هالل النخلة جميرا بدبي.

بادر باكتشاف السكينة،
 www.sereniathepalm.com :إنها بانتظارك في

شقق فاخرة ذات إطاللة 
بحرية مباشرة

.. حيث تتجلى السكينة على 
النخلة جميرا في دبي
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على الرغم من خ�سائرها الكبرية 
خالل ال�سنتني املا�سيتني اإال اأن 

اأ�سواق االأ�سهم حتافظ اليوم على 
منحى متدرج يهبط ويرتفع ب�سكل 

متوازن ومقبول من امل�ستثمرين. 
اأما فيما يخ�ص اأ�سواق ال�سلع، 

فقد مت�سك الذهب باملكا�سب 
التي حتققت منذ اأيلول / �سبتمرب 

املا�سي على الرغم من ارتفاع 
الدوالر وتغيري يف اللهجة من 

البنك املركزي. البيان امل�سامل 
»احلمائمي«. ويبدو اأن رد فعل 

ال�سوق فاجاأ بنك االحتياطي 
الفيدرايل بدوره اإىل احلد الذي 
جعل جانيت يلني القيام بالتاأكيد 

على اأن جلنة ال�سوق املفتوحة 
االحتادية على ا�ستعداد لرفع اأ�سعار 

الفائدة هذا العام.

مؤشر بلومبيرغ ينخفض
وعموما، ظل موؤ�سر ال�سلع بلومربغ 

بدون تغيري وبقي منخف�سا باأكرث من 
%15 من بداية العام وحتى تاريخه، مع 

جميع القطاعات ماعدا املعادن الثمينة 
مظهرة خ�سائر من خانتني من االأرقام.

لكن ومنذ اأواخر ال�سهر املا�سي، 
مت تعوي�ص اخل�سائر �سمن املعادن 

ال�سناعية - لي�ص اأقلها النحا�ص 
وااللومنيوم و�سط خماوف ال�سني - 
مبكا�سب يف جمال الطاقة والزراعة. 

وبلغ القمح اأعلى م�ستوى يف �سهر واحد 
مع االأحوال اجلوية ال�سيئة للمحا�سيل 

يف اأ�سرتاليا والبحر االأ�سود، ف�سال عن 
التخفيف املحتمل ل�سريبة ال�سادرات 
الرو�سية مما قد يوؤدي اإىل املزيد من 

ال�سادرات من ذلك البلد.

النفط مستقر ويتحسن
ي�ستمر النفط اخلام يف حتقيق 

اال�ستقرار بعد تقلبات الهائلة امل�سهودة 
خالل ال�سهرين املا�سيني. وال يزال 

املو�سوع الرئي�سي وفرة املعرو�ص 
املتوا�سل الذي جنم عن ارتفاع اإنتاج 

اأوبك حيث ي�سعى االأع�ساء حلماية 
قاعدة اإيراداتهم بينما يقومون يف 

الوقت نف�سه بالدفاع عن �سوق االأ�سهم.
ومع ذلك كما يقول اويل هان�سن رئي�ص 

ا�سرتاتيجيات ال�سلع يف �ساك�سو بنك: 
» �سهدنا يف االأ�سابيع االأخرية، املزيد 

واملزيد من دالئل على اأن امل�ستوى 
احلايل الأ�سعار النفط اخلام قد و�سلت 

اإىل م�ستوى منخف�ص مبا فيه الكفاية 
الإحداث تعديل يف جانب العر�ص. 

ميكن لهذا التعديل، وفقا لوكالة 
الطاقة الدولية، اأن يوؤدي يف العام 

املقبل اىل اأكرب خف�ص لالإمدادات من 
خارج اأوبك خالل 24 عاما، و�سوف 

يقطع هذا التعديل �سوطا طويال لدعم 
انتعا�ص م�سنود لالأ�سعار نحو نهاية عام  

.« 2016

على الرغم من اأن على البيانات اأن 
تظهر ذلك ب�سكل كامل، لي�ص هناك 

�سك يف اأن اإنتاج الواليات املتحدة 
للنفط ال�سخري اآخذ يف التباطوؤ واأن 
العديد من �سركات احلفر ال�سغرية 

والكبرية تالقي �سعوبات جمة.
اإ�سافة اإىل ا�ستمرار �سيا�سة �سد 

احلزام من بع�ص �سركات النفط 
العاملية الكبرية مثل توتال ا�ص اي، 

ينبغي على ال�سوق اأن ي�ستمر لتحقيق 
توازنه وبالتايل يرتك م�ساحة كافية 

لزيادة االمدادات من اإيران يف العام 
املقبل.

مقابل هذه اخللفية الداعمة، فاإن 
على ال�سوق اأي�سا التعامل مع البيانات 

االقت�سادية من ال�سني التي ال تزال 
بطيئة والتي من املحتمل اأن توؤدي اإىل 

انخفا�ص مطلوب م�سر باالأ�سعار.
واإنه يف هذه البيئة كال من خام 

غرب تك�سا�ص الو�سيط وخام برنت 
تبقى داخل نطاق حمدود. وقد كانت 
حماوالت البيع االأخرية مرفو�سة مع 

اإيجاد خام غرب تك�سا�ص الو�سيط 
دعم عند 43.50 دوالر / برميل 

والذي ميثل عك�سا ب %50 لالرتفاع 
الذي ح�سل يف اآب واأيلول )اأغ�سط�ص 

و�سبتمرب(. بالن�سبة خلام برنت، 
م�ستوى الدعم للبحث عنه هو ي�ساوي 

46.85 دوالر / برميل والذي هو اأي�سا 

م�ستوى فيبونات�سي مهم.
�سيتم حتديد اجتاه اأ�سعار الطاقة 

خالل االأ�سابيع املقبلة من قبل قدرة 
ال�سوق على ال�سمود يف وجه التباطوؤ 

املو�سمي يف الطلب على النفط اخلام 
من امل�سايف، خا�سة يف الواليات 
املتحدة وكذلك يف اأوروبا واآ�سيا.

هذه العملية جارية االآن وقد ت�سببت يف 
االأ�سبوع املا�سي يف اأكرب انخفا�ص يف 

ن�ساط م�سايف التكرير االمريكية منذ 
كانون الثاين / يناير.

السلع تتحسن
ال�سكر والقهوة، واللذان كانا الأ�سهر 

طويلة رهينة النهيار الريال الربازيلي، 
تلقيا دفعة �سغرية موؤخرًا كل من هذه 

ال�سلع اخلفيفة، والتي يعتمد �سعرها 
للغاية على االأحداث يف الربازيل، 

قفزت عندما ا�ستجمع قواه الريال 
الربازيلي الأكرب قيمة يف �سبع �سنوات، 

لريتفع بن�سبة %5،8. وجاء االرتفاع 
بعد تعهد رئي�ص البنك املركزي 

ال�ستخدام كل االأدوات لديه لرتوي�ص 
التقلبات.

مل تخرج الربازيل باأي حال من 
ال�سعوبات بعد وعلى الرغم من اأننا 

نرى حت�سن العوامل اال�سا�سية لل�سكر 
واإىل بع�ص املدى للقهوة، ي�سلط ال�سوء 

هذا على اأهمية الريال الربازيلي 
كمحّرك لهذه ال�سلع اخلفيفة.

معركة املحركات
مما ال �سك فيه اإن ف�سيحة فولك�ص 

واجن كانت اخلرب الكبري موؤخرًا، وقد 
�ساعدت على حتريك جولة اأخرى من 

�سعف �سوق االأ�سهم وكذلك رد فعل 
كبري يف جمموعة معادن البالتني. 

واأثار االإدراك باأن االنبعاثات من 
حمركات الديزل كانت اأعلى من 

املتوقع تكهنات باأنه قد توؤدي اإىل زوال 
حمركات الديزل اأو على االأقل اإىل 

اإبطاء الطلب عليها.
من جهة اأخرى فقد �سهدت اأ�سعار 

املعدنني البالتني والبالديوم تباينا 
دراماتيكيا مع كون البالتني عن�سرا 

اأ�سا�سيا يف حموالت الديزل وكون 

البالديوم املعدن املف�سل لال�ستخدام 
يف حمركات البنزين.

يف حني انخف�ص البالتني اىل اأدنى 
م�ستوى يف �ست �سنوات، الحق 

امل�سرتون البالديوم اإىل اأعلى وهذا 
اأدى اإىل اختالف يف اأداء االأ�سعار اإىل 

اأكرث من %12. حاليا يتم التعامل 
بالبالتني بعالوة %43 على البالديوم 
ويتكهن البع�ص باأن تخلي جوهري عن 
الديزل ميكن اأن يوؤدي اإىل م�ساواة يف 

ال�سعر.
ومن املرجح اأن يكون التغيري يف الطلب 

مدفوعًا من قبل املبادرات ال�سيا�سية 
جلعل حمركات الديزل اأقل جاذبية 
من خالل ال�سرائب اإما على الوقود 

اأو على ال�سيارات. متكن البالتني من 
حتقيق اال�ستقرار، ولكن لي�ص اأقله 

بعد روؤية اخل�سم الرتفاع الذهب اإىل 
%20، االأو�سع على االطالق.

ويقارن هذا مع متو�سط %20 عالوة 
خالل ال�سنوات ال 10 املا�سية.

األسواق ال تستجيب
على الرغم من 

مؤشرات التحسن
شكلت المخاوف بشأن النمو الصيني، وفضيحة السيارات والسياسة المتطرفة لرئيسة 
المجلس االحتياطي الفدرالي المحركين الرئيسيين لحركة األسواق خالل الفترة الماضية. وتتابع 

أسواق النفط االستقرار في حيز محدد دون تغييرات دراماتيكية، على األقل من وجهة نظر تقنية، 
مظهرة عالمات التحسن.
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على الرغم من خ�سائرها الكبرية 
خالل ال�سنتني املا�سيتني اإال اأن 

اأ�سواق االأ�سهم حتافظ اليوم على 
منحى متدرج يهبط ويرتفع ب�سكل 

متوازن ومقبول من امل�ستثمرين. 
اأما فيما يخ�ص اأ�سواق ال�سلع، 

فقد مت�سك الذهب باملكا�سب 
التي حتققت منذ اأيلول / �سبتمرب 

املا�سي على الرغم من ارتفاع 
الدوالر وتغيري يف اللهجة من 

البنك املركزي. البيان امل�سامل 
»احلمائمي«. ويبدو اأن رد فعل 

ال�سوق فاجاأ بنك االحتياطي 
الفيدرايل بدوره اإىل احلد الذي 
جعل جانيت يلني القيام بالتاأكيد 

على اأن جلنة ال�سوق املفتوحة 
االحتادية على ا�ستعداد لرفع اأ�سعار 

الفائدة هذا العام.

مؤشر بلومبيرغ ينخفض
وعموما، ظل موؤ�سر ال�سلع بلومربغ 

بدون تغيري وبقي منخف�سا باأكرث من 
%15 من بداية العام وحتى تاريخه، مع 

جميع القطاعات ماعدا املعادن الثمينة 
مظهرة خ�سائر من خانتني من االأرقام.

لكن ومنذ اأواخر ال�سهر املا�سي، 
مت تعوي�ص اخل�سائر �سمن املعادن 

ال�سناعية - لي�ص اأقلها النحا�ص 
وااللومنيوم و�سط خماوف ال�سني - 
مبكا�سب يف جمال الطاقة والزراعة. 

وبلغ القمح اأعلى م�ستوى يف �سهر واحد 
مع االأحوال اجلوية ال�سيئة للمحا�سيل 

يف اأ�سرتاليا والبحر االأ�سود، ف�سال عن 
التخفيف املحتمل ل�سريبة ال�سادرات 
الرو�سية مما قد يوؤدي اإىل املزيد من 

ال�سادرات من ذلك البلد.

النفط مستقر ويتحسن
ي�ستمر النفط اخلام يف حتقيق 

اال�ستقرار بعد تقلبات الهائلة امل�سهودة 
خالل ال�سهرين املا�سيني. وال يزال 

املو�سوع الرئي�سي وفرة املعرو�ص 
املتوا�سل الذي جنم عن ارتفاع اإنتاج 

اأوبك حيث ي�سعى االأع�ساء حلماية 
قاعدة اإيراداتهم بينما يقومون يف 

الوقت نف�سه بالدفاع عن �سوق االأ�سهم.
ومع ذلك كما يقول اويل هان�سن رئي�ص 

ا�سرتاتيجيات ال�سلع يف �ساك�سو بنك: 
» �سهدنا يف االأ�سابيع االأخرية، املزيد 

واملزيد من دالئل على اأن امل�ستوى 
احلايل الأ�سعار النفط اخلام قد و�سلت 

اإىل م�ستوى منخف�ص مبا فيه الكفاية 
الإحداث تعديل يف جانب العر�ص. 

ميكن لهذا التعديل، وفقا لوكالة 
الطاقة الدولية، اأن يوؤدي يف العام 

املقبل اىل اأكرب خف�ص لالإمدادات من 
خارج اأوبك خالل 24 عاما، و�سوف 

يقطع هذا التعديل �سوطا طويال لدعم 
انتعا�ص م�سنود لالأ�سعار نحو نهاية عام  

.« 2016

على الرغم من اأن على البيانات اأن 
تظهر ذلك ب�سكل كامل، لي�ص هناك 

�سك يف اأن اإنتاج الواليات املتحدة 
للنفط ال�سخري اآخذ يف التباطوؤ واأن 
العديد من �سركات احلفر ال�سغرية 

والكبرية تالقي �سعوبات جمة.
اإ�سافة اإىل ا�ستمرار �سيا�سة �سد 

احلزام من بع�ص �سركات النفط 
العاملية الكبرية مثل توتال ا�ص اي، 

ينبغي على ال�سوق اأن ي�ستمر لتحقيق 
توازنه وبالتايل يرتك م�ساحة كافية 

لزيادة االمدادات من اإيران يف العام 
املقبل.

مقابل هذه اخللفية الداعمة، فاإن 
على ال�سوق اأي�سا التعامل مع البيانات 

االقت�سادية من ال�سني التي ال تزال 
بطيئة والتي من املحتمل اأن توؤدي اإىل 

انخفا�ص مطلوب م�سر باالأ�سعار.
واإنه يف هذه البيئة كال من خام 

غرب تك�سا�ص الو�سيط وخام برنت 
تبقى داخل نطاق حمدود. وقد كانت 
حماوالت البيع االأخرية مرفو�سة مع 

اإيجاد خام غرب تك�سا�ص الو�سيط 
دعم عند 43.50 دوالر / برميل 

والذي ميثل عك�سا ب %50 لالرتفاع 
الذي ح�سل يف اآب واأيلول )اأغ�سط�ص 

و�سبتمرب(. بالن�سبة خلام برنت، 
م�ستوى الدعم للبحث عنه هو ي�ساوي 

46.85 دوالر / برميل والذي هو اأي�سا 

م�ستوى فيبونات�سي مهم.
�سيتم حتديد اجتاه اأ�سعار الطاقة 

خالل االأ�سابيع املقبلة من قبل قدرة 
ال�سوق على ال�سمود يف وجه التباطوؤ 

املو�سمي يف الطلب على النفط اخلام 
من امل�سايف، خا�سة يف الواليات 
املتحدة وكذلك يف اأوروبا واآ�سيا.

هذه العملية جارية االآن وقد ت�سببت يف 
االأ�سبوع املا�سي يف اأكرب انخفا�ص يف 

ن�ساط م�سايف التكرير االمريكية منذ 
كانون الثاين / يناير.

السلع تتحسن
ال�سكر والقهوة، واللذان كانا الأ�سهر 

طويلة رهينة النهيار الريال الربازيلي، 
تلقيا دفعة �سغرية موؤخرًا كل من هذه 

ال�سلع اخلفيفة، والتي يعتمد �سعرها 
للغاية على االأحداث يف الربازيل، 

قفزت عندما ا�ستجمع قواه الريال 
الربازيلي الأكرب قيمة يف �سبع �سنوات، 

لريتفع بن�سبة %5،8. وجاء االرتفاع 
بعد تعهد رئي�ص البنك املركزي 

ال�ستخدام كل االأدوات لديه لرتوي�ص 
التقلبات.

مل تخرج الربازيل باأي حال من 
ال�سعوبات بعد وعلى الرغم من اأننا 

نرى حت�سن العوامل اال�سا�سية لل�سكر 
واإىل بع�ص املدى للقهوة، ي�سلط ال�سوء 

هذا على اأهمية الريال الربازيلي 
كمحّرك لهذه ال�سلع اخلفيفة.

معركة املحركات
مما ال �سك فيه اإن ف�سيحة فولك�ص 

واجن كانت اخلرب الكبري موؤخرًا، وقد 
�ساعدت على حتريك جولة اأخرى من 

�سعف �سوق االأ�سهم وكذلك رد فعل 
كبري يف جمموعة معادن البالتني. 

واأثار االإدراك باأن االنبعاثات من 
حمركات الديزل كانت اأعلى من 

املتوقع تكهنات باأنه قد توؤدي اإىل زوال 
حمركات الديزل اأو على االأقل اإىل 

اإبطاء الطلب عليها.
من جهة اأخرى فقد �سهدت اأ�سعار 

املعدنني البالتني والبالديوم تباينا 
دراماتيكيا مع كون البالتني عن�سرا 

اأ�سا�سيا يف حموالت الديزل وكون 

البالديوم املعدن املف�سل لال�ستخدام 
يف حمركات البنزين.

يف حني انخف�ص البالتني اىل اأدنى 
م�ستوى يف �ست �سنوات، الحق 

امل�سرتون البالديوم اإىل اأعلى وهذا 
اأدى اإىل اختالف يف اأداء االأ�سعار اإىل 

اأكرث من %12. حاليا يتم التعامل 
بالبالتني بعالوة %43 على البالديوم 
ويتكهن البع�ص باأن تخلي جوهري عن 
الديزل ميكن اأن يوؤدي اإىل م�ساواة يف 

ال�سعر.
ومن املرجح اأن يكون التغيري يف الطلب 

مدفوعًا من قبل املبادرات ال�سيا�سية 
جلعل حمركات الديزل اأقل جاذبية 
من خالل ال�سرائب اإما على الوقود 

اأو على ال�سيارات. متكن البالتني من 
حتقيق اال�ستقرار، ولكن لي�ص اأقله 

بعد روؤية اخل�سم الرتفاع الذهب اإىل 
%20، االأو�سع على االطالق.

ويقارن هذا مع متو�سط %20 عالوة 
خالل ال�سنوات ال 10 املا�سية.

األسواق ال تستجيب
على الرغم من 

مؤشرات التحسن
شكلت المخاوف بشأن النمو الصيني، وفضيحة السيارات والسياسة المتطرفة لرئيسة 
المجلس االحتياطي الفدرالي المحركين الرئيسيين لحركة األسواق خالل الفترة الماضية. وتتابع 

أسواق النفط االستقرار في حيز محدد دون تغييرات دراماتيكية، على األقل من وجهة نظر تقنية، 
مظهرة عالمات التحسن.
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الذهب تمسك 

بالمكاسب 
كما لوحظ، مت�سك الذهب باملكا�سب 

التي حتققت عقب اجتماع جلنة ال�سوق 
املفتوحة االحتادية على الرغم من 

ارتفاع الدوالر وتغيري يف اللهجة من 
البنك املركزي. �سعف �سوق االأ�سهم، 

وخماوف االأ�سواق النا�سئة وحت�سني 
الطلب الفعلي من الهند �ساعد املعدن 
االأ�سفر على ك�سر املقاومة عند 1150 

دوالر / اأون�سة، ولكنه تراجع بعد 
قيام جانيت يلني بالتاأكيد على اأن 

جلنة ال�سوق املفتوحة االحتادية على 
ا�ستعداد لرفع اأ�سعار الفائدة هذا 

العام.
بيانات اخليارات املتعلقة باأ�سهم 

ذهب SPDR - اأكرب �سندوق ا�ستثمار 
متداول يف البور�سة يتتبع الذهب يف 

العامل - وكومك�ص االآجلة تظهر اأن 
امل�ساربون اأ�سبحوا قلقني بع�ص ال�سيء 

ب�ساأن االجتاه على املدى القريب. وقد 

�سهدت ن�سبة البيع لل�سراء على اأ�سهم 
ذهب SPDR هبوط عدد البيع ن�سبة 
لل�سراء اإىل اأدنى م�ستوى له منذ عام 

.2012

ويف الوقت نف�سه، انخف�ص عك�ص 
املخاطر ل�سهر واحد على ذهب 

كومك�ص، االأمر الذي يعك�ص التكلفة 
االإ�سافية لتحوط اجلانب ال�سلبي ن�سبة 

للتكلفة ال�ساعدة، اإىل اأدنى م�ستوى 
منذ �سهر �سباط / فرباير.

يبقى امل�ستوى الرئي�سي عند 1170 

دوالر / اأون�سة
�سوف ي�ستمر حتديد التوقعات على 

املدى القريب بالن�سبة للذهب اعتمادا 
على �سحة االقت�ساد العاملي وتاأثريه 
الالحق على اأ�سواق االأ�سهم وعوائد 
ال�سندات. اأ�سف اإىل ذلك الرتكيز 

عندما )اأو اإذا( ت�سغط جلنة ال�سوق 
املفتوحة على زر رفع �سعر الفائدة.

يف هذا الوقت، �سيتم حتديد االإمكانات 
االرتفاعية بقدرة الذهب على اخلرق 

من جديد اأعلى من امل�ستوى العايل 
ل�سهر اآب / اأغ�سط�ص عند 1170 دوالر 

/ اأون�سة. يف حال جناحه، فاإنه قد 
يكون موؤ�سرا على  التو�سل اإىل اأدنى 

م�ستوى ال�سوق وانه �سوف يدعم خيارنا 
للبيع عند نهاية ال�سنة البالغ 1250 

دوالر / اأون�سة.
بدال من ذلك، ميكن لل�سعف املتجدد 
حتت 1100 دوالر / اأون�سة اأن يكون 

اإ�سارة قوية مبا فيه الكفاية جلذب 
جتدد عمليات البيع ويحتمل اأن نرى 
اخرتاقا دون 1080 دوالر / اأون�سة.

ومن �ساأن اخرتاق هذا امل�ستوى اأن 
يخف�ص �سقف التوقعات الأنه يفتح 
خماطر التحرك نحو خانة املئات.
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�سهدت ن�سبة البيع لل�سراء على اأ�سهم 
ذهب SPDR هبوط عدد البيع ن�سبة 
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ال�سندات. اأ�سف اإىل ذلك الرتكيز 

عندما )اأو اإذا( ت�سغط جلنة ال�سوق 
املفتوحة على زر رفع �سعر الفائدة.

يف هذا الوقت، �سيتم حتديد االإمكانات 
االرتفاعية بقدرة الذهب على اخلرق 

من جديد اأعلى من امل�ستوى العايل 
ل�سهر اآب / اأغ�سط�ص عند 1170 دوالر 

/ اأون�سة. يف حال جناحه، فاإنه قد 
يكون موؤ�سرا على  التو�سل اإىل اأدنى 

م�ستوى ال�سوق وانه �سوف يدعم خيارنا 
للبيع عند نهاية ال�سنة البالغ 1250 

دوالر / اأون�سة.
بدال من ذلك، ميكن لل�سعف املتجدد 
حتت 1100 دوالر / اأون�سة اأن يكون 

اإ�سارة قوية مبا فيه الكفاية جلذب 
جتدد عمليات البيع ويحتمل اأن نرى 
اخرتاقا دون 1080 دوالر / اأون�سة.

ومن �ساأن اخرتاق هذا امل�ستوى اأن 
يخف�ص �سقف التوقعات الأنه يفتح 
خماطر التحرك نحو خانة املئات.
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يف لبنان باأكرث من 91 مليار دوالر، 
وهي كانت قد بلغت ذروتها يف عام 

2010 عندما بلغت نحو 99.6 مليار 

دوالر. ويقول اأن %0.3 من اللبنانيني 
ميتلكون ن�صف هذه الرثوات تقريبا. 

وباال�صتناد اإىل اآخر اإح�صاءات 
�صادرة عن م�صرف لبنان يف �صاأن 
ترّكز الودائع، يتبنّي ان %0.8 من 

احل�صابات امل�صرفية يوجد فيها 
نحو ن�صف الودائع. ومع افرتا�ض اأن 
الن�صبة مل تتغّي طيلة العقد املا�صي، 

وهذا غي �صحيح اإطالقا، ميكن 
القول اأن نحو 75 مليار دوالر من 

الودائع مودعة لدى عدد قليل جدًا 
من احل�صابات.

من جهة اأخرى تر�صد قوائم 
االأغنياء ال�صنوية، اأن لبنان ي�صم 

فقط 13 مليارديرًا برثوة تقدر ب33 
مليار دوالر، بح�صب قائمة فورب�ض 

ال�صنوية، ميتلك االأثرياء اللبنانيون 
الـ11 نحو 33.78 مليار دوالر، اأي 

ما يوازي %75 من جممل الناجت 
املحلي اللبناين، ومبعّدل يزيد على 

3 مليارات دوالر لكل من املر�صودين 
على القائمة، اأي ما يوازي متو�صط 

االأجر ال�صنوي لنحو 260 األف موظف 
وعامل يف القطاعات النظامية.

ت�صي »فورب�ض« يف تقريرها االأخي 
اإىل اأن لبنان يحتل املرتبة الثانية 
بعد ال�صعودية على قائمة االأثرياء 
العرب، اإذ جاء جوزيف �صفرا يف 

املرتبة الثانية بعد الوليد بن طالل 
برثوة قدرها 17.3 مليار دوالر، يليه 

يف املرتبة الـ11 على ال�صعيد العربي 
كل من جنيب ميقاتي و�صقيقه طه 

برثوة 3.3 مليارات دوالر لكل منهما، 
ثم بهاء احلريري برثوة قدرت بـ2.3 
مليار دوالر. و�صهدت القائمة يف هذا 
العام دخول 3 اأ�صماء لبنانية جديدة؛ 

روبي معو�ض وعائلته بـ 1.5 مليار 
دوالر، وجاك �صعادة بـ1.2 مليار 

دوالر، وراي اإيراين بـ1 مليار دوالر.

ال�صوؤال االأ�صا�صي هو: هل املبادرة 
الفردية توؤدي اإىل االبتكار والتقدم 
التكنولوجي يف النظام الراأ�صمايل 

احلديث؟ يقول االقت�صادي يف 
جامعة كامربيدج ها جون ت�صانغان، 

اإن املبادر ــ البطل الذي تكلم عنه 
االقت�صادي النم�صوي جوزيف 

�صومبيرت انتهى ومل يعد له مكان يف 
الراأ�صمالية. االآن النظم الكبية 

واجلماعية )collective( هي 
املحرك الرئي�صي خللق التكنولوجيا 
وتطبيقها. ودور الدولة هنا اأ�صا�صي 

يف هذه العملية. وقد تراجع دور 
املبادرين الذين ميكن قيا�صهم بعدد 

العاملني حل�صابهم يف االقت�صادات 

املتقدمة اىل ما دون %10 من 
القوى العاملة، اأما يف الدول النامية 

فيطغى دور املبادرين، اإذ ي�صلون 
اإىل ما بني 30 - %50 من القوى 

العاملة. وكلما تخلف االقت�صاد، زاد 
العاملون حل�صابهم اأو »املبادرون« 

ولي�ض العك�ض كما يعتقد اأ�صحاب 
نظرية املبادر ــ البطل. فمثاًل، يف 

دولة بينني يف اأفريقيا الغربية، 
ي�صل عدد العاملني حل�صابهم اإىل 
اأكرث من %80. يف لبنان، يح�صل 

ال�صيء نف�صه، اإذ بنّي تقرير »مايلز« 
للبنك الدويل ال�صادر عام 2012 اأن 
ن�صبة العاملني حل�صابهم تبلغ 36%، 

باالإ�صافة اإىل %19 من العاملني غي 

»يف الغالب يتم االفتراض بأن االقتصاد المبني على المؤسسات الخاصة )الرأسمالي( لديه 
انحياز طبيعي لالبتكار، ولكن هذا ليس صحيحًا. إن هذا االقتصاد لديه فقط انحياز لتحقيق الربح«.

اريك هوبسباوم
كتب غسان ديبة وحسن شقراني 

أزمة االقتصاد اللبناني:
فشل المبادرة الفردية

>>

بتحدث البع�ض اأن اأزمة االقت�صاد 
يف لبنان هي م�صاألة عابرة اأو دورية، 

وقد يعرتف بع�ض املتمولني اللبنانيني 
واملدافعني عنهم من االقت�صاديني 

من جميع االألوان حتت ال�صغط 
ببع�ض اأخطاء النموذج االقت�صادي 
اللبناين الذي بني بعد احلرب فيما 

يخ�ض جماالت عديدة منه مثل 

ارتفاع الفوائد اأو اال�صتدانة العامة.
يعترب الكثيين اأن للبنان خا�صية 

فريدة ناجحة وتعترب الالزمة 
االأ�صا�صية للبنان منذ اال�صتقالل حتى 
االآن، »املبادرة الفردية« التي رفعت 
اإىل م�صتوى القدا�صة وربطت نف�صها 

مع وجود لبنان ككيان. ومن اأجل 
�صمان هذا الرتابط و�صع يف مقدمة 

الد�صتور اأن »النظام االقت�صادي 
احلر يكفل املبادرة الفردية وامللكية 

اخلا�صة« حتى ال يجروؤ اأحد حتى 
على جمرد التفكي ب�صكل اآخر من 
التحفيز االقت�صادي. وتعترب هذه 

اخلا�صية املالذ االأخي لالقت�صاد 
اللبناين، فاإن هي بخي فاالقت�صاد 
بخي. لكن »املبادرة الفردية« هي 

لي�صت االأ�صا�ض يف هذا االقت�صاد 
وال يف اال�صتحواذ على الرثوة فيه، 

بل اأكرث من ذلك فاإنها بداأت تاأخذ 
اأ�صكااًل تدميية توؤدي اإىل تعميق 

اأزمة االقت�صاد اللبناين. 
الرثوات ال�صخ�صية 91 مليار دوالر

يقّدر تقرير �صدر ل« كريدي 
�صوي�ض« عن الرثوات ال�صخ�صية 

العقلية السائدة هي أنه ما دامت القلة الغنية 
وفي مقدمها المصارف والعقار بخير، فإن لبنان 

في أحسن أحواله، وفي الوقت نفسه تهترئ البنى 
التحتية ويظلم المواطن ويغيب البحث والتطوير
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يف لبنان باأكرث من 91 مليار دوالر، 
وهي كانت قد بلغت ذروتها يف عام 

2010 عندما بلغت نحو 99.6 مليار 

دوالر. ويقول اأن %0.3 من اللبنانيني 
ميتلكون ن�صف هذه الرثوات تقريبا. 

وباال�صتناد اإىل اآخر اإح�صاءات 
�صادرة عن م�صرف لبنان يف �صاأن 
ترّكز الودائع، يتبنّي ان %0.8 من 

احل�صابات امل�صرفية يوجد فيها 
نحو ن�صف الودائع. ومع افرتا�ض اأن 
الن�صبة مل تتغّي طيلة العقد املا�صي، 

وهذا غي �صحيح اإطالقا، ميكن 
القول اأن نحو 75 مليار دوالر من 

الودائع مودعة لدى عدد قليل جدًا 
من احل�صابات.

من جهة اأخرى تر�صد قوائم 
االأغنياء ال�صنوية، اأن لبنان ي�صم 

فقط 13 مليارديرًا برثوة تقدر ب33 
مليار دوالر، بح�صب قائمة فورب�ض 

ال�صنوية، ميتلك االأثرياء اللبنانيون 
الـ11 نحو 33.78 مليار دوالر، اأي 

ما يوازي %75 من جممل الناجت 
املحلي اللبناين، ومبعّدل يزيد على 

3 مليارات دوالر لكل من املر�صودين 
على القائمة، اأي ما يوازي متو�صط 

االأجر ال�صنوي لنحو 260 األف موظف 
وعامل يف القطاعات النظامية.

ت�صي »فورب�ض« يف تقريرها االأخي 
اإىل اأن لبنان يحتل املرتبة الثانية 
بعد ال�صعودية على قائمة االأثرياء 
العرب، اإذ جاء جوزيف �صفرا يف 

املرتبة الثانية بعد الوليد بن طالل 
برثوة قدرها 17.3 مليار دوالر، يليه 

يف املرتبة الـ11 على ال�صعيد العربي 
كل من جنيب ميقاتي و�صقيقه طه 

برثوة 3.3 مليارات دوالر لكل منهما، 
ثم بهاء احلريري برثوة قدرت بـ2.3 
مليار دوالر. و�صهدت القائمة يف هذا 
العام دخول 3 اأ�صماء لبنانية جديدة؛ 

روبي معو�ض وعائلته بـ 1.5 مليار 
دوالر، وجاك �صعادة بـ1.2 مليار 

دوالر، وراي اإيراين بـ1 مليار دوالر.

ال�صوؤال االأ�صا�صي هو: هل املبادرة 
الفردية توؤدي اإىل االبتكار والتقدم 
التكنولوجي يف النظام الراأ�صمايل 

احلديث؟ يقول االقت�صادي يف 
جامعة كامربيدج ها جون ت�صانغان، 

اإن املبادر ــ البطل الذي تكلم عنه 
االقت�صادي النم�صوي جوزيف 

�صومبيرت انتهى ومل يعد له مكان يف 
الراأ�صمالية. االآن النظم الكبية 

واجلماعية )collective( هي 
املحرك الرئي�صي خللق التكنولوجيا 
وتطبيقها. ودور الدولة هنا اأ�صا�صي 

يف هذه العملية. وقد تراجع دور 
املبادرين الذين ميكن قيا�صهم بعدد 

العاملني حل�صابهم يف االقت�صادات 

املتقدمة اىل ما دون %10 من 
القوى العاملة، اأما يف الدول النامية 

فيطغى دور املبادرين، اإذ ي�صلون 
اإىل ما بني 30 - %50 من القوى 

العاملة. وكلما تخلف االقت�صاد، زاد 
العاملون حل�صابهم اأو »املبادرون« 

ولي�ض العك�ض كما يعتقد اأ�صحاب 
نظرية املبادر ــ البطل. فمثاًل، يف 

دولة بينني يف اأفريقيا الغربية، 
ي�صل عدد العاملني حل�صابهم اإىل 
اأكرث من %80. يف لبنان، يح�صل 

ال�صيء نف�صه، اإذ بنّي تقرير »مايلز« 
للبنك الدويل ال�صادر عام 2012 اأن 
ن�صبة العاملني حل�صابهم تبلغ 36%، 

باالإ�صافة اإىل %19 من العاملني غي 

»يف الغالب يتم االفتراض بأن االقتصاد المبني على المؤسسات الخاصة )الرأسمالي( لديه 
انحياز طبيعي لالبتكار، ولكن هذا ليس صحيحًا. إن هذا االقتصاد لديه فقط انحياز لتحقيق الربح«.

اريك هوبسباوم
كتب غسان ديبة وحسن شقراني 

أزمة االقتصاد اللبناني:
فشل المبادرة الفردية

>>

بتحدث البع�ض اأن اأزمة االقت�صاد 
يف لبنان هي م�صاألة عابرة اأو دورية، 

وقد يعرتف بع�ض املتمولني اللبنانيني 
واملدافعني عنهم من االقت�صاديني 

من جميع االألوان حتت ال�صغط 
ببع�ض اأخطاء النموذج االقت�صادي 
اللبناين الذي بني بعد احلرب فيما 

يخ�ض جماالت عديدة منه مثل 

ارتفاع الفوائد اأو اال�صتدانة العامة.
يعترب الكثيين اأن للبنان خا�صية 

فريدة ناجحة وتعترب الالزمة 
االأ�صا�صية للبنان منذ اال�صتقالل حتى 
االآن، »املبادرة الفردية« التي رفعت 
اإىل م�صتوى القدا�صة وربطت نف�صها 

مع وجود لبنان ككيان. ومن اأجل 
�صمان هذا الرتابط و�صع يف مقدمة 

الد�صتور اأن »النظام االقت�صادي 
احلر يكفل املبادرة الفردية وامللكية 

اخلا�صة« حتى ال يجروؤ اأحد حتى 
على جمرد التفكي ب�صكل اآخر من 
التحفيز االقت�صادي. وتعترب هذه 

اخلا�صية املالذ االأخي لالقت�صاد 
اللبناين، فاإن هي بخي فاالقت�صاد 
بخي. لكن »املبادرة الفردية« هي 

لي�صت االأ�صا�ض يف هذا االقت�صاد 
وال يف اال�صتحواذ على الرثوة فيه، 

بل اأكرث من ذلك فاإنها بداأت تاأخذ 
اأ�صكااًل تدميية توؤدي اإىل تعميق 

اأزمة االقت�صاد اللبناين. 
الرثوات ال�صخ�صية 91 مليار دوالر

يقّدر تقرير �صدر ل« كريدي 
�صوي�ض« عن الرثوات ال�صخ�صية 

العقلية السائدة هي أنه ما دامت القلة الغنية 
وفي مقدمها المصارف والعقار بخير، فإن لبنان 

في أحسن أحواله، وفي الوقت نفسه تهترئ البنى 
التحتية ويظلم المواطن ويغيب البحث والتطوير
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النظاميني. ويوؤدي هذا االنخفا�ض 
اإىل تراجع م�صتوى املعي�صة الأكرثية 

اللبنانيني، اإذ اإن الرتابط بني 
االثنني �صببي بامتياز. فكما قال اآالن 
غرين�صبان »اإن م�صتوى االإنتاجية يف 

نهاية املطاف يحدد معدل م�صتوى 
املعي�صة«.

يقول االقت�صادي االأميكي ال�صهي 
ل�صرت ثورو يف كتابه »م�صتقبل 

الراأ�صمالية«، الذي ن�صر يف 1996 
يف اأوج �صعود جنم الراأ�صمالية 
بعد انتهاء التجربة اال�صرتاكية 

يف االحتاد ال�صوفياتي وقبل اأزمة 
2008، يف معر�ض تناوله لدور 

التكنولوجيا و�صبل خلقها يف 
الراأ�صمالية، اإن الراأ�صمالية لي�ض 

لديها ميكانيزم اأوتوماتيكي للقيام 
باال�صتثمارات والبحوث والتطوير 

ال�صرورية للتقدم التكنولوجي. 
فـ«القيم الراأ�صمالية هي يف حرب 
مع الراأ�صمالية نف�صها«، وي�صيف 

مت�صائاًل، وم�صتلهمًا من جتربة 
االإ�صبان يف اإهمال نظم الري التي 
بناها امل�صلمون يف االأندل�ض: »هل 
الراأ�صمالية �صت�صتثمر بالراأ�صمال 
الب�صري والبنى التحتية والبحوث 

والتطوير التي �صت�صمح لها 
باالزدهار، اأم �صتكون كاالإ�صبان 

امل�صيحيني، غنية على املدى الق�صي 
من دون القيام باال�صتثمارات 

االجتماعية التي �صت�صمن جناحها 
يف النهاية؟«. وكاأن ثورو يتكلم عن 

لبنان اليوم الذي ي�صت�صري فيه مبداأ 
الربح ال�صريع واالغتناء ال�صريع 
وتراكم الرثوة املالية والعقارية 

ومتركز راأ�ض املال يف قطاعات غي 
منتجة من دون االهتمام باال�صتثمار 
الطويل االأمد، ال الراأ�صمايل الثابت 

البحت وال اال�صتثمار االجتماعي. 
فالعقلية ال�صائدة هي اأنه ما دامت 

القلة الريعية ويف مقدمها امل�صارف 
والعقار بخي، فاإن لبنان يف اأح�صن 

اأحواله، ويف الوقت نف�صه تهرتئ 
البنى التحتية وتغيب البحوث 

والتطوير، فيتحول اإىل موارد مبددة 
بالهجرة وت�صتبدل املهارات باالأموال 

الوافدة من املهاجرين التي تزيد 
من ريعية االقت�صاد، ما يخلق حلقة 
مفرغة ت�صتنفد فيها القوى املنتجة 

يف االقت�صاد.
اإن املبادرة الفردية يف لبنان ت�صتعمل 

كغطاء حلقيقة اأن القطاعات 

االأ�صا�صية يف االقت�صاد هي احتكارية 
حيث يتمركز راأ�ض املال وبالتايل 

يتعذر على املبادرين الفرديني 
الدخول اإليها واملناف�صة. فاملبادرة 
الفردية ترتك للمجاالت ال�صغية 

حيث يتم الهدر للراأ�صمال وينتج 
موؤ�ص�صات منخف�صة االإنتاجية، ويف 

اأكرث االأحيان يجري تنا�صخ غي 
�صحي لهذه املبادرات وغيها بحيث 

توؤدي اإىل ارتفاع ن�صبة االإفال�صات، 
وبالتايل حتول املبادرة الفردية اإىل 

مبادرة غي اإنتاجية اأو حتى تدميية 
للراأ�صمال والطاقات الب�صرية. ب�صبب 

كل هذا، يفتقد لبنان للوعاء العام 
واجلماعي للتقدم االقت�صادي وخلق 
وتطبيق التكنولوجيا من اأجل حتقيق 
اقت�صاد ديناميكي يربط االقت�صاد 

بالكّم الهائل من الراأ�صمال الب�صري 
املوجود واملتزايد �صنويًا، وبذلك 

يكون لبنان اأكرث دولة يف العامل تهدر 

طاقاتها العلمية الكامنة.
اإن اللبنانيني »مبادرون فرديون«، 

واأهم مبادرة فردية االآن منت�صرة 
ب�صكل ه�صتيي هي البحث عن 

الهجرة، تليها املبادرات لفتح مطاعم 
وحانات وحمالت البيع ال�صغية 

احلجم والت�صليح واخلدمات 
الو�صيطة، باالإ�صافة اإىل املبادرة 

لالن�صمام اإىل �صلل االحياء امل�صية 
من الزعامات الطائفية. وحتى الفرد 
الذي كان �صيحقق الكثي جردوه من 

اإن�صانيته وقوة ابتكاره ليهاجر للخارج 
من اأجل العي�ض الكرمي ويبقى يف 

الداخل فقط من اأجل العي�ض، وذلك 
يف اأكرب جرمية ترتكب بحق رفاه 

االأجيال احلالية والقادمة. وجاءت 
اأزمة النفايات االأخية لتو�صح اإىل 

اأي مدى ا�صتهتار الراأ�صمال اللبناين 
بوطنه، وكيف اأن نظام التحا�ص�ض 
والف�صاد ال�صيا�صي يقود اإىل الف�صل.

 تراجع دور المبادرين الذين 
يمكن قياسهم بعدد 

العاملين لحسابهم في 
االقتصادات المتقدمة الى ما 

دون %10 من القوى العاملة، 
أما في الدول النامية فيطغى 

دور المبادرين، إذ يصلون إلى 
ما بين 30 - %50 من القوى 

العاملة

 المبادرة الفردية في لبنان تستعمل كغطاء 
لحقيقة أن القطاعات األساسية في االقتصاد هي 

احتكارية حيث يتمركز رأس المال وبالتالي يتعذر 
على المبادرين الفرديين الدخول إليها والمنافسة
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النظاميني. ويوؤدي هذا االنخفا�ض 
اإىل تراجع م�صتوى املعي�صة الأكرثية 

اللبنانيني، اإذ اإن الرتابط بني 
االثنني �صببي بامتياز. فكما قال اآالن 
غرين�صبان »اإن م�صتوى االإنتاجية يف 

نهاية املطاف يحدد معدل م�صتوى 
املعي�صة«.

يقول االقت�صادي االأميكي ال�صهي 
ل�صرت ثورو يف كتابه »م�صتقبل 

الراأ�صمالية«، الذي ن�صر يف 1996 
يف اأوج �صعود جنم الراأ�صمالية 
بعد انتهاء التجربة اال�صرتاكية 

يف االحتاد ال�صوفياتي وقبل اأزمة 
2008، يف معر�ض تناوله لدور 

التكنولوجيا و�صبل خلقها يف 
الراأ�صمالية، اإن الراأ�صمالية لي�ض 

لديها ميكانيزم اأوتوماتيكي للقيام 
باال�صتثمارات والبحوث والتطوير 

ال�صرورية للتقدم التكنولوجي. 
فـ«القيم الراأ�صمالية هي يف حرب 
مع الراأ�صمالية نف�صها«، وي�صيف 

مت�صائاًل، وم�صتلهمًا من جتربة 
االإ�صبان يف اإهمال نظم الري التي 
بناها امل�صلمون يف االأندل�ض: »هل 
الراأ�صمالية �صت�صتثمر بالراأ�صمال 
الب�صري والبنى التحتية والبحوث 

والتطوير التي �صت�صمح لها 
باالزدهار، اأم �صتكون كاالإ�صبان 

امل�صيحيني، غنية على املدى الق�صي 
من دون القيام باال�صتثمارات 

االجتماعية التي �صت�صمن جناحها 
يف النهاية؟«. وكاأن ثورو يتكلم عن 

لبنان اليوم الذي ي�صت�صري فيه مبداأ 
الربح ال�صريع واالغتناء ال�صريع 
وتراكم الرثوة املالية والعقارية 

ومتركز راأ�ض املال يف قطاعات غي 
منتجة من دون االهتمام باال�صتثمار 
الطويل االأمد، ال الراأ�صمايل الثابت 

البحت وال اال�صتثمار االجتماعي. 
فالعقلية ال�صائدة هي اأنه ما دامت 

القلة الريعية ويف مقدمها امل�صارف 
والعقار بخي، فاإن لبنان يف اأح�صن 

اأحواله، ويف الوقت نف�صه تهرتئ 
البنى التحتية وتغيب البحوث 

والتطوير، فيتحول اإىل موارد مبددة 
بالهجرة وت�صتبدل املهارات باالأموال 

الوافدة من املهاجرين التي تزيد 
من ريعية االقت�صاد، ما يخلق حلقة 
مفرغة ت�صتنفد فيها القوى املنتجة 

يف االقت�صاد.
اإن املبادرة الفردية يف لبنان ت�صتعمل 

كغطاء حلقيقة اأن القطاعات 

االأ�صا�صية يف االقت�صاد هي احتكارية 
حيث يتمركز راأ�ض املال وبالتايل 

يتعذر على املبادرين الفرديني 
الدخول اإليها واملناف�صة. فاملبادرة 
الفردية ترتك للمجاالت ال�صغية 

حيث يتم الهدر للراأ�صمال وينتج 
موؤ�ص�صات منخف�صة االإنتاجية، ويف 

اأكرث االأحيان يجري تنا�صخ غي 
�صحي لهذه املبادرات وغيها بحيث 

توؤدي اإىل ارتفاع ن�صبة االإفال�صات، 
وبالتايل حتول املبادرة الفردية اإىل 

مبادرة غي اإنتاجية اأو حتى تدميية 
للراأ�صمال والطاقات الب�صرية. ب�صبب 

كل هذا، يفتقد لبنان للوعاء العام 
واجلماعي للتقدم االقت�صادي وخلق 
وتطبيق التكنولوجيا من اأجل حتقيق 
اقت�صاد ديناميكي يربط االقت�صاد 

بالكّم الهائل من الراأ�صمال الب�صري 
املوجود واملتزايد �صنويًا، وبذلك 

يكون لبنان اأكرث دولة يف العامل تهدر 

طاقاتها العلمية الكامنة.
اإن اللبنانيني »مبادرون فرديون«، 

واأهم مبادرة فردية االآن منت�صرة 
ب�صكل ه�صتيي هي البحث عن 

الهجرة، تليها املبادرات لفتح مطاعم 
وحانات وحمالت البيع ال�صغية 

احلجم والت�صليح واخلدمات 
الو�صيطة، باالإ�صافة اإىل املبادرة 

لالن�صمام اإىل �صلل االحياء امل�صية 
من الزعامات الطائفية. وحتى الفرد 
الذي كان �صيحقق الكثي جردوه من 

اإن�صانيته وقوة ابتكاره ليهاجر للخارج 
من اأجل العي�ض الكرمي ويبقى يف 

الداخل فقط من اأجل العي�ض، وذلك 
يف اأكرب جرمية ترتكب بحق رفاه 

االأجيال احلالية والقادمة. وجاءت 
اأزمة النفايات االأخية لتو�صح اإىل 

اأي مدى ا�صتهتار الراأ�صمال اللبناين 
بوطنه، وكيف اأن نظام التحا�ص�ض 
والف�صاد ال�صيا�صي يقود اإىل الف�صل.

 تراجع دور المبادرين الذين 
يمكن قياسهم بعدد 

العاملين لحسابهم في 
االقتصادات المتقدمة الى ما 

دون %10 من القوى العاملة، 
أما في الدول النامية فيطغى 

دور المبادرين، إذ يصلون إلى 
ما بين 30 - %50 من القوى 

العاملة

 المبادرة الفردية في لبنان تستعمل كغطاء 
لحقيقة أن القطاعات األساسية في االقتصاد هي 

احتكارية حيث يتمركز رأس المال وبالتالي يتعذر 
على المبادرين الفرديين الدخول إليها والمنافسة
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أطلقت �شركة �آبل هاتفيها 
�جلديدين “�آيفون 6 �إ�س” و “�آيفون 6 
�إ�س بل�س« يف بع�س دول �لعامل ، ومع 
طرح �أحدث هو�تف �ل�شركة �لذكية 
للبيع يوم 25 �شبتمرب �ملا�شي، بيعت 

�أول ن�شخة من �لهاتف �جلديد يف 
متجر �أبل يف ��شرت�ليا يف غ�شون 

دقائق.
 توؤكد �شركة �آبل �أن مبيعات هو�تفها 

�حلديثة �شتتفوق على �لرقم �لقيا�شي 
ملبيعات هاتف �لعام �ملا�شي �آيفون 6، 
ا عن �إ�شد�ر جديد �أكرب  و�أعلنت �أي�شً

حجًما من حا�شبها �للوحي �آيباد ُيطرح 
يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب �لقادم.

 بينما توقعت �شركة فور�شكوير �أن �آبل 
�شتبيع ما يقرب من 13-16 مليون 

هاتف �آيفون 6 �إ�س/�آيفون 6 �إ�س بل�س 
يف نهاية عطل �لأ�شبوع فقط، وهذ� من 
�شاأنه �أن ُيعترب قفزة كبرية يف �ملبيعات 
ُمقارنة بالعام �ملا�شي، حيث باعت �أبل 

يف �لتوقيت نف�شه نحو 10 ملون هاتف 
�آيفون 6/�آيفون 6 بل�س..

مواصفات آيفون 6 
اس و آيفون 6 إس 

بلس:
يقدم �لهاتف »�آيفون 6 �إ�س« و«�آيفون 
6 ��س بل�س« نف�س ت�شميم �إ�شد�ر�ت 

�لعام �ملا�شي، لكن كال �لهاتفني 
يحمالن عددً� من �لتح�شينات على 

�لكامري�، و�ملعالج، و�لهكيل �خلارجي، 
ف�شاًل عن ميزة جديدة �أطلقت 

عليها �آبل ��شم “ثري دي تت�س” ، توفر 
للم�شتخدمني خيار�ت متعددة وفقًا 

ملقد�ر �ل�شغط على �ل�شا�شة.

الشاشة
يحمل �يفون 6 ��س نف�س �ل�شا�شة 

�ملوجودة يف �يفون 6 بقيا�س 4.7 بو�شة 
لكنها مغطاة بنوع جديد من �لزجاج 

يجعلها �أكرث مقاومة لل�شدمات 
و�خلدو�س، كما ��شتخدمت �آبل �شبيكة 

من �لألومنيوم مثل �مل�شتخدمة يف 
�شناعة �لطائر�ت.

 بينما ياأتي �يفون 6 ��س بل�س ب�شا�شة 
قيا�شها 5.5 بو�شة مثل �لإ�شد�ر 
�ل�شابق مع هيكل من �لألومنيوم 

�أكرث متانة وطبقة �أقوى من �لزجاج 
تغطي �شا�شة �لهاتف، ويبدو �أن هذه 

�لتغيري�ت غر�شها عدم تعر�س �لهاتف 
لالنثناء مثلما حدث يف عدد من 

�إ�شد�ر�ت �يفون 6 بل�س، وقدمت �آبل 
لوًنا جديًد� يف �لهو�تف �حلديثة وهو 

�للون �لذهبي �لوردي.

خاصية جديدة
 توفر ميزة ثري دي تت�س طريقتني 
جديدتني للتفاعل مع �آيفون 6 ��س 
و�آيفون 6 ��س بل�س، ت�شمح طريقة 

Peek للم�شتخدم بال�شغط على 

�أيقونات �لتطبيقات �ملختلفة وعلى 
بع�س �لأزر�ر �شغطة مطولة للح�شول 

على خيار�ت �أكرث �أو �خت�شار�ت 
مبا�شرة ملز�يا حمدد، 

على �شبيل �ملثال، عند �ل�شغط على 
�أيقونة تطبيق �لكامري� �شتظهر 

للم�شتخدم قائمة بعدة خيار�ت منها 
�مكانية �لتقاط �شور �شيلفي مبا�شرة، 
وعند �ل�شغط على �أيقونة تطبيق في�س 

بوك �شتظهر قائمة خيار�ت للم�شتخدم 
منها �إر�شال حتديث مبا�شرة �أو �شورة 

�أو ت�شجيل �لو�شول يف مكان ما �أو 
�لبحث عن �شيء ما.

فيما تتيح طريقة  Pop للم�شتخدم 
معاينة �ملحتوى ب�شهولة من خالل 
�ل�شغط لفرتة، على �شبيل �ملثال، 

عندما ت�شل للم�شتخدم �شورة عرب 
في�س بوك ما�شنجر ميكنه تكبري 

�ل�شورة ومعاينتها بال�شغط عليها 
 Pop شغطة مطولة، وتظهر فائدة�

ب�شكل �أو�شح يف تطبيق �لربيد 
�لألكرتوين فيمكن للم�شتخدم معاينة 

�لر�شائل �لو�ردة بال�شغط �شغطة 
مطولة على �أي ر�شالة يريد ثم �لعودة 

ملعاينة �لر�شائل �لأخرى ب�شهولة 
كبرية.

المعالج والكاميرا
يعمل �آيفون 6 ��س  و�آيفون 6 ��س بل�س 

مبعالج برقاقة A9 وكالعادة مل تك�شف 
�آبل تفا�شيل �أكرث عن �ملعالج وعن 
ذ�كرة �لو�شول �لع�شو�ئي لكنه �أنه 

%70 �أ�شرع من معالج �يفون 6 و90% 

�أ�شرع يف معاجلة �لر�شومات.
وزودت �آبل �لهاتفني  بكامري� 

خلفية بدقة 12 ميجابك�شل قادرة 
على ت�شوير مقاطع فيديو بدقة، 

وهي �ملرة �لأوىل �لتي تغري فيها �آبل 
دقة �لكامري� منذ �أطلقت �يفون 4 

��س يف عام 2011، وتدعم �لكامري� 

�ل�شبط �لتلقائي لل�شور وتتمتع 
مبيزة جديدة تعمل تلقائيًا تتيح 

للم�شتخدم ت�شوير مقاطع فيديو 
ق�شرية، عند �لتقاط �أي �شورة 

فوتوغر�فية يتم �لتقاط لقطة 
فيديو قبلها بثانية ون�شف وبعدها 

بثانية ون�شف.
�أما عن �لكامري� �لأمامية فقد قامت 

�آبل برتقيتها لت�شبح �لكامري� بدقة 5 
ميجابك�شل مع ميزة ت�شغيل �ل�شا�شة 
كفال�س، وتوفر �إ�شاءة �أكرث �شطوعًا 

3 مر�ت مع ظبط لون �ل�شا�شة بحيث 
يتنا�شب مع �لبيئة �ملحيطة..

كما يقدم �يفون 6 ��س للم�شتخدم 
�شرعة �أكرب يف ت�شفح �لإنرتنت من 

خالل دعم تقنية متطورة و�أ�شرع 
لالإت�شال �شو�ء عرب و�ي فاي �أو عرب 

�شبكات �جليل �لر�بع للمحمول، �إ�شافة 
لدعمه �أكرث من 23 نطاق من ترد�د�ت 

�جليل �لر�بع..

مواصفات أحدث إصدارات آبل
»آيفون 6 اس« 

و »آيفون 6 اس بلس« 
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أطلقت �شركة �آبل هاتفيها 
�جلديدين “�آيفون 6 �إ�س” و “�آيفون 6 
�إ�س بل�س« يف بع�س دول �لعامل ، ومع 
طرح �أحدث هو�تف �ل�شركة �لذكية 
للبيع يوم 25 �شبتمرب �ملا�شي، بيعت 

�أول ن�شخة من �لهاتف �جلديد يف 
متجر �أبل يف ��شرت�ليا يف غ�شون 

دقائق.
 توؤكد �شركة �آبل �أن مبيعات هو�تفها 

�حلديثة �شتتفوق على �لرقم �لقيا�شي 
ملبيعات هاتف �لعام �ملا�شي �آيفون 6، 
ا عن �إ�شد�ر جديد �أكرب  و�أعلنت �أي�شً

حجًما من حا�شبها �للوحي �آيباد ُيطرح 
يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب �لقادم.

 بينما توقعت �شركة فور�شكوير �أن �آبل 
�شتبيع ما يقرب من 13-16 مليون 

هاتف �آيفون 6 �إ�س/�آيفون 6 �إ�س بل�س 
يف نهاية عطل �لأ�شبوع فقط، وهذ� من 
�شاأنه �أن ُيعترب قفزة كبرية يف �ملبيعات 
ُمقارنة بالعام �ملا�شي، حيث باعت �أبل 

يف �لتوقيت نف�شه نحو 10 ملون هاتف 
�آيفون 6/�آيفون 6 بل�س..

مواصفات آيفون 6 
اس و آيفون 6 إس 

بلس:
يقدم �لهاتف »�آيفون 6 �إ�س« و«�آيفون 
6 ��س بل�س« نف�س ت�شميم �إ�شد�ر�ت 

�لعام �ملا�شي، لكن كال �لهاتفني 
يحمالن عددً� من �لتح�شينات على 

�لكامري�، و�ملعالج، و�لهكيل �خلارجي، 
ف�شاًل عن ميزة جديدة �أطلقت 

عليها �آبل ��شم “ثري دي تت�س” ، توفر 
للم�شتخدمني خيار�ت متعددة وفقًا 

ملقد�ر �ل�شغط على �ل�شا�شة.

الشاشة
يحمل �يفون 6 ��س نف�س �ل�شا�شة 

�ملوجودة يف �يفون 6 بقيا�س 4.7 بو�شة 
لكنها مغطاة بنوع جديد من �لزجاج 

يجعلها �أكرث مقاومة لل�شدمات 
و�خلدو�س، كما ��شتخدمت �آبل �شبيكة 

من �لألومنيوم مثل �مل�شتخدمة يف 
�شناعة �لطائر�ت.

 بينما ياأتي �يفون 6 ��س بل�س ب�شا�شة 
قيا�شها 5.5 بو�شة مثل �لإ�شد�ر 
�ل�شابق مع هيكل من �لألومنيوم 

�أكرث متانة وطبقة �أقوى من �لزجاج 
تغطي �شا�شة �لهاتف، ويبدو �أن هذه 

�لتغيري�ت غر�شها عدم تعر�س �لهاتف 
لالنثناء مثلما حدث يف عدد من 

�إ�شد�ر�ت �يفون 6 بل�س، وقدمت �آبل 
لوًنا جديًد� يف �لهو�تف �حلديثة وهو 

�للون �لذهبي �لوردي.

خاصية جديدة
 توفر ميزة ثري دي تت�س طريقتني 
جديدتني للتفاعل مع �آيفون 6 ��س 
و�آيفون 6 ��س بل�س، ت�شمح طريقة 

Peek للم�شتخدم بال�شغط على 

�أيقونات �لتطبيقات �ملختلفة وعلى 
بع�س �لأزر�ر �شغطة مطولة للح�شول 

على خيار�ت �أكرث �أو �خت�شار�ت 
مبا�شرة ملز�يا حمدد، 

على �شبيل �ملثال، عند �ل�شغط على 
�أيقونة تطبيق �لكامري� �شتظهر 

للم�شتخدم قائمة بعدة خيار�ت منها 
�مكانية �لتقاط �شور �شيلفي مبا�شرة، 
وعند �ل�شغط على �أيقونة تطبيق في�س 

بوك �شتظهر قائمة خيار�ت للم�شتخدم 
منها �إر�شال حتديث مبا�شرة �أو �شورة 

�أو ت�شجيل �لو�شول يف مكان ما �أو 
�لبحث عن �شيء ما.

فيما تتيح طريقة  Pop للم�شتخدم 
معاينة �ملحتوى ب�شهولة من خالل 
�ل�شغط لفرتة، على �شبيل �ملثال، 

عندما ت�شل للم�شتخدم �شورة عرب 
في�س بوك ما�شنجر ميكنه تكبري 

�ل�شورة ومعاينتها بال�شغط عليها 
 Pop شغطة مطولة، وتظهر فائدة�

ب�شكل �أو�شح يف تطبيق �لربيد 
�لألكرتوين فيمكن للم�شتخدم معاينة 

�لر�شائل �لو�ردة بال�شغط �شغطة 
مطولة على �أي ر�شالة يريد ثم �لعودة 

ملعاينة �لر�شائل �لأخرى ب�شهولة 
كبرية.

المعالج والكاميرا
يعمل �آيفون 6 ��س  و�آيفون 6 ��س بل�س 

مبعالج برقاقة A9 وكالعادة مل تك�شف 
�آبل تفا�شيل �أكرث عن �ملعالج وعن 
ذ�كرة �لو�شول �لع�شو�ئي لكنه �أنه 

%70 �أ�شرع من معالج �يفون 6 و90% 

�أ�شرع يف معاجلة �لر�شومات.
وزودت �آبل �لهاتفني  بكامري� 

خلفية بدقة 12 ميجابك�شل قادرة 
على ت�شوير مقاطع فيديو بدقة، 

وهي �ملرة �لأوىل �لتي تغري فيها �آبل 
دقة �لكامري� منذ �أطلقت �يفون 4 

��س يف عام 2011، وتدعم �لكامري� 

�ل�شبط �لتلقائي لل�شور وتتمتع 
مبيزة جديدة تعمل تلقائيًا تتيح 

للم�شتخدم ت�شوير مقاطع فيديو 
ق�شرية، عند �لتقاط �أي �شورة 

فوتوغر�فية يتم �لتقاط لقطة 
فيديو قبلها بثانية ون�شف وبعدها 

بثانية ون�شف.
�أما عن �لكامري� �لأمامية فقد قامت 

�آبل برتقيتها لت�شبح �لكامري� بدقة 5 
ميجابك�شل مع ميزة ت�شغيل �ل�شا�شة 
كفال�س، وتوفر �إ�شاءة �أكرث �شطوعًا 

3 مر�ت مع ظبط لون �ل�شا�شة بحيث 
يتنا�شب مع �لبيئة �ملحيطة..

كما يقدم �يفون 6 ��س للم�شتخدم 
�شرعة �أكرب يف ت�شفح �لإنرتنت من 

خالل دعم تقنية متطورة و�أ�شرع 
لالإت�شال �شو�ء عرب و�ي فاي �أو عرب 

�شبكات �جليل �لر�بع للمحمول، �إ�شافة 
لدعمه �أكرث من 23 نطاق من ترد�د�ت 

�جليل �لر�بع..

مواصفات أحدث إصدارات آبل
»آيفون 6 اس« 

و »آيفون 6 اس بلس« 
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ولد �إيفان �شبيغل عام 1990 يف 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية حتديدً� 

يف مدينة لو�س �أجنلو�س، يف بادئ 
�لأمر �إلتحق بكلية �لفنون �جلميلة 

و�لت�شميم �لد�خلي بجامعة �شتانفورد، 
لكنه مل ُيكتب له �أن ي�شتمر يف ذلك 

�ملجال، خا�شة بعد �أن تطور �شغفه نحو 
�لتطبيقات �لتكنولوجية �حلديثة �لتي 

�زد�د ن�شاطها موؤخرً� نتيجة لظهور 
�لهو�تف �لذكية و�حلو��شيب �ملحملة، 

و�لتي باتت يف متناول يد �جلميع 
نتيجًة للمناف�شة �ل�شديدة و�لقائمة بني 

�ل�شركات �ملنتجة لها، مما �أدى �إىل 
�نخفا�س �أ�شعارها.

مل يفوت �إيفان �شبيغل فر�شة �أن يكون 
له دور يف �لثورة �لتكنولوجية، فاقرتح 

على زمالئه يف �جلامعة م�شروًعا 
تكنولوجًيا يتيح �إن�شاء تطبيقًا فريدً� 

من نوعه ي�شمح للنا�س بالتحادث فيما 
بينهم، بحيث ُي�شبه �لتطبيقات �لأخرى 
من حيث �ملبد�أ ويختلف عنها من حيث 
�لطريقة، و�فق �أ�شدقاء �إيفان �شبيغل 

على هذه لفكرة وبد�أ �لعمل على تنفيذ 
�مل�شروع �لطالبي �لذي �كتمل خالل 
�شهر متوز عام 2011، و�لذي �شّماه 

�إيفان �شبيغل “بي�شابو”.
 �أخذ تطبيق �إيفان �شبيغل �جلديد 

بالنت�شار بني طالب �جلامعات ب�شكل 
كبري، عندها قرر �إيفان �شبيغل �أن 

يتخلى عن در��شته �جلامعية يف �شبيل 
�لتفرغ لتطوير �لتطبيق، وبالفعل مت 

ذلك �إىل �أن خرج بتطبيق �شناب �شات  
يف نهاية 2012.

انطالق سناب شات
تطبيق �شناب �شات �لذي و�شعه �يفان 
�شبيغل مب�شاركة روبرت مرييف ُيكن 

�مل�شتخدمني من �لتقاط �ل�شور و 
ت�شجيل �لفيديوهات و��شافة ن�س 

ور�شومات و�ر�شالها �ىل قائمة �لتحكم 
من �مللتقني، كما يعني �مللتقطني مهلة 

زمنية لعر�س لقطاتهم من ثانية 
و�حدة �ىل 10 ثو�نى ثم بعد ذلك 

تختفي من �جلهاز �مل�شتلم وتخذف من 

�خلو�دم �خلا�شة ب�شناب �شات .
و�جه �إيفان �شبيغل يف بد�ية �نت�شار 

�لتطبيق م�شاكل تقنية تتعلق بازدياد 
حجم قاعدة بيانات �مل�شتخدمني 

وبالتايل �زدياد عدد �ملر��شالت، ومبا 
�أن تطبيق �شناب �شات يعتمد على 

�ملر��شلة عن طريق �ل�شور، فاإن ذلك 
�أثر على كفاءة عمل �لتطبيق وحد من 

قدر�ته، وقد مت حل م�شاكل �لتطبيق 
عن طريق متويله من بع�س �ل�شركات 

�ملهتمة بالعمل �شمن هذ� �ملجال.
�لعجيب �أنه يف عام 2012 مل ي�شجل 

�شناب �شات �أي عو�ئد تذكر، ويف نهاية 
عام 2013 مت تقدير قيمة �ل�شركة 
بحو�يل 800 مليون دولر �أمريكي، 

وقد مت �إ�شافة �لكثري من �لتح�شينات 
على �لتطبيق مثل خدمة �إر�شال مقاطع 

فيديو �شغرية، وقد جتاوز يوميًا �أكرث 
من مليار مقطع فيديو ور�شالة متبادلة 

بني �مل�شتخدمني بدون �أن يوؤثر على 
�آلية عمل �لتطبيق.

ثم قررت �ل�شركة �ن تدعم برنامج 
�شناب �شات ملكاملات �لفيديو ل�شتخد�م 

�ملحادثات �لب�شرية عند �ل�شغط 
با�شتمر�ر على �لزر �لزرق لب�شع 

ثو�ين بعدها ت�شئ �ل�شا�شه يف وجه 
من تتحدث �ليه مع عدم وجود رنني 
ول وجود مل�شاألة قبول �لدعوة ، فكان 

هذ� �مرً� غريبًا حيث ي�شعر �مل�شتخدم 
للربنامج كاأنه موجود مع �ل�شخ�س 

�لذي يحادثة يف نف�س �ملكان دون 
حو�جز

وقد لقى تطبيق �شبيغل موؤخرً� �نت�شارً� 
و��شًعا يف �لعامل بعد �أن حقق �أرباحًا 

من خالل مالئمته لأغلب �أنظمة 
�لهو�تف �خللوية، بالإ�شافة �إىل �إدخال 
حت�شينات على �لتطبيق مما �شاهم يف 

جعله تطبيًقا عاملًيا بامتياز.

رفض محاوالت 
االستحواذ

حدثت بع�س �ملحاولت من قبل �شركة 
جوجل وفي�شبوك لال�شتحو�ذ على 
برنامج �شناب �شات مببالغ كبرية 
و�شلت �ىل 4 مليار�ت دولر ولكن 

�يفان �شبيغل رف�س متامًا هذة �لفكرة 
لنه كان موؤمنًا ومتيقنًا  من �رتفاع 

ثمن برناجمه يف �مل�شتقبل نتيجة للنمو 
�ملتز�يد �لذي يحققه برنامج �شناب 

�شات .

و�شرح �إيفان �شبيغل عدة مر�ت 
عن �ل�شبب ور�ء رف�شه بيع �ل�شركة 

�لنا�شئة �لتي تقدر قيمتها بحو�يل 15 
مليار دولر ورد  » قاًل: »لقد قيل يل 

عدة مر�ت ملاذ� ل �بيع �ل�شركة، �إنها ل 
تربح �لكثري، كما و�شفني �لبع�س �أي�شًا 

�أنا و�ملوؤ�ش�س �مل�شارك بوبي مرييف 
بالغرور«.

و�أ�شار �شبيغل �لذي ي�شغل حالًيا 
من�شب �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة 

�إىل �أن �ل�شبب �لذي جعله يعلم �أن بيع 
�ل�شركة هو �لقر�ر �خلاطئ هو تقدمي 

مبلغ �شخم مقابل للم�شروع ، هذ� 
يعني �أن �ل�شركة تعمل بطريقة جيدة 

حتى �إن كان ل يدر هذ� �مل�شروع �أرباح 
كثرية.

و�لآن يلك تطبيق »�شناب �شات« 
�أكرث من 100 مليون م�شتخدم �شهري 

يتو��شلون �شويًا، وبالفعل ل حتقق 
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قادم بالتاأكيد، فالتطبيق باتت له قيمة 
ت�شاوي �أكرب بكثري من قيمة �ل�شفقات 

�لتي تلوح بها غوغل وفي�شبوك 
وم�شتقبله بات و�عدً�.

إيفان شبيغل 
يرفض بيع نفسه للكبار!

يعد إيفان شبيغل من أصغر رجال األعمال الشباب الذين تفوق ثروتهم المليار دوالر، لديه 
سجل واسع في إعداد التطبيقات التكنولوجية، وقد حصل على ثروته هذه من خالل إنشاء 

تطبيق “سناب شات” الذي يتيح المراسلة بين الناس عن طريق مقاطع الفيديو والصور 
بشكل لحظي ومؤقت!.
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1. ستيف جوبز
قليلون ال يعرفون ق�سة �ستيف جوبز 

املوؤ�س�س امل�سارك لـApple، تخرج 
 Homestead جوبز من مدر�سة

الثانوية عام1972  ولكنه يف نهاية 
املطاف ترك الدرا�سة اجلامعية يف 

 .Reed College

عند وفاته عام 2011 بلغت ثروة 
جوبز 11 مليار دوالر، وهو مبلغ جيد 

بالن�سبة ل�سخ�س ال يحمل �سهادة 
جامعية، �سريكه الذكي يف �سركة 

Apple �ستيف وزنياك تقدر ثروته 

ب1 مليار دوالر، هو االآخر مل يكمل 
درا�سته اجلامعية.

2. ريتشارد برانسون
ريت�سارد بران�سون موؤ�س�س جمموعة 

Virgin للت�سجيالت والطريان 

واالت�ساالت وغريها، تقدر ثروته 
ال�سافية بحوايل 5 مليار دوالر، بران�سون 

مل يكمل املرحلة الثانوية، وت�سرب من 
املدر�سة بعمر 16 �سنة، لي�س ذلك فح�سب 

بل كان يعاين من الدي�سليك�سيا، و�سعف 
التح�سيل الدرا�سي.

كل ذلك مل مينعه من النجاح و �سناعة 
ا�سم لنف�سه، حاليًا ي�سدد بران�سون 

على اأهمية التعليم، ويرى اأن املدار�س 
واجلامعات يجب اأن تلعب دورًا اأكرب يف 

دعم وت�سجيع رواد االأعمال.

هل التعليم الرسمي أمر إلزامي؟ هل الشهادة الجامعية ضرورية لتأسيس شركة ناجحة؟
رواد ناجحين 8

لم يتخرجوا 
من الجامعة

يعتقد أغلب األشخاص أن الدراسة وكسب الدرجات العالية والحصول عل وظيفة جيدة هي الطريق الصحيح لتحقيق النجاح، هذه 
المؤهالت لم تعد صيغة مؤكدة لكسب الثروة والنجاح، بالتأكيد إن للتعليم مكانته المهمة ولكن الكثير من رواد األعمال حققوا 

إنجازات عظيمة بدون الحصول على الشهادات العلمية الرسمية.
فيما يلي دراسة لعدة شخصيات تركت أثرها في العالم رغم عدم حصولها على الشهادات العالية، تأمل في هذه الحاالت الفردية 

لتقرر ما إذا كنت بحاجة للجامعة حتى تؤسس مشروعًا ناجحًا.
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3. دايف توماس
مدير وموؤ�س�س اإمرباطورية الوجبات 

Wendy، ترك الدرا�سة الثانوية  's ال�سريعة
 Hobby ليعمل بدوام كامل يف مطعم

House مبدينة فورت واين بوالية اإنديانا، 

تويف توما�س عام 2002 عن عمر 69 
وتقدر ثروته بـ99 مليون دوالر. 

افتتح توما�س اأول مطاعم �سل�سلة 
Wendy عام 1969 عانت ال�سركة  's

من الكثري من ال�سعوبات حتى 
بداأ بالظهور يف مئات االإعالنات 

التلفزيونية، وجنح يف نهاية املطاف 
بك�سب قلوب امل�ساهدين يف كل مكان 

واأ�سبح ا�سمًا ماألوفًا يف ت�سعينيات 
القرن املا�سي.

4. دافيد جرين
تقدر ثروة دافيد جرين ب 6 مليار 
دوالر، ح�سل جرين على ال�سهادة 

الثانوية ولكنه مل يذهب اأبدًا للجامعة، 
 Hobby Lobby موؤ�س�س �سل�سلة متاجر

لبيع االأعمال الفنية امل�سنوعة يدويًا، 
بداأ م�سروعه عام 1970 يف املنزل 
بقر�س قيمته $600 وبحلول عام 

1972 ا�ستطاع افتتاح متجره االأول. 

جرين معروف باأعماله اخلريية، ويتربع 
بن�سف اأرباح �سركته، حتى عام 2012 

تربع مبا يقارب 500 مليون دوالر. 
 

5. الري ايليسون
املدير التنفيذي ال�سابق ل�سركة 

Oracle الري ايلي�سون ترك الدرا�سة 

اجلامعية مرتني، ببلغ �سايف 
ثروته 54 مليار دوالر، بعد بناء 
قواعد بيانات لوكالة املخابرات 

 Softwareاملركزية، اأ�س�س �سركة
  Development Laboratories

مع اثنني من ال�سركاء عام 1977 
لتتحول هذه ال�سركة اإىل اأوراكل عام 

.1982

ترك هذا امللياردير الع�سامي من�سبه 
كمدير تنفيذي ولكنه اليزال رئي�س 

جمل�س االإدارة ورئي�س الق�سم التقني 
يف Oracle ، مل يكن يهدف جلمع املال 

بل بقدر ما كان تواقًا خللق بيئة عمل 
ممتعة.

 6. كيفين روس
رائد االأعمال ال�ساب يف جمال 
االإنرتنت كيفني رو�س، �سارك 

بتاأ�سي�س �سبكة التلفزة عرب 
االنرتنيت Revision3، موقع 

Pownce، و�سركة Milk، ولكنه 

اكت�سب �سهرته ب�سبب م�ساهمته يف 
موقع Digg، التحق بجامعة نيفادا 

يف ال�س فيغا�س وتخ�س�س يف علوم 
الكمبيوتر ولكنه انقطع عن الدرا�سة 

بعد �سنتني.
 رو�س حاليًا مدير تنفيذي لـ 

KHODINKEE وع�سو يف جمل�س 

 KTony Hawk Foundation اإدارة
.Google Ventures وم�ست�سار يف

7. مايكل ديل
مايكل ديل هو بطبيعة احلال 

موؤ�س�س �سركة Dell للكمبيوتر، يقال 
اأن ثروته ال�سافية يبلغ 20 مليار 

دوالر. التحق بجامعة تك�سا�س ولكنه 
ترك الدرا�سة يف نهاية االأمر. بداأ 

بو�سع االأ�سا�س الذي قامت عليه 
�سركة Dell يف غرفته يف ال�سكن 

اجلامعي، حيث حقق بع�س النجاح 
يف بيع التحديثات الأجهزة الكمبيوتر 

ال�سخ�سية، ثم قام ببناء م�سروع 
اأكرب من ذلك بكثري،

يف عام 1992 اأ�سبح ديل اأ�سغر 
مدير تنفيذي موجود على قائمة 

Fortune500  بعمر 27 �سنة.

8. رايتشل راي 
جنمة برامج الطبخ على التلفاز، املوؤلفة 
و�سيدة االأعمال رايت�سل راي، مل تذهب 
للجامعة اأبدًا ومل تتدرب ب�سكل ر�سمي 

على فن الطبخ �سايف ثروتها 60 مليون 
دوالر، وهو مبلغ جيد بالن�سبة ل�سخ�س ال 
ميلك موؤهالت يف املجال الذي يعمل فيه. 

اأطلقت رايت�سل راي برناجمها 
احلواري عام 2006 وقامت بالرتويج 
عن طريق الظهور املتكرر يف برنامج 

اأوبرا وينفري، ف�ساًل عن جمموعة من 
الربامج امل�سهورة االأخرى  

 
األفكار النهائية

املغزى من هذه الق�سة اأن الدرا�سة 

ميكن اأن تكون و�سيلة م�ساعدة اأو عائقًا 
يف طريق النجاح، اإذا ثبت اأن التعليم 

عقبة فاإن اأ�سحاب الروح الريادية 
�سي�سعونه جانبًا وينطلقون يف امل�سار 

الذي يختارونه باأنف�سهم.
 يف الع�سر الراهن هناك طرق عديدة 

لتتعلم وتطور املهارات التي حتتاج 
اإليها لت�سبح رائد اأعمال ناجح، 
التعليم يف املنزل قد يكون خيارا 

جمديًا بالن�سبة للكثريين، وخا�سة اإذا 
كان لديك الرغبة يف التعلم بالوترية 

التي تنا�سبك، اأو اإذا كان لديك اأطفال 
طموحني ولهم تفكري م�ستقل. 

من املمكن اأي�سًا اال�ستفادة من الكتب 
االإلكرتونية والدورات التدريبية 

واملدونات ال�سوتية وامل�سادر العلمية 
املتوفرة حول الكثري من املوا�سيع، والتي 

تعطي اجلميع الفر�سة الإ�سباع رغبتهم 
يف املعرفة ودرا�سة االأمور التي تهمهم.
معظم رواد االأعمال يوافقون على اأن 
املوؤ�س�سات التعليمية ميكن اأن ت�سكل 

دعمًا كبريًا لهم، ولكن امل�سادر 
العلمية اليوم اأف�سل واأكرث انت�سارًا 
من اأي وقت م�سى وخ�سو�سًا عل 

االإنرتنت.
يف عامل اليوم تاأ�سي�س اأو حتى �سراء 

م�سروع على االنرتنيت اأمر يف متناول 
اجلميع تقريبًا، ولكن بالتاأكيد حتويل 

م�سروعك اإىل اإمرباطورية جتارية 
رابحة م�ساألة خمتلفة متاما.
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3. دايف توماس
مدير وموؤ�س�س اإمرباطورية الوجبات 

Wendy، ترك الدرا�سة الثانوية  's ال�سريعة
 Hobby ليعمل بدوام كامل يف مطعم

House مبدينة فورت واين بوالية اإنديانا، 

تويف توما�س عام 2002 عن عمر 69 
وتقدر ثروته بـ99 مليون دوالر. 

افتتح توما�س اأول مطاعم �سل�سلة 
Wendy عام 1969 عانت ال�سركة  's

من الكثري من ال�سعوبات حتى 
بداأ بالظهور يف مئات االإعالنات 

التلفزيونية، وجنح يف نهاية املطاف 
بك�سب قلوب امل�ساهدين يف كل مكان 

واأ�سبح ا�سمًا ماألوفًا يف ت�سعينيات 
القرن املا�سي.

4. دافيد جرين
تقدر ثروة دافيد جرين ب 6 مليار 
دوالر، ح�سل جرين على ال�سهادة 

الثانوية ولكنه مل يذهب اأبدًا للجامعة، 
 Hobby Lobby موؤ�س�س �سل�سلة متاجر

لبيع االأعمال الفنية امل�سنوعة يدويًا، 
بداأ م�سروعه عام 1970 يف املنزل 
بقر�س قيمته $600 وبحلول عام 

1972 ا�ستطاع افتتاح متجره االأول. 

جرين معروف باأعماله اخلريية، ويتربع 
بن�سف اأرباح �سركته، حتى عام 2012 

تربع مبا يقارب 500 مليون دوالر. 
 

5. الري ايليسون
املدير التنفيذي ال�سابق ل�سركة 

Oracle الري ايلي�سون ترك الدرا�سة 

اجلامعية مرتني، ببلغ �سايف 
ثروته 54 مليار دوالر، بعد بناء 
قواعد بيانات لوكالة املخابرات 

 Softwareاملركزية، اأ�س�س �سركة
  Development Laboratories

مع اثنني من ال�سركاء عام 1977 
لتتحول هذه ال�سركة اإىل اأوراكل عام 

.1982

ترك هذا امللياردير الع�سامي من�سبه 
كمدير تنفيذي ولكنه اليزال رئي�س 

جمل�س االإدارة ورئي�س الق�سم التقني 
يف Oracle ، مل يكن يهدف جلمع املال 

بل بقدر ما كان تواقًا خللق بيئة عمل 
ممتعة.

 6. كيفين روس
رائد االأعمال ال�ساب يف جمال 
االإنرتنت كيفني رو�س، �سارك 

بتاأ�سي�س �سبكة التلفزة عرب 
االنرتنيت Revision3، موقع 

Pownce، و�سركة Milk، ولكنه 

اكت�سب �سهرته ب�سبب م�ساهمته يف 
موقع Digg، التحق بجامعة نيفادا 

يف ال�س فيغا�س وتخ�س�س يف علوم 
الكمبيوتر ولكنه انقطع عن الدرا�سة 

بعد �سنتني.
 رو�س حاليًا مدير تنفيذي لـ 

KHODINKEE وع�سو يف جمل�س 

 KTony Hawk Foundation اإدارة
.Google Ventures وم�ست�سار يف

7. مايكل ديل
مايكل ديل هو بطبيعة احلال 

موؤ�س�س �سركة Dell للكمبيوتر، يقال 
اأن ثروته ال�سافية يبلغ 20 مليار 

دوالر. التحق بجامعة تك�سا�س ولكنه 
ترك الدرا�سة يف نهاية االأمر. بداأ 

بو�سع االأ�سا�س الذي قامت عليه 
�سركة Dell يف غرفته يف ال�سكن 

اجلامعي، حيث حقق بع�س النجاح 
يف بيع التحديثات الأجهزة الكمبيوتر 

ال�سخ�سية، ثم قام ببناء م�سروع 
اأكرب من ذلك بكثري،

يف عام 1992 اأ�سبح ديل اأ�سغر 
مدير تنفيذي موجود على قائمة 

Fortune500  بعمر 27 �سنة.

8. رايتشل راي 
جنمة برامج الطبخ على التلفاز، املوؤلفة 
و�سيدة االأعمال رايت�سل راي، مل تذهب 
للجامعة اأبدًا ومل تتدرب ب�سكل ر�سمي 

على فن الطبخ �سايف ثروتها 60 مليون 
دوالر، وهو مبلغ جيد بالن�سبة ل�سخ�س ال 
ميلك موؤهالت يف املجال الذي يعمل فيه. 

اأطلقت رايت�سل راي برناجمها 
احلواري عام 2006 وقامت بالرتويج 
عن طريق الظهور املتكرر يف برنامج 

اأوبرا وينفري، ف�ساًل عن جمموعة من 
الربامج امل�سهورة االأخرى  

 
األفكار النهائية

املغزى من هذه الق�سة اأن الدرا�سة 

ميكن اأن تكون و�سيلة م�ساعدة اأو عائقًا 
يف طريق النجاح، اإذا ثبت اأن التعليم 

عقبة فاإن اأ�سحاب الروح الريادية 
�سي�سعونه جانبًا وينطلقون يف امل�سار 

الذي يختارونه باأنف�سهم.
 يف الع�سر الراهن هناك طرق عديدة 

لتتعلم وتطور املهارات التي حتتاج 
اإليها لت�سبح رائد اأعمال ناجح، 
التعليم يف املنزل قد يكون خيارا 

جمديًا بالن�سبة للكثريين، وخا�سة اإذا 
كان لديك الرغبة يف التعلم بالوترية 

التي تنا�سبك، اأو اإذا كان لديك اأطفال 
طموحني ولهم تفكري م�ستقل. 

من املمكن اأي�سًا اال�ستفادة من الكتب 
االإلكرتونية والدورات التدريبية 

واملدونات ال�سوتية وامل�سادر العلمية 
املتوفرة حول الكثري من املوا�سيع، والتي 

تعطي اجلميع الفر�سة الإ�سباع رغبتهم 
يف املعرفة ودرا�سة االأمور التي تهمهم.
معظم رواد االأعمال يوافقون على اأن 
املوؤ�س�سات التعليمية ميكن اأن ت�سكل 

دعمًا كبريًا لهم، ولكن امل�سادر 
العلمية اليوم اأف�سل واأكرث انت�سارًا 
من اأي وقت م�سى وخ�سو�سًا عل 

االإنرتنت.
يف عامل اليوم تاأ�سي�س اأو حتى �سراء 

م�سروع على االنرتنيت اأمر يف متناول 
اجلميع تقريبًا، ولكن بالتاأكيد حتويل 

م�سروعك اإىل اإمرباطورية جتارية 
رابحة م�ساألة خمتلفة متاما.
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الفنان منري ال�شعراين هو خطاط وفنان 
م�شهور يف جمال فن اخلط العربي، ولد 

يف �شوريا عام 1952، وتخرج من كلية 
الفنون اجلميلة يف دم�شق عام 1977،  

له عدة كتابات يف النقد الفني والفن 
العربي الإ�شالمي، يعمل ويعي�ش حاليًا 

ما بني �شوريا وبريوت والقاهرة متفرغًا 
لالبداع الفني.

تاأثر ال�شعراين بفن اأ�شتاذه كبري 
خطاطي ال�شام الفنان بدوي الديراين، 

الذي تتلمذ على يده، كما در�ش 
ال�شعراين خ�شائ�ش كل نوع من 

اأنواع اخلطوط التي ر�شم بها لوحاته، 
وعدل يف ن�شبها معيدًا �شياغتها بنائيًا 

وتركيبيًا مبنطق حداثي.

فلسفة الشعراني
يوؤمن ال�شعراين باأن اخلط العربي فن 

ميلك كل مقومات التطور واحلداثة، 
ولي�ش كما يقول بع�ش الفنانني باأنه و�شل 

اإىل ذروته فهذا يعني انحداره ومن 
ثم موته، ومن خالل بحثه يف املراجع 

وامل�شادر والكتب ودرا�شته لآلف ال�شور 
لالآثار اخلطية املوثقة، اكت�شف طريَقه 
اإىل اخلط العربي املعا�شر الذي يتميز 

به انتاجه الفني.
 ومتكن الفنان من نقل �شمات اخلط 

العربي من حمدودية املـوروث اجلمايل 
اإىل احلداثة واملعا�شرة، وا�شتطاع تطويع 

احلروف لتتنا�شب مع ال�شكل الذي يدور 
حوله املعنى، فا�شتطاع اجناز لوحاته 

اخلّطية معتمدًا على الأ�ش�ش اجلمالية 
الر�شينة وح�شب، وحمرتمًا اخل�شائ�ش 

اجلمالية اجلوهرية للخط العربي.

 استلهام المعاصرة
اختار ال�شعراين اأنواعًا تقليدية من 

اخلطوط العربية من اأجل العمل 
عليها، كما يف خطوط: »جلي الثلث، 
والن�شتعليق، والديواين«، وم�شتعيدًا 

اخلطوط القدمية جدًا، كما يف منوذج 
اخلط الكويف امل�شرقي، وم�شتكماًل 

حـروف اخلط ال�شنبلي والني�شابوري، 

اللذان مل تتوافر منهما اإل حروفًا 
مفردة، ف�شمم عدة خطوط جديدة  

مميزة واأنتج منها لوحات خطـية حديثة 
غاية يف اجلمال والتفرد.

وهكذا اأي�شًا فعل مع اخلط املغربي، 
الذي كان ُيوؤدى ر�شمه ب�شكل ُمر�َشل، اإذ 

تختلف اأ�شكاله بني ر�شم فنان واآخر، 
ومت هذا التطوير من خالل درا�شة 

مقارنة قام بها ال�شعراين، و�شوًل اإىل 
ال�شمات اجلمالية اجلامعة لهذا اخلط، 
كما �شمم منــه خطًا جديدًا يرتكز على 
ه خط هند�شي، يقوم  هذه ال�شمات، لكنَّ
على العـالقة بني التدوير وال�شتقامة، 

واحلقيقة اأن اأهمية العمل احلداثي 

على احلروف يرتبط باملعاين الروحية 
العالية، التي توحي بها اجلمل متنوعة 

الروافد التي يختارها للوحاته .
فنجده ي�شتثمر يف لوحاته ال�شعر 

العربي القدمي واحلديث، و�شذرات 
الت�شوف، والأقوال الدينية، والأمثال 
ال�شائرة، وحتولت جتربته الطويلة مع 

اخلط اإىل �شداقة خ�شبة جتاوزت 
احلروف والكلمات اإىل اللغة واملعجم، 

واإىل التاريخ الذي راكمه احلرف 
العربي منذ اأن كان بال نقاط، ومنذ 
اأن ارتبطت اخلطوط العربية ذاتها 

بالتو�شية والت�شجري والزخرفة 
والتزويق.

شهرة وانتشار
يتمتع منري ال�شعراين  ب�شهرة وا�شعة 
لي�ش فقط على م�شتوى العامل العربي 

، واأعماله مقتناة �شمن جمموعات 
خا�شة يف عدة دول من ال�شرق للغرب 

منها �شورية، الأردن، لبنان، م�شر، 
تون�ش، اجلزائر، املغرب، البحرين، 

دولة الإمارات العربية، الكويت، 
�شوي�شرا، فرن�شا، اأملانيا، بلجيكا، 

اإيطاليا، هولندا، يوغو�شالفيا، 
ماليزيا، قطر، اإ�شبانيا، الهند، كندا، 

اأمريكا، بريطانيا.
كما تتواجد اأعمال ال�شعراين يف عدة 

موؤ�ش�شات ومتاحف عربية وعاملية 

مهمة، مثل »متحف رايتربغ« يف 
�شوي�شرا، و«املتحف الربيطاين« يف 
اململكة املتحدة، و«متحف ال�شارقة 

للفنون« يف الإمارات، و«متحف اأحمد 
�شوقي« يف القاهرة، ويوجد له عدة 

كتابات نقدية يف 
�شارك ال�شعراين ما بني -1985 2010 

يف عدة معار�ش عربّية ودولّية م�شرتكة، 
كما اأقام معار�ش فردية كثرية منذ 

عام 1987 يف العديد من عوا�شم 
ومدن العامل منها لندن و زيورخ يف 
�شوي�شرا، برلني، مر�شيليا،دم�شق،  
تون�ش، املغرب،القاهرة، ابو ظبي، 

دبي، م�شقط، املنامة وعّمان وغريها 
من الدول ا�شافة ملعر�ش متجول دائم 
يف امريكا، وكان اأخر معار�شه ابريل 

2015  بجالريي ارت �شبي�ش يف اإمارة 

دبي. 

�شدر لأعمال الفنان وحول جتربته 
البداعية عدد من الكتب،  وقدم 

نقاد عرب قراءات باللغتني العربية 
والفرن�شية ت�شاحبت مع كتبه 

امل�شورة، منهم الفنان والناقد 
ال�شوري يو�شف عبدلكي، علي اللواتي، 

والفنان امل�شري ح�شني بيكار.

الفنان منير الشعرانى
نقل الخط العربي إلى المعاصرة

يُعترب الفنان منير الشعراني، واحدًا من أبرز الفنانين الذين اشتغلوا على الخط العربي، وأخرجوه من 
دائرة التقليد والنمطية إلى أفاق مستحدثة، ونجح في توظيف األشكال التجريدية والجمالية للخطوط، 

والخروج بلوحات فنية معاصرة، مشغولة بتراكم زمني وبصري، وقدرة عالية على البناء الهندسي.
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الفنان منري ال�شعراين هو خطاط وفنان 
م�شهور يف جمال فن اخلط العربي، ولد 

يف �شوريا عام 1952، وتخرج من كلية 
الفنون اجلميلة يف دم�شق عام 1977،  

له عدة كتابات يف النقد الفني والفن 
العربي الإ�شالمي، يعمل ويعي�ش حاليًا 

ما بني �شوريا وبريوت والقاهرة متفرغًا 
لالبداع الفني.

تاأثر ال�شعراين بفن اأ�شتاذه كبري 
خطاطي ال�شام الفنان بدوي الديراين، 

الذي تتلمذ على يده، كما در�ش 
ال�شعراين خ�شائ�ش كل نوع من 

اأنواع اخلطوط التي ر�شم بها لوحاته، 
وعدل يف ن�شبها معيدًا �شياغتها بنائيًا 

وتركيبيًا مبنطق حداثي.

فلسفة الشعراني
يوؤمن ال�شعراين باأن اخلط العربي فن 

ميلك كل مقومات التطور واحلداثة، 
ولي�ش كما يقول بع�ش الفنانني باأنه و�شل 

اإىل ذروته فهذا يعني انحداره ومن 
ثم موته، ومن خالل بحثه يف املراجع 

وامل�شادر والكتب ودرا�شته لآلف ال�شور 
لالآثار اخلطية املوثقة، اكت�شف طريَقه 
اإىل اخلط العربي املعا�شر الذي يتميز 

به انتاجه الفني.
 ومتكن الفنان من نقل �شمات اخلط 

العربي من حمدودية املـوروث اجلمايل 
اإىل احلداثة واملعا�شرة، وا�شتطاع تطويع 

احلروف لتتنا�شب مع ال�شكل الذي يدور 
حوله املعنى، فا�شتطاع اجناز لوحاته 

اخلّطية معتمدًا على الأ�ش�ش اجلمالية 
الر�شينة وح�شب، وحمرتمًا اخل�شائ�ش 

اجلمالية اجلوهرية للخط العربي.

 استلهام المعاصرة
اختار ال�شعراين اأنواعًا تقليدية من 

اخلطوط العربية من اأجل العمل 
عليها، كما يف خطوط: »جلي الثلث، 
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حـروف اخلط ال�شنبلي والني�شابوري، 
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العالية، التي توحي بها اجلمل متنوعة 
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كتابات نقدية يف 
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ومدن العامل منها لندن و زيورخ يف 
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2015  بجالريي ارت �شبي�ش يف اإمارة 

دبي. 

�شدر لأعمال الفنان وحول جتربته 
البداعية عدد من الكتب،  وقدم 

نقاد عرب قراءات باللغتني العربية 
والفرن�شية ت�شاحبت مع كتبه 

امل�شورة، منهم الفنان والناقد 
ال�شوري يو�شف عبدلكي، علي اللواتي، 

والفنان امل�شري ح�شني بيكار.

الفنان منير الشعرانى
نقل الخط العربي إلى المعاصرة

يُعترب الفنان منير الشعراني، واحدًا من أبرز الفنانين الذين اشتغلوا على الخط العربي، وأخرجوه من 
دائرة التقليد والنمطية إلى أفاق مستحدثة، ونجح في توظيف األشكال التجريدية والجمالية للخطوط، 

والخروج بلوحات فنية معاصرة، مشغولة بتراكم زمني وبصري، وقدرة عالية على البناء الهندسي.
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يف عام 2015، افُتتح فندق فور�سيزونز 
خليج البحرين كاأول من�ساأة فندقية 

للعالمة التجارية العاملية لل�سيافة 
الفاخرة يف مملكة البحرين.

 كما اأ�سافت املجموعة يف نف�س العام 
فندقها الثاين يف فرن�سا مع اإ�سناد 

اإدارة فندق جراند هوتل دو كاب فريا 
التاريخي اإليها.

 وبحلول نهاية هذا العام، �ستقوم 
املجموعة باإ�سافة ثالث وجهات اأخرى 
لقائمة رغبات امل�سافرين العامليني، من 
خالل اإطالق فندق فور�سيزونز �سيول، 

وفندق فور�سيزونز الدار البي�ساء، 
وفندق فور�سيزونز هوتل كازا مدينة 
بوغوتا، وهو اأول فندقيها يف املدينة.

فنادق ومنتجعات 2016
من املقرر اأن يتميز كل من فنادق 

ومنتجعات فور�سيزونز اجلديدة بطابع 
فريد من نوعه لتمنح ال�سيوف �سعورًا 

كما لو كانوا يف املنزل، وت�سمل الفنادق 
واملنتجعات اجلديدة التي �سيتم 

افتتاحها خالل العام املقبل عدة دول 

وعوا�سم مميزة وهي:

فندق فورسيزونز 
أبوظبي

من الفنادق التي �سيتم افتتاحها فندق 
فور�سيزونز يف العا�سمة الإماراتي 

اأبوظبي، و�سي�سم 200الفندق اجلديد 
غرفة فندقية ويقام يف جزيرة املارية، 

يف قلب منطقة الأعمال املركزية 
اجلديدة. ويقام مبنى الفندق اجلديد 

املذهل على امتداد الواجهة البحرية 
ال�ساحرة املتاخمة ملجمع �ساحة �سوق 

اأبوظبي العاملي اجلديد، املقر اجلديد 
ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية. ويوفر 

الفندق جمموعة من اأرقى املرافق، 
مبا يف ذلك مطعم �سيكاغو الذي 

يقدم اأ�سهى اأطباق ال�ستيك ويتميز 
بت�سميمه الرائع، ومقهى لتناول 

اأ�سهى الكوكتيالت، واملطعم املفتوح 
على امل�سبح الذي يوفر اإطاللة اأّخاذة 
على اخلليج، بالإ�سافة اإىل جمموعة 
وا�سعة من خيارات الطعام وال�سراب 

بالفندق. كما �سي�سم الفندق اأي�سًا 
124 �سقة فندقية خا�سة متكاملة 

اخلدمات.  

منتجع فورسيزونز دبي
دخلت العالمة التجارية فور�سيزونز 

اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة 
من خالل منتجعها ال�ساطئي يف دبي 

قبل اأقل من عام، و�ستفتتح فندقها 
الثاين يف الإمارة يف العام املقبل من 

خالل فندق فور�سيزونز مركز دبي 
املايل العاملي، الذي �سي�سم 106 
غرف و�سيقام على م�ساحة 100 

فدان )45 هكتار( يف و�سط منطقة 
الأعمال باملدينة. و�سيحتوي الفندق 
على مقهى مفتوح يف الطابق الثامن 
باإطاللة خالبة على برج خليفة، مع 

توفري غرفة ال�سيجار للتدخني يف طابق 
امليزانني، اإىل جانب خيارات الطعام 
وال�سراب املتنوعة، ف�ساًل عن امل�سبح 
املفتوح واحلديقة على �سطح الفندق 

اللذان �سيوفران واحة هادئة للرتحيب 

بال�سيوف يف هذه املدينة الناب�سة 
باحلياة. ويجري العمل يف الت�ساميم 
الداخلية للفندق بلم�سات من تيهاين 

ديزاين.

فندق فورسيزونز 
الكويت

�ستفتتح العالمة التجارية اأول 
فنادقها يف الكويت من خالل تد�سني 

فندق فور�سيزونز الكويت يف برج 
ال�سايع يف منطقة الأعمال املركزية، 

املوؤلف من 263 غرفة. و�سيقدم 
الفندق مفاهيم مميزة للطعام 

وال�سراب الفاخر من خالل خم�سة 
خيارات متنوعة، من بينها مطعمه 

الإيطايل الذي �سي�سم ثالثة اأفران 
تعمل باحلطب وكذلك مطعم اآ�سيوي 

يوفر خمتلف النكهات من جميع 
املطابخ الآ�سيوية، و�سيوفر املطعمان 

مناطق مفتوحة لتناول الطعام يف 
الهواء الطلق يف طابق البنتهاو�س. 

كما �سي�ستمل الفندق، الذي مت 

فورسيزونز
تفتتح فنادق ومنتجعات 

جديدة في 2016
تواصل مجموعة فورسيزونز توسيع انتشارها العالمي 

وترسيخ مكانتها باعتبارها العالمة التجارية العالمية للضيافة 
الفاخرة، إذ تدشن 12 فندقًا ومنتجعًا جديدًا في نهاية العام 

2015 وفي العام 2016، بما في ذلك افتتاح أولى منشآتها 
الفندقية في العديد من األسواق الجديدة. 
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ت�سميمه الداخلي من قبل يابو 
بو�سيلبريغ، على م�سبح داخلي مذهل 

يف جممع ال�سبا واللياقة البدنية 
امل�سمم بلم�سات فنية رائعة. 

فندق بوغوتا، 
كولومبيا 

 ي�سم فندق فور�سيزونز بوغوتا، 
الفندق الثاين الذي ت�سيفه 

العالمة التجارية اإىل حمفظتها 
لل�سيافة يف اأمريكا اجلنوبية، 64 

غرفة، و�سيوفر مفهومًا جديدًا 
للطعام من خالل تقدمي مطعم 

ياباين جديد، �سيمثل اإ�سافة قّيمة 
للمدينة التي حتظى باهتمام دويل 

متزايد كوجهة جاذبة للذواقة.
 كما جتتذب بوغوتا اأي�سًا جياًل 

جديدًا من م�ستك�سفي الثقافة 
الراغبون يف التعرف اإىل تاريخها 

الغني وامل�سهد الفني املعا�سر 
املزدهر بها، ف�ساًل عن زيارة 

مزاراتها املذهلة، خا�سًة مع 
امتالكها لنحو 5،200 من 

احلدائق واجلبال املحيطة بها. 

فندق في كيوتو، 
اليابان 

�سيمثل فندق فور�سيزونز كيوتو، 
الذي ي�سم 124 غرفة، ثاين فنادق 

املجموعة يف اليابان، و�سيقع يف 
حي هيجا�سياما-كو التاريخي يف 

املدينة، على مقربة من متحف 
كيوتو الوطني والكثري من املواقع 

الرتاثية، مثل �سريح تويوكوين 
ومعبد كيوميزو.

 و�سيتم عر�س مل�سات جمالية 
للفنانني املحليني يف جميع ديكورات 

الفندق الع�سرية امل�ستوحاة من 
التقاليد اليابانية الأ�سيلة. و�سي�سم 
الفندق �سبا ومركزًا للياقة البدنية 

مع م�سبح واأربعة خيارات متنوعة 
للطعام وال�سراب. و�سي�ستمل الفندق 

اأي�سًا على 57 �سقة فندقية خا�سة 
من فور�سيزونز. 

فندق مدينة نيويورك، 
يقع فندق فور�سيزونز نيويورك داون 
تاون يف قلب مانهاتن ال�ُسفلى يف حي 

تريبيكا وعلى مقربة من مركز التجارة 
العاملي اجلديد و«وول �سرتيت« وحي 

�سوهو الع�سري، وي�سم 185 غرفة 
ويوفر مع فندق ميد تاون ال�سهري، 

التابع للمجموعة اأي�سًا، للم�سافرين 
خيارين متميزين يف مدينة نيويورك. 
و�سي�سم املبنى، الذي �سممته �سركة 

روبرت اأيه اإم �سترين للهند�سة 
املعمارية و�سمم من الداخل من قبل 

يابو بو�سيلبريغ، مركزًا ح�سريًا لل�سبا 
واللياقة البدنية وم�ساحات للفعاليات 
باإ�ساءة طبيعية، ومطعمًا ومقهى يف 

الطابق الأر�سي على ال�سارع �سيتم 
الإعالن عنه قريبًا، ف�ساًل عن 157 

�سقة فندقية خا�سة.

منتجع خامس في 
أواهو، هاواي

تطلق العالمة التجارية لفور�سيزونز 
منتجعها اخلام�س املرتقب �سمن 

جمموعة فنادق ومنتجعات فور�سيزونز 

يف هاواي، احلائزة على جوائز دولية 
مرموقة، واأوىل منتجعاتها يف اأواهو، 

منتجع فور�سيزونز اأواهو يف كو اأولينا، 
املوؤلف من 358 غرفة.

يف موقع متميز على �ساطئ البحر يف 
ال�ساحل الغربي باجلزيرة، مع توفريه 
�سهولة الو�سول اإىل املرافق الرتفيهية 

والتاريخية ومراكز الت�سوق. 
وي�سم املنتجع �سواطئ وم�سابح 

متعددة، ويقت�سر الدخول اإىل بع�سها 
على البالغني فقط، و�سبا متعدد 

امل�ستويات ومركزًا �سحيًا، بالإ�سافة 

اإىل ملعب التن�س والريا�سات املائية، 
اإىل جانب اإتاحة الدخول اإىل نادي 
كو اأولينا للغولف. وتت�سع م�ساحات 

الفعاليات ل�ست�سافة ما ي�سل اإىل 900 
�سيف. و�سي�سهم الت�سميم اجلديد من 
قبل فيلبوت�س اإنرتيورز يف تعزيز فخامة 

املبنى الأ�سلي الذي �سممه املهند�س 
املعماري اإدوارد كيلينغ�سوورث.

فندق في 
سورفسيدي، فلوريدا

ي�ساهم فندق فور�سيزونز ذا �سريف 

كلوب، املوؤلف من 77 غرفة ح�سرية، 
يف اإحياء ذا �سريف كلوب ال�سهري على 

طريقة فور�سيزونز، و�سيمثل الفندق 
الرابع للعالمة التجارية يف ولية 

فلوريدا امل�سرقة.
و�سيوفر الفندق، املقام على م�ساحة 
9 اأفدنة )3،6 هكتار( ب�ساطئ ميتد 
مل�سافة 965 قدمًا )300 مرت( على 

املحيط الأطل�سي، اأكرث من 40 كوخًا 
�ساطئيًا بني احلدائق واأربعة من 

امل�سابح. وتتوىل �سركة ريت�سارد ماير 
اآند بارترنز مهام ت�سميم الفندق 

وال�سقق الفندقية اخلا�سة البالغ 
عددها 150 �سقة.

فندق فورسيزونز 
تيانجين، الصين 

انطالقًا من اإدراكها لالأهمية 
ال�سرتاتيجية املتوا�سلة لل�سني ك�سوق 
رئي�سية لت�سدير واجتذاب ال�سائحني، 

تطلق املجموعة فندق فور�سيزونز 
تياجنني ب�سعة 259 غرفة ليكون الفندق 

التا�سع الذي يحمل العالمة التجارية 
العاملية الرائدة لل�سيافة الفاخرة يف 

ال�سني. و�سيقام الفندق كجزء من 
جممع متعدد ال�ستخدامات ي�سم برجًا 

اإداريًا ومتاجر جتزئة، ويقع الفندق 
على م�سافة �سري قريبة من �سارع 

ناجنينغ، الطريق الرئي�سي بني ال�سرق 
والغرب يف املدينة، و�سارع وبينغيانغ، 
منطقة الت�سوق الرئي�سية يف املدينة. 

و�سيوفر الفندق ثالثة خيارات للطعام 
وال�سراب ومرفقًا لل�سبا واللياقة البدنية 
مع م�سبح، و�سيكون اأول فنادق جمموعة 

فور�سيزونز يف رابع اأكرب مدينة يف 
ال�سني من حيث عدد ال�سكان.
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ت�سميمه الداخلي من قبل يابو 
بو�سيلبريغ، على م�سبح داخلي مذهل 

يف جممع ال�سبا واللياقة البدنية 
امل�سمم بلم�سات فنية رائعة. 

فندق بوغوتا، 
كولومبيا 

 ي�سم فندق فور�سيزونز بوغوتا، 
الفندق الثاين الذي ت�سيفه 

العالمة التجارية اإىل حمفظتها 
لل�سيافة يف اأمريكا اجلنوبية، 64 

غرفة، و�سيوفر مفهومًا جديدًا 
للطعام من خالل تقدمي مطعم 

ياباين جديد، �سيمثل اإ�سافة قّيمة 
للمدينة التي حتظى باهتمام دويل 

متزايد كوجهة جاذبة للذواقة.
 كما جتتذب بوغوتا اأي�سًا جياًل 

جديدًا من م�ستك�سفي الثقافة 
الراغبون يف التعرف اإىل تاريخها 

الغني وامل�سهد الفني املعا�سر 
املزدهر بها، ف�ساًل عن زيارة 

مزاراتها املذهلة، خا�سًة مع 
امتالكها لنحو 5،200 من 

احلدائق واجلبال املحيطة بها. 

فندق في كيوتو، 
اليابان 

�سيمثل فندق فور�سيزونز كيوتو، 
الذي ي�سم 124 غرفة، ثاين فنادق 

املجموعة يف اليابان، و�سيقع يف 
حي هيجا�سياما-كو التاريخي يف 

املدينة، على مقربة من متحف 
كيوتو الوطني والكثري من املواقع 

الرتاثية، مثل �سريح تويوكوين 
ومعبد كيوميزو.

 و�سيتم عر�س مل�سات جمالية 
للفنانني املحليني يف جميع ديكورات 

الفندق الع�سرية امل�ستوحاة من 
التقاليد اليابانية الأ�سيلة. و�سي�سم 
الفندق �سبا ومركزًا للياقة البدنية 

مع م�سبح واأربعة خيارات متنوعة 
للطعام وال�سراب. و�سي�ستمل الفندق 

اأي�سًا على 57 �سقة فندقية خا�سة 
من فور�سيزونز. 

فندق مدينة نيويورك، 
يقع فندق فور�سيزونز نيويورك داون 
تاون يف قلب مانهاتن ال�ُسفلى يف حي 

تريبيكا وعلى مقربة من مركز التجارة 
العاملي اجلديد و«وول �سرتيت« وحي 

�سوهو الع�سري، وي�سم 185 غرفة 
ويوفر مع فندق ميد تاون ال�سهري، 

التابع للمجموعة اأي�سًا، للم�سافرين 
خيارين متميزين يف مدينة نيويورك. 
و�سي�سم املبنى، الذي �سممته �سركة 

روبرت اأيه اإم �سترين للهند�سة 
املعمارية و�سمم من الداخل من قبل 

يابو بو�سيلبريغ، مركزًا ح�سريًا لل�سبا 
واللياقة البدنية وم�ساحات للفعاليات 
باإ�ساءة طبيعية، ومطعمًا ومقهى يف 

الطابق الأر�سي على ال�سارع �سيتم 
الإعالن عنه قريبًا، ف�ساًل عن 157 

�سقة فندقية خا�سة.

منتجع خامس في 
أواهو، هاواي

تطلق العالمة التجارية لفور�سيزونز 
منتجعها اخلام�س املرتقب �سمن 

جمموعة فنادق ومنتجعات فور�سيزونز 

يف هاواي، احلائزة على جوائز دولية 
مرموقة، واأوىل منتجعاتها يف اأواهو، 

منتجع فور�سيزونز اأواهو يف كو اأولينا، 
املوؤلف من 358 غرفة.

يف موقع متميز على �ساطئ البحر يف 
ال�ساحل الغربي باجلزيرة، مع توفريه 
�سهولة الو�سول اإىل املرافق الرتفيهية 

والتاريخية ومراكز الت�سوق. 
وي�سم املنتجع �سواطئ وم�سابح 

متعددة، ويقت�سر الدخول اإىل بع�سها 
على البالغني فقط، و�سبا متعدد 

امل�ستويات ومركزًا �سحيًا، بالإ�سافة 

اإىل ملعب التن�س والريا�سات املائية، 
اإىل جانب اإتاحة الدخول اإىل نادي 
كو اأولينا للغولف. وتت�سع م�ساحات 

الفعاليات ل�ست�سافة ما ي�سل اإىل 900 
�سيف. و�سي�سهم الت�سميم اجلديد من 
قبل فيلبوت�س اإنرتيورز يف تعزيز فخامة 

املبنى الأ�سلي الذي �سممه املهند�س 
املعماري اإدوارد كيلينغ�سوورث.

فندق في 
سورفسيدي، فلوريدا

ي�ساهم فندق فور�سيزونز ذا �سريف 

كلوب، املوؤلف من 77 غرفة ح�سرية، 
يف اإحياء ذا �سريف كلوب ال�سهري على 

طريقة فور�سيزونز، و�سيمثل الفندق 
الرابع للعالمة التجارية يف ولية 

فلوريدا امل�سرقة.
و�سيوفر الفندق، املقام على م�ساحة 
9 اأفدنة )3،6 هكتار( ب�ساطئ ميتد 
مل�سافة 965 قدمًا )300 مرت( على 

املحيط الأطل�سي، اأكرث من 40 كوخًا 
�ساطئيًا بني احلدائق واأربعة من 

امل�سابح. وتتوىل �سركة ريت�سارد ماير 
اآند بارترنز مهام ت�سميم الفندق 

وال�سقق الفندقية اخلا�سة البالغ 
عددها 150 �سقة.

فندق فورسيزونز 
تيانجين، الصين 

انطالقًا من اإدراكها لالأهمية 
ال�سرتاتيجية املتوا�سلة لل�سني ك�سوق 
رئي�سية لت�سدير واجتذاب ال�سائحني، 

تطلق املجموعة فندق فور�سيزونز 
تياجنني ب�سعة 259 غرفة ليكون الفندق 

التا�سع الذي يحمل العالمة التجارية 
العاملية الرائدة لل�سيافة الفاخرة يف 

ال�سني. و�سيقام الفندق كجزء من 
جممع متعدد ال�ستخدامات ي�سم برجًا 

اإداريًا ومتاجر جتزئة، ويقع الفندق 
على م�سافة �سري قريبة من �سارع 

ناجنينغ، الطريق الرئي�سي بني ال�سرق 
والغرب يف املدينة، و�سارع وبينغيانغ، 
منطقة الت�سوق الرئي�سية يف املدينة. 

و�سيوفر الفندق ثالثة خيارات للطعام 
وال�سراب ومرفقًا لل�سبا واللياقة البدنية 
مع م�سبح، و�سيكون اأول فنادق جمموعة 

فور�سيزونز يف رابع اأكرب مدينة يف 
ال�سني من حيث عدد ال�سكان.
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بالتاأكيد �ستكون هذه الن�سخة العالية 
الفخامة من رجن روفر مناف�سة �سر�سة 
لل�سيارات الفاخرة من بنتلي بينتايجا 

ورولز روي�س كولينان ومازيراتي 
ليفانتي، و�ستكون على قمة طراز 
ال�سيارات لتليق بعمالء مميزين 
لل�سركة الربيطانية، اإ�سافة اإىل 

امتالكها  خيارات مميزة من الطالء 
اخلارجي وت�سميم داخلي فريد من 

نوعه.

أناقة منقطعة النظير 
الأناقة هي �سمة متاأ�سلة يف رجن روڤر 
بت�سميمها الأنيق واجلميل، امل�سمم 

بدقة ليمنح احلماية والإح�سا�س 
بالراحة والهدوء والرفاهية، اإ�سافة 
اإىل جمموعة من التقنيات املتقدمة 

تقدم اأداًء فائقًا مهما كانت الت�ساري�س 
اأو الظروف.

وقد مت ت�سميم رجن روڤر لتكون �سيارة 
لند روڤر الأكرث تطورًا والأكرث قدرة 

على الإطالق. اإنها اأول �سيارة دفع 
رباعي يف العامل تتميز بهيكل كامل 

للج�سم من الألومنيوم، هذا بالإ�سافة 
اإىل نظام التعليق احلديث خفيف 

الوزن، كما متلك ال�سيارة رينج روڤر 
قدرة هائلة وحتكًما ونعومة على الطرق 

املعّبدة.
ومتنح املق�سورة الداخلية لل�سيارة 
رجن روڤر �سعوًرا بالهدوء والراحة 

مة بجمال  والفخامة. فهي ُم�سمَّ
وعناية، وي�سم الكون�سول الأو�سط 
الوا�سع عنا�سر التحكم الرئي�سية 

بحيث تكون يف متناول اليد، الأ�سطح 

النقية واجللد الناعم الطري وق�سرات 
الزينة اخل�سبية والأ�سطح امل�سقولة 

الالمعة جتعل كل ما حولك يبدو 
مريًحا وع�سرًيا.

مقصورة فاخرة ومريحة 
لقد مت ت�سميم ال�سيارة رينج روڤر 

ذات قاعدة العجالت الطويلة لتبدو 
مثل ال�سيارة ذات قاعدة العجالت 

القيا�سية لتوفر الراحة وال�سرتخاء 
اأثناء القيادة. ولكن بف�سل الطول 
الإ�سايف البالغ 186 مم يف �سف 

اجللو�س الثاين، ي�ستطيع الركاب يف 
اخللف ال�ستمتاع مب�ستوى ل مثيل 

له من الراحة. كما اأن اجللد الناعم 
والطري وق�سرات الزينة والأ�سطح 

امل�سقولة الناعمة تعطي �سعوًرا 

بال�سفاء والهدوء.
فقد مت تزيني املق�سورة الداخلية 

ل�سيارة رجن روفر بقطع اجللد الفاخر 
امل�سغولة يدويًا، ف�ساًل عن ال�ستائر 

التي يتم التحكم بها كهربائيًا ونوافذ 
مظللة وجمموعة من الأجزاء املك�سوة 
بالكانتارا. وميكن مالحظة اللم�سات 

الالمعة بف�سل طالء الورني�س ال�سفاف 
والكاربون فايرب وقطع خ�سبية ذات 
جودة عالية لزوم الديكور يف جميع 

اأنحاء داخلية ال�سيارة.
بينما يراقب نظام الديناميكيات 

التكيفية حركات ال�سيارة 500 مرة يف 
الثانية على الأقل، ويتميز مبخمدات 

متفاوتة لتوفر القيادة والتحكم 
والثبات املثايل. كما يقوم نظام 

ال�ستجابة الديناميكية الختياري 

رنج روڤر ذات قاعدة العجالت الطويلة

فخامة فائقة 
ببعد أخر 

تسعى جاكوار الند روڤر المحدودة دائمًا إلى إيجاد طرق لتحسين وتعديل مواصفات 
وتصميمات وإنتاج مركباتها باستمرار، وال تزال تبهر عمالئها بأعمالها الخاصة بالتعديل على السيارات 

وإضفاء اللمسات الجمالية العصرية، وقد حظيت سيارة رنج روفر ذات قاعدة العجالت الطويلة التي 
تم كشف النقاب عنها مؤخرًا في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات ببعض التعديالت المميزة. 

خاص Entrepreneur العربية
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بالتاأكيد �ستكون هذه الن�سخة العالية 
الفخامة من رجن روفر مناف�سة �سر�سة 
لل�سيارات الفاخرة من بنتلي بينتايجا 

ورولز روي�س كولينان ومازيراتي 
ليفانتي، و�ستكون على قمة طراز 
ال�سيارات لتليق بعمالء مميزين 
لل�سركة الربيطانية، اإ�سافة اإىل 
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وتصميمات وإنتاج مركباتها باستمرار، وال تزال تبهر عمالئها بأعمالها الخاصة بالتعديل على السيارات 

وإضفاء اللمسات الجمالية العصرية، وقد حظيت سيارة رنج روفر ذات قاعدة العجالت الطويلة التي 
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بتنظيم وحدات نظام التعليق الأمامية 
واخللفية وتقليل انحناء ج�سم ال�سيارة 
اأثناء النعطاف، مما يح�سن من قيادة 

ال�سيارة وراحة الركاب.

تقنيات متطورة
    حتتوي ال�سيارة رجن روفر على نظام 
التحكم الفائق على جميع الطرق وهو 
اأحدث نظام من نوعه يتيح لل�سائقني 

�سبط �سرعة ثابتة واحلفاظ عليها 
اأثناء القيادة على الطرق الوعرة. 

ت�سبه طريقة ت�سغيله طريقة ت�سغيل 
نظام تثبيت ال�سرعة التقليدي، وهو 

يعمل بني ال�سرعة 2 كم/�ساعة و 30 
كم/�ساعة، ويتيح لل�سائق الحتفاظ 

برتكيزه الكامل على التوجيه واإيجاد 
م�سارات بني العوائق، يف حني تتوىل 
ال�سيارة التحكم يف املحرك واملكابح 

وتثبيت ال�سرعة املريحة.    
 كما  تقوم خا�سية ال�سبط 

الأوتوماتيكي لرتفاع ال�سيارة اجلديدة 
بخف�س م�ستوى ال�سيارة بدقة لت�سهيل 

الركوب والنزول منها اأثناء توقفها. مل 
يتوقف بعد ال�سعي لقمة التاألق يف اأي 

وظيفة من الوظائف.
�سواء كنت تقوم بالقيادة على الطرق 

املعبدة اأو الوعرة، يح�سن الدفع 
الرباعي الذكي الدائم من ثبات 

ال�سيارة ويقلل العادم. ي�سمح ناقل 
احلركة مزدوج ال�سرعة املتزامن 

ب�سكل كامل بتغيري نطاق ال�سرعات 
العالية اإىل املنخف�سة اأثناء القيادة 

على �سرعة ت�سل اإىل 60 كلم/�س 
بدون احلاجة اإىل اإيقاف ال�سيارة.

اأما �سا�سة العر�س على الزجاج 
الأمامي املتوفرة اإختياريا فتعر�س 
بع�س بيانات ال�سيارة على الزجاج 

الأمامي يف م�ستوى نظر ال�سائق لتوفر 
لك و�سول �سريًعا و�سهاًل ل مثيل 

له، كما اأن نظام لند روڤر يتميز 
با�ستخدام تقنيات الت�سوير املج�سم 

بالليزر، فتح�سل على �سا�سة ذات 
ت�سبع لوين ممتاز و�سطوع وتباين 

رائعني. وهي م�سادة لعدة عوامل مثل 
»التبيي�س« - وهو التاأثري الذي يرتكه 

الوهج ال�سادر عن اأ�سعة ال�سم�س على 
الأنظمة الأقل جودة املعتمدة على 

.LED ملبات
ومن املتوقع اأن هذا الطراز اجلديد 

�سوف يكون اأغلى من �سيارة رجن روفر 
ا�س يف ذات قاعدة العجالت الطويلة 

التي يبداأ �سعرها من 250،531 دولر 
اأمريكي )940 األف ريال �سعودي(، 

وفقًا لل�سيد )جون ادوارد( مدير ق�سم 
SVO يف لند روفر ممكن اأن ي�سل 

�سعر هذه ال�سيارة العالية الفخامة 
اإىل 303،703 دولر اأمريكي )مليون 

و 139 األف ريال �سعودي، و�ستظهر 
�سيارة رجن روفر الفائقة الفخامة يف 

وقت غري حمدد من العام القادم .
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مختبر الطلبة 
بالتعاون مع

الراعي الرئيسي 
لمختبر الطلبة

شريك القطاع 
الرئيسي

شريك التحّول 
الرقمي الحصري 

راعي المركز اإلعالمي

منطقة الطائرات 
العاملة دون طيار 

بالتعاون مع

شركة النشر الحدث المرافق
الرسمية

شريك السفر 
الرسمي

تنظيم

شركة التوصيل 
السريع الرسمّية

الراعي البالتيني لمؤتمر 
جيتكس إغنايت

راعي تقنيات 
تجارة التجزئة 

المتخصصة

الشريك الرسمي 
للنقل الجوي

الراعي الرئيسي للطباعة 
ثالثية األبعاد

راعي مجلس كبار 
الشخصيات

راعي مرحلة ما قبل 
التسجيل

شريك في التحليالت الراعي الرئيسي 
لتطبيقات 

الموبايل

راعي تقنيات المصرفية 
المتخصصة

شريك قطاع الشركاء االستراتيجيون
الروبوتيات

www.gitex.com

يتمحــور معــرض جيتكــس 2015 حــول إنترنــت األشــياء ويرّكــز 
علــى اســتعراض التقنّيــات المســتقبلية. وتشــتمل قائمــة أبــرز 
الفعاليــات والميــزات القائمــة فــي دورة العــام 2015 علــى 
خارجــي  معــرض  أضخــم  ُيعتبــر  الــذي  جيتكــس”  “آفــاق 
ــار  ــة دون طّي ــرات العامل ــة للطائ ــي المنطق ــالق ف ــى اإلط عل
إلــى  والروبوتيــات والمركبــات العاملــة دون ســائق، إضافــة 
ــرة،  ــً مباش ــّدم عروض ــذي يق ــاد ال ــة األبع ــة ثالثي ــن الطباع رك
خبــراء  تســتضيف  المســتوى  عالميــة  مؤتمــرات  وسلســلة 
بابــا. وعلــي  وبوينــغ،  بــي،  وبــي  فيســبوك،  مــن  عالمييــن 

احصلــوا على تذاكر الدخول اآلن
تذكــرة دخول ليوم واحد:

عبــر اإلنترنت 100 درهم، فــي موقع الحدث 125 درهمً
تذكرة دخــول لكّل أيام المعرض:

عبــر اإلنترنت 200 درهم، فــي موقع الحدث 250 درهمً

GITEX TECH 2015 AD ARB ENTREPRENEUR ME 203X273.indd   1 9/17/15   12:17 PM



بتنظيم وحدات نظام التعليق الأمامية 
واخللفية وتقليل انحناء ج�سم ال�سيارة 
اأثناء النعطاف، مما يح�سن من قيادة 

ال�سيارة وراحة الركاب.

تقنيات متطورة
    حتتوي ال�سيارة رجن روفر على نظام 
التحكم الفائق على جميع الطرق وهو 
اأحدث نظام من نوعه يتيح لل�سائقني 

�سبط �سرعة ثابتة واحلفاظ عليها 
اأثناء القيادة على الطرق الوعرة. 

ت�سبه طريقة ت�سغيله طريقة ت�سغيل 
نظام تثبيت ال�سرعة التقليدي، وهو 

يعمل بني ال�سرعة 2 كم/�ساعة و 30 
كم/�ساعة، ويتيح لل�سائق الحتفاظ 

برتكيزه الكامل على التوجيه واإيجاد 
م�سارات بني العوائق، يف حني تتوىل 
ال�سيارة التحكم يف املحرك واملكابح 

وتثبيت ال�سرعة املريحة.    
 كما  تقوم خا�سية ال�سبط 

الأوتوماتيكي لرتفاع ال�سيارة اجلديدة 
بخف�س م�ستوى ال�سيارة بدقة لت�سهيل 

الركوب والنزول منها اأثناء توقفها. مل 
يتوقف بعد ال�سعي لقمة التاألق يف اأي 

وظيفة من الوظائف.
�سواء كنت تقوم بالقيادة على الطرق 

املعبدة اأو الوعرة، يح�سن الدفع 
الرباعي الذكي الدائم من ثبات 

ال�سيارة ويقلل العادم. ي�سمح ناقل 
احلركة مزدوج ال�سرعة املتزامن 

ب�سكل كامل بتغيري نطاق ال�سرعات 
العالية اإىل املنخف�سة اأثناء القيادة 

على �سرعة ت�سل اإىل 60 كلم/�س 
بدون احلاجة اإىل اإيقاف ال�سيارة.

اأما �سا�سة العر�س على الزجاج 
الأمامي املتوفرة اإختياريا فتعر�س 
بع�س بيانات ال�سيارة على الزجاج 

الأمامي يف م�ستوى نظر ال�سائق لتوفر 
لك و�سول �سريًعا و�سهاًل ل مثيل 

له، كما اأن نظام لند روڤر يتميز 
با�ستخدام تقنيات الت�سوير املج�سم 

بالليزر، فتح�سل على �سا�سة ذات 
ت�سبع لوين ممتاز و�سطوع وتباين 

رائعني. وهي م�سادة لعدة عوامل مثل 
»التبيي�س« - وهو التاأثري الذي يرتكه 

الوهج ال�سادر عن اأ�سعة ال�سم�س على 
الأنظمة الأقل جودة املعتمدة على 

.LED ملبات
ومن املتوقع اأن هذا الطراز اجلديد 

�سوف يكون اأغلى من �سيارة رجن روفر 
ا�س يف ذات قاعدة العجالت الطويلة 

التي يبداأ �سعرها من 250،531 دولر 
اأمريكي )940 األف ريال �سعودي(، 

وفقًا لل�سيد )جون ادوارد( مدير ق�سم 
SVO يف لند روفر ممكن اأن ي�سل 

�سعر هذه ال�سيارة العالية الفخامة 
اإىل 303،703 دولر اأمريكي )مليون 

و 139 األف ريال �سعودي، و�ستظهر 
�سيارة رجن روفر الفائقة الفخامة يف 

وقت غري حمدد من العام القادم .
october 2015    entrepreneur 86

ثقافة  فن  |  حياة  |  سياحة  |  تصميم  |  مسئولية  ا  جتماعية  |  سلع فاخرة

مختبر الطلبة 
بالتعاون مع

الراعي الرئيسي 
لمختبر الطلبة

شريك القطاع 
الرئيسي

شريك التحّول 
الرقمي الحصري 

راعي المركز اإلعالمي

منطقة الطائرات 
العاملة دون طيار 

بالتعاون مع

شركة النشر الحدث المرافق
الرسمية

شريك السفر 
الرسمي

تنظيم

شركة التوصيل 
السريع الرسمّية

الراعي البالتيني لمؤتمر 
جيتكس إغنايت

راعي تقنيات 
تجارة التجزئة 

المتخصصة

الشريك الرسمي 
للنقل الجوي

الراعي الرئيسي للطباعة 
ثالثية األبعاد

راعي مجلس كبار 
الشخصيات

راعي مرحلة ما قبل 
التسجيل

شريك في التحليالت الراعي الرئيسي 
لتطبيقات 

الموبايل

راعي تقنيات المصرفية 
المتخصصة

شريك قطاع الشركاء االستراتيجيون
الروبوتيات

www.gitex.com

يتمحــور معــرض جيتكــس 2015 حــول إنترنــت األشــياء ويرّكــز 
علــى اســتعراض التقنّيــات المســتقبلية. وتشــتمل قائمــة أبــرز 
الفعاليــات والميــزات القائمــة فــي دورة العــام 2015 علــى 
خارجــي  معــرض  أضخــم  ُيعتبــر  الــذي  جيتكــس”  “آفــاق 
ــار  ــة دون طّي ــرات العامل ــة للطائ ــي المنطق ــالق ف ــى اإلط عل
إلــى  والروبوتيــات والمركبــات العاملــة دون ســائق، إضافــة 
ــرة،  ــً مباش ــّدم عروض ــذي يق ــاد ال ــة األبع ــة ثالثي ــن الطباع رك
خبــراء  تســتضيف  المســتوى  عالميــة  مؤتمــرات  وسلســلة 
بابــا. وعلــي  وبوينــغ،  بــي،  وبــي  فيســبوك،  مــن  عالمييــن 

احصلــوا على تذاكر الدخول اآلن
تذكــرة دخول ليوم واحد:

عبــر اإلنترنت 100 درهم، فــي موقع الحدث 125 درهمً
تذكرة دخــول لكّل أيام المعرض:

عبــر اإلنترنت 200 درهم، فــي موقع الحدث 250 درهمً

GITEX TECH 2015 AD ARB ENTREPRENEUR ME 203X273.indd   1 9/17/15   12:17 PM



كل الذين ا�ستمعوا خلطب عثمان 
�سلطان ي�سهدون باأن الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة االإمارات لالت�ساالت املتكاملة 

du«« خطيب بارع، وهي بالتاأكيد �سمة 

مطلوبة عند القادة العظماء، طلبنا 
من ال�سيد �سلطان اأن ي�ساركنا اأفكاره 

حول فن اخلطابة وهذا ما قاله:
 

1. ال تستخدم المنبر
»فكرة ا�ستخدام املنرب قد تبدو جذابة 

لالأ�سخا�س قليلي اخلربة يف اإلقاء 
اخلطب العامة، فاملنرب يعطيهم �سيئًا 
ليتم�سكوا به ومكانًا لي�سعوا اخلطاب 

املكتوب عليه، بقدر ما يبدو املنرب 
اإ�سافة اإيجابية للمن�سة فاإن له الكثري 

من ال�سلبيات، بالن�سبة للمتحدث 
يلزمه املنرب مبكان واحد ويقيد 

حركته، واالأهم من ذلك اأن املنرب 
ي�سبح حاجزًا ماديًا بني املتحدث 
واجلمهور، على امل�ستوى النف�سي 

�سيعزز ال�سعور بالتباعد وانعدام الثقة. 
عندما يظهر املتحدث كاماًل اأمام 

اجلمهور �سي�سعرون باأنه اأكرث �سراحة 
و�ستزداد ثقتهم مبا يقول«.

2. تجنب استخدام 
المصطلحات الصعبة

»اللغة التي نتحدث بها قد تخلق 
احلواجز، من الغريب اأن نف�س االأداة 

التي ن�ستخدمها للتوا�سل ميكن اأن 
تنفر االآخرين عنا، على اخلطباء 

ا�ستخدام جمل �سهلة الفهم وعفوية 
وبعيدة عن التعقيد، وجتنب ا�ستخدام 

امل�سطلحات التخ�س�سية التي لن 
يفهمها اإال قلة من امل�ستمعني، واالبتعاد 

عن االخت�سارات التي يعرفها 
اخلرباء فقط، على املتحدث انتقاء 
كلمات وجمل �سهلة للو�سول اإىل كل 

اجلمهور«.

3. استخدام السرد 
القصصي واللغة 

اإلبداعية
»يجب اأن يكون اخلطاب مت�سل�ساًل 

ب�سكل منطقي بحيث يرثي كل 
عن�سر املحتوى، وي�سد انتباه 

اجلمهور با�ستخدام لغة ملهمة 
وتعابري دقيقة، عن�سر الق�سة 

�سيجعل اخلطاب واقعيًا وي�سهل على 
امل�ستمعني التوا�سل مع املتحدث 

وفهم وجهة نظره.
على �سبيل املثال اإذا كان اخلطاب 

يتحدث عن النجاح يف تغيري �سيا�سة 
اإحدى ال�سركات من املمكن �سرح هذا 

النجاح بق�سة تتحدث عن العامل 
العادي الذي ا�ستفاد من هذا التغيري 

وبالتايل اإظهار الناحية االإن�سانية 
لل�سيا�سة اجلديدة«.

4.التواصل باستخدام 
الحركة ولغة الجسد

»عند التحدث اأمام ح�سد من النا�س 

يجب اأن تتفاعل معهم على جميع 
امل�ستويات، على املتحدث ا�ستخدام 

االإ�سارات واالإمياءات لتح�سني 
اخلطاب وتدعيم االأفكار التي يرغب 

باإي�سالها للجمهور، مثاًل اأثناء مناق�سة 
ال�سراحة وال�سفافية يف م�سروع معني 

يجب اأن يتبع الكالم بفتح الذراعني 
والكفني، يف عقل املتلقي �سيظهر وكاأن 

املتحدث لي�س عنده ما يخفيه«.

5. االستعانة بالوسائط 
المتعددة

»ا�ستخدام الو�سائط املتعددة املرئية 
يعزز املحتوى الذي تريد اإي�ساله 

ويجذب اجلمهور اإىل مو�سوع 
احلديث، باإمكانك تعزيز االأفكار 

الواردة يف خطابك با�ستخدام مقاطع 
الفيديو الق�سرية، �ست�سل ر�سالتك 
بو�سوح اأكرث عند تدعيمها بال�سوت 

وال�سورة، ا�ستخدام هذه ال�سرائح 
التفاعلية طريقة فعالة لتح�سني 

التوا�سل مع احل�سورولكن ال�سور 
املعقدة �ستوؤثر �سلبًا عل تركيزهم، 

جتنب ا�ستخدام الكثري من الن�سو�س 
�سمن ال�سرائح فقد يجد احلا�سرون 

�سعوبة يف الرتكيز على الن�س والكالم 

يف نف�س الوقت.
 ا�ستخدم و�سائل االإي�ساح الب�سرية 

لتدعم العر�س التقدميي، وعزز ذلك 
مبو�سوع جذاب ومثري لالهتمام«.

6. التفاعل مع الجمهور
»اإلقاء خطاب اأمام جمهور ن�سيط 
ومتحم�س اأمر نادر احلدوث حاول 

االإجابة على اأ�سئلة احل�سور اأثناء العر�س 
التقدميي اإذا كانت الظروف ت�سمح بذلك، 

اإذا كان احل�سور من امل�ستمعني فقط 
اف�سح املجال للنقا�س يف نهاية اخلطاب. 

�سجع اجلمهور على امل�ساركة يف 
النقا�س لتك�سب اهتمامهم، اطرح 

نقاطًا اإ�سافية لزيادة الفعالية.
اخلطاب اجليد يجب اأن يلهم 

امل�ستمعني اأو يدفعهم للتفكري اأو 
يحفزهم على العمل، اإذا جنح يف اإثارة 

اأحد ردود االأفعال الثالثة هذه فهذا 
يعني اأنه املتحدث قد انت�سر«.

املنرب ميكن اأن يتحول حلاجز مادي 
بني املتحدث واجلمهور ويوؤدي لل�سعور 

بالتباعد وانعدام الثقة
جتنب ا�ستخدام امل�سطلحات ال�سعبة 

واالخت�سارات التي ال يفهمها اإال 
املتخ�س�سون.

 * ن�شر هذا املقال يف موقع 
انرتبرونور الإلكرتوين. 

نصائح ُعثمان سلطان 
للمدراء التنفيذيين 
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كل الذين ا�ستمعوا خلطب عثمان 
�سلطان ي�سهدون باأن الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة االإمارات لالت�ساالت املتكاملة 

du«« خطيب بارع، وهي بالتاأكيد �سمة 

مطلوبة عند القادة العظماء، طلبنا 
من ال�سيد �سلطان اأن ي�ساركنا اأفكاره 

حول فن اخلطابة وهذا ما قاله:
 

1. ال تستخدم المنبر
»فكرة ا�ستخدام املنرب قد تبدو جذابة 

لالأ�سخا�س قليلي اخلربة يف اإلقاء 
اخلطب العامة، فاملنرب يعطيهم �سيئًا 
ليتم�سكوا به ومكانًا لي�سعوا اخلطاب 

املكتوب عليه، بقدر ما يبدو املنرب 
اإ�سافة اإيجابية للمن�سة فاإن له الكثري 

من ال�سلبيات، بالن�سبة للمتحدث 
يلزمه املنرب مبكان واحد ويقيد 

حركته، واالأهم من ذلك اأن املنرب 
ي�سبح حاجزًا ماديًا بني املتحدث 
واجلمهور، على امل�ستوى النف�سي 

�سيعزز ال�سعور بالتباعد وانعدام الثقة. 
عندما يظهر املتحدث كاماًل اأمام 

اجلمهور �سي�سعرون باأنه اأكرث �سراحة 
و�ستزداد ثقتهم مبا يقول«.

2. تجنب استخدام 
المصطلحات الصعبة

»اللغة التي نتحدث بها قد تخلق 
احلواجز، من الغريب اأن نف�س االأداة 

التي ن�ستخدمها للتوا�سل ميكن اأن 
تنفر االآخرين عنا، على اخلطباء 

ا�ستخدام جمل �سهلة الفهم وعفوية 
وبعيدة عن التعقيد، وجتنب ا�ستخدام 

امل�سطلحات التخ�س�سية التي لن 
يفهمها اإال قلة من امل�ستمعني، واالبتعاد 

عن االخت�سارات التي يعرفها 
اخلرباء فقط، على املتحدث انتقاء 
كلمات وجمل �سهلة للو�سول اإىل كل 

اجلمهور«.

3. استخدام السرد 
القصصي واللغة 

اإلبداعية
»يجب اأن يكون اخلطاب مت�سل�ساًل 

ب�سكل منطقي بحيث يرثي كل 
عن�سر املحتوى، وي�سد انتباه 

اجلمهور با�ستخدام لغة ملهمة 
وتعابري دقيقة، عن�سر الق�سة 

�سيجعل اخلطاب واقعيًا وي�سهل على 
امل�ستمعني التوا�سل مع املتحدث 

وفهم وجهة نظره.
على �سبيل املثال اإذا كان اخلطاب 

يتحدث عن النجاح يف تغيري �سيا�سة 
اإحدى ال�سركات من املمكن �سرح هذا 

النجاح بق�سة تتحدث عن العامل 
العادي الذي ا�ستفاد من هذا التغيري 

وبالتايل اإظهار الناحية االإن�سانية 
لل�سيا�سة اجلديدة«.

4.التواصل باستخدام 
الحركة ولغة الجسد

»عند التحدث اأمام ح�سد من النا�س 

يجب اأن تتفاعل معهم على جميع 
امل�ستويات، على املتحدث ا�ستخدام 

االإ�سارات واالإمياءات لتح�سني 
اخلطاب وتدعيم االأفكار التي يرغب 

باإي�سالها للجمهور، مثاًل اأثناء مناق�سة 
ال�سراحة وال�سفافية يف م�سروع معني 

يجب اأن يتبع الكالم بفتح الذراعني 
والكفني، يف عقل املتلقي �سيظهر وكاأن 

املتحدث لي�س عنده ما يخفيه«.

5. االستعانة بالوسائط 
المتعددة

»ا�ستخدام الو�سائط املتعددة املرئية 
يعزز املحتوى الذي تريد اإي�ساله 

ويجذب اجلمهور اإىل مو�سوع 
احلديث، باإمكانك تعزيز االأفكار 

الواردة يف خطابك با�ستخدام مقاطع 
الفيديو الق�سرية، �ست�سل ر�سالتك 
بو�سوح اأكرث عند تدعيمها بال�سوت 

وال�سورة، ا�ستخدام هذه ال�سرائح 
التفاعلية طريقة فعالة لتح�سني 

التوا�سل مع احل�سورولكن ال�سور 
املعقدة �ستوؤثر �سلبًا عل تركيزهم، 

جتنب ا�ستخدام الكثري من الن�سو�س 
�سمن ال�سرائح فقد يجد احلا�سرون 

�سعوبة يف الرتكيز على الن�س والكالم 

يف نف�س الوقت.
 ا�ستخدم و�سائل االإي�ساح الب�سرية 

لتدعم العر�س التقدميي، وعزز ذلك 
مبو�سوع جذاب ومثري لالهتمام«.

6. التفاعل مع الجمهور
»اإلقاء خطاب اأمام جمهور ن�سيط 
ومتحم�س اأمر نادر احلدوث حاول 

االإجابة على اأ�سئلة احل�سور اأثناء العر�س 
التقدميي اإذا كانت الظروف ت�سمح بذلك، 

اإذا كان احل�سور من امل�ستمعني فقط 
اف�سح املجال للنقا�س يف نهاية اخلطاب. 

�سجع اجلمهور على امل�ساركة يف 
النقا�س لتك�سب اهتمامهم، اطرح 

نقاطًا اإ�سافية لزيادة الفعالية.
اخلطاب اجليد يجب اأن يلهم 

امل�ستمعني اأو يدفعهم للتفكري اأو 
يحفزهم على العمل، اإذا جنح يف اإثارة 

اأحد ردود االأفعال الثالثة هذه فهذا 
يعني اأنه املتحدث قد انت�سر«.

املنرب ميكن اأن يتحول حلاجز مادي 
بني املتحدث واجلمهور ويوؤدي لل�سعور 

بالتباعد وانعدام الثقة
جتنب ا�ستخدام امل�سطلحات ال�سعبة 

واالخت�سارات التي ال يفهمها اإال 
املتخ�س�سون.

 * ن�شر هذا املقال يف موقع 
انرتبرونور الإلكرتوين. 

نصائح ُعثمان سلطان 
للمدراء التنفيذيين 
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