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اقت�صاد

لجنتا «الم�ؤ�شر» و«الحوار الم�ستدام» تلتئمان مطلع �آب

غ�صن :م�ستقبل ال�ضمان ومكننته نقطتان �أ�سا�سيّتان
أعلن رئيس االتحاد العمالي العام غسان غصن أنّ
«مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
سيعقد خلوة بدعوة من وزي��ر الوصاية وزي��ر العمل
سجعان قزي ،في  8آب المقبل وتستمر إلى  9منه في
فندق «ريفييرا» – بيروت».
وفي حديث لـ«المركزية» ،أشار غصن إلى أنّ «الخلوة
ستفتتح بكلمة لوزير العمل ،ثم يعرض االتحاد العمالي
العام والهيئات االقتصادية ورق��ة عملهما ،عارضين
كيفية تحسين أوضاع صندوق الضمان».
أما بالنسبة إلى االتحاد ،فقال« :سير ّكز على نقطتين
أساسيتين :األول��ى حول مستقبل الضمان االجتماعي
في إطار تقديماته وخدماته ،والثانية مكننة الضمان
االجتماعي من أجل وضع ح ّد إلذالل المضمونين على
خص
شباك مكاتب الضمان وخصوصا ً في بيروت في ما
ّ
تقديم األدوية أو استرداد الفواتير المستحقة لهم ،من هنا
يفترض الربط اإللكتروني بين المستشفيات والضمان
بحيث ُتعطى الموافقات وفقا ً لبطاقة المضمون».
وأ ّكد أنّ «االتحاد سيثير خالل الخلوة ،ضمان استمرار
المضمون ،بعد بلوغه س��نّ التقاعد ،ف��ي اإلف���ادة من

التغطية الصحية وخصوصا ً أنّ هذا الموضوع يحظى
رحبت به وأيّدته
بموافقة الهيئات االقتصادية التي ّ
إضافة إلى موضوع آخر ستتط ّرق اليه ،وهو ض ّم خدمات
المضمونين لتعويض نهاية الخدمة».
كما كشف عن موعد اجتماع «لجنة المؤشر» الذي دعا
إليه الوزير قزي في  5آب المقبل ،حيث سيطالب االتحاد
بتصحيح األجور بنسبة  38في المئة وهو مؤشر الغالء،
الفتا ً إلى موعد آخر لـ«لجنة الحوار المستدام» في  12من
الشهر المقبل .واعتبر غصن أنّ «هذا االجتماع ضروري
جدا ً في ظل االنكماش االقتصادي الناتج من التداعيات
اإلقليمية ،ما أدّى إلى كساد الموسم الزراعي وتراجع
الصادرات الصناعية» ،مشددا ً على «ض��رورة تنشيط
األسواق الداخلية ورفع مستوى القدرة الشرائية».
�ص سلسلة الرتب
وأب��دى تخ ّوفه «م��ن تمرير ما خ� ّ
والرواتب لموظفي القطاع العام ،من خالل زيادة الضريبة
على القيمة المضافة ،وزي���ادة ال��رس��وم الجمركية،
ومضاعفة التعرفات المائية والكهربائية وهذا ما نحذر
منه ونرفضه جملة وتفصيالً».

دورة تدريبية في �أنفه لتح�ضير �أدالء تراثيين

المشاركون في الدورة
أقامت هيئة تراث أنفه وجوارها،
على م��دى يومين ،دورة تدريبية
لتحضير «أدالء تراثيين» محليين
في أنفه ،في إطار التحضير لتنظيم
ج����والت ت��راث��ي��ة خ�ل�ال ف��اع��ل��ي��ات
مهرجانات أنفه  ،2014بمشاركة
ع��دد من المهتمين من أبناء البلدة
ال سيما من الطلبة الجامعيين ،في
مركز «جمعية إمرأة أرجوان أنفه» في
المبنى القديم لمدرسة جبران مكاري

الرسمية.
وتخلّلالدورةمحاضرةلألخصائية
في المجال السياحي والتراثي منال
األيوبي عرضت فيها أله��م المواقع
األثرية في البلدة ،مقدمة شرحا ً دقيقا ً
ألهميتها التاريخية .كما قدمت رئيسة
الهيئة رشا دعبول توجيهات عملية
حول الجوالت المزمع تنظيمها في
أنفه على كل الصعد.
وكانت جولة تطبيقية على المواقع

مع المهندس جرجي ساسين.
وتسعى الهيئة المنظمة إل��ى أن
يكون ك ّل مواطن أنفاوي دليالً تراثياً،
يعرف بلدته جيداً ،ويكون على اطالع
وثيق ودقيق بما تحضنه من كنوز
تاريخية وأثرية ،ليتمكن من إرشاد
الزوار والسياح إليها والحديث عنها.
وينطلق المهرجان في الثامن من
شهر آب المقبل ،ويستمر حتى العاشر
منه.

اال�ضطرابات في �أفريقيا وال�شرق الأو�سط
قد تع ّوق قدرة «�أوبك» على تعزيز �إنتاجها
ارت��ف��ع إن��ت��اج منظمة ال��ب��ل��دان
المصدرة للبترول «أوبك» من الخام
في شهر تموز الجاري ،مقارنة مع
شهر حزيران ،في الوقت الذي طغى
ّ
الهش لإلمدادات الليبية على
التعافي
تأثير األحداث في العراق وانخفاض
اإلنتاج في أنغوال.
وعلى رغ��م ه��ذه ال��زي��ادة ،ال تزال
االض��ط��راب��ات ف��ي أفريقيا والشرق
األوس���ط ت��ؤث��ر ف��ي اإلم����دادات .وقد
يعوق ذلك قدرة المنظمة على تعزيز
اإلنتاج في وقت الحق من العام وهو
ال��وق��ت ال��ذي تتوقع وك��ال��ة الطاقة
الدولية أن يرتفع الطلب على خام
«أوبك».
وأظ���ه���رت ت��ق��اري��ر أنّ متوسط
إمدادات المنظمة بلغ  30.06مليون
برميل يوميا ً في تموز ارتفاعا ً من
 29.92مليون برميل يوميا ً في
حزيران.
وبذلك ،يقترب إنتاج «أوب��ك» من
الهدف المعلن للمنظمة البالغ 30
مليون برميل يومياً .ويقول محللون
إنّ تعطل اإلن��ت��اج ف��ي بعض دول
«أوب��ك» مثل العراق وليبيا يساعد
المنظمة فعليا ً على تحقيق التوازن
ف��ي ال��س��وق وليست التخفيضات
الطوعية.
وقال يوجين واينبرغ محلل السلع

األول��ي��ة ف��ي «كوميرتس ب��ن��ك» في
فرانكفورت« :يبدو أنّ «أوبك» تسيطر
على إنتاجها ف��ي ال��وق��ت الحالي
وذل��ك على األرج��ح بفضل األح��داث
الخارجية».
وتضخ المنظمة التي تضم 12
دولة عضوا ً ثلث إم��دادات النفط في
العالم .وأظهر المسح أنه في تموز
ج��اءت أك��ب��ر زي���ادة م��ن ليبيا التي
ارتفعت إمداداتها بواقع  210آالف
برميل يوميا ً إل��ى  430أل��ف برميل
يومياً.
وال ت���زال ال��ش��ك��وك تكتنف مدى
تعافي اإلمدادات الليبية بسبب تغير
االتجاه الصعودي لإلنتاج في األيام
القليلة الماضية إلى جانب معارك
بين ميليشيات متناحرة في العاصمة
طرابلس وقتال في بنغازي.
ورأى واينبرغ أنّ «مشكلة اإلنتاج
الليبي هو أنه يأخذ خطوة إلى األمام
وأخ���رى إل��ى الخلف ،وال��وض��ع في
البالد غير مستقر».
وق��ال��ت م��ص��ادر م��ن قطاع النفط
أنّ السعودية ،أكبر مصدر للخام
في «أوب��ك» ،زادت إمداداتها بنسبة
طفيفة وهو ما يرجع ألسباب منها
زيادة الحاجة إلى النفط في محطات
الطاقة المحلية.
ك��م��ا أش�����ارت ج�����داول ت��ص��دي��ر

وم��ش��ت��رون ل��ل��خ��ام إل���ى أنّ إن��ت��اج
نيجيريا ارتفع أيضا ً في تموز.
وك����ان ال���ع���راق م��ن ب��ي��ن ال���دول
التي شهدت تراجعا ً في اإلنتاج ،إذ
انخفضت إم��دادات��ه بواقع  70ألف
برميل يوميا ً مع تراجع االستهالك
المحلي للخام بسبب إغالق مصفاة
بيجي ال��ت��ي تعرضت لهجوم من
المتشددين في حزيران الماضي.
وزادت إم���دادات الخام العراقي
إل��ى األس���واق العالمية م��ع ارتفاع
ال���ص���ادرات ال��ق��ادم��ة م��ن ال��م��راف��ئ
الجنوبية في العراق إلى ما يزيد على
 2.5مليون برميل يوميا ً من 2.42
مليون برميل يوميا ً في حزيران حين
تباطأ الشحن بسبب مشاكل فنية
وفقا ً الى بيانات مالحية.
وج��رى تعديل تقديرات إجمالي
اإلنتاج العراقي في حزيران بالزيادة
إلى  3.15مليون برميل يوميا ً نظرا ً
الى ارتفاع اإلنتاج في إقليم كردستان
العراق عن التقديرات األولية.
وأظهرت التقارير انخفاض اإلنتاج
اإليراني في تموز بما يعكس تراجع
ال��ص��ادرات في ه��ذا الشهر .وأخ��ذت
الصادرات اإليرانية في االرتفاع منذ
أواخر  2013عقب تخفيف العقوبات
الغربية ال��م��ف��روض��ة على طهران
بسبب أنشطتها النووية.

«توتال» تتراجع عن �شراء �أ�سهم
في �شركة «نوفاتيك» الرو�سية
أعلنت شركة النفط الفرنسية العمالقة «توتال» أمس،
أنها تراجعت ع��ن ش��راء أسهم ف��ي شركة «نوفاتيك»
الروسية ي��وم إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية
الماليزية في أوكرانيا لكن ال يزال من السابق ألوانه تقييم
تأثير العقوبات الغربية على روسيا.
وق��د ج��اء إع�لان الشركة ،التي تع ّد واح��دة من أكبر
المستثمرين األجانب في روسيا ،مع صدور نتائجها للربع
الثاني أمس ،وهي تواجه غموضا ً يخيم على مستقبلها
أراض أوكرانية
هناك منذ أن تسبب إسقاط الطائرة على
ٍ
يسيطر عليها متمردون موالون لروسيا في تدهور العالقات
بين موسكو والغرب وأنذر بفرض عقوبات أشدّ.
وق��ال باتريك دو ال شيفارديير المدير المالي لشركة
توتال في مؤتمر عبر الهاتف« :توقفنا عن شراء أسهم في
نوفاتيك يوم حادث الطائرة آخذين في االعتبار ك ّل الشكوك
التي قد تكتنف هذا الحادث».
وفي نهاية حزيران الماضي ،بلغت حصة توتال  18في
المئة من أسهم «نوفاتيك» التي شملت العقوبات األميركية
أحد مساهميها .واشترت توتال حصة نسبتها  12في
المئة في ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا مقابل

أربعة مليارات دوالر في  2011مع خيار بزيادة حصتها
إلى  19.4بالمئة في غضون ثالث سنوات.
وأش��ارت «توتال» إلى أنّ إنتاجها من النفط والغاز
تراجع  10في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع
الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى  2.054مليون
برميل من المكافئ النفطي يومياًَ.
وتمثلت األسباب الرئيسية لتراجع اإلنتاج في أعمال
صيانة مكثفة وتدهور الوضع األمني في ليبيا وخسارة
امتياز شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو«
التي استحوذت عليه اإلم���ارة في كانون الثاني ومن
المتوقع أن تعيد طرحه في .2015
وأثرت األسباب نفسها ،في صافي أرباح الشركة بعد
التعديل والتي انخفضت  12في المئة على أساس سنوي
إلى  3.15مليار دوالر ،إذ تضررت أيضا ً من الضعف الشديد
لهوامش أرباح التكرير التي نزلت عن نصف مستوياتها
قبل عام في ثالثة أشهر حتى نهاية حزيران.
واقترحت توتال توزيعات نقدية بواقع  0.61يورو
للسهم عن الربع الثاني .وزادت إيرادات الشركة اثنين في
المئة إلى  62.56مليار دوالر.

العدوان على غزة يلحق �أ�ضرار ًا فادحة باالقت�صاد «الإ�سرائيلي»
من المتوقع أن تتكبد دولة العدو «اإلسرائيلي»
خسائر بمليارات ال��دوالرات جراء عدوانها على
قطاع غ��زة ،وال���ذي سيقوض نمو اقتصادها
ويضع ضغوطا ً على مالية الحكومة.
ويقارن محللون ومسؤولون بين العدوان
على غ��زة وال��ح��رب التي استمرت ش��ه��را ً بين
العدو «اإلسرائيلي» وحزب الله في تموز 2006
وبين حربي غزة في  2009و 2012حين تلقى
االقتصاد ضربة لكنه سرعان ما تعافى عدا قطاع
السياحة.
ويتوقع بنك «إسرائيل» المركزي أن يتقلص
النمو االقتصادي هذا العام بمقدار نصف نقطة
مئوية ،إذا ظلّت األعمال العدوانية مقتصرة على
غزة .وقد خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي من
 0.75في المئة إلى  0.5في المئة يوم اإلثنين
الماضي ،ألسباب من بينها تعويض الخسارة
االقتصادية الناجمة عن الصراع ،مؤكدا ً أنه من
المبكر ج��دا ً تقييم اآلث��ار االقتصادية المترتبة
على العدوان الحالي ،الفتا ً إلى أنّ أحداثا ً مماثلة
وقعت في العقد األخير مثل العدوان على لبنان
في  2006لم يكن لها سوى تأثير محدود على
االقتصاد الكلي يصل إلى نحو  0.5في المئة ،من
الناتج المحلي اإلجمالي.
وتسببت عمليات ال��ت��أه��ب األم��ن��ي بسبب
الهجمات الصاروخية وصفارات اإلن��ذار التي
تنطلق في شكل متكرر للتحذير من غارات جوية
في تعطيل النشاط التجاري وانخفاض الناتج
الصناعي وإنفاق المستهلكين.
وفي هذا السياق ،قال عضو اللجنة المالية في
البرلمان «اإلسرائيلي» عوفر شيلح« :ال شك في
أنّ التكلفة ستزيد على  10مليارات شيقل أو 2.9
مليار دوالر» ،في إشارة إلى التكاليف العسكرية
والمدنية.
وق����درت صحيفة «ي��دي��ع��وت أح��رون��وت»
أنّ تكلفة العملية العسكرية بلغت حتى اآلن
 12مليار شيقل أو  1.2في المئة ،من الناتج
االقتصادي اإلجمالي.
وعلى عكس عام  ،2006عندما كان االقتصاد
«اإلسرائيلي» ينمو بمعدل سنوي بلغ  6في المئة
قبل الحرب على لبنان ،فإنّ النمو يتباطأ بالفعل
هذا العام .وقبل بدء العدوان على غزة توقع

لم تستطع القبة الحديدية اعتراض الخسائر االقتصادية
البنك المركزي أن يتراجع النمو إلى  2.9في المئة
في  2014من  3.3في المئة ،العام الماضي.
من جهته ،قال االقتصادي السابق في وزارة
المالية «اإلسرائيلية» مايكل ساريل« :إذا هدأت
األوض��اع تماما ً بعد انتهاء العملية العسكرية
مثلما حدث في  2006و 2009و ،2012عندئذ
فإنّ االقتصاد سيثبت أنه يتمتع بقدرة كبيرة
على ام��ت��ص��اص تلك األن����واع م��ن الصدمات
وسيقتصر التأثير في ربع سنة فقط» .وأضاف:
«ه��ن��اك اح��ت��م��ال ب���أن ت��ت��ح��ول العملية إل��ى
انتفاضة فلسطينية جديدة تلحق ضررا ً شديدا ً
باالقتصاد».
من ناحيته ،قال الخبير االقتصادي لدى شركة
«بساغوت» للسمسرة أوري غرينفيلد« :إذا
انتهت الحرب في األسبوع المقبل أو نحو ذلك
سيتمثل الضرر في انخفاض معدل النمو بمقدار
 0.25نقطة مئوية هذا العام» ،كاشفا ً أنّ «حجم
الخسارة التي ستلحق بإنفاق المستهلكين
ستقارب  1.7مليار شيقل».

ال�شركات التي �صنعت «القبة الحديدية»
تتعر�ض لهجمات مت�سللين عبر الإنترنت
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة هندسة الفضاء اإللكترونية «سايبر إنجنيرينغ
سرفيسيز» جوزيف دريسل ،أنّ متسلّلين على اإلنترنت على صلة بالحكومة
الصينية سرقوا مئات الوثائق الخاصة بثالث مؤسسات عسكرية «إسرائيلية»
متعاقدة لبناء درع اعتراض الصواريخ المسماة القبة الحديدية وأنظمة تتعلّق
بذلك النظام بدءا ً من عام .»2011
وأشار دريسل إلى أنّ مجموعة معروفة باسم «كومنت كرو» سرقت تصميمات
لألنظمة «اإلسرائيلية» العتراض الصواريخ خالل هجمات عدة في عامي 2011
و.2012
واستهدفت الهجمات عبر اإلنترنت كبرى الشركات المتعاقدة مع الجيش وهي
«أليسرا غروب» شركة الصناعات الفضائية «اإلسرائيلية»» وأنظمة «رفائيل»
للدفاعات المتطورة .وأقامت هذه الشركات النظام الذي يحمي «إسرائيل» اآلن
جزئيا ً من الصواريخ اآلتية من قطاع غزة.

البنوك الخليجية تواجه �صعوبات
في تطبيق «بازل »3
أعلن رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف أنّ أهم التحديات التي
تواجه البنوك الخليجية تتعلّق بتطبيق «بازل  ،»3مشيرا ً إلى «أنها تحتاج
إلى قراءة جيدة من قبل المصارف المركزية العربية ،وبالذات اتحاد المصارف
العربية إلعادة صوغ هذه المعايير بما يواكب احتياجات الدول ومتطلّبات
المؤسسات المالية الموجودة فيها ،حيث أنه ال يجوز أن نأخذ معايير تصدر من
جهات رقابية أو استشارية في أوروبا ونطبقها على مؤسسات مالية تختلف
من ناحية التركيبة واألسواق والوضع».
وتو ّقع يوسف في تصريح أن «تتجاوز أرب��اح المصارف العربية خالل
 2014مبلغ  45مليار دوالر بزيادة قدرها  65في المئة منها تأتي من المصارف
الخليجية» ،الفتا ً إلى أنّ المصارف السعودية «شهدت طفرة جيدة بنم ّو
المتوسط
األرباح خالل النصف األول من  2014مقارنة بعام  ،2013حيث كان
ّ
ما بين  12و 15في المئة في األرب��اح ،ما يعني أنّ نم ّو السعودية جاء من
السوق المحلية بها وانعكس على المؤسسات المالية السعودية» ،كاشفا ً أنّ
«موجودات المصارف العربية هي بحدود  3.2تريليونات دوالر ،بحسب تقرير
عرضته «أرقام».

بانتظار اجتماع المركزي الأميركي

الذهب دون  1300دوالر

تحرك الذهب في نطاق ضيق دون مستوى  1300دوالر لألوقية أمس ،بينما
يترقب المستثمرون بقلق اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي «البنك المركزي
األميركي» للتعرف الى رؤية المجلس لالقتصاد والسياسة النقدية.
ويتعرض المعدن األصفر لضغوط من الدوالر األميركي الذي صمد قرب أعلى
مستوى في ستة أشهر أمام سلة من العمالت الرئيسية وسط توقعات بنبرة
متشددة من المركزي األميركي.
ويحجم المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبيل بيانات اقتصادية مهمة
هذا األسبوع تشمل الناتج المحلي اإلجمالي ليوم أمس ،ورواتب القطاعات غير
الزراعية التي تصدر غداً.
واستقر الذهب في المعامالت الفورية دون تغيير عند  1299دوالرا ً لألوقية
«األونصة» بعد أن هبط  0.5في المئة لينزل عن مستوى رئيسي عند 1300
دوالر في الجلسة السابقة.
وبينما تتجه األنظار إلى بيان المركزي األميركي ،تتابع األسواق عن كثب
أيضا ً التطورات على الصعيد الجيوسياسي تحسبا ً ألي تفاقم للتوترات في
الشرق األوسط وأوكرانيا.
وارتفعت الفضة  0.15في المئة إلى  20.55دوالر لألوقية ،وصعد البالتين
 0.2في المئة إلى  1474.8دوالر كما صعد البالديوم  0.2إلى  877.2دوالر
لألوقية.

�أرباح «تويتر»
تتجاوز التوقعات
أعلنت شبكة «تويتر» االجتماعية عن تحقيق أرباح بقيمة  14.6مليون دوالر
في الربع الثاني من العام الحالي ،متجاوزة التوقعات ،مقارنة مع خسارة
بلغت  16.4مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الشبكة إلى أنّ إيراداتها ارتفعت بنسبة  124في المئة في الربع
الثاني لتصل إلى  312مليون دوالر ،في مقابل  139مليون دوالر في الربع
الثاني من عام .2013
سجلت  271مليون مستخدم شهريا ً في الربع الماضي ،أي بارتفاع
كما ّ
نسبته  24في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ك��م��ا ذك���ر ال��م��دي��ر ال��ع��ام الت��ح��اد ال��ف��ن��ادق
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» شموئيل ت��س��وري��ل أنّ حجم
الخسارة في حركة السياحة الوافدة في الربع
الثالث سيزيد على  2.2مليار شيقل ،من بينها
 500مليون شيقل ستتكبدها الفنادق .وأضاف:
«أنّ الفنادق «اإلسرائيلية» عادة ما تكون ممتلئة
في الصيف لكنّ بعض المناطق في «إسرائيل»
تشهد حاليا ً م��ع��دالت إش��غ��ال تبلغ 30-30
في المئة ،أو أق��ل» .وقد ألغى كثير من السياح
رحالتهم بسبب استمرار العدوان ،بينما أوقفت
شركات طيران أجنبية عدة رحالتها إلى تل أبيب
أليام قليلة األسبوع الماضي بعد سقوط صاروخ
قرب المطار.
ويقدر اتحاد أرباب الصناعة في «إسرائيل»
حجم الضرر االقتصادي الواقع على المصانع
بما قيمته  820مليون شيقل حتى اآلن ،وهو
ما يرجع ألسباب منها بقاء بعض العمال في
منازلهم ووج���ود بعضهم ضمن أكثر م��ن 40
ألف جندي احتياطي جرى استدعاؤهم بسبب

الحرب في غزة».
وأش���ار رئيس االت��ح��اد تسفيكا أوري���ن إلى
أنه «نتيجة لهذه العملية تعاني المصانع من
انخفاض في اإلنتاج ونقص في العمالة وغير
ذلك ،وهذا الضرر يزداد مع استمرار العملية».
وفي نهاية المطاف ،ستحصل وزارة الدفاع
على أم��وال إضافية يمكن أن تؤدي إلى تجاوز
العجز في الموازنة للمستوى المستهدف البالغ
 3في المئة ،من الناتج االقتصادي هذا العام
و 2.5في المئة في .2015
وذك���رت ت��ق��اري��ر أنّ وزارة ال��دف��اع تسعى
للحصول على  5مليارات شيقل إضافية في
 2015وهو ما يلقى معارضة من وزير المالية.
وبلغت الموازنة األساسية ل��وزارة الدفاع 51
مليار شيقل في .2014
وقبل الحرب قال بنك «إسرائيل» المركزي أنّ
الحاجة تدعو الى خفض كبير في اإلنفاق وزيادة
الدخل من الضرائب بواقع  20مليار شيقل لتلبية
أهداف الموازنة لعامي  2015و.2016

«غوغل» يناف�س المحللين االقت�صاديين
أظهرت دراس��ة جديدة أنّ محرك
البحث العالمي «غوغل» بمقدوره
التنبؤ بالهبوط أو االنهيار المستقبلي
ف��ي أس���واق األس��ه��م ،لتكون شركة
«غوغل» األميركية قد دخلت بذلك
في منافسة مع المحلّلين الماليين
الذين يعتمدون على معايير مقاييس
فنية معقدة تمكنهم من التنبؤ بحركة
السوق المستقبلية ،وهي التنبؤات
التي كثيرا ً ما تخطئ أيضاً.
وتبيّن من تحليل لنتائج البحث
على مح ّرك «غ��وغ��ل» خ�لال الفترة
من عام  2004وحتى عام  2012أنّ
لدى المح ّرك قدرة عالية على التنبؤ
بالهبوط في أس��واق األس��ه��م ،وهو

الهبوط الذي يحدث بالفعل في وقت
الحق من تو ّقعه من قبل «غوغل».
ووج���د الباحثون ال��ذي��ن أج��روا
ال��دراس��ة ف��ي كلية «واروي�����ك» أنّ
البحث على «غوغل» يمكن أن يؤدي
إلى إنتاج نظام إنذار مبكر للمخاوف
التي تعتري االقتصاد الكلّي في أية
دول���ة ،كما يمكن تبعا ً لذلك توقع
االنهيارات واالنخفاضات الحادة في
أسواق األسهم.
كما تمكن الباحثون من تطوير
برمجيات حاسوبية معقدة تقوم
بتحليل الحركة على اإلنترنت وتحدّد
تبعا ً ل��ذل��ك االت��ج��اه��ات المتعلقة
باألسعار سواء األسهم أو السلع أو

غيرها ،وص��وال ً إلى المواد الغذائية
والمنتجات الزراعية التي يمكن رصد
الطلب عليها من خالل محرك البحث
«غوغل».
ول��ف��ت أح���د ال��ب��اح��ث��ي��ن إل���ى أنّ
م��ح��رك��ات ال��ب��ح��ث ،م��ث��ل غ��وغ��ل،
توفر بيانات عن ك � ّل ش��يء وتقوم
بتسجيل كل ش��يء ،مشيرا ً إلى أ ّنه
من المهم جدا ً استخدام هذه البيانات
والمعلومات من أجل أن jستفيد منها
مجموعات من الناس المهتمين ،في
إشارة إلى المستثمرين في األسواق
الذين سيصبح بمقدورهم االستفادة
من هذه المعلومات قريباً.

«المركزي الرو�سي» يعلن دعم الم�صارف
الم�شمولة بالعقوبات الأميركية
أعلن البنك المركزي الروسي عن
دعمه المصارف الروسية المشمولة
بالعقوبات األميركية المفروضة
ض ّد روسيا.
ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان
للبنك المركزي الروسي ،تأكيده أنّ
المصارف الروسية المدرجة على
قائمة العقوبات «تمارس نشاطها
في شكل اعتيادي وتقوم بتقديم
كامل ال��خ��دم��ات لعمالئها بما في
ذلك الحواالت البنكية والعمليات
المرتبطة بالبطاقات االئتمانية».
وأوضح البيان أنّ البنك المركزي
سيقوم باتخاذ التدابير المناسبة
ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى حماية مصالح
المستثمرين والعمالء والمودعين
والدائنين كنوع من الدعم للبنوك
ال��روس��ي��ة ال��م��ش��م��ول��ة ف��ي قائمة
العقوبات إذا لزم األمر».

من جهته ،استبعد بنك موسكو
أن تتأثر نشاطاته نتيجة العقوبات
المفروضة عليه مؤكدا ً أنّ عمالءه لن
يتأثروا بالعقوبات المفروضة.
كما أك��دت كل من شركة ماستر
ك���ارد وش��رك��ة ف��ي��زا األميركيتين
أنهما ال تنويان قطع خدماتهما عن
البطاقات االئتمانية الصادرة عن
المصارف المشمولة بالعقوبات
األميركية.
وكانت الواليات المتحدة وسعت
أول أم��س ،عقوباتها االقتصادية
على روسيا بسبب ما س ّمته «دعم
موسكو لالنفصاليين شرق أوكرانيا»
بحيث تستهدف العقوبات الجديدة
«ق��ط��اع��ات رئيسية ف��ي االقتصاد
ال��روس��ي» ه��ي ال��ط��اق��ة وصناعة
األس��ل��ح��ة وال��ق��ط��اع ال��م��ال��ي ،كما
تشمل ثالثة مصارف روسية هي

بنك موسكو ومصرف في.تي.بي
والمصرف الزراعي الروسي إضافة
إلى الشركة المتحدة لبناء السفن
في وقت صدق فيه االتحاد األوروبي
على حزمة عقوبات اقتصادية تح ّد
من وصول روسيا إلى التكنولوجيا
المرتبطة بقطاع النفط.
يشار إل��ى أنّ الرئيس الروسي
فالديمير بوتين أكد في  17من الشهر
الجاري أنّ العقوبات التي تفرضها
واشنطن ض ّد روسيا تتعارض مع
المصالح القومية األميركية وذلك
في تعليقه على العقوبات الجديدة
ال��ت��ي فرضتها اإلدارة األميركية
ّ
ب��ح��ق ع���دد من
ف���ي ذل���ك ال���وق���ت
الشخصيات السياسية الروسية
والبنوك والمؤسسات العاملة في
قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين.

�أرباح «هوندا» تبلغ  1.44مليار دوالر
و«ني�سان» تحقق زيادة بن�سبة  37في المئة
سجلت شركة «هوندا موتور» اليابانية للسيارات
أرباحا ً صافية خالل الربع األول من العام المالي الذي
بدأ أول نيسان الماضي ،بنسبة  19.6في المئة عن الفترة
نفسها من العام المالي الماضي بلغت  146.5مليار
ين ( 1.44مليار دوالر) ،وذلك بفضل المبيعات القوية
في األس��واق اآلسيوية بما فيها اليابان وبرنامج خفض
النفقات.
وذكرت ثالث أكبر شركة سيارات في اليابان في بيان
لها أمس ،أنّ أرب��اح التشغيل زادت خالل الفترة نفسها
بنسبة  7.1في المئة إلى  198مليار ين ،في حين زادت
المبيعات بنسبة  5.4في المئة إلى  2.99تريليون ين.
وعدلت هوندا توقعاتها بشأن أرب��اح العام المالي
الحالي كك ّل لتصبح  600مليار ين وليس  595مليار ين
كما كانت تتوقع قبل ثالثة أشهر.
وتتوقع الشركة وصول أرب��اح التشغيل خالل العام
المالي الحالي إلى 770مليار ين مقابل  760مليار ين
كانت متو ّقعة قبل  3أشهر ،كما تتو ّقع وصول المبيعات
إلى  12.8تريليون ين.

نيسان

من جهتها ،أعلنت شركة «نيسان موتور» اليابانية
لصناعة السيارات ،عن ارتفاع صافي أرباحها خالل الربع

السنوي الممتد من نيسان إلى حزيران الماضيين ،بنسبة
 37في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،
ليصل إلى  112مليار ين ( 1.1مليار دوالر) بسبب قوة
المبيعات عالمياً .وارتفعت األرباح التشغيلية لثاني أكبر
شركة لتصنيع السيارات في اليابان بنسبة  13في المئة
لتصل إلى  122مليار ين خالل الربع السنوي نفسه .كما
ارتفعت المبيعات بنسبة  4.10في المئة لتصل إلى 5.2
تريليون ين.
وق���ال رئ��ي��س الشركة وال��م��دي��ر التنفيذى ك��ارل��وس
جوسين« :إنّ نيسان استمرت فى إحراز تقدم خالل الثالثة
أشهر األول من العام المالي ،حيث أنّ الطلب المشجع على
المنتجات الجديدة ومزايا االستثمارات الحديثة وتحسن
ظ��روف السوق في أمريكا الشمالية والصين وأوروب��ا،
ساهم في زيادة اإليرادات واألرباح» .ولفتت الشركة إلى
أنّ التحسن ظهر بصورة خاصة على المبيعات القوية في
سوقي الصين والواليات المتحدة األميركية الرئيسيين،
حيث ارتفعت بنسبة  21في المئة و 14في المئة على
التوالى .وأبقت نيسان على توقعاتها بالنسبة الى صافي
األرباح عند  405مليارات ين ،كما توقعت أن تبلغ األرباح
التشغيلية  535مليار ين خالل العام المالي حتى آذار
 2015وأن تسجل المبيعات  8.10تريليون ين.

