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»ستوكس« يهبط مدفوعًا بانخفاضات في باريس ومدريد

انخفاض أسهم أوروبا مع تراجع البنوك 
لكن صناع الرقائق يتألقون

انخفضت أســواق األسهم األوروبية 
أمس  اخلميس، حيث طغى تأثر البنوك 
برسالة التيسير النقدي مــن مجلس 
االحتياطي االحتــادي )البنك املركزي 
ــر أي دفــعــة تلقتها  األمــريــكــي( على أث
املعنويات عموما من تخلي املركزي عن 

رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.
ــس  ــوك ــت ـــــع املـــــؤشـــــر س ـــــراج وت
600 األوروبــــي 0.3 باملئة، مدفوعا 
ــد  ــدري بــانــخــفــاضــات فـــي بـــاريـــس وم
وفرانكفورت على العكس من رد الفعل 
القوي في األسواق اآلسيوية على بيان 

املركزي األمريكي ومؤمتره الصحفي.
ــي  ــان وتـــصـــدر املـــؤشـــر داكــــس األمل
التراجعات بانخفاض نسبته 0.5 باملئة 
متأثرا بتراجع أسهم البنوك واحــدا 

باملئة.
وكانت أسهم شركات صناعة أشباه 
املوصالت نقطة متألقة، إذ تلقت الدعم 
مــن تــوقــعــات إيجابية بــشــأن القطاع 
صــادرة عن ميكرون تكنولوجي، مما 
هدأ مخاوف بشأن تراجع الطلب على 
الهواتف الذكية. وارتفعت أسهم إنفنيون 

وإس.تي.ميكرو اثنني باملئة.
وكــان املؤشر فايننشال تاميز 100 

البريطاني الوحيد الذي خالف االجتاه 
العام بصعوده 0.3 باملئة مع استفادة 

شــركــات التعدين مــن ارتــفــاع أسعار 
النحاس بفعل تراجع الدوالر.

اليورو والني يرتفعان بعد تراجع الدوالر 

واصل عمالت اليورو والني والدوالر األسترالي 
أمــس  اخلميس املكاسب التي حققتها بدعم من 
تأكيد مجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي 
األمريكي( على موقفه الــذي مييل إلــى التيسير 

النقدي.
وقبع الــدوالر األمريكي قرب أدنى مستوى في 
أسبوعني، مع بدء املستثمرين في وضع احتمال 
خفض أســعــار الفائدة األمريكية هــذا الــعــام في 

احلسبان.
وارتفعت الكرونة النرويجية قليال قبيل قرار 
البنك املــركــزي النرويجي املتوقع أن يرفع فيه 
صانعو السياسات أسعار الفائدة 25 نقطة أساس 

إلى واحد باملئة.
وتخلى املــركــزي األمريكي عن خطط لزيادة 
أسعار الفائدة هذا العام، في مؤشر على أن مساعيه 
املستمرة منذ ثــالث ســنــوات لتطبيع السياسة 

النقدية رمبا بلغت نهايتها.
وارتفع اليورو إلى 1.1437 دوالر و1.1448 

دوالر في األسواق اخلارجية، وهو أقوى مستوياته 
منذ أوائل فبراير شباط. وانخفض اليورو قليال مع 
بدء الــتــداوالت في لندن لكنه متاسك فوق 1.14 
دوالر. وتــراجــع الـــدوالر إلــى 110.47 يــن، فيما 
شكلت خسارته البالغة 0.6 باملئة في األســواق 
اخلارجية أكبر هبوط منذ االنخفاض الكبير الذي 
استمر لفترة وجيزة في أوائل يناير كانون الثاني. 

واستقر الدوالر الحقا عند 110.36 ين.
ومقابل سلة من العمالت، بلغ مؤشر الــدوالر 
ــل فبراير شباط في  أضعف مستوياته منذ أوائ
ـــواق اخلــارجــيــة قبل أن يتعافى قليال إلى  األس

96.019 مرتفعا 0.3 باملئة خالل يوم اخلميس.
كما ارتفعت العمالت التي عادة ما تسجل أداء 
جيدا في ظل اإلقبال القوي على املخاطرة. وربح 
الدوالر األسترالي 0.4 باملئة ليصل إلى 0.7150 

دوالر أمريكي.
وتــراجــع اجلنيه االسترليني 0.2 باملئة إلى 

1.3165 دوالر أمريكي. الناصر: »أرامكو«  تستهدف إنتاج
3 مليارات قدم مكعبة من الغاز  

كــشــف الــرئــيــس التنفيذي 
لــشــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
املهندس أمني الناصر، أن أرامكو 
تخطط لــلــبــدء بــإنــشــاء معمل 
غاز اجلافورة إلنتاج الغازات 

املختلفة خالل العام القادم.
وأوضح خالل كلمته مبنتدى 
ــاء لالستثمار 2019،  ــس األح
املنعقد اليوم األربعاء، أن إنشاء 
املعمل يأتي ضمن خطة الشركة 
إلنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من 
الغاز غير التقليدي خالل العقد 

القادم.
ـــــار إلــــى أن األحــســاء  وأش
ــوي عــلــى كــمــيــات واعـــدة  ــت حت
جــدا من #الغاز_الصخري ذات 
جـــدوى؛ نظرا الحتوائها على 
نسبة كبيرة من السوائل، منوها 
إلى أن شركة أرامكو تعمل حاليا 

على تطوير هذه املوارد.
وكانت أرامكو قد ذكــرت في 
تقريرها السنوي لعام 2014، أن 
نتائج حتفيز التكسير في حوض 

ــى وجــود  ــورة أشـــارت إل ــاف اجل
مــورد للمواد الهيدروكربونية 

غير التقليدية.
ولفت الناصر إلى أن أعمال 

ــرت عن  ــم احلــفــر والتنقيب أث
اكتشاف كميات كبيرة من الغاز 
الصخري في حوض اجلافورة 

القريب من األحساء.

أمني الناصر

  بونيمون لألبحاث: 3.86 
  مليون     دوالر     اخلسارة     الوسطية   

  لكل     حالة     اختراق     بيانات   
    كشفت   شركة »في إم وير« )رمزها  VMW     في   بورصة 
نيويورك( تفاصيل استراتيجيتها األمنية   التي تساعد 
  املنظمات على قلب موازين القوى من املهاجمني لصالح 
املدافعني، وذلك   باتباع   نهج أمني جديد يركز على التطبيقات 
أكثر من البنية التحتية، ويقلص النواحي املعرضة للهجمات 

بدالً من مالحقة وتتبع التهديدات األمنية.  
وبفضل محفظتها املتوسعة من احللول القائمة على 
البرمجيات التي متتد من السحابة وحتى املستخدم النهائي، 
جتعل شركة »في إم وير« األمن متأصالً في البنية التحتية 
بحيث يستطيع العمالء   احلفاظ على   السلوكيات اآلمنة 
للطبيقات، وبالنتيجة خفض املخاطر على التطبيقات 
احليوية والبيانات احلساسة واملستخدمني. وقــد جرى 
تقدمي هذه العروض في مؤمتر “آر إس إيه” ضمن موسكون 

نورث إكسبو.  
و  فــي املــؤمتــر  ،   انضم  ت   إلــى بــات جيلسينجر، الرئيس 
التنفيذي لشركة »فــي إم ويـــر«، شــانــون ليتس، رئيس 
عمليات األمن والتطوير   ل  شركة »إنتويت« في إلقاء   كلمة 
رئيسية  ،   وشارك جيلسينجر   مع   ليتس   في عرض مالحظات 
عن   النواحي التي ميكن لقطاع األمن التقني جتاوزها، تارًكا 
الفوائد التدرجية والتحرك بخطوات كبيرة وواسعة نحو 

األمام.  
و  قال راجيف راماسوامي،   ال  رئيس التنفيذي للعمليات، 
  إدارة   اخلدمات واملنتجات لدى »في إم وير«: “األمن مبعظمه 
ال يعمل. فالتطبيقات أصبحت متوزعة أكثر وتنشر عبر 
بيئات سحابية متعددة خاصة وعامة باستخدام أنواع 
مختلفة من البنى التحتية، ويتم الدخول إليها عبر كثير 
من األجــهــزة املختلفة. والنتيجة أن التمدد األمني - أي 
الفائض الكبير من املنتجات األمنية والوكالء والواجهات 
البينية املنتشرة عبر املنظمة - يتسبب بتعقيد إدارة األمن. 
ــة التعقيد الكامن في  استراتيجية »فــي إم ويــر« هي إزال
األمن اليوم وتقدمي أمن متأصل من النقاط النهائية حتى 

السحابة”.  
ومع تسابق املنظمات لتنفيذ مبادرات التحول الرقمي، 
فإنها تــواجــه بيئات معقدة تنحاز ملصلحة املهاجمني. 
وبحسب معهد بــومنــون “يبقى اخــتــراق البيانات ذو 
تكلفة أعلى ويؤدي إلى ضياع أو سرقة املزيد من سجالت 
املستهلكني عــاًمــا بعد عام”.   يضاف إلــى ذلــك   اخلــســارة   
الوسطية التي تبلغ 3.86 مليون دوالر لكل حالة اختراق 
ــه أن يصل اإلنفاق  بيانات  )1(  . ويتوقع فــي الــوقــت ذات
على املعدات والبرمجيات واخلدمات املتعلقة باألمن إلى 
133.7 مليار دوالر في 2020، أي بزيادة ألكثر من 45 
باملائة عن توقعات عام 2018، بحسب شركة آي دي سي 

لألبحاث  )2(  .  

خالل »اليوم اإلماراتي لتقنيات الطاقة املتقدمة«

»جنرال إلكتريك« تستعرض حلولها لدعم 
»2050 »استراتيجية اإلمارات للطاقة 

استعرضت “جنرال إلكتريك للطاقة”، املدرجة 
في بورصة نيويورك حتت الرمز )GE(، مجموعة 
من التقنيات املبتكرة التي ترسم مالمح مستقبل 
قطاع الطاقة، وذلك خالل “اليوم اإلماراتي لتقنيات 
الطاقة املتقدمة” الذي أقيم بالتعاون مع سفارة 

الواليات املتحدة األمريكية في أبوظبي. 
وبهذه املناسبة، قال جوزيف أنيس، الرئيس 
واملدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة 
وأنظمة الطاقة الغازية لدى “جنرال إلكتريك” 
فــي الــشــرق األوســـط وجــنــوب آســيــا: “في ضوء 
تركيز ’استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050‘ على 
االستدامة، نحتاج إلى حلول أكثر كفاءة ومرونة 
ملواكبة متطلبات توليد الطاقة بشكل أسرع، ودعم 
التغذية املتقطعة للطاقة املتجددة،واملساعدة 
على استقرار وضع الشبكة الكهربائية. ويؤكد 
هذااحلدث املهم على التزام ’جنرال إلكتريك‘ بدعم 
اإلمـــارات في مساعيها للحد من التأثير البيئي 
لقطاع الطاقة عبر تزويدها بحلول متطورة تلبي 

احتياجات القطاع وبأقل التكاليف”.
من جانبه، قال ستيفن بوندي، القائم باألعمال 

في السفارة األمريكية في أبوظبي: “إن حتسني 
كفاءة قطاع الطاقة هو هدف مشتركيجمع الواليات 
ــارات. ويسعدنا أن تضطلع  املتحدة مع دولة اإلم
’جنرال إلكتريك‘بدور رائد في هذااخلصوص من 
خالل تزويد شركائنا اإلماراتيني باحللول املناسبة 
ملساعدة اإلمــارات على حتقيق أهدافها الطموحة.
ويســـرنا أيضاً أن تواصل ’جنرال إلكتريك‘ترسيخ 
مكانتها العاملية الرائدة في القطاع، فضالً عن كونها 
شريكاً ملتزماًبدعم اإلمارات منذ أكثر من 40 عاماً”.

بــدورهــا، قالت داليا املثنى، الرئيس واملدير 
التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك” في منطقة 
اخلليج العربي: “لطاملا كانت اإلمــارات من الدول 
الرائدة إقليمياً في مجال تصميم وتبني االبتكارات 
التي تؤثر إيجاباً على املجتمع. وتفخر ’جنرال 
إلكتريك‘ بأن تكون جزءاً من مسيرة االبتكار التي 
تشهدها الــدولــة من خــالل تقدمي أفضل احللول 
املتقدمة التي تدعمهافي حتقيق أهدافها. ونحن في 
’جنرال إلكتريك” نواصل التزامنا باملساعدة على 
تنويع مزيج الطاقة في اإلمارات، وحتديث القطاع، 

وحتقيق األهداف الوطنية ألمن الطاقة”.

أحد املتحدثني في اليوم اإلماراتي لتقنيات الطاقة املتقدمة

7   توجهات هامة يشهدها قطاع  جارتنر  : 
2019 إدارة األمن واملخاطر في عام 

      قامت مؤسسة الــدراســات واألبحاث جارتنر 
بتحديد سبعة توجهات ناشئة سيشهدها قطاع 
إدارة األمــن واملخاطر، من شأنها أن تؤثر بشكل 
مباشر على قادة قطاعات احلماية وخصوصية 

املعلومات وإدارة املخاطر على املدى الطويل.  
وتشير جارتنر إلى أبرز التوجهات املتوقعة 
على أنها شكل من أشكال التحول املستمر على 
مستوى منظومة استراتيجيات احلماية التي 
لم يتم التعرف عليها على نطاق واسع بعد، لكن 
من املتوقع أن يكون لها تأثير واسع ومرشحة أن 

حتدث حتوالً جذرياً في القطاع.  
وفي هذا اإلطــار قال   بيتر     فيرستبروك  ، نائب 
رئيس األبــحــاث لــدى جارتنر: “تشهد العوامل 
اخلارجية والتهديدات على مستوى أمن املعلومات 
تقارباً أكبر فيما بينها وبذلك تؤثر مجتمعة على 
املشهد العام لقطاع األمن واملخاطر، ولذا بات من 
الواجب على قادة فضاء أمن املعلومات االستعداد 
بشكل أفضل بغية حتسني مستويات املرونة ودعم 

أهداف العمل على نحو أوسع”.  
وفيما يلي أبرز 7 توجهات خاصة بقطاع إدارة 

األمن واملخاطر لعام 2019 وما يليه:  
التوجه األول: تزايد أهمية تقارير املخاطر 
وجعلها مرتبطة بنتائج األعمال   : في الوقت الذي 
باتت فيه االستراتيجيات اخلاصة بتكنولوجيا 
املعلومات أكثر تقارباً وارتباطاً بأهداف العمل، 

اكتسبت قدرة قادة قطاع     إدارة     األمن     واملخاطر   على 
تقدمي املسائل املتعلقة بأمن املعلومات إلى صناع 

القرار في شركاتهم أهمية أكبر. 
التوجه الثاني: التركيز على قــدرات اكتشاف 
التهديدات األمنية واالستجابة لها عند إنشاء 
مراكز العمليات األمنية   إن التحول في تركيز 
االســتــثــمــارات األمنية على قـــدرات الكشف عن 
الــتــهــديــدات األمــنــيــة بشكل مسبق، عــوضــاً من 
التصدي لهذه التهديدات فقط، ساهم في تعزيز 
احلاجة إلى تركيز االستثمار في مراكز العمليات 
األمنية  SOCs   خصوصاً في الوقت الذي ترتفع 

فيه وتيرة التنبيهات األمنية وتعقيداتها. 
التوجه الثالث: من شأن أطر العمل اخلاصة 
بــإدارة أمن البيانات حتديد أولويات االستثمار 
فــي أمــن البيانات  ، التوجه الــرابــع: مستويات 
طلب أعلى على تقنيات املصادقة التي ال تعتمد 
على كلمات املــرور التقليدية  ، التوجه اخلامس: 
الشركات املصنعة ملنتجات احلماية توفر مزيداً 
من خدمات التدريب وتعزيز املهارات   ، التوجه 
السادس: ارتقاء مسألة االستثمار في قدرات أمن 
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 CARTA   من جارتنر في أسواق أمن املعلومات 

التقليدية 

تغرمي »سيتي بنك«
25 مليون دوالر   

قرر “مكتب مراقبة العملة” )أو.
سي.سي( األميركي تغرمي مصرف 
“سيتي بنك” 25 مليون دوالر بتهمة 
انــتــهــاك مــا يسمى “قانون عدالة 

اإلسكان”.
وذكـــر “مكتب مراقبة العملة” 
أن البنك سمح بوجود ثغرات في 
“برنامج تسعير القروض املرتبطة” 
ــح الــعــمــالء  ــن ــهــدف م الـــــذي يــســت
املستحقني قــروض عقارية ســواء 
لتقليل التكاليف أو خلفض الفائدة 

على قروضهم.
ونتيجة ضعف الرقابة، فإن بعض 
املقترضني من البنك لم يحصلوا على 
املزايا التي يتيحها البرنامج والتي 

يستحقونها، وتعرضوا للتمييز على 
أساس العرق أو اللون أو األصل أو 

اجلنس.
ــد أطــلــق “سيتي بنك” خطة  وق
لتعويض العمالء الذين لم يحصلوا 
على املــزايــا املناسبة مــن برنامج 
اإلقــراض، مبا في ذلك العمالء الذين 
تــعــرضــوا لــالنــتــهــاكــات، كما اتخذ 
البنك خــطــوات لتجنب تــكــرار هذه 
املخالفات فــي املستقبل. وسيقدم 
البنك تعويضات حلوالي 24 ألف 
عميل بقيمة إجمالية 24 مليون دوالر 
تقريبا، إلى جانب الغرامة البالغة 
قيمتها 25 مليون دوالر سيتم دفعها 

لوزارة اخلزانة األميركية.

العمالت الرقمية تعود إلى 
التماسك بعد عام عصيب 

ــاد احلــديــث مــجــددا عــن العمالت  ع
االفتراضية ومستقبلها، بعد أن جنحت 
“بيتكوين” في جتــاوز حــدود 4000 
دوالر للمرة األولــى منذ كانون الثاني 

)يناير( املاضي.
وبــبــلــوغ هـــذا الــســعــر تــكــون قيمة 
“بيتكوين” قد ارتفعت بنحو 5 في املائة 
منذ بداية العام اجلاري، وتنبع أهمية 
التطورات الراهنة في سوق “بيتكوين” 
ــى أن الــتــقــديــرات الدولية  حتــديــدا، إل
ترجح أن تقارب حصة سيدة العمالت 
االفــتــراضــيــة، ثلثي مجمل العمالت 

االفتراضية بنهاية العام اجلاري.
وفــي الــواقــع، فقد حتسنت سوق 
ــة  الــعــمــالت املــشــفــرة نسبيا فــي اآلون
األخيرة، ووصلت القيمة السوقية لها 
نحو 140 مليار دوالر، بعد أن بلغت 
أدنى مستوى لها الشهر املاضي بنحو 
112 مليار دوالر. وواجهت “بيتكوين” 
أوقاتا عصيبة العام املاضي، وتعرضت 
خلسارة بلغت 80 في املائة تقريبا، لكن 
يالحظ أنها ظلت ثابته نسبيا خالل 
الشهرين املاضيني، مع حتسن ملموس 

في األيام األخيرة.
وحــول أسباب هــذا التحسن، يقول 
روج بوتر احمللل املالي في مجموعة 
“إل. دي” االستثمارية، إن “أحد أسباب 
منــو بيتكوين، أنــهــا ال تـــزال العملة 
الرئيسة البديلة لكثير من العمالت 

االفتراضية األخرى، وخاصة بالنسبة 
لألشخاص املبتدئني في هــذه السوق 
التي تزداد تعقيدا، أو ملواطني البلدان 
ــة مثل  ــي ــورق ــتــي تــنــهــار عملتها ال ال

فنزويال”.
جون كريس احمللل املالي في بورصة 
لندن يعتقد أن “هناك اختالفا كبيرا 
للغاية بشأن توقعات اخلبراء، فالبعض 
يعتبر أن السوق الهابطة لبيتكوين 
حاليا، لن تتحسن في القريب العاجل، 
واألمـــر سيستغرق كثيرا مــن اجلهد 
على املــدى الطويل للوصول إلى أعلى 
مستوى بلغته عام 2017 وكان 20 ألف 
دوالر، ألن تدهور األسعار أصاب صغار 
املضاربني بخسائر ضخمة، ومن ثم ال 
يتوقع أن يعودوا إلى األســواق مجددا 
فــي األمـــد الــقــريــب. فقط املستثمرون 
الكبار هم الذين سيحركون األســواق، 
وهؤالء قراراتهم االستثمارية تتصف 
بالتمهل، ولذلك ال يتوقع أن يندفعوا 
للشراء بكميات كبيرة تؤثر في األسعار 

بشكل ملموس حاليا على األقل”.
الدكتور جراف نيكن أستاذ املصارف 
والنقود فــي جامعة لــيــدز، يعتبر أن 
االعتماد على منــاذج رياضية للتنبؤ 
بــاألســعــار املستقبلية لـ”بيتكوين” 
أخفق في معظم األحيان، وهو ما يجعل 
احلديث عن املستقبل محل شك بالنسبة 

للمستثمرين.

تركيا تزيد الضرائب على بعض 
ودائع العمالت األجنبية

نشرت الصحيفة الرسمية في 
تركيا قرارا بزيادة معدل الضريبة 
على فوائد ودائع العمالت األجنبية 
التي تزيد مدتها عن عام، من 13% 
إلى %18. وأشارت وكالة بلومبرج 
لألنباء إلــى أن الفائدة على ودائــع 
العمالت األجنبية التي تزيد عن عام 

في تركيا تبلغ 20%.
 يذكر ان تركيا عانت خالل العام 
املــاضــي مــع نقص فــي مـــوارد النقد 
األجنبي مما ادى إلى تراجع حاد في 
سعر الليرة التركية امام الدوالر مما 
دفع السلطات املالية والنقدية في 
البالد إلى اتخاذ العديد من اإلجراءات 
ــى تشجيع الــنــاس على  الــرامــيــة إل
حتويل مدخراتهم بالعملة األجنبية 

إلى العملة احمللية.


