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«موديز» متنح «بوبيان» نظرة مستقبلية «مستقرة»

«بيتك تكافل» تنظم مجموعة متنوعة من البرامج 
«solutions by stc» تفوزالتدريبية احلديثة شملت مجاالت العمل

«M٢M بجائزة «أفضل مزود حلول تقنية

أسعار املواد الغذائية تشتعل.. وتسجل أكبر 
ارتفاع شهري منذ ١٤ عامًا في مارس املاضي

«ميتا» تختبر بيع السلع االفتراضية عبر «هورايزون»

ميد: «كيبك» تتريث في طرح مناقصة مجمع 
بتروكيماويات إلى ٢٠٢٣

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة (كيبك) 
تنوي التريث وانتظار ما ستسفر عنه 
دراســة جدوى حول مشــروع الزور 
للبتروكيماويات قبل إصدار مناقصات 
العقد الرئيسي للمشروع املقدرة تكلفته 

بنحو ١٠ مليارات دوالر.
ونسبت املجلة الى مصادر مطلعة 
قولها أن كيبيك تعتزم تأجيل مناقصة 
الــزور  الرئيســية ملجمــع  العقــود 

للبتروكيماويــات، وبــات من املتوقع 
اآلن أن تصدر دعــوة لتقدمي عطاءات 
على املشروع في عام ٢٠٢٣ على أقرب 

تقدير.
وكانت مجلة ميد قد أفادت مؤخرا 
أن كيبيك كانت تستعد لطرح مناقصة 
الجراء دراسة تبحث في جدوى مشروع 
الــزور للبتروكيماويات العمالق. من 
املتوقع أن تبحث دراسة كيبيك املزمع 
اجراؤها في توقعات السوق للمنتجات 
املكررة والبتروكيماويات على مدى ٢٥ 

إلى ٣٥ عاما القادمة.

وقــال أحد املصــادر: «تريد كيبيك 
االنتظــار حتــى حتصل علــى نتائج 
دراستها املخططة قبل أن تطرح العقود 
الرئيسية لهذا املشروع، ومن احملتمل 
أن تكون هناك تأخيرات في الدراســة 
تتعلق باستقالة احلكومة ومن احملتمل 
أن يكون لذلك تأثير غير مباشر على 
موعد طرح العقود الرئيسية أيضا».

وباإلضافة الى ذلك، من املرتقب أن 
تسفر االستقالة عن أثار واسعة تشمل 

قطاع النفط والغاز في البالد.

«الوطني لالستثمار» حتصد «أفضل بنك
في مجال صفقات الدين» من «جلوبل فاينانس» أعلن بنك بوبيان حصوله 

على تصنيف جديد من قبل 
وكالــة «موديز» للتصنيف 
االئتمانــي خاص بتصنيف 
الودائــع طويلــة وقصيرة 
االجل، مع تقييم البنك عند 
نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقــال «بوبيــان»، خالل 
بورصــة  عبــر  إفصاحــه 
الكويت، ان وكالة «موديز» 
للتصنيــف االئتماني قامت 
برفع تصنيف الودائع طويلة 
االجل لدى البنك من A٣ إلى 
A٢، كمــا مت تثبيت النظرة 
املستقبلية له عند «مستقرة»، 
كما مت رفع تصنيف الودائع 
القصيرة األجل من P-٢ إلى 
P-١، ورفع تصنيف التقييم 
 baاالئتماني االساسي من ١
إلــى baa٣، ورفــع تصنيف 
تقييم مخاطر الطرف املقابل 
طويلة األجل من (cr) A٢ إلى 
(cr) A١، وتصنيــف مخاطر 
الطرف املقابل طويلة االجل 

.Aإلى ١ Aمن ٢
وفيما يتعلق مبدلوالت 
افــاد «بوبيان»  التصنيف، 
بأنه فيمــا يتعلق بالودائع 

بيتــك  نظمــت شــركة 
التكافلــي (بيتــك  للتأمــني 
تكافــل) مجموعــــــــة مــن 
البرامج والدورات التدريبية 
املتخصصة ضمن املشروع 
الــذي  املتكامــل  التدريبــي 
الشــركة للعــام  اعتمدتــه 
٢٠٢٢ وشمل مجاالت العمل 
بهــدف تعزيــز  املختلفــة 
جهود الشركة لتطوير أداء 
موظفيها وتنميــة قدراتهم 
لتقدمي أفضل مســتوى من 
التعامل مع العمالء وحتقيق 
أهداف الشــركة التسويقية 
والبيعيــة، وتدريبهم على 
أحدث األساليب ومواكبة آخر 
التطورات في مجاالت عملهم 
وذلك حرصا من شركة بيتك 
تكافل على تطوير موظفيها 

ورفع أدائهم العملي.

لإلجنــازات  تقديــرًا 
واملســاهمات التــي حققتهــا، 
حصلت solutions by stc مؤخرا 
علــى لقب أفضل مزود حلول 
تقنية M٢M في الكويت لعام 
 International ٢٠٢١ مــن مجلة
Finance خــالل حفــل توزيع 
اجلوائــز الذي أقيــم في دبي 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
وجــاءت اجلائــزة تقديــرا ملا 
تقدمــه من حتســني وتطوير 
مستمر حللول اتصال األجهزة 
وحللول االتصال األكثر تقدما 
التــي طرحتهــا فــي الســوق 
مستندة على شبكتها للجيل 

.stc اخلامس بريادة
 (M٢M) ومتثل تكنولوجيا
والتي تعتبر جزءا من منظومة 
إنترنت األشياء (IOT) واجليل 
القــادم من تقنيــات االتصال 
حيث توفر اتصاال آمنا وموثوقا 
لألجهزة الذكية وتسمح كذلك 
لألجهــزة بتبــادل املعلومات 
فيما بينها بشــكل آلي وبدون 
أي تدخــل بشــري حيث يتم 
حتليل هذه البيانات للوصول 

الى قرار معني. 
في املقابل، ساهم في إعادة 
تعريــف العمليــات التجارية 

العربيــة: اشــتعلت أســعار الغذاء 
العاملية مســجلة أكبر ارتفــاع لها منذ 
سنوات، بعد أن أثرت احلرب في أوكرانيا 
على إمدادات احلبوب والزيوت النباتية، 
وهــو ما ميكن أن يــؤدي إلى مزيد من 
الفقــر واجلوع في البلدان الفقيرة، مبا 

فيها بعض الدول العربية.
أظهر مؤشر أسعار الغذاء لشهر مارس 
املاضــي والصادر عــن منظمة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم املتحدة، تسجيل 
أكبر ارتفاع شــهري منذ ١٤ عاما، حيث 
ارتفع املؤشــر إلى ثالث أعلى مستوى 

قياسي له على التوالي.
وقفزت أســعار الغذاء خالل الشهر 
املاضي بنسبة ٣٤٪ مقارنة بنفس الفترة 
من العام املاضي، كما ارتفعت بنســبة 
١٢٫٦٪ مقارنة مبا كانت عليه في فبراير، 
وهو ارتفاع وصفته املنظمة بـ «القفزة 

العمالقة». 
وقال تقرير نشرته جريدة «فايننشال 
تاميز» البريطانية، إن االرتفاع الكبير 
في أســعار املواد الغذائيــة عامليا نتج 
عن تسبب احلرب في أوكرانيا بتعطيل 

خطوط اإلمداد.
وأضافــت الصحيفــة أن العديد من 
البلدان الفقيرة في العالم ما زالت تكافح 
بالفعل من تأثيــرات ڤيروس كورونا، 
كما تعتمد العديد من الدول في الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيا على كل من 
أوكرانيا وروســيا فــي إنتاج احلبوب 

والزيوت النباتية.
وساعد تضخم أسعار الغذاء في إثارة 
االحتجاجات في عدد من البلدان، مبا في 
ذلك سريالنكا، حيث تسببت هذه القضية 

في أزمة اقتصادية وسياسية حادة.
وقالت بيث بيشــدول، نائبة املدير 
العام ملنظمة األغذية والزراعة: إن الصراع 
الدائر في أوكرانيا يزيد من املخاوف بشأن 
تأثير ذلك على األمن الغذائي في جميع 
أنحاء العالم، بحسب ما نقلت «فايننشال 

وكاالت: يســعى الرئيس 
 Meta التنفيذي لشركة ميتا
مــارك زوكربيرغ، لتســهيل 
إنفــاق األشــخاص وكســب 
املــال علــى منصــة الواقــع 
االفتراضــي املعروفة باســم 
 Horizon هورايزون ورلــدز
Worlds، والتــي تعد جزءا ال 
يتجزأ من خطة ميتا إلنشاء 

.«metaverse» ما يسمى
وفــي مقطــع ڤيديو، قال 
زوكربيــرغ، إن ميتا تختبر 
أدوات جديدة تسمح للمبدعني 
ببيــع األصــول والتجــارب 
االفتراضيــة داخــل العوالم 
.Horizon التي يبنونها على

وقــال زوكربيــرغ: تعــد 
القــدرة على بيــع العناصر 
إلى  االفتراضيــة والوصول 
األشــياء داخل العوالم جزءا 
جديــدا من معادلــة التجارة 
اإللكترونية بشكل عام، وفقا 

.«CNBC» ملا ذكرته شبكة
وأضــاف: نحــن نبدأ في 
طرح هذا األمر مع عدد قليل 
من منشئي احملتوى وسنرى 
كيف ستســير األمور، لكني 
أتخيل أنه مــع مرور الوقت 
سنبدأ في طرحه أكثر وأكثر.

وقالــت ميتا، إنــه ميكن 
لشخص ما إن يصنع ويبيع 
البيئــة  تخــص  ملحقــات 

حــازت شــركة الوطنــي 
لالســتثمار، إحدى الشركات 
االستثمارية الرائدة في املنطقة 
والذراع االستثمارية ملجموعة 
بنك الكويت الوطني، جائزة 
جلوبل فاينانس «ألفضل بنك 
في مجال صفقات الدين» في 

الشرق األوسط لعام ٢٠٢٢.
وتســلط شــركة جلوبل 
فاينانس، من خالل جوائزها، 
الضوء على أفضل الشركات 
العالــم  أداء علــى مســتوى 
في القطــاع املصرفي وقطاع 
اخلدمات املاليــة، مما جعلها 
عالمة جودة ومتيز موثوقة في 
املجتمع املالي العاملي. وتعزز 
جائزة جلوبل فاينانس جناح 
الوطني لالســتثمار  شــركة 
ومكانتها في دعم عمالئها خالل 
هذه الفترة االســتثنائية في 

تاريخ األسواق العاملية.
وتعــد اجلائــزة مبنزلــة 
شــهادة علــى زخــم صفقات 
الدين التي قامت بها شــركة 
الوطنــي لالســتثمار خــالل 
العــام املاضي واســتمرارها 
في تلبية احتياجات عمالئها 
للمشورة املالية املتخصصة 
في مجال أســواق رأس املال 

ملخاطر ائتمان متوسطة في 
حال عدم إمكانية احلصول 
على دعم غير عادي من شركة 

حليفة أو من احلكومة.
وأكــد «بوبيــان» علــى 
قــرار «موديــز» برفــع  ان 
تصنيف التقييم االساســي 
 baاالئتمانــي لبوبيان من ١
إلــى baa٣ يعكــس عالمته 
التجاريــة احمللية املتنامية 
على صعيد كل من خدمات 
االفراد والشركات، مما يدعم 
املتكررة  القويــة  ربحيتــه 
واجلــودة القويــة ألصوله 
ومصداته الرأسمالية في ظل 
زيادة قادمة في رأس املال، 
باإلضافة إلى مصادر متويله 
املستقرة، ويحد من عناصر 
نقــاط القوة هذه إلى حد ما 

تلقــى  وقــد  املســاهمة»، 
املوظفون عــدة محاضرات 
تدريبيــة وثيقــة الصلــة 
مبجاالت عملهــم وحتتوي 
أفضــل وأحــدث التطورات 
العامليــة في هــذه املجاالت 
بأسلوب علمي مركز وفعال، 
حيث نظمت الشــركة ايضا 
دورة متخصصة ملوظفي قسم 
االتصال في مهارات «االتصال 
والعالقات العامة» وتضمنت 
مجموعــة مــن املواضيــع 

احلمــد، مدير عــام ـ املبيعات 
 solutions وإدارة احلسابات لـ
by stc: نعمــل وفــق نهــج 
استراتيجي الكتشاف التقنيات 
اجلديدة واحللول املتقدمة التي 
من شأنها أن تساعد الشركات 
فــي حتويل وتطويــر مناذج 
أعمالهــا احلاليــة. ومن خالل 
الشراكات التي عقدناها مع قادة 
السوق العامليني، ومشاركاتنا 
املتعددة في األحداث والفعاليات 
الدولية، متكنا من استكشاف 
طرق مبتكرة متكننا من خلق 

قيمة إضافية لعمالئنا.
وختم: فخــورون بالتقدم 
الــذي أحرزنــاه منــذ إطــالق 

تاميز»، وأضافت: نشهد ارتفاعا في أسعار 
كافة أنواع املواد الغذائية.

ووفقــًا لتقديــرات منظمــة األغذية 
والزراعة وتقديرات احلكومة األوكرانية، 
فإن ٢٠٪ إلى ٣٠٪ من األراضي في أوكرانيا 
التــي تنتج احلبوب الشــتوية والذرة 
وعباد الشمس، ســتبقى غير مزروعة 
هذا الربيع أو لن يتم حصادها في يوليو 

وأغسطس املقبلني.
وميكن للفجوة العاملية الناجتة بني 
العرض والطلب على الغذاء واألعالف، 
أن ترفع أســعار الغذاء الدولية بنسبة 
تتــراوح بــني ٨٪ و٢٢٪ إضافيــة فوق 
مستوياتها املرتفعة، وفقا ملنظمة األغذية 

والزراعة.
روسيا وأوكرانيا مصدران رئيسيان 
للحبــوب وزيت عباد الشــمس، حيث 
متثــالن نحــو ٣٠٪ من جتــارة القمح 
العاملية، وواصلت روسيا شحن القمح 
منذ أن غزت جارتها في فبراير املاضي، 
لكن العقوبات الغربية أدت إلى تعقيد 
املدفوعات، ما نتــج عنه حالة من عدم 

اليقني بشأن اإلمدادات.

واألفراد باقتناص كل ما هو 
معروض ســواء من األعمال 
الفنية أو العقارات في العوالم 
االفتراضية على منصات مثل 
 .The SandBoxو Decentraland
إذ اشــترى جنم الهيب هوب 
سنوب دوج أرضا افتراضية 
ودفع أحد املعجبني ٤٥٠ ألف 
دوالر في ديســمبر لشــراء 
قطعــة أرض مجاورة له في 

.The Sandbox
ولم يكن شــراء األصول 
الرقميــة وبيعهــا ممكنا في 
 Horizon Worlds السابق في
ولكن الشركة تدرك أن هناك 
أمواال ميكن جنيها من خالل 
ميتافيرس (الواقع االفتراضي 

املعزز).
وفي الواقع، يقدر سيتي 
بنك أن اقتصــاد ميتافيرس 

والتقليدية، واإلسالمية. هذا، 
وقد جنحت شــركة الوطني 
لالســتثمار خالل سنة ٢٠٢١ 
بترتيــب صفقــات ســندات 
وصكــوك تفــوق قيمتها ٨٫٩ 
مليارات دوالر، عبر عدد من 
الصفقات املتنوعة على صعيد 
القطاعــات والعمالت وأنواع 

اإلصدار. 
وصرح فارس حمامي، املدير 
التنفيــذي ورئيس اخلدمات 
املصرفية االستثمارية: نسعد 
بــأن نحظــى بهــذا التكــرمي 
الذي يعكس ســجلنا احلافل 
فــي أســواق الديــن وتنفيذ 
البــارزة، ونفتخر  الصفقات 
باجلائــزة التي تعد شــهادة 
على التزامنا بتطوير أسواق 
املال فــي املنطقــة وجهودنا 
املســتمرة نحو حتقيق قيمة 

مضافة لعمالئنا.
دي  جوزيــف  وقــال 
جيارابوتو، ناشر ومدير حترير 
جلوبال فاينانس: تلعب بنوك 
االستثمار دورا رائدا في إعادة 
تشــكيل االقتصاد العاملي مع 
تقدم الوباء. وأضاف: من املهم 
اآلن أكثر من أي وقت مضى أن 
تفهم الشــركات التخصصات 

املخاطر السلبية على جودة 
أصول البنك نتيجة لوجود 
بعض التركزات االئتمانية، 
باإلضافة إلى النمو املتسارع 
حملفظة التمويل في السنوات 
االخيــرة، ويجب أن يواكب 
التمويــل االضافــي النمــو 
القوي املتوقع ألصول البنك 

في السنوات القادمة.
وأضاف أن النمو القوي 
في أعمال «بوبيان» دعم خالل 
الســنوات االخيرة عائداته 
وربحيته املتكررة، مع تعافي 
صافي أداء البنك خالل ٢٠٢١ 
بعد التراجع في ٢٠٢٠ نتيجة 

جلائحة كورونا.
واختتم «بوبيان» بقوله 
ان رفــع تصنيــف الودائع 
طويلة األجــل إلى A٢، إمنا 
يعكــس رؤيــة «موديــز» 
حول االهمية االستراتيجية 
واملالية لبنك بوبيان بالنسبة 
لشــركته االم، وبالنســبة 
للنظــام املالــي احمللي، مبا 
يضمــن وجــود احتماليــة 
كبيرة جــدا لتوافــر الدعم 
من الشــركة األم واحلكومة 

عند احلاجة.

تعزيــز  تســتهدف  التــي 
قــدرات ومهــارات املوظفني 
املشــاركني في التواصل مع 
العمالء واملجتمع ووســائل 
االتصال والترويج للخدمات 
واملنتجــات وخدمــة عمالء 
الشركة وموظفيها مع سبل 
إجــادة التعامل مع وســائل 
اإلعــالم املختلفــة. وأعرب 
املوظفون املتدربون في ختام 
البرامج عن تقديرهم للجهود 
املبذولة في تنظيمها وتقدميها 
بالشكل الذي يساعدهم على 
تطبيق محتواها في أدائهم 
العملي اليومــي، مثمنني ما 
متيزت به املواد العلمية من 
ثراء وتنوع وحداثة وكذلك 
املتميــزة للمدربني  القــدرة 
وتنــوع خبراتهــم وثرائهم 

املعرفي.

 solutions by العالمة التجارية
stc في عام ٢٠٢٠. ومع قاعدة 
عمالئنــا املتنوعــة املتزايدة، 
املتنامي،  ونطــاق عروضهــا 
وتواجدها اإلقليمي، سنواصل 
تقدمي حلول وخدمات أعمال من 
الدرجة األولى بإمكانات غير 
محدودة في هذا العالم الرقمي 
ســريع التطــور. وسنســعى 
جاهدين للحفاظ على مكانتنا 
كالوجهــة األولــى والشــاملة 
حللول األعمــال املتكاملة من 
خــالل توفيــر حلــول فعالة 
لألعمال التجاريــة في العالم 
احلقيقــي، والتــي كانت قوة 

رئيسية لنموذج أعمالنا.

وحذر البنك الدولــي من أن ارتفاع 
أســعار املواد الغذائية قد يتســبب في 
أضرار دائمة للبلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل، وميكن أن يسهم في دفع ماليني 

الناس إلى الفقر.
ومتثل تكاليف الغذاء ١٧٪ من إنفاق 
املســتهلكني في االقتصــادات املتقدمة، 
لكنها متثل نسبة أعلى بكثير في البلدان 
النامية، فعلى سبيل املثال في إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبــرى ميثل الغذاء 
٤٠٪ من إنفاق املســتهلكني، بحسب ما 

تؤكده «فايننشال تاميز».
ووفقا ملنظمة األغذية والزراعة، فإن 
ما يقرب من ٥٠ دولة تعتمد على روسيا 
وأوكرانيــا فــي ما ال يقل عــن ٣٠٪ من 

وارداتها من القمح.
وفي العام ٢٠٢١ اعتمدت ٣٦ دولة 
من أصل ٥٥ دولــة تعاني من أزمات 
غذائية علــى الصــادرات األوكرانية 
والروسية ألكثر من ١٠٪ من إجمالي 
وارداتهــا من القمح، مبــا في ذلك ٢١ 
دولة تعاني من أزمة غذائية كبيرة، 

بحسب «فايننشال تاميز».

ميكــن أن يتــراوح بــني ٨ 
تريليون دوالر و١٣ تريليون 

دوالر بحلول عام ٢٠٣٠.
بدورها، قالت شركة ميتا 
في تدوينــة: «إن املعادلة - 
بحكــم طبيعتها املتمثلة في 
عدم تقييدها باملساحة املادية 
- ستجلب مستوى جديدا من 
اإلبداع وتفتح فرصا جديدة 
للجيــل القادم مــن املبدعني 
والشــركات ملتابعة شغفهم 

وخلق سبل عيشهم».
إلــى عمليات  وباإلضافة 
الشراء داخل العالم االفتراضي، 
ســيتم أيضا الدفــع لبعض 
منشئي العالم االفتراضي في 
الواليات املتحدة مباشرة من 

شركة ميتا مقابل أعمالهم.
وقال زوكربيرغ: «خصصنا 
صناديــق للمســاعدة فــي 
تعويض ومكافأة األشخاص 
الذين يبنــون عوالم رائعة، 

في هورايزون».
وستستند املكافآت حول 
البرامــج الشــهرية املوجهة 
نحو الهدف حيث يتم الدفع 
للمبدعــني في نهاية الشــهر 

مقابل نسب اإلمتام.
وللتأكيــد على هــذا، فقد 
 Horizon أطلقت ميتا صندوق
Creators بقيمــة ١٠ ماليــني 

دوالر في أكتوبر املاضي.

واملهارات التي تقدمها البنوك 
االســتثمارية، وتعــد جوائز 
جلوبل فاينانس مصدرا قويا 
لتغطيــة أعمــال املؤسســات 

الرائدة في هذا القطاع.
ويقــدم قســم اخلدمــات 
املصرفيــة االســتثمارية في 
الوطني لالســتثمار  شــركة 
مجموعــة كاملــة من خدمات 
االستشارات املالية للشركات، 
مبا في ذلك أسواق رأس املال 
الديــن وعمليــات  وأســواق 
الدمج واالستحواذ وخدمات 
االستشارات التمويلية، ونفذت 
الوطني لالســتثمار  شــركة 
صفقات اخلدمــات املصرفية 
االستثمارية بقيمة ما يعادل 
٩١ مليار دوالر أميركي لغاية 
تاريخه، مما يعزز دور الشركة 
الرائد كاملستشار املالي املفضل 
في الكويت. كما لعبت شركة 
الوطني لالستثمار دورا مهما 
فــي العديــد من اإلصــدارات 
التقليدية  الدين  في أســواق 
واإلســالمية فــي األســواق 
العاملية واحملليــة وصفقات 
الهيكلة والتــي تزيد  إعــادة 
قيمتها علــى ٣٣ مليار دوالر 

لغاية تاريخه.

رفع تصنيف الودائع طويلة وقصيرة األجل

البالغ كلفته املالية ١٠ مليارات دوالر

للعام ٢٠٢٢ على مستوى منطقة الشرق األوسط

مشاري احلمد

مارك زوكربيرغ

فارس حمامي

فــإن   A٢ االجــل  طويلــة 
االلتزامــات املصنفة ضمن 
الفئــة A٢ تعتبــر عرضــة 
ملخاطــر ائتمــان منخفضة 
وذلــك تعتبــر ذات جــودة 
أعلى من املستوى املتوسط، 
أما الودائــع قصيرة االجل 
P-١، فيتميز املصدرون (أو 
املؤسسات الداعمة) املصنفة 
ضمن الفئة «برامي-١» بقدرة 
عالية على ســداد التزامات 

الديون قصيرة األجل.
أمــا بالنســبة للتقييــم 
 ،baaاالئتماني االساســي ٣
فيتــم تصنيــف اجلهــات 
املصدرة التــي تتميز بقوة 
مالية متأصلة أو قائمة بذاتها 
بدرجة متوسطة، ضمن الفئة 
«baa»، وبالتالي فإنها عرضة 

البرامــج  أبــرز  ومــن 
التــي نظمتهــا  التدريبيــة 
الشــركة مؤخرا فــي املجال 
املالــي واحملاســبي «إعــداد 
امليزانيات التقديرية السنوية 
واألسس احلديثة للمحاسبة 
وإعدادها» و«مخاطر االحتيال 
املالي بالبيانات املالية» وفي 
مجال التسويق «أسرار البائع 
احملترف» وفي مجال االدارة 
«إدارة وتنظيــم اجلمعيات 
العموميـــــــة للشركــــات 

التقليديــة والتي عفــا عليها 
الزمــن. وتعمل هــذه احللول 
على تســهيل قنوات االتصال 
بني األجهزة باستخدام أجهزة 
االستشعار، ما يتيح إمكانية 
نفســها  ملراقبــة  لألنظمــة 
واالستجابة تلقائيا للتغيرات 
داخل البيئة. وتدعم تكنولوجيا 
(M٢M) التطبيقات التقليدية 
بدءا من نقاط البيع، وأجهزة 
الصراف اآللي، ونظم املراقبة، 
وخدمة االتصال في السيارة، 
ومنتجات إدارة وسائل النقل 
واملواصــالت وغيرهــا مــن 

احللول.
مــن جهتــه، قال مشــاري 

االفتراضية ألمور تركز مثال 
على املوضة أو تقدم وصوال 
مدفوعا إلى جــزء جديد من 

عالم معني.
ما هي Horizon Worlds؟

أو  هورايــزون ورلــدز، 
(فيسبوك هورايزون سابقا) 
هــي لعبــة واقــع افتراضي 
مجانيــة، يتــم لعبهــا عبــر 
اإلنترنت تتيح لألشــخاص 
بنــاء واستكشــاف عوالــم 

افتراضية.
ونشرت ميتا اللعبة على 
سماعات الرأس Oculus VR في 
الواليات املتحدة وكندا في ٩ 
ديسمبر ولكن لم يتم طرحها 
بعد في جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار األشهر القليلة 
املاضيــة، قامــت الشــركات 

بصورة عامة وأسواق الدين 
بصورة خاصة، حيث لعبت 
الشركة دورا محوريا في تقدمي 
املشورة للعديد من مصدري 
احملليــني  املاليــة  األوراق 
واإلقليميــني والعاملــني في 
قطاعات مختلفة ومنها القطاع 
النفطــي والبتروكيماويــات 
والقطاع املصرفي، وذلك في 
إصداراتهــم بأدوات أســواق 
الديــن احملليــة، والعامليــة، 

سيتي بنك يقدر قيمة اقتصاد الواقع االفتراضي بنحو ١٣ تريليون دوالر بحلول ٢٠٣٠

تنذر مبزيد من الفقر واجلوع في البلدان الفقيرة


