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أفادت وكالة الطاقة الدولية أمس بأن أسعار النفط 
ربمــا بلغــت أدنى مســتوياتها وتبدأ فــي التعافي 
مــع تســارع وتيرة انخفــاض اإلنتاج فــي الواليات 
المتحــدة وغيرهــا من المنتجين غيــر األعضاء في 
أوبك ونمو إمدادات المعروض اإليراني بمعدل أقل 
من المتوقع. واتجه سعر خام القياس العالمي مزيج 

برنت إلى تحقيق ثالث مكاســبه األســبوعية بدعم 
التقريــر المتفائل للوكالة. غيــر أن بعض المحللين 
حــذروا من أن التخمــة الكبيرة فــي المعروض ما 
زالــت باقية وحذر جولدمان ســاكس من أن الخام 
األميركي قد يمأل منشــآت التخزين عن آخرها في 

األشهر المقابلة.
ويأتــي هذا فــي الوقت الذي ارتفــع فيه الخام 
األميركي إلى اعلى مســتوى منذ بداية العام مسجال   

38.64 دوالراً للبرميل بزيادة 80 ســنتاً عن ســعره 
عند اإلغالق السابق بعدما صعد إلى أعلى مستوياته 
منــذ بدايــة 2016 عنــد 38.96 دوالراً للبرميل في 
وقت ســابق مــن أمس. وأبقت وكالــة الطاقة على 
تقديراتهــا لنمــو الطلــب العالمي علــى النفط في 
2016 دون تغييــر عنــد 1.17 مليــون برميل يومياً 

أو ما يعــادل %1.2 من إجمالي الطلب 
البالغ 95.8 مليون برميل يومياً.

 –

لنــدن  ذكــرت كابيتــال إيكونوميكــس 
لألبحاث أمس، إن دول الخليج ســتصدر 
ديونــاً قد تتخطــى حاجز الـــ 85 مليار 
دوالر لضبــط عجز الموازنــة الناتج عن 
انخفاض أســعار النفط. لكنها استبعدت 
لجوء اإلمــارات والكويت إلى االقتراض 

مع االتجاه لالعتماد على االستثمارات.
وقالــت المذكرة البحثية التي أوردها 
موقع مباشر: إن«أسعار النفط المنخفضة 

تعنــي اســتمرار ضغوط عجــز الميزانية 
لوقــت أطول فــي دول الخليج، ونعتقد 
أن دول المنطقة ســتتحول من اعتمادها 
على استثماراتها إلى طرق أبواب أسواق 

الديون لسد العجز».
 ويضغــط هبوط أســعار النفط على 
موازنــات الــدول الخليجيــة التي يمول 
النفــط نحــو ثلثــي إيراداتهــا بحســب 

تقديرات صندوق النقد الدولي.
وانخفضت أســعار النفــط نحو %70 
منذ منتصف 2014، ولكن أســعار الخام 

«ربمــا وصلت إلى القاع بحســب تقرير 
حديث صــادر عن وكالة الطاقة الدولية. 
وبلغــت أســعار خام برنت في أواســط 
تعامالت بورصة لندن أمس 40.5 دوالراً 

للبرميل.
وتابعــت المذكرة: «تشــير تقديراتنا 
إلــى إصدار ديون بنحــو 85 مليار دوالر 

في 2016 لسد العجز».
وقالــت إن اإلمــارات ســتعتمد على 
مدخراتهــا التي كونتها في أوقات ارتفاع 
أســعار الخام لسد العجز. مشيرة إلى أن 

الدولــة تتمتع بامتالك صناديق ســيادية 
تتخطى قيمة أصولها حاجز الـ700 مليار 
دوالر وفقــاً لتقديــرات معهــد صناديق 

الثروة السيادية.
«نعتقد  ايكونوميكس:  كابيتــال  وقال 
أن اإلمــارات والكويت ســيعتمدان على 
المدخــرات لتمويــل عجــز الموازنة مع 
استبعاد الدولتين لخطط إصدار السندات 
على المدى القصير، وهما األفضل خليجياً 

للتكيف مع هبوط أســعار 
النفط».

اعداد: بشار باغ - غرافيك: حسام الحوراين
تواصل اإلمارات تحفيز منو الرشكات الصغرية واملتوسطة، وذلك يف ظل مساهمتها الفاعلة يف الناتج املحيل اإلجاميل وما تشكله من أهمية 

بالنسبة للحركة التجارية واالستثامرية وتوفري فرص العمل ودعم التنوع االقتصادي.

أقر املجلس االستشاري للرؤساء 
التنفيذين التحاد مصارف اإلمارات 
مؤخراً مبادرة تشمل تعليق مؤقت 

للدفعات املستحقة عىل الرشكات 
الصغرية واملتوسطة التي تواجه 

صعوبات يف مديونياتها. 

أقرت خطة اتحاد املصارف إطاراً يسمح 
للرشكات املتوسطة والصغرية الدخول 
يف معاملة متكن البنوك املقرضة من 

التنسيق فيام بينها إلعادة ترتيب 
أوضاع ديون تلك الرشكات ومساعدتها 

إلعادة هيكلة دفعاتها املستقبلية. 

 % 94
نسبة الرشكات املتوسطة 

والصغرية من إجاميل 
الرشكات العاملة يف 

اإلمارات. 

 350
ألف رشكة صغرية 

ومتوسطة تعمل يف 
الدولة. 

 % 86
مساهمة الرشكات املتوسطة 

والصغرية يف فرص العمل. 

 % 70
الصغرية  للرشكات  املستهدفة  املساهمة 
املحيل اإلجاميل غري  الناتج  واملتوسطة يف 

النفطي يف الدولة عام2021
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ذكرت صحيفة «مينت» أمس، أن موانئ دبي 
العالميــة تعتزم بيع أســهم مــن خالل طرح 
اولــي عام، وإدراج شــركتها الهندية القابضة 

الجديدة «هندوستان بورتس المحدودة».
وأضافــت ثاني كبــرى الصحــف الهندية، ان 
هــذا التطور يأتي في اعقــاب إعالن مجلس 
الــوزراء «عــدم ممانعته» للتغييــر المقترح 
في المســاهمة في محطــات الحاويات التي 
تديرهــا الشــركة التابعة لحكومــة دبي في 
الهند.                        دبي - البيان

الهنــد محادثــات مــع دول خليجيــة  تجــري 
لشــراء النفط لمــلء احتياطاتها االســتراتيجية 
وفي المقابــل تبيعها أغذية، وذلك مع ســعيها 
الســتخدام موقعها ثالث أكبر مســتورد للنفط 
فــي العالم لتأمين إمدادات الطاقة وأيضاً تعزيز 
صادراتهــا. وأبلغ وزير النفــط الهندي دارمندرا 
بــرادان الصحافيين أمس أن الفكرة مازالت غير 
محــددة، لكن نيودلهي أجــرت محادثات أولية 
مع دولة اإلمارات.           نيودلهي - رويترز  

09> اإلمارات تتمتع بسياسة مالية مرنة للتكيف مع التحديات
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 فازت إنسينكراتور، وحدة األعمال التابعة 
لشــركة »إيمرســون« المصّنعــة لمنتجات 
التخلُّــص مــن مخلفــات الطعــام المعّدة 
لالســتخدام المنزلي والتجاري في العالم، 
علــى جائزة «أفضل ابتكار جديد في مجال 
الخدمات الغذائية» ضمن الدورة الســابعة 
لجوائز جلفــود2016، عن أحدث منتجاتها 

«PowerRinse®» لجمع النفايات.
كما أن االبتكار المعد من أجل زيادة سرعة 
ما قبل الشــطف والقشــط فــي المطابخ 
الصناعيــة، يقلــل مــن كميــات النفايات 
الكبيــرة دون طحن، قد تم ترشــيحه أيضاً 
كمرشــح نهائي فــي فئة «أفضــل مبادرة 

لالســتدامة البيئيــة» وفئة «أفضــل ابتكار 
جديد في مجال خدمة األطعمة».

وقال محمد كرم، مدير تطوير األعمال في 
الشرق األوسط: «تعتبر هذه  إنسينكراتور 
الجائــزة تقديــراً كبيراً من خبــراء صناعة 
الغــذاء والضيافة لهذا االبتــكار والتي من 
شأنها أن تحول الكفاءة التشغيلية للمطابخ 
في قطــاع الضيافــة.  وقال، بيــل بروس، 
المحرر في هيئة تحرير مجموعة فودبيف 
ميديــا: «تعــد الجائــزة تقديــراً للقيــادة 
المتســقة في مجال االبتكار التــي أثبتتها 
إنســينكراتور وهــو إنجاز عظيــم للفريق 
وعالمة فارقة لهذه الصناعة».دبي – البيان

الســياحي  الملتقــى  ابوظبــي  اســتضافت 
اإليطالي الســنوي بفندق ميلينيوم ابوظبي 
وافتتحه ليبوريو ســتلينو، الســفير اإليطالي 
لــدى الدولــة بحضــور أكثر مــن 100 من 
رجال وســيدات األعمال اإليطاليين وأعضاء 
السفارة االيطالية وجيمس ويلسن مدير عام 
ميلينيوم الكورنيش ورؤســاء األقسام وعدد 

من العاملين بالقطاع السياحي والفندقي.
وقــال جيمس ويلســن إن الملتقى يأتي في 
اطار االنشطة السياحية التي يحرص الفندق 
علــى تنظيمها بشــكل مســتمر مشــيرا الى 
ان الملتقــى تضمــن عدة فعاليــات تتعلق 
بالتعريــف بالمقومــات الســياحية بايطاليا 

وابرز المأكوالت والعادات والفنون التراثية 
االيطالية.

وقالــت نيفين عزت مديــر إدارة العالقات 
العامة واإلعــالم بفندق ميلينيوم الكورنيش 
التــي اســتقبلت رجــال وســيدات األعمال 
االيطاليين إنه تم خــالل اللقاء تبادل اآلراء 
واألفكار حــول القطاع الســياحي المتنامي 

بالدولة والفرص االستثمارية المتاحة.
وتضمــن الملتقــى الديكــور والــوان العلم 
منوعــة  إيطاليــة  ووجبــات  االيطالــي 
ومميــزة مــن مختلف المــدن اإليطالية 
وعرضــا واســتعراضات ترفيهيــة وفنية 
أبوظبي - البيان منوعة. 

قــدر داود حلمــي، المديــر التجــاري 
لميشــالن في اإلمارات وعمان أن يبلغ 
معدل النمو الســنوي المركب لســوق 
اإلطارات في اإلمارات %11 وذلك بين 
عامــي 2014 و2019، معتمداً في ذلك 
علــى تقريــر TechSci Research عن 
«التنبؤات والفرص لسوق اإلطارات في 
دولة اإلمارات لعام 2019»، وأضاف أن 
العديد من العوامل ستســهم في تعزيز 
نمو الســوق مــن بينها ارتفــاع معدل 
الركاب وتحســينات  مبيعات ســيارات 
كبــرى في البنية التحتيــة للطرقات في 
الدولــة. وهنــاك عوامل أخــرى مؤثرة 
تقود نمو ســوق اإلطارات في المنطقة 
مثل أســعار النفط الخام والتنافسية في 
االســتيراد والتصدير إلى جانب ارتفاع 

معدل االستثمارات األجنبية. 
وقال إن سوق إطارات سيارات الركاب 
فــي دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
ينقسم بين فئتين %60 إطارات سيارات 
الصالون و%40 إلطارات سيارات الدفع 
الرباعي. وبين أن أسواق منطقة الشرق 

األوســط تشــكل حالياً جزءاً صغيراً من 
الســوق العالمي لإلطــارات. ومع ذلك، 
تشــهد هذه األسواق نمواً سريعاً، يزداد 
مع نمو الطلب على اإلطارات بقياسات 
أكبــر تصل إلى 16 بوصــة وأكثر، وذلك 
في الوقت الذي يشهد فيه سوق إطارات 
مركبــات الدفع الرباعــي (ما يعادل 18 

بوصة أو أكثر) نمواً كبيراً.

وحــول اإلطارات المقلدة في الســوق، 
وهــل يتم بيــع إطارات مقلــدة تحمل 
عالمة ميشــالن التجاريــة، أجاب: هناك 
ثالثة أنواع من اإلطارات غير المتوافقة 

في السوق:
اإلطــارات المقلــدة: هــي اإلطارات 
التي تستخدم اســم الشركة أو شعارها 
علــى المنتــج أو الملصــق أو المــواد 
التسويقية أو على سطح اإلطار بطريقة 
احتيالية، لتدعي أن المنتج من صنع تلك 
الشــركة. وبما أن عمليــة وضع العالمة 
على اإلطارات تتم في مصنع الشــركة، 

فليس من الوارد أن يتم تزييفها.
اإلطارات المشــابهة: وهــي إطارات 
تشبه األصلية ولكن مع تغييرات بسيطة 
مقارنًة مع المنتــج األصلي. وتتم هذه 
التغييــرات لتجنب تصنيفها قانونياً على 
أنها مقلدة. ويستخدمون أنواعاً مشابهة 
من مواد التغليف أو ألوان التصميم من 
أجل تضليل المستهلك ليظن أنه يشتري 

المنتج األصلي.
استيراد إطارات موازية: اإلطار الذي 
يصــل إلى الــدول من خــالل محطات 
غير مباشــرة دون الحصول على تصريح 
من الشــركة المصنعة أو المالكة الســم 
العالمة التجارية. وينقص هذه اإلطارات 
عالمات رئيسية أو شهادات توثيق للبلد 

المستورد.
ومــن النادر جداً أن تجد إطاراً مقلداً 
في الســوق، وذلك ألن ما ذكرناه سابقاً 
صعب التنفيــذ. ومع ذلك، تعتبر عملية 
استيراد إطارات موازية األكثر شيوعاً في 
أسواق مثل دولة اإلمارات، وهذا يشكل 
تهديــداً أكبر على ســالمة المســتهلك. 
يمنع بيع اإلطــارات التي ال تتوافق مع 
معايير وشــروط دولــة اإلمارات. حيث 

ان الدولــة تســمح فقط ببيــع إطارات 
سيارات الركاب المصنفة بدرجة حرارة 
A أو B، والتــي تحمــل رموز اإلطارات 
إطارات  للحرارة وخصوصــاً  المقاومــة 
البلــدان التي  الــركاب. وفي  ســيارات 
تكــون درجة حرارة مناخهــا أقل بكثير 
من دولة اإلمارات، تعتبر اإلطارات التي 
تحمــل رمز C مناســبة تمامــاً، ولكنها 
ال تصلــح فــي دولــة اإلمــارات. وقــد 
تتوفــر إطارات جاهــزة للبيع ولكنها ال 
تطبــق معايير الســوق، كالتي ال تحمل 
مواصفات الظــروف المناخية المختلفة 
أو مقاييس ال تطبق على المركبة. وهذا 

نتيجــة اســتالم اإلطارات من األســواق 
الموازية والتي يمكن أن تشــكل خطراً 

على سالمة الركاب.

وعن ماهية الشروط والمواصفات المحددة 
لإلطــارات فــي دول مجلس التعــاون، قال: 
تطبــق دول مجلس التعــاون معايير محددة 
كالتصنيــف المقــاوم للحرارة الــذي ينبغي 
علــى شــركات تصنيــع اإلطــارات مراعاته. 
وإذا مــا كانــت اإلطــارات ال تراعــي هذه 
الشــروط، ويتم توريدها إلــى المنطقة عن 
طريــق االســتيراد المــوازي، ســيؤدي ذلك 

إلى اســتخدام إطارات ال تناســب المستهلك 
وبالتالــي تعريض ســالمته للخطــر. وتنصح 
ميشالن دائماً المســتهلكين بشراء اإلطارات 
فقــط مــن خــالل شــبكة أو وكالــة توزيع 
معتمدة. وباإلضافة إلى ذلك، فمن الضروري 
تركيــب اإلطــار بطريقة صحيحــة، من أجل 
ضمان عمــل الميزانية الصحيحــة لإلطارات 
ومعــدل الدوران والمحــاذاة وغيرها. وهذا 
يســتلزم شــراء اإلطارات من شــبكة توزيع 

معتمدة.

الحكوميــة  الهيئــات  ميشــالن  وتســاعد 
المعاييــر  بوضــع  الخاصــة  والجهــات 
والمقاييــس في تطويــر وتنفيــذ اللوائح 
التنظيمية. وفي دولة اإلمارات، يقع المقر 
الرئيسي اإلقليمي لشركة ميشالن لمنطقة 
أفريقيا والهند والشــرق األوسط، وتعمل 
الشــركة إلى جانب الجهــات المحلية مثل 
الطرق والمواصالت» و«تســجيل»  «هيئة 
وغيرها. وعلى المســتوى اإلقليمي، تعمل 
ميشــالن مع هيئة المواصفات والمقاييس 
الخليجيــة التي تضــع اللوائــح التنظيمية 
ألســواق دول مجلس التعاون مثل الهيئة 
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 

والمقاييس  للمواصفات  العامة  والمديرية 
في ســلطنة عمــان وغيرها مــن الهيئات 
التنظيميــة اإلقليمية للمعايير والمقاييس. 
وتضمن ميشــالن تطبيق إطاراتها لمعايير 
األسواق في الخليج وهي مرخصة من قبل 
هيئــة المواصفات والمقاييــس الخليجية. 
وتطبــق ميشــالن المعاييــر الدوليــة في 
األســواق اإلقليمية األخــرى وفقاً لمعايير 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية في أوروبا 

ومجلس المرور االتحادي األميركي.
إلــى  إطاراتهــا  ميشــالن  وُتخِضــع 
فحوصــات دقيقــة وصارمــة للغاية بما 
يتماشــى مع ظروف االستهالك في دول 
مجلــس التعــاون والمناطــق اإلقليمية 
األخــرى، وال تعتمــد إال اإلطارات التي 
تنجح في هــذه الفحوصات. وباإلضافة 
إلى ذلــك، تعمل ميشــالن على تطوير 
أيضاً  المحلية  بالمواصفــات  اإلطــارات 
 MICHELIN X® LINE™ مثــل إطــار
Tropic D. ومن أجــل تقديم إطارات 
ذات مقاومة عالية جداً وأداء يتناســب 
مــع طبيعــة المنطقــة، أجــرى فريــق 
التطوير تجارب وفحوصاً ميدانية امتدت 
إلى 18 شهراً مع أكثر من 100 ساعة من 

عمليات التفتيش الميدانية.

قــال المدير التجاري لميشــالن في اإلمارات وعمان بــأن اإلطار من 
المنتجات التكنولوجية المعقدة ويتطلب تصنيعه أكثر من 200 عنصر 
وتطويــر أكثر من 30 منتجاً شــبه جاهز، والنفط ليــس إال أحد هذه 
العناصر. ومن المنتجات األخرى التي يتم استخدامها لتصنيع اإلطارات 

البوليستر والمطاط الطبيعي والسيليكا وغيرها الكثير. 

أشارت الدراســات واألبحاث إلى نمو صناعة 
الجلود في المنطقة وأكد منظمو أكبر معرض 
تجاري متخصص «عالم الجلود الشرق األوسط 
2016» في ميســي فرانكفــورت على انتعاش 
ســوق الجلود خليجياً والذي بلــغ 6 مليارات 
دوالر، وتصل حجم صناعة الجلود في اإلمارات 
وحدها إلى 468 مليــون دوالر. وتعد منطقة 
دول مجلــس التعاون الخليجــي كذلك مركزاً 
لتصنيــع الجلود حيث شــهدت منطقة الخليج 
العــام الماضي إنتاج مالبــس جلدية، حقائب، 
حقائب يدوية، الســروج، وأطقم الخيل بقيمة 
1.9 مليار دوالر حيث جاءت أسواق السعودية 
(1.1 مليــار دوالر) واإلمــارات (468 مليــون 
دوالر) وقطــر (250 مليون دوالر) كأكبر ثالثة 

أسواق منتجة للجلود في المنطقة. 

وتنطلــق الدورة الثانية مــن المعرض في 

الفتــرة من 26 – 28 أبريل 2016 في مركز 
دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. 

يشــارك في معــرض األيــام الثالثة في 
2016 أكثر من 125 عارضاً بهدف االستفادة 
من تجــارة الجلود في منطقة الخليج التي 

بلغ حجمها 4.09 مليارات دوالر في 2014 
انترناشيونال  يورومونيتور  تقارير  حســب 
لألبحــاث التحليلية. ويتضمــن هذا الرقم 
واردات وصــادرات المنتجــات الجلديــة، 
اإلكسســوارات، سلع الســفر، حقائب اليد 

واألحذية المصنعة ونصف المصنعة. 

يحرص جميع العارضين على االستفادة من 
نجاح المعرض الكبير في دورته االفتتاحية 
التي اســتقطبت ما يقرب من 2,400 تاجر 
من 66 دولة وشارك فيها 86 عارضاً من 16 
دولة استعرضوا أحدث معداتهم، من مئات 
التشكيالت المتنوعة من جلود الحيوانات، 
ماكينــات اإلنتاج والمــواد الكيماوية، إلى 
حقائــب اليــد، األحذيــة، االكسســوارات 

والمالبس الجلدية. 
وقال أحمــد باولس الرئيــس التنفيذي 
في ميســي فرانكفورت الشــرق األوسط، 
الشركة المنظمة للمعرض: «بعد ثالثة أيام 
من التواصــل وتبادل الدراية والرؤى حول 
أحــدث توجهــات الجلــود العالمية وضع 
عالــم الجلود في الشــرق األوســط 2016 
بصمتــه بقوة على ســوق الجلود اإلقليمي 

والدولي». 

■كلفة تصنيع اإلطارات  ترتبط  بشكل كبير بتكاليف اليد العاملة  | البيان  

■ خالل توقيع اتفاق التعاون   | من المصدر 

■ شاهين جميل

المتخصصة  عينت شركة «سامســونايت» 
عالميــاً فــي صناعــة الحقائــب الجلدية 
وغيرها منذ أكثر من قرن،  شاهين جميل 
رئيساً لألعمال في كل من الشرق األوسط 
وأفريقيا ورابطة الدول المســتقلة ودول 
للتعــاون اإلقليمي،  اتحاد جنــوب آســيا 
حيث أشرف على توسيع نفوذ الشركة في 
مجال البيع بالتجزئــة، وتمكّن من تقديم 
العالمــة التجارية إلــى دول جديدة، كما 
فتح األبــواب بنجاح لتوقيع عقود جديدة 

لـ «سامسونايت» في المنطقة.
ســيكون شــاهين في منصبه الجديد 
مسؤوًال عن عمليات سامسونايت اليومية 
كما سيقوم بإدارة أعمال الشركة التجارية 
في هــذه البلدان من خالل قنوات عدة، 
مترئســاً مهام البيع بالتجزئــة والترويج 
والتســويق  والمبيعــات  والتخطيــط 
والتوزيع، ويتوّلى شاهين منصبه الجديد 
بفضل 15 عاماً من الخبرة الواســعة في 
التخطيط االستراتيجي وإدارة الموزعين.  
وقال شــاهين جميــل، رئيس األعمال 
في الشــرق األوســط وأفريقيــا ورابطة 

الدول المستقلة ودول اتحاد جنوب آسيا 
للتعــاون اإلقليمــي: «إن اســتالمي لهذا 
الدور الموّســع في سامســونايت يبعث 
الكثير من الســرور واإلثارة في نفســي، 
تزامناً مع سعي الشركة وراء فرص النمو 
فــي جميع أنحــاء العالــم، وفي خضم 
هــذه الفترة النشــطة للغاية بالنســبة 
لهــذا القطاع. أنا واثق أنني، ومن خالل 
هذه المســؤولية الكبيرة، سأتمّكن من 
االرتقاء بـ «سامســونايت» في الســوق 
وتدعيم خطط توســعها علــى الصعيد 

الجغرافي.

وقعت شــركة بارسونز لالستثمار العقاري 
عضــو مؤسســة محمد بــن راشــد لدعم 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة، اتفاقية 
للتســويق العقاري وبيع وحدات ســكنية 
وتجاريــة بينهــا وبيــن شــركة اوزيوتلــر 
للتطويــر واإلنشــاءات باســطنبول، حضر 
التوقيــع محمــد علي الجناحــي - الرئيس 
لالســتثمار  بارســونز  لشــركة  التنفيــذي 
العقاري وتامر أوزيورت - رئيس مجموعة 

شركات أوزيورتلر. 
مديــر  أوزالب  الحكيــم  عبــد  وأكــد 
العالقــات الدولية - شــركة اوزيوتلر  أن 
اختيــار شــركة بارســونز لتكون شــريكة 
حصرية لعمليات التسويق وبيع الوحدات 
الســكنية المملوكــة للشــركة والتي يتم 

تطويرها في تركيا يأتي لدعم التعاون بين 
السوقين التركي واإلماراتي. 

وتابع أزوالب بموجــب هذه االتفاقية 
ســوف تطرح المشــاريع العقارية التركية 
للبيع في اإلمارات حصريا ومنها مشروع ان 
لوجو اسطنبول ومشروع فيرست كوستال 
ســيتي اسطنبول، والتي تتوفر مواصفاتهما 
علــى الموقع االلكتروني للشــركة التركية 

بعدة لغات منها اللغة العربية. 
كما يوفر المشــروع الفــرص العقارية 
للمواطنيــن  المناســبة  واالســتثمارية 
االماراتيــة  العائلــة  اإلماراتيين تناســب 
والخليجيــة من حيــث جودة المشــروع 
وضمان إنشــائه بمواصفات عالية وأسعار 
القانطين  مناسبة وخدمات شــاملة لراحة 
وتوفير خدمات الســائح الخليجي في بيته 

بتركيا.  

■ شخصيات خالل الملتقى اإليطالي السنوي  |  من المصدر 

يتســم عالم الجلود في الشــرق األوســط 2016 بلمسة متميزة ترتبط 
بــكل المنتجات الجلدية كما يُنتظر أن يشــهد المعرض إبرام تحالفات 
تجاريــة جديدة حيث يغطي عبق الجلــود المميزة كل أرجاء المعرض 

الذي تجذب فعالياته كثيراً من االهتمام. 
ومن أبرز هذه الفعاليات منطقة التوجهات المعروفة التي تســتعرض 
ألول مــرة في المنطقة تشــكيلة حصرية من إبداعــات الجلود وجلود 
الحيوانات العالمية الفاخرة من حقائب جلود األسماك وجلود الجاموس 
المنقوشة بالليزر إلى جلود التماسيح المزينة بالذهب عيار 22 قيراطاً.
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أقامت هيئة أبوظبي للســياحة مســاء امس 
احتفاال بمناســبة مرور عشــر ســنوات على 
افتتــاح مكتبهــا فــي مدينــة فرانكفــورت 
األلمانيــة وذلك فــي فنــدق «ورلد وولف 
اســتوريا» فــي برليــن. حضر الحفــل وفد 
هيئة أبوظبي للســياحة وعدد من مسؤولي 
الهيئات ورؤساء الهيئات في أبوظبي ودولة 
الشــركات  ممثلي  إلى  اإلمارات..باإلضافــة 
السياحية والمنشــآت الفندقية في أبوظبي 
وعلى مســتوى دولــة اإلمــارات وعدد من 
النعيمي  بالدولة. وأعرب مبارك  اإلعالميين 
مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في 
هيئة أبوظبي للسياحة في كلمة ألقاها خالل 

الحفل عن شــكره للحضــور ولالنضمام إلى 
االحتفال بالذكرى السنوية بمناسبة مرور 10 
سنوات على المشــاركة في فعاليات الهيئة 
عبر مكتبنا في فرانكفورت..مشــيرا إلى أن 

الهيئة تملك 11 مكتبا تمثيليا حول العالم.
وقــال إن المكتــب التمثيلــي للهيئــة فــي 
فرانكفــورت الذي يعد الثاني لها في القارة 
األوروبيــة بعــد لندن سيســاهم في تعزيز 
الجهــود الراميــة إلــى ترويــج اإلمكانيات 
إلى  أبوظبــي وتحويلها  الســياحية إلمــارة 
مقصــد ســياحي واســتثماري مهــم علــى 
المكاتــب  أن  الدولــي. وأشــار  المســتوى 
التمثيليــة ســواء فــي ألمانيــا أو في دول 

أخرى من شــأنها أن تعــزز في تقريب إبراز 
أبوظبــي إلى العالم..وقــال إن هذه خطوة 
تعزز من تواجد أبوظبي بقوة في األســواق 
األوروبيــة حيــث ســتعمل الهيئــة جاهدة 
على تعريف الجمهــور األلماني واألوروبي 
بإمكانيات أبوظبي السياحية كمقصد لقضاء 
العطــالت عــالوة علــى تعزيز المبــادرات 
الترويجيــة في ألمانيا وفي الدول المجاورة 
الناطقــة باأللمانية. وثمن مبــارك النعيمي 
دور شــركة طيران االتحاد وخطوط الطيران 
التابعــة لهــا التــي كان لهــا دور بــارز في 
الترويج الســياحي لإلمارة فوجهات طيران 
االتحاد تمثل سهولة للترويج ونجاحاً سريعاً. 

وأوضــح أن مكتب هيئة أبوظبي للســياحة 
الترويــج ألبوظبي  في فرانكفــورت يتولى 
في كل من ألمانيا واستراليا وسويسرا وذلك 
حسب االستراتيجية المتفق عليها مع طيران 
االتحاد..الفتا إلــى أن المكتب يقوم بعملية 
الترويج لمشــاريع أبوظبي الســياحية التي 
تمتــاز بطبيعة جغرافية جميلــة وإمكانيات 
هائلــة تؤهلهــا لتكــون واحــدة مــن اهم 

الوجهات السياحية جذباً للسائح األوروبي.
وأشــار إلى أن «بورصة الســياحة العالمية» 
تعتبــر من أهم المعــارض المتخصصة التي 
يحــرص قطاع الســياحة فــي أبوظبي على 
المشــاركة فــي فعالياتها منذ مــا يزيد على 

10 أعــوام عبــر مكتــب هيئــة الســياحة 
فــي فرانكفــورت. وقــال إن ألمانيا تأتي 
فــي المركز الســادس ضمن أكبر أســواقنا 
السياحية الخارجية من ناحية عدد مواطنيها 
المقيمين بمنشــآتنا الفندقية حيث ارتفع 
عدد النزالء األلمان بمتوسط سنوي بلغ 22 
في المائة منذ العام 2010..مشــيرا إلى أن 
خطة هذا العام تتضمن مشــاركات بحجم 
أكبــر من أبوظبــي في المعــارض الدولية 
والجــوالت التعريفية ال ســيما مع افتتاح 
مرافق وفنادق جديدة بأبوظبي األمر الذي 
سيســهم في تعزيز الطلب الســياحي على 

إمارة أبوظبي.       برلين – وام

نقلت بلومبيرغ عن السير تيم كالرك، رئيس 
طيــران اإلمــارات، انتقاده شــركة إيرباص 
بذريعة افتقارها الستراتيجية مترابطة حول 
أكبر طائراتها، قائالً إن على صانعة الطائرات 
أن تركــز على تطوير طائرتها ســوبر جامبو 
إيه 380 بدالً من إنفــاق المصادر على نوع 
مختلف من طائرتها الجديدة ذات المحركين 

إيه 350.
وقــال الســير تيم كالرك، رئيــس طيران 
اإلمــارات في معــرض الســفر العالمي في 
برلين، إن إيربــاص باتت أصعب فهماً، وأن 

الحديث عن تطوير إيه 1000-350 الموسعة 
ليس منطقياً. مضيفاً أنه ليس واثقاً من قدرة 
صانعة الطائرات على تمويل هذا المشــروع 
جنباً إلى جنب مع تطوير إيه 380 المتحمس 
لشــرائها. وكانت طيران اإلمــارات بوصفها 
أكبر مشــغل للطائرات عريضة البدن، ألقت 
بثقلهــا على األنــواع التــي تطورها كل من 

إيرباص وبوينغ.

وأبــدى كالرك امتعاضــه مــن تصريح جون 
ليهــي، مدير مبيعات إيربــاص في 1 مارس 
التــي قــال فيها إن ال شــيء حتمــي حول 

خطــة اســتبدال محركات إيــه 380، وحتى 
لو توفرت طائرة نيــو الجديدة، فإن طيران 
اإلمارات «ليســت في وضــع للمضي قدماً» 
حتــى منتصــف 2020 نظراً لنقص مســاحة 

المطار.
ورد الســير كالرك بالقــول، أن هذا غير 
صحيح، وأن الناقلة الخليجية ستكون سعيدة 
بالحصــول علــى الطائرة مــن 2020 إذا ما 
صنعتها إيرباص. إال أن الشــركة قالت إنها ال 

تستطيع اإلدالء بتعليق فوري.

ويعد جناح «طيــران اإلمارات» األطول في 

بورصة برلين للســياحة هذا العام. ويعرض 
هــذا العــام جنــاح الدرجة األولــى الخاص 
الذي تشــتهر بــه «طيران اإلمــارات» حول 
العالم، إضافة إلى مقاعد الدرجة الســياحية 
بمســاحاتها الرحبــة، واثنين مــن أيقونات 
طائرة اإلمارات A380 وهما، الشــاور ســبا 
التابعــة للدرجة األولــى، والصالون الجوي 
الــذي يعــد المــكان المثالي للقــاء ركاب 
الدرجتيــن األولــى ورجــال األعمــال فــي 
األجــواء. كما يرحــب الصالون أيضــاً بزوار 
المعرض ويدعوهم اللتقاط صور شــخصية 
لهم ونشــر زياراتهم على قنــوات التواصل 

االجتماعي.

وعلــى مدى العقديــن األخيرين، عززت 
طيــران اإلمــارات التزامهــا المتواصل تجاه 
معــرض بورصــة برلين للســفر، إضافة إلى 
التزامها نحو السوق األلمانية. وتوفر طيران 
اإلمــارات عشــر رحــالت يومياً إلــى أربع 
مدن ألمانية، حيث تخــدم طائرة اإليرباص 
A380 العمالقة ثالثاً من هذه المدن، وهي 
فرانكفورت ودوسلدورف. وعالوة  ميونيخ، 
علــى ذلك، تتيح الناقلــة رحالت ربط مرنة 
للمسافرين حول العالم إلى جزر المالديف، 
وهــي الدولة التي اختيرت لتكون الشــريك 
الرسمي لدورة هذا العام من معرض بورصة 
برلين السياحية، وذلك عبر مقرها في دبي.
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شــهد جنــاح إمارة الشــارقة المشــارك في 
معــرض بورصــة برليــن الدولي للســياحة 
والسفر، الذي انطلقت فعالياته وتستمر حتى 
13 من الشــهر الجاري، اســتقطاب مجموعة 
مــن كبــار الشــخصيات والمســؤولين فــي 
القطاع السياحي وممثلي الوجهات السياحية 
المختلفــة المشــاركين في هــذه التظاهرة 
الســياحية والتجاريــة العالمية.  واســتقبل 
خالد جاســم المدفــع، رئيس هيئــة اإلنماء 
التجاري والســياحي بالشارقة، جمعة مبارك 
الجنيبي ســفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا 
االتحاديــة، حيــث بحث الطرفــان تطورات 
األداء السياحي إلمارة الشــارقة والمشاريع 
الســياحية العائلية التي أطلقتها أخيراً، وأبرز 
الفعاليات واألنشطة التي تنظمها خالل العام 

الجاري. 

كما اســتقبل رئيس الهيئة طالــب الرفاعي، 
األميــن العام لمنظمــة الســياحة العالمية، 
حيــث تــم مناقشــة اســتراتيجيات الهيئــة 
الترويجية لســياحة الشــارقة، ومســتجدات 
الســياحية،  والمشــاريع  الفعاليات  أجنــدة 
بما يواكب تحقيق رؤية الشــارقة السياحية 
2021 الســتقطاب عشرة ماليين سائح خالل 
السنوات الخمس المقبلة. وقدم رئيس الهيئة 

في ختام الزيارة هدية تذكارية للرفاعي. 
واستقبل كذلك نايف الفايز، وزير السياحة 
واآلثار األردني، حيــث ناقش الطرفان واقع 
صناعة الســياحة في المنطقة وأفضل السبل 
لتعزيــز العالقــات بيــن الوجهتيــن وتبادل 

الخبرات والوفود السياحية. 

كما زار محمد المهيــري مدير عام المجلس 
الوطنــي للســياحة واآلثــار، جنــاح اإلمارة 
اإلمــارة  ووفــد  الهيئــة  برئيــس  واجتمــع 
المشــارك، واطلع على آخــر تطورات قطاع 
الســياحة باإلمارة، وقام بدوره بتكريم هيئة 
اإلنمــاء التجاري الســياحي بالشــارقة ضمن 
فعاليات الزيارة. وأكد خالد جاســم المدفع، 
أن معــرض بورصة برلين الدولي للســياحة 

والسفر ُيشــكل منصة مثالية للهيئة للترويج 
لمقومات الشــارقة الســياحية في الســوق 
األوروبــي، كما يدعــم الحدث ســعيها إلى 
اســتقطاب كم أكبر من ســياح هذا السوق، 
عبــر بحث فــرص الشــراكات واألعمال مع 
كبرى الشــركات الســياحية، وتعريف ُصناع 
القرار في الســوق األلماني واألوروبي بأبرز 
مســتجدات تطوير البنية التحتية الســياحية 
في الشارقة، بهدف مواكبة متطلبات السياح 

من السوق األوروبي وباقي أسواق العالم. 

وأكد حرص الشــارقة علــى التواجد المتميز 
فــي معرض بورصة برلين الدولية للســياحة 
والســفر للعام التاســع عشــر على التوالي، 
واالســتفادة بشكل كامل من تواجد الالعبين 
الرئيســيين في القطاع الســياحي األوروبي 
بالمعــرض، لبناء وتوطيــد العالقات معهم، 

وتســليط الضوء على المقومات الســياحية 
التي تمتلكها الشارقة والتي تميزها عن بقية 
الوجهات، وخاصــة هويتها المتفردة كوجهة 
مرغوبة للســياحة العائليــة المتكاملة، التي 
تقدم أرقــى الخدمات والفنــادق والطيران 

للسياح في تجربة سياحية ال تنسى. 
ومن جهة أخرى حضر وفد إمارة الشارقة 
المشــارك بالمعرض حفل العشــاء الســنوي 
الــذي نظمته ســفارة الدولة فــي العاصمة 

األلمانيــة للوفــود اإلماراتية المشــاركة في 
معــرض بورصــة برليــن الدولي للســياحة 

والسفر.

ويضم وفد الشــارقة المشارك في المعرض 
إلى جانب الهيئة وألول مرة: معهد الشارقة 
للتراث، ومشــروع ثقافة بال حدود، باإلضافة 
إلى كل من: وكالة مطار الشارقة للسفريات، 

الشارقة لالستثمار والتطوير (شروق)،  هيئة 
مدينة الشارقة للرعاية الصحية، إدارة متاحف 
الشــارقة، هيئة مطار الشارقة الدولي، هيئة 
الشــارقة،  الطبيعية في  البيئة والمحميــات 
فنــدق هوليــداي العالمية، منتجــع ماربيال، 
فندق أوشــيانك، فندق كوبثورن، مركز قرية 
الشعب الترفيهي، فندق كورال بيتش، منتجع 
شيراتون، فندق ومنتجع راديسون بلو، فندق 

جولدن توليب، ومنتجع شاطئ لولوة. 

طالب الرفاعي خالل زيارته جناح الشارقة في بورصة برلين   |  من المصدر 

يشــارك فندق وفيالت بارك حياة أبوظبي - 
السعديات في معرض بورصة السفر العالمي 

2016 المنعقد حالياً في برلين.
 وأكــد فيديريكــو ماناتونــي مديــر عام 
فنــدق وفيــالت بــارك حيــاة أبوظبي على 
اهمية هذه المشــاركة ضمن جناح شــركة 
ابوظبــي الوطنية للفنــادق لتقديم عروض 
خاصة للسوق السياحي األلماني واألوروبي 

لموسمي الربيع والصيف.

وقال انه ســيتم خالل المشاركة في هذا 
الحدث ابرام المزيد من العقود واالتفاقيات 
مع عدد من وكالء السفر الستقطاب السياح 
مــن المانيا وسويســرا وإيطاليــا وبريطانيا 
وغيرهــا مــن الــدول األوروبيــة. اضافــة 
إلــى االلتقــاء مع ممثلــي وســائل اإلعالم 
المتخصصة في الســياحة والســفر من دول 
القارة األوروبيــة للتعريف بالمزايا الفريدة 

التي يوفرها بارك حياة ابوظبي.
وقال إننــا نركز حاليا على اســواق دول 
مجلس التعاون الخليجي والســوق الروسي 

الذي يعتبر من األسواق الواعدة أيضا.
وأوضــح أن فنــدق وفيالت بــارك حياة 
أبوظبــي ذا الخمــس نجــوم فــي جزيــرة 
الســعديات هو المــالذ المثالي الســتقبال 
العائالت ورجال األعمال ألنه يوفر للضيوف 
والزوار تجربة رائعة لإلقامة واالسترخاء في 

عالم من الفخامة والرفاهية المطلقة.
ويقع فندق وفيــالت بارك حياة أبوظبي 
فــي رحــاب جزيــرة الســعديات الطبيعية 
الرائعــة فــي أبوظبي، حيث يمثــل منتجعاً 
اســتثنائياً لســبل الرفاهيــة العصرية ويمتد 

على شــريط بطول تســعة كيلومترات على 
شاطئ من الرمال البيضاء الذي يشبه محمية 
طبيعيــة. يقــع المنتجع بالقــرب من نادي 
جولف شــاطئ السعديات وعلى ُبعد دقائق 
من المقاطعة التجاريــة األولى في المدينة 
والكورنيــش. يلبــي هذا المنتجــع العصري 
جميــع احتياجــات المســافرين مــن رجال 
األعمال وهواة السفر والرحالت حيث يتمتع 
بإطاللة رائعــة على مياه المحيط، فضًال عن 
ســهولة الوصول من المطاعم وغرف النزالء 

إلى نادي جولف جزيرة السعديات.  فيديريكو ماناتوني 

 مبارك النعيمي

تعــّول هيئة اإلنماء التجاري 
الشارقة على  في  والسياحي 
الســوق األوروبــي لجــذب 
أعداد متزايدة من السياح، . 
وبلغ عدد المنشآت الفندقية 
في الشــارقة 106 منشــآت 
بواقع 53 فندقاً و53 منشأة 
فيمــا وصل  فندقية،  شــقق 
عــدد الغــرف الفندقية إلى 

10 آالف غرفة.



الخليــج  »سامســونغ  شــركة  أطلقــت 
«تحدى_مخاوفك»،  حملة  لإللكترونيات« 
التي قالت إنها تهدف إلى مساعدة الناس 
فــي التغلب على بعــض مخاوفهم األكثر 
شيوعاً كالتحدث أمام العامة و المرتفعات 
وذلك بمســاعدة تقنية الواقع االفتراضي. 
وخضعت مجموعة مختارة من المشاركين 
من اإلمارات وألمانيا، والنمســا، وروسيا، 
ورومانيــا، وبلغاريا، وهنغاريا، لجلســات 
باســتخدام  مكثفــة  افتراضيــة  تدريبيــة 
معــدات تكنولوجيــا الواقــع االفتراضــي 
«سامســونغ جير في آر»، وبعد ذلك، قام 
بعض المشــاركين بتعزيــز إنجازاتهم من 

خالل خــوض تحديات حقيقيــة في دبي، 
حيث قاموا بمواجهة هذه التحديات وجهاً 
لوجه – ســواء مــن خالل التحــدث أمام 
حشــد كبير من الجماهير من على خشبة 
مسرح المدينة -كورت يارد بالي هاوس، 
أو من خالل خوضهم لتحدي االنزالق على 
الحبل بدبــي مول. و قــال ماركو فوكال، 
الرئيــس التنفيذي للتســويق لدى شــركة 
»سامســونغ الخليج لإللكترونيات«: «لقد 
أذهلتنا االســتجابة الرائعة التي حظي بها 
الشــباب.  قبل  برنامج»تحدى خوفك«من 
لقد كانت رؤية هؤالء األشــخاص يثابرون 

بجد  تجربة مؤثرة بحق». دبي- البيان

أعلنت مجموعة «يوروستار»، المتخصصة 
الرقميــة  التكنولوجيــا  مجــال  فــي 
منطقة  فــي  االســتهالكية  وااللكترونيات 
الشــرق األوســط، عــن طــرح مجموعة 
مــن تقنيات «إنترنت األشــياء» المبتكرة 
عبــر محفظتها من أجهزة اســتقبال البث 
الفضائي الرقمي ومنتجات األمن واالتصال 
الالســلكي «الواي فاي». وفي إطار سعيها 
لتوفيــر حلول اتصال رقمي أكثر سالســة، 
أطلقت يوروستار طيفاً واسعاً من التقنيات 

الخاصة بالبيوت والمكاتب الذكية. 
حلولهــا  «يوروســتار»  واســتعرضت 
المبتكرة في مجال إنترنت األشــياء خالل 
مشــاركتها في معــرض كابســات 2016، 
أكبر فعالية في منطقة الشــرق األوســط 
وأفريقيا وجنوب آســيا في مجال صناعة 
المحطــات الفضائيــة واألقمــار الصناعية 

والبث واالتصاالت. 
وتوفــر «يوروســتار»، التــي تتخذ من 
دبــي مقــراً رئيســياً لهــا، طيفــاً متكامًال 
مــن المنتجــات المســتدامة والمبتكــرة 
المصممة لتلبيــة احتياجات قطاع تطوير 
البنية التحتية الخاصة بالمشاريع السكنية 
والتجارية والمرافق الحكومية في منطقة 

الشرق األوسط. 
قال «راجــو جيثوانــي» رئيس مجلس 
إدارة مجموعة «يوروستار»: «يتجه العالم 

مــن حولنا بخطى متســارعة نحو إنترنت 
األشياء، حيث توفر الشبكة الرقمية أقصىى 
درجــات الراحة للمســتخدم، ســواء كان 
ذلــك ضمن المنــازل أو المكاتب أو حتى 
على مســتوى البنية التحتية للمدن. ومع 
التقــّدم الحاصل في مجــال التكنولوجيا، 
فإن تمكيــن االتصال الرقمي ضمن الحياة 
الشــخصية وبيئة العمل أصبح أمراً حتمياً 

وتطوراً طبيعياً».
وأضــاف «تماشــياً مع مفهــوم المنزل 
الذكي المتصل رقميــاً، فإننا نعتزم عرض 
أفضــل المنتجات التي تســهم في تعزيز 
نمط الحيــاة العصري الذكي. لقد حظيت 

يوروســتار على مّر الســنين بتقدير كبير 
بفضــل ابتكاراتهــا فــي تكنولوجيا أنظمة 
اســتقبال البث الفضائــي الرقمي، ونحن 
علــى ثقــة بــأن عروضنــا ســتلقى دوماً 
اهتماماً واســعاً من قبــل العمالء». ومن 
بين التقنيات التي أطلقها فرع المجموعة 
المتخصــص فــي أجهــزة اســتقبال البث 
الرقمي خالل كابســات «نظام  الفضائــي 
يوروستار للمنزل الذكي»، والذي يشتمل 
على مجّســات وتطبيقات ال سلكية ويوفر 
نظام أمن مستقل عبر أكثر من 64 منطقة 
ال ســلكية، وجهاز «بلوتوث سات فايندر» 

سريع وسهل االستخدام لضبط األقمار. 

كمــا تطــرح مجموعة «يوروســتار» أيضاً 
حلــوالً أمنيــة متكاملــة كوريــة خاصــة 
بمشاريع تطوير البنى التحتية في الدولة. 
وتتضمــن هذه العــروض حلــوالً معّدلة 
للعقــارات الســكنية والتجاريــة. وتلبــي 
الحلول األمنية لدى «يوروســتار» بشــكل 
التعليمية،  المؤسســات  متطلبات  رئيسي 
ومشاريع الضيافة، ومنافذ البيع بالتجزئة، 
الرعايــة الصحية والمشــاريع  ومنشــآت 
الحكوميــة. وتشــتمل هــذه الحلول على 
أنظمــة المراقبة واإلنذار، وأنظمة الدوائر 
التلفزيونيــة المغلقة CCTV، إضافة إلى 
خدمات الرصد والمتابعة األمنية، وأنظمة 

التحكم بالدخول للمنازل الذكية.

قال غســان مراد، مدير تطوير األعمال، 
في شركة «يوتلســات» الشرق األوسط 
التــي تقدم خدمات البــث الفضائي إن 
استثمارات الشــركة في منطقة الشرق 
األوســط بلغت أكثر من مليــار دوالر، 
وذلك لتعزيز البنية األساســية للبث في 
الشــرق األوسط منذ العام 2010 وحتى 

اليوم. 
وأضــاف مراد فــي تصريحات خاصة 
لـ“البيــان االقتصــادي“ علــى هامــش 
معرض كابســات الذي اختتــم فعالياته 
الماضي أن أحدث استثمارات  الخميس 
الشركة كانت القمر الصناعي يوتيلسات 
8 وســت بي الذي تم إطالقه في أواخر 
العام 2015، والذي بلغت تكلفته حوالي 
350 مليون يورو. ويسهل القمر الجديد 
من انتشــار خدمات التلفــزة المتقدمة 
مثــل البث بمعيار فائــق عالي الوضوح 

 .4K أو UHD

وأضــاف: «أطلقــت الشــركة 40 قمراً 
صناعيــاً لعمالئهــا فــي مجــاالت البث 
التلفزيونــي وجمعيات البث ومشــغلي 
قنــوات التلفــاز المدفوعــة والفيديــو 
والبيانــات ومزودي خدمــات اإلنترنت 
والشــركات والجهــات الحكومية، منهم 

الشــرق  لمنطقــة  مخصصــان  قمــران 
األوسط من زاوية 7/ 8 غرباً».

وجهز قمر يوتلســات 8 وست بي 40 
التشــغيلية مجهزة   Ku مرســل لحزمة
لخدمة أسواق الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا. ويزيد أمان القمر الصناعي في 
مداره البث من زاوية 7/ 8 غرباً، وإضافة 
إلى ذلك، ســيقدم القمر 10 مرســالت 
تشغيلية لحزمة C متصلة ببصمة واسعة 
تغطــي القارة األفريقية ويصل غرباً إلى 

أميركا الجنوبية.
وقالت شبكة «أو إس إن» التلفزيونية 
إنها بصدد زيادة قــدرات بثها عبر قمر 

يوتلسات 8 وســت بي في الزاوية 7/ 8 
غربــاً، الــذي تديره شــركة يوتلســات 
هذه  وســتوفر  الفضائيــة.  لالتصــاالت 
القــدرات اإلضافية للشــبكة مزيداً من 
االنتشــار، بمــا في ذلك تقديــم قنوات 
وخدمــات جديدة بتقنيــة HD وتقنية 
UHD. وجــرى اإلعــالن عــن االتفاق 
الجديــد بيــن «أو إس إن» ويوتلســات 
خــالل معــرض كابســات 2016، قطاع 
والمحتــوى  واإلنتــاج  البــث  تقنيــات 
اإلعالمي، الذي يقام في دبي في الفترة 

من 8 وحتى 10 مارس.

وتخطى عــدد القنوات التــي تبث عبر 
القمر الصناعي يوتلسات حاجز الـ 6000 
 OSN First HD – مــع إطــالق قنــاة
Home of HBO، وهــي قنــاة جديدة 
تابعة لشــبكة OSN - شبكة التلفزيون 
المدفــوع الرائــدة في منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا. وقّدمت شركة 
يوتلســات جائزة خاصة للشبكة تكريماً 
لها على هذا اإلنجاز، وذلك خالل معرض 

كابسات المقام في دبي.
قناتــان  وقــد تحولــت مــا نســبته 
فضائيتــان مــن أصل ثالث فــي منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا إلى 
البــث عبر هذا الموقــع، ليتحول بذلك 

إلى الموقع األكثر شعبية في المنطقة.

04
تتوقع شــركة إل جــي إلكترونيكــس تزايد 
البصري  المحتوى  بإنشاء ومشاركة  االهتمام 
البانورامي الممتــد لزاوية 360 درجة، وهو 
ما دعا الشركة الكورية إلى إطالق «كاميرا إل 
جــي 360»، التي يمكن التحكم بها من خالل 
هاتف إل جي الذكي G5، وتعتبر أول كاميرا 
متوافقة مع خدمة «غوغل ستريت فيو» التي 
تُظهر كل شيء في مكان الحدث، بما في ذلك 
األرض والسماء. وقال تشــارلز أرمسترونغ، 
مديــر المنتجات فــي غوغل ســتريت فيو: 
«يحمــل هذا اإلعــالن عــن الكاميرا»كاميرا 

إل جي 360«أهميــة خاصة ألكثر 
مســتخدم  مليون   500 من 

لخدمــة ســتريت فيــو، وكذلــك لجميع من 
يحب إنشــاء ومشاركة محتوى بصري بزاوية 
360 درجــة. وبمجرد تنزيــل تطبيق»غوغل 
 ،iOS ستريت فيو«على جهاز أندرويد أو آبل
يمكــن لمســتخدمي كاميرا»كاميــرا إل جي 
360« التقــاط ورفع ومشــاركة صور كروية 
بانورامية مباشــرة من هواتفهم الذكية إلى 
خدمة ســتريت فيو، بسهولة أو تحويلها إلى 
األهــل واألصدقاء. وتتضمــن الكاميرا ثالثة 
ميكروفونــات مدمجة تدعم تســجيل صوت 
دبي - البيان محيطي بهيئة 5.1 قنوات.  

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من 
أكبر المساهمين في إجمالي الناتج 

المحلي لدول العالم. ويقدر عدد 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

اإلمارات بنحو ٧٥ ألف شركة تسهم 
بنحو ٤٠٪ من إجمالي الناتج المحلي 

للدولة. ويقول خبراء، إن المعظم 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة 

في العالم اليوم لم تستفد بعد بشكل 
كبير من التقنيات الذكية الحديثة، 

التي باتت تعتبر محركاً ضرورياً لحفز 
التنافسية والتمّيز واالبتكار وتقليص 
النفقات، وخلق المزيد من الفرص 

في األسواق المحلية، والعالمية على 
حد سواء. وفي ما يلي ٦ تطبيقات 

ذكية حديثة تساعد أصحاب الشركات 
الصغيرة والمتوسطة على تحسين 

األداء، وتحويل هواتفهم الذكية أو 
حواسبهم المحمولة إلى مكتب متنقل. 

تطبيق ريســكيو تايم rescue time هو 
مثالــي إلدارة الوقــت وتوفيــر التوازن 
بيــن العمل والحياة الشــخصية. ويعلم 
هذا التطبيق ضغوطات الوقت التي قد 
يتعرض لها أصحاب الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة، فيقوم برصد الوقت الذي 
يقضيــه المســتخدم علــى التطبيقــات 
ويوفر  والمكالمات،  والبرامج  المختلفة 
تقارير تفصيلية وسهلة القراءة، ما يمنح 
المســتخدم صورة دقيقة حــول كيفية 
انقضاء الوقت، وبالتالي تركيز االهتمام 
فــي المهــام التي قــد تعــّزز اإلنتاجية 
وتســمح بقضاء وقت أطول مع العائلة 

أو األصحاب.

إذا كان عملك يعتمد على استالم الدفعات 
في نقاط البيع، فلربما كانت لديك ميزانية 
محدودة لشراء أحد أنظمة الدفع الثابتة، 
والمنقــذ فــي هــذه الحالة هــو تطبيق 

«ســكوير» square الــذي يحــول هاتفك 
للدفــع  متنقلــة  منصــة  إلــى  الذكــي 
اإللكتروني، قادرة على قراءة جميع أنواع 
بطاقات االئتمان، بعد االستثمار في قارئ 
صغيــر للبطاقــات بالطبــع. وال يوجد أي 
رســوم شــهرية الســتخدام هذا التطبيق، 
وبــدالً مــن ذلــك، يتوجب دفــع 2.75% 
مــن كل معاملة- أو أكثــر قليالً - في حال 
تــم إدخــال المعلومــات يدوياً بــدالً من 
ســحب البطاقة في القارئ. وطبعاً، يسمح 
التطبيق للعميل بترك «بقشيش» لصاحب 

الخدمة.

يهــدف تطبيق «ســالك» slack إلى تعزيز 
التواصل بين أعضاء الفريق الواحد، ويقدم 
مزايــا غير موجــودة في باقــي التطبيقات 
المشــابهة، فهو يســمح بالمحادثة الصوتية 
والدمــج  واألرشــفة،  البحــث  وإمكانيــة 
بتطبيقــات أهــرى مثــل «دروب بوكس» 
وأسانا، و«جوجل درايف»، وتويتر، ويمكن 
تشــغيل التطبيــق من الحاســب المحمول 
كذلك والتزامن معه، ويمكن كذلك إنشــاء 
قنوات خاصة ألي مشروع منفصل أو عميل 

في أي مكان أو فرع للشركة في العالم. 

إذا كان عملــك يعتمــد على متابعــة صفحات التواصل االجتماعــي، فقد يكون تطبيق 
«نيمبل» nimble هو تطبيق إدارة عالقات العمالء بالنســبة لك. ويقوم هذا التطبيق 
بجمع المعلومات من قائمة «أصدقاء» صفحاتك وجهات االتصال الخاصة بك، وتحديثها 
تلقائياً بشــكل دوري، ومتابعة العمالء وآرائهم بمنتجاتك، وتحليل المنتجات التي قد 
يرغبون بها، وإرسال الرسائل الترويجية إضافة إلى توفير تقارير مفصلة عن كل عميل 
ومتطلباتــه المحتملــة، ومع الوقت يقوم التطبيق كذلك بعرض فرص النمو والتوســع 

المحتملة لشركتك.

وندر ليست wunderlist هو أسهل طريقة 
لوضع قائمة المهام التي يجب عليها تنفيذها، 
ســواء كنت تخطط إلدارة مشروع أو قضاء 
عطلة، أو تحديد نقاط المناقشــة خالل أحد 
االجتماعات. ويســاعدك هذا التطبيق كذلك 
علــى وضع مهــام محددة ألعضــاء الفريق، 
وإضافــة المالحظــات والتذكيــر، وإرســال 
الرسائل اإللكترونية ورصد أداء تلك المهام، 
مع إمكانية التزامن مع الحواسب الشخصية.

بميزانيــة  تديــر عملــك  كنــت  إذا 
محدودة وال تســتطيع اإلنفاق على 
الثمن،  الباهظة  المحاسبة  برمجيات 
فهنالــك تطبيق «ويــف» wave، الذي 
يســمح للمســتخدم بــأداء العديد من 
المهام األساســية مثل إصدار الفواتير 
وتتبــع النفقــات، وإصــدار التقارير 
والمسح الضوئي إليصاالت االستالم، 
وجدولة الرواتب، وحتى تلبية خدمة 
العمــالء، إضافــة إلى مهــام عديدة 
أخــرى، طالما أن عــدد موظفيك ال 
يتجاوز 10. ويمكنك من خالل هذا 
التطبيــق كذلــك إضافــة روابط إلى 
حسابك المصرفي، والدمج مع خدمة 

«باي بال»، وغيرها من الخدمات.

■ غسان مراد■ راجو جيثواني



في الوقت الــذي يعلو فيه صخب الرافعات 
التي تفرغ البضائع في شاحنات تنتظر داخل 
محطــة بحرية تضــج بالنشــاط، هناك نوع 
آخــر من رفع األثقال يجري وراء الكواليس: 
الســعي المســتمر لتحقيق التنوع في مكان 
العمــل. قد يكــون للحاويــات مقصد نهائي 
لكــن جهود توفيــر فرص متكافئــة ال تقف 
عند حدود.  حتى وقت قريب كانت صناعة 
النقل البحــري مقصورة على الرجال ولكنها 
اآلن تســتقطب أعداداً أكبر مــن العامالت. 
وفي موانــئ دبي العالمية تقــوم العامالت 
بأدوار تشمل تشــغيل الرافعات والمعدات 
الثقيلــة األخرى في المحطــات البحرية- أو 
حتى العمل على متن سفينة عمالقة كاسحة 
للجليد في القطب الجنوبي. وتتماشى مهمة 
موانــئ دبــي العالميــة في تحقيــق التنوع 
في بيئــة العمل مع مفهــوم «ذا دابل إكس 
المرأة  يــروج لمشــاركة  الذي  إكونومــي» 
في مختلف األنشــطة االقتصاديــة. وتعتبر 
البروفســورة ليندا ســكوت، رئيس شــؤون 
ريــادة األعمال واالبتــكار لدى «موانئ دبي 
العالمية» في جامعة أوكسفورد، من الرواد 
األوائــل في حركة تمكين المرأة ومؤسســة 
ويهــدف  النســائي».  «االقتصــاد  مفهــوم 
«االقتصاد النســائي» إلى إظهار النشــاطات 

االقتصادية النسائية المهمة والمتشابكة.

وهــي مهمة تدعمها «موانــئ دبي العالمية 
وتنعكس في سياستها النشطة لتوفير الفرص 
المتكافئــة على امتــداد حافظتهــا العالمية 
حيث تعتبر النساء جزءاً حيوياً ومتنامياً من 
المزيج المتنوع والغني من قوى عاملة تضم 
36 ألف شخص ينتمون لخلفيات ومعتقدات 

وثقافات ومهارات ومعارف مختلفة.
شــهد العقد الماضي تحوال ملحوظاً على 
مســتوى العالم في التركيــز على تنوع بيئة 
العمل األمر الذي أضحى قضية اســتراتيجية 
للشركات العالمية لتقوم بتوظيف مزيد من 
النســاء في وظائف كانت تعتبر ســابقاً غير 

مناسبة لهن، أو عالية التخصص.
وكعهدهــا دومــاً في مواكبــة التطورات 
واســتباقها، تدرك موانئ دبــي العالمية أن 
مــن أساســيات نجاحها هو تنــوع العاملين 
لديها بشكل يعكس عالميتها وامتداد أعمالها 
عبــر مختلف المواقــع الجغرافية ومختلف 
الثقافــات ما يزودهــا بقدرة علــى متابعة 
القضايــا بأبعادها المختلفــة وإيجاد الحلول 

المناسبة لها. 
وقــال ســلطان أحمــد بن ســلّيم رئيس 

التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلــس 
للمجموعــة، موانــئ دبــي العالمية:»يخلق 
االعتراف والتقبل واالحترام للتنوع والفرص 
المتســاوية ثقافــة مــن التســامح والتقبل 
التــي تضيــف قيمًة لــألداء في أي شــركة. 
ونحــن نفخر، فــي »موانئ دبــي العالمية« 
بــأن نــرى أعــداداً متزايدة من النســاء في 
مواقع ومناصب مختلفــة. وال يعتبر تمكين 
النســاء مجرد مشــروع بالنســبة لنا، ولكنه 
أولوية بالنســبة ألعمالنا تضمن اســتدامتها 
واســتمرار تطورها بأساليب مبتكرة تضيف 
القيمة لجميع أصحاب المصلحة من عاملين 

وعمالء ومستثمرين والمجتمعات كافة«.
وأضاف قائال:»النساء يشكلن أصوًال غاية 
فــي األهميــة لنجاحنا ونمونا علــى المدى 
الطويل ويضفن قيمة لكل ما نقوم به. وغالباً 
مــا تعد العقليــات واالفتراضــات ووجهات 
النظــر النمطيــة من أبرز معوقات تأســيس 
مؤسســة متوازنة من ناحية جنس وجنسية 
وعمر وثقافة العاملين. وتؤثر هذه العوامل 
مجتمعة على قدرتنا على االحتفاظ بموظفينا 
وكيفيــة التواصــل مع عمالئنــا ومجتمعاتنا 

وعلى سمعتنا في نهاية المطاف«.
وعــن المــرأة اإلماراتيــة، قــال رئيــس 
مجلــس اإلدارة:»إن موانــئ دبــي العالمية 
تعتز بالمواطنــة اإلماراتية، التي أنعم عليها 
الله تعالى بقيادة رشــيدة ذات رؤية ثاقبة، 
ســمحت لها الوصــول إلى أعلــى المراتب، 
لتثبــت كفاءتها وجدارتها في ميادين العمل 
كاّفة«. وأضاف:»تتجســد رؤيــة قيادة دولة 
اإلمــارات اليــوم بقــول لصاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان، رئيس 
الدولــة، حفظه الله، الــذي يؤكد أن المرأة 
اإلماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق 
المــكان الالئق بها. نعــم، فالمرأة اإلماراتية 
ال تتــرك مكانــاً وموقعــاً إال وتثبت بجدارة 
أنهــا قادرة علــى التفوق فيــه، وفي مجال 
التجــارة والموانئ وعلى وجه الخصوص في 
موانئ دبي العالمية، تعمــل الفتاة والمرأة 
اإلماراتيــة حيــث لم يكن ألحــد أن يتصّور 
أن المــرأة اإلماراتيــة ســتدخل يوماً مجال 
إدارة وتشــغيل الموانئ وتخوض غمار هذه 
التجربة الفريدة، لتشغل الرافعات العمالقة 

وتكــون نّداً لزميلها في العمل وتتفوق عليه 
في كثير من األحيان«. وأردف قائًال:»تنفيذاً 
لتوجيهــات القيــادة، تبنــت موانــئ دبــي 
العالميــة اســتراتيجية االبتــكار، من خالل 
جملة من القرارات والخطط التطبيقية بدءاً 
من تأســيس إدارة خاصة لالبتكار في موانئ 
دبي العالمية تتواله فتاة إماراتية منذ العام 
الماضي الذي اتخذتــه موانئ دبي العالمية، 
عامــاً لالبتكار. وتعنى هــذه اإلدارة بكل ما 
يتعلق باالبتــكار وتنفيذ الخطط التي تؤدي 
إلــى تحقيق أهداف االســتراتيجية الوطنية 
لالبتــكار.. إننا قخــورون للغايــة بانجازات 
بنات وطننا الغالــي وبدور جميع العامالت 

لدينا من الجنسيات كافة«.

 ومــن الواضح أن حمــاس اإلدارة العليا قد 
انتشــر في أماكن العمل على امتداد شــبكة 
أعمــال موانئ دبي العالمية في 31 بلدا عبر 

ست قارات.  
وفــي دولة اإلمارات، فــإن العامالت في 

محطــة الحاويــات رقــم 3 في جبــل علي 
أصبحن حديث النــاس، فقد اخترن الدخول 
فــي مجال جديــد كلياً علــى الفتيات. ففي 
غــرف تحكم مجهــزة بأحــدث التجهيزات 
والبرامج الذكّية واألنظمة التشــغيلية، تجد 
خلف الشاشــات المتطورة فتيات إماراتيات 
يعملن بجّد ويســيطرن علــى حركة أضخم 

وأثقل الرافعات في العالم.
أما حصــة الصايــغ، المدير المســاعد 
للتســويق واالتصــاالت في»موانــئ دبي 
مهمة  توجد  فتقول:«ال  العالمية-اإلمارات 
يمكــن للرجال القيام بها في أماكن العمل 
ال يمكــن أن تضاهيهــا النســاء من حيث 
األداء، لقد ولى الزمن الذي كان ينظر فيه 
للمرأة بأنها مناسبة فقط للمهام البسيطة. 
وبرأيها فإن النساء ال يتمتعن حالياً بدوٍر 
هامشــي في العمل. وقالت:»شــهدت هذه 
الثقافة تغيراً جذرياً منذ زمٍن بعيد. ويتمثل 
دوري فــي شــركة »موانئ دبــي العالمية« 
بحضور عدٍد من المعارض والمؤتمرات في 
القطــاع، وبالنظــر إلى عدد النســاء الالتي 

التقيتهــن وتواصلــت معهــن، أعتقــد بأننا 
نحظى بتمثيٍل جّيد على مختلف المستويات 
ضمن شــركتنا وقطاعنا«. وشــددت على أن 
هذا يثبت أن النســاء قادرات بشــكل كامل 
علــى التعامل مع التحديــات وإنجاز المهام 
الموكلة إليهن بشــكل ناجح بغض النظر عن 
درجــة صعوبتها أو التحديات التي يواجهنها 

في سبيل انجازها. 

ريتفــا قســيس، أمينــة ســر مجلــس إدارة 
المجموعــة، هي من أوائل الموظفين الذين 
ابتعثتهــم اإلدارة إلــى الخــارج للتدريــب 
والدراسة، تقول:»لقد آمنت اإلدارة بقدرتي 
ولــم تتــردد فــي االســتثمار فــي تطوري 
الشخصي والمهني وتأهيلي في ارتقاء سلم 
الوظائــف إلى أن وصلــت إلى منصبي هذا. 
ومن خبرتي الشــخصية فإن المدير المباشر 
يلعــب دوراً كبيراً في تمكين الموظفين من 
خالل اإليمان بقدراتهم وتشــجيعهم وتوفير 
ســبل ارتقائهــم«. ولكن إحــداث تغيير أو 
القيام بشيٍء مختلف عن التوقعات ال ُيعتبر 
أمراً سهًال، وال بّد أن يتمتع الفرد بقدر كبير 
مــن اإليمان بالــذات، واإلصرار والشــجاعة 
والقدرة على تجاوز التحديات التي تواجهنا. 

وتُعتبــر نيكوال ســيلفيرا، المديــر التنفيذي 
لمينــاء ياريمشــا التابــع لـ»موانــئ دبــي 
العالمية-تركيا«مثــاالً على ذلك فقد انتقلت 
قبــل أربعــة أعــوام من دبــي إلــى تركيا، 
وكُلّفت بمهمٍة صعبة وهي االنتقال بمحطة 
الحاويات في ميناء ياريمشا من طور اإلنشاء 
إلى مرحلة التشغيل بطاقتها الكاملة. ومّثلت 
هذه المهمة قفزًة نوعيًة في مســيرة عملها 
بالمقارنة مع العمل اآلمن نسبياً الذي كانت 

تقوم به قبل ذلك.
ومــع خبرتها الممتدة على مدى 22 عاماً 
في شــركات الشحن، قالت نيكوال إن الدافع 
وراء تغيير مجال عملها من خطوط الشــحن 
إلى شــركة تشغيل الموانئ لم يكن الفضول 
فحسب. وقالت:»أســهمت سنوات المراقبة 
والخبرة والثقة بالذات مدعومًة بثقة شركة 

»موانئ دبي العالمية« بقدراتي، في إقناعي 
بــأن الوقت قد حــان لتبديل مجــال عملي 
والمضي قدماً«. وأضافت:»من خالل رؤيتهم 
المتمثلة في التنّوع وسياســة المســاواة في 
الفرص بين الجنســين، قدمت لي الشــركة 
فرصــة تغيير مجال العمــل وال أندم إطالقاً 
على قبول هذا التحدي، إذ فتح أمامي آفاقاً 

واسعًة جديدة بالكامل«.
نيكــوال ليســت المــرأة الوحيــدة فــي 
شــركة»موانئ دبــي العالمية«التــي تنظــر 
لعملها بفخٍر وإلهام، بل تؤكد زينب الحسن، 
مديــرة تخطيط الرصيف فــي ميناء موانئ 
دبــي العالمية-دوراليــه فــي جيبوتــي أن 
عملهــا بعيٌد كل البعد عن الســهولة. حيث 
تقول:»أســتمتع بعملــي ألقصــى درجة لما 
فيــه من تحدياٍت، ولكونه يختلف تماماً عن 

العمل الذي أوكل إلي في البداية«.
العالمية«  دبي  وأضافت:»حققت»موانئ 
نجاحاً مبهراً في إثبات أن المرأة ماهرٌة في 
عملها إذا ما توفرت لها الظروف المناســبة 
من تدريب وتأهيل مثل نظرائها من الرجال. 
وتمّثل هــذه القناعة دافعاً مهماً حثني على 

رفع مستوى طموحاتي بشكٍل كبير«.

وتقــول كاترينا بيمز، ضابط ســطح ســفينة 
متعــددة  التمويــن  وإعــادة  األبحــاث 
وهي  أســتراليس«،  االســتخدامات»أورورا 
كاســحة جليد تمضي وقتــاً طويالً في القارة 
القطبيــة الجنوبيــة أنــه وعلــى الرغم من 
أن عملهــا ينطوي على الكثير مــن اإلثارة، 
فإن السياســات الراســخة لدى»موانئ دبي 
العالمية«تدفعهــا لبذل المزيــد من الجهود 
في عملها. وتضيف بأن التنّوع الثقافي الذي 
تضمه بيئة العمل في الشــركة يجمع األفراد 
ذوي التجــارب والمواهــب ما يؤدي بدوره 
مع مختلف البيئات الداعمة إلى توفير مكان 
عمل ديناميكــي للغاية. وتقول:»تقّدم هذه 
البيئة أفــكاراً وحلوًال ابتكارية فيما تســهم 
في تعزيز التوعية والفهم لمختلف الثقافات 
والتي تتيح بدورها للمنظمة تقديم خدماٍت 
عالمية ناجحة للغاية. ولهذا ال يمكنني تخّيل 

العمل مع شركٍة أخرى«.
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آمنــة المرزوقــي، مشــغلة رافعات في 
ميناء جبل علي، تعّبر عن ســعادتها بانها 
مــن أوائــل الفتيــات اللواتــي انضممن 
للعمل في هذا المجال على مستوى دولة 
اإلمارات، ال بل وعلى مســتوى كل دول 
مجلس التعــاون. وتقوم آمنة بتشــغيل 
رافعــات الرصيــف العمالقة مــن غرفة 
التحكــم عن بعــد وعبر أنظمة تشــغيل 
متطــورة، إذ تحــرك الحاويــات وتنقلها 
مــن الباخرة إلى جرار الميناء وبالعكس، 
وعلى الرغم من حجــم الرافعات الكبير 
وثقل وزنها إال أن آمنة استطاعت التغلب 
على التحديات بالتدريب والعمل الجاد، 

حتــى باتت تشــّبه عملهــا اليومي بلعبة 
بالنســبة  فالعملية  متحركة،  إلكترونيــة 
إليها غير معقدة وســهلة للغاية فاألبعاد 
واضحة أمام عينها، وكل شيء تحول إلى 
مقاسات محصورة داخل شاشات لتكون 
في متناول يدها، إال أن هاجس السالمة 
ال يــزال هو المتحكــم بالعمل فضالً عن 
دبي - البيان الكفاءة التشغيلية.  

قالــت آمنة المدني، مســؤولة الفعاليات 
الوطنيــة فــي موانــئ دبــي العالميــة - 
اإلمــارات، ال توجد مهمــة يمكن للرجال 
القيــام بها فــي أماكن العمــل إال ويمكن 
للمرأة أن تضاهيــه فيها من حيث األداء، 
فلقــد ولّــى الزمــن الــذي كان ينظر فيه 
للمــرأة بأنهــا تنجــح فقــط فــي المهام 

البسيطة. 
وتــرى آمنــة أن دولة اإلمارات ســمحت 
للمــرأة ودعمتها في الخــروج من الدور 
الهامشــي في العمــل، إلى مــا هو أهم. 
وتقــول: «شــهدت هــذه الثقافــة تغيرا 
جذريــا منذ زمــٍن بعيــد. ويتمثل دوري 

في شــركة موانئ دبي العالمية بالتحضير 
قســم  وإدارة  والمعــارض  للفعاليــات 
الفعاليــات الوطنيــة، وبالنظــر إلى عدد 
النســاء الالتي التقيتهن وتواصلت معهن، 
أعتقــد بأننــا نحظــى بتمثيٍل جّيــد على 
مختلف المستويات ضمن شركتنا والقطاع 

عموماً».
وشــددت علــى أن هذا يثبــت أن المرأة 
قــادرة علــى التعامــل بشــكل كامل مع 
التحديــات وإنجاز المهــام الموكلة إليهن 
بشــكل ناجــح بغــض النظــر عــن درجة 
صعوبتهــا أو التحديات التي يواجهنها في 
دبي - البيان  سبيل انجازها.  

منذ أن أدركت الشــركات حقيقة أن القوى 
العاملة المتنوعة ليســت فقط أكثر إنتاجية 
وتنافســية وديناميكية، فقــد بذلت جهوداً 
إضافية للتكيف وإدخــال التغييرات، بدافع 
من المؤشــرات ذات الصلة التــي تثبت أن 
هــذا االبتكار الالزم يؤدي دوراً أساســياً في 
زيادة الربحية. وفــي نفس الوقت، أظهرت 

الفعــل  وردود  العمــالء،  عالقــة  مــن  كل 
واالستدامة اتجاهاً تصاعدياً ناجماً عن زيادة 

تنوع القوى العاملة.
أمابيــل  أكــدت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ســانجاالنج، نائب الرئيس المساعد لشؤون 
تقنية المعلومات، في»إيجيان ترمينالز«، في 
الفيلبين أن سياسة»موانئ دبي العالمية«التي 
تهدف إلى تشــجيع ودعم قــوة عاملة ذات 
تنوع ثقافي قد ســاهمت في تحقيق األرباح 
وتؤكــد أمابيــل بأن التنــوع أدى إلى تعزيز 
القــدرة علــى التكيف واالندمــاج في بيئة 

العمل.»مع تنوع وجهات النظر والمهارات، 
فضًال عن مجموعة األفكار المتفاوتة، أصبح 
بإمكان الشــركة اآلن تلبيــة مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من احتياجــات األعمال والعمالء. 
وفي الواقع، يســاهم التنــوع بإلهام العمال 
للقيام بعمل أفضل وتحقيق إنتاجية أفضل«.

وأشارت أمابيل إلى أن هذا األمر ينطبق 
بشكل خاص على»موانئ دبي العالمية«التي 
نجحت في ترسيخ سياسة التنوع والمساواة 
في الفرص من خالل إتاحة المجال للنســاء 
للقيام بتشــغيل الرافعات والمعدات الثقيلة 

األخرى في المحطات البحرية.
وتعتقد أن النســاء اليوم يؤدين 
دوراً أوســع وأكثــر أهميــة فــي 
مســتقبل الشركة. وختمت حديثها 

قائلة:»يتولــى الكثيــر منهــن اآلن مناصب 
رئيسية كانت من قبل مقتصرة على الرجال 
فقــط. هذا ولم يقتصر التغيــر على النظرة 
نحــو بعــض الوظائف فحســب، بــل أصبح 
اآلن حقيقة ملموســة. هذا ما يمكن للتنوع 
أن يحققــه«. وتوجد أيضاً مســألة في غاية 
األهمية إليجاد التوازن بين العمل والمنزل. 
وال تعتبر المــرأة العاملــة في»موانئ دبي 
دبــي  وتتبنى»موانــئ  العالمية«اســتثناء. 
العالمية«، إلى جانب سياســتها المتمثلة في 
السعي بنشاط لتحقيق تكافؤ الفرص، مقاربة 

مرنة عندما يتعلق األمـر باألســرة.
ريتفــا  أضافــت  الصــدد،  وبهــذا 
قســيس:»تتمتع »موانــئ دبــي العالميــة« 
بإحدى أكثر بيئات العمل الصديقة لألســرة 

- إن اإلدارة متفهمــة للغايــة تجاه األســرة 
وااللتزامات الشخصية وااللتزامات المتوجبة 
علينــا جميعاً. فهي تســمح للمــرأة بالعمل 
بمرونة طالما تؤدي عملها بمهنية واحترافية 
عاليــة. و يمكنهــا العمل مــن المنزل، على 
ســبيل المثــال، إذا كانــت بحاجــة إلى أن 
تبقى مــع عائلتها في حالــة الطوارئ أو إن 
كان طفلها مريضاً. فالمدراء ليســوا مراقبين 
لدخول وخروج العاملين«. وسيستمر توفير 
الفــرص المتكافئــة بتحديد ورســم مالمح 
مــكان العمل علــى امتداد محفظــة أعمال 
الشــركة العالميــة. ويتــم وضع»االقتصــاد 
النسائي« الذي تنادي به البروفيسورة ليندا 
ســكوت قيــد التطبيق، ومــن المطمئن أننا 

نسير في االتجاه الصحيح.

قال سلطان بن سلّيم:»تثبت المرأة اإلماراتية اليوم أنها تعمل وتجتهد، 
ال بل وتتمّيز وتتفوق على زمالئها في العمل من خالل ثقافة االبتكار، 
لتكون الفتاة اإلماراتية جزءاً أساسياً في االستراتيجية الوطنية لالبتكار، 
التي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله«.



تستحوذ طائرة بوينغ ٧٧٧ على ٧ رحالت 
مــن بين أطول ١٠ رحــالت طيران حول 
العالم أما الرحالت الثــالث الباقية فتتم 

بطائرة إيرباص ٣٨٠. 
وتســتخدم طيران اإلمارات في أطول 
رحلــة طيران بين دبــي وأوكالند طائرة 
بوينــغ ٢٠٠- ٧٧٧ أل آر والتــي يصــل 
مداهــا إلى أكثر من ٨٨١٩ ميًال رغم أنها 
استخدمت طائرة إيرباص ٣٨٠ في الرحلة 
االفتتاحية المباشــرة لكن ٧٧٧ ســتكون 

هي المعتمدة لهذه الرحلة اليومية.
ومن بين الرحالت العشــر األطول في 
العالــم هناك ٧ رحالت تســيرها ناقالت 
الشــرق األوســط أربعة منها بين الشرق 
األوســط ولوس أنجليس. وهناك رحلتان 
لشــركات طيران أميركية والرحلة الباقية 

لشركة كوانتاس األسترالية.
ويشــير تقريــر «OAG» إلى أن هذه 
القائمــة تبقــى خاضعة للتغييــر وخاصة 
مع استعداد عدة شركات طيران إلطالق 
المزيــد مــن رحــالت الطيــران الطويلة 
في ضوء تراجع أســعار النفط الذي وفر 
لشــركات الطيران خيارات واسعة للنمو 

في سوق الرحالت الطويلة. 
وعلــى ســبيل المثال تســتعد شــركة 
ســان  بيــن  رحلتهــا  لتســيير  يونايتــد 

فرانسيسكو وسنغافورة باستخدام طائرة 
بوينــغ ٧٨٧ وســيكون أول دخول لهذه 
الطائــرة على قائمة أطول رحالت العالم 
ويبلغ طــول الرحلة ٨٤٤٦ ميــًال أي أنها 

ســتكون ثالث أطول رحلة طيران 
فــي العالــم واألطول بالنســبة 

لشركات الطيران األميركية. 
وحتــى اليوم فإن أطول رحالت بوينغ 
٧٨٧ دريــم الينر هــو خط لوس أنجليس 

– ملبورن 
وقبل ســنوات عــدة كانــت الرحلة 
بيــن ســنغافورة ومطار 

نيــووارك في نيويورك هــي األطول في 
العالــم لكنها توقفت وكانــت تمتد إلى 
أكثر من ١٨ ساعة ونصف إلى نحو ٩٥٣٤ 
ميًال. وتعتزم الخطوط السنغافورية إعادة 
تســيير الرحلــة اعتباراً مــن العام ٢٠١٨ 

باستخدام طائرة إيرباص ٣٥٠. 

06
أشــارت بيانات أســواق الشــحن الجوي 
العالمــي عن شــهر يناير، التــي أصدرها 
االتحاد الدولي للنقــل الجوي «إياتا» إلى 
زيــادة بنســبة ٢٫٧٪ في الشــحن الجوي 

بالكيلو مترات مقارنة بشهر يناير ٢٠١٥.
وأكد التقرير أن ناقالت الشــرق األوسط 
استعادت توجهات نموها القوية، متوسعة 
٨٫٨٪ فــي يناير، فيما كان معدل إشــغال 

مســتقراً،  ٠٫٣٪ الشــحن  بانخفــاض 
النقطــة  مــن 
  .٪٣٩٫٢ إلــى 
وتستفيد 

الطيران  شركات 

فــي المنطقة  وخاصــة الخليجية منها من 
الذي يربط الشرق  موقعها االســتراتيجي 
بالغــرب ممــا يجعلهــا حلقة وصــل بين 
مختلف الطــرق التجارية في العالم . كما 
ان اســاطيلها الحديثة تتيح لها التوسع في 
مختلف اسواق العالم بحيث تربط مصانع 
القارة االسيوية باالسواق االستهالكية في 

افريقيا والشرق االوسط .
وقــال تقريــر االتحــاد، إن هــذا يشــمل 
اســتمراراً التجاه التحســن، الذي شهدته 
السوق مع نهاية ٢٠١٥، وهو أسرع وتيرة 

منذ أبريل العام الماضي.
وأوضح التقرير أن معدل إشــغال الشحن 

انخفض ١٫٨٪ من النقطة، ما يشير إلى أن 
العائــدات يمكن أن تكــون عرضة لمزيد 

من الضغط.
وقد تجاوز الشــحن الطني بالكيلو مترات 
الذروات الســابقة التي وصلها في فبراير 
٢٠١٥. فيمــا ســجلت جميــع المناطــق 
باســتثناء األســواق الصغيرة في إأفريقيا 
وأميــركا الالتينيــة في شــهر ينايــر، لكن 
جميع المناطق ســجلت تراجعاً في معدل 
إشغال الشحن. ورغم هذه البداية الجيدة 
فــإن األداء التجاري الضعيــف يجعل من 
غيــر المحتمــل أن يتســارع هــذا النمو 

جوهرياً في الشهور المقبلة.

وقال توني تايلور مدير عام إياتا ورئيسها 
التنفيــذي، إنها أخبــار جدية بأن األحجام 
تتزايــد، غيــر أن العوائد واإليــرادات ما 
زالــت تحت ضغط كبير. ويلعب الشــحن 
الجوي دوراً حيوياً في هذا العالم ســريع 
النمــو، الــذي يعتبر فيه التجاري أســاس 
االزدهــار بعيــد المدى، داعيــاً إلى إزالة 

العوائق التجارية.
وتعــد طيران االمارات اليوم  اكبر شــركة 

طيران  في الشحن الجوي الدولي .

■ تكنولوجيا تتبع الرحالت

■ بوينغ 777  تتسيد الرحالت الطويلة

شــكل لغز اختفــاء الطائــرة الماليزية في 
رحلتها رقم ٣٧٠ درساً بالغاً لقطاع الطيران 
الــذي يعكــف علــى إحــداث المزيــد من 
التحســينات والتغييــرات فــي أنظمة تتبع 

الطائرات. 
ويشــير تقرير «ســكيفت دوت كوم» أن 
هناك الكثير من العمل والوقت أيضاً ما زال 
ينتظر صناعة الطيران المدني قبل تبدأ هذه 
التغييــرات عملها في القطــاع، موضحاً أن 
معايير الســالمة في شركات الطيران آخذة 
فعــًال فــي التغيير بعد عاميــن على اختفاء 
الطائــرة الماليزية لكن هــذه التغيرات ما 

زالت تسير بصورة أبطأ مما هو متوقع. 
وخالل األيــام الماضية كشــفت منظمة 
الطيران المدني «إيكاو» عن معايير جديدة 
لتعزيــز ســالمة الطائرات بما فيهــا عملية 
تدفــق المعلومات والبيانــات للرحالت كل 
دقيقــة حتى يســهل على الباحثين ســرعة 
الوصول إلى حطام أي طائرة في المستقبل 
لكــن األمر يحتــاج إلى ســنوات حتى يتم 
تركيب هذه التكنولوجيا في الطائرات التي 

تصنع مستقبًال.
ويقــول التقرير إن األمر قد يتطلب وقتاً 
أطــول حتى تقوم «إيــكاو» بعمل تغييرات 
المعلومــات  اســتعادة  تســتدعي  أخــرى 
والبيانــات من الصندوق األســود للطائرات 
وهــذه العملية تتطلب المزيــد من التقنية 
الحديثة التي تســتطيع اســتخالص البيانات 
واالتصــاالت والتســجيالت الصوتيــة مــن 

الصندوق بسرعة كافية. 
ورغــم أن التكنولوجيــا اليوم توفر هذه 

المعطيــات إال أن األمر ســيحتاج إلى عقد 
من الزمن أو أكثــر حتى يتم إدخال المزيد 
من التحسينات والتكنولوجيا الجديدة على 
الطائرات التي يتم تصنيعها في المســتقبل 
التي ســتدخل  التكنولوجيا  والمزودة بهذه 

الخدمة مع دخول الطائرات الجديدة. 
ويقــول كريــس هــارت رئيــس مجلس 
ســالمة النقل الجوي في الواليات المتحدة 
أن هناك الكثير مــن العمل ما زال يتوجب 
القيام به في هذا االتجاه. «نحن قلقون من 
بطء سير عملية إجراء هذه التحسينات في 

أنظمة تتبع الطائرات  

أقرت «إيكاو» مؤخراً أنظمة جديدة لشركات 
الطيران تتطلب من جميع الطائرات تحديد 
موقعها كل ١٥ دقيقة في المحيط المفتوح 
وهــذا ســيكون إجبارياً لشــركات الطيران 
بحلــول العام ٢٠١٨. ويقوم الطيارون اليوم 
بالعمل على تحديــد مواقعهم في المحيط 

المفتوح كل ٣٠ دقيقة. 
بدورها عرضت شركة انمارسات العاملة 
فــي خدمــات األقمار الصناعيــة نظام تتبع 
مجاني لجميع شــركات الطيران العاملة في 
الرحالت الطويلة لكــن هناك ثغرات تبقى 

في تغطية نظام انمارسات.
أمــا شــركة «إيــرون» وهــي األخــرى 
متخصصة في تتبع الطائرات فأشــارت إلى 
أنهــا تخطط لتوفير تتبع رحــالت افتراضي 
لجميــع األجــواء في العالم بــدء من العام 
٢٠١٨. والســتخدام هــذا النظــام يتوجب 
تزويد الطائرات بتكنولوجيا اتصاالت خاصة 

مرتبطة باألقمار الصناعية.

حافظت شــركة طيران اإلمارات علــى حصتها كأكبر 
ناقلة خليجية وشــرق أوســطية عاملــة بين المنطقة 

وأستراليا.
وتوفــر طيران اإلمــارات وحدهــا ٢٩٥٥٤ مقعداً 
أســبوعياً من دبي إلى أستراليا مما يجعلها رابع أكبر 
ناقلة في هذا السوق بعد طيران نيوزيلندا وكوانتاس 
وفيرجين أستراليا، كما أنها تستحوذ على حصة تصل 

إلى ٥٩٪ من هذا السوق مقابل ٢٧٪ لالتحاد للطيران 
و١٤ للخطوط القطرية. 

وتســير طيــران اإلمــارات ٤ رحالت يوميــاً إلى 
أوكالنــد العاصمة ثــالث منها باســتخدام طائرة إيه 
٣٨٠: واحــدة عبر بريســبين وواحدة عبــر ملبورن 
والثالثة عبر ســيدني، أما الرابعــة فقد بدأتها مؤخراً 
باســتخدام طائرة بوينغ ٧٧٧ وهي الرحلة المباشرة. 
وهنــاك رحلة خامســة إلــى مدينة كرايستتشــيرش 
باســتخدام طائرة بوينــغ ٧٧٧ وتعد طيران اإلمارات 

ثانــي أكبر ناقلة فــي نيوزيلندا بعد شــركة الطيران 
النيوزلندية. 

ومنذ العام ٢٠١٠ زادت حصة طيران اإلمارات في 
ســوق النقل الجوي بين الخليج وأســتراليا من ٥٣٪ 
إلى ٥٩٪ اليوم رغم المنافســة من شركات الخطوط 
القطرية واالتحــاد للطيران مقابل ٢٧ لالتحاد و ١٤٪ 

للخطوط القطرية. 
يشــير تقرير «مركــز الطيران» أن ســوق النقل 
الجــوي بين أســتراليا والخليج شــهد عدة تطورات 

مهمة خالل الشــهر الجاري لعل أبرزها قيام طيران 
اإلمــارات بتســيير رحلــة يومية مباشــرة بين دبي 
والعاصمــة النيوزلنديــة أوكالند وهــي األطول في 
العالم.  وفي الوقت نفســه فــإن الخطوط القطرية 
ستضاعف سعتها المقعدية إلى أستراليا خالل العام 
الجــاري مــع إطالق رحــالت إلى كل مــن ادياليد 
وأوكالند إضافة إلى أنها تنتظر الموافقة على تسيير 
رحلــة يومية ثانية إلى ســيدني وخدمة جديدة إلى 
برســبين.  ويتوقــع أن تزيد الســعة المقعدية بين 

أســتراليا ومنطقــة الخليــج بنحو ١٥٪ خــالل العام 
الجاري مع استمرار طيران اإلمارات بحصتها الكبيرة 
التــي تصــل إلى ٥٩٪ مــن هذا الســوق. وارتفعت 
الســعة المقعدية للناقالت الخليجية إلى أســتراليا 
بمعدل الضعف خالل الفترة من ٢٠١٠-٢٠١٦ وتوفر 
الشــركات الثالث ٨٣٠٠ مقعد يوميــاً من مراكزها 
التشــغيلية إلى وجهات عــدة داخل أســتراليا. أما 
شــركة االتحاد فقد نمت حصتها منذ ٢٠١٠ بنســبة 

١٨٠٪ وهي تحقق نمواً سنوياً بواقع ٢٣-٣٢٪.
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غرافيك: حسام الحوراين

ححــحن الجوي  ــواق الش ووــ ــارت بيانات أس ااــ ــأش
ييــي أصدرها  ــهر يناير، الت ههــ ــي عن ش ييــ ــالعالم
للــل الجوي «إياتا» إلى  ــاالتحاد الدولي للنق
ححــحن الجوي  ــ٪ في الش ببــبة ٢٫٧ ــادة بنس ااــ ــزي

بالكيلو مترات مقارنة بشهر يناير ٢٠١٥.
ررــرق األوسط  ــوأكد التقرير أن ناقالت الش
استعادت توجهات نموها القوية، متوسعة 
غغــغال  ــي يناير، فيما كان معدل إش ييــ ــ٪ ف ٨٫٨

تتــتقراً،  مس ــحن  ححــ ٠٫٣٪ ــالش ااــاض  ــبانخف
ةةــة  النقط ــن  ننــ ــم
  .٪٣٩٫٢ ىىــى  ــإل
وتستفيد 

الطيران  شركات 

ةةــة الخليجية منها من  ــي المنطقة  وخاص ييــ ــف
الذي يربط الشرق  تتــتراتيجي  ــموقعها االس
للــل بين  ــا حلقة وص ااــ ــا يجعله ااــ ــرب مم ررــ ــبالغ
ررــرق التجارية في العالم . كما  ــمختلف الط
ااــاطيلها الحديثة تتيح لها التوسع في  ــان اس
مختلف اسواق العالم بحيث تربط مصانع 
القارة االسيوية باالسواق االستهالكية في 

افريقيا والشرق االوسط .
ممــمل  ــذا يش ذذــ ــاد، إن ه ااــ ــر االتح ررــ ــال تقري ااــ ــوق
ننــن، الذي شهدته  ــتمراراً التجاه التحس تتــ ــاس
السوق مع نهاية ٢٠١٥، وهو أسرع وتيرة 

منذ أبريل العام الماضي.
غغــغال الشحن  ــوأوضح التقرير أن معدل إش

انخفض ١٫٨٪ من النقطة، ما يشير إلى أن
ووــون عرضة لمزيد ــدات يمكن أن تك ددــ ــالعائ

من الضغط.
ححــحن الطني بالكيلو مترات ــوقد تجاوز الش
ااــابقة التي وصلها في فبراير ــالذروات الس
ققــق ــع المناط ععــ ــجلت جمي ججــ ــا س ااــ ــ. فيم ٢٠١٥
ووــواق الصغيرة في إأفريقيا ــتثناء األس تتــ ــباس
ررــر، لكن ــهر يناي ههــ ــة في ش ةةــ ــركا الالتيني ررــ ــوأمي
ججــجلت تراجعاً في معدل ــجميع المناطق س
إشغال الشحن. ورغم هذه البداية الجيدة
ففــف يجعل من ــإن األداء التجاري الضعي إإــ ــف
ذذــذا النمو ــارع ه ااــ ــل أن يتس للــ ــر المحتم ررــ ــغي

في الشهور المقبلة. جوهرياً
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ببلببلبلبلبلبلبلبلبلبلبلبوووورورورورورورورورورورورورنن ن نن نننن ن ن ننن  ممممم م مم م ررررررررررررـــــــــــــرررررررررررررررررررر ببععببعبعبعبعبببعبعبععبعبعبعبعبعب ووووووووووووو وووووووووواواواواووواواواححدحدحدحدحدحدحد ةةةةةة ة ة ة ة  نينينينينيننينينينين ــــــــبببببببببببب ببببببببـــــــــــــ سسيسسسيسيسسسيسيسيسسسيس بععبعبعبععبعبعبعبعبعبعبرررررررر ر رر ررر بببرببربرربربربرببربربربربر ــــــدددددددددةةةة ة ة ة ة ة ة  ددددددددـــــــــــــ ححاححاحاحاحاحاح وو وووو و و وو ــــــ:::::: ٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٣٨٨٣٨٨٨٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مممم ممم م مؤؤخؤخؤخؤخؤخؤخخخؤخخؤخؤخؤخؤخؤخرراراراراارررراراراراراًًًً ًًًً  ددبدددبدبدبددبدبددبدبدبدددبدبدبدبدبدبدبدأأأتأتأتأتأتأأتأتأأأتأتأأتأتأتأتأتأأأتهههههاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاااهاها فقففقفقفقققققفقفققققفقفقففقفقفقفقفقددددددددددد د د  ةةةةةةـــــــــــة ةةةةةةة ةة ةةةةةةةةة لاللالللالالالالالالالررررااراررارارااررراراراراراراابببببعبعببعبعببعبعبعبعبعبعب اااا ا ا ا  ــــيييديديديديديديديدنيننينينينينينينينيني،،، ،، ، أمأمأمأأمأمأمأأأمأمأأأ ييييييييييـــــــــــــــ رربربربربربربربر س س سسس س ــــــــوواوااواواواواوالثلثلثلثلثلثلثلثلثلثالالالالللالالالالالثةةثةثةثةثةثةثةثةثةثةثة ععع ععع ع ع
بمبمبمبمبمبمبمبممبمبمبممممبمبااششاشاشاشاشاشاشاشاشاشرةرةرةرةرةةةرةةرةرةرةرة..... .. اااالالاالالالاللالاللال اااااا ا ااااااالرلررلرلرلرلرلرلرلللللرلللرححلحلحلحلحلحلحلللحلحلللحلللة ةةةةةةة ة ةةةةةةةة يييييههههيهيهيههيهيههيهيههيهيهيهييي ٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧ ووووووو و ووو وووووو و ننيينينينينينينينينينغغغغغغ غ  غغ غ غغغغغغغغ غ غ غغ ررئررئرئرئرئرئرئرئرئرةة  ة ة ةةةةةةةةةةة بببووبوببووببوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبو تتتتــــــــــتختختتتختختتختختختختخدادددادادادادام م مم م مم م م طاططاطاطاطاطاطاطاطا ــبببببببببببااساساساساساساساس

ييييــــــيرريرريريريريريريرششش شش ششش ش ششششش ش  ييايايايايياياياياياايسستستستستسستستستستستستستتششتشتششتشتتشششتشتشتشتشتشتششش ررركككركركركركركركككركركر ننينينينينينينينينةةة ةةةةة ةة  ــــىىىىىىىىى ىىى ى ىى ى ىى ى مدمدمددمدمدمدمدمدمدمد ىىىىىىىىىىـــــــــــــــ ــــــــة ة ة ةة ة إلإلإلإلإلإلإلإلإلل ةةةةةةةةــــــــــ سمسمسمممسمسمسمسمس خاخاخخاخاخاخخااخاخااخخاخاخاخاخا لحلحلحلحلحللححلححلحلحلللةةةةة ة ة ة ةةةةةةةةة ر ر ررر ر ر ر ــــــكاكاكاكاكاكاكاكاك اااااااـــــــــــ ــــــــوووووووووووووهههههنههنهنهنهنهنهنهن
إلاإلإلاإلاإلاإلاإلاإلاإلاإلإلإلاإلإلإلإلاإلمماااامامااماماماررااراارارراررراتتتتتتتتتتتتتتتت ت تتتتتتت ت ت ت  طيطيطيطيطيطيطيطيطيطيططيطيطططيطيطيطيرررارارراررارراننننن ن ن ن ننننن ن ن  ععتعتتععتعتتتعتتتتعتتتعتعدددد د د د د دد د ددد د و و و  وو وو وووو و ٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧غغغغ غ غ غغغ غ غغغغ غغغغغغغغغغغغ غغغغغغـــــــــــ بوبووبوبوبوووبووبوبببووبوبووبوبوببوبوببوبوبوبوبوبويينينينينينينينيننيينينينيننينين ــــــــتختختتخخختختختختختختتختخختختختختختختختخددداداداددادادامممممممم م م م  م ططططاطاطاطاطاطططاطاطططططاطاطاطائرئرئرئرئئرئئئئئئئرةة    ةةةة ة ةةة ة ةة تتتتتتتتتتتتــــــــــ سسسسسساساساساسااااساااس ــــــــــــببببببببب

ررررررررررـــــــرركركركركركركركركة ةةةة ة ة ة الالالالالالالالطيطيطيطيطيطيطيطيراارارارارارارانننننن ن ن نن شش شش ش ش دعددعدعدعدعد ب ب ب ب ب نن ن نننننييوييويوويويويويوزيزيزززيزززيزيزيزيزيلنلنلنلنلنددادادادادا ــــيييييييييييي يييييييييـــــــــــــــ ف فف ففف ف فففف ققاقاقاقاقاقاقلةللةلةلةلةلة ررربربربربربربربر نن نن ن ن أكأأأأكأكأأكأأكأكأكأك ـــــــيي ي ي يي يي ييييــــــــــ ــــــثثثثثثثثاننناناناناان
اااااااااالللنلنلنلنلنلنلنييويويويويويوزلزلزلزلزلزلندندندندندندندييةيةيةيةةةةيةية... . . . 

تتتتتتاتاتاتاتاتات ففف ف ففففف فف فيييييييييي ي ي ي  رارارارارارارار ا ا اااااااا اإلإلمإلإلمإلإلمإلإلإلمإلمإلمإلمإلمإلم نننننانننانانانانانانان ط طططططط ط ط ط ط طيريييريريريريريرير ححح حح حح ح ح حصصةةصصةصةصةصةصةةصةةصةصةصة لالاللالالالالالالعاعاعاعاعاعاعاعاعاممم م مم م ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠١٠١٠١٠١٠١٠٠١٠ ززازازازازازازازازادتتدتددتدتتددتدتدتدتدتدتدت وووووووووومنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمن  ذذ ذذذذ ذ ذذذذ 
 ٪٪٪ ٪ ٪٪٪٪٪٥٣٥٣٥٣٥٣٥٣٥٣٥٣٥ مم مم م مننن ن نن ن ن ن  تتتتتتتتـــــــــــترترترترترتترترترترالالالالالاالالالليييايايايايااا و و و و و ووووووأأسأسسسأسأأأأسأسسأسأسأس للللالالالالالججججوجوجوجوجوجوججوجوجوجوجوجوجوجوييي ييييي ي يي ي ي ي ي ي بييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبينننننننن ننننننن ن اللالالالالالالالخللللخلخلخخلخلخلخلخليجيجيججيجججيجيجيجيجيجيجيجيج ققققنقنقنقنقنقلل للل ل لل  لالاالالالالالالال ــــوووووووووووققققققق ققق ق  ووووووـــــــــ ــــــــــــسسسسسسسس
تتاتاتاتاتاتتتات اا ا ا ا ا ا الخلخخلخلخلخلخلخلخلخطوطوطوطوطوطوطوطوطوط ططططططط ط ط ط  شششششش ش ش ش شرركركركرككركركركركركركرك نمنمنمنمنمنمنمنمنمن ةةةةـــــــــــ ةة ةةةةةةة ةة  سفسفسففسفسفسففففففسفسسفسفس ر رر ر رررر رغمغمغغمغممغمغمغمغمغمغمغم ا ااا ااااااالمملململململململلمللمللململمننانانانانناناناناانا مومووووموووموموومومموموموموم ييليليليليليليليليلليليللللي ااا اااا ا اااااا ــــــ٪٪٪٪٪٪٪٪٪ ٥٩٥٩٥٥٥٩٥٩٥٩٥٩٥٥٩٥٩٥٩٩٩٩٥ إإللإلإلإلإلىىىىىىىىىى ىى ىى ى 
احاحاحاحاحاحاحاحاحاد دد د د د دد د وووووو وو و و ١٤١٤١٤٤١٤١٤١٤١٤١٤٤٪٪ ٪٪ ٪٪ ٪ ٪٪ ٪  للللللللللل ل لالالالتالتالتتالتالتالتالتالت ٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٧٢٢٧٧٢٧٢٢٧٢٧٢٧ يطيطيطيطيطيططيطططططيطيطيطيراراراراارارااننننن نن نن ن ن مقمققمقمقققمقمقمقمقمقابابابابابابابابابللللل ل ل لللل ل لل لللللللللللللللللللللل ااااااــــــــــااااااددددد دد د  ححححتحتحتحتحتحتتحتح الالاالاالاالاالاالاالاال و و وو ووو و و و قلققققلقلقلقلقلقلقلقققلقلقلقللقلقلقللقللقلققلقلقطرطرطططططرطرطرطططرطططرطرطرطرطرطططرطططرطريييييييةييةيةيةيةةةةةييةةةية ــااااااااااااا

لللللللللللللللللللللللللللللللخخططخطخطخطخخطخطخطخخخطخخطخطخخطخطخطخططخطووطوطووطوطططوطوطوططووطوطوطوطوطططوطوطوططوطوطوطوطوطوط اااااا ااااااالقللقققلقلقلقلقلقلقلقللققلقلقلقلقلقلقلققققلقلقلقططططططططرطرطرططرطرطططرطرطرطرطرططرطرطرطرييييةيةيةيةيةيةيةةيةةيةية...... . 
ووووووووووووــــــــــــــووووووووووووووووووققق قق ققق قق قققققققققققققق ق االلالاااالالااالالالالالالالننننققنقنقنقنقنقنقنقنقلللللللل للللل ل ل  سسسسسس س نأنننأنننأنأنأنأنأننأأنأنأننأنأنأأأنأأأنأنأنأنأأنأنأن نانناناننننناناننانانانانان»»»»»»»»»» » »»»» طططلطلطلطلطللطللطلطلطلطططلطلطلطلطلطلطلطلطييييييرييريرييريرريرريريريرير ـــــزززززززززززززززززز  ا ااااااااااااا ززــــــــــ «««««م««م«م«م«ممررررككرككرككركرركركركركرك ييريريرييرييرييييريريريريريريرررر ر رر رر رر ققتققققتقتقتققتققتقتقتقتق ــــــيييييييييييييييييرررررررر رررررر ر  ييييييييييـــــــــــــــــ ــــــــيييييييييييييشييششششيشششيشششيشيشيشيشيشيشيشيشيش
وطوطوطططططوططططططططططوطوطوطوطوطوطورارارارارارااراتتت ت ت تت ت تت تت  ععع ع عععع عععععععدةدةدةةدةدةةةدةدةدةدةدةدة ت ت ت تت ت تتتتتتتتت ددهدددهدهددهدهدهدهدهدد ههههههـــــــــــ شششش ش ش شش ش ووو ووو وووووو واالالالالالاللالالالللالخلخلخلخلخلخخخللخلخخلخليجيجيييييججيجيجيجيج ــــــــررررررررررتررتررترترترترالالالاللالاالالالييييييايياياايايا تتتتــــ ــووووووووووووييييييييييييييي يي ي ي ييييي ببيبيبيبيبييبيبيبيبينننن ننننننن ننن ن ن أأأسأسأأسأسأسأسأسأسأس ووووــــــ جججلججلجلجلجللجلجللللللج ــــــــاااااااا

يطيطيطيطيررراراران  ق قق ققق قق قق ق ققققققققققققييييايييييييياياياايايايايايايامممم م مم مم م  زززرززززززرزرزرزرزررزرررزرزرزرزهههههاههههاههاهاهاهاههاهاهاهاهاا بأبأبببأببأبأببأببببأبأبأب ررراراراراااارارارارييييييي ي يي ي ي ي لعلعللعلعلعلعلعلعل لللللل ل ل ههههههــــــــهرررههرهرهرهررهههره اا اااااالللجللجلجلجلجلجلجلج اااا ا اااااااللللششلشلشلشلشلشلشلششش للللاللاللالللاللاللاللالل خ خخ خ خ خخخخ ــــــــممهمهمهمهمهمهمهمهمةمةمةمةمةةمةمةةمةة
بدددددبدبدبدبيييي ي ي  رررررررـــــــــرررررررررررررررررررررةةةةة ةةة ة ة ة ة بييبيبيبيبيبيييننن نننننن ن   ببمممبممبمبمممممممبمببمباشاشششاشاشاششاشاشش يميميميميممية ة ةةةةةةةة ويييويويويويويو ــــةةةةةة ة ةة  ةةةةـــــــــ ــــــيييييييييريريريريريرييريرريرير ر ر ررر ر رححححلحلحلحلحلللحلحل ييييييييييـــــــــــــــ بب بب بتستستستستستستستستس تتاتاتتاتتاتتت ــــرارارارارار ااااااـــــــــ مإلمإلمإلمإلإلإلمإلمإلم ــــــااااا
ف ففف ففف فففففيييييي ي ي ي ي  لللولووولللولولولولولولوللللل يييييييــــــــييييييييييي اااااا ا األألألألألطألطألطألطألطألألطألطألطألطألططألطألط وهووههوووههوهوهوه كوكككوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكالالالالالالالنالنالنالالنالنالنالنالنالنالند د دددددد د دد أأأأأ أ أ أ أ ــــــــــةةةةةةةة ةةةةـــــــــــــ نلنلنلنلنلنلنددديييديدديديديديديديدي زووزوزوزوزوزوز ينييينيننينيني لالللالالالال ــــــــةة ةةةة ة  ةةةةــــــــــ مصصصممصمصصمصصصصمصمصم ــــــــووووووواالالاللاالالالعاعاعاعاعاعاعاعاعا
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يمتد مركز مدينة أديليد األســترالية على 
رقعة عمرانيــة تغطي ميالً مربعاً، وتحيط 
بالمنطقة حلقة مــن الحــــدائق الخضراء 
التــي تــم تصنيـــــفها كجزء مــن التراث 
المحلــي للمــدينــة، ما يســهل كثيراً من 
التنقــل ومعرفة االتجاهات فــي المدينة 
التــي تأخذ طابعــاً أوروبياً فــي كثير من 

معالمها. 
ادياليــد مدينة لديها ســحر خاص فهي 
أســترالية مــع تأثير أوروبــي قوي وهي 
بالتأكيــد وجهــة لرحلــة عائليــة مفعمة 

بالتجارب المتنوعة.
ادياليــد ظلت مثيرة للدهشــة وأصيلة 
على مــر الســنين، صحيــح أن الســكان 
وضواحــي ادياليد قد تطــورت مع مرور 
الزمــن، ولكــن ظلــت محتفظــة بمركز 
المباني االســتعمارية بجوار أبراج تجارية 
فاخــرة والكنائــس القديمة التــي تواجه 
الشــوارع المزدحمــة حول ســي بي دي، 
ولهــذه المدينة الخضراء فســحة مزهرة 
بما فــي ذلك الحديقة النباتيــة المحبوبة 
جدا. وتتميــز ادياليد بحدائقها ال29 التي 
تبعــد 7 كيلومترات ونهــر تورينس الذي 
يمر عبرهــا. وفرصة رائعة اللتقاط أجمل 
الصور التذكارية مع منظر األشجار الكثيفة 
والرشــيقة االنحناء لتالمس وجــه المياه 
الجميلــة وأزهار  الطيور  العذبة ومنظــر 
البيــد التي تظهر وكأنها لوحة من األلوان، 
وتســمع صوت الناس يضحكون ويلعبون 
يبتســمون ويتحدثون، وتيرة الحياة هناك 
هادئة بما يعنــي أن الناس لديهم الوقت 
للتوقــف وإجــراء محادثــة، وعليك أيضا 
زيارة السوق المركزي حيث يبيع السكان 
منتجاتهم أو المشــي إلــى مطعم ورؤية 
الناس يبتسمون غريزيا وسوف يسعدهم 

التوقف إلجراء محادثة.
عند زيارة ادياليد من األفضل أن تمضي 
على األقل أســبوعا أو أكثــر، وهناك عدة 
نصائــح لقضاء يوم رائع مــن خالل زيارة 
وادي باروســا المحيطة به شــبه الجزيرة 
فلوريــو وميناء لنكوين في جزيرة الكنغر 
ليمثل تناغماً مذهــًال مع الطبيعة، وقريباً 
من ادياليد على بعد 20 دقيقة بالســيارة 
إلى تالل ادياليد ســوف تجد نفســك في 
هاندروف، وهــي مدينة صغيــرة غريبة 
حيــث تظن أنــك أصبحت فــي بلد آخر 
تماما، فعصــر األلمانية واضح جدا هناك، 
فســوف تجد لوحة الترحيــب باأللمانية، 
والمقيمــون وأصحــاب المحالت هم في 
الجاودار  الغالب ألمــان والمخابز تقــدم 
المملح وفطيرة التفاح وواجهات المتاجر 

البارزة تشــمل كاندلمكر األلمانية وفندق 
األسلحة األلمانية. 

تحط رحالت طيران اإلمارات المتجهة 
إلــى أديليد في مطــار أديليد الواقع على 
بعــد 8 كيلومتــرات إلــى غــرب منطقة 
المدينة. وتستغرق  المركزية في  األعمال 
ســيارة األجــرة حوالــي 15 دقيقــة من 
المطــار إلى مركــز المدينة بعــد رحلتك 
إلــى أديليــد. المطار متصل بشــكل جيد 
بوسائل النقل العامة؛ وتسير «جيت بص» 
خدماتها بشــكل منتظم من وإلى المدينة 
وغلينلغ والضواحي الشــمالية الشــرقية. 
توفــر حافالت النقل المنتظمة والحافالت 
الصغيــرة خدمة التوصيل المباشــرة إلى 
فنادق المدينة، ومحطة السكك الحديدية 
كســتويك التــي تصل بيــن الواليات، كما 
توفر هذه الحافالت خدماتها إلى المناطق 
اإلقليميــة مثــل باروســا فالــي وجاولــر 
وســالزبوري وبارالوي وبحيرات ماوســن 

وهاهندروف وجبل باركر وجسر موري.

 تعــد كرايستشــيرش أكبــر مدينــة في 
الجزيرة الجنوبيــة من نيوزيالندا، وثاني 
أكبر مناطق البــالد الحضرية، وتقع على 
الثلث األوســط  الشــرقي في  الســاحل 
من الجــــزيرة في منطقة شــبه جزيرة 

بانكس.
ويعود أول اســتيطان بشري بريطاني 
بالمدينــة للعام 1848. وهــي ثاني أكبر 

مدن نيوزيلندا من حيث السكان.
يمكــن للمســافر إلى كرايستشــيرش 
التمتــع بجمال قمــم الجبال المكســوة 
بالثلوج والبحيــرات الجليدية والمضائق 

في جزيرة نيوزيلندا الجنوبية. 
 تقــع المدينــة ذاتهــا علــى الســهل 
المســتوي الســاحلي، ولكنـــهــا مزودة 
بســتار خلفــي مــن التــالل واألراضــي 
المرتفعة لشــبه جزيرة بانــــكس. تبعد 
جبــال األلــب الجنوبية مســافة ســاعة 
واحــدة بالســيارة مــن كريستشــيرش، 
ويمكــن للطــالب ممارســة العديد من 
أنشــطة المغامرة في الهواء الطلق خالل 

أوقات فراغهم.
المناظــر  ذات  المتنزهــات  وتمتــد 
الطبيعيــة على مدى البصــر في جاردن 
ســيتي والمناظــر الزاهية التــي يوفرها 
نهر آفون، ثم توجه إلى ســاحل كايكورا 
لمشــاهدة الحيتان، أو تمتع بالســباحة 
مع الدالفين في قلب شبه جزيرة أكاروا 

البركانية.

مــن المتاحف  تضــم المدينة عــدداً 
أشــهرها متحــف الفن القوطــي ويضم 
تشــكيلة واســعة من المعروضات التي 
تحكــي قصصــاً حــول حضــارات العالم 
مــن العصــر المــاوري وحـــتــى عصر 
الديناصــورات. والمتحــف مفتوح يوميا 
والدخــول إليــه مجانا. وهنــاك متحف 
القــوات الجــــويــة ويحــكــي تاريــخ 
الطيران فــي نيوزلندا إضافة إلى العديد 
مــن المعــارض والمراكــز الفنيــة التي 
تســتهوي الكثير من الســياح على مدار 

العام. 

تأســس في عــام 1960 ويحكــي تاريخ 
نيوزلنــدا من العصر القبلــي إلى العصر 
الصناعي وكيف عاش شعب نيوزلندا في 
كال العصريــن وصوال إلى القرن 19 وهو 

عصر الصناعة. 
أما متنزه اورانا للحياة البرية فهو يوفر 
ســياحة ليوم كامل يمكن خاللها االطالع 
علــى طبيعة الحياة البريــة في نيوزلندا 
ويقع المتنزه خــارج المدينة. كما تضم 
البرية  كرايستشيرش متنزها آخر للحياة 
وهو «وايلوبانك» وهــو محمية طبيعية 

تضــم العديد مــن الحيوانــات والطيور 
البريــة. إضافة إلى المحمية المائية التي 
تضــم طائر الكيوي وهو الطائرة الوطني 

والرمز لنيوزلندا.

توفــر طيران اإلمارات رحالت يومية إلى 
كرايستشيرش انطالقا من دبي باستخدام 
أســطولها فائــق الحداثة مــن الطائرات 
 .777-300ER الذي يشمل طائرة البوينغ
استكشــف تســهيالت طيــران اإلمارات 
المريحــة فــي األجــواء ضمــن رحالتها 

المتجهة إلى كرايستشــيرش، التي تشمل 
األجنحــة الخاصة فــي الدرجــة األولى، 
والمقاعد التي يمكن تحويلها إلى أســّرة 
فــي درجــة رجــال األعمال ومســتوى 
جديد من الراحة في الدرجة الســياحية. 
كمــا توفر جميــع درجات الســفر نظام 
واالتصاالت  للمعلومات  اإلمارات  طيران 
والترفيــه في األجواء آيس، الذي يوفر ما 
يصــل لغاية 1،500 قنــاة ترفيهية تجعل 
الرحــالت إلــى كرايستشــيرش تمضــي 

بسرعة.
وتحط جمــــيع رحالت طيران اإلمارات 

المتجهــة إلــى كرايستشــيرش في مطار 
كرايســــتشيرش الدولي الواقع على بعد 
12 كيلومتــرا إلــى الشــمال الغربي من 

مركز المدينة. 
وتوفر الــــعديد من شــركات ســيارات 
األجرة خدماتها في المطار وال تســتغرق 
الرحلة إلى وسط مــــدينة كرايستشيرش 
أكثــر مــن 20 دقيقــة. تربــط الحافالت 
المترو  محطــات  وحافــالت  المنتظمــة 
المطــار بمركــز المدينة، موفــرة بذلك 
مواصالت سهلة للمسافرين بعد وصولهم 

المدينة.

■ مناظر طبيعية في كرايستشيرش 

■ طابع أوروبي للمدينة■ نهر افون الذي ينساب خالل المدينة

■ أبنية المدينة تحتفظ بطابعها التراثي

■ تورينس ريفير في اديليد

يعد الكرملين من معالم السياحة الرئيسة 
في العاصمة الروســية موسكو إن لم يكن 

أشهرها. 
وربمــا يجهــل الكثير أن مبنــى الكرملين 
المعروف بآجّره األحمر والواقع في قلب 
موسكو استغرق بناؤه 800 عام، سبق وأن 
كان مسكناً لقياصرة روسيا وعائالتهم في 
القرنين الســادس عشر والسابع عشر، ثم 
بات مقرا للحكومة في الحقبة السوفيتية. 
ويضم اليوم مقر الرئيس الروسي ومتاحف 

وكنائس عدة. 
وتطلــق الكلمة اليوم على مركز موســكو 
القديم بمبانيه وهــو محاط بجدار ضخم 

طولــه ميالن ونصــف وارتفاعه 65 قدما. 
ويضــم الكرملين عدة قصور فاخرة كانت 
قديما ملكا للقيصر ورجاله قبل أن تتحول 
إلــی متاحــف. يقــع الكرمليــن على تل 
«بوروفيتســكي» على الطرف األيسر لنهر 
موســكوفا حيث يصب فيه نهر نيغلينايا. 

ويبلغ ارتفاعا نحو 25 مترا. 
أســس األميــر يــوري دولغوروكــي عام 
1156 حصــن موســكو. وتحــول كرملين 
موســكو في عهد األمير إيفــان كاليتا من 
قلعــة عادية إلى مقر لألمــراء المعظمين 
والمطران. وبات أهل موســكو يبنون في 
أرضه منشــآت ال من الخشب فحسب، بل 

ومن الحجارة البيضاء. وأنشئت في أعلى 
موقــع لتل بوروفيتســكي عامــي -1326

باعتبارها  كاتدرائية «اوسبينسكي»   1327
كنيســة رئيســة لإلمــارة وغيرهــا مــن 
الكاتدرائيات والكنائس، بما فيها كاتدرائية 
«ارخانجلسكي» (رئيس المالئكة ميكائيل) 
التي دفن فيها األمير إيفان كاليتا وأحفاده. 
وحــددت هذه الكاتدرائيــات المبنية من 
الحجــارة البيضــاء وســط الكرملين، ولم 

تتغير سماتها األساسية لحد اآلن.
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حصدت ســيارة ماكالرين 570 إس كوبيه، 
التي أطلقتها ماكالرين أوتوموتيف مؤخراً 
كأول سيارة ضمن الفئة الرياضية الجديدة، 
لقب أفضل ســيارة رياضيــة ضمن جوائز 
مجلــة «ويلز كار» لعــام 2016 وقد وقع 
اختيار فريق التحرير في مجلة «ويلز كار» 
عليها من بين جميع الســيارات الرياضية 
التي دخلت سوق منطقة الشرق األوسط 
خالل األشــهر الـــ 12 الماضية، وذلك إلى 
جانب طرازين آخرين.        دبي- البيان

تستخدم مركبة لكزس «ان اكس 200 تي» 
خبرة فريق الهندســة لديها في السباقات 
لتحقيق أفضل مســتويات أداء في جميع 
المنعطفــات  وفــي  الجويــة،  األحــوال 
ومختلف الطرق واألســطح، حيث يعمل 
نظــام امتصــاص الصدمــات علــى خفض 
حدوث حتــى أقل اهتزازات لتعزيز راحة 
القيادة والثبــات والتحكم األمثل. وتمتاز 
المركبــة أيضــاً بنظــام التعليــق المتغير 
المتكيف، الذي يتيح القدرة على التحكم 
المتغير تبعاً لحالة الطريق.  دبي- البيان

إذا كنت مــن الباحثين عن الفخامة ومن 
عشاق السرعة والقيادة الرياضية، سيكون 
مــن الصعب أن تختار ســيارة أخرى غير 
الحقيقي  التعبير  بنتلي «مولسان سبيد»، 
عن فخامة بريطانية تندمج فيها التقنيات 
المتطــّورة، تحت  ووســائل االتصــاالت 
أرقــى المواد المبتكرة بلمســات حرفية 
راقيــة وتفاصيل فاخرة مشــغولة يدوياً، 
كل ذلك مع قّوة 530 حصاناً وعزم قدره 
1,100 نيوتن-متــر، إضافة إلــى إمكانية 
تزويدها بأنظمــة تعليق وتوجيه رياضية 

حسب الطلب. 

يوجد في قلب «مولســان سبيد» محّرك 

«بنتلي» األســطوري نوع V8 بالشــاحن 
أعيــدت  والــذي  التوأمــي،  التوربينــي 
هندسته خّصيصاً لسيارة «مولسان سبيد» 

المتمّيزة.  إضافة إلى سيارة «مولســان» 
ويســهم نظــام احتــراق معــاد تصميمه 
بالكامــل (بمــا في ذلك غرفــة االحتراق 

ومنافذ اإلدخال ومحاقن الوقود وقوابس 
الشــرر ومعــّدل الضغــط) فــي تحقيق 
عملية احتراق أســرع، ويتــم التحكّم بها 
أكثــر. وبفضل المزج بين هذه التطّورات 
مــع المّيــزة الجديدة للتوقيــت المتغّير 
للصّمامــات ونظــام التّحكــم المحّســن 
بالشــاحن التوربيني، ارتفــع معّدل عزم 
المحــّرك لمســتويات قياســية - 1,100 
نيوتن- متر من حــدود 1,750 دورة في 

الدقيقة.
وهذه الزيادة الضخمة في العزم بدءاً 
من الســرعات المنخفضــة للمحّرك توّلد 
مســتوى فائقاً جديداً من القّوة تبلغ 537 
حصانــاً وهو ما يكفي لقيادة «مولســان 
سبيد» بسرعة قصوى تصل إلى 305 كلم/

ســاعة - وهو رقم تصعب منافســته في 
فئة الســيارات فائقة الفخامــة. وبإمكان 
السيارة التسارع من صفر حتى 100 كلم/

ساعة في غضون 4.9 ثوان فقط.
ويتصــل المحــّرك الجديــد مــع علبة 
نقل حركة معــاد معايرتها لتعزيز تجربة 

القيادة في «مولسان سبيد». 
كما أن اســتراتيجية علبة نقل الحركة 
قد لحقها التحســين أيضاً لتناسب العزم 
الجديــد األقوى من قبــل، وهي مصّممة 
لتوفيــر العزم عند الضغط على دّواســة 
الوقــود. وقــد كان التركيــز منصّباً على 
االرتباط بين السيارة والسائق، وقد تأّكد 
تحقيــق هذا في إعداد الســيارة بشــكل 
كبيــر مــن خــالل تجربتها مع ســائقين 

عاديين ومتخّصصين. 
ويمنــح نمــط «S» الجديــد الســائق 
المزيد من التحكم ويحافظ على ســرعة 
المحــّرك فــوق 2000 دورة في الدقيقة 
حتى تكون الشــواحن التوربينية جاهزة 

دائماً لمنح أداء فوري.

الهائلة والتســارع  القّوة  لالســتفادة من 
الكبير الذي تتمّتع به «مولســان سبيد»، 
أضيفت للســيارة وضعية تعليق رياضية 
جديدة تركّز بشــكل أكبر على السائقين 
المحبيــن للســرعة. وفي الوقــت الذي 
توفر فيه أوضــاع التعليق بنمط «بنتلي» 
والنمط المريح وضعية شاسيه تركّز على 
الراحــة ومتوافقة تماماً مــع النمط، فإن 
الوضعية الرياضية تضفي مزيداً من القّوة 
إلى التعليق الهوائــي المتكامل من أجل 
مزيد من التحكّم بجســم السيارة وضبط 
ديناميكيــات التوجيــه للحصــول علــى 
اســتجابة أفضل ودقة أكبر. كما يستطيع 
االختيــار بشــكل فردي  الســائق أيضــاً 
التوفيق بين التوجيه والشاسيه وإعدادات 
المحــّرك وفقاً لتفضيالته الشــخصية من 

خالل اإلعدادات المخّصصة.

■ سرعة قصوى تبلغ 305 كيلومترات في الساعة  | البيان 

■ تنطلق من 0 حتى 100 كيلومتر بالساعة في 4.9 ثوان

■ اختبار السيارات على الحلبة الممتدة 5.5 كيلو مترات |  البيان■ سيارة أثارت االنتباه في حي دبي للتصميم |  البيان

خالل حفل تدشينها اإلقليمي، الذي شهده 
حي دبــي للتصميم لفتت ســيارة الفئة-

C كوبيــه الجديــدة مــن مرســيدس-بنز 
األنظار إلى تصميمها، الذي يشــبه المكان 
الموجودة فيه، فهــذه المنطقة المركزية 
الخاصة بالتصميم الفني تمثل مكاناً فريداً 
يجتمــع تحــت ســقفه االبتــكار واألناقة 
واإلبداع. وأضفت الفنون المعاصرة مزيداً 
من األلق على الحدث، من إبداعات الطهو 
إلى المقطوعات الموسيقية المركّبة، ومن 
التركيبــات الفنية المثيــرة لالهتمام إلى 
التــي أنجزها  األعمــال الفنيــة الحديثة، 
فنانــون في أنحاء العالم، لكن نجمة عالم 

التصميــم في هــذا الحفل كانت ســيارة 
الفئة-C الكوبيه.

وتصــّور ســيارة الكوبيه شــخصيتها، التي 
تضفــي متعــة حقيقية علــى القيادة، من 
خالل تصميمها الحســي المميز والرسمي 
في الوقت نفسه، نظراً ألنها اإلصدار األكثر 
أناقة ورياضية فــي الفئة-C. وتمتاز هذه 
الســيارة بقســم أمامي رياضــي وجريء 
مع شــبكة مبرد بفتحات ألماسية الشكل 
وغطاء طويــل، وبأنها أطــول بمقدار 60 
ميلليمتــر مــن الطراز الســابق بين جدار 
الحماية والمحــور األمامي. ويبرز الطابع 
الرياضي لهذه الســيارة مــن خالل الخط 

الجانبي المرتفع، واألبواب من دون إطار، 
مع مرايا خارجية منتصبة على حدة.

ويختزل التصميم الداخلي للسيارة فلسفة 
النقاء الحســي للتصميم من مرســيدس-

بنز، حيث يجمع بيــن الجوانب العاطفية 
الحسية والقدرات الذكية البارعة. ويحظى 
الســائق والركاب على حد ســواء بأجواء 
تميل باتجاه المقصورة الداخلية لســيارة 
الصالون من الفئة C، وترتقي بها لمستوى 
رياضــي جديد. أمــا نظــام المقاعد الذي 
يشــتمل علــى مقاعــد رياضيــة متكاملة 
صّممــت خصيصاً لســيارة الكوبيه، فتوفر 

مستوى رائعاً من الراحة.

تحّولــت حلبــة مرســى ياس إلــى مركز 
لســيارات ميني في عطلة نهاية األســبوع 
مع إطالق فعالية Yalla MINI المتجولة. 
حضر الفعالية التي جرت على حلبة مرسى 
يــاس مجموعة من العمــالء واإلعالميين. 
وقد أتوا لمشــاهدة إطــالق طرازين من 
أحدث طــرازات العالمة البريطانية وهما 
كالبمان الجديدة كلياً وميني المكشوفة. 

اســتضافت الفعاليــة شــركة أبوظبــي 
المعتمــد  والمــوّزع  الوكيــل  موتــورز، 
لطرازات ميني فــي أبوظبي والعين، وقد 
تخللهــا عرض أداء لســيارات «جون كوبر 
ووركس هاتش» و«ميني هاتش» بخمسة 

أبــواب وبثالثة أبواب وكاونتري مان التي 
تنافست على حلبة الســباق الديناميكية. 
وتم اختبار السيارات على الحلبة الممتدة 
على مســافة 5.5 كيلومتــرات والمتضّمنة 

21 منعطفاً حاداً.

طُرحت ســيارة كالبمان للمرة األولى في 
الشرق األوســط في معرض دبي الدولي 
للسيارات، وقد تمت قيادتها للمرة األولى 
فــي اإلمارات خالل هذه الفعالية. وتتميز 
بمجموعة واســعة مــن األنظمة المبتكرة 
لمســاعدة الســائق، ومجموعة شاملة من 
التجهيزات االختياريّة الداخلّية والخارجّية 
على السواء، إضافة إلى بدن ممّدد وعرض 

بــارز. وبهذا تكتســب مقاســات جديدة 
جريئــة بعــد أن ازداد طولها أكثر من 32 

سنتمتراً، وعرضها بنحو 12 سنتمتراً.

وظهرت للمرة األولى على الحلبة ســيارة 
مينــي المكشــوفة التــي يقيــم تصميمها 
الخارجــي توازنــاً بيــن األناقــة المطلقة 
الســيارة  الرياضّي. فقد حافظت  والطابع 
الكالســيكية  التصميمية  الميــزات  علــى 
وبرز تمّيزها من خالل المصابيح األمامية 
والخلفيــة الدائرية مع اإلطار من الكروم، 
وشبك أمامي مسدس الشكل، ولون أسود 
يحيط بأسفل الســيارة، وعناصر مؤشرات 

االنعطاف الجانبي.



قالت كابيتال ايكونوميكس لندن لألبحاث 
أمــس إن دول الخليج ســتصدر ديوناً قد 
تتخطــى حاجز الـ ٨٥ مليــار دوالر لضبط 
عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أســعار 
النفط. لكنها اســتبعدت لجــوء اإلمارات 
والكويــت إلــى االقتــراض مــع االتجــاه 

لالعتماد على المدخرات.
التي أوردها  البحثيــة  المذكرة  وقالت 
موقع مباشر: إن«أسعار النفط المنخفضة 
تعني اســتمرار ضغــوط عجــز الميزانية 
لوقــت أطول فــي دول الخليج... ونعتقد 
أن دول المنطقة ســتتحول من اعتمادها 
علــى مدخراتها إلى طرق أبواب أســواق 

الديون لسد العجز».

ويضغط هبوط أسعار النفط على موازنات 
الــدول الخليجية التي يمــول النفط نحو 
ثلثي إيراداتها بحســب تقديرات صندوق 

النقد الدولي.
وانخفضت أســعار النفــط نحو ٧٠٪ 
منذ منتصف ٢٠١٤، ولكن أســعار الخام 
«ربما وصلت إلى القاع بحســب تقرير 
حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية. 
وبلغت أســعار خام برنت في أواســط 
تعامالت بورصة لندن أمس ٤٠٫٥ دوالراً 

للبرميل.
وتابعت المذكرة:»تشــير تفديراتنا إلى 
إصــدار ديــون بنحو ٨٥ مليــار دوالر في 

٢٠١٦ لسد العجز«.

وقالــت الشــركة البحثيــة إن اإلمــارات 
ســتعتمد على مدخراتها التــي كونتها في 
أوقات ارتفاع أســعار الخام لســد العجز. 
مشــيرة إلــى أن الدولة تتمتــع بامتالك 
صناديــق ســيادية تتخطى قيمــة أصولها 
حاجــز الـ٧٠٠ مليار دوالر وفقاً لتقديرات 

معهد صناديق الثروة السيادية.
وقــال كابيتــال ايكونوميكس:»نعتقــد 

أن اإلمــارات والكويت ســيعتمدان على 
المدخــرات لتمويــل عجــز الموازنة مع 
استبعاد الدولتين لخطط إصدار السندات 

على المدى القصير«.
وتابعت:»نعتقد أن اإلمارات والكويت 
همــا أفضل دولتين فــي الخليج يمكنهما 

التكيف مع هبوط أسعار النفط«.

وقدرت المذكرة عجــز الموازنة المتوقع 
فــي الكويت خــالل ٢٠١٥ بنحــو ٥٪ إلى 

الناتج المحلي اإلجمالي.
أن  ايكونوميكــس  كابيتــال  وتتوقــع 
تســحب الدول الخليجيــة بوجه عام نحو 
٣٥ مليــار دوالر من مدخراتها خالل العام 

الجاري.
وقالت: إن»المبالغ التي ســيتم سحبها 
مــن صناديق المدخــرات الخليجية تمثل 
نقطــة ماء في محيط باإلشــارة إلى حجم 
أصــول تلــك المدخــرات البالــغ نحو ٢ 

تريليون دوالر.

أظهــرت أحــدث إحصــاءات أصدرهــا 
إجمالــي  أن  المركــزي  المصــرف 
المســكوكات النقديــة المصدرة ســجل 
ارتفاعــاً جديــداً خالل الشــهر األول من 
العــام الحالــي وبلــغ مســتوى قياســياً 
محافظــاً علــى اتجاهــه التصاعدي فوق 
حاجز المليــار درهم الذي تخطاه للمرة 
األولى في شهر أبريل الماضي فيما سجل 
مجمــوع اإلصــدار مــن األوراق النقدية 
ارتفاعاً سنوياً وانخفاضاً طفيفاً خالل شهر 

يناير ٢٠١٦.
وبلغ مجموع اإلصدار من المسكوكات 
النقديــة في نهاية يناير عام ٢٠١٦ ملياراً 

و٧١٫٩٤ مليون درهم. 
ووفقــا لتحليــل «البيــان االقتصادي» 
إلحصــاءات المصــرف المركــزي فــإن 
مجموع اإلصدار من األوراق النقدية بلغ 
٧٢٫٠٤ مليار درهم فــي نهاية يناير عام 
٢٠١٦ مقابــل ٤٦. ٧٢ مليار درهم بنهاية 
عــام ٢٠١٥ ومقابــل نحــو ٦٨٫٥٩ مليار 
درهــم بنهاية يناير عــام ٢٠١٥ بارتفاع 
في عــام (مــن نهاية ينايــر ٢٠١٥ حتى 
نهايــة ينايــر ٢٠١٦) بلغ مقــداره ٣٫٤٢ 
مليارات درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 
٤٫٩٨٪ وانخفــاض شــهري بلــغ ٤٥٢٫٦٨ 

مليون درهم بنسبة - ٠٫٦٣٪.

وبمتابعة التطور السنوي لمجموع اإلصدار 
من األوراق النقدية يالحظ أنه ارتفع من 
٣١٫٢٢ مليار درهم فــي نهاية عام ٢٠٠٧ 
إلــى ٤٤٫٧٦ مليار درهم بنهاية عام ٢٠٠٨ 

ثم ارتفع إلــى ٤٤٫٩٦ مليار درهم بنهاية 
عــام ٢٠٠٩ وارتفــع مجددا إلــى ٤٧٫١١ 
مليــار درهــم بنهاية عــام ٢٠١٠ وواصل 
ارتفاعــه في نهاية ٢٠١١ إلى ٥١٫٣٦ مليار 
درهــم ثم قفز إلى ٥٧ مليار درهم بنهاية 
٢٠١٢ وارتفــع مجددا بنهايــة ٢٠١٣ إلى 
٦٣٫٠٧ مليــار درهم وارتفــع مجددا إلى 
٧٣٫٥ مليار درهم بنهاية ٢٠١٤ ثم انخفض 
بنهاية يناير ٢٠١٥ إلى ٦٥٫٥٩ مليار درهم 
وعــاود االرتفاع مجددا وبلغ ٦٧٫٥٤ مليار 
درهم بنهاية فبراير وواصل االرتفاع وبلغ 

٦٨٫٣٦ مليار درهم بنهاية مارس ثم ارتفع 
بنهاية أبريل ٢٠١٥ إلى ٦٩٫٨ مليار درهم.

وارتفــع مجموع اإلصــدار من األوراق 
النقديــة مجددا إلــى ٤٧. ٧٠ مليار درهم 
بنهايــة مايو وواصــل االرتفاع إلى ٧١٫٥٣ 
مليــار درهــم بنهاية يونيــو وبلغ ٧١٫٦٥ 
مليار درهــم بنهاية يوليو ثم انخفض إلى 
٦٩٫٢٢ مليــار درهم في نهاية أغســطس 
وعــاود مجمــوع اإلصــدار مــن األوراق 
النقديــة االرتفاع إلى ٠١. ٧٠ مليار درهم 
بنهايــة ســبتمبر وواصــل االرتفــاع إلى 

٧١٫٤٣ مليــار درهم بنهايــة أكتوبر وبلغ 
٧٢٫٧٥ مليــار درهــم بنهايــة نوفمبر ثم 
انخفض إلى ٧٢٫٤٦ مليار درهم في نهاية 
ديســمبر ٢٠١٥ حيث توزع هذا اإلصدار 
مــن األوراق النقدية على فئات الخمســة 
دراهم والعشرة دراهم والعشرين درهماً 
والمئة درهم والمئتي  والخمسين درهماً 
درهم والخمسمائة درهم واأللف درهم.

وبلغ مجمــوع اإلصدار من المســكوكات 

النقدية مليــاراً و٧١٫٩٤ مليون درهم في 
نهاية يناير عام ٢٠١٦ مقابل مليار و٦٥٫٢٤ 
مليــون درهم بنهاية عــام ٢٠١٥ ومقابل 
نحــو ٩٧٧٫٤٦ مليون درهــم بنهاية يناير 
عــام ٢٠١٥ بارتفــاع في عــام ( من نهاية 
ينايــر ٢٠١٥ حتى نهاية يناير ٢٠١٦ ) بلغ 
مقداره ٩٤٫٤٧٥ مليون درهم ونمو سنوي 
بلغت نســبته ٩٫٦٧٪ وارتفاع شــهري بلغ 
٦٫٧ ماليين درهم بنمو شهري بلغ ٠٫٦٣٪.

وأشــارت االحصاءات إلــى أن مجموع 
اإلصــدار من المســكوكات النقدية ارتفع 

مــن ٥٩. ٤٥٥ مليــون درهــم بنهاية عام 
٢٠٠٧ إلــى ٦٤. ٥٦٧ مليون درهم بنهاية 
عــام ٢٠٠٨ وواصل االرتفــاع بنهاية عام 
٢٠٠٩ فبلــغ ٥٨٧٫٩ مليون درهم وارتفع 
مجددا إلــى ٦٦٥٫٧٢ مليون درهم بنهاية 
عام ٢٠١٠ وواصل ارتفاعه في نهاية ٢٠١١ 
إلى ٧٢٧٫١١ مليون درهم وواصل ارتفاعه 
فبلــغ ٧٧٤٫٥١ مليون درهم بنهاية ٢٠١٢ 
وارتفــع مجــددا بنهايــة ديســمبر ٢٠١٣ 
وبلغ ٨٥٠٫١٩ مليون درهم ثم ارتفع إلى 

٩٦٩٫٩٩ مليون درهم بنهاية ٢٠١٤.
وارتفع اإلصدار من المسكوكات النقدية 
بنهايــة ينايــر ٢٠١٥ إلــى ٩٧٧٫٤٦ مليون 
درهم واســتمر باالرتفاع وبلــغ ٩٨٥٫٧٨ 
مليــون درهم بنهاية فبراير وبلغ ٩٩٧٫٥٧ 
مليــون درهم بنهاية مارس وبنهاية أبريل 
تجــاوز المليــار درهم للمــرة األولى في 
تاريخــه وبلغ ١٫٠١ مليار درهم ثم ارتفع 
مجــددا إلى ١٫٠١ مليار درهم وبلغ ١٫٠٢ 
مليار درهم بنهاية يونيو وســجل مستوى 
قياســياً جديداً لم يصله مــن قبل مرتفعا 
إلى مليــار و٢٩٫١٥ مليــون درهم بنهاية 
يوليــو وواصل ارتفاعه مجــددا إلى مليار 
و٣٦٫٣ مليون درهم بنهاية أغســطس ثم 
ارتفع مجددا إلى ١٫٠٤ مليار درهم بنهاية 
ســبتمبر وبلــغ ١٫٠٥ مليار درهــم بنهاية 
أكتوبر ثم ارتفع إلى مليار و٥٩٫٢٣ مليون 
درهــم بنهايــة نوفمبر وواصــل ارتفاعه 
مجــددا إلى مليــار و٦٥٫٢٤ مليون درهم 

بنهاية ديسمبر ٢٠١٥.
وبلغ إجمالي النقد المصدر في الدولة 
٧٣٫٠٨ مليــار درهــم بنهايــة يناير ٢٠١٥ 
مقابل ٧٣٫٥٢ مليار درهم بنهاية ديسمبر 

.٢٠١٥

بلغ عدد األسهم التي جرى تمويلها بموجب 
التســهيالت المالية(التداول بالهامش) من 
قبل شــركات الوســاطة العاملة في سوق 
دبي المالي ٩مليارات ســهم بقيمة بلغت 
٩ مليــارات درهم خالل أول شــهرين من 
العام الجاري وذلك بحســب اإلحصائيات 

الرسمية الصادرة عن السوق.
ووفقــاً لتحليل البيــان االقتصادي فإن 

قيمة التســهيالت التمويليــة التي قدمت 
للعمــالء فــي شــهري ينايــر وفبراير من 
العام الجاري تســاوي ١٥٫٥٪ من إجمالي 

التسهيالت المسجلة في كامل العام ٢٠١٥ 
والتــي بلغت نحــو ٥٨ مليــار درهم في 
سوق دبي المالي مما يعكس ارتفاع وتيرة 

الطلب على الخدمــة من قبل المتداولين 
مع عودة النشاط الكبير لألسواق.

وتفصيــال فقــد بلغ عدد األســهم التي 
منحــت تســهيالت مالية في ســوق دبي 
المالــي خالل شــهر فبرايــر الماضي ٣٫٨ 
مليــارات ســهم بقيمة وصلــت إلى ٣٫٧ 
مليارات درهم,أما في شــهر فبراير التالي 
فقد ارتفع العدد إلى ٥,٢ مليارات ســهم 

وصلت قيمتها إلى ٥٫٣ مليارات درهم.

التداول  النمــو المتواصل لخدمــة  ويأتي 
بالهامش مواكباً للزيادة في عدد شــركات 
الوســاطة التي توفر الخدمة والذي وصل 
إلى ٣٢ شركة مع نهاية العام الماضي من 
إجمالي نحو ٤٨ شــركة عاملة في ســوق 
دبي المالي.علماً بأن العدد مرشح للزيادة 
خــالل الفترة القادمة وعلــى نحو يعكس 

مدى اســتفادة هذه الشركات من الخدمة 
لتعظيــم إيراداتها التــي تعتمد في األصل 

على العمولة.
وشهدت الفترة من عامي ٢٠١٤-٢٠١٥ 
ارتفاع عدد شــركات الوســاطة التي توفر 
خدمة التــداول بالهامش حيث جرى منح 
اكثر من ١٣ شركة مقارنة مع العام ٢٠١٣ 
الذي لم تتجاوز فيه عدد الشــركات التي 
تقدم هذه الخدمة ١١ شــركة في ســوق 

دبي المالي وفقاً لإلحصائيات الرسمية.

ووصــل عــدد الشــركات التــي حصلــت 
على ترخيــص من هيئــة األوراق المالية 
والســلع لتقديم خدمة التــداول بالهامش 
خــالل العــام الماضــي ٨ شــركات وذلك 
بحســب إحصائيات هيئة األوراق المالية 
والســلع,علماً بــأن هنــاك العديــد مــن 

الطلبات التي ما زالت تحت الدراسة لدى 
الهيئــة بانتظــار أخذ الموافقــات النهائية 

عليها.
يذكر أن هيئة األوراق المالية والســلع 
التداول  القــرار الخاص بخدمــة  أصدرت 
بالهامــش خالل العام ٢٠٠٨ وهي الخطوة 
التــي وصفت بأنها ســاعدت في الحد من 
الخالفات التي كانت تنشــأ بين شــركات 
الوساطة وبعض العمالء عندما كانت تقدم 
الخدمة بشــكل غير قانونــي في المرحلة 

التي سبقت صدور النظام.
ويســمح بموجب النظــام المعمول به 
قيام شــركات الوســاطة بتمويل نسبة من 
اســتثمارات عمالئها فــي األوراق المالية 
بضمان تلك األوراق المالية أو أي ضمانات 
أخرى في الحاالت الواردة حصراً في قرار 
هيئة األوراق المالية الخاص بهذه الخدمة 

وذلك وفق شروط محددة.
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ختتمــت البورصــة المصريــة معامــالت 
األســبوع المنتهــى على ارتفــاع جماعي 
للمؤشرات، وربحت نحو ١٨٫٨ مليار جنيه، 
حيث أنهى المؤشر الرئيس «إي جي إكس 

٣٠» تعامالته عند مستوى ٦٥٦٣ نقطة. 
وصعد مؤشر األسهم الصغيرة والمتوسطة 
«إي جــي إكــس ٧٠» بنســبة ٠٫٢٪ عنــد 
مســتوى ٣٥٤٫٤ نقطــة، وكذلــك أغلــق 
المؤشــر «إي جــي إكس ١٠٠» األوســع 
انتشاًرا مرتفًعا بنسبة ٠٫٦٨٪ عند مستوى 

٧٣٥ نقطة.
وقــال المحلــل الفنــي إيهــاب الســعيد 
لـ«البيــان» إن البورصة المصرية شــهدت 

مــع أوائــل األســبوع المنتهــى تعامالت 
إيجابية، وارتفعت خالل آخر جلســة منه 
نحو ٩ مليارات جنيه، مدفوعة بمشتريات 

المؤسسات المصرية واألجنبية.
التجــارة  وزارة  قــرار  أن  إلــى  وأشــار 
والصناعــة األخير الخاص بتخفيض ســعر 
الغاز لمصانع الحديــد والصلب في مصر 
مــن ٧ دوالرات إلــى ٤٫٥ كان لــه األثــر 
القوي في رفع األســهم إلى أعلى، إضافة 
إلــى قرار البنك المركزي خالل األســبوع 
بإلغــاء الحــد األقصى لإليداع والســحب 
المستوردة  وللشــركات  لألفراد  بالدوالر 
للسلع األساســية. وشهدت أسهم شركات 

الحديــد في مصر ارتفاعــات كبيرة، بعد 
إعــالن الحكومــة تخفيــض أســعار الغاز 
لمصانــع الحديد والصلب من ٧ دوالرات 
إلى ٤٫٥ دوالرات للمليون وحدة حرارية 
بريطانيــة، حيــث صعد ســهم حديد عز 
فــي نهايــة األســبوع بنحــو ٢٠٪، والعز 
الدخيلــة للصلــب ١٠٪، وكذلــك الحديد 
والصلــب المصريــة ١١٫٤٣٪، كما ارتفع 
ســهم مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 
١٠٫٣٪. وبلغت قيمة التداوالت لألســهم 
٩٧٠ مليــون جنيــه، واتجهــت تعامالت 
المؤسســات المصريــة واألجنبيــة إلــى 
القاهرة- دار اإلعالم العربية الشراء.  

يعقد البنك الســعودي لالستثمار اجتماع 
عموميتــه غيــر العاديــة، فــي الرابع من 
أبريــل المقبل، لمناقشــة زيادة رأس مال 
البنــك، وتوزيــع أرباح نقدية، ومناقشــة 
بنود اعتياديــة. حيث من المتوقع أن تقر 
الجمعية توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح 
مجلــس اإلدارة ٤٨٧٫٥ مليون ريال بواقع 
٠٫٧٥ ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة 

بنسبة ٧٫٥٪ من القيمة االسمية للسهم.
وحســب بيــان للبنك على موقع الســوق 
الســعودي «تــداول» إلــى أن أحقية تلك 
األربــاح ســتكون بنهايــة تــداوالت يوم 
الجمعيــة، على أن يحــدد موعد توزيعها 

الحقا.
كما ســتناقش العمومية زيــادة رأس مال 
البنــك مــن ٦٫٥ مليــارات ريــال إلــى ٧ 
مليارات ريــال، من خالل أســهم مجانية 
بواقع ســهم لكل ١٣ ســهما، ليرتفع عدد 
األســهم مــن ٦٥٠ مليون ســهم إلى ٧٠٠ 

مليون ريال.
وكان مجلــس إدارة الشــركة قــد أوصى 
في اجتماعــه بتاريخ ١٣ ديســمبر ٢٠١٥ 
بزيــادة رأســمال البنك عــن طريق منح 

أسهم مجانية، بنسبة ٧٫٧٪.
وقــال البنك إن زيــادة رأس المال تهدف 
إلى تدعيم القاعدة الرأســمالية للبنك مما 

يساهم في زيادة معدالت النمو والتوسع 
في أعماله خالل األعوام القادمة.

وكان البنك قد قــام بزيادة رأس ماله في 
مارس ٢٠١٥ من ٦ إلى ٦٫٥ مليارات ريال 
بأســهم منحة، بينما وزع على مســاهميه 
٠٫٨٠ ريال للســهم وبإجمالي ٤٨٠ مليون 
ريــال. وســتناقش العموميــة فــي أبريل 
المقبل، باإلضافة لما ســبق تقرير كل من 
الحســابات عن  مجلــس اإلدارة ومراجع 
العام ٢٠١٥، وإبــراء ذمة أعضاء المجلس 
عــن العــام الماضي، وعــدداً مــن البنود 
الرياض – البيان االعتيادية.  

■ نمو المسكوكات مؤشر على نشاط التجزئة  |  البيان

النقــد  إجمالــي  ارتفــع 
 26.83 مــن  المصــدر 
مليــار درهم فــي نهاية 
عــام 2006 إلــى 31.67 
بنهايــة  درهــم  مليــار 
2007 وقفــز إلى 45.33 
مليــاراً بنهايــة 2008 ثم 
بنهاية  ملياراً   45.58 إلى 
ثــم 47.78 ملياراً   2009
وواصــل   2010 بنهايــة 
و   2011 فــي  ارتفاعــه 
2012 و2013 ووصل إلى 
بنهاية  مســتوى قياســي 
2014 عند 74.47 ملياراً .

حــدد نظام التــداول بالهامــش العديد من الشــروط لمنح الرخصة 
لشركات الوساطة أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات واإلمكانيات 
الفنيــة واإلدارية الالزمــة لمزاولة أعمال التــداول بالهامش وإدارة 
الحســابات الخاصــة بذلك. وذلك إلــى جانب توفر المــالءة المالية 
الالزمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش و أن ال تكون شركة الوساطة 
قــد ارتكبت مخالفــات جوهرية لمعايير المــالءة المالية أو ضوابط 
فصل الحســابات المعتمدة من قبل الهيئة خالل الستة أشهر السابقة 

لتاريخ تقديم طلب الترخيص. وغيرها من الشروط األخرى.
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دعا رئيس البنك المركزي االوروبي ماريو 
دراغــي الشــركات االوروبية الــى القيام 
بمزيد من الخطوات الدخال الشــبان في 
ســوق العمــل، وذلك في مقابلة نشــرت 
أمس، فيما تجري فرنســا نقاشا حادا حول 

هذا الموضوع.
وفــي هذا الموقف الذي نشــرته صحيفة 
«ذي غارديــان» البريطانية، اعرب دراغي 
عن االسف «لتنظيم سوق العمل في عدد 
كبير من البلدان االوروبية من اجل حماية 
اصحــاب العقود الدائمــة الذين يحصلون 
علــى رواتب مرتفعــة ويتمتعون بحماية 

قوانين العمل القوية».

وقال رئيس البنــك المركزي االوروبي ان 
«التأثير الجانبي هو ان الشبان عالقون في 
عقود ذات اجور غير جيدة، وهم اول من 
يتعرض لالبعاد لدى حصول ازمات. وهذا 
يعني ايضا ان ارباب العمل يتحفظون على 

االستثمار لدى الشبان».
واعــرب بالتالــي عــن قلقــه مــن «عدم 
المساواة المتزايدة» بين االجيال في هذا 
الموضوع، مشــيرا الى انها اكثر بروزا في 
فتــرة التضخــم المتدني جــدا في الوقت 
الراهن. وقال «فــي منطقة اليورو، يؤدي 
التضخــم المتدني جدا الــى اعادة توزيع 
العائــدات، ابتــداء من العائــالت حديثة 

العهــد التــي تــرزح تحت ديــون كبيرة، 
وصــوال الى العائــالت التي عادة ما تكون 

دائنة».
وفــي فترة التضخم الضعيــف، فان ديون 
العائــالت التي تكون في المتوســط اعلى 
لدى الشبان، تتراجع ببطء اكبر منه خالل 
فترة تضخم اعلى.    لندن – ا ف ب

قــال محمــد نهاونديــان مديــر مكتب 
الرئيس االيراني حسن روحاني إن إيران 
بحاجــة إلــى الوصول بشــكل كامل إلى 
النظام المصرفي الدولي في أقرب وقت 
ممكن مضيفا أن لندن يمكنها أن تلعب 
دورا مهمــا في هذا الشــأن في أعقاب 

رفع العقوبات.
وفي يناير انتهت العقوبات الدولية ضد 
ايــران بما في ذلــك القيــود المصرفية 
بمقتضــى اتفــاق مــع القــوى العالمية 
وافقــت فيه طهران علــى كبح برنامجها 

النووي.
لكن نهاونديان قال في كلمة في المعهد 

الملكــي للخدمــات المتحــدة في لندن 
إنه يجب أن يكــون هناك قدر أكبر من 
الوضوح بشــأن تطبيق العقوبات المالية 
االميركية الثانوية بما يسمح للبنوك غير 
االميركيــة بإجراء التعامــالت مع إيران 

دون قيود.
وأضاف قائــال «نحن بحاجة إلى أن نرى 
تســهيل العالقات المصرفيــة في أقرب 
وقت ممكن وبشــكل كامل قدر االمكان 

ولندن يمكنها أن تفعل ذلك.».
ومازالــت العقوبــات االميركيــة التــي 
التعامالت الدوالرية  تتضمن حظرا على 
وتجميدا لمشــاركة البنوك االميركية في 

تمويل التجارة مع ايران ســارية. ويدفع 
هذا البنــوك غير االميركيــة إلى توخي 
الحذر في تعامالتها مع إيران خشــية أن 

تتهم بمخالفة العقوبات القائمة.
وقال نهاونديــان «البنوك غير االميركية 
يجــب عــدم تقييدها فــي أي نوع من 
البنــوك  مــع  المصرفيــة  التعامــالت 

االيرانية.».    لندن – رويترز

صعدت األســهم األميركية في بداية جلسة 
التــداول أمس مدعومة بمكاســب ألســعار 
النفــط دفعت الخــام األميركــي إلى أعلى 
مســتوى في 2016 ومع تركيز المستثمرين 
علــى المالمــح اإليجابية لحزمــة إجراءات 
السياســة التــي اتخذهــا البنــك المركــزي 
األوروبــي. وقفز مؤشــر ناســداك المجمع 
الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 1.04% 
إلى 4710.60 نقاط. وبدأ مؤشــر داو جونز 
الصناعي جلســة التداول فــي بورصة وول 
ستريت مرتفعاً %0.46 إلى 17074.02 نقطة 
في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 

األوسع نطاقاً %0.65 إلى 2002.56 نقطة.
وكانت األسهم األميركية الجلسة السابقة 
بال تغير يذكر بعد أن خفض البنك المركزي 
األوروبي أســعار الفائدة، حيث أغلق مؤشر 
داو جونــز الصناعــي منخفضــاً 5.23 نقاط 
أو مــا يعادل %0.03 إلــى 16995.13 نقطة 
فــي حين ارتفع مؤشــر ســتاندرد آند بورز 
500 األوســع نطاقــاً 0.31 نقطة أو 0.02% 
إلى 1989.57 نقطة. وأغلق مؤشــر ناسداك 
المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 
إلــى   0.26% أو  نقطــة   12.22 منخفضــاً 

4662.16 نقطة.

ختــام  فــي  اليابانيــة  األســهم  وارتفعــت 
التعامالت مع تراجع الين الذي عزز توقعات 
األربــاح لشــركات التصدير بينما تحســنت 
شهية المســتثمرين للمخاطرة بفضل تعافي 
أســعار النفط العالمية. وشــهدت الجلســة 
تــداوالت متقلبــة، إذ كان مؤشــر نيــكاي 
القياســي منخفضاً في وقت ســابق. وتحول 
المؤشــر إلى الصعود بعد انتعــاش الدوالر 
أمــام الين والــذي طغى علــى المعنويات 
الســلبية التي أثارها في وقت سابق تلميح 
البنك المركزي األوروبي إلى استبعاد المزيد 
مــن الخفض ألســعار الفائدة. وزاد مؤشــر 
نيــكاي %0.5 ليغلق عنــد 16938.87 نقطة 
لكنه خسر %0.4 على مدى األسبوع. وارتفع 
مؤشــر توبكــس األوســع نطاقــاً %0.5 إلى 
1359.32 نقطة في حين صعد مؤشــر جيه.

بي.إكس-نيــكاي 400 بنســبة %0.5 لينهي 
اليوم عند 12296.16 نقطة. 

وانتعشت األســهم األوروبية بعد الخسائر 
الحادة التي منيت بها في الجلســة السابقة 
مع تعافي أســعار المعــادن والنفط الخام 
الذي أعطى دعماً لألسهم المرتبطة بالسلع 

األوليــة. وصعد مؤشــر يوروفرســت 300 
ألسهم الشركات األوروبية الكبرى %2 بعد 
هبوطه %1.8 في الجلســة السابقة. غير أن 
المؤشــر ال يزال متجها إلنهاء األسبوع على 
خســائر بعدما حقق مكاســب في األسابيع 
الثالثة الســابقة. وارتفع مؤشــر ســتوكس 
يــوروب 600 ألســهم المــوارد األساســية 
%2.5 ليصبح أكبر الرابحين بين القطاعات 

بعدما ارتفعت أســعار المعــادن الصناعية 
األساســية ارتفاعــاً كبيــراً. وقفزت أســهم 
جلينكور وأنجلو أميركان وريو تينتو بنسب 
تراوحــت بيــن 3و%4. وزاد مؤشــر قطاع 
النفــط والغاز األوروبــي %1.8 مقتفياً اثر 
ارتفاع أســعار النفط الخام. وصعد مؤشــر 
فايننشــال تايمز 100 البريطاني %1.4 عند 
الفتح بينما ارتفع كاك 40 الفرنســي 1.7% 

وداكس األلماني 1.9%. 

وشــهدت األســهم األوروبيــة هبوطــاً في 
الجلســة الســابقة بعــد أن اســتبعد ماريو 
دراجــي رئيس البنــك المركــزي األوروبي 
المزيــد من التخفيضات في أســعار الفائدة 
لكن أســهم البنوك أظهــرت أداء أفضل من 

باقــي القطاعــات بدعم من خطــط لجولة 
جديــدة من التمويل الرخيــص، حيث أنهى 
مؤشــر يوروفرست 300 ألســهم الشركات 
األوروبية الكبرى جلســة التــداول منخفضا 
%1.77 إلــى 1311.74 نقطــة بعــد أن كان 
حقــق مكاســب في وقــت ســابق وصلت 
إلــى %2.6 عندما فاجــأ المركزي األوروبي 
المستثمرين بتخفيضات في الفائدة وتوسيع 
برنامجه لمشتريات األصول. كما أغلق مؤشر 
فاينانشــال تايمز البريطاني منخفضاً 1.78% 
بينمــا هبط مؤشــرا داكــس األلماني وكاك 

الفرنسي %2.31 و%1.7 على الترتيب.
وتضررت أسواق األسهم أيضاً من تراجع 
أســعار النفط مما دفع مؤشر أسهم شركات 
النفــط والغــاز للهبــوط %3.2 فــي حيــن 
انخفضت أســهم شركات التعدين %3.7 مع 
هبوط أســعار النحاس بفعل مخاوف بشأن 

الطلب الصيني.

وتخلى مؤشــر أســهم البنوك عن مكاســبه 
األوليــة ليغلق منخفضــاً %0.5. لكن بعض 
واإليطاليــة  اإلســبانية  البنــوك وخصوصــاً 
أغلقت على مكاســب. وقــال متعاملون إن 
البنــوك في أطراف منطقة اليورو على وجه 
الخصوص ستستفيد من خطة البنك المركزي 
األوروبــي الجديدة لتمويل البنوك. وجاءت 
أسهم شــركات صناعة السيارات في مقدمة 
القطاعات الخاســرة. وهبط مؤشــر القطاع 
%4.1 مع صعود اليورو إلى أعلى مستوياته 
في ثالثة أســابيع أمام الــدوالر في أعقاب 
تعليقات دراجي. وقطاع الســيارات حساس 
بشــكل تقليــدي للتقلبات في ســعر اليورو 

بسبب مكونه التصديري الكبير.

 ارتفاع األسهم األميركية في بورصة نيويورك  |  إي بي إيه

تراجع الذهب أمس مع تعافي الدوالر ليفقد 
%1.2، ويهبط إلى 1255.36 دوالراً لألوقية، 
بعــد أن كان ســجل في وقت ســابق أعلى 
مستوى في 13 شهراً. وعلى امتداد تداوالت 
أمــس في لنــدن، كانت األســعار قريبة من 
أعلى مستوى لها في 13 شهراً، الذي المسته 
في التعامــالت المبكرة، بعــد إعالن البنك 
المركــزي األوروبــي عن إجــراءات جديدة 
لتيسير السياسة النقدية، حيث كشف رئيس 
النقاب  المركــزي األوروبي ماريو دراجــي 
عــن خطــوات من بينهــا زيادة مشــتريات 
األصــول وخفض أكبر ألســعار الفائدة على 
الودائع، لكنه لمــح إلى أنه لن يكون هناك 
المزيــد مــن الخفض ألســعار الفائدة. وفي 
وقت ســابق أمــس صعد ســعر الذهب في 
المعامــالت الفورية إلــى 1282.51 دوالراً 

لألوقية (األونصة)، مســجًال أعلى مستوى له 
منذ الثالث من فبراير 2015 قبل أن ينخفض 
%1.2، ويهبط إلى 1255.36 دوالراً لألوقية 
مــع تعافي الدوالر من أدنى مســتوياته في 

ثالثة أسابيع أمام اليورو.

وكان المعدن األصفر صعد %1.5 في الجلسة 
الســابقة مســجالً أكبر مكاســبه اليومية في 
أســبوع مع انخفاض الدوالر ويتجه لتحقيق 
ثاني مكاسبه األســبوعية. وزاد الذهب نحو 
%20 منذ بداية العام ليســتعيد دوره مالذاً 
آمناً للمســتثمرين الراغبين في العزوف عن 
المخاطرة في ظل هبوط األســهم ومخاوف 
مــن تباطــؤ االقتصــاد العالمــي. ومن بين 
المعادن النفيسة األخرى نزلت الفضة 0.2% 
إلــى 15.56 دوالراً لألوقية وتراجع البالتين 
%0.1 إلــى 975.50 دوالراً لألوقية في حين 

خســر البالديوم %0.1 ليصــل إلى 570.15 
دوالراً لألوقية. 

وتراجــع اليــورو أمــس بعد سلســلة 
من التحركات التــي أثارها اجتماع البنك 
المركزي األوروبي أمــس األول، وانتهت 
بتحقيــق أكبر مكاســبه في شــهر. واتخذ 
جريئــة  خطــوات  األوروبــي  المركــزي 
لتيسير السياســة النقدية من بينها توسيع 
مشترياته من األصول وخفض أكبر ألسعار 
الفائــدة علــى الودائع التــي كانت دون 
الصفر بالفعل، وهو ما فاق كثيراً توقعات 
الســوق وكان مــن المفتــرض أن يضعف 
اليــورو، غير أن تصريحــات رئيس البنك 
ماريــو دراجي التي قال فيهــا، إنه يتوقع 
أال يقــدم البنــك على مزيد مــن الخفض 
ألســعار الفائدة أججت المخاوف من أن 
يكــون المســؤولون في أوروبــا واليابان 
اســتنفدوا األفكار الراميــة لخفض العملة 

ورفع التضخم. وتراجعت العملة األوروبية 
الموحــدة نحو %1 إلــى 1.1085 دوالر في 
التعامــالت األوروبية، بعــد صعودها فوق 

1.12 دوالر في الجلسة السابقة.

وتعافى مؤشــر الــدوالر، الــذي يقيس أداء 
العملــة األميركية أمام ســلة مــن العمالت 
الرئيســة ليصعــد نحــو %0.5 مــن أدنــى 
مستوياته في شهر البالغ 95.939 الذي سجله 
في التعامالت األميركيــة بعدما هبط كثيراً 
بفعــل صعود اليــورو. وزاد الــدوالر 0.5% 
أمام العملة اليابانية إلى 113.74 يناً بعد أن 
نزل إلى 112.75 يناً في التعامالت اآلسيوية. 
وال تــزال العملة األميركيــة قريبة من أدنى 
مســتوياتها في 16 شهراً دون 111 يناً الذي 
بلغته الشهر الماضي، بسبب مخاوف تتعلق 

بالبنوك ووتيرة النمو العالمي.

 –

يواجــه إلغاء الحواجــز التجاريــة في بالد 
العولمــة انتقــادات شــديدة مــن جانــب 
وال  الرئاســية،  لالنتخابــات  المرشــحين 
يقتصــر منتقــدوه علــى الديمقراطيين بل 
المدهــش في هــذه الظاهرة أنهــا تطاول 
أيضاً الجمهوريين. وتراجع تأييد األميركيين 
للتبادل التجاري الحر، حيث بات المرشحون 
لخالفــة الرئيــس األميركــي بــاراك أوباما 
يرفضونــه رفضاً قاطعاً، بعــد أن كان أوباما 
قد وضعــه في صلب سياســته االقتصادية. 
وأعلنــت هيــالري كلينتــون تحــت ضغط 
خصمها اليساري بيرني ساندرز، أن اتفاقات 
التبادل الحر «تبدو في غالب األحيان رائعة 
علــى الورق»، غير أن نتائجها ال تكون دائماً 
راوغت  وبعدما  المطلــوب.  «بالمســتوى» 
وتجنبــت الموضوع، أعربت كلينتون األوفر 
الترشــيح الديمقراطــي للبيت  لنيــل  حظاً 
األبيض رســمياً معارضتها التفاق الشــراكة 
االقتصادية االستراتيجية عبر المحيط الهادئ 
الــذي وقعته الواليــات المتحدة مؤخراً مع 
11 دولة من منطقة آســيا والمحيط الهادئ 
وقالــت بحزم «ال أعتقد أنــه يلبي المعايير 

العالية التي كنت حددتها».

ومضــى بيرني ســاندرز أبعد من ذلك فقال 
ســناتور فيرمونت، الــذي فاز مؤخــراً في 
االنتخابــات التمهيدية في والية ميشــيغان 
(شــمال)، التي تعانــي من تبعــات تراجع 
القطــاع الصناعي، إن هــذه االتفاقات هي 
«كارثــة على العمال األميركيين»، وتســهم 
في «تسوية تنازلية» تخدم مصالح الشركات 
الكبــرى. وال يختلف الخطــاب في الطرف 
اآلخــر مــن المشــهد السياســي األميركي، 
حيــث يــردد دونالد ترامب، الــذي يتصدر 
المرشحين لالنتخابات التمهيدية الجمهورية 
إن االتفاقــات التجاريــة الحاليــة «ال تقدم 
أي شــيء جيد»، متعهداً باتخــاذ إجراءات 
حمائيــة ضد الصيــن والمكســيك في حال 
انتخابه. ويبدو خصمه األول تيد كروز أكثر 
اعتــداًال حــول هذا الموضــوع، غير أنه في 
2015 رفــض التصويت لصالح آلية تســرع 

المفاوضات التجارية.

بالتبادل  المتمسكة  وبدأت أوساط األعمال 

الحر تتخــوف من هذا الخطــاب واألصداء 
التي يالقيها، وهو مــا تقر به غرفة التجارة 
األميركية، مجموعة الضغط الواسعة النفوذ. 
وقال أحد نواب رئيسها جون مورفي لوكالة 
فرانــس بــرس إن «العالجــات المقترحــة 
أســوأ مــن المــرض نفســه». ويتباين هذا 
الخطــاب الجديد مــع النبرة التي ســادت 

العقود األخيرة، إذ كانت الواليات المتحدة 
تدعــو عبــر اإلدارات المتعاقبــة إلــى فتح 
المبــادالت.  التجاريــة وتســريع  الحــدود 
وفــي هذا الســياق وقــع الديمقراطي بيل 
كلينتــون عام 1994 معاهــدة التبادل الحر 
مع المكســيك وكندا (نافتــا)، وعمد خلفه 
في البيت األبيــض الجمهوري جورج بوش 

إلى إبــرام عدة اتفاقيــات تجارية. وواصل 
أوبامــا في هذا النهج فوقــع اتفاق التبادل 
الحر عبر األطلســي ودخل فــي مفاوضات 
حول اتفاق الشــراكة التجارية واالستثمارية 
بين جانبي األطلســي، وهو اتفاق مواز مع 
أوروبا. وكانــت اإلدارة تؤكد عام 2013 أن 
«تجارة عادلة وحرة تأتي بماليين الوظائف 
األميركية بأجر جيد». وبعد ثالث ســنوات، 
يبــدو أن الناخبين األميركييــن لم يعودوا 

مقتنعين بذلك.

وقال الخبير في مجلس العالقات الخارجية 
إدوارد آلــدن لوكالــة فرانــس بــرس «إننا 
نرى عواقب هذه السياســات التجارية التي 
ال تســعى أبــداً لمســاعدة األميركيين على 
التكيف مــع تصاعد المنافســة االقتصادية 
العالميــة». والقطــاع التصنيعــي هو الذي 
تكبد اكبر قدر من الخســائر جــراء التبادل 
الوظائــف بنحو30%  الحر، وقــد تراجعت 
فــي هــذا القطاع الذي يشــغل فــي غالب 
األحيان عمــاًال قليلي الكفاءات. وقال آلدن 
«هنــاك كثيرون لم يســتفيدوا من العولمة 
والذين يظهــرون في هذه االنتخابات مدى 

غضبهم». كما يســهم التعتيــم الذي يحيط 
بالمفاوضــات التجاريــة في تأجيــج الريبة 
حيالهــا. وقالت المفوضة األوروبية للتجارة 
سيسيليا مالمســتروم أثناء زيارة لواشنطن 
«ولى الزمن حين كنا نخرج باتفاقات ويقول 
النــاس إننــي موافقة، هذا يناســبني«مقرة 
بــأن» النــاس يريــدون أن يتم إشــراكهم، 
يريدون الشــفافية، وعلينا أن نغير أسلوبنا 

في التجارة.

وإذا مــا تأكد هذا التغييــر في التوجه، فإن 
التي تواجه باألســاس  البلــدان األوروبيــة 
تشكيك شــعوبها نفســها، والدول الموقعة 
علــى اتفاق الشــراكة عبر المحيــط الهادئ 
ستجد صعوبة مع الرئيس األميركي المقبل، 
لكن يبقــى أن خطابات الحمالت االنتخابية 
ال تراعي على الدوام السياسة الواقعية وقال 
مورفــي إننا معتــادون هذا األمــر. ويورد 
مثل أوباما نفســه الــذي كان ينتقد التبادل 
الحــر خالل حملتــه االنتخابية عــام 2008، 
مضيفاً أن أوباما الرئيس يدرك بصورة عامة 
أن التجــارة أداة ضرورية الزدهار الواليات 

المتحدة.

انخفضت أســعار االســتيراد األميركيــة في فبراير للشــهر الثامن 
علــى التوالي متأثرة بتراجع تكلفة المواد البترولية ومجموعة من 
السلع االخرى لكن وتيرة االنخفاض تتباطأ مع انحسار قوة الدوالر 
واســتقرار أســعار النفط. وقالت وزارة العمل األميركية أمس إن 
أســعار االستيراد انخفضت 0.3 % الشــهر الماضي بعد هبوط بلغ 
1.0 % في يناير  . وتراجعت أسعار االستيراد في 18 من العشرين 
شــهرا الماضية فيمــا يعكس قوة الدوالر وهبوط حاد في أســعار 
النفط. وهبطت أســعار االســتيراد 6.1 % في االثني عشــر شهرا 
حتى نهاية فبراير. وهذا هو أصغر انخفاض على أساس سنوي منذ 
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انخفض عجز تجارة الســلع البريطانية مع 
بقية دول العالم في يناير، لكن العجز في 
التجارة مــع دول االتحاد األوروبي ارتفع 
ألعلــى مســتوياته على اإلطــالق مع نمو 

واردات بريطانيا من السلع.
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية أمس، إن 
إجمالــي العجز التجاري لبريطانيا انخفض 
إلــى 3.459 مليارات جنيه اســترليني في 
يناير مــن 3.699 مليارات بعــد التعديل 

في ديسمبر.
وتراجــع العجز في تجارة الســلع وحدها 
إلــى 10.289 مليارات اســترليني مقارنة 
مــع 10.450 مليارات بعــد التعديل، بما 

يتماشى مع توقعات الخبراء االقتصاديين، 
غيــر أن عجز تجارة الســلع مــع االتحاد 
األوروبــي ارتفــع ألعلى مســتوياته على 
اإلطالق ليسجل 8.090 مليارات استرليني 
في يناير من 7.428 مليارات استرليني مع 

ارتفاع الواردات البريطانية بشكل عام.
وباتــت تجــارة بريطانيــا مــع االتحــاد 
األوروبي محط أنظار المستثمرين، حيث 
يخشــى بعضهــم من تضررهــا إذا قررت 
الدولــة الخروج من أكبر تكتل تجاري في 
العالم في االســتفتاء المقــرر إجراؤه في 
لندن – رويترز يونيو.  

قالــت شــركة مصافي عــدن أمــس إنها 
مســتعدة لتقديم خدمــات تكرير النفط 
المحليــة  البتروليــة  للشــركات  الخــام 
واألجنبيــة مــع إمكانيــة شــراء المصفاة 
لبعــض المشــتقات النفطيــة الناتجة عن 
عملية التكرير بحســب األســعار العالمية 

لتغطية السوق المحلي.
وقال المكتب اإلعالمي للشــركة في بيان 
صحفي إن هذا التحرك يأتي لضمان تدفق 

النفط بما يضمن استمرار عمل المصفاة.
وأضــاف البيان أن ظروف الحرب وتوقف 
عمــل حقول النفط في مأرب والمســيلة 
بحضرموت أدى إلــى توقف تدفق النفط 

الخام إلى المصفاة.
ويعتمــد اليمن على مصفــاة عدن التي 
أنشــئت عــام 1954 ومصفــاة مــأرب. 
وتكرر مصفاة عــدن 90 % من حاجات 
الســوق المحلي من المشتقات النفطية 
أو حوالي 150 ألــف برميل يومياً بينما 
تقــوم مصفــاة مــأرب بتكرير عشــرة 
آالف برميــل في اليوم لتغطية جزء من 
احتياجات الســوق المحلــي فيما تصدر 
70 ألف برميل يومياً.    عدن – رويترز

واصل االستثمار األجنبي المباشر في البر 
الرئيســي الصيني نموه على نحو مضطرد 
فــي الشــهرين األولين من العــام الحالي 
رغــم تباطــؤ النمو بشــكل عــام. وقالت 
وزارة التجــارة الصينية إن االســتثمارات 
األجنبية المباشــرة غير المالية في البالد 
زادت 2.7 % على أساس سنوي في شهري 
ينايــر وفبراير إلــى 141.88 مليــار يوان 

(22.52 مليار دوالر).
وكانت االســتثمارات األجنبية المباشــرة 
غيــر المالية بالصين ارتفعــت 17 % في 

نفس الفترة من العام الماضي.
ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل االستثمار 

األجنبي المباشــر في شــهر فبراير وحده. 
غيــر أن حســابات رويترز تشــير إلى أن 
المباشرة  األجنبية  االســتثمارات  إجمالي 
انخفض 1.3 % إلــى 8.45 مليارات دوالر 
فــي الشــهر الماضي مقارنة مع مســتواه 

قبل عام.   
وبلغــت نســبة االســتثمارات فــي قطاع 
الخدمــات %62.8 من اجمــال التدفقات 
الماليــة خالل تلك الفتــرة لتصل إلى 89 

مليار يوان .
وبلغت نسبة االســتثمار األجنبي المباشر 
التكنولوجيــة  الخدمــات  صناعــة  فــي 
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قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن أسعار 
النفط ربما بلغت أدنى مســتوياتها وتبدأ 
فــي التعافي مع تســارع وتيــرة انخفاض 
اإلنتاج في الواليات المتحدة وغيرها من 
المنتجيــن غيــر األعضاء فــي أوبك ونمو 
إمدادات المعــروض اإليراني بمعدل أقل 
مــن المتوقع. واتجه ســعر خــام القياس 
العالمــي مزيــج برنت إلــى تحقيق ثالث 
مكاسبه األسبوعية بدعم التقرير المتفائل 
للوكالة. غير أن بعض المحللين حذروا من 
أن التخمة الكبيرة في المعروض ما زالت 
باقية وحذر جولدمان ساكس من أن الخام 
األميركــي قد يمأل منشــآت التخزين عن 

آخرها في األشهر المقابلة.
وذكرت الوكالة التي تنســق سياســات 
الطاقة للدول الصناعية أنها تعتقد حالياً أن 
اإلنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة 
للبترول سينخفض بواقع 750 ألف برميل 
يوميــاً فــي 2016 مقارنة مــع 600 ألف 

برميل يومياً في تقديراتها السابقة.
وأضافــت أن اإلنتــاج األميركي وحده 
ســيتراجع بمقدار 530 ألف برميل يومياً 

في 2016.
وقالــت وكالــة الطاقة التــي تتخذ من 
باريــس مقراً لها «توجــد عالمات واضحة 
على أن قوى الســوق تحقق نتائج إيجابية 
العاليــة  التكلفــة  ذوي  المنتجيــن  وأن 

يخفضون اإلنتاج».
وفي ينايــر بلغت أســعار النفط أدنى 
مستوياتها منذ عام 2003 دون 30 دوالراً 
للبرميــل بفعل تخمة المعــروض الناجمة 
عن طفرة اإلنتاج األميركي في الســنوات 
أوبــك زيــادة  األخيــرة وقــرار أعضــاء 
اإلمــدادات لحماية حصتهم الســوقية في 
مواجهة المنتجين المنافسين ذوي التكلفة 

العالية.
وتعافــت األســعار بعد ذلــك إلى 40 
الســعودية  للبرميــل بعدما قالت  دوالراً 
أكبــر منتــج فــي أوبــك وروســيا أكبــر 
المنتجيــن خــارج المنظمــة إنهمــا قــد 

تجمدان مستويات اإلنتاج.

وقالــت وكالــة الطاقــة إن إنتــاج أوبك 
انخفــض بواقع 90 ألــف برميل يومياً في 
فبراير بســبب تعطل اإلنتــاج في نيجيريا 
والعراق واإلمــارات، حيث انخفض إنتاج 
الــدول الثالث إجمــاالً بواقــع 350 ألف 

برميل يومياً.
وأضافت «في الوقت نفسه كانت عودة 
إيــران للســوق أقل مما قالــه اإليرانيون. 
ففــي فبراير نعتقــد أن اإلنتاج (اإليراني) 
زاد 220 ألــف برميــل يوميــاً ويبدو في 
الوقــت الحاضر أن عودة إيران ســتكون 

تدريجية».
وكانت إيــران تعهــدت بإضافة مليون 
برميــل يوميــاً إلــى المعــروض العالمي 

بعــد توصلها التفاق مــع الغرب في يناير 
علــى  المفروضــة  العقوبــات  لتخفيــف 
الجمهوريــة اإلســالمية بســبب برنامجها 

النووي.
وأشارت الوكالة إلى أن المخزونات في 
الدول الصناعية األعضاء بمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنميــة انخفضت في فبراير 
للمرة األولى في عام رغم ارتفاع مخزون 

الخام في وحدات التخزين العائمة.

غيــر أن وكالــة الطاقة قالــت إنها تتوقع 
نمــو المخزونــات العالميــة للنفط الخام 
والمنتجــات النفطيــة كثيراً فــي النصف 
 1.5-1.9 حــدود  فــي   2016 مــن  األول 
مليــون برميل يوميــاً لكنه ســيتباطأ إلى 
0.2 مليــون برميل يومياً فقط في النصف 

الثاني مقارنة مع تقديرات بنمو قدره 0.3 
مليون برميل يومياً في التقرير السابق.

وأضافت «بالنســبة لألســعار قد يكون 
هناك ضوء في آخر النفق الطويل المظلم 
لكــن ال يتســنى لنــا التيقن مــن توقيت 
تحقق التوازن المنشــود في سوق النفط 
في 2017 بالضبــط. من الواضح أن اتجاه 
التحرك الحالي هــو االتجاه الصحيح وإن 

كان هناك شوط طويل ينبغي قطعه».
وأبقت وكالــة الطاقة علــى تقديراتها 
لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 
دون تغييــر عند 1.17 مليون برميل يومياً 
أو ما يعــادل %1.2 مــن إجمالي الطلب 

البالغ 95.8 مليون برميل يومياً.
وتباطــأ نمو الطلــب كثيراً مــن أعلى 
مســتوياته في نحو خمس ســنوات البالغ 
2.3 مليــون برميــل يوميــاً الذي ســجله 
فــي الربع الثالث مــن 2015 ويرجع هذا 
التباطؤ إلى تدني أسعار النفط لكن معدل 
النمــو ال يــزال قريبــاً من متوســطه في 

العقود األخيرة.

وقالت وكالة الطاقة «من شــبه المؤكد أن 
المخاطر التي يواجهها نمو الطلب العالمي 

على النفط على الجانب النزولي».
وتوقعت الوكالة اســتقرار الطلب هذا 
العام في الواليات المتحدة أكبر مستهلك 
للنفــط فــي العالــم «لكــن إذا واصلــت 
األسعار السير في االتجاه الصعودي الذي 
سجلته في اآلونة األخيرة فقد يكون هناك 

المزيد من الضعف».
ومــن المتوقــع أن تشــهد الصين ثاني 
أكبر مصــدر للطلب في العالم نمواً قدره 
330 ألــف برميل يومياً فقــط هذا العام 
بما يقل كثيراً عن متوســط عشــر سنوات 
البالــغ 440 ألف برميل يوميــاً. وتابعت 
الوكالة: «نتوقع أن تسهم الهند وغيرها 
من االقتصادات اآلســيوية الصغرى غير 
األعضــاء في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنميــة بمعظــم النمــو فــي 2016. 
العوامل األساســية لنمو الطلب العالمي 

جيدة لكنها ليست قوية للغاية». 

وفــي الســياق، اتجه ســعر خــام القياس 
العالمــي مزيــج برنت إلــى تحقيق ثالث 
مكاسبه األسبوعية بدعم التقرير المتفائل 
لوكالــة الطاقــة الدولية. حيث بلغ ســعر 
الخــام األميركي في العقود اآلجلة 38.64 
دوالراً للبرميل بزيادة 80 سنتاً عن سعره 
عند اإلغالق السابق بعدما صعد إلى أعلى 
مســتوياته منذ بدايــة 2016 عند 38.96 
دوالراً للبرميل في وقت سابق من أمس.

وبلغ ســعر مزيــج برنت فــي العقود 
اآلجلــة 40.65 دوالراً للبرميل بارتفاع 60 
سنتاً عن ســعر التسوية الســابقة، واتجه 
الخام لتحقيق ثالث مكاســبه األســبوعية 

على التوالي.
ويجــري تداول عقــود الخامين بزيادة 
أكثــر مــن %45 عن مســتوياتها المتدنية 

التي بلغتها في وقت سابق هذا العام.

وقالــت مصادر بقطــاع النفط لرويترز 
إنه جرى اســتئناف ضــخ النفط من إقليم 
كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي 
المطل على البحر المتوسط. وأدى توقف 
الضــخ منذ منتصــف فبراير إلــى تراجع 
المعــروض في الســوق بنحــو 600 ألف 

برميل يومياً.
وفي وقت سابق وجد النفط دعماً أيضاً 

في تراجع الدوالر.

التعامــالت اآلســيوية، (قبل صدور  وفي 
التقرير) صعدت أســعار النفط بدعم من 
اســتثمارات جديدة وتراجع الدوالر الذي 
يقلل من تكلفة الوقود على المســتوردين 
الذيــن يســتخدمون عمالت أخــرى لكن 
بعــض المحللين حــذروا مــن أن صعود 
األسعار قد ال يدوم طويالً في ظل استمرار 
تخمة المعروض العالمي. حيث بلغ ســعر 
الخــام األميركي في العقود اآلجلة 38.64 
دوالراً للبرميــل بزيادة 80 ســنتاً أو أكثر 
من %2 عن ســعره عند اإلغالق الســابق. 
وبلغ ســعر خــام القيــاس العالمي مزيج 
برنت فــي العقود اآلجلــة 40.70 دوالراً 
للبرميل بارتفاع 65 سنتاً عن سعر التسوية 
السابقة. وقال متعاملون إن معظم الدعم 
الــذي تلقته أســعار النفط جاء من صعود 
اليوان ألعلى مســتوياته منذ بداية 2016 
أمس مــع تراجع الــدوالر أمــام عمالت 
العملة األميركية  رئيســية أخرى. وكانت 
هبطت بالفعل أول من أمس عقب إعالن 
البنك المركزي األوروبي تيســير سياسته 

النقدية.
ويدعم انخفاض الدوالر أســعار النفط 
نظــراً ألنه يقلل من تكلفــة الخام المقوم 
بالعملة األميركية علــى دول مثل الصين 

بما قد يعزز الطلب على الوقود. 
وذكــر متعاملــون أن أســعار النفــط 
وجــدت دعماً أيضــاً في ضــخ الصناديق 
أمــواًال في أســواق الخام. غيــر أن بعض 
المحلليــن حــذروا من أن موجــة صعود 
األسعار قد تكون قصيرة األمد مع استمرار 
تخمــة المعروض العالمي خاصة وأن عقد 
اجتماع بين كبار المنتجين لتنسيق تجميد 
مستويات اإلنتاج يبدو أمراً مستبعداً نظراً 

ألن إيران لن تلتزم بالحضور. 

 –

قلصــت الكويــت فــارق خصم ســعر 
شحناتها النفطية إلى آسيا عن سعر خام 
سعودي مماثل إلى أدنى مستوى له في 
19 شــهراً في عالمة علــى أن الكويت 
خامس أكبــر منتج في أوبك باتت أكثر 

ثقة في االحتفاظ بحصتها السوقية.
وبــدأت الكويــت فــي بيــع خامها 
بخصم عن الخام الســعودي أواخر عام 
2013 وبلغ ســعر الخام أدنى مستوياته 
في أكثر من عشــر ســنوات في أكتوبر 
الماضــي وســط تنافس علــى العمالء. 

ومنــذ ذلــك الحين تقلص الفــارق بين 
الخام الكويتي والخام العربي المتوسط 
الســعودي، وأعلنت الكويت في فبراير 
عــن صفقــة لتصدير 100 ألــف برميل 

يومياً إلى آسيا.
وقــال مصــدر مطلع أمــس الجمعة 
إن الكويت رفعت ســعر البيع الرسمي 
لشحناتها من النفط الخام إلى آسيا في 
أبريل ليصل إلى متوســط ســعر خامي 
عمان ودبي مخصومــاً منه 2.85 دوالر 
للبرميــل، وذلك بزيادة قدرها خمســة 

سنتات عن الشهر السابق.
وأظهــرت بيانــات تجاريــة أن ذلك 

يمثل خصماً قدره 45 ســنتاً عن ســعر 
المتوســط السعودي في  العربي  الخام 
أبريــل ليقــل الفارق بيــن الخامين 20 

سنتاً عن مستواه في أكتوبر الماضي.

وترتبط المعادلة السعرية للنفط الخام 
الكويتــي عموماً بســعر الخــام العربي 

المتوسط الذي تنتجه السعودية.
ورغــم تقلــص الفــارق يبــاع الخام 
الكويتــي بأســعار أقــل مــن الخامات 
المباعــة فــي الســوق الفوريــة والتي 
جرى بيعها هذا العام بفوارق أعلى عن 

الخامات القياسية.
تاجــر في ســنغافورة «أعتقد  وقال 
أنهــم يتلقــون طلباً جيــداً على خامهم 
خصوصــاً في ظــل العالوات الســعرية 
(الفورية) المرتفعة للخامات األخرى».

وإلــى جانب الكويــت رفعت إيران 
ثالث أكبر منتج في أوبك ســعر خامها 
الخفيــف أيضــاً في مقابل ســعر الخام 

السعودي هذا الشهر.
وغيرت الكويت أيضاً طريقة تسعيرها 
لمبيعاتها النفطية إلى أوروبا في خطوة 
نادرة ترمي إلى تعزيز قدرة خامها على 
التنافــس في ظل اشــتداد المعركة بين 

أوبك والمنتجين المستقلين على جذب 
العمالء في المنطقة.

وقــال وزير النفط الكويتــي بالوكالة يوم 
إنــه ســيلتزم بالتجميد  الثالثــاء الماضي 
المحتمل لمستويات إنتاج النفط العالمي 
إذا وافــق كبار منتجي النفــط بمن فيهم 

إيران على المشاركة في االتفاق.
وتنتــج الكويــت حاليــاً ثالثــة ماليين 
برميــل من النفــط يوميــاً وتخطط لرفع 
طاقتها اإلنتاجية النفطية إلى أربعة ماليين 

برميل يومياً بحلول عام 2020.

■ توقعات بتعافي أسعار النفط   |  بلومبيرغ

بلغ سعر ســلة خامات أوبك  
أول  للبرميــل  دوالراً   35.23
من أمس مقارنة بسعر اليوم 
 35.05 البالــغ  قبلــه  الــذي 
دوالراً. وتضــم ســلة خامات 
هــي:  نوعــاً   13 «أوبــك» 
وصحارى  اإلماراتــي  مربــان 
الجزائــري واإليرانــي الثقيل 
والبصــرة الخفيف والتصدير 
الليبــي  والســدر  الكويتــي 
والبحري  النيجيــري  وبونــي 
الخفيف  والعربــي  القطــري 
والفنزويلــي  الســعودي 
األنغولي  وجيراســول  ميراي 
وأورينت اإلكوادوري وميناس 

األندونيسي.  فيينا - وام

ذكــرت مصادر مطلعة أمس إن الســعودية أكبر مصدر للنفط في 
العالم ستضخ كميات الخام المتعاقد عليها بالكامل إلى اثنين على 

األقل من المشترين في آسيا في أبريل دون تغيير عن مارس.
وكانت الخطوة متوقعة حيث تورد المملكة أكبر منتج في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الكميات المتعاقد عليها بالكامل 
لمعظم المشترين في آسيا منذ أواخر 2009.      طوكيو- رويترز
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مبيعــات  أن  إخباريــة  تقاريــر  ذكــرت 
الســيارات في روسيا سجلت خالل فبراير 
الماضي أقل معدل تراجع منذ ١٤ شــهرا، 
مع تحســن قيمــة الروبل أمــام العمالت 
األجنبية وتمديد برنامج الدعم الحكومي 

لصناعة السيارات.
وذكرت جمعيــة األعمــال األوروبية في 
موســكو في بيان إن مبيعات الســيارات 

تراجعت خالل فبراير الماضي بنسبة ١٣٪ 
عن الشــهر نفســه من العام الماضي إلى 
١١١١٤٥ ســيارة ركوب وســيارة تجارية، 
وذلك بعد تراجعها بنسبة ٢٩٪ خالل يناير 
الماضي. وســجلت مبيعات السيارات في 
روســيا  تراجعــاً مطرداً منــذ بداية العام 
موسكو - د ب أ  الماضي.  

دعــت شــركة اإللكترونيات األميركيــة العمالقة آبل 
ممثلــي وســائل اإلعالم إلــى مؤتمر يــوم ٢١ مارس 
الجاري في مقر رئاستها بمدينة سان فرانسيسكو، في 
ظل توقعات قوية بكشف الشركة عن منتجات جديدة 
منهــا جيل جديد من الهاتف الذكي الشــهير آي فون 

والكمبيوتر اللوحي آي باد.
وحملــت الدعوة التــي وجهتها الشــركة إلى ممثلي 
وســائل اإلعالم عبارة «دعونا نجتمع معاً» في إشارة 
إلى احتمال الكشــف عن منتج جديد. وقد أثارت آبل 

التكهنات حول طبيعة المنتجات الجديدة.

قال تجار أوروبيون إن تونس اشــترت ١٠٠ ألف طن 
من قمح الطحين ونحو ٢٥ ألف طن من علف الشعير 
يمكن توريدها جميعاً من أي منشأ، وذلك في مناقصة 

أغلقت يوم أمس.
وأبلــغ التجار رويترز أنه جرى شــراء ثالث شــحنات 
من القمح تزن كل منها ٢٥ ألف طن بســعر ١٧٥٫١٦ 
دوالراً و١٧٥٫٣٩ دوالراً و١٧٥٫٨٩ دوالراً للطن، شامال 

ًتكلفة الشحن.
وأضافوا أنه تم شــراء شــحنة قمح رابعة حجمها ٢٥ 
ألــف طن بســعر ١٧٧٫٣٢ دوالراً للطن شــامالً تكلفة 
الشــحن بينما جرى شــراء شــحنة واحدة من الشعير 
هامبورغ- رويترز بسعر ١٦٦٫٦٩ دوالراً للطن.   

قــال مصــدر موريتاني مســؤول أمــس، إن الحكومة 
الموريتانية ســتفتتح مطار نواكشوط الدولي الجديد 
المعروف بـ«أم التونسي»، بمناسبة احتضانها وللمرة 
األولى في تاريخها القمة العربية السابعة والعشرين، 

والمقرر عقدها في يوليو المقبل.
وقــال المصــدر في تصريــح لوكالة األنبــاء األلمانية 
(د.ب.أ)، إن المطار من المقرر أن يتم افتتاحه أواخر 
يونيــو المقبل. وأضــاف المصدر أن المطــار الجديد 
الــذي يعتبــر أكبر وأكثر منشــأة تطــوراً وحداثة في 
البالد سيستقبل الزعماء العرب القادمين إلى العاصمة 
الموريتانية نواكشــوط لحضور أعمــال القمة العربية 
نواكشوط- دب أ المرتقبة في نواكشوط. 

ال يفــارق الحديــث عن المخــاوف األمنية شــفاه 
الحاضرين في معرض (آي.تي.بي) السياحي ببرلين، 
بينما تكافح صناعة السياحة المنهكة بفعل انتكاسات 
متالحقة لطمأنة المســافرين وشــركات الســفر أال 
حاجــة بهم إللغــاء الحجــوزات لموســم العطالت 
الصيفيــة هذا العــام. وعصفت هجمات اســتهدف 
أحدها منتجعاً شــاطئياً في تونس وأودى آخر بحياة 
١٣٠ شــخصاً فــي باريس خالل العــام الماضي بثقة 
المسافرين وتسببت في انخفاض حاد في الحجوزات 
برلين- رويترز إلى تونس وتركيا ومصر.  

أكــد تقرير حديث من مؤسســة هينلــي أند بارتنرز االســتثمارية 
العالمية، ومقرها في لندن، أن آالف األشخاص حول العالم ينفقون 
ملياري دوالر (١٫٢ مليار جنيه اســترليني) لشراء جواز سفر إضافي، 
حيث أشــارت المؤسســة أن هذه التجارة شــهدت نشاطاً كبيراً في 
السنوات القليلة الماضية بسبب االضطرابات السياسية واألمنية التي 

شــهدها العالم في الفترة األخيرة. واكد كريســتيان كالين، الرئيس 
التنفيذي للشــركة أن العديد من المســتثمرين الصغار حول العالم 
بدأوا االهتمام بشراء جواز سفر ثاٍن أو حتى ثالث في بعض األحيان 
مضيفاً «مثلما يبحث البعض عن تنويع اســتثماراتهم، يبحث آخرون 
عــن تنويع جوازات ســفرهم». مضيفاً أن مواطني روســيا والصين 
والشرق األوســط يعتبرون األكثر إقباًال على الشراء خالل السنوات 

الخمس الماضية.

 18.74
مليار درهم قروض جديدة منحت 

للقطاع الصناعي املحيل يف السنوات 
األخرية.

 % 37.19
منو تراكمي باالئتامن املرصيف 

للصناعة يف 4 سنوات.

 % 5
حصة القطاع من إجاميل االئتامن املمنوح 
لكافة األنشطة االقتصادية بالدولة خالل 
العام املايض، مقابل 4.5 % بنهاية 2012.

 % 9.3
معدل النمو السنوي بالقروض 

املمنوحة للقطاع الصناعي املحيل.

 4
مليارات درهم قيمة سيولة جديدة 
استقبلتها القطاعات اإلنتاجية من 

البنوك يف 2015.

2006

2007
2008

2009
2010
2011

2012

2013

2014

2015

 22.37

 32.84
 45.67

 44.19
 45.90
 45.32

 50.38

  58.03

 65.14
 69.11

إعداد: عبد الفتاح منترص – غرافيك:  حسام الحوراين
أدى االنتعاش الذي يشهده القطاع الصناعي اإلمارايت مبجاالته املختلفة خالل السنوات األخرية، إىل تحوله إىل بيئة استثامرية جاذبة لالستثامرات املرصفية وضخ 
التمويالت به، نظراً لتميز القطاع بسامت أصبحت نادرة الوجود يف قطاعات أخرى، أهمها االستقرار وتوافر الضامنات وجودة األصول وانخفاض نسب املخاطرة 
بدرجة كبرية، ما جعل البنوك تتسابق يف منح القروض للمنشآت الصناعية التي تتوافر لها دراسات جدوى عىل أسس سليمة، فشهد االئتامن املرصيف للمقيمني 

املمنوح للصناعة زيادات مطردة يف السنوات األخرية لكافة املجاالت اإلنتاجية.

أضخــم شــركات  إحــدى  أعلنــت 
الصينية عزمها على تسريح  الفوالذ 
٥٠ ألف موظف، فيما تسعى البالد 
إلــى ضبــط فائض القدرات وســط 
تباطــؤ اقتصادهــا الثانــي عالميــاً. 
وأعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة 
ووهــان للحديــد والصلــب التــي 
تملكها الدولة ما غوكيانغ أن قســم 
الصلب في المجموعة يوظف حالياً 
٨٠ ألف شــخص لكنه قد يبقي على 
٣٠ ألفاً منهم فقط.  بكين - أ ف ب

تبحث سلوفاكيا والنمسا خطط ربط 
عاصمتيهمــا عن طريــق اول نظام 
هايبرلــوب في أوروبا، وهي تقنية 
أميركية مســتقبلية لنقــل الركاب 
بين براتيسالفا وفيينا بسرعة ١٢٠٠ 
كيلومتر في الســاعة.ويقوم مفهوم 
هايبرلــوب الــذي ابتكــره رجــل 
األعمــال األميركي المســتثمر في 
مجال التكنولوجيــا الفائقة «ايلون 
موســك» على فكرة كبسوالت نقل 
تعمل بالطاقة الشمسية تحلق فوق 
وسائد هواء داخل أنبوب منخفض 
المســؤولون  ويعتــزم  الضغــط. 
االجتمــاع مطلع االســبوع المقبل 
فيينا - د ب أ لمناقشة المشروع.  

انتقــد أحد اتحادات موزعي ســيارات فولكس فاغــن األلمانية في 
الواليــات المتحــدة طريقــة تعامل الشــركة األلمانية مــع فضيحة 
التالعــب في نتائــج اختبارات معــدل عوادم ســياراتها التي تعمل 
بمحــركات ديــزل، وذلك فــي أعقاب قرار الشــركة إقالة رئيســها 
التنفيذي في الواليات المتحدة ميشــيل هورن وقالوا إن هذا القرار 

أدى إلى زيادة المخاطر ال إلى تقليلها.
كانــت فولكــس فاغن وهي أكبر منتج ســيارات فــي أوروبا قد 
أعلنت مســاء أمس تقاعد هورن واعتزامها تعيين هينريش ويبكين 
مكانــه. وكانــت فولكس قد اعترفــت في ســبتمبر الماضي بوضع 
برنامــج للتالعب في نتائج اختبــارات معدل العوادم في حوالي 11 

مليون ســيارة من سياراتها. وقالت شبكة موزعي فولكس فاغن في 
الواليــات المتحدة في بيان بعد إعالن قــرار تقاعد هورن «نراقب 
بقلق ســوء إدارة هــذه الفضيحة، وكيف يؤثر هــذا على القرارات 
النهائية التي تتخذها الســلطات في الواليات المتحدة.. هذا التغيير 
في اإلدارة يمكن أن يؤدي فقط إلى وضع الشــركة أمام المزيد من 

المخاطر.
كانت صحيفة وول ســتريت جورنــال األميركية قد ذكرت أمس 
أن وزارة العــدل األميركية وســعت تحقيقاتها ضد شــركة فولكس 
فاغن بســبب االشتباه في ارتكاب الشــركة جريمة االحتيال البنكي 
واســتندت الصحيفة إلى ما وصفتــه بمصادر مطلعة والتي قالت إن 
تطبيــق قانون مخصص في األصل لقطــاع المال على فولكس فاغن 

يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية ضد الشركة.
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