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إعداد: بشار باغ - غرافيك: أسيل الخلييل
يشهد مركز ديب التجاري العاملي خالل شهر مارس العديد من الفعاليات واملعارض املتخصصة، حيث يوفر أجندة متكاملة 

من األحداث يف مجموعة من القطاعات الحيوية والفعاليات املتخصصة، مام يرسخ مكانة ديب يف صناعة املعارض عىل 
املستوى االقليمي والعاملي.

تشمل الفعاليات التي سوف يستضيفها وينظمها املركز، 
مجموعة من الفعاليات التي تخدم مختلف القطاعات 

الرئيسية، وتشمل تقنية االتصاالت واملعلومات، 
والرعاية الصحية، واملالحة البحرية والرتفيهية، ما يعزز 

مكانة ديب كوجهة تجارية وترفيهية عاملية.

يستضيف مركز ديب التجاري العاملي يف الفرتة من 
15 - 17 مارس مؤمتر ومعرض ديب الدويل للصيدلة 

والتكنولوجيا – دوفات، ومعرض املختربات 
العربية، يف الفرتة من 20 - 23 مارس، وذلك تلبية 

للطلب املتزايد عىل الرعاية الصحية 

3
عدد القاعات الجديدة التي 
متت إضافتها إىل املساحات 
املتوافرة يف املركز مبساحة 

15500 مرت مربع

 100
مليون درهم انفاق 125 ألف زائر عىل 

رشاء أحدث األجهزة اإللكرتونية خالل الدورة املاضية ملعرض 
جيتكس شوبر – دورة الربيع، والذي تقام دورته يف العام 

الجاري يف الفرتة من 30 مارس - 2 إبريل.

22
فعالية يستضيفها مركز ديب التجاري 

العاملي خالل شهر مارس 2016

300000
عدد الزوار املتوقع لفعاليات 

شهر مارس يف املركز

 1.3
مليون قدم مربع إجاميل مساحة العرض التي 

يوفرها مركز ديب التجاري العاملي

2800
عدد العارضني يف 4 معارض انطلقت يف املركز من 1 لغاية 3 مارس شملت معرض الرشق األوسط للكهرباء، ومعرض عامل الورق يف الرشق األوسط، 

ومعرض عامل األلعاب يف الرشق األوسط، واملعرض الدويل ملستلزمات وحلول التعليم، والتي من املتوقع أن تجتذب مجتمعة نحو 38000 زائر.

28000
عدد الزوار املتوقع من 120 

دولة ملعرض ديب العاملي 
للقوارب الذي ينظمه املركز 

يف نادي ديب الدويل للرياضات 
البحرية، ويجتذب املعرض 
800 عارض من 55 دولة.

 قام صاحب الســمو الشيخ ســعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس 
األعلــى حاكم رأس الخيمة، مســاء أمس األول بوضع حجر األســاس 
لمركــز التصميــم وخدمات التدريــب التابع لمصنع أشــوك ليالند. 
ومن شــأن هــذا المركز رفع إنتاج الشــاحنات إلى 6 آالف شــاحنة 
ســنوياً باســتثمارات تصل إلى  37 مليون درهم  ” 10 ماليين دوالر 
” . وحضر االحتفال معالي الشــيخ نهيــان بن مبارك آل نهيان، وزير 
الثقافــة وتنمية المعرفة، وجي بي هندوجــا، وديراج جي، وغيرهم 
من كبار الشخصيات والمسؤولين. وأشاد صاحب السمو خالل كلمته 
في االحتفال الذي نظمته المجموعة في مقر الشــركة بمنطقة الغيل 
الصناعية برأس الخيمة بالنمو الكبير الذي تشهده الشركات في إمارة 
رأس الخيمة، والدليل هو التوسعات الدائمة التي تقوم بها مثل شركة 
أشــوك ليالند، مؤكــداً أن تواجد هذه الشــركة العالمية الهندية في 

إمــارة رأس الخيمة، إنما هو انعكاس للروابــط المتينة بين البلدين 
الصديقين، التي تمتد لسنوات قديمة نتاج التبادل الثقافي والتجاري 
والحضاري بينهما. ويعتبر أشــوك ليالند ثاني أكبر صانع للســيارات 
التجارية في الهند، ورابع أكبر صانع للحافالت في العالم، ويشــترك 
مصنع أشــوك ليالند  في رأس الخيمة بين أشوك ليالند، وهيئة رأس 
الخيمة لالســتثمار، وهو مصنع الحافالت المحلــي الوحيد في دولة 
اإلمارات ودول التعاون.  وأشــار فينوك كا داســاري العضو المنتدب 
بشــركة أشــوك ليالند إلــى أن هذه المنشــأة هي العنصــر الرئيس 
لتوريــد الحافــالت لتلبية احتياجات دول مجلــس التعاون الخليجي، 
مشــيرا الى ان الشــركة تخطط للتوســع للوصول الى اسواق جديدة  
في قارة أفريقيا، وبالتالي نتوقع المزيد من التوســع للمنشأة،  وقال 
ان  صناعة السيارات، عمقت الروابط االقتصادية والتجارية  البلدين  

وســاهمت في النمو االقتصادي لرأس الخيمة. وفي 
نمو معدالت التوظيف.

قالت صحيفة تلغراف إنه ال يوجد في العالم وجهة ســياحية 
تتميــز بالجرأة واإلقدام في التصميــم المعماري الخارج عن 

المألوف، كما هي الحال في دبي. 
وأضافــت الصحيفــة البريطانية أن مجموعــة من الفيالت 
الفاخــرة ســيتم إطالقهــا في دبي تحت اســم، فلوتنع ســي 
هــورس، توفر للزوار منزًال فخماً للعطالت ال مثيل له. وهذه 
المجموعة من الوحدات التي تطورها شركة التطوير المحلية، 
كالينديست تتكون من ثالثة طوابق ستكون عبارة عن فيالت 
هجينــة فخمة من الطراز األول، وكما ســمتها الشــركة فهي 
عبارة عن ســفينة عائمة بال زعنفات مائية. ومن المتوقع أن 
تعمــر تلك الوحدات المســتقلة وعددهــا ٤٢ والتي طرحت 
للبيــع في الســوق، الميــاه المحيطــة بالســكان. وتقع تلك 
الوحدات فــي جزر العالم، أرخبيل الجــزر االصطناعية قبالة 

ساحل دبي، والذي يشكل محاكاة لخريطة العالم. 
وأضافت الصحيفة أن المصطافين الذين يختارون دفع ٦.٥ 
مالييــن درهم للمنزل الواحد يســتكمل بعضهــا نهاية العام، 
يتوقعون الحصول على ســكن مناســب مبهر، مثالي للتعرض 
ألشــعة الشمس. وسيضم الطابق العلوي سريراً نهارياً وحماماً 
خارجياً، وجاكوزي بأرضية زجاجية ستكون بمثابة نور طبيعي 

لغرفة النوم الواقعة تحتها. 
كما يضم الطابق الواقع على مســتوى الماء مساحة للطعام 
ومطبخاً كامل المعدات. أما أهم طابق فهو الواقع تحت سطح 
الماء، وســيضم غرفة نوم رئيسية وحديقة مرجانية مساحتها 
٤٩٥ قدمــاً مربعاً. ورغم أن المنازل عائمة فإنها ســتبقى في 
موقع واحد، حيث ســيتم تعبئة خزانات مائية من قبل إدارة 
المرسى، والتي ستتولى مسؤولية تفريغ خزانات مياه الصرف 

فلل فلوتنج سي هورس في جزر العالم بدبي  الصحي.
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عززت جمــارك دبي جهودها لدعم الدور 
العالمــي لدولة اإلمــارات فــي االقتصاد 
والتجــارة العالمية، حيــث طورت الدائرة 
فــي العــام 2015 عالقاتهــا بالمنظمــات 
التجاريــة والجمركية الدوليــة واإلقليمية 
ودعمت صالتها مــع إدارات الجمارك في 
مختلــف المناطق والدول من خالل تبادل 
التواصل مع  الزيارات واللقــاءات وتعزيز 
العمل  ومجالــس  الدبلوماســية  الهيئــات 
األجنبية فــي دولة اإلمــارات التي تتمثل 
فيها كبرى الشــركات العالمية لكل الدول 
من الشــركاء التجاريين للدولة في قارات 

العالم مجتمعة.
ووقعــت جمارك دبي خالل شــهر مايو 
مــن العام 2015 اتفاقيــة جديدة للتعاون 
مــع «جمــارك دبــي العالميــة» بحضور 
ســلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي 
العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك 
والمنطقــة الحرة، وقام بتوقيــع االتفاقية 
أحمد محبوب مصبــح مدير جمارك دبي، 
وفيصــل عيســى لطفي المديــر التنفيذي 
لجمارك دبي العالميــة، وتهدف االتفاقية 
إلى تحديد اإلطار التنظيمي للشــراكة بين 

الطرفين.
تدعــم  أن  علــى  االتفاقيــة  ونصــت 
جمــارك دبــي أنشــطة «جمــارك دبــي 
العالميــة» وتعمــل علــى تعزيــز قدراتها 
التنظيميــة واإلدارية لضمــان نجاحها في 
تطوير اإلدارات الجمركية على المســتوى 
اإلقليمــي والعالمي، كما نصــت االتفاقية 
على أن تقوم جمارك دبي بتزويد «جمارك 

دبي العالمية» بالخدمات اإلدارية والتقنية 
والفنية وتدعمها بالموارد البشرية المؤهلة 

لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها.
العــام 2015  فــي  الدائــرة  وطــورت 
عالقاتهــا وتواصلهــا الدائــم مــع منظمة 
الجمــارك العالمية لدعــم جهود المنظمة 
في تطوير العمل الجمركي في جميع دول 
العالم، فقد اســتقبل أحمد محبوب مصبح 
مدير جمارك دبي في شــهر مايو من العام 
2015 وجوجانج زهو مدير إدارة االمتثال 
والتسهيالت في منظمة الجمارك العالمية 
المتحدث الرسمي باسم المنظمة، وتناول 
اللقاء الشــؤون المتعلقــة بعمل المنظمة 
العالميــة للمناطــق الحــرة ودور منظمة 

الجمارك العالمية في دعمها.
وانطالقــاً مــن حــرص جمــارك دبــي 
علــى تطويــر التعاون مــع كل المنظمات 
والجمعيــات الدولية المتخصصة بمكافحة 

التجــارة غير المشــروعة أقامــت جمارك 
دبي فــي العام 2015 شــراكة جديدة مع 
رابطة «متحدون من أجــل الحياة البرية» 
التــي تهدف إلــى الحد من التجــارة غير 
المعرضة  البريــة  بالحيوانات  المشــروعة 
لالنقراض من خالل التعاون بين الشــركاء 
الرئيسيين في قطاع النقل ومنظمات بيئية 
دولية مــن كل أنحاء العالــم، حيث تضم 
هذه الرابطة كبرى الشــركات العالمية في 
مجال النقل ومن أهمها محلياً موانئ دبي 

العالمية وطيران اإلمارات.

ولبــت جمارك دبــي في شــهر يونيو من 
العــام 2015 دعوة من الجمــارك الصينية 
للمشــاركة فــي منتدى «تطويــر التواصل 
والمنافــع المشــتركة علــى طــول طريق 

الحريــر» الــذي عقــد فــي مدينة شــيان 
الصينيــة تحت شــعار «االتصــال والتنمية 

فوز للجميع».
وأســهمت جمــارك دبــي بفعالية في 
أعمــال المنتدى الذي ناقــش التعاون بين 
الهيئــات واإلدارات الجمركيــة في مجال 
تنســيق الحدود بين الــدول الواقعة على 
طريق الحرير وبحث تفعيل نظام المشغل 

االقتصادي المعتمد فيما بينها.
وعلى هامــش أعمال منتــدى «تطوير 
التواصــل والمنافع المشــتركة على طول 
طريــق الحريــر» التقــى أحمــد محبوب 
مصبح مع رؤساء الوفود المشاركة بحضور 
ممثلي جمــارك دبي فــي المنتدى وعقد 
اجتماعــاً ثنائياً مع الســيد زانغ بوشــينغ 
مــن المنطقة الحرة في مقاطعة ينشــوان 
الصينية لمناقشــة فرص التعاون المشترك 
بين الطرفين، كمــا عقد اجتماعاً ثنائياً مع 

السيد جوسمان آمرن نائب رئيس جمارك 
كازاخستان، حيث تم بحث تعزيز التعاون 
بيــن الطرفين لدعــم جهود كازاخســتان 

الهادفة إلى تطوير خدماتها الجمركية.

وانطالقاً من حرص جمارك دبي على تعزيز 
التعاون والتنســيق مع الشركاء التجاريين 
في مجال حماية حقــوق الملكية الفكرية 
شارك وفد من الدائرة في شهر مارس من 
العام 2015 في زيارة مشتركة إلى اليابان 
بدعوة وجهت من هيئة التجارة الخارجية 
اليابانية «جيترو» إلى جمارك دبي وشرطة 

دبي وجمعية اإلمارات للملكية الفكرية.

ودعمت جمارك دبــي تطور العالقات 
االقتصادية لدولــة اإلمارات مع الدول 

الصديقــة، حيث اســتقبلت الدائرة في 
شــهر فبراير من العــام 2015 وفداً من 
القنصليــة العامــة لجمهوريــة روســيا 
االتحادية ومجلس العمل الروســي في 

دبي.

وفي شــهر أكتوبر مــن العام 2015 
اســتقبل مديــر جمــارك دبــي أرمان 
إيســاغالييف قنصــل عــام جمهوريــة 
كازاخستان في دبي والمناطق الشمالية، 
بحضور فيصل عيســى لطفي وتم خالل 
اللقــاء مناقشــة فرص تعزيــز التعاون 
المشترك في المجال الجمركي وتقوية 
بين  والتجارية  االقتصاديــة  العالقــات 
دولة اإلمارات العربيــة المتحدة عامة 
ودبــي خاصة وجمهورية كازاخســتان. 
وأشــاد أرمان إيســاغالييف بالمستوى 
المتقدم الذي وصلت إليه جمارك دبي 

على المستوى العالمي.

وفــي شــهر أكتوبر مــن العــام 2015 
الموانــئ  مؤسســة  مــن  وفــد  قــام 
والجمــارك والمنطقــة الحرة وجمارك 
دبــي وجمارك دبــي العالميــة بزيارة 
لجمهورية أذربيجان لبحث سبل تعزيز 
التعاون والعالقات المشتركة في مجال 
العمل الجمركي، ، وجاءت هذه الزيارة 
تلبيــة لدعوة مــن جمــارك أذربيجان 
لالطــالع على خبرات دبــي في العمل 
الجمركي واالســتفادة منهــا في وضع 
خطة تطويرية لألنظمــة الجمركية في 

جمهورية أذربيجان.

02
فعاليــات  أمــس،  مــن  أول  اختتمــت 
معــرض عالم الورق الشــرق األوســط 
2016، الــذي نظمته الشــركة األلمانية 
ميســي فرانكفورت بمركز دبي الدولي 

للمؤتمرات والمعارض.
وشــهد المعــرض الــذي اســتمر ثالثة 
أيــام، مشــاركة 306 عارضين في مجال 
القرطاسية والورق ولوازم المكاتب من 
36 دولــة من بينهم 31 عارضاً من دولة 

اإلمارات.
وأوضــح أحمد باولس الرئيس التنفيذي 
لشــركة ميسي فرانكفورت أن اإلمارات 
ســجلت أســرع معدل نمو في استهالك 

الــورق فــي منطقة الشــرق األوســط 
مســجلة زيادة بواقــع %30 خالل العام 
2014 مقارنة بالعــام 2013 فيما بلغت 
نســبة النمــو نحو %23 فــي باقي دول 
الخليج، الفتاً إلى أن صناعة الورق تعتبر 
من أهم الصناعات المطلوبة في منطقة 
الخليج العربي إذ أدى ارتفاع اســتهالك 
المنطقة للورق إلى زيادة الطلب عليه.

وقال إنه على الرغم من التوجه الســائد 
نحــو بيئــة خاليــة مــن األوراق حفاظا 
علــى البيئة وحــرص بايبــر ورلد على 
االهتمام بعــرض التقنيات الجديدة في 
البيئة  الورق والمنتجــات صديقة  عالم 

فإن الصناعــة ال تزال تنمو وذلك بفضل 
المنتجــات اإلبداعيــة والمبتكــرة التي 

تساعد على نمو الصناعة. 
وأضاف باولس أن معرض ”عالم الورق“ 
الشــرق األوســط يمثل واحداً من أهم 
المعــارض المتخصصة فــي هذا المجال 
علــى الصعيد العالمــي وهو ما توضحه 
نسبة المشــاركة وتنوعها من كل بلدان 

العالم.
وأشــار إلى أن هــذا الزخم الذي يتمتع 
به المعرض نتيجة أن العالم أصبح ينظر 
إلى اإلمارات مركزاً تجارياً عالمياً وسوقاً 
مفتوحة وجسراً يربط األسواق العالمية 

من الشــرق إلى الغرب ومــن الجنوب 
إلى الشمال. 

ولفــت إلى أن نســخة العام الحالي من 
معرض بايبــر ورلد مثلــت نقلة نوعية 
في حجم ومشاركة الزوار القادمين من 
.دبي – البيان  أفريقيا 

أكــدت شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنية 
للتوزيــع «أدنــوك للتوزيع» أن 
الخدمــة الذاتيــة فــي محطات 
توزيع المحروقات هي اختيارية 
لجميع العمــالء األفراد في حال 

رغب العمالء بتجربتها.
وأشارت الشــركة إلى أن العمل 
بالنظــام الحالــي لخدمــة تعبئة 
وللعمــالء  ســيتواصل،  الوقــود 

الحريــة في اختيار الخدمة الذاتية الذكية، 
وسيستمر بالطريقتين عن طريق استخدام 
الطريقة الذكية الذاتية أو بواســطة خدمة 

عمال محطات الوقود.

وأكدت شــركة «أدنوك للتوزيع» في بيان 
صحافي أمس، حرصها على توفير 
كل أســاليب الراحــة للعمــالء، 
داعية عمالءها إلى اختيار خدمة 

تعبئة الوقود التي تناسبهم.
كانــت «أدنــوك للتوزيع» بدأت 
الخدمــة الذاتيــة فــي محطات 
التي  األربــع،  الذكيــة  الخدمــة 
التجريبيــة  المرحلــة  تشــملها 
لخدمــة «أدنوك» في إمــارة أبوظبي 
في األول من مارس الحالي، وستستمر 
هــذه المرحلة حتــى األول من أكتوبر 
أبوظبي - البيان  المقبل. 

قال تقرير نشره موقع الكجري ديلي المتخصص 
في التســويق الفاخر ومقره نيويورك، إن دبي 
ال تعتمــد على صناعــة النفــط اقتصادياً كما 
هو حــال العديــد مــن دول المنطقــة، التي 
تأثــرت  بتداعياته االقتصادية .واضاف التقرير 
ان هــذا التراجع في اســعار النفــط  ادى إلى 
ارتــاع بلــغ %8 في متوســط قيــم الصفقات 
العقارية في 2015 مقارنة بعام 2014. وتصدر 
حشود  والباكســتانيون  والبريطانيون،  الهنود، 
المشــترين مشــيرا الــى ان انخفاض اســعار 
الفيالت ومبيعاتهــا،  وجه البيع والتركيز على 
الوحــدات األصغر، واألكثر مــردوداً مما أدى 
إلى ازدهارها، في وقت شــهدت فيه المناطق 

الفخمة نقصاً في المعروض.

وشــدد التقريــر على القــول إن شــهرة دبي 
كوجهــة آمنــة فــي وســط بحر جيوسياســي 
متالطــم، رســخت شــعبيتها فــي الوســطين 
الخليجي والعربي. وبلغ متوسط الصفقات من 
المشــترين الخليجيين بين 4-3 ماليين درهم، 
أو 815 ألفا إلى 1.1 مليون دوالر، مما يشــي 
باتجــاه صحي يرجح بأنه أكثر ميال إلى شــراء 

منزل ثان من كونه استثماراً.
واوضح ان التوقعات االقتصادية  المتفائلة 
حفزت المستثمرين على اإلقدام على الشراء، 
موفرة نوعاً من االستقرار ، الذي قد يؤدي إلى 

عودة انتعاشية مبكرة للسوق. 
وكانــت موازنــة دبي 2016، قــد تضمنت 

بنــودا لزيــادة  اإلنفــاق على البنيــة التحتية، 
والتنمية االجتماعية، فيما اتخذ خلق الوظائف 

منحى تصاعدياً.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحتملة في 
أســعار البترول، والنمو المضطــرد في أعداد 
المستثمرين المترقبين القتحام السوق عندما 
تصل األسعار إلى القاع، سترفع األسعار مجدداً 

إلى األعلى.
وقال إن السهولة النسبية في الحصول على 
تأشيرة دخول، واالستقرار الجيو سياسي الذي 

تنعم به، والتنمية المســتمرة ستســاعد دبي 
في االزدهار اقتصادياً على المديين المتوسط 
والبعيد، مع المحافظة على نمائها وســط عدم 

يقين اقتصادي على المدى القصير. 

 ووفقا لتقرير نشــرته ســاذبيز انترناشــونال 
ريالتــي،  حافظت دبي علــى مكانتها  كوجهة 
ناشــئة ألصحاب الثروات فــي غمرة محافظة 
العقــار علــى مكانته كأصول رئيســية. ورغم 

العوامل االجتماعية والسياســية، واالقتصادية، 
فإن عدة مدن في إفريقيا والشــرق األوســط 
بمــا فيها االمــارة ، بــرزت كأماكن رئيســية 

لالستثمارات العقارية .
وأشــار التقرير إلى أن اقتصادات الشــرق 
األوســط مــا زالت في طــور النمــو، غير أن 
شــريحة أصحــاب الثــروات الفائقة مرشــحة  
للزيادة بســرعة كبيــرة. ونتيجــة لذلك، فإن 
الشــرق األوســط يبرز كســوق قوية للطيران 

الخاص، واليخوت.

■ نمو مضطرد في أعداد المستثمرين المترقبين لدخول سوق دبي   | البيان  

■ أحمد محبوب    ■ سلطان بن سليم  

■ سامي القمزي يكرم أحد شركاء الدائرة االستراتيجيين   |  من المصدر  

كرم قطــاع التســجيل والترخيص التجاري 
في دائــرة التنمية االقتصادية بدبي مؤخراً 
شركاءها االستراتيجيين من القطاع الخاص، 
ووســائل اإلعالم على جهودهم وتعاونهم 
خــالل عام 2015، إلى جانــب تكريم عدد 
من الموظفيــن المتميزيــن، الذين حققوا 
أفضــل النتائــج فــي ميادين العمــل، جاء 
ذلك خالل الحفل السنوي لقطاع التسجيل 
والترخيــص التجاري، الذي أقيم مؤخراً في 

فندق جراند الحبتور بإمارة دبي.
وقــام بالتكريم كل من ســامي القمزي، 
مديــر عام دائرة التنمية االقتصادية؛ وعمر 
بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل 
التجاري. وتم تكريم الشــركاء  والترخيص 
االســتراتيجيين وهــم مجموعــة الحبتور، 

ومجموعة باريس، ومجموعة الشــايع، لما 
لهم من دور في تنمية األعمال بالشــراكة 
مــع اقتصادية دبــي، كما تــم تكريم عدد 
من وســائل اإلعالم علــى جهودهم الطيبة 
والمستمرة في نقل رسالة الدائرة للجمهور 

عبر مختلف القنوات اإلعالمية.
يســعى قطــاع التســجيل والترخيــص 
التجاري في دائــرة التنمية االقتصادية من 
خــالل خدماتــه ومبادراتــه المتميزة إلى 
تســهيل بدء ومزاولة النشــاطات التجارية 

أمام أصحاب الرخص التجارية.
وشــمل الحفــل مشــاهدة فيلــم خاص 
عن إنجــازات قطاع التســجيل والترخيص 
التجــاري، ومــن ثــم قــام عمر بوشــهاب 
بإلقاء كلمته، وتقديــم عرض يتضمن أبرز 
اإلنجــازات التي قام بها القطاع خالل العام 

المنصرم.

اســتقبل أحمد محبوب مصبح وفيصل عيسى لطفي ريموند فورير 
القنصل العام لسويســرا في شــهر فبراير من العــام 2015، حيث 
أثنــى ريموند فورير على إجراءات جمارك دبي في حماية حقوق 
الملكيــة الفكرية والتصــدي للتقليد ومكافحة االتجــار في المواد 
المقلدة، خصوصاً أن سويســرا معروفــة بالصناعات الدقيقة وثقة 
الجمهور فيها حول العالم يسعى المقلدون إلى استغاللها، وأكدت 

جمارك دبي حرصها على تعزيز التعاون مع سويسرا.

أولت جمــارك دبي اهتمامــاً كبيراً بتطوير 
عالقاتهــا مــع اإلدارات الجمركية والهيئات 
الدبلوماســية ومجالس العمل لدول مجلس 
التعاون الخليجــي لتعزيز التعاون معها في 
تطويــر التبادل التجــاري والعمل الجمركي 
بيــن دول المجلــس من خــالل دعم نجاح 

االتحاد الجمركي الخليجي.
وترأس ســلطان أحمد بن ســليم رئيس 
موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ 
والجمارك والمنطقة الحرة في شهر نوفمبر 
من العــام 2015، وبحضــور أحمد محبوب 

مصبح مدير جمــارك دبي، وعبدالله محمد 
الخاجــة المديــر التنفيــذي لقطــاع إدارة 
المتعاملين، اجتماعاً موســعاً عقدته جمارك 
دبي مع مكتب ســلطنة عمــان التجاري في 
دبــي ومجلس األعمــال العمانــي في دبي 
والمناطق الشمالية في إطار مبادرة - ارتباط 
- لتطويــر العالقات وتعميــق التواصل بين 
جمارك دبي من جهة والهيئات الدبلوماسية 
ومجالــس األعمال من جهــة أخرى، وحضر 
االجتماع من الجانب العماني الشــيخ سالم 
بن مســلم ســمحان الكثيري رئيس مكتب 

سلطنة عمان التجاري في دبي، ونبيل داوود 
رئيــس مجلــس األعمال العمانــي في دبي 
والمناطق الشمالية، وممثلون عن الشركات 

العمانية األعضاء في المجلس.
واســتقبلت الدائرة فــي مارس من العام 
2015 وفداً من القنصلية العامة الســعودية 
في دبي لتعزيز الجهود المشــتركة الهادفة 
إلى تطوير العالقــات االقتصادية والتجارية 
بيــن دولــة اإلمــارات والمملكــة العربية 
السعودية، وترأس الوفد السعودي الدكتور 
نايــف داوود الرشــيد نائــب القنصل العام 

الســعودي في دبي، واطلع الوفد السعودي 
علــى ســير العمل وأهــم اإلنجــازات التي 
حققتهــا الدائــرة وقام بجولة شــملت عدة 

إدارات جمركية.
وقام وفد من جمارك دبي برئاسة أحمد 
محبوب مصبح مدير الدائرة بزيارة لمملكة 
البحرين شــارك خاللها في مؤتمر ومعرض 
الحكومــة اإللكترونية لدول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربية في دورتــه الرابعة 
الــذي أقيم في المنامة تحت رعاية الشــيخ 
خليفة بن ســلمان آل خليفــة رئيس وزراء 

مملكة البحرين، والذي شكل فرصة لاللتقاء 
بمسؤولي الجمارك بدول المجلس ومناقشة 
مجاالت التعــاون المشــترك، وألقى الوفد 
خالل المؤتمر الضــوء على تطورات العمل 
في جمــارك دبــي واســتراتيجية الحكومة 
الذكية فيها، وحصلت الدائرة خالل المؤتمر 
على جائــزة الحكومــة اإللكترونيــة لدول 
مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية عن 
فئــة أفضل خدمة حكوميــة لقطاع األعمال 
فــازت بها خدمــة قناة األعمــال المتكاملة 
التي طورتها جمارك دبي لتعزيز التسهيالت 

المقدمة للمتعاملين.
وتســلم أحمــد محبــوب مصبــح مدير 
جمــارك دبــي، الجائزة من الشــيخ محمد 
بن مبــارك آل خليفة نائــب رئيس مجلس 
وزراء مملكــة البحرين، في افتتاح المؤتمر 
والمعــرض المصاحــب لــه، كما قــام وفد 
جمارك دبي بزيارة لمقر الجمارك البحرينية 
واستعرض مع مســؤوليها مجاالت التعاون 
المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بما 
يحقق المصلحة المشــتركة في ظل االتحاد 

الجمركي الخليجي.



أعلنــت «بيــج برانــدز فاكتــوري اوتلت»، 
سلســلة متاجر التجزئة فــي دولة اإلمارات، 
عن افتتاح أكبر متجر لها في دولة اإلمارات 
وذلــك فــي «ذي مــول» بالجميــرا. ويأتي 
افتتاح المتجر الجديد في إطار استراتيجيتها 
للتوســع في أنحاء الدولة عبر استثمار مبلغ 
١٠٠ مليــون درهــم لزيــادة عــدد فروعها 
إلــى ١٨ متجــراً بحلول نهايــة العام ٢٠٢٠. 
ويعد المتجر الجديد الســادس للشــركة في 
اإلمــارات، حيث تبلغ مســاحته ٤٠٠٠ قدم 
مربع ويوفر تشــكيلة واســعة من الماركات 
الفاخرة التي ستتوفر حصرياً في «ذي مول».   
الرئيــس  بوجوانــي»  «بــراكاش  وقــال 
والرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم ماشين»: 
«نســعى دوماً إلــى توفير أفضــل منتجات 
أســلوب الحيــاة الراقي الفريــدة من نوعها 

لعمالئنا بأســعار معقولة جــداً وفي متناول 
الجميــع. ونهدف من خــالل المتجر الجديد 
إلــى تلبيــة االحتياجــات الخاصــة لســوق 
الرفاهية في اإلمــارات، إنطالقاً من التزامنا 
بتوفير أرقى المنتجات والخدمات لعمالئنا. 

ونجمع في المتجر عدداً من أفخم الماركات 
العالمية تحت ســقف واحد حيث سيحظى 
العمالء بفرصة تسوق هذه الماركات خاصة 
فــي مجال العطــور ومســتحضرات العناية 

بالبشرة والشعر والجمال».

فاز مستشــارو الخدمة لدى شركة ليبرتي 
للســيارات بثالثــة من بين أفضل خمســة 
مراكز في الجولة النهائية لمسابقة مهارات 
مستشــاري الخدمة لدى جنــرال موتورز 
الشــرق األوسط لســنة ٢٠١٥. وقد شارك 
فــي المســابقة اإلقليميــة الســنوية ٣٨٦ 
مستشــار خدمة من العاملين لدى موزعي 
جنرال موتورز في منطقة الشرق األوسط. 
أكاديمية جنرال  المســابقة فــي  أقيمت 
موتــورز في دبــي. وتكونت المســابقة من 
جولتين: اشتملت الجولة األولى على اختيار 
10 مشــاركين من بين 386، ومن ثم اختيار 
خمســة من بيــن أفضل 10 مشــاركين في 
المسابقة. اســتند التقييم إلى نتائج «دراسة 
مســتوى الرضــا عــن الخدمــة»، وإكمــال 
التدريب، واختبارات خطية وجلســات لعب 

األدوار. وقــال الشــيخ خالــد عبــد العزيز 
القاســمي، رئيــس مجلــس إدارة مجموعة 
لمستشــاري  المتميــز  األداء  إن  ليبرتــي: 
الخدمة العاملين لــدى ليبرتي يدل على أن 
ثقافة «رضا العمالء» لــدى ليبرتي متجذرة 

في مؤسستنا وسنظل ملتزمين برسالتنا التي 
تتمثــل في تقديم أرقى مســتويات الخدمة 
وتوفيــر تجربة اســتثنائية لملكية المركبات 
لعمالئنا. ونحن نشعر بالفخر واالعتزاز ألداء 

فريقنا الرائع في هذه المسابقة المرموقة.

قــال روي نهرا، مؤســس ورئيس شــركة 
أســيس بوتس إن مصنعهــم في اإلمارات 
يصّدر قوارب للعالــم أجمع، فيما يختص 
مصنعهم بالواليات المتحدة بتلبية الطلب 
المحلي هناك، حيث ينتج ٦٠ قارباً سنوياً، 
فيما ينتج مصنــع اإلمارات في جبل علي 
٣٠٠ قــارب، يخصــص ٩٠٪ منها للتصدير 
إلى ٨٠ دولة، وتستأثر بمعظم الصادرات 
البرازيل ودول مجلــس التعاون الخليجي 
وشــرق وغــرب أفريقيــا، وأضــاف أنهم 
يتوقعــون نمواً بنســبة ٣٠٪ خالل ٢٠١٦، 
مبيناً أن الزبون يحتاج لالنتظار مدة شــهر 
فقط للحصــول على قاربــه بالمواصفات 
الخاصة التي يريدها وحســب المواصفات 
التــي ينصحونــه بهــا إذ أنهــم يعتبرون 

أنفسهم مزودي حلول وليس مجرد صانعي 
قــوارب. وبين أنهم يحتلون المركز الثاني 
عالميــاً بإنتاج القوارب مــن نوع «ريبزا» 
والتي تتــراوح أطوالها بين ٢٫٨- ١٥ متراً. 
وأضــاف أن ٧٠٪ مــن إنتاجهم يســتخدم 
ألغراض عســكرية، فيما تســتخدم جهات 

متخصصة مثل الشــرطة وشركات الحماية 
األمنية وشركات النفط ٢٠٪، ويبقى ١٠٪ 

للمشترين األفراد بغرض الترفيه. 

وكشــفت «أســيس بوتــس» اإلماراتيــة، 

المتخّصصة فــي تصميم وتصنيع القوارب 
الصلبة القابلة للنفخ لالســتخدام الترفيهي 
والتجاري والعســكري، فــي معرض دبي 
العالمــي للقوارب عن قاربهــا الكهربائي 
النفاث «إليكتريــك جت تندر» المخصص 
كهربائــي  قــارب  أول  وهــو  لليخــوت، 

صغيــر للخدمات بطــول ٣٫٢ أمتــار يتم 
إطالقــه على مســتوى العالم. وبالنســبة 
إلــى المالّحين الذين يهتمــون بالبيئة، ال 
تقتصر مزايا هذا القارب الكهربائي النّفاث 
الصغير للخدمات على توفيره من الناحية 
االقتصادية ومراعاته للمتطلبات البيئية، بل 

يعتبر أكثر أماناً مقارنة بقوارب الخدمات 
التي تعمــل بالبنزين، والتــي تتطلّب من 
مالكي اليخوت أن يحملوا معهم صهاريج 
وقود سريع االشتعال، ومعدات ذات مواد 
خطرة. ويستخدم أصحاب اليخوت السوبر 
الضخمــة في العــادة قــوارب الخدمات 
الصغيــرة للرحالت الشــاطئية والنزهات 

الترفيهية.  كهربائية
ويقــول روي نهــرا: نســتخدم البطاريات 
الكهربائية نفســها التي تســتخدمها شركة 
المشــهورة في ســياراتها، وتشكّل  تيسال 
أنظمــة الدفع الكهربائية النظيفة والهادئة 
مستقبل الصناعة البحرية، وسيؤدي تطور 
صناعة البطاريات الكهربائية مستقبالً إلى 
انخفاض أســعار هذه القــوارب، علماً أن 
الضمان على البطارية والمحرك الكهربائي 

يمتد إلى ٥ سنين.

03
أعلنــت «فينــس جــروب» المتخصصــة 
بتقديم حلول الطاقة الشمســية العالمية 
وخدمــات إدارة األصول واالســتثمارات، 
والتــي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطالق 
شــركة جرين اينرجي تومــورو المتكاملة 
والمتخصصــة في مجــال أنظمــة الطاقة 
(الموزعــة)  األســطح  علــى  الشمســية 
وأنظمة الطاقة الشمسية األرضية األصغر 
حجماً. ســتركز الشــركة الجديــدة عملها 
في اإلمــارات العربية المتحدة مع وجود 
خطط للتوسع عبر المنطقة، ال سيما دول 
مجلس التعاون الخليجي والجزء الجنوبي 
من أفريقيا. «جرين إينرجي تومورو» التي 

تجمــع خبــرات مملوكة بالكامل لشــركة 
«فينــس جــروب» ومســاهميها «جينرال 
إينرجي سولوشــنز» (GES) و«نيو سوالر 
بــاور» (NSP) التايوانيتيــن. وهي بذلك 
تجمــع بين قدرة شــركة «فينس جروب» 
في التوزيع واالستثمار والتمويل والخبرة 
التكنولوجية القوية لشــركائها بما يضمن 
الطاقة الشمســية في  االرتقاء بخدمــات 

المنطقة. 
وقــال مارتن هاوبتــس، الرئيس التنفيذي 
لـ«فينــس جــروب»: «تكتســب الطاقــة 
الشمســية اهتماماً كبيراً في دول مجلس 
التعــاون الخليجــي لمــا لهــا مــن قيمة 

تنافســية واضحة لجهة التكلفــة وانعدام 
المستدامة  والحلول  الكربونية  االنبعاثات 
التي توفرها، وصوالً إلى النمو المتســارع 
للطلب على الطاقة ولكونها وســيلة ذكية 

للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة». 
وأضاف: من المهم في ســبيل االســتفادة 
المثلــى من إمكانــات الطاقة الشمســية 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي أن 
نــدرك أن الخدمات الشمســية المطورة 
قد صممت خصيصاً لهذا الســوق لتقديم 
حلول خدمات كاملة من االستشارة وحتى 
التصميم والتوزيع واالســتثمار والتي تحّد 
مــن المخاطر الشمســية وتبّســط عملية 

التنميــة. إن «جريــن إينرجــي تومورو» 
تأتــي في إطار اســتجابة «فينس جروب» 
لحاجة السوق المتنامية التي تجمع خبرة 
توزيع الطاقة الشمسية العالمية والمعرفة 
المحليــة للمجموعــة مــع التكنولوجيات 
المقدمــة مــن شــركائنا االســتراتيجيين. 
تجعــل «جريــن أينرجــي تومــورو» من 
الحصــول على خدمات الطاقة الشمســية 
فــي دول مجلس التعــاون الخليجي أمراً 

يسيراً وأكثر سهولًة من ذي قبل.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن «فينس جروب» 
كانــت قــد أعلنت أخيــراً عــن توقعاتها 
بتثبيت ٥٠٠ ميجاواط من الطاقة الشمسية 

الكهروضوئيــة بحلــول العــام ٢٠١٨ في 
جميع أنحاء العالم من مقرها في دبي.  

وقــد عملت الحكومة أخيــراً على تعديل 
«خطة دبــي ٢٠٢١» و«اســتراتيجية دبي 
المتكاملــة للطاقة ٢٠٣٠» بحيث تشــمل 
زيادة اعتماد اإلمــارة على مصادر الطاقة 
البديلــة بنســبة ٧٪ بحلول العــام ٢٠٢٠، 
وبنســبة ١٥٪ بحلــول العــام ٢٠٣٠ وجاء 
ذلك بعد إطالق مبادرة «شمس دبي» في 
مارس ٢٠١٥، من قبل «هيئة كهرباء ومياه 
دبي» لتنظيم توليد الطاقة الشمســية في 
دبي – البيان المباني.  

حول الفرق بين أنواع القوارب العسكرية قال روي نهرا إن أطوالها 
تتراوح بين -5 30 متراً، وعادة تكون بطول 12 متراً وتتســع لـ 12 
شــخصاً، أما القوارب المستخدمة من القوات الخاصة فتكون بطول 

10 أمتار وتتسع لـ 8 أشخاص.  

أكد صاحب الســمو الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي عضو المجلس االعلى حاكم رأس 
الخيمــة على االهمية الكبــرى التي توليها 
دولــة االمــارات لرعاية وتعزيــز القطاع 
الصناعي بجميع أشــكاله فــي الدولة لما 
لها من مســاهمة فعالة في تحقيق التنمية 

االقتصادية.
 وقــام صاحب الســمو الشــيخ ســعود 
بــن صقر القاســمي، مســاء أول من أمس 
بوضع حجر األســاس لمركز زيادة الطاقة 
اإلنتاجيــة والتصميم وخدمــات التدريب 
لمنشــأة أشــوك ليالنــد للتصنيــع برأس 
الخيمة، التابعــة لمجموعة «هندوجا» في 
دولة اإلمــارات والمنطقة، بحضور ســمو 
الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان، وزير 
الثقافة وتنمية المعرفة، وجي بي هندوجا، 
وديراج جي، وغيرهم من كبار الشخصيات 
الخيمة  والمســؤولين، وينتج مصنع رأس 
12 حافلــة يوميــاً، وقامت الشــركة بضخ 
10 مالييــن دوالر اســتثمارات في المركز 
الجديد ومن شأن االستثمار الجديد زيادة 
اإلنتاج إلى 20 حافلة يومياً، وستصل نسبة 

اإلنتاج إلى 6000 حافلة سنوياً.
واكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة 
أن االمــارات اصبحت رائــدة في الصناعة 
والتجارة والسياحة بفضل القيادة الرشيدة 
لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولــة حفظه الله وصاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكــم دبــي رعــاه الله وصاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ولي 
عهد ابوظبي نائــب القائد االعلى للقوات 

المســلحة التي تولي أهمية كبيرة لتعزيز 
وتكامل البنية التحتية في االمارات لتصبح 
جسرا لتحقيق التنمية في شتى المجاالت.

وقــام الحضــور بجولة داخــل المصنع 
اطلعــوا خاللها على خطــوط االنتاج، وقد 
شــهد الحفل اإلعــالن عن زيــادة الطاقة 
اإلنتاجية لمصنع أشوك ليالند رأس الخيمة. 
وعبر صاحب الســمو الشــيخ سعود بن 
صقر القاســمي خالل كلمتــه في االحتفال 
الــذي نظمته المجموعة في مقر شــركتها 
بمنطقــة الغيــل الصناعية بــرأس الخيمة، 
عن ســعادته بالنمو الكبير الذي تشــهده 
الشــركات في إمارة رأس الخيمة، والدليل 
هو التوســعات الدائمة التي تقوم بها مثل 
شــركة «أشــوك ليالند»، مؤكداً أن تواجد 
الشــركة الهندية العالميــة في إمارة رأس 
الخيمــة، إنعــكاس للروابــط المتينة بين 

البلديــن الصديقين، والتي تمتد لســنوات 
قديمــة نتاج التبــادل الثقافــي والتجاري 

والحضاري بينهما.
وقــام الحضــور بجولة داخــل المصنع 
اطلعــوا خاللها على خطــوط االنتاج، وقد 
شــهد الحفل اإلعــالن عن زيــادة الطاقة 
اإلنتاجيــة لمصنــع أشــوك ليالنــد رأس 

الخيمة.  أكبر صانع
وتعتبــر أشــوك ليالند هــي ثاني أكبر 
صانع للســيارات التجارية في الهند ورابع 
أكبر صانع للحافالت في العالم، ويشــترك 
مصنع أشــوك ليالند (اإلمارات)، في رأس 
الخيمــة بين أشــوك ليالنــد وهيئة رأس 
الخيمة لالســتثمار، وهو مصنع الحافالت 
المحلــي الوحيد في دولة اإلمارات ودول 
مجلــس التعاون الخليجــي، وينتج مصنع 
رأس الخيمة 12 حافلة يومياً، ومن شــأن 

االســتثمار الجديد زيــادة اإلنتاج إلى 20 
حافلة يومياً، وســتصل نســبة اإلنتاج إلى 

6000 حافلة سنوياً.

وصرح فينوك كا داساري العضو المنتدب 
بشــركة أشــوك ليالنــد، قائالً: «يشــرفنا 
حضور صاحب الســمو لحفل وضع حجر 
األســاس لتوســيع مرافق التصنيــع لدينا 
فــي رأس الخيمــة، وهذه المنشــأة هي 
العنصر الرئيســي لتوريد الحافالت لتلبية 
احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي، 
ومــع خططنــا الطموحة لقــارة أفريقيا، 
فنحن نتوقع المزيد من التوسع للمنشأة»، 
لصناعــة  الرائــد  المحــور  «إن  مضيفــاً 
االقتصادية  الروابــط  عمــق  الســيارات، 
والتجاريــة بيــن الهند ودولــة اإلمارات، 
النمو االقتصادي  وســاعد على اســتمرار 
لرأس الخيمة. وبسبب الزيادة في القدرة 
التعيين وفرص  اإلنتاجية ارتفعت نســبة 

العمل المباشرة وغير المباشرة».

وأشــار إلى أنهم يســعون ليصبح مصنع 
للتميز وللتوســع في  رأس الخيمة مركزاً 
الخــارج، كما أن إنشــاء مركــز للتصميم 
وخدمــات التدريــب كان خطوة في هذا 
االتجاه، كجزء من مساعي الشركة إلضافة 
قيمــة إلــى قــدرات التصنيــع المحلية، 
وهــذا بدوره يؤثر علــى االقتصاد، قامت 
أشوك ليالند بإنشــاء مركز للمبيعات في 
رأس الخيمة واإلمــارات المجاورة. وقال 
داساري: «نحن نســعى لزيادة مستويات 
التوطيــن لدينا في وقــت قريب، ونحن 
نعمل على ذلك بشــكل وثيــق مع هيئة 
رأس الخيمــة لالســتثمار لخلــق ســوق 
للسيارات في رأس الخيمة، حيث سنقوم 

بافتتاح مراكز بيع تجارية».

قال فينوك كا داســاري العضو المنتدب بشــركة أشوك ليالند «سنقوم 
بالتوســع في قطاع ســوق الســيارات في دولة اإلمارات ودول مجلس 
التعــاون الخليجي هذا العام لتعزيز حافظة منتجاتنا، هذا باإلضافة إلى 
ســيطرتنا الســائدة في قطاع الحافالت المدرســية لدولة اإلمارات مع 
امتالكنــا لحصة في الســوق تبلغ أكثر من %70 وهذا بســبب تصميم 
حافالتنــا القوي وزيادة مســتوى األمان والســالمة»، وقامت «أشــوك 
ليالند» المحدودة بضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 ماليين دوالر في 
مصنع رأس الخيمة لزيادة إنتاج النماذج الحالية وإدخال نماذج جديدة 

للحافالت المتوسطة والشاحنات.

■ جانب من أعمال المصنع   |  تصوير - حنيف 

■ خالد عبد العزيز القاسمي يتوسط الفائزين في المسابقة  |  البيان ■ براكاش بوجواني خالل افتتاح المتجر في دبي  |  البيان
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قــال خبراء تقنيــة إن وتيرة التطــّور الكبير 
والســريع في التقنيات التي توفرها األجهزة 
الذكية تّعزز وتيــرة التغيير في قطاع الدفع 
من النقد إلــى الدفع اإللكتروني، وذلك من 
خالل إتاحة إمكانيات جديدة لجيل الشباب 
الذين يعتمدون بشــكل متناٍم على األجهزة 
المتصلــة بشــبكة االنترنــت إلدارة أموالهم 
وللتسوق والدفع والقبض. ومن المتوّقع أن 
يصل عدد األجهزة المشغلة لخدمة «إنترنت 
األشــياء» الى 50 مليار جهــاز بحلول العام 
2020 وفق مصادر سيسكو، مما يوّفر فرصة 
هائلة لجعل الدفع اآلمن ميزة في أي وسيلة 

تقريباً.
وأّكد هادي رعد، رئيس قطاع المنتجات 
الناشــئة واإلبداع في فيزا، لمنطقة وســط 
أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا أن االنتشار 
الكبير لألجهزة الذكيــة القابلة لالرتداء في 
الساعات الذكية  أســواق اإلمارات خصوصاً 
سيســهم إلــى حد كبيــر في عمليــة تعزيز 
المدفوعــات اإللكترونيــة بفضــل ســهولة 
استخدامها من قبل المســتهلك، متوقعاً أن 
يكون هناك أكثر من 50 مليار جهاز شخصي 
ذكي موصول باإلنترنت بحلول العام 2020.

وقالت فيزا، مؤخراً أنها ستتيح لمصّنعي 
األجهزة الذكية القابلة لالرتداء والسيارات، 
واألجهزة المنزليــة، وخدمات النقل العام، 
المتصلة بشبكة  والمالبس وغالبية األجهزة 
االنترنــت تضميــن خدمات الدفــع اآلمنة 
من فيــزا في منتجاتهم، مــن خالل برنامج 
فيــزا ريدي «الجاهز»، الذي يســاعد كذلك 
نمو أنشــطة المؤسسات المالية والتجار من 
خالل توسعة وقبول الدفع اإللكتروني على 

المستوى العالمي.

وحول احتمال أن ينحصر اســتخدام األجهزة 
القابلــة لالرتــداء للدفــع اإللكتروني بفئة 
عمريــة معينة، قال رعــد: «نحن نؤمن بأن 
القابلــة لالرتداء تجذب  تكنولوجيا األجهزة 
كل الفئــات العمريــة. لكن يبــدو أن جيل 
األلفيــة متحّمس أكثــر لهــذا التوّجه وفق 
التقاريــر الحديثة. نحن نــرى إمكانيات في 

قطــاع الدفــع من خــالل األجهــزة القابلة 
لالرتــداء والذي يشــهد نمواً في االنتشــار، 
حيــث يعكــس كل الفوائــد التــي تجلبها 
تكنولوجيا غيــاب الحاجة لتمريــر البطاقة 
وهــي الســرعة والمالءمــة والبســاطة. إن 
الجوهر الرئيسي للجهاز القابل لالرتداء هو 
اتصاله المادي بالفرد في كل األوقات، الذي 
من شــأنه إلغاء عملية المالمســة وتحسين 
عنصــر األمان. خدمــة الدفع التــي نتيحها 
عبر شــبكة االنترنت تشــيك آوت من فيزا 
مثًال، قــادرة على تســهيل الدفع من خالل 
التطبيقــات المدمجة علــى األجهزة القابلة 
لالرتداء بالنسبة للمستخدمين بنقرة بسيطة 

تساهم في ضمان سالسة تجربة الدفع.

وقال طارق صّباغ مدير مجموعة االتصاالت 
لدى سامســونج الخليــج لإللكترونيات، إن 
ســوق األجهزة القابلة لالرتداء في المنطقة 
والعالم في ازدياد كبير ســنة بعد سنة، مثل 
تقرير شركة البيانات العالمية (IDC) الذي 
توقــع حينها أن يصل ســوق هــذه األجهزة 
إلــى 72 مليون وحدة بحلــول العام 2015. 
وتوقعــت غارتنــر للعــام 2016 بيع 274.6 
مليون قطعــة من األجهــزة القابلة لالرتداء 
حول العالم، منها 50.4 مليون ســاعة ذكية، 
و 1.43 مليــون وحــدة تلبس علــى الرأس 
تعرض تقنيــة الواقع االفتراضي. واســتجابة 
لهذه التوقعات اإليجابية حيال النمو الواسع 
لســوق األجهزة القابلة لالرتــداء والتي تعد 
اإلمــارات إحــدى أهم هذه األســواق، فقد 
بطــرح أحدث  قامــت سامســونج، أخيــراً 
منتجاتهــا القابلــة لالرتــداء والتي تشــمل 
 Gear والواقع االفتراضي Gear S2 ســاعات

.VR
وأضــاف صّبــاغ: «ال ينحصــر اســتخدام 
هــذه األجهزة علــى فئة عمريــة محددة، 
القابلة لالرتداء تتجاوز مســألة  فاألجهــزة 
العمــر إلى تعدد االســتخدامات بــدءاً من 
االســتخدامات الترفيهية (في األلعاب للفئة 
العمريــة الصغيرة ومشــاهدة الفيديوهات 
للفئة العمرية الكبيرة)، إلى االســتخدامات 
في مجــاالت الصناعة والتجارة والســياحة 

مروراً بالمجاالت التعليمية». 

04
تســتعّد كانون الشرق األوسط للوصول 
إلــى  الفيديــو  تصويــر  بتكنولوجيــا 
مستويات أعلى وأجدد من خالل طرح 
الفيديو ME20F-SH الجديدة  كاميرا 
متعّددة األغراض في معرض كابسات 

2016 الذي ينطلق الثالثاء المقبل.
 ME20F-SH وتستطيع كاميرا الفيديو
االحترافيــة متعّددة األغــراض التقاط 
الصور كاملة األلوان في حاالت اإلضاءة 
الخافتة جــداً، وســتعرض كانون هذه 
الســنة مجموعتها الكاملة من كاميرات 
4K من الفئــة الراقية للمرة األولى في 
الشــرق األوسط. وستشــمل المجموعة 

عدسات ومستشــعرات وشاشات وكلها 
بدقــة 4K من أجل تســليط الضوء على 
منتجات الشــركة الزجاجيــة بالكامل 
وقال   .4K وبدقــة  (glass-to-glass)
هندريك فيربروغي، مدير التســويق 
األوسط:  الشــرق  كانون  في 
مزايــا  القطــاع  «يــدرك 
دّقة 4K فــي المجاالت 
بالتالــي  االحترافيــة. 
مجموعة  كانــون  تطّور 
منتجاتهــا من أجل تلبية 
المصّوريــن  احتياجــات 
المحترفين.    دبي – البيان

كشفت شــركة جاكيس لحلول األعمال - 
مزود حلــول األعمــال المتكاملة لكبرى 
الشــركات الســاعية لرفع كفاءة وفعالية 
قدراتها فــي مجال إدارة شــؤون الزوار 
– النقــاب عن أول طابعــة ثالثية األبعاد 
تســتخدم أليــاف الكربــون فــي العالم، 
وذلــك للمرة األولى في منطقة الشــرق 
الثالثة  الــدورة  األوســط خالل فعاليات 
من معرض «أرابيا مولد»، الذي أقيم في 
22 فبراير الماضي في معــرض «إكسبــو 
دبي – البيان الشارقـة».  

قال طارق صّباغ مدير مجموعة االتصاالت لدى سامســونج الخليج 
لإللكترونيــات، إن تطويــر البرمجيات الخاصــة بالواقع االفتراضي 
من شــأنه أن يفتح المجال واســعاً أمام المســتخدمين لالستمتاع 
بتصوير األفالم وألعــاب الفيديو وغيرها الكثير فاحتماالت الواقع 
االفتراضــي ال تنتهي، فعلى ســبيل المثال يمكن الوصول عبر هذه 
التقنيــة المبتكرة إلى األماكــن النائية والبعيدة عالوة إلى األماكن 
الباهظة الثمن بأقل التكاليف.  ولعل إصدار وكالة الفضاء األميركية 
ناســا لفيلم الفيديو 360 درجة عــن المريخ يعد أبرز األمثلة على 
المجــاالت التي يمكن أن يفتحها الواقع االفتراضي، حيث ســتتاح 

اآلن الفرصة أمام الكبار والصغار.

■ استخدام األجهزة في مجاالت الصناعة والتجارة والسياحة مروراً بالمجاالت التعليمية |   البيان

■ طارق صباغ  ■ هادي رعد 
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تستعد «سوني موبايل كوميونيكايشنز» (سوني موبايل) لكشف 
النقاب عــن اإلطاللة الجديدة لعالمة «اكســبيريا» التجارية مع 
أول سلســلة هواتف ذكية من الفئــة x، في دولة اإلمارات خالل 
األســبوع المقبل بعد أن كشــفت عنه في برشــلونة أخيراً ليتاح 

التجــاري في  الشــرق للتعامــل  منطقة 
األوسط.

ســوني  وتواصــل 
ابتــكار  موبايــل 
الذكيــة  المنتجــات 
على  لكم  والمالئمــة 
نحو متزايد والخدمات 
التي تمّكنكم من القيام 
بالمزيــد، باإلضافة إلى 
إطالة أمدهــا اإلبداعي 
أكثر من أي وقت مضى. 
وخدمــات  ومنتجــات 
تربطكم  سوف  «سوني» 
البعــض،  بعضكــم  مــع 
أجــزاًء  وســوف تصبــح 
في  وجوهريــة  محببــة 

حياتكم.

وتجّســد سلسلة «اكســبيريا X» رؤية عالمة «سوني موبايل» 
التجارية الجديدة من خالل إضافة مستويات جديدة من التقنية 
الذكية عبر ممّيزات «اكســبيريا»، التي تتمتع بشــعبية واســعة 
مشــهود لها: الكاميرا والبطاريــة والتصميم، لجعل كل يوم أكثر 
ذكاًء وأكثــر بســاطة. إن توقع ما هو غير متوقع يعتبر مســألة 
صعبة، ولكن الجيل المقبل من كاميرا «اكسبيريا» يأخذ اللقطات 

إلــى  مستوى آخر، وهو ما يسمح العفويــة 
بالتصويــر بتركيز دقيق، 
للقطات  بالنســبة  حتى 
التصويــر العفويــة. إن 
التلقائي  البؤري  التركيز 
بخاصيــة التنبؤ الجديد 
بالكامل في «اكســبيريا 
X»، وقــد تــم تطويره 
مــع  وثيــق  بتعــاون 
مهندسي كاميرا «سوني 
ألفــا»، لكــي يتيح لكم 
الموضــوع  اختيــار 
الخــاص بكــم ومن ثم 
يتوقــع حركته، وهو ما 
التقاط  مــن  يمّكنكــم 
تــام  بتركيــز  الحركــة 

وخاٍل  من الضبابية. 

سامســونج  شــركة  كشــفت 
لإللكترونيات عــن أحدث إضافاتها 
منتجــات  عائلــة  إلــى 
جالكســي عبــر إطالق 
جالكسي  سامســونج 
وجالكســي   ،7 اس 
اس.7  ايــدج 
وقال مســؤولون 

بالشــركة، فــي مؤتمــر صحفــي األربعاء 
الماضــي في دبــي، إن الهاتفين مصممان 
لتلبية متطلبات أســلوب الحياة المعاصر، 
ومــزودان بكاميــرا أكثر دقــة، وقدرات 

اتصال شبكي كبرى.
وقــال طــارق الصّبــاغ، رئيس قســم 
المحمولة  واألجهــزة  التصويــر  تقنيــات 
بسامســونج الخليج لإللكترونيات: «يتميز 
الهاتفان بالتجهيزات العملية الفريدة، مثل 
البطاريــة ذات العمر الطويــل، والمعالج 

األقــوى باإلضافــة إلــى تجربــة األلعاب 
اإللكترونية المتطورة والكاميرا الفريدة».

وتابــع «يقــدم الهاتفــان أول كاميــرا 
ثنائية البيكســل في عالم الهواتف الذكية، 
القــادرة على التقاط صور أكثر دقة، حتى 

في ظروف اإلضاءة الضعيفة».
وأضــاف «بفضل تكنولوجيا البيكســل 
الثنائي، أصبحت الكاميرا، ذات العدســات 
األوضــح والفتحة األكبر ودقة البيكســل 
األكبــر، تمتلــك ســرعات أكبــر اللتقاط 

الصــورة مع تركيــز أوتوماتيكي أكثر دقة 
حتى في ظروف اإلضاءة الضعيفة».

وأكمــل «تــم تزويــد الهاتفيــن بنمط 
البانورامــا الحركيــة مــا يجعــل الصــور 

البانورامية تنبض بالحياة».
وقــال الصباغ «يضمــن المعالج األكثر 
قــوة، والبطاريــة األكثــر ســعة، مواصلة 
اللعب لوقت طويل، في حين يحافظ نظام 
التبريــد الداخلــي على الحــرارة المثالية 

للجهاز».

قالت شركة االتثالت «دو» إنها تنوي تقديم 
120 جهاز آيباد محملة بتطبيق «باب نور» 
ألطفال مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، 
وذلــك إيماناً بأهمية تنشــئة أطفال اليوم 
ليكونوا قادة الغد. وســيتم تزويد األجهزة 
الذكية بتطبيق «باب نور» من قبل شــركة 
فالغشيب للمشــاريع، وهو مصمم لتلبية 
باللغــة  الناطقيــن  األطفــال  احتياجــات 
العربية في مختلف أنحاء المنطقة، حيث 
يهدف إلى اســتبدال البطاقــات التعليمية 
الماديــة والبصريــة والتصويرية التقليدية 
المســتخدمة فــي تدريس األطفــال ذوي 
االحتياجــات الخاصة، واســتخدام الحلول 

التطبيقية الذكية عوضاً عنها.
وتشمل المراكز التابعة لمدينة الشارقة 
للخدمات اإلنســانية التي ستســتفيد من 
هــذا المشــروع، مركز الشــارقة للتّوحد 
الــذي ســوف يتلقــى 42 جهــاز آيبــاد، 
ومدرســة الوفاء للتدريــب التنموي التي 
ســوف تتلقــى 22 جهــاز آيبــاد، ومركز 
التدخــل المبكــر الــذي ســوف يلتقــى 

15 جهــاز آيبــاد. فضًال عن ذلك، ســوف 
تستفيد من المبادرة أفرع مدينة الشارقة 
للخدمات اإلنســانية بخورفــكان وكلباء، 
حيث ســيحصل كل منهمــا على 17 جهاز 
آيبــاد، إلى جانب فرع مدينة الذيد، الذي 

سيتلقى 7 أجهزة آيباد.
وقالت منــى عبد الكريم، نائب المدير 
العام لمدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية: 
«نشكر شــركة اإلمارات لالتصاالت «دو» 
علــى هذه المبــادرة االجتماعيــة الطيبة 

ألنها بالفعل ســتخدم األشخاص من ذوي 
االحتياجــات الخاصــة في كافــة مجاالت 
الحياة ســواء كانت داخل البيئة المدرسية 

أو المنزلية أو المجتمعية.  
وقالــت هالة بدري، النائــب التنفيذي 
للرئيس لإلعالم واالتصال في «دو»: «يقدم 
تطبيق باب نور نهجاً شــمولياً في التعامل 
مع األطفــال الذين يتمتعــون بمتطلبات 
تواصل فريدة، حيث يتيح لهم االســتفادة 

من أداة اتصال متطورة بشكل دائم.  

شـ كشــفت 
لإللكترونيات عـ
إلــى 

جالك
س

x، في دولة اإلمارات خالل  xـلة هواتف ذكية من الفئــة
 المقبل بعد أن كشــفت عنه في برشــلونة أخيراً ليتاح 

ي

الشــرق التجــاري في  منطقة 

ســوني  ـل 
ابتــكار 
الذكيــة  ت 
على  لكم  ة 
د والخدمات 
كم من القيام 
 باإلضافة إلى 
هــا اإلبداعي 
ي وقت مضى. 
وخدمــات  ت 
تربطكم  سوف 
البعــض،  كــم 
أجــزاًء  تصبــح 

م

في  وجوهريــة 

ذكاء وأكثــر بســاطة. إن توقع ما هو غير متوقع
صعبة، ولكن الجيل المقبل من كاميرا «اكسبيريا

إلــى  مستوى آخرالعفويــة 
بالتصويـ
بال حتى 
التصويــ
التركيز

بخاصيــ
بالكامل
X»، وقـ
بتعــاون
مهندسي

ألفــا»،
اختيــار
الخــاص
يتوقــع
يمّكنكــ
الحركــة
وخاٍل  م

■ خالل توزيع األجهزة على األطفال |  من المصدر 
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رصــدت ”البيان“ تصاعــد عمليات البناء 
في مشــروع دار األوبرا في وسط مدينة 
دبــي التــي تحتضن بــرج خليفــة أعلى 
ناطحة سحاب في العالم. ونجحت إعمار 
العقارية في إنجاز األعمال الخرسانية في 
المبنــى وبدأت أخيرا بعمليات اإلكســاء 
باأللمنيوم في قمــة المبنى تمهيدا لبدء 

عمليات إكسائه بالزجاج. 
وكانــت إعمــار العقارية التــي تملك 
تشــييد  عمليــات  أطلقــت  المشــروع 
المشــروع فــي ســبتمبر 2014 وأنجزت 
في وقت قياســي عمليــات تجهيز موقع 
مشــروع دار األوبرا في وســط المدينة 
علــى مقربة أمتار من برج خليفة تمهيداً 

للشروع بعمليات تشييده.
العضــو  المطروشــي  أحمــد  وقــال 
المنتدب للشــركة إن تطوير المشــروع 
يعــد تغييــراً محورياً فــي المنطقة التي 
تقــع فيهــا «دار األوبــرا» بوصفهــا من 
التطوير  المهمة في مســيرة  المشــاريع 
الطموحة التي تمضي الشــركة بها قدماً، 
وتركــز «إعمــار» من خالله علــى إعادة 
صياغة المشــهد العمرانــي بصرح ثقافي 
والتأســيس لوجهة فنيــة حيوية في قلب 
المدينــة. مؤكــدا علــى أن منطقة «دار 
األوبرا» ســتصبح محــوراً للحياة الثقافية 
والفنيــة في المدينة، وتمثل إضافة   الى 

محفظة مشاريع «إعمار».
وأشار المطروشي إلى أن «أوبرا دبي» 
تعد أبــرز معالم منطقــة «دار األوبرا»، 
وهي مركز متعدد االســتخدامات مجهز 

الستقبال ألفي شخص لالستمتاع بعروض 
الموسيقية  والحفالت  والمســرح  األوبرا 
والمعارض الفنية واألوركسترا، فضًال عن 

عروض األفالم والبرامج الموسمية.
ويجــري تجهيــز المشــروع بأحــدث 
والبصرية  الصوتية  والتقنيــات  المعدات 
واألنظمــة الداعمــة التي تضمــن تنظيم 
فعاليات وأحداث فنية بمعايير استثنائية 
مــن الحداثــة والتميز. يتخذ المشــروع 
تصميمــاً يحاكــي في روعتــه دار األوبرا 
الشــهيرة في ســيدني. وتســتمد «أوبرا 
دبــي» تصميمها من الســفن الشــراعية 
التقليديــة في الخليــج العربي ومراكب 
الصيد الخشبية التي لطالما كانت مالزمة 

لخور دبي الشهير.
وســيضم الجزء «المقّوس» من هيكل 
الرئيســي «ألوبرا دبي»  البناء المســرح 
وقاعات األوركسترا والجلوس، إلى جانب 
حديقة علوية مقترحــة ومطاعم مميزة. 
بينما ســتضم منطقة «الهيكل» الممدود 
مناطق االنتظار المخصصة للمشــاهدين، 
ومناطــق مخصصــة لســيارات األجــرة 

ومواقف السيارات.

وفــي ضــوء االهتمــام المتنامــي الذي 
يحظى بــه القطاع اإلبداعي المحلي على 
المســتوى العالمــي، والعــدد المتزايــد 

التي تســتقطب  الفنية  الفعاليــات  مــن 
آالف الســياح الثقافييــن إلــى المدينة، 
فــإن منطقة «دار األوبــرا» مؤهلة تماماً 
لتقديــم أســلوب حياة نوعــي مختلف. 
يســهم مشــروع «دار األوبرا» بدبي في 
تعزيــز التبادل الفنــي العالمي من خالل 
المهارات  واســتعراض  الزائرين  الفنانين 

الفنية المحلية.

ويعتبــر المشــروع مركــزاً فنيــاً متعدد 
االستخدامات مجهزا الستقبال ألفي شخص 
والمســرح  األوبرا  بعــروض  لالســتمتاع 
الفنية  والمعارض  الموســيقية  والحفالت 

واألوركســترا فضــالً عن عــروض األفالم 
الموســمية في «وســط مدينة  والبرامج 
دبــي» المشــروع العمــالق مــن إعمار 
العقارية. ويهدف مشــروع «دار األوبرا» 
إلــى االرتقاء بالمشــهد الفنــي إلى آفاق 
جديدة من التميز عبر مد جســور الحوار 
البنــاء بين الحضــارات العالمية  الثقافي 
المحلية  الفنيــة  المهــارات  واســتعراض 
باإلضافــة إلــى توفير منطلــق نموذجي 

لتنظيم أرقى الفعاليات اإلبداعية.
العديد من  المشــروع أيضــاً  ويضــم 
الفنــادق  والشــقق الســكنية والفندقية 
وســاحة  المميــزة  التصاميــم   ذات 
للمنافذ التجاريــة باإلضافة إلى المطاعم 

والمنتزهات المطلة على الواجهة المائية 
والمساحات المخصصة للمرافق الترفيهية 
والحدائق وسيتم تجهيز المشروع بأحدث 
والبصرية  الصوتية  والتقنيــات  المعدات 
واألنظمــة الداعمــة التي تضمــن تنظيم 
فعاليات وأحداث فنية بمعايير استثنائية 

من الحداثة والتميز.
إلى منطقــة «دار  الوصــول  ويمكــن 
األوبر» عبر «بوليفارد محمد بن راشــد» 
الشارع الرئيســي لمنطقة «وسط مدينة 
دبي» ويطل المشروع مباشرة على «برج 
خليفة» أطــول مبنى في العالم باإلضافة 
إلى كل من «برج بارك» و«دبي فاونتن».

وكانــت إعمــار أطلقت «جرانــد أوبرا» 
كأول المجمعــات الســكنية ضمــن هذا 
المشــروع الطمــوح، وتمكنت الشــركة 
مــن تحقيــق نجاحات مهمــة في جذب 
المستثمرين بفضل الخصائص التي تجعل 
منه خيــاراً  للمهتمين بالفنــون والثقافة 
ويرغبون بالتمتع بأسلوب حياة  ينسجم 
مع توجهاتهم واهتماماتهم. وقال عارف 
محمــد هــادي أميري، رئيــس العمليات 
التجاريــة في «إعمــار العقاريــة» يمتاز 
المشــروع بتصميمات فنية وموقع مطل 
مباشــرة علــى «أوبــرا دبي»، مــع إيالء 
أولوية قصوى لكافة التفاصيل في الشقق 
بمــا يشــمل التشــطيبات  والديكورات  
.ويتميز «جراند أوبــرا» بموقعه الحيوي 
ضمن المشروع، وهو برج يضم 66 طابقاً 
ويحتضن ما يزيد على 200 شقة   متوعة 

المساحات . 

 تصور هندسي لواجهة األوبرا 

واجهة دار األوبرا قيد اإلنشاء والتحضير لعمليات اإلكساء بألواح الزجاج 

دار المبنى من زاوية برج خليفة  حدائق مفتوحة قبالة دار األوبرا 

ســيضم الجــزء «المقوس» 
مــن هيكل البناء المســرح 
دبــي  ألوبــرا  الرئيســي 
األوركســترا  وقاعــات 
والجلوس فضال عن حديقة 
مقترحــة ومطاعم  علويــة 
المنطقــة  ســتضم  بينمــا 
الممتــدة مناطــق االنتظار 
للمشــاهدين  المخصصــة 
ومناطق مخصصة لسيارات 
األجرة ومواقف السيارات.
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ال تــزال قضية منع شــركة «إيه إس إيه» 
النرويجية من تســيير رحالت بين أيرلندا 
والواليــات المتحدة، تلقــي بظاللها على 
قضيــة األجــواء المفتوحــة بيــن أوروبا 

والواليات المتحدة.
وقــد دعــت مفوضــة النقل فــي االتحاد 
األوروبي فيوليتا بولك، الواليات المتحدة، 
إلى الســماح للشــركة النرويجية بتسيير 
رحالت عبر األطلســي انطالقــاً من مبدأ 
األجواء المفتوحــة، والذي وقعه الطرفان 

عام 2008.
ولــم تقــرر إدارة النقــل األميركــي بعد 
السماح للشركة بدخول أجواء أميركا التي 

منعتها عام 2013.
وعقــدت بولك اجتماعات مع مســؤولين 
مــن إدارة النقل للوصــول إلى قرار حيال 
هذه المســألة، حيــث تدعــم المفوضية 
األوروبيــة التــي تضم 28 دولة، الشــركة 
النرويجية، في مطالبتها بالســماح بتسيير 
رحــالت إلى أميركا، وهو األمر الذي يزيد 

من حدة المنافسة في هذا السوق. 
وقالت بولــك إن االتحاد األوروبي يدرس 
بجديــة كل الخيــارات المتاحــة للوصول 
إلى حل يرضــي جميع األطراف في هذه 
القضية. وقالــت: نأمل التوصل إلى اتفاق 

مع الواليات المتحدة قريباً.

وكانت الواليات المتحدة قد ردت بالرفض 
علــى طلــب الناقلــة النرويجيــة الفتتاح 
رحالت مباشــرة بين كورك وبوسطن، في 
خطوة تمهد لتوســع هذه الشــركة خارج 

القارة األوروبية.
ويعيــد هذا الرفض األميركي إلى األذهان 
الحملــة الشرســة التــي شــنتها الناقالت 
األميركيــة الثــالث الكبرى ضــد الناقالت 
الخليجيــة بدعوى تلقيهــا معونات مالية 
حكوميــة، فــي الوقــت الذي تنفــي فيه 

الشركات الخليجية هذه المزاعم. 
وتخــدم رحالت الشــركة حاليــاً وجهات 
فــي أميركا والكاريبــي وبانكوك من عدة 

مدن في الشمال األوروبي بما فيها لندن. 
وتخطط لتســيير رحالت مــن باريس إلى 
نيويورك ولــوس أنجلــوس وفلوريدا في 

يوليو المقبل. 
وتســتخدم الناقلــة طائــرات بوينغ 787 
دراليم الينر في رحالتها الدولية، وطائرات 

737 للرحالت داخل القارة األوروبية.

يشــير تقرير حديث إلى حاجة شــركات 
الطيران لتطويــر بنيتها التحتية والرقمية، 
بحيث تكــون قادرة على تلبية احتياجاتها 
من المدفوعات التي ستكون مستقبالً عبر 

الهاتف المتحرك.
ويقــول تقريــر «فاليت غلوبــال» إن 
المتغيــرات التقنية المتســارعة في قطاع 
الطيــران قد تجعل من أنظمة المدفوعات 
فــي عالم اليوم شــيئاً قديماً مع تســابق 
كبــرى شــركات التكنولوجيا فــي العالم 
إلــى تبنــي هــذه األنظمــة الحديثة في 
الدفــع، حيــث تعد شــركات الطيران في 
طليعة المؤسســات التي تحتاج إلى هذه 
التكنولوجيا، نظراً للسهولة والمرونة التي 

تتمتع بها مقارنة مع الطرق القديمة.
ويوضح التقرير أنه وخالل السنوات 
الخمــس أو العشــر المقبلــة يتوجب 
على شــركات الطيران أن تكون على 
اســتعداد كامل لهذه الثــورة التقنية 

في أنظمــة المدفوعــات، والتي يجب 
أيضــاً أن تتكامل مع العمليات واألنظمة 
المســتخدمة اليوم وبسهولة تامة بالنظر 
إلى حجم الفرص الكبيــرة التي توفرها 
للشــركات وتعطيهــا قــدرة كبيرة على 
تلبيــة احتياجــات العمالء، مشــيراً إلى 
أن تبني هــذه األنظمة الحديثة وجعلها 
أكثر ســهولة للمسافرين تعزز من قدرة 

الشركات على زيادة إيراداتها على المدى 
الطويل. 

ويقول كريســتيان غيردينغ المؤســس 
التنفيذي لشــركة «سيل بوينت  والرئيس 
موبايل»، إن شركات الطيران بدأت فعلياً 
تــدرك حاجتهــا إلى أنظمــة، خصوصاً بها 
للدفــع واألمــر ال يتعلق فقــط بمبيعات 
التذاكر، لكنه أيضاً يعطيها ميزة تنافســية 
لزيــادة العائدات وأي مصاعــب أو خطأ 
يواجه شــركات الطيران في أنظمة الدفع 

لتعزيز  الفــرص  الكثيــر مــن  ســيفقدها 
إيراداتها.

وأشــار إلى أن شــركات الطيران التي 
تكون قادرة على إدارة مدفوعاتها بكفاءة 
فــي مختلف عملياتها ســيكون لها قصب 
الســبق الســتغالل فرص النمــو المتاحة 

والفــرص هنــا على شــكل 
العائدات حتى  الماليين من 
بالنســبة لشــركات الطيران 

الصغيرة.
ويتوقــع أن تصــل قيمة 
اإللكترونيــة  التعامــالت 
إلى  العالمية في عام 2019 
نحو 2.4 تريليون دوالر و23 
% من هذه المعامالت ستتم 
المتحركــة وفقاً  عبر األجهــزة 
لتقرير شــركة «وورلــد بالي» حول 

المدفوعات العالمية. 

وإضافــة إلى أنظمة الدفــع بالبطاقة مثل 
فيــزا وماســتر كارد وأميركان إكســبرس، 
هنــاك أكثر مــن 300 نوع مــن خيارات 

اإللكترونية.  للتعامــالت  المتوافرة  الدفع 
منها تحويالت البنوك والبطاقات مســبقة 
الدفــع غيرها. لكن األهم هنــاك أيضاً ما 
يعــرف بالمحفظــة اإللكترونية ومحفظة 
الموبايــل، وجميعهــا توفــر آليــات دفع 
مالئمــة للشــركات والمؤسســات علــى 
اختالف أنواعها بما فيها شركات الطيران. 
وهذه الخيارات الجديدة ستكون مسؤولة 
عــن أكثر من 55 % مــن عائدات التجارة 

اإللكترونية في عام 2019. 
ومــع كل هــذه التطــورات مــا زالت 
التكنولوجيا تشــهد المزيد من التطورات 
وخاصة فــي تطبيقات آبل وأندرويد على 
الهواتف الذكية. وحتى ســبتمبر من العام 
2015 كان هنــاك نحــو 1.7 مليار معاملة 
تمت عبر أجهزة فيزا الالسلكية باستخدام 

تقنية الموجهات القريبة. 

القريبة»  «الموجهــات  التقنيــة  وهذه 
تســتخدم أيضاً اليــوم في توفيــر المزيد 
من الخدمات للمســافرين، ليس فقط في 
المدفوعــات علــى الطائرة بــل أيضاً في 
إنجاز إجراءات الســفر والدخول للصاالت 
الخاصــة ومــع توافــر األجهــزة القابلــة 
لالرتداء بالنسبة للمســافرين، فإن عملية 
الدفع تصبح أكثر سهولة بالنسبة لشركات 
الطيران وســتغني المســافر عن استخدام 

بطاقة الفيزا أو ماستر كارد. 
 البطاقات البالستيكية وعلى سبيل المثال 
إذا رغب المســافر في شــراء خدمة واي 
فــاي بقيمــة 5 دوالرات، فإن اســتخدام 
بطاقــة االئتمــان تتطلب إدخــال تفاصيل 
هذه البطاقة وحســاباً جديداً للمســتخدم 
وغيرها من التعقيدات، األمر الذي سيقلل 
كثيراً من فاعلية وحتى حماس المستخدم 

نفسه، وهذا بعكس التكنولوجيا الجديدة 
التــي تتمثل فقط فــي بصمة اإلصبع على 
جهاز الهاتف الذكي لتصبح المعاملة كاملة 
ألن الجهــاز يعــرف من أنــا، وبالتالي فال 
حاجــة للتفاصيل، وعليك هنــا أن تتخيل 
حجــم المعامالت التي تتــم على الطائرة 

عند استخدام التقنيات الجديدة. 
ويؤكد التقرير أن تبني شركات الطيران 
ألنظمة المدفوعات الجديدة عبر األجهزة 
المتحركــة تقــدم العديد مــن المنتجات 
والخدمات للمســافرين. مع تقنيات مثل 
«بيكــون»، فهي توفر للشــركات خدمات 
اإليرادات اإلضافية وترفيع المسافرين إلى 
درجة ســفر أعلى وأولوية إنجاز إجراءات 
السفر، وجميعها تتم عبر الهاتف المتحرك 

للمسافر بمنتهى المرونة.
ويوضــح التقريــر أن المســافر بــات 
اليــوم أكثــر توجهاً نحو إجــراء حجوزاته 
عبر الهاتف المتحرك، وهو ما أشــار إليه 
اســتطالع «ســيتا» األخير مــن أن 39 % 
مــن حجوزات الطيران تتــم عبر األجهزة 
المتحركة للمســافرين بمــا فيها خدمات 
الحجــز والدفــع وشــراء منتجــات على 

الطائرة. 

وال يتوقــف األمر عند حجوزات الطيران، 
فقــد وفــرت التكنولوجيــا الحديثة فرصاً 
جديدة لشــركات الطيــران تعطيها ميزة 
الســيارات،  وتأجير  للفنادق  الحجــوزات 
وكلها تصب في عائدات الشــركات، وكل 
ذلــك بلمســة واحــدة مريحة للمســافر 

وشركة الطيران نفسها. 
مــا زالــت محافــظ شــركات الطيران 
المتحركة في بداياتها فهي مســؤولة عن 
بطاقــة الصعــود إلى الطائــرة والعائدات 
اإلضافيــة، لكــن الفــرص أكبر مــن ذلك، 
وتشــمل تخطيط الرحــالت للمجموعات 
ومدفوعــات الطــرف الثالــث والخدمات 

المالية والمدفوعات لتغيير الحجز.
كمــا يتضمــن ســيناريو المدفوعــات 
الجديدة عروض برامج المكافآت لشركات 
الطيــران. وبرغم أن الطريق ما زال طويًال 
أمام شــركات الطيران لالســتعداد الكلي 
للثــورة القادمة في أنظمــة الدفع إال أن 
التكنولوجيا تسير بسرعة فائقة وتغير في 
الكثيــر من مفاهيم الســفر وتفتح المزيد 
من فرص األعمال أمام شــركات الطيران، 
بشرط توافر البنية التحتية والبنية الرقمية 

المالئمة لهذه الثورة.

مــع هبوط طائــرة طيران اإلمــارات في 
مطار أوكالند، مدشــنة بذلك أطول رحلة 
طيــران، والتي تمتد ألكثر من 17 ســاعة 
متواصلة، لمســافة تزيد على 8824 ميالً، 
يكــون قطاع الطيــران قد بــدأ فعلياً في 
سباق الرحالت الطويلة وخاصة مع تراجع 
أسعار النفط التي أعطت شركات الطيران 

خيارات للتوسع في الرحالت الطويلة.
الطيران سيجد هذا  والمتتبع لشركات 
التســارع في رحالت قادمة، أهمها رحلة 
طيران اإلمارات بين دبي وبنما، ثم رحلة 
الخطوط القطرية بين الدوحة وسانتياغو 
في تشيلي، وهي رحالت من بين األطول 

في العالم.
ويشير تقرير بلومبيرغ إلى أن ناقالت 
الخليج تلعب دوراً رئيسياً في هذا األمر، 
بعدما نجحــت خالل الســنوات الماضية 
في تأســيس مراكز طيــران عالمية تربط 
كبرى المدن فــي العالم، وأصبحت هذه 
المطارات حلقة وصل بين أوروبا وآســيا 

وإفريقيا واألميركتين.
ومع هذا التســارع فإن أطول رحالت 
الطيــران ســتبقى تتأرجح بين شــركات 
المســتمرة  للمنافســة  طبقــاً  الطيــران 
بين ناقــالت الخليج والناقــالت العالمية 

األخرى. 
ويقول تومــاس بيلغريــن مدير مركز 
الطيران في برايــس ووتر هاوس كوبرز، 

فــي دبــي، إن ناقالت الخليج اســتفادت 
كثيــراً وما زالت، من موقعهــا الجغرافي 
المميز الذي ال يبعد ســوى 8 ساعات عن 
كبرى المدن في العالم ســواء في آسيا أو 
فــي إفريقيا أو في أوروبــا، فضًال عن أن 
هذا الموقع أعطاها ميزة إضافية لرحالت 
األميركتيــن. موضحاً أن شــركات طيران 
اإلمــارات واالتحاد والقطريــة تخدم كل 
المدن الرئيســية التي يزيد تعدادها على 
10 ماليين نســمة، وهي ترتبط برحالت 
الرمز المشــترك مع ناقالت عالمية أخرى 

تعزز حضورها في مختلف الوجهات. 
ومــع إطالق رحلــة طيــران اإلمارات 

إلــى أوكالند تكون الناقلة قد اســتعادت 
لقب أطــول رحلة في العالــم من رحلة 
كوانتاس بيــن ســيدني وداالس، ويتوقع 
أن تحافــظ طيران اإلمــارات على اللقب 
مع إطالقها لرحلة دبــي – بنما في نهاية 

مارس الجاري.
ويقــول تقريــر بلومبيــرغ، إن تراجع 
أســعار الوقــود لعــب دوراً مهمــاً فــي 
تســارع رحالت المسافات الطويلة، حيث 
تراجعــت كلفة الوقود إلــى أقل من 20 
% في معظم شــركات الطيــران، ما عزز 
من ربحيتها ودفعها إلى تطوير وتحســين 

خدماتها وتوسيع شبكاتها.

شــكل انضمام أول طائرة من طراز بوينغ 
777 ألســطول طيران اإلمــارات، مفهوماً 
جديداً للسفر الطويل، حيث نجحت الناقلة 
منذ ذلك الوقت في ترسيخ مكانتها كأكبر 

ناقلة في الوجهات الطويلة في العالم. 
ومع امتالكها ألكبر أســطول في العالم 
من طائرات 777 تستحوذ طيران اإلمارات 
اليــوم علــى أكثر من 11 % مــن إجمالي 
األســطول العالمــي مــن هــذه الطائرة 
و18 % مــن أســطول -300 777، وتكون 
الطائــرة قد حققت منــذ دخولها الخدمة 
في تســعينات القرن الماضي نجاحاً كبيراً 
للناقــالت خيارات واســعة على  ووفرت 

الرحالت الطويلة بفضل كفاءتها وسعتها.
لكــن طــراز -300 777 الــذي دخــل 
الخدمة في عام 2004 يبقى األكثر شــهرة 
بطلبيــات  بيــن طائــرات 777 مدعومــاً 
ضخمة، خاصة مــن ناقالت الخليج، حيث 
تعــد الخيــار األمثــل للرحــالت الطويلة 
وخاصــة في فتــرة كانت أســعار الوقود 
تشــكل الهاجس األكبر لشــركات الطيران 
وتعد الطائرة من بين األكثر في العالم من 

حيث كفاءة استهالك الوقود. 
وبال شــك فإن النجاح االستثنائي الذي 
حققته طيران اإلمارات مع هذه الطائرة، 
منحهــا زخمــاً هائــًال، ودفــع الكثير من 
امتالكهــا، وتمتلك  إلى  الطيران  شــركات 
طيــران اإلمــارات 114 طائــرة من طراز 

777-300 تليها كاثي باسيفيك بـ53 طائرة، 
ثــم الخطوط الفرنســية بـــ40 طائرة ثم 

القطرية بـ31 طائرة. 
ولــدى الطائرة 300، اليــوم، نحو 796 
طلبية تشكل نصف طلبيات طائرات 777.

ورغــم التوقعات بتراجــع الطلب على 
الطائرة مع دخول 777 إكس الجديدة في 
عــام 2020، إال أن الطائرة ســتبقى خالل 
الســنوات المقبلة أحد الخيارات المفضلة 
لشــركات الطيران على الرحالت الطويلة، 
خصوصــاً أن الكثير من شــركات الطيران 

تبدي اهتماماً كبيراً بها.
وهناك، اليوم، 35 مشغًال لهذه الطائرة، 

حيث تســتحوذ كل من طيــران اإلمارات 
وكاثي باســيفيك على %27 من األسطول 

العالمي.
وتتســلم طيــران اإلمــارات ســنوياً ما 
معدلــه 10 طائــرات من هــذه الطائرة، 
لتحافظ الناقلة على حداثة أسطولها الذي 

يعد اليوم من بين األحدث في العالم. 
ويشير تقرير مركز الطيران إلى أن عام 
2011 كان األفضــل للطائرة 777-300 من 
حيــث الطلبيات، في حين كان عام 2014 
األكبــر من حيــث معدل التســليم. حيث 
باعت بوينــغ 150 طائرة من هذا الطراز، 
في حين سلمت 81 طائرة في عام 2014.

■ خيارات واسعة ألنظمة الدفع الجديدة

■ طيران اإلمارات أكبر زبون للبوينغ 777■ سباق الرحالت الطويلة
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تعــد كينيا بلد رحالت الســفاري بال منازع 
وهي تضــم محميات شــهيرة تعد من بين 
األبرز على مســتوى العالم وخاصة لمحبي 
ســياحة الســفاري والحيــاة الطبيعيــة في 

أفريقيا. 
 وتقدم كينيــا لزوارها مجموعة متنوعة 
من الفنــادق المؤهلة الســتضافة العائالت 
والنــزالء لإلقامــة بها أثنــاء زيارتهــم لها. 
ومنهــا عدد من الفنادق التي تقع تماما في 
قلــب الطبيعيــة حتى أن بعــض الحيوانات 
يمكن أن تشــاركك إفطارك. أو قضاء الليلة 
أعلى الشجرة لالســتمتاع بزرقة مياه البحر 

الفيروزية. 

يقع فندق هيبــو بوينت ـ ناكورو في قلب 
منطقة هيبــو بوينت. وهي البيئة الطبيعية 
ألكثــر من 350 نوعــاً من الطيــور و1200 
نــوع مــن الحيوانــات. ولقد أصبــح فندق 
هيبــو بوينت ـ ناكورو المكــون من ثمانية 
طوابــق جــزءاً ال يتجزأ مــن طبيعة المكان 
البريــة لدرجة أن من يــراه للوهلة األولى 
ســيظن أنه شجرة سنط صفراء اللون. يشبه 
أعلــى الفندق في تصميمــه تصميم المعبد 
البــوذي، حيث يوجد بــرج مراقبة لتغطية 
مســاحةْ 360 وغرفة للتأمل، أما في الطابق 
األرضــي فيمكــن للزائر أن يتجــول بحرية 

وسط قطعان الحمار الوحشي والزرافات.

يعد فندق واتامو تريهاوس واحدا من أغرب 
الفنادق الموجودة على الســواحل الكينية، 
حيث يطل الفندق على المحيط الهندي من 
جهة وعلى قلب الغابة وطبيعتها الســاحرة 
مــن الجهة األخــرى. إضافة إلــى ذلك، فال 
يوجد في الفندق نوافذ زجاجية تحول بين 
الضيف وبين استمتاعه بالطبيعة الخالبة. قام 
بتصميم الفندق الفنانة المحلية والناشــطة 
البيئيــة نانــي كــروز، حيــث اســتخدمت 
المعمارية  والتصاميــم  المحلية  األخشــاب 
المبتكرة لضمــان الهــدوء والراحة للنزالء 

وكذلك استمتاعهم بالطبيعة الجميلة. 

تعد اســتراحة جيراف مانو استراحة فريدة 
مــن نوعها، حيــث من الممكــن أن يتناول 
الضيــف إفطــاره بصحبــة الزرافــات التي 
تتسلل برشــاقة وخفة إلى االســتراحة من 
خالل النوافذ لتلتقط بعض الطعام! إن كينيا 
هي الوجهــة األولى لكل لمحبــي الطبيعة 
والحيــاة البرية وتقدم جيراف مانور تجربة 

فريدة حيث يمكن للضيف أن يستيقظ في 
غرفتــه الفاخرة وســط الزرافات من جميع 
األشــكال واألحجام. وتقع االســتراحة التي 
يرجع تاريخ إنشــائها إلــى ثالثينات القرن 
الماضي في منطقة كثيفة األشــجار وســط 

العاصمة نيروبي. 

تقع محمية لويسابا في قلب مدينة اليكيبيا 
الســاحرة، حيث يمكن للضيوف االستمتاع 
بســماء الليل الصافيــة والنجوم الالمعة من 
خالل «سرير النجوم»، وهو السرير الخشبي 
يدوي الصنع المغطى بغطاء خفيف للحماية 
مــن الحشــرات، كما يمكن للضيــوف أيضاً 
االســتمتاع بواحة كيباكوكــو الموجودة في 

الوادي الغربي أو بمياه نهر إيواسو نيرو.

يســتوحي فنــدق ذي آرك تصميمــه من 
تصميــم ســفينة نوح الشــهيرة ويقع في 
وســط روعة وأصالــة الحيــاة البرية في 
كينيــا. ونظرا لموقعه الفريد بجانب واحة 
الميــاه، فهو المــكان األفضل لمشــاهدة 
تفاصيل الحياة البرية الكينية، حيث يمكن 
للضيف االســتمتاع بمشــاهدة الحيوانات 
من أي من الجهــات األربعة للفندق، كما 
يقــوم فريــق العمل هناك بكبــس بتنبيه 
الضيــوف بقطعــان الحيوانــات المختلفة 
المحيطة بالفندق والتي تأتي لالرتواء من 

مياه الواحة.

برمنغهــام، إحــدى المدن األكثــر جذباً 
للســياح فــي المملكة المتحــدة بفضل 
المــوروث  حيويتهــا وتنوعهــا ووفــرة 
الثقافي فيها، حيــث تمتلك تاريخاً يمتد 

1500 عام.
 أصبحــت مدينــة برمنغهــام اليــوم، 
واحــدة من المــدن المميزة بالتســوق، 
واألحــداث الدوليــة النابضــة بالحيــاة، 
باإلضافــة إلــى المطاعم التــي تزيد من 

جاذبيتها على مستوى المملكة.
وتخــدم طيــران اإلمــارات المدينــة 
برحلتين يومياً، انطالقاً من دبي باستخدام 
أســطول حديث من طائرات بوينغ 777 
وتوفــر لهذه المدينة خطــوط ربط عبر 

دبي إلى مختلف وجهاتها العالمية.
وتحــط رحالت طيــران اإلمارات إلى 
الدولي  برمنغهام فــي مطار برمنغهــام 
الواقــع في ســوليهال، على مســافة 12 
كيلومترا إلى الشــرق مــن مركز مدينة 
برمنغهــام. تربط وســائل النقــل العامة 
المطــار بالمدينة بشــكل جيــد، ويتوفر 
أمام الركاب القادمين على متن الرحالت 
إلــى برمنغهام خيار اســتقالل القطارات 
أو الحافالت الســريعة أو حافالت النقل 
العام أو ســيارات األجــرة. ويعد ركوب 
القطار أســرع طريقة للوصول إلى مركز 
مدينــة برمنغهــام بعــد الوصــول على 
متن الرحــالت إلى هنــاك. حيث يربط 
خط «إيــر رايل» المطار بمحطة ســكك 

حديــد برمنغهام الدوليــة، والتي تنطلق 
منها القطارات بشــكل منتظم في رحلة 
تســتغرق 10 دقائــق إلــى محطــة نيو 
ســتريت. كما تتوافر الحافالت وسيارات 
األجــرة بكثرة أيضا وتســتغرق 20 ـ 30 

دقيقة لقطع الرحلة ذاتها

يمكن للركاب القادمين على متن الرحالت 
إلــى برمنغهــام التمتــع بتجربــة الروح 
الجديــدة التي تنبض فــي جنبات القلب 
الصناعي للمملكة المتحدة. بعد الوصول 

علــى متن الرحالت إلــى برمنغهام تأمل 
المشــغوالت الفضية والذهبيــة الدقيقة 
فــي ركــن المجوهــرات، أو قــم بزيارة 
المنزل السابق لنجم الروك البرمنغهامي 
أوزي أوســبورن، أو أطلق العنان لنفسك 
في أحد أكثر مصانع الشــوكوالته شــهرة 

وأكبرها مكانة في العالم.
برمنغهــام هي ثاني أكبــر مدينة في 
بريطانيا، بما لديها من مجموعة واســعة 
مــن األنشــطة وعوامل الجــذب لتمتع 
الــزوار. إذا كنت من مفضلي الســياحة 
في برمنغهام من أجل استكشاف العديد 

من المعارض الفنية، أو االسترخاء، فإنك 
ستجد برمنغهام مميزة في كل من هذه 
األنشــطة. تعتبــر برمنغهــام هي وجهة 
مثاليــة لقضاء عطلة قصيرة. من العناصر 

السياحية الجذابة في برمنغهام.

يقــدم هــذا المتحــف الحديــث طرق 
البخارية.  للمحــركات  بالطاقة  التعامــل 
يمكــن الجلوس في متحــف الفن للقبة 
الســماوية الرقميــة مع الحصــول على 

إطاللة على علم التنجيم.

تقــع برمنغهام فــي قلــب العديد من 
القنــوات، مع أكثر مــن 100 قارب يمر 
عبر وسط برمنغهام. يمكنك قضاء رحلة 
بحريــة فريدة مــن نوعها الستكشــاف 
المدينــة، ســواء كنت تبحــث لمعرفة 
المزيــد عــن تــراث المدينــة المثيرة 
لالهتمام أو من مفضلي االســترخاء مع 
األهل واألصدقاء. تقدم مدينة القوارب 
الثانيــة للوســائل الترفيهيــة ورحــالت 
القــوارب التعليميــة في جميــع أنحاء 
برمنغهام بأســعار جيدة تناســب جميع 

الميزانيات.

يأتي بيــت مجموعة ينتربــوورن داخل 
7 أفدنــة مــن الحدائق الممتــدة، وهو 
مثــال من العصــر اإلدواردي اإلنجليزي. 
والذي يكشــف عن جزء من تاريخ قصر 
ينتربــوورن، الــذي تــم بناؤه فــي عام 
الطبيعة  1903. وباإلضافــة إلى مناظــر 
الممتــدة فــإن المكان يســتضيف بعضاً 
من المجموعات النباتية األكثر إثارة في 

البالد.

■ فندق واتامو تريهاوس - واتامو

■ محمية لويسابا

■ قناة برمنغهام

■ هيبو بوينت - ناكورو



بمشــاركة 700 شــخص قادوا 250 سيارة 
دفــع رباعي وقطعوا 100 كلم داخل البر، 
عاش الباحثون عــن المغامرة يوماً مميزاً 
مــن خــالل النســخة الثامنة مــن الحملة 
االستكشافية السنوية «إكسبلور اإلمارات» 
التــي جرت فــي رأس الخيمة باســتضافة 
الشــركة العربية للســيارات بالتعاون مع 
«إينــوك». وتعتبر هــذه الحملة من أهم 
األنشطة الستكشاف الطبيعة في اإلمارات، 
وتمكنت هذا الع ام من استقطاب عشاق 
استكشاف الصحراء تحت إشراف وتوجيه 
مجموعــة مــن المرافقيــن المتطوعيــن 
الذيــن يمتلكون خبرات لقيــادة الحملة. 

وكمــا جــرت العادة مع سلســلة حمالت 
«إكسبلور اإلمارات» الســابقة، تم التبرع 
بريع حدث هذا العام إلحدى المؤسسات 
الخيرية فــي اإلمارات، فــي الوقت الذي 
حظيــت فيه الحملة بالدعــم من مصرف 
 Autopro «اإلمارات اإلسالمي و«أوتوبرو
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أســبوعان من التشــويق لمحبي السيارات 
الدولــي  يعيشــها رواد معــرض جنيــف 
للســيارات بالفتــرة مــن  1 - 15 مــارس 
الجاري، وســط تنافس من كبار المصنعين 
على اجتذاب القلــوب قبل العقول، حيث 
تظهــر بوضوح لغــة تصميمية مســتقبلية 
تتشكل لدى الشــركات وتتجلي من خالل 
ســيارات مثــل أســتون مارتــن «دي بي 
11»، والمبورغینــي ســنتیناریو، وفيراري 
تــي»،  و«كاليفورنيــا   GTC4Lusso
جراند  وكورفيــت  ليفانتــي،  ومازيراتــي 

سبورت. 

فصــل جديد مــن تاريــخ أســتون مارتن 
علــى مدار 103 ســنوات بــدأ في معرض 
جنيــف الدولي للســيارات برفع الســتار 
عن الســيارة المذهلة الجديــدة «دي بي 
DB11 «11 وهــي النتائــج األولى للخطة 
الطموحة للشــركة «القرن الثاني» لإلنتاج، 
 «DB» وصــورة جريئة وجديدة لسلســلة
الشهيرة وموديالت GT الرياضية األصيلة 
والمتطورة. وتعمل بمحرك V12 بإمكانات 
جديدة بتصميم داخلي -5.2 لترات بنظام 
توربينــي مــزدوج، ومصنوعــة من هيكل 

جديد وأقوى من األلمنيوم.

تقــدم المبورغینــي ســیارتها ســنتیناریو 
احتفاالً منهــا، هذا العــام، بالذكرى المئة 
لميالد مؤسسها فیروتشو المبورغیني. ولم 
یصنع من سنتیناریو سوى 20 سیارة كوبیه 
و20 رودســتر، وقد بیعت كل الســیارات 
الـ40 بالفعل بســعر یبــدأ من1.75 ملیون 
یورو باإلضافــة إلى الضریبة. ويســتخدم 
محــرك ســنتیناریو بنیــة 12V ينتج 770 
حصانــاً وینطلــق من 0 إلــى 100 كم/  س 
فــي 2.8 ثانیــة، ومن 0 إلــى 300 كم/  س 
فــي 23.5 ثانیــة، مع ســرعة قصوى تزید 
على 350 كــم/  س. ویســتغرق الكبح من 
100 كــم/  س وحتى الوقوف التام مســافة 

30 متراً. 

 تّتســم ســيارة «جي تي ســي 4 لوســو» 
GTC4Lusso، التي تطلقها الشركة للمرة 
األولــى، بأنها طراز جديــد بأربعة مقاعد، 
يدمج ما بين التوجيه بالعجلتين الخلفيتين 

وبين نظام الدفع الرباعي للمرة األولى. 
وبفضل محّركها المؤلف من 12 أسطوانة 
على شكل V سعة 6262 سنتيمتراً مكّعباً، 
تتمتع السيارة بقوة 690 حصاناً عند 8000 
دورة فــي الدقيقة، مع عزم دوران أقصى 
يبلــغ 697 نيوتن متر عند 5750 دورة في 
الدقيقــة، في حين يتوافــر %80 من هذا 

العزم عند 1750 دورة في الدقيقة. 
تعرض فيراري أيضاً مجموعة «أســلوب 
لســيارة  المخّصــص  الخــاّص»  القيــادة 
«كاليفورنيا تي»، وهي طراز مجهز بمحّرك 
من ثماني أســطوانات بشــكل V وبسقف 

معدنّي قابل للطّي.

واختــارت مازيراتــي الــدورة 86 مــن 
الرياضيــة  الســيارة  لتطلــق  المعــرض 
األولى   (SUV) االســتعماالت  متعــددة 

فــي تاريخها ليفانتي، واســتلهم االســم 
مــن الريــاح القادمة من البحــر األبيض 
المتوســط والتــي بإمكانهــا أن تتحــول 

لعاصفة قوية في لحظات.

كما يشهد المعرض اطالق كورفيت جراند 
كوبيــه 2017 الجديــدة كلياً، بمــا تحمله 
مــن مزايا كورفيت رايســنيغ في عروقها، 

هي تعبير أصيل وصاف عن قلب الســيارة 
النابض بعشــق رياضــة الســباقات. هذه 
الســيارة الرائعة أبصرت النور في معرض 

جنيف الدولي للسيارات. 

وتتوفر بطراز الكوبيه والطراز المكشــوف 
ابتــداًء من هــذا الصيــف فــي الواليات 
المتحــدة األميركية، وفي الخريف المقبل 

في أوروبا.

فيراري GTC4Lusso تمزج األداء الرياضي باألناقة 

 كورفيت غراند سبورت 2017 تستعيد جذورها عميقاً بالتاريخ 

 «دي بي 11» إصدار جريء لسلسلة شهيرة

  تصمیم مستقبلي للسيارة المبورغیني سنتیناریو الظهور األول لمازيراتي ليفانتي

 تعتزم شــركة لكزس إنترناشــيونال إقامة 
معرضها «المقاربة مــع التوقعات» ضمن 
«أسبوع ميالنو للتصميم 2016»، الذي يَُعد 
أكبر معرض للتصميم في العالم، ويُعَرف 
أيضاً باسم «صالوني ديل موبيلي»، وذلك 
فــي الجناح المخصص لشــركة لكزس في 
الفترة من 12 وحتى 17 أبريل في ميالنو 

بإيطاليــا.  ويشــهد المعــرض تعاوناً بين 
فريق التصميم «اســتوديو فورمافانتازما» 
ذو الشــهرة العالمية، والشــيف الشــهير 
يوجــي توكويوشــي الحائــز علــى نجمة 
ميشــالن. ومع توقٍع مســبٍق الحتياجات 
ورغبات المجتمــع، يعكس هذا المعرض 
تصــور لكــزس لما ســتكون عليــه الحال 
مســتقبًال، ويقــدم أشــكاًال جديــدًة من 

الدهشة واإلبداع. 

أعلنــت آريس ARES، ورشــة تصميم 
الســيارات الفاخرة، أنها ســتفتتح صالة 
 Curve عرض في موقع مميز في مبنى
على شــارع الشــيخ زايد، بمساحة 12 
ألف قدم مربعة رســمياً فــي دبي في 
12 مــارس في حفل سيســتضيف كبار 
الشــخصيات. وسيتم تعريف شخصيات 

آريــس،  عالــم  علــى  دبــي  مجتمــع 
وسيشهدون إطالق ثالثة أعمال جديدة 
لها لــم تعرض في أي مكان في العالم. 
كما سيتم عرض ســيارات أخرى تحمل 
لمســة آريس على سيارات رولز رويس 
رايث، ورانج روفر، ومرسيدس بنز من 
الفئة G وS. وتعمل آريس، ومقرها في 
مودينــا بإيطاليا، على تصميم ســيارات 

عالية األداء. 

 اســتلم عدد من أعضــاء فريق تصميم 
شــركة ‘بنتلي’ الجائزة الذهبية عن فئة 
النقــل في ‘جوائــز التصميــم األلمانية’ 
النموذجية  الســيارة  تصميمهــم  بفضل 

.EXP 10 Speed 6
ويختــار ‘مجلس التصميــم األلماني’ 
لجنــة مــن خبــراء التصميــم الدوليين 

لتقييم التصاميم المشــاركة في الحدث 
المقــام فــي مدينة فرانكفــورت، وُتعّد 
هــذه الجوائز من بين األبرز في مجالها. 
ولقــد اختــارت اللجنة الســيارة نتيجة 
تصميمهــا األيقوني مــن ‘بنتلي’ والذي 
ال يتأّثــر بمــرور الزمــن، إلــى جانــب 
اســتخدامها مواد جديدة فألواح األبواب 
ليســت مغطاة بالجلد، بل عوضاً عنه تم 

استخدام الخشب عالي الجودة.
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ارتفع إجمالي االستثمارات المحلية للبنوك 
العاملة بالدولة خالل العام الحالي مجددا 
إلــى 122.87 مليــار درهم بنهايــة يناير 
بالدولة  العاملــة  البنوك  2016 وأضافــت 
استثمارات محلية جديدة بلغت 1.8 مليار 
درهم بنمو شــهري بلغت نسبته 1.49 % 
بعــد أن ارتفعت إلى 121.07 مليار درهم 
بنهاية عــام 2015 حيث أضافــت البنوك 
العاملة بالدولة استثمارات محلية جديدة 
خالل العــام الماضي بلغت 9.78 مليارات 

درهم بنمو بلغت نسبته 8.8 %.
ووفقــا ألحــدث إحصــاءات للمصرف 
المركــزي تضمنتهــا الميزانيــة المجمعة 
للمصارف التجارية فإنه في جانب األصول 
بلــغ حجم النقد والودائــع لدى المصرف 
المركزي 255.36 مليار درهم بنهاية يناير 
2016 بعد أن بلغ 304.19 مليارات درهم 
بنهاية ديسمبر 2015 مقابل 248.48 مليار 
درهــم بنهايــة 2014. وبلغــت الميزانية 
المجمعــة للمصارف العاملــة في الدولة 
تريليونيــن و480.38 مليــار درهم حيث 
رفعت البنوك ميزانيتها خالل شــهر يناير 
الماضي بمقــدار نحو 6.1 مليارات درهم 
بنمو شــهري بلغت نسبته 0.41 % مقابل 
تريليونيــن و474.42 مليــار درهم بنهاية 
ديســمبر 2015 حيــث رفعــت البنــوك 
ميزانيتها خالل العام الماضي بمقدار نحو 
169.56 مليــار درهم بنمو ســنوي بلغت 

نسبته 7.36 %.

وأشارت اإلحصاءات إلى أن قيمة األرصدة 
لدى المصارف المقيمة بلغت 70.23 مليار 
درهــم بنهاية ينايــر 2016 مقابل 53.95 
مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 و64.85 
مليــار درهم بنهاية نوفمبــر ونحو 64.34 
مليــار درهم بنهاية 2014 فيما بلغ صافي 
التعامل مع المركز الرئيســي و/ أو الفروع 
في الخارج 84.25 مليار درهم بنهاية يناير 

مقابل 84.25 مليار درهم بنهاية ديســمبر 
و100.55 مليار درهم بنهاية نوفمبر ونحو 

111.73 مليار درهم بنهاية 2014.
وأظهرت أن األرصــدة لدى المصارف 
األخرى في الخــارج بلغت 155.07 مليار 
درهم بنهايــة يناير 2016 مقابل 151.48 
مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 ومقابل 

161.61 مليــار درهــم بنهايــة نوفمبــر 
ونحو 142.72 مليــار درهم بنهاية 2014 
التســهيالت االئتمانية  في حيــن بلغــت 
شــاملة القروض والســلف والسحب على 
المكشــوف 1.51 تريليــون درهم بنهاية 
ينايــر 2016 مقابــل 1.5 تريليــون درهم 
 1.51 ومقابــل   2015 ديســمبر  بنهايــة 

تريليــون درهــم بنهاية نوفمبــر و1.39 
تريليون درهم بنهاية 2014.

ووفقا إلحصائيــات المصرف المركزي فإنه 
في جانــب الخصوم ارتفعت قيمة الودائع 
النقديــة إلى 414.06 مليــار درهم بنهاية 
ينايــر 2016 مقابــل 398.55 مليار درهم 
بنهايــة ديســمبر 2015 ومقابــل 398.54 
مليــار درهــم بنهايــة نوفمبــر و377.12 
مليــار درهم فــي نهاية عــام 2014 فيما 
بلغت قيمة الودائع شــبه النقدية بالقطاع 
المصرفي اإلماراتي التي تتألف من الودائع 
للمقيميــن والتأمينات  االدخاريــة وألجل 
التجاريــة بالدرهــم وودائــع المقيميــن 
بالعمــالت األجنبيــة 739.04 مليار درهم 
بنهايــة يناير مقابــل 747.37 مليار درهم 
بنهاية ديســمبر الماضي ومقابل 725.64 
مليــار درهــم بنهايــة نوفمبــر و704.99 

مليارات درهم في نهاية 2014.
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بلغــت قيمــة الســيولة التي اســتقطبتها 
واالســتثمار  والبنــوك  العقــار  قطاعــات 
المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 
نحو 30.3 مليار درهم وبنسبة 83% تقريبا 
من إجمالي الصفقــات المبرمة منذ بداية 
العــام 2016 البالغــة 36.5 مليــار درهم 
وذلك بحســب اإلحصائيات الرســمية مع 

نهاية تعامالت األسبوع الماضي.
وواصــل قطاع العقار اســتحواذه على الجزء 
األكبر من الســيولة وبصفقات بلغت قيمتها 
نحو 17.5 مليــار درهم حتى نهاية تعامالت 
األســبوع الماضي فيما وصلــت قيمتها على 
أسهم القطاع البنكي 9.8 مليارات درهم و3 
مليارات درهم على قطاع االستثمار وتوزعت 

بقية السيولة على القطاعات األخرى.

ووفقــاً لتحليــل للبيــان االقتصــادي فقد 
ســجل الجزء األكبــر من الســيولة لصالح 
اســهم شــركات العقار المدرجة في سوق 
دبــي المالي وبمقــدار 13.3 مليار درهم 
التداوالت في  وبنسبة36.4% من إجمالي 
الســوقين في حين بلغت قيمة الصفقات 
على عقــارات أبوظبي 4.2 مليارات درهم 
وبنســبة 11.5 % تقريبــا مــن إجمالــي 
السيولة المســجلة في السوقين في ختام 

تعامالت األسبوع الماضي.

 ومع عودة اإليجابية إلى حركة السوق 
فقد ســجلت غالبية اسهم العقار مكاسب 
جيدة وتصدر قائمــة األكثر تحقيقاً للنمو 
ســهم إشراق بنسبة 34.5% بالغاً 74 فلسا 
تاله ســهم ارابتــك بنمو نســبته %29.6 
صاعــدا إلى 1.62 درهــم منذ بداية العام 
الجــاري ثم جــاء بعد ذلك داماك بنســبة 
إلــى 2.67 درهــم ونحــو %11   %15.1
لسهم رأس الخيمة العقارية إلى 61 فلسا 
وكسب سهم الدار 9.5 % مغلقاً عند 2.54 

درهم في حين نما سهم إعمار بنسبة %2 
فقط إلى 5.79 دراهم.

ونجح مؤشــر القطاع العقــاري في عكس 
اتجاهــه وتحقيق نمو بنســبة 6.2% منذ 
بداية العام الجاري وذلك وفقاً لإلحصائيات 
الصادرة عن هيئة األوراق المالية والســلع 
فيما بلغت نسبة نمو المؤشر العام لقطاع 
االســتثمار 3.6 %.وبلغت نســبة خســارة 

مؤشر البنوك نحو %2.
وارتفعت القيمة الســوقية ألســهم قطاع 
العقار بمقدار 7مليارات درهم ونحو مليار 
درهم لقطاع االســتثمار في حين ما زالت 
القيمة الســوقية لقطاع البنــوك متراجعة 

بمقدار 8 مليارات درهم.

على صعيد األســهم األكثر نشاطا من حيث 
قيمة التداول فقد تصدر ســهم أرابتك بقيمة 

5.7 مليــارات درهــم تاله إعمــار بصفقات 
بلغت قيمتها 4 مليارات درهم ثم جاء سهم 
إشــراق بنحــو 1.6 مليار درهــم والدار 1.5 
مليار درهم وداماك 1.3 مليار درهم واالتحاد 
العقاريــة 770 مليون درهــم وتوزعت بقية 

السيولة على األسهم العقارية األخرى.

وقال عبد الله الحوســني مدير عام شركة 
اإلمــارات دبي الوطنــي للخدمات المالية 

إن مواصلة اســتحواذ القطاع العقاري على 
النســبة األكبر من الســيولة يأتــي نتيجة 
ارتفاع هامش التذبذب الذي يســيطر على 
حركة اسهم القطاع األمر الذي يشجع على 

التداول على هذه الشريحة من األسهم. 
وأكد أن تواصل ضخ الســيولة على القطاع 
العقاري من شــأنه تقديم الدعم لألسواق 
فــي النهايــة رغــم أن الجــزء األكبر من 
هذه الســيولة تســتهدف المضاربة وليس 

االستثمار على المدى الطويل.
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توقعت «أريد» القطرية لالتصاالت تراجع 
أرباحها األساســية بما يصل إلى 3 % هذا 
العام وحذرت من استمرار تضررها جراء 

تقلبات أسعار صرف العمالت.
وســجلت أريد المحتكر الســابق لســوق 
االتصــاالت في قطر والتي تعمل في دول 
عديدة في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا 
أرباحــاً قبل حســاب الفائــدة والضرائب 
واإلهــالك وإطفاء الديــن بلغت 13 مليار 
ريــال (3.57 مليــارات دوالر) في 2015 

بزيادة 1 % عن 2014.
وقال أجاي باهري المدير المالي ألريد في 
حديث عبر الهاتف مع المحللين نشــرته 

الشركة على موقعها االلكتروني أول امس 
الخميــس إن من المتوقــع انخفاض أرباح 
أريــد قبــل الفائدة والضرائــب واإلهالك 
وإطفاء الدين بما يصل إلى ثالثة في المئة 

في 2016.
وتوقع أيضا أن تتراوح اإليرادات السنوية 
هــذا العام بيــن 1 % أقل و2 % أعلى من 
مستوى 2015 البالغ 32.2 مليار ريال. ولم 

يذكر رقماً لألرباح المتوقعة.
وقــال باهري نتوقــع أن تواصل تحركات 
العمــالت التأثير على النتائــج في 2016 
مع صعود الدوالر مقابل عمالت األسواق 

الناشئة.

وأضاف: تعتمد توقعاتنا على النمو الذاتي 
في أســواق رئيســية وبيئة أكثــر منطقية 
للمنافسة وعدم حدوث مزيد من التدهور 

في االقتصاد والوضع األمني في العراق.
العراقيــة  أريــد  وحــدة  ربــح  وهــوى 
«آسياســيل» في 2015 إلــى 159 مليون 
ريــال من 1.03 مليار ريال في 2014 وهو 
مــا عزته أريد إلى تعطيالت في الشــبكة 
جراء سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من 
البــالد إضافة إلى ارتفــاع تكلفة اإلهالك 
وإطفــاء الدين بعد شــراء ترددات الجيل 
دبي - رويترز الثالث.  

حققــت البورصة المصرية خالل تعامالت 
األســبوع المنتهي مكاســب بنحــو 3.01 
مليارات جنيه، على الرغم من تباين حركة 
المؤشــرات في عدة جلســات، بدعم من 
مشتريات المستثمرين العرب واألجانب.

وجــاء في صدارة األســهم األكثر نشــاطًا 
مــن حيث قيــم التداوالت ســهم «البنك 
التجاري الدولي»، يليه ســهم «أوراسكوم 
للمقاوالت»، يليه جلوبال تليكوم القابضة، 
يليــه إيديتا للصناعــات الغذائية، ثم بالم 

هليز.
وأنهى المؤشر الرئيسي EGX30 تعامالته 
بنهاية األســبوع على ارتفاع طفيف بنحو 

0.21% في ختام التــداوالت، ليغلق عند 
مســتوى 6089.34 نقطة، وانخفض مؤشر 
 EGX70 والمتوســطة الصغيرة  األســهم 
بنســبة 0.27-%، ليغلــق عنــد مســتوى 
352.23 نقطة، وارتفع المؤشــر األوســع 
نطاًقا EGX100 بنسبة 0.07% ليغلق عند 

مستوى 724.13 نقطة.
وقــال المحلــل الفني محســن عــادل لـ 
«البيان» إن األسبوع المنتهي شهد أخباًرا 
ســلبية وأخــرى إيجابية أدت إلــى تباين 
المؤشــرات بشــكل غير مســتقر،  حركة 
ولكنه اســتطاع خــالل األســبوع تحقيق 
ارتفاع ومكاســب، األمر الذي يشــير إلى 

بدايــة إيجابيــة خالل تعامالت األســبوع 
الجديد.

وأوضح أن تعامالت البيع كانت من تجاه 
المصريين بشكل أكبر، بينما اتجه األجانب 
والعرب إلى الشراء. واتجه صافي تعامالت 
المصريين وحده نحو البيع، مسجًال 23.4 
بنسبة استحواذ 80.3% من عمليات البيع 
والشــراء على األســهم، بينما اتجه صافي 
تعامــالت العرب واألجانب نحو الشــراء 
مسجًال 10.11 ماليين جنيه و13.3 مليون 
جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ %5.08 
و14.6% من التداوالت في آخر جلســات 
القاهرة- دار اإلعالم العربية  األسبوع.  

أشــارت اإلحصاءات إلى أن قيمة ودائع الحكومة االتحادية بلغت 
157.33 مليار درهم بنهاية يناير 2016 مقابل 158.79 مليار درهم 
بنهاية ديســمبر 2015 ومقابل 168.24 مليار درهم بنهاية نوفمبر 
و188.82 مليــار درهــم بنهايــة 2014 وبلغت قيمــة االعتمادات 
المســتندية 165.34 مليار درهم بنهاية يناير 2015 مقابل 171.49 
مليار درهم بنهاية ديســمبر 2015 ومقابــل 161.81 مليار درهم 

بنهاية نوفمبر و153.95 مليار درهم بنهاية 2014.

■ األسهم العقارية تستقطب معظم السيولة في سوقي أبوظبي ودبي |  البيان

عبد الله الحوسني

■ القطاع المصرفي يدعم االستثمار المحلي |  أرشيفية

حذرت دراســة أجرتها جامعــة دولة قطر 
مــن ارتفاع الديون الشــخصية للمواطنين 
القطرييــن، حيث زادت أعداد األشــخاص 
المقترضيــن لمبالــغ كبيــرة مــن البنوك 
المحلية، وتعثر البعض عن سداد أقساطها.

ويبلغ عدد األســر القطرية المستدينة 
من البنوك نحو 75 % من إجمالي األســر، 
وأغلبهم مديــن بأكثر من 250 ألف ريال 
قطري، أو ما يوازي 68.7 ألف دوالر، وفقا 

لتقرير حكومي لعام 2014.
ولم يعجز ســوى عدد قليــل من هذه 
األسر عن سداد مديونياتهم، وهي جريمة 

يعاقب عليها بالسجن. 
الموظفيــن  بعــض  تســريح  لكــن 
الحكوميين وانخفاض أســعار الطاقة لفت 
األنظــار إلى مشــكلة المديونيــة، وما قد 
يصحبها من تهديد للتماســك االجتماعي، 
إذا ما ضغط هؤالء المدينون على أقاربهم 

أو على الحكومة لطلب المساعدة.

وتوســعت البنوك في سياســات اإلقراض، 
مدفوعة بفورة األصول المالية، التي نتجت 
عن النمو االقتصادي المتســارع، ومددت 
فــرص اإلقراض لألســر الراغبة فــي قضاء 

عطلة أو شراء سيارة جديدة.
وحصلــت تلــك األســر علــى قــروض 
بأضعاف راتبهـا، دون ضمانـات حقيقيـة.

وقــال لــوران المبــرت، مــن معهــد 
البحــوث االقتصادية واالجتماعية بجامعة 
قطــر، إن ”فكــرة أن القطرييــن هم قلة 
صغيرة محظوظة وسعيدة أصبحت مجرد 

أسطورة“.

وظهرت في قطر مؤخرا مشــكلة تزايد 
المواطنون من  التــي يســحبها  الديــون، 
البنوك المحلية في شــكل بطاقات ائتمان، 

وعجز البعض عــن ســداد أقساطهــا.
ونوقشت المشــكلة في برامج حوارية 
إذاعيــة، وعلــق عليهــا كتــاب صحفيون 

وخطباء المساجد.
وأضاف المبارت: ”الكثيرون ال يملكون 
الدخل الكافي لتلبية متطلبات نمط الحياة 
التي يعيشونها، ونسبة صغيرة تعتبر فقيرة 
للغاية وفقا للمعايير المحلية، وتعاني من 

أجل تغطية نفقات المعيشة“.

ويبلــغ عدد المقيمين فــي قطر نحو 2.4 
مليــون شــخص، معظمهــم مــن العمال 
األجانب، بينمــا يبلغ عدد المواطنين نحو 
300 ألف شخص فقط، وهؤالء هم الذين 
يســمح لهم بالحصول علــى قروض بنكية 

ميسرة.
ولم تنعكس الرواتب الحكومية الهائلة، 
ووجــود نظام مجانــي للتأميــن الصحي، 
بشــكل إيجابــي على أرصــدة المواطنين 
لــدى البنوك، وذلك بســبب حيــاة البذخ 
التي يعيشــونها. ويرى بعض القطريين أن 
من أســباب المشكلة االزدهار االقتصادي 
للبلد، خــالل فترة ارتفاع أســعار الطاقة 
التي استمرت حتى منتصف عام 2014، ما 
أدى الرتفاع مستويات المعيشة ومضاعفة 

تطلعات المواطنين.

يعــد اقتنــاء أحــدث إصــدارات الهواتف 
الذكيــة، وأحدث األزيــاء لحفالت الزفاف، 
والســفر لقضاء العطالت، من أهم مظاهر 

اإلنفاق لدى المواطنين القطريين.
وتتعمق المشــكلة مع انخفاض أسعار 
الطاقة عالميا، األمر الذي يعني أن الدولة 

في قطــر ستصبــح أقــل سخــاء.
ورغم ذلك، فإن المشكلة ال تبدو حتى 
اآلن كتهديــد على النظــام المالي للدولة 

عموماً.
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ذكــر تقريــر إخبــاري أمــس أن شــركة 
الخطوط الجوية الســنغافورية «سنجابور 
إيرالينز» في طريقها لالســتحواذ بشــكل 
كامل على شركة «تايجر إيروايز» للطيران 

االقتصادي. 
وأوضحت قناة «نيوز إشيا» أن «سنجابور 
إيرالينــز» ترغــب في خصخصــة «تايجر 

إيروايز».
وكانت «ســنجابور إيرالينــز» قد تقدمت 
بأول محاولة لشــراء جميع أسهم الشركة 
فــي نوفمبر عندمــا كانت تملــك ٥٥٫٨٪ 
من أســهم تايجر إيروايز. وارتفعت حصة 
الشــركة ألكثــر مــن ٩٠٪ مطلــع فبراير 

ووصلــت بحلــول نهاية ذلك الشــهر إلى 
مســتوى تســتطيع معــه تنفيــذ عمليــة 
اســتحواذ جبري على الحصص الباقية من 
تايجر إيروايز، وفقا لـ«نيوز إشــيا». وقال 
الرئيــس التنفيذي لـ«ســنجابور إيرالينز» 
جوه تشــون فونج: «مــع الملكية الكاملة 
لتايجــر إيروايــز، ســنكون قادريــن على 
دمجها بشكل كامل مع مجموعة سنجابور 
إيرالينز بما يعزز آفاق النمو المســتقبلي 
سنغافورة - د ب أ لتايجر إيروايز».  

قال يي جانغ نائب محافظ البنك المركزي 
الصيني لصحيفة سيكيورتيز تايمز الرسمية 
أمــس، إن مســتوى احتياطــات بالده من 
النقــد األجنبي سيســتقر نظراً الســتقرار 

توقعات اليوان.
وانخفضــت احتياطات الصيــن من النقد 
األجنبي األكبر من نوعها في العالم بواقع 
٩٩٫٥ مليــار دوالر فــي ينايــر إلى ٣٫٢٣ 
تريليونات دوالر، بعدما ســجلت انخفاضاً 

قياسياً في الشهر السابق.
وانكمشت االحتياطات بمقدار ٧٦٢ مليار 
دوالر منذ منتصف ٢٠١٤ وهو ما يزيد على 
حجم الناتج المحلي اإلجمالي لسويســرا. 

وأظهــر اســتطالع لرويتــرز أن احتياطات 
النقد األجنبي ســتنخفض فــي فبراير على 
األرجح للشــهر الرابع علــى التوالي لتصل 
إلــى ٣٫٢ تريليونــات دوالر. وتعمل بكين 
علــى خفض احتياطاتها النقدية الهائلة من 
العمالت األجنبيــة في محاولة لرفع قيمة 
عملتهــا اليوان، والحد مــن خروج رؤوس 
األمــوال من البــالد. وبالرغم من هذا فإن 
الصيــن ما زالت تحتفــظ بأعلى احتياطي 
نقدي فــي العالم بنحــو ٣٫٣٢ تريليونات 
بكين – رويترز دوالر.  

صعدت أســعار النفط الخــام في العقود 
اآلجلة أمس، معززة مكاســبها األسبوعية. 
وارتفع ســعر خام القيــاس العالمي مزيج 
برنــت في العقــود اآلجلة ١٩ ســنتاً إلى 
أنهــى  بعدمــا  للبرميــل،  دوالراً   ٣٧٫٢٦
الجلســة الســابقة مرتفعاً ١٤ سنتاً. واتجه 
برنت إلنهاء األســبوع على مكاسب تزيد 

على ٥٪.
وزاد ســعر الخام األميركي في العقود 
اآلجلة ١٣ سنتاً إلى ٣٤٫٧٠ دوالراً للبرميل 
بعدما انخفض تسعة سنتات عند التسوية 

السابقة.
الخــام  مخزونــات  ارتفعــت  وبينمــا 
األميركية إلى مســتوى قياسي جديد بلغ 
٥١٧٫٩٨ مليــون برميل األســبوع الماضي 
أظهــرت بيانات إدارة معلومــات الطاقة 
األميركيــة أن اإلنتــاج انخفض لألســبوع 
الســادس علــى التوالي ليصــل إلى ٩٫٠٨ 
ماليين برميل يومياً، وتجد األســعار دعماً 

في انخفاض اإلنتاج األميركي.

وأعلنــت منظمة الــدول المصدرة للنفط 
«أوبــك» أن ســعر ســلة خاماتهــا الـ ١٣ 
وصــل أول مــن أمس إلــى ٣١٫٦١ دوالراً 
للبرميــل مقارنة بســعر األربعــاء ٣١٫٦٥ 

دوالراً للبرميل. 
وتضم ســلة خامات «أوبك» الجديدة - 
التي تعد مرجعاً في مستوى سياسة اإلنتاج 
- ١٣ نوعاً هي خام مربان اإلماراتي، وخام 

مزيــج صحارى الجزائري واإليراني الثقيل 
والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير 
الكويتــي، وخــام الســدر الليبــي، وخام 
بونــي الخفيف النيجيــري والخام البحري 
القطري والخام العربي الخفيف السعودي 
والخــام الفنزويلــي ميــراي وجيراســول 
وميناس  االكــوادوري  وأورينت  األنغولي 

اإلندونيسي.
وكانــت موجة صعــود أســعار النفط 
فقــدت قوتها الدافعة فــي إغالق بورصة 
نايمكس أول من أمس، بعد مكاسب على 
مــدى ثالثة أيام عقب ارتفــاع مخزونات 
الخام األميركية لمســتوى قياســي، وهي 

بيانــات أضعف من تأثيرهــا خطط أوبك 
لتجميد اإلنتاج وقــال بعض المحللين إن 
الخــام ارتفــع أكثر مــن الــالزم في تحد 
للعوامل األساســية، حيث انخفض ســعر 
الخام األميركي قليًال عند التســوية، حيث 
نــزل ســعر الخــام األميركي فــي العقود 
اآلجلة تســعة ســنتات إلى ٣٤٫٥٧ دوالراً 
للبرميل عند التسوية، في حين زاد برنت 
قليًال بعد بيانات لشركة معلومات السوق 
جينسكيب أشارت إلى ارتفاع المخزونات 
في نقطة كاشــينج لتسليم الخام األميركي 
في أوكالهوما ١٫١ مليون برميل إلى ٦٨٫٧ 
مليون برميل في األسبوع الذي انتهى في 

األول من مارس. وارتفع سعر خام القياس 
العالمــي مزيج برنت فــي العقود اآلجلة 
١٤ ســنتاً إلى ٣٧٫٠٧ دوالراً للبرميل عند 
التســوية بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 

٣٧٫٣٧ دوالراً.
بالفعل  األميركيــة  الحكومة  وأعلنــت 
ارتفاع مخزونات كاشينج إلى ٦٦٫٣ مليون 
برميل في األســبوع الماضي، كما ارتفعت 
الخــام األميركيــة بوجه عام  مخزونــات 
١٠٫٤ ماليين برميل إلى مســتوى قياســي 
جديد بلغ ٥١٧٫٩٨ مليون برميل األسبوع 

الماضي.
وحصل النفط علــى دعم من تعهدات 

مــن منتجين في منظمة أوبك بالعمل مع 
المنتجين من خارجها لتجميد اإلنتاج عند 

مستويات يناير.

مــن جهــة أخــرى، قــال كبيــر الخبــراء 
االقتصادييــن بوكالة الطاقــة الدولية، إن 
قطــاع النفط قلــص نفقاته االســتثمارية 
بأكثر من ١٠٠ مليار دوالر العام الماضي، 
ومــن المتوقع أن تؤثــر تخفيضات أخرى 

كبيرة هذا العام سلباً على آفاق اإلنتاج.
وقال الزلو فارو كبيــر خبراء االقتصاد 
بوكالة الطاقة لرويترز في بودابســت إن 

مــن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط 
في الســنوات الخمس المقبلة بواقع ١٫٢ 
مليون برميل يومياً في المتوســط، مضيفاً 
أنه حتــى مع تباطؤ نمــو الطلب الصيني 
علــى الخام إال أن ذلك «يظــل نمواً كبيراً 

للطلب على النفط».
وقــال فارو فــي مقابلــة: هــذا العام 
قــد يشــهد حجــم االنخفاض نفســه في 
االســتثمارات الــذي ســجله ٢٠١٥ ما لم 

تتعاف أسعار النفط كثيراً.
وتابع «تخفيضات االستثمار كبيرة جداً 
لدرجــة أنه ما من شــك في أنها ســتؤثر 

تأثيراً كبيراً على آفاق اإلنتاج».

■ محطة وقود في أوتاوا بكندا حيث ارتفعت أسعار النفط على مدار األسبوع  |  رويترز

ارتفعــت األســهم اليابانيــة فــي ختــام 
تعامــالت متقلبــة أمس لكن المكاســب 
كانت محدودة في ظل توخي المستثمرين 
الحذر مع ترقبهم صدور بيانات أميركية.

وزاد مؤشر نيكاي القياسي ٠٫٣٪ ليغلق 
عنــد ١٧٠١٤٫٧٨ نقطة بعــد انخفاضه في 
وقت سابق من الجلســة. وارتفع المؤشر 
لليوم الرابع على التوالي في أطول موجة 

مكاسب من نوعها منذ نوفمبر ٢٠١٥.
وعلى مدى األسبوع صعد مؤشر نيكاي 

٥٫١٪ محققاً ثالث مكاسبه األسبوعية.
وصعــد مؤشــر توبكس األوســع نطاقاً 
٠٫٥٪ إلــى ١٣٧٥٫٣٥ نقطــة بينمــا ارتفع 
مؤشــر جيه.بي.اكس-نيكاي ٤٠٠ بنســبة 
٠٫٢٪ لينهي اليوم عند ١٢٤٤٤٫٣٦ نقطة.   

األوروبيــة مدعومة  األســهم  وارتفعــت 
بالنتائــج القويــة التي حققتهــا مجموعة 
دبليو.بي.بــي لإلعالنات وشــركة جيمالتو 
لصناعة الرقائق اإللكترونية وهو ما ساعد 

األسهم األوروبية على استعادة قوتها.
وارتفع مؤشر يوروفرست ٣٠٠ ألسهم 
الشــركات األوروبيــة الكبــرى ٠٫٣٪ في 
بدايــة الجلســة بعد صعــوده في خمس 
من الجلســات الســت الماضيــة. غير أن 
مؤشر يوروفرســت ٣٠٠ ال يزال منخفضاً 
نحــو ٧٪ منذ بداية العــام الحالي. ويقول 
بعض المحللين إن هناك حاجة لمزيد من 
العالمــات على تحســن االقتصاد العالمي 

لدفع األسواق للصعود.

وفــي أنحاء أوروبا ارتفعت مؤشــرات 
فايننشــال تايمز ١٠٠ البريطاني وكاك ٤٠ 
الفرنســي وداكس األلماني بنســبة ٠٫٥٪ 

عند فتح السوق. 
وصعدت أسهم دبليو.بي.بي أكبر شركة 
إعالنــات فــي العالم بنســبة ٢٫٤٪ بعدما 
أعلنت المجموعة عن أداء قوي في بداية 
٢٠١٦ عقب إنهاء ٢٠١٥ بأفضل نمو فصلي 

لها في العام الماضي.
وقفز سهم جيمالتو أيضاً أكثر من ١٠٪ 
بعدمــا أعلنت الشــركة ارتفــاع أرباحها 

السنوية.
وشــهدت األســهم األوروبيــة موجــة 
صعــود في اآلونــة األخيرة مــع انتعاش 
أســعار النفــط وانحســار المخــاوف من 
تباطؤ االقتصاد األميركي بعدما اســتهلت 
األســهم عام ٢٠١٦ بأداء مضطرب بسبب 
المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وسالمة 

القطاع المصرفي.

وكانــت األســهم األوروبيــة هبطت في 
الجلســة الســابقة، تحــت ضغــط تراجع 
للكيماويــات  المنتجــة  إيفونيــك  ســهم 
الصحية  للرعاية  وأســهم شــركات كبيرة 
والتي كانت من بين األســهم األســوأ أداًء 
وهو ما أنهى مكاســب اســتمرت خمسة 
أيــام متتالية لألســهم األوروبيــة. حيث 
أغلق المؤشــر يوروفرســت ٣٠٠ ألســهم 
الشــركات األوروبية الكبــرى الذي صعد 
ألعلــى مســتوياته خالل شــهر في وقت 
سابق هذا األسبوع منخفضاً ٠٫٥٪. وتراجع 
أيضاً مؤشــر يورو ســتوكس ٥٠ لألســهم 
القيادية في منطقة اليورو ٠٫٣٪. وانخفض 
سهم إيفونيك ٦٫٣٪ بعدما توقعت الشركة 

انخفاض أرباحها األساسية في ٢٠١٦.
وهبطت أسهم شــركات كبيرة للرعاية 
الصحية مثل روش وجالكسو سميث كالين 
بعدمــا خفضــت وكالة موديــز للتصنيف 

لصناعة  المســتقبلية  نظرتهــا  االئتمانــي 
األدويــة العالميــة إلــى ”مســتقرة“ من 

”إيجابية“.

وارتفعت األسهم األميركية أول من أمس، 
حيث ســجل المؤشر ســتاندرد آند بورز 
٥٠٠ أعلى مســتوى له في شــهرين لتعزز 
األســهم القوة الدافعــة لموجة تعاٍف في 
اآلونة األخيرة مع ارتفاع أســهم شركات 

الطاقة والبنوك.
وارتفــع المؤشــر داو جونــز الصناعي 
 ١٦٩٤٣٫٩ إلــى   ٪٠٫٢٦ أو  نقطــة   ٤٤٫٥٨

نقطة.
وزاد ســتاندرد آند بورز ٥٠٠ األوســع 
نطاقــاً ٦٫٩٥ نقــاط أو٠٫٣٥٪ إلى ١٩٩٣٫٤ 

نقطة.
وصعد ناســداك المجمع أربع نقاط أو 

٠٫٠٩٪ إلى ٤٧٠٧٫٤٢ نقاط.

■ متعامالن يتابعان أسعار األسهم اليابانية في طوكيو  |  ا ف ب

 قــال مســؤولون نفطيون 
وإيــران  إندونيســيا  إن 
األســبوع  ســتتفاوضان 
اتفاق محتمل  المقبل على 
لتوريد 120  األجــل  قصير 
من  يوميــاً  برميــل  ألــف 
لمصفاة  اإليرانــي  النفــط 
نفطيــة في جزيــرة جاوة 

اإلندونيسية.
وقال وضيوان براويراتماجا 
ممثل إندونيسيا في مجلس 
محافظي أوبك «سعر الخام 
اإليراني أرخص كثيراً، لكنه 
لمصفــاة  فقــط  مناســب 
وفــد  سيالكاب».وســيزور 
برئاســة وزير  إندونيســي 
النفط ســوديرمان ســعيد 

إيران األسبوع المقبل.

ارتفــع الذهب إلــى أعلى مســتوياته في 
١٣ شــهراً أمــس مواصــالً المكاســب التي 
حققها في الجلســة السابقة وبلغت ٢٪ مع 
تراجــع الدوالر. وارتفع ســعر الذهب في 
المعامــالت الفوريــة ٠٫٧٪ إلــى ١٢٧١٫٨٨ 
دوالراً لألوقيــة (األونصة) بينما زاد ســعر 
المعدن في العقود األميركية اآلجلة تسليم 
أبريل ١٤٫٩٠ دوالراً أو ١٫٢٪ إلى ١٢٧٣٫١٠ 
دوالراً لألوقيــة. وفــي وقــت ســابق من 
الجلســة بلغ ســعر الذهب في المعامالت 
الفورية ١٢٧٤٫٧٠ دوالراً لألوقية وهو أعلى 

مستوى له في ١٣ شهرا.

وصعد المعــدن األصفــر ٢٠٪ منذ بداية 
العــام مع تزايد تقلبات أســواق األســهم 
والنفط وهو ما دفع المســتثمرين لشراء 
الذهب باعتبــاره مالذاً آمناً من المخاطر.

ووجــد الذهــب دعما أيضا فــي انخفاض 
الدوالر ٠٫١٪ أمام اليورو وتراجع أســعار 
النفط. ومن بين المعادن النفيسة األخرى 

صعــدت الفضة ١٫٢٪ إلــى ١٥٫٤٢ دوالراً 
لألوقية وارتفــع البالتين ١٪ إلى ٩٥٨٫٥٠ 
دوالراً لألوقيــة بينمــا انخفــض البالديوم 

٠٫٤٪ إلى ٥٣٧٫٦٠ دوالراً لألوقية.

وواصــل الــدوالر خســائره أمــام اليورو 
بعدما ســجل في الجلســة الســابقة أكبر 
هبوط يومي له في شــهر. وارتفع اليورو 
بنســبة ٠٫٣٪ أمام العملة األميركية ليصل 
إلى ١٫٠٩٨٤ دوالر فــي أواخر التعامالت 
األوروبيــة. ونــزل الــدوالر أيضــا ٠٫١٪ 
أمام ســلة مــن العمالت. وكانــت العملة 
األميركيــة هبطــت ٠٫٨٪ أمــام اليــورو 
أول مــن أمس بما يدفعها لتكبد خســائر 
أســبوعية. وارتفع الدوالر األسترالي بأقل 
قليال من ٠٫٥٪ أمام نظيره األميركي ليصل 
إلــى أعلى مســتوى له في أكثر من ســتة 
أشهر عند ٠٫٧٣٨٩ دوالر أميركي. وتراجع 
الدوالر الكندي نحو نصف سنت من أعلى 
مستوياته في ثالثة أشــهر البالغ ١٫٣٣٧٢ 
دوالر كندي للدوالر األميركي الذي سجله 

في الجلسة السابقة.

■ صعود المعدن األصفر  |  أرشيفية
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دخلت شركة أوبل مضمار صناعة سيارات 
المســتقبل، بعــد أن تعافت مــن أزمتها 
المالية الخانقة. سيارة «جي تي كونسبت» 
الجديــدة مميــزة بعالقتهــا الوثيقــة مع 
سائقها، إذ يمكن اســتعمالها بواسطة آمر 
صوتــي دون الحاجــة إلى كبــس األزرار. 
ويمكنها أيضــاً التعرف على مزاج راكبيها 
في حالــة التعب أو المزاج الســيئ مثالً، 

أضــواء مريحة  فتشــعل الســيارة ذاتيــاً 
جنيف – وكاالت لالسترخاء.  

فــي إطــار التحــوالت التــي 
فــي  الشــركات  تشــهدها 
علــى  التجاريــة  نشــاطاتها 
علــى  العالمــي،  المســتوى 
مديري تكنولوجيا المعلومات 
التنفيذييــن المتماشــية مــع 
فــي  المتالحقــة  التطــورات 
القطــاع وإدراك تأثيرها على 
حاجــات الشــركات للحصول 
علــى التكنولوجيا. في الواقع، 
الشــركات أكثر  يتطلع قــادة 
مــن أي وقــت مضــى إلــى 
مديري تكنولوجيا المعلومات 
أنهــم قادة  التنفيذييــن على 
قــادرون على دفــع أولويات 
الشــركات عن طريــق اعتماد 
قابلــة  تكنولوجيــة  حلــول 
واالســتثمارات  للتطويــر 
الذكية، واليــوم وأكثر من أي 
«لــدى مديري  وقت مضــى، 
المعلومــات  تكنولوجيــا 
كبيــرة  فرصــة  التنفيذييــن 
لتفعيل كل من االبتكار والنمو 
بيئات  أصبحــت  وقــت  فــي 
األعمال متصلــة ببعضها أكثر 
مــن أي وقت مضــى، ويكمن 
التحــدي األكبر فــي قدرتهم 
على إثبات أهمية عملهم في 
دورة أعمال الشركة من خالل 
التركيــز على أهميــة االبتكار 
والنمو وتعزيز مستوى التميز 

التشغيلي». 

قالــت جمعية مصنعي وتجار الســيارات في بريطانيا 
أمس، إن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت ٨٫٤ في 
المئة إلى ٨٣ ألفاً و٣٩٥ سيارة الشهر الماضي، مسجلة 

أفضل أداء لها في أشهر فبراير منذ عام ٢٠٠٤.
وزادت مبيعات ســيارات الديزل والبنزين بنسبة ٥٫٦ 
فــي المئة و١٠٫٧ في المئة على الترتيب بينما قفزت 
مبيعات السيارات العاملة بالوقود البديل نحو ٢٠ في 
المئة. وقــال مايك هوز الرئيــس التنفيذي للجمعية، 
عادة ما يكون فبراير واحداً من أهدأ شهور السنة قبل 
مــارس الذي يتم فيه تغيير اللوحــات المعدنية، لكن 
لندن- رويترز هذا األداء اإليجابي مشجع .  

حذر مفوض األمم المتحدة الســامي لحقوق اإلنسان 
زيد رعد الحسين أمس من أن المسؤولين األميركيين 
يغامرون بفتح «أبواب الجحيم» بالقضية التي رفعوها 
على شــركة أبــل والتي يمكن أن تشــكل تعدياً على 
حقوق الماليين في أنحاء العالم وتسهل الطريق أمام 

الحكام الشموليين ومرتكبي الجرائم االلكترونية.
وحصل مكتب التحقيقات االتحادي األميركي الشــهر 
الماضي على أمر من المحكمة يلزم شــركة أبل بوضع 
برامج جديدة تعطل التشــفير الذي يحمي الجهاز بما 

يسمح بالولوج إلى هاتف آيفون.
وقال ان نجاح القضية  ضد أبل  سيرســي سابقة تمنع 
جنيف - رويترز حماية تحمي خصوصية الزبائن.  

شــهدت بداية العام الجديد 2016 في روسيا انخفاضا 
ملحوظــا لمعــدل التضخم.وجــاء في نشــرة دورية 
وزعتها هيئة اإلحصاء االتحادية الروســية، أن األسعار 
االســتهالكية في البــالد ارتفعت بنســبة 7ر1 بالمئة 
خالل شــهري يناير و فبرايــر الماضيين بالمقارنة مع 
2ر%6 في الفترة نفســها من العام الماضي، بحســب 
وكالة سبوتنيك الروسية. تجدر اإلشارة إلى أن معدل 
التضخم في روســيا فــي 2015 ككل 9ر%12.وتعتزم 
السلطات الروسية خفضه إلى 5ر8 بالمئة على أساس 
موسكو ـ د ب ا سنوي هذا العام.  

أعلنت اإلدارة األميركية للطيران والفضاء (ناسا) أنها 
منحت إحدى وحدات شــركة لوكهيــد مارتن كورب 
عقــدا لوضع تصميم تمهيدي لطائرة تجريبية أســرع 

من الصوت تصدر الحد األدنى من الضجة.
وطلب مشروع تكنولوجيا الطائرات التجارية األسرع 
مــن الصوت من فرق التصنيــع طرح مفاهيم تصميم 
الختبار طائرة تحلق بســرعات تفوق ســرعة الصوت 
على أن يصدر منها الحد األدنى من الضجة واألصوات 

االنفجارية .
وقالت ناسا إن اختيارها وقع على فريق تحت إشراف 
لوكهيــد  لالنتهــاء مــن تصميم نموذج أولــي لتقنية 
فلوريدا - (رويترز) تسمى (كوايت سوبرسونيك).  

ما زالت الفرص التي توفرها «إنترنت األشياء» تثير الكثير من الدراسة 
والتحليل مع توقعات بوصول ســوق هذا القطاع في العالم إلى أكثر 

من ١١ تريليوناً بحلول العام ٢٠٢٥.
وســلطت شــركة ســاس، العاملة في مجال تحليــالت األعمال، خالل 
منتــدى اختتم مؤخراً في دبي على أهميــة التحليالت كونها الموصل 
الرئيــس، الذي يمكــن من خالله تطوير فرص كبرى للتشــغيل وجني 
األربــاح عن طريــق إنترنت األشــياء ودور االبتــكارات القائمة على 

البيانات في هذا المجال. 
ويؤكد مارســيل يامين، المدير العام ألســواق الخليج واألســواق 
الناشــئة في ســاس أن «التحليالت هي التي تجعل إنترنت األشــياء 

ذات معنى، حيث تعمل تحليالت األشياء على توفير معلومات يمكن 
لألعمال االســتفادة منهــا. وتطبيق التحليالت المناســبة على تدفق 
البيانات يسمح للمؤسسات باشتقاق القيمة وتقييم البيانات من أجل 
اتخاذ قرارات أفضل وتحســين الحوكمة التشــغيلية، كما أن تحسين 
المعرفة المرتبطة بالمعلومات يمكن أن تحول المنتجات والخدمات 
والعمليات إلى أصول استراتيجية مدرة لألرباح بالنسبة للشركات».

وتشير طوبى إسالم، من قسم التقنيات العالمية إلى أن «إنترنت 
األشياء توفر فرصة تدفق ال نهائي للبيانات والتحليالت التشغيلية 
التــي تســاعد األعمــال علــى اتخاذ قــرارات أفضل فــي الزمن 
الحقيقــي، كما أن قدرة الحصول على بيانات بهذا الشــكل تؤثر 
على أسلوب حياتنا إلى جانب الطريقة التي تُدار بها األعمال في 

زمن تطور البيانات.

غرافيك: حسام الحوراين
كشف استطالع عاملي للمديرين التنفيذيني يف تكنولوجيا املعلومات أّن املديرين املسؤولني عن القطاع يعتربون االبتكار واإلبداع أولوية يف عملهم، إال أن متويل 

مثل هذه املشاريع يبقى محدوداً، يف وقت تشهد بيئة األعامل تحوالت فعلية وتعاوناً وتواصالً أكرث من قبل مسؤويل الرشكاتبحسب استطالع رشكة ديلويت. 
يعمد القيمون عىل تكنولوجيا املعلومات إىل بناء عالقات متينة وأكرث تواصالً مع بعضهم، إضافة إىل تشجيع وإيجاد التوازن بني نشاطات االبتكار والنشاطات 

اليومية من جهة، وتحسني عالقاتهم مع بعضهم وتطوير مهاراتهم القيادية من جهة أخرى، 

من ميزانيات قسم 
املعلوماتية يتم إنفاقها عىل 
املهام اليومية والتحوالت 
التي تشهدها الرشكات يف 

نشاطاتها التجارية. 

% 84

% 15
من مديري تكنولوجيا 

املعلومات يستثمرون يف 
قطاع التكنولوجيا الناشئة 

«بشكل كبري» التي تساهم يف 
زيادة االبتكار والنمو. 

 % 16
من ميزانيات قسم املعلوماتية 
يف الرشكات تخصص لالستثامر 

يف االبتكار 

 % 70
املعلومات  تكنولوجيا  مديري  من 
االستطالع  يف  شاركوا  الذين  التنفيذيني 
يتمتعون بعالقة ممتازة أو جيدة جداً مع 

الرئيس املايل التنفيذي

 %51
من مديري تقنية املعلومات 

يرتبطون بعالقة عمل ممتازة 
أو جيدة مع الرؤساء التنفيذيني 

للرشكات التي يعملون فيها

 % 42
من املديرين املشاركني يف االستطالع يعرّفون 
أنفسهم عىل أنّهم قادة مساندون لزمالئهم 
أو مبتكرون السرتاتيجيات األعامل الخاصة 

بالرشكة التي يعملون فيها. 

يع
مث

شف

حدد مديرو 
التكنولوجيا يف 
الرشكات أبرز 

أولوياتهم يف كل 
من األداء واالبتكار 
والزبائن والتكلفة 

والنمو.
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