
ارتفع الذهب أمس، متجهاً لتحقيق خامس مكاسبه األسبوعية 
بدعــم من تراجع الدوالر مع اســتمرار اإلقبال على المعدن 
باعتبــاره من األصول اآلمنة بعــد التصويت لخروج بريطانيا 
مــن االتحــاد األوروبي. ونــزل الدوالر أمام اليــن وانخفض 
مؤشــر العملــة األميركية الذي يقيس أداءها أمام ســلة من 
6 عمالت رئيســية حتى مع ارتفاع األســهم اآلسيوية أمس، 
في ظل اســتمرار تعافي شهية المســتثمرين للمخاطرة من 
أثــر الصدمة التي أحدثها االســتفتاء البريطاني. وزاد ســعر 
الذهــب فــي المعامالت الفورية أكثر مــن 1 % ليبلغ أعلى 
مستوى في الجلسة عند 1336.20 دوالراً لألوقية «األونصة» 
وخالل التعامالت ســجل الذهب ارتفاعــاً 0.7 % ليصل إلى 

دوالراً وارتفع الذهب في العقود األميركية 1331.51 
اآلجلة 1 % ليبلغ أعلى 
مســتوى فــي الجلســة 
عنــد 1339 دوالراً.

بنغالور - رويترز

تواتــرت تقاريــر دولية تتحــدث عن قدرات دبــي في المجال 
المالــي، والتي تؤهلها الحتالل مكانة لندن كمركز مالي عالمي، 
وقدرتهــا على منافســة عدد من المدن اآلســيوية واألوروبية. 
وذكــر تقريــر نشــرته فوربــس أن دبــي ستســتفيد حتما من 
خســارة لندن. فقــد أعلن مركز دبــي المالــي العالمي، عزمه 
على اســتقطاب ألف مــن كبريات الشــركات المالية العالمية، 
بميزانيات أعضاء مجمعة تصل إلى 400 مليار دوالر، وإجمالي 
قوة عاملة تبلغ 50 ألف شخص. أما األمر اآلخر الذي تركز عليه 
دبــي فهــو مطارها، الذي تفوق على مطــار هيثرو لندن كأكثر 
المطــارات ازدحاما بالعالم. وفي نطاق رواد األعمال الوافدين، 
تفوقــت دبــي على لنــدن. ووفقا لبنك اتش اس بي ســي، فإن 
%87 من الوافدين (التواقين لتأسيس عمل في الخارج) قالوا إن 
ســنغافورة مكان جيد لتأسيس عمل، تلتها دبي %86، ثم هونغ 
كونــغ ولندن %85 لكل منهما. وقــال التقرير إن صعود المدن 
ســمة دائمة لالقتصــاد العالمي، وفوق كل ذلك فإن األســواق 
الناشــئة تتصاعد، واألهم من ذلك أن دبي تواصل صعودها في 
التصنيفات العالمية.  وذكر تقرير نشــرته مجلة يورو موني أن 
مدنــاً أوروبية من بينها باريس، ومدناً أخرى مثل دبي تســعى 

جاهدة في المستقبل النتزاع مكانة لندن كمركز 
03>مالي عالمي. 
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أعلن تجار أمس إن متوسط خام دبي على وكالة بالتس لرصد 
األســعار بلغ 46.256 دوالراً للبرميل خالل شهر يونيو الماضي 

مسجالً أعلى مستوى منذ أغسطس. 
وبلغ ســعر خام دبي في يونيو 46.256 دوالراً مقابل 44.269 
دوالراً فــي مايو بزيادة 1.987 % فيمابلغ ســعر خام 
عمــان في يونيــو 46.548 دوالراً مقابل 44.350 
دوالراً فــي مايو مرتفعــا2.198ً % فيما بلغ 
متوسط سعر الخامين في يونيو 46.402 
دوالراً مقابــل 44.31 دوالراً فــي مايو 
 %  2.092 بزيــادة 
يســتخدم  حيــث 
الشــرق  منتجــو 
تلــك  األوســط 
كأســاس  األســعار 
لتحديــد  شــهري 
البيــع  أســعار 
لخاماتهم. الرسمية 
سنغافورة - رويترز

أفاد تجار بأن شركة بترول اإلمارات الوطنية «إينوك» طرحت بنزين 
للبيع في الســوق الحاضرة السنغافورية أول من أمس للمرة األولى 
هذا العام. وباعت إينوك شحنة من البنزين 92 أوكتين لشركة فيتول 
أول مــن أمــس للتحميل من 21 إلى 25 يوليو بســعر 55.10 دوالراً 
للبرميــل لكنها لم تتداول أي شــحنات أمس. غير أن تجاراً يتوقعون 
زيادة نشاط الشركة في األسواق الفورية بعد أن حصلت على مواقع 

ولــم يتضح لمــاذا قررت للتخزين في ســنغافورة. 
المتعلقــة بالبنزين في إينوك توسيع أنشطتها 
تجارا قالوا إن الشركة هــذا الوقــت لكــن 
أماكن  لديهــا  للتخزيــن أحدثها في صــار 
وقال  تاجــر في ســنغافورة مرفأ سيباروك. 

«قــد يكون هناك ضغط غيــر مرتبــط بإينــوك 
لتوسيع نشاطها لكني شخصياً مــن مكتب دبي على إينوك 

أعتقد أن التوقيت سيء إذ إن هوامش المزج ليست كبيرة».
وعلــى الرغم من أن الفترة الممتدة مــن مايو إلى يوليو تمثل عادة 
موســم ذروة الطلب على البنزين قال بعض التجار إن فائض اإلنتاج 
وانخفــاض الواردات من أكبر بلد مســتورد للبنزين في آســيا وهي 
سنغافورة - رويترز إندونيسيا أثرا سلباً على السوق. 
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أكد تقريران دوليان أن دبي تنافس عددا من 
المدن األســيوية واألوروبية الحتالل مكانة 

لندن كمركز مالي عالمي.
وتساءل تقرير نشرته فوربس: هل تتقدم 
دبــي لتكون مركزا ماليا أفضل من أي وقت 
مضى، لو خســرت لندن بعضا مــن بريقها. 

وهو ما يبدو أمراً مرجحا؟ 
وتســاءلت فوربــس: بعد قــرار الخروج 
البريطانــي مــن االتحــاد األوروبــي، هــل 
ســتحافظ لندن على مكانتها؟ وإن خبا هذا 

الدور فمن الذي سيحل محلها؟
وأشــارت المجلة إلى أن هناك مدنا مثل 
هونــغ كونــغ، وبالطبع ســنغافورة، وهناك 
أيضا دبــي، بموقعها المركزي، وصالتها بكل 

من إفريقيا وآسيا.
وأجاب التقرير قائال: إن دبي ستســتفيد 
حتما من خسارة لندن. فقد اعلن مركز دبي 
المالــي العالمي، أنه عازم على اســتقطاب 
١٠٠٠ من كبريات الشركات المالية العالمية 
إلى دبي، بميزانيات أعضاء مجمعة تصل إلى 
٤٠٠ مليار دوالر، وإجمالي قوة عاملة تصل 
إلى ٥٠ ألف شــخص. أمــا األمر اآلخر الذي 
تركز عليــه دبي فهو مطارهــا، الذي تفوق 
علــى مطار هيثــرو لندن كأكثــر المطارات 
ازدحامــا فــي العالــم. والوجهــات المالية 

تجــذب رواد األعمال، الذين هم بحاجة إلى 
رأس المال والمعرفة بالقطاع البنكي.

وفي نطــاق رواد األعمال الوافدين، تفوقت 
دبي على لندن. ووفقا لبنك اتش اس بي سي، 
فــإن ٨٧٪ من الوافدين( التواقين لتأســيس 
عمل في الخارج) قالوا إن ســنغافورة مكان 

جيد لتأسيس عمل، تلتها دبي ٨٦٪، ثم هونغ 
كونغ ولندن ٨٥٪ لكل منهما.

وقــال التقرير: إن صعود المدن يبدو ســمة 
دائمــة لالقتصــاد العالمي، وهناك تتســابق 

فيمــا بينها. وفــوق كل ذلك فإن األســواق 
الناشــئة تتصاعد، واألهم مــن ذلك أن دبي 

تواصل صعودها في التصنيفات العالمية. 
وتابع تقرير فوربس إن لندن كانت بمثابة 
وجهة ماليــة بين الدول النامية واألســواق 
الناشــئة، وذلك بفضل قربهــا الجغرافي من 

إفريقيا والشــرق األوســط وآسيا، وروابطها 
التاريخيــة مــع تلــك المناطق مــن العالم. 
كمــا أن كثيرا مــن الشــركات ذات اإلدراج 
المــزدوج تختــار بورصة لندن. وتســتخدم 
كثير من الشــركات لندن مدخال إلى أوروبا، 
باعتبارها ســوقا أكثــر ودية مــن الواليات 

المتحــدة. أما وقــد زالت تأثيــرات صدمة 
االستفتاء على الخروج البريطاني من االتحاد 
األوروبــي، فإن هنــاك آراء متباينة حول ما 
ســيحدث إلنجلتــرا، أو بريطانيا العظمى أو 
اتفاقيات  المتحدة. ســتكون هناك  المملكة 
تجارية، وسيكون هناك إجماع على حدوث 
كســاد، رغم انه قد ال يكون سيئا بقدر بعض 

التوقعات.
وهنــاك إجماع أيضا يبدو انه اكثر تجذرا 
فــي الواقع، أال وهــو أن مكانة صناعة لندن 

المالية ستتضرر، وهذا يبدو حتميا. 
وهناك بنوك كبرى أخذت تتحدث بصوت 
عال عن نيتها نقل بعض عمليات لندن، وهو 
التمويــل أحد أكثر القطاعات تنظيما من أي 

بلد آخر.
كما أن شــركات الخدمات غالبا ما تبحث 
عن مالذ لتمكينها من هيكلة النسخ األخيرة 

من الصفقات إلى أفضل المزايا الضريبية.
وفي الســياق نفســه، قال تقرير نشــرته 
مجلة يورو موني إن مدناً أوروبية من بينها 
باريس ومدنا اخرى من بينها دبي ستســعى 
جاهدة في المســتقبل النتــزاع مكانة لندن 

كمركز مالي عالمي رائد. 
وحلت دبي في المركز ال١٣ في مؤشــر 
مراكــز المــال العالمية الذي نشــرته ِزد ين 
متقدمــة ٣ مراكــز عــن تصنيفهــا الســابق 
رقــم ١٨. الذي حلــت فيه فــي المركز ١٦ 
متقدمة على لكســمبورغ وشنغهاي وسدني 
ومونتريــال وبكين. وكانــت لندن تصدرت 

المؤشر.

شــهدت مدينــة أبوظبــي مؤخــراً تزايداً 
ملحوظاً في المساحات المكتبية أدي إلى 
تراجع جديــد إليجــارات المكاتب وذكر 
وسطاء أن نســبة التراجع تتراوح بين ٥٪ 
إلــي ٧٪، بينما رجح البعــض أن يتواصل 
تراجــع اإليجارات بنحــو ١٠٪ في الفترة 

المقبلة. 
وتنتشــر الفتات كبيرة علــى البنايات 
الجديدة والقديمة في مناطق عديدة في 
أبوظبي بعبارة «مكاتــب لإليجار» عكس 
العامين الماضيين، كما دخلت مســاحات 
كبيــرة مــن المكاتب إلي ســوق أبوظبي 
العقاري، تتركز في المنطقة الواقعة بجوار 
إيجارات  وتتراجع  الكورنيش.  مستشــفي 
المكاتب بشــكل بطيء، ويشــمل تراجع 
اإليجــارات المكاتب الصغيــرة التي تقع 
داخــل جزيــرة أبوظبي ويصل متوســط 
إيجار المتر المربــع فيها إلى ٨٠٠ درهم 
وكذلك المكاتب ذات المساحات الكبيرة 
التــي تقع فــي أبوظبي وجزيرتــي الريم 
والماريــا التي وصل متوســط إيجار المتر 

المربع فيها إلى ١١٥٠ درهما. 

وقال عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس 
ادارة شــركة منابع للوساطة العقارية في 
أبوظبــي إن المعــروض من المســاحات 
المكتبية فــي أبوظبي يتزايــد منذ بداية 
العام الجاري خاصة مع طرح أبراج مكتبية 
جديــدة منها أبــراج ســرايا الواقعة على 

كورنيش أبوظبي وبرج أداكس في جزيرة 
الريم وعدة أبراج في منطقة كابيتال سنتر 
بجــوار مركز أبوظبــي الوطني للمعارض. 
وأوضح أن إيجارات المكاتب في أبوظبي 
ظلت مستقرة إلى حد ما خالل عام ٢٠١٥، 
ولم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً وعادت الفتات 
مكاتب لإليجار لكن بشكل ليس كبيرا، إال 
أنه مع بداية الربع األول من العام الجاري 
زادت المســاحات المكتبية بشــكل كبير 
وتراجع الطلب على المساحات المكتبية. 
ويقــول الشــيباني»اإليجارات ســتتراجع 
خالل الفتــرة المقبلة لكن هــذا التراجع 

يتصف بالبطء الشديد«.
ويتوقع الشــيباني أن يؤدي المعروض 
الكبير في المساحات المكتبية إلي تراجع 
جديد في إيجاراتها مشــيرا إلى أن نســبة 
التراجع ســتكون محــدودة وتتراوح بين 

٥٪ إلى ١٠٪.

وأكد أحمد حســن مسؤول شركة الزعيم 
لإلستشــارات والوســاطة العقارية وجود 
تراجــع فــي إيجــارات أبوظبــي ســواء 
إيجارات المكاتب أو المساكن مشيرا إلى 
أن التراجع يظهر بشكل أكبر في المكاتب 
حيــث دخلت الســوق مســاحات مكتبية 

كبيرة خالل الشهور القليلة الماضية.
ودعا أحمد حسن المالك إلى التجاوب 
مع األوضــاع الجديــدة لســوق أبوظبي 
العقاري مشيرا إلى أن هناك مالكا مازالوا 
مصرين على عدم تأجير مكاتبهم بأســعار 
الســوق، وفي الوقت نفســه هناك مالك 
كثيرون بدأوا يتفهمون حاليا وضع السوق، 
وبالطبع، هناك استثناءات، حيث إن مالك 
المباني المكتبية التي تتميز بموقع متميز 
مازالــوا مصرين على تأجيرهــا بإيجارات 
أعلــى لكــن بصفة عامــة غالبيــة المالك 

يؤجرون اليوم مكاتبهم بإيجارات أقل من 
العام الماضي.

وذكــر أن التراجــع الحالي فــي إيجارات 
المكاتــب يتصــف بالبــطء والمحدودية 
حيث تتراوح نســبة التراجع بين ٥٪ إلى 
٧٪ لمكاتب في مناطق محددة وليســت 
كل مناطق أبوظبي لكــن من المتوقع أن 
يستمر هذا التراجع البطئ ويتزايد بشكل 

أكبر خالل الشهرين المقبلين.
وأوضح أحمد حســن أن أحد األسباب 
الرئيســية وراء تراجع إيجــارات مكاتب 
أبوظبي يتمثل في اســتمرار ضخ معروض 
كبيــر من المســاحات المكتبية منذ بداية 
العــام الجــاري، خاصة مع دخــول أبراج 
كثيــرة تقــع علــى الكورنيــش للســوق 
العقاري، إضافة إلى عدة أبراج جديدة في 

منطقة كابيتال ســنتر الواقعة بجوار مركز 
أبوظبــي الوطني للمعارض والتي تحتضن 
اليــوم أبراجا مكتبيــة بالكامل مثل البرج 
الدولــي، كمــا تتواجد في جزيــرة الريم 
أبراج جديدة دخلت السوق أو على وشك 
الدخول مثل برج أداكس للمكاتب، كما أن 
األبراج المكتبية القديمة في أبوظبي فيها 
شــواغر كثيرة واليكاد يخلــو برج مكتبي 

جديد من مساحات شاغرة.
تتراجــع  أن  حســن  أحمــد  ويتوقــع 
إيجــارات المكاتب خــالل النصف الثاني 
مــن العام الجاري مشــيرا إلى أن نســبة 
التراجع ستتراوح بين ٥٪ إلى ١٥٪، ويؤكد 
على وجود مالك يخفضون حاليا إيجارات 
مكاتبهــم بنســب جيدة تصــل إلى ١٠٪، 
كمــا أن هنــاك مالكا أبــدوا مرونة كبيرة 
فــي تحصيل القيمــة اإليجارية الســنوية 

لمكاتبهم.

ويــري طاهــر رضا مديــر شــركة أفاندا 
للوساطة العقارية في أبوظبي أن التراجع 
في إيجارات المكاتب سيســتمر وبشــكل 
أكبر مقارنة بإيجارات المساكن، الفتا إلى 
أن الســبب في ذلك هــو تزايد المعروض 
زادت  وحاليــا  يوميــا،  المكاتــب  مــن 
الشــاغرة في غالبية  المكتبية  المساحات 

االبراج المكتبية في أبوظبي.
ولفت إلى أن إيجــار المتر المربع في 
غالبيــة االبراج الجديــدة أو التي تقع في 
مناطــق متميزة مثل الكورنيش أو جزيرة 
الريم يتراوح حاليا بين ١١٥٠ درهما إلى 
١٣٠٠ درهــم، مقارنــة بأكثــر من ١٥٠٠ 
درهم للعــام الماضي، ومــن المتوقع أن 
تســتمر إيجارات المكاتــب بجميع فئاتها 
في التراجع خالل النصف الثاني من العام 

الجاري خاصة مع تراجع الطلب.

قال تقرير نشرته بلومبيرغ إن دبي أخذت 
تركز على مشاريع البنية التحتية في غمرة 
انخفاض أســعار النفــط العالمية، رغم أن 
المدينــة أقــل اعتمادا عليه مــن كثير من 

جاراتها.
وأضافت الوكالــة اإلخبارية االقتصادية 

إن دبــي تعتبــر وجهــة للتجــارة والنقل 
ووجهــة ماليــة عالميــة. وتابعــت: فــي 
هــذا اإلطــار، فإن دبــي تراهــن على أن 
االســتثمارات فــي النقــل كفيلــة بتحفيز 
اإلمــارة. وتتوقع أن تســتقطب  اقتصــاد 
عروضا في غضون ثمانية أشــهر لمشاريع 
طــرق بقيمــة تناهز ٤ مليــارات درهم ( 
١٫١ مليــار دوالر)، كجزء من خطة أوســع 

لتحديث شــبكة ربــط المدينــة، كما ذكر 
مطر الطاير رئيــس مجلس اإلدارة المدير 
التنفيــذي لهيئة الطرق والمواصالت بدبي 
في مقابلة أخيرة.مضيفا أن ثمة مشــاريع 
كثيــرة تم إيقافها فــي دول مجاورة. وأن 
االستثمار في البنية التحتية أحد السياسات 
التي انتهجتها دبي لتوجيه دفة اقتصادها.

وفيمــا يخــص التمويل قــال الطاير إن 

المقاولين تقدموا بعروض لتمويل مشروع 
المتــرو، وأن الهيئة ســتقرر فــي غضون 
ستة أشــهر كيفية تمويله. وتتوقع المضي 
فــي العمــل وفق المخطــط حتى في ظل 
الظــروف الجديــدة. وفي ســبيل تمويل 
تحديث شــبكة النقل، فــإن الهيئة تدرس 
ما إذا كانت ســتزيد تعرفــة الطرق خالل 

ثالث سنوات.

■ مركز دبي المالي يسعى إلى استقطاب المزيد من الشركات العالمية لتعزيز مكانة اإلمارة  |  البيان

■ تراجع محدود إليجارات المكاتب في أبوظبي  |  البيان

■ أحمد حسن ■ طاهر رضا■ عبد الرحمن الشيباني

وفقاً لتقارير شــركات الوساطة العقارية فإن إيجارات المكاتب في 
المناطق الرئيســية والثانوية تراجعت خالل الربع األول من العام 
الجاري، وبلغ متوســط إيجار المتر المربع في المناطق الرئيســية 
ذات المســاحات الكبيــرة مابين 1200 درهم إلــى 1150 درهما، 
ووصل المتوســط في المناطق الثانوية للمكاتب ذات المســاحات 

الصغيرة ما بين 900 درهم إلى 800 درهم للمتر المربع.

روباريــل  راؤول  قــال 
المدير المســاعد ل«اوبن 
يــوروب» إن أيــة مدينة 
بديلــة ال بــد أن تتمتــع 
بنمــط معيشــي جــذاب 
إلقناع الخريجين باالنتقال 
من لندن، مضيفا أن لندن 
من  كبيــرا  عــددا  تمتلك 
جامعات  مــن  الخريجين 
راقيــة درســوا التمويــل 
والسياســة  واالقتصــاد، 
والتجــارة ويبحثــون عن 
العمل في المدينة وال بد 
للمدن االخــرى أن تعول 

على انتقال األشخاص.
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أعلــن البنك اإلســالمي للتنمية أمس أن 
وكالة «فيتش» العالمية أكدت اســتمرار 
محافظــة البنــك على أعلــى التصنيفات 
االئتمانية A.A.A «ايه.ايه.ايه» مع نظرة 
مســتقبلية مســتقرة وذلك للعام العاشر 

على التوالي.
وذكر البنــك في بيان له أن وكالة فيتش 
أكدت أيضا حصول شــهادات االستئمان 
الصــادرة عن البنك على تصنيفه الممتاز 
نفســه - ايه.ايه.ايه - وذلك في تقريرها 

الصادر في ٢٣ من يونيو الماضي.
وأشــارت الوكالة الى أن «رأسمال البنك 
يعتبر األقوى ضمن الرساميل األخرى في 

عالم بنوك التنمية متعددة األطراف».
وأوضــح البيــان ان هذا التقييــم الرفيع 
يعكــس المكانة المهمة التــي يتمتع بها 
البنــك اإلســالمي للتنمية، خاصــة فيما 
يتصــل برأســماله القــوي ومســتويات 
ســيولته العالية وتنوع محفظته بشــكل 
جيد بالمقارنة مع بنوك التنمية متعددة 

األطراف األخرى.
وأشــار الــى أنه يعد أحد بنــوك التنمية 
متعددة األطراف األعلى تصنيفا، كما هو 

األعلى تصنيفا في العالم اإلسالمي.
وأوضح أن تصنيف - ايه.ايه.ايه - سيعزز 
القــدرة الماليــة للبنك من أجــل الوفاء 

بالتزاماته التنموية والقيام بدور رائد في 
تطوير الصناعة المالية اإلسالمية.

يذكــر أن البنــك اإلســالمي للتنمية هو 
بنــك تنمــوي متعــدد األطراف أنشــئ 
فــي عــام ١٩٧٥ بهــدف تعزيــز التنمية 
االقتصادية والتقدم االجتماعي لشــعوب 
الــدول األعضاء والمجتمعات المســلمة 
فــي الدول غيــر األعضاء وفقــا لمبادئ 
جدة - وام  الشريعة اإلسالمية. 

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن 
مجلس إدارتها قرر رفع عمولة شراء وبيع 
األســهم من (٠٫٠٠١٢٠) أو (٠٫١٢٠٪) أي 
نحو (١٢) نقطة أســاس، وهو ما يســاوي 
١٢ رياال لكل عشــرة آالف ريال من قيمة 
الصفقــة إلى (٠٫٠٠١٥٥) أو (٠٫١٥٥٪) أي 
نحو (١٥٫٥) نقطة أســاس، وهو ما يساوي 
١٥٫٥ ريــاال لــكل عشــرة آالف ريال من 

قيمة الصفقة.
وتضمن قــرار المجلس إلغاء الحد األدنى 
للعمولة ألي أمر منفذ في السوق المالية 
يســاوي أو يقل قيمته عن مبلغ ١٠ آالف 
ريال. وســيتم العمل بموجب هذا القرار 

ابتــداًء من يــوم األحــد ١٢/ ١٠/ ١٤٣٧هـ 
الموافق ١٧/ ٧/ ٢٠١٦م.

وحسب «تداول» يجوز للشخص المرخص 
لــه االتفــاق مــع عمالئــه علــى تحصيل 
عمولــة أقل من النســبة المحــددة أعاله 
باالتفــاق بينهم (خصم العمولة)، على أن 
يتم االتفاق على الخصم مســبقاً وتوثيقه، 
وترصد جميع الخصومات المحســومة في 
كشــف خاص يعد لهذا الغرض، ولكن كان 
هنــاك حد أدنــى (٠٫٠٠١٢٠) وهو ما تم 

إلغاؤه.
وذكرت الهيئــة أنها أخذت فــي االعتبار 
عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل 

المالــي لعمليــات إيداع ونقل وتســجيل 
وتسوية ومقاصة األوراق المالية المتداولة 
في الســوق الماليــة الذي ســيتم إقراره 
من الهيئة لصالح شــركة الســوق المالية 
الســعودية (تــداول)، كجزء مــن المقابل 

المالي المعدل.
وأفادت الهيئة أيضــاً أن جزءاً من عمولة 
برنامج  تداول األســهم ســيخصص لدعم 
للتوعية والثقافة االستثمارية  وطني دائم 
يجــري العمــل علــى تأسيســه، والــذي 
يســتهدف رفع الثقافة المالية واالدخارية 
وأصحــاب  للمتعامليــن  واالســتثمارية 
الرياض – البيان المصالح.  

منــذ إطالق مبادرة دبــي عاصمة لالقتصاد 
اإلســالمي في ينايــر ٢٠١٣، عزمت اإلمارة 
أن تأخــذ على عاتقها ريادة ســوق الحالل 
الذي يقــدر حجمه عالمياً بـــ ٢٫٣ تريليون 
دوالر، وبهــدف أن تكون دبــي المرجعية 
األولى عالمياً لإلشــراف على تطبيق أفضل 

الممارسات في مجال اعتماد الحالل. 
وفي مايــو الماضي، وبمبــادرة جديدة 
من هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس 
(مواصفات)، قامت عشــر دول بالمصادقة 
رسمياً على تأسيس «منتدى هيئات اعتماد 
الحــالل» في دبي، وذلك انطالقاً من أهمية 
التقييــس فــي دعــم االقتصاد اإلســالمي 
ومســاهمته فــي تعزيز الســالمة والصحة 
العامــة والحــد مــن المخاطــر واالرتقــاء 
والخدمات  للمنتجــات  الجــودة  بمعاييــر 
المقدمــة في هــذا القطــاع، خصوصا وأن 
األســواق الدولية في حاجة ماسة لمنظومة 
متكاملــة للمواصفات القياســية الحالل في 
ظل التقارير التي تشــير إلى تنامي اإلقبال 

على المنتجات الحالل إقليمياً وعالمياً.

وبحسب دراسات حديثة تصل قيمة تجارة 
األغذيــة الحالل في ســوق الحالل العالمي 
٥٤٧ مليــار دوالر ســنوياً، فــي حيــن من 
المتوقــع أن تــزداد واردات دول الخليــج 
مــن األغذية الحالل لتصل قيمتها إلى ٥٣٫١ 

مليار دوالر بحلول ٢٠٢٠.
وقــد وقــع االتفاقية في الدول العشــر 

ممثلــو هيئــات الرقابــة واالعتمــاد فــي 
اإلمــارات والســعودية ومصــر والســلطة 
الفلسطينية وباكســتان والواليات المتحدة 

وبريطانيا وأســتراليا ونيوزيلندا وإســبانيا، 
وذلك خالل احتفال بحضور معالي الدكتور 
راشــد أحمد بــن فهد وزيــر الدولة رئيس 

مجلــس إدارة هيئة اإلمــارات للمواصفات 
والمقاييــس «مواصفــات» ونخبة من كبار 
المسؤولين في اإلمارات والجهات المعنية 
بقطاع اعتماد الحالل واالقتصاد اإلســالمي 

محلياً وعالمياً. 

ومــا إن تم اإلعالن عــن المنتدى حتى تم 
تشــكيل فريق عمل إلعداد النظام األساسي 
والهيــكل التنظيمــي للمنتدى الــذي اختار 
دولة اإلمــارات الســتضافته، وذلك تقديراً 
لجهــود الدولــة فــي دفع مســيرة صناعة 
الحــالل على مســتوى العالــم، واهتمامها 

الكبير بتطوير االقتصاد اإلسالمي.
وفي تعليق له عقب إطالق المبادرة، أكد 
القرقاوي،وزيرشؤون  معالي محمد عبدالله 
مجلس الوزراء والمســتقبل، رئيس مجلس 
إدارة مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي 
أن الرعاية المباشرة من قبل صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبــي، وتوجيهاته الحكيمــة، كان لها الدور 
الكبير في إيصال مسيرتنا االقتصادية بشكل 
عام ومسيرة االقتصاد اإلسالمي بشكل خاص 
إلــى العالمية بقوة وثبــات، لتكون نموذجاً 
عــادًال للتنمية التي نســعى إليهــا. وأضاف 
أن هذه المبادرة ترســي اليوم قاعدة هامة 
وموحدة حول مفهوم الحالل وآليات إنتاجه 
بحيث يمكن البناء عليها لتتوســع باستمرار 

وتشمل المزيد من الدول. 

وأشــار إلى أن كل منظومة اقتصادية تحتاج 
إلــى هيكلية واضحة، وثقافة جلية، ومعايير 
متفــق عليها، ومرجعيــات موحدة، موضحاً 
أن اتفاقية تأســيس المنتدى الدولي لهيئات 
اعتماد الحالل، تعد من المبادرات األساسية 
والمفصليــة في مســيرة تطويــر االقتصاد 

اإلســالمي وتنظيم قطاعاته وتشكيل هيئاته 
ومرجعياتــه المحليــة والدوليــة العتمــاد 
المواصفات بآلية متفق عليها من قبل الدول 

المشاركة. 
وتوقــع القرقاوي أن يصل عــدد الدول 
في المنتــدى إلى ٣٠ وذلــك بحلول موعد 
انعقاد الجمعيــة العمومية للمنتدى المقرر 
اكتوبــر المقبل في دبي. وأضاف معاليه أنه 
منذ إطــالق مبادرة دبــي عاصمة االقتصاد 
اإلســالمي، وكافــة الجهــود تدفــع باتجاه 
تشكيل هيئة شــرعية دولية، لها صالحيات 
بمنــح التراخيــص لهيئات الحــالل، بحيث 
تصبح هذه الهيئات قادرة على أداء وظيفتها 
برعاية قطاع الحــالل وتحفيز عوامل النمو 
واالستدامة فيه. وقد سبق لدبي واإلمارات 
أن أسســت لمثل هذا اإلنجــاز عبر العديد 
من المبادرات التــي لوالها لما حققنا هذا 
النجاح في مسيرة عولمة االقتصاد اإلسالمي 

وتوحيد مرجعياته ومعاييره. 

واصلت المحافظ االستثمارية التابعة للبنوك 
الخــروج من أســواق المــال المحلية، وبلغ 
صافي قيمــة مبيعاتها خالل ١٢ شــهراً نحو 
مليار درهم مما ســاهم في تراجع أســعار 
غالبية األســهم إلى مســتويات مغرية، لكن 
ذلك لم يشــكل حافزاً لعودة هذه المحافظ 

إلى قاعات التداول مخافة تكبد الخسائر.
الرســمية  وبحســب أحدث اإلحصائيات 
فقــد انخفضت قيمــة اســتثمارات محافظ 
البنوك في األسهم من ١٣٫٨ مليار درهم في 
مايــو من عام ٢٠١٥ إلــى ١٢٫٨ مليار درهم 

في نهاية الشهر نفسه من العام الجاري.
وخالل الشــهور األربعة األولى من العام 
الجــاري بلغ صافي مبيعــات محافظ البنوك 
في األسهم ٧٠٠ مليون درهم، أي ما يساوي 
٤٦٫٦٪ مــن إجمالي صافــي المبيعات التي 
نفذتهــا طيلة العــام ٢٠١٥ والتي بلغت ١٫٥ 

مليار درهم.
ووفقــاً إلحصائيــات مصــرف اإلمــارات 
المركزي فإن عمليــة خروج محافظ البنوك 
من األســواق المالية بــدأت مع مطلع العام 
الماضــي، حيث بلغت في شــهر مايو ٢٠١٥ 
نحــو ١٣٫٨ مليار درهم. واســتمرت عملية 
البيع حتى انخفضت قيمة اســتثماراتها إلى 

١٣٫٧ مليار درهم في شــهر يونيو من العام 
ذاته، وتراجعت في الشــهر الــذي يليه إلى 
١٣٫٦ مليــار درهم، ووصلت في أغســطس 

إلى ١٣٫٢ مليار درهم، واســتمر األداء على 
النهج نفســه حتى نهاية العام الماضي. وهو 

أدنى مستوى تصله منذ أكثر من عامين 

وفي بدايــة العام الجــاري انخفض إجمالي 
اســتثمارات محافظ البنوك إلى ١٢٫٥ مليار 
درهــم قبــل أن تعــود لالرتفاع في شــهر 
فبرايــر إلى ١٣٫٥ مليار درهم، لكنها أخذت 
باالنخفاض مجدداً في شهر مارس إلى ١٢٫٨ 
مليــار درهم، وثبتت عند الرقم نفســه في 
شــهري أبريــل ومايــو بحســب إحصائيات 

المصرف المركزي. 
وأرجــع خبيران ماليان اســتمرار محافظ 
البنــوك بتقليــص اســتثماراتها في أســواق 
األســهم إلى حالــة التذبذب التي شــهدتها 
األســهم خــالل الفتــرة الماضيــة والتراجع 
الكبير المســجل في أسعار النفط، لكن ذلك 
ال يعفــي هذه المحافظ مــن القيام بدورها 
في دعم األســواق واستغالل فرصة انخفاض 
األســعار إلى هذه المستويات، مؤكدين أن 

تواصل خروج محافظ البنوك من األســواق 
يعكــس وجهة نظــر إداراتها وليــس البنوك 

التابعة لها في أغلب األحيان.
وأضــاف أن حالــة الخــوف والحذر التي 
تســيطر على القــرار االســتثماري للقائمين 
علــى هــذه المحافظ أســهمت فــي تحكم 
األجانــب فــي توجهات األســواق من خالل 
سيولة شــحيحة، وذلك باإلضافة إلى ارتفاع 
وتيــرة المضاربات اليوميــة على نحو مبالغ 

فيه.

وقــال الخبيــر المالــي رامي خريســات إن 
اســتمرار عمليــات البيع للمحافــظ التابعة 
للبنوك خالل الفترة الماضية أدى إلى زيادة 
وتيرة انخفاض شــريحة كبيرة من األســهم 
إلى مستويات مبالغ فيها وال يمكن تبريرها 

فــي كل األحــوال، مؤكداً ســيطرة حالة من 
الحساســية المفرطة على قرارات عدد كبير 
مــن هذه المحافظ تدفعهــم غالباً إما للبيع 
أو االكتفاء بالمراقبة لما يجري في األسواق 
المالية، وبذلك فإن القرارات التي يتخذونها 
تعكــس وجهة نظر واجتهاد شــخصي وليس 

بالضرورة نتيجة توجه من مؤسساتهم.
وتابــع: يعلــم الجميع أن هنــاك العديد 
مــن العوامل التــي أثرت ســلباً على حركة 
التعامالت في األسواق المالية المحلية ومنها 
انخفاض أسعار النفط خاصة في ظل ارتفاع 
معدل ارتباط أســواقنا مع حركة البترول إال 
أن ذلك ال يبرر تواصل التراجع في األســعار 
إلى هذه المستويات التي نراها هذه األيام، 
مشيراً إلى أن استمرار سياسة خروج محافظ 
البنــوك عمق مــن االنخفاض في األســعار 
وتــرك األســواق لألجانــب يتحكمــون في 

توجيه حركتها وفقاً لما يخدم مصالحهم.

مــن جانبه قــال الخبير المالي هشــام عامر 
إن االنخفــاض الذي شــهدته أســواق المال 
المحليــة كان مبالغــاً فيــه، وذلــك نتيجــة 
الخروج المتواصــل للمحافظ الوطنية ومنها 
المحافــظ التابعــة للبنوك، مشــيراً إلى أن 
هــذه المحافظ بإمكانها تحقيق عوائد كبيرة 
بعد الفرص التي خلقها تراجع أسعار غالبية 
األســهم إلى أدنى مســتوياتها منذ أكثر من 
عامين من جهة وتقديم الدعم لألسواق من 

جهة أخرى.
وأكد عمار أن النتائج المالية المالية التي 
أعلنــت عنها شــريحة كبيرة من الشــركات 
كانــت جيدة خــالل الربع األول مــن العام 
الجاري، ومن المتوقع أن تكون على الوتيرة 
نفسها في الربع الثاني مما يعني أن العوائد 
مضمونة لمن يدخل األســواق على أســاس 

استثماري وليس بهدف المضاربة.

■ نمو مضطرد لقطاع األغذية الحالل عالمياً  |  ا ب

■ التوجهات البيعية لمحافظ البنوك مارست ضغطاً على األسهم المحلية  |  البيان

■ هشام عامر■ رامي خريسات

تم تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل من قبل دولة اإلمارات 
لبناء الثقة في المنتجات الحاصلة على شهادات الحالل والحاملة لعالمة 
الحالل في دول العالم. وســيعمل أعضاء المنتدى على تحديد المعايير 
الالزمة لبناء منظومة الحالل وضمان تجانسها ووضع وإدارة نظام خاص 
لالعتراف المتبادل بين أجهزة االعتماد الدولية من شأنه تسهيل التجارة 
الحالل في الدول المعنية وعلى المســتوى العالمي. وســيعزز المنتدى 
الدور الحيوي المهم الذي تقوم به هذه الهيئات ويرفع ثقة المســتهلك 
المســلم باألغذية والمنتجات الحالل من خــالل ضمان تطبيق متجانس 
للمواصفات القياسية بين جميع الدول وفق آليات موحدة تضمن كفاءة 

هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحالل.

خريســات  رامــي  طالــب 
المحافــظ  بضــرورة عــودة 
التابعة للبنوك إلى األســواق 
بقــوة وأخذ زمــام المبادرة 
إلى  األســعار  تراجــع  بعــد 
المغرية  المســتويات  هــذه 
إن حدوث  قائالً  لالســتثمار، 
مثل هذه العودة ســينعكس 
بآثاره اإليجابية على األسعار 
وقبل ذلــك علــى معنويات 
المســتثمرين بشــكل عــام، 
وذلك فضالً عن العوائد التي 

ستحققها المحافظ.
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أطلقــت شــركة ألكاتيــل أخيــراً عائلــة 
 IDOL «الهواتف الذكية الفاخرة «أيدول
4 في منطقة الشــرق األوسط، وذلك بعد 
النجاح الكبير للهاتف IDOL 3 الذي كان 
أول هاتــف ذكــي يمكن اســتخدامه بأي 
اتجــاه. وقال نعمان دّرانــي، المدير العام 
لشــركة ألكاتيل في الشرق األوسط: «مع 
إطالق عائلة»أيدول 4«في منطقة الشرق 
األوســط، فإننــا نثبت من جديــد التزامنا 
بنشــر االبتــكارات ووضعها فــي متناول 
غالبية الناس، من أجــل خدمة زبائننا في 
المنطقة. لقد كان أداؤنا في النصف األول 
من العام 2016 طيباً للغاية، حيث توسعنا 

إلى أســواق جديدة وأطلقنــا العديد من 
األجهــزة الفائزة بالجوائــز. ونحن نتطلع 
إلى بداية إيجابية للربع الثالث مع إطالق 
و»أيدول   ،»4 المنتظرين»أيدول  الهاتفين 

4 إس«.
وأضاف:»تمتاز عائلــة «أيدول 4» بابتكار 
 Boom جديــد هو الزّر متعــدد الوظائف
Key والــذي يرتقــي بتجربة االســتخدام 

والوسائط المتعددة. 
كما أّن علبة الهاتف «أيدول 4 إس» يمكن 
تحويلهــا إلى نظارات واقــع افتراضي، ما 
يسمح للمستخدمين باختبار هذه التجربة 
الجديدة الصاعدة«.  دبي- البيان

طرحت كانون الشــرق األوســط األسبوع 
الماضي عدسة CJ20ex7.8B، وهي عدسة 
 4K زوم محمولة بنســق 3/ 2 بوصة ودقة
لكاميرات البّث المحترف، مع نسبة تزويم 
20× ومجال طــول بؤري يتراوح من 7.8 
ملم إلى 156 ملم. وتتمّيز العدســة ببدن 
مدمج وخفيف الوزن يكســبها قدرة نقل 
رائعة تلبي احتياجات قطاع البّث، ويسهل 
نقلها واستخدامها عند حملها على الكتف.
وكانــت كانون قد عرضت هذه العدســة 
كنمــوذج فــي معــرض IBC 2015 فــي 
مســتخدمها  تعطــي  وهــي  أمســتردام، 
القدرة على التقــاط فيديو عالي الوضوح 

والتأثيــر بدقــة 4K لتطبيقــات مختلفة، 
الرياضية وتغطية األخبار،  الفعاليات  منها 
فضالً علــى األفالم الوثائقية والتصوير في 
للمسلسالت  والداخلية  الخارجية  المواقع 
الدرامية. وتنضّم هذه العدســة الجديدة 
عدســة  إلــى  االســتعماالت  متعــددة 
CJ12ex4.3B، وهي عدسة زوم محمولة 
بنســق 3/ 2 بوصــة ودقة 4K مــع الطول 

البؤري األوسع في العالم.
وبفضل خبرة كانون العريقة في تكنولوجيا 
 CJ20ex7.8B البصريات المتقدمة، تحّقق
أداء عالي المســتوى، مما يجعلها عدســة 
ممتــازة لالســتعمال مع كاميــرات البّث 

بدقــة 4K. فمــن خــالل منح العدســات 
أفضــّل وضعية ممكنة وتركيب المكّونات 
بدقــة بالغــة، تتمكّــن CJ20ex7.8B من 
 4K التقاط صــور عالية الجــودة بوضوح
من وســط مجــال الصورة حتــى أطرافه. 
وتمنح العدســة أيضاً ألوانــاً ممتازة، مما 
يخــول المحترفين التقــاط فيديو بوضوح 

عاٍل جداً.
وتضّم عدســة CJ20ex7.8B ممّدد مدى 
×2 مدمجاً يمنــح أداًء بصرياً ممتازاً حّتى 
عند أبعد مدى للطول البؤري (312 ملم)، 
وهذا يؤمن دعماً كبيراً عند االستعمال مع 
دبي- البيان  .4K كاميرات البّث بدقة

أظهــرت دراســة حديثــة لشــركة أبحاث 
الســوق «جي إف كيه» GfK، التي تتخذ 
من اإلمــارات مقــراً لها، ارتفــاع مبيعات 
شاشــات 4K مــن 200 ألف وحــدة، إلى 
مليون وحدة، ما بين عامي 2014 و2015، 
ويتوقع زيادة هذه النســبة إلى 3 ماليين 
خــالل عــام 2017. ومــن ناحيــة القيمة، 
فنســبة النمــو المتوقع ســوف تصل إلى 
حوالــي 650 % خالل عــام 2017، ليرتفع 
معــدل المبيعات مــن 400 مليون دوالر، 
إلى أكثر من ثالثة مليارات دوالر، وأضاف 
 ،4K التقرير أن شاشات التلفزيون من فئة
أســهمت في دفع عجلة صناعة شاشــات 
التلفزيــون في منطقة الشــرق األوســط 

وأفريقيا. 

وأّكــد ماثيو ماثاي المدير العام لالتصاالت 
التســويقية في سوني الشرق األوسط، في 
تصريحات خاصة للبيــان االقتصادي، نمو 
مبيعات شاشــات تلفزيون 4K من سوني 
في اإلمارات، بمعدل ســتة أضعاف خالل 
عامــي 2014 و2015، مســجًال نمواً يناهز 
153 % مــن حيث القيمة. وأضاف: «نحن 
نتوقع استمرار نمو سوق شاشات تلفزيون 
4K خــالل األعوام المقبلة. ويتجه ســوق 

شاشــات 4K العالمي في رحلة من النمو 
المتواصل، ما ينعكس على أداء السوق في 
منطقة الشــرق األوســط، محققاً معدالت 
نمــو ملحوظة. ونســتهدف زيــادة حجم 
مبيعات شاشات 4K في اإلمارات، سينمو 
بنســبة 28 % خالل العــام الجاري، لتصل 

إلى 138 ألف وحدة».
وفي هذا السياق، يتوقع تجار التجزئة، 
نمواً كبيراً في مبيعات شاشات التلفزيون 
خــالل عام 2016، ويعــزي ذلك إلى عدة 
عوامل رئيســة، أهمها البطوالت الرياضية 
الكبــرى، مثــل األلعــاب األولمبيــة في 
البرازيل وكأس أوروبا وغيرها. وكل هذه 
األحداث الرياضة المهمة، تّشــجع األفراد 
على شراء شاشات تلفزيونية ذات تقنيات 
مشاهدة عالية، لالستمتاع بتلك األحداث. 

وتوقع ماثاي، أن تسهم شاشات التلفزيون 
من فئة 4K بشــكل مســتدام في النهوض 
بصناعــة التلفزيــون، مؤكــداً زيــادة في 
نســبة الطلب علــى شاشــات تلفزيزيون 

«4K HDR»- تقنيــة التصويــر بالمــدى 
الديناميكــي العالي، والصورة عالية الدقة. 
وثقتــه بــأن أجهــزة التلفــاز ذات تقنية 
التصويــر بالمــدى الديناميكــي العالــي، 
ســتعزز بدورهــا في زيادة نمو شاشــات 

.4K التلفزيون من فئة
وأضــاف: «تواصل ســوني التركيز على 
شاشــات التلفزيون من فئة 4K، وشاشات 
التلفزيــون الكبيرة، والجديــر بالذكر، أنه 
تم توظيف ســّتة نماذج جديــدة ألجهزة 
التلفزيــون «4K HDR» فــي شــهر مايو 

الماضي، ما أســهم في إعادة تعريف هذه 
الفئــة ذات النمو المتســارع. ويشــار إلى 
أن تلك األجهزة، ســتوّفر تجارب مشاَهدة 
ــنة، بفضــل التقنيات الفريــدة التي  محسَّ
تتميز بها ســوني، ومن خالل هذه التقنية 
االستثنائية، وتطبيق وظائف نظام التشغيل، 
فإن أجهزة تلفاز «4K HDR» من سوني،، 

ستمثل مستقبل أجهزة التلفزيون».

وحول قدرة شاشــات التلفزيون المنافسة 

فــي ظل النمو المتزايــد ألجهزة المحمول 
الذكية، قــال ماثاي: «لقد ســاهم الطلب 
المتزايــد على أجهزة المحمول الذكية، في 
تغييــر عادات المشــاهدة التلفزيونية، ما 
أدى إلى انخفاض ســاعات المشــاهدة، ال 
ســيما أّن المحتــوى يتم مشــاهدته عبر 
أجهزة المحمول الذكية أكثر من التلفزيون. 
ورغــم ذلــك، فإنــه ال توجد منافســة ما 
بيــن التلفزيون واألجهزة الذكية، حيث إن 
كل طرف يقــدم تجارب مختلفــة، ويلبي 
االحتياجات المتنوعة للمشاهد، خاصة أن 
الوظيفة األساســية لألجهزة الذكية، تتمثل 
فــي التواصــل بين األفراد، ثــم يوفر ميزة 
التســلية والترفية في بعــض األوقات، في 
حين أن شاشــات التلفزيــون الكبيرة من 
فئة 4K، توفر للمشــاهد تجارب مشاهدة 

ال مثيل لها».
وأضــاف: «ليــس ثمــة تنافــس مــا 
بيــن أجهــزة المحمول الذكيــة وأجهزة 
التلفزيون، فهما يكمالن بعضهما البعض، 
فكالهما يعالجــان االحتياجات المتنوعة 
اســتخداماتهم  طــرق  للعمالء، حســب 

المختلفة. مضيفاً: «في هذا السياق، فإننا 
نؤمن بالنتائج والمخرجات التي أسفرت 
عنهــا الدراســات الحديثة التــي نفذتها 
شركة ديلويت، والتي أثبتت من خاللها، 
أن الوظيفــة األساســية لألجهزة الذكية، 
هــي التواصل بين األفــراد، بينما يكمن 
التلفزيون، في  الدور المحوري لشاشات 
التسلية والترفيه، وذلك من خالل تقديم 
محتــوي يتميز بقيمة إنتاجيــة عالية، ما 
يؤكــد أنه ال يوجد مجال للمنافســة بين 
الطرفيــن. هذا هو الفــارق الرئيس بين 
االثنين، ال شــيء ُيعّوض عن المشــاهدة 
الممتعــة عبــر شاشــات التلفزيــون، ال 
سّيما عند مشــاهدة األفالم والمباريات 
 4K الرياضيــة، حيــث تتميــز شاشــات
والحركات  بالحيــاة،  المفعمة  باأللــوان 
الدقيقــة، والصــور الكبيــرة الواضحــة. 
وتســتمر متعة المشــاهدة، خاصة عند 
ممارسة ألعاب الفيديو، التي توفرها تلك 
الشاشــات، مع اإلثــارة والتحدي، حيث 
تضــخ في عروقك قــوة أدرنالين، ينقلك 

إلى عالم من التشويق والمتعة. 

تعمل ســوني علــى إعــادة تعريف فئة 
شاشــات أجهــزة تلفــاز 4K الفاخرة، من 
خالل تقديم تجربة مشــاهدة محســنة، 
عبر توظيف أرقى الوســائل التكنولوجية 
 Slim خاصيــة  وتوفـــــر  المتاحــة. 
اإلضــاءة  «تقنيــة   Backlight Drive
الخلفية قليلة الســماكة» المطّورة حديثاً، 
الخاص بأجهزة  للمحــتــوى  أفضل جودة 
«4K HDR»، عبــر توظــيــف خاصيــة 
العالي،  الديناميكــي  بالمــدى  التصويــر 
وذلك لتعزيز الضوء الخلفي، وجعله أكثر 

عتمًة، إلنشــاء خطـــوط ســوداء وظالل 
ســاطعة فــي كل زاوية، بحـيــث تقديم 

تجربة مشاهدة ال مثيل لها. 
ومن خــالل أجهـــزة التلفاز التي تتطابق 
مع خاصية HDR، وتقنية سوني الفريدة 
 X-tended Dynamic Range™و  -
 ،PRO TRILUMINOS™ Display
المشاهد سوف يســتمتع بمشاهدة  فإن 
تلفزيونيــة، تتــــميز بســطـــوع وتباين 
أعلــى مع األلوان األكثــر حيوية، ما يوفر 
تجربــة نوعيــة مفـــعمــة بالمزيــد من 
العمــق والتفاصيــل أكثــر مــن أي وقت 
مضــى. توفر هــــــذه التقنيــة الفريدة، 

وضوحــاً أكثر لــم تتوفر فــي المنزل من 
قبل، وتأخذ المــــشــاهد إلى مستويات 

وآفاق جديدة.
وقــال ماثيو ماثــاي: «تســهم خاصية 
فــي   ،4K Processor X1 المعالــج 
تعزيــز ألوان الصورة، ومســتوى التباين 
والوضوح، ما يحســن جــودة الصور في 
أجهزة 4K، لخلق تجربة مشاهدة شّيقة، 
فكل شــيء يبدو أفضل وأكثر عمقاً وثراء 
المشــاهدون  يســتمتع  وجماًال. ســوف 
ببرامجهــم المفضلة، ســواء الرياضية أو 
الفن أو األفالم، وغيرها، في قالب جديد 

يختلف عّما سبق».

وتتميز شاشــات ســوني بتصميــم قليل 
الســماكة، ما يتيح فرصة تعليق الشاشــة 
بمحــاذات الجدار، ناهيك عــن التصميم 
الُمرتــب  الخلفــي األنيــق، والتـــحكــم 
بالكابالت، لمن يرغب في تركيب الشاشة 
علــى الطاولة. وهــذا يوفر نظامــاً مرتباً 
بعيــداً عن الفوضى، لالســتفادة القصوى 
مــن المــكان. لقــد انتهى عصــر أجهزة 
التلفــاز التــي تأخذ مســاحات كبيرة في 
المنزل، فشاشات ســوني الجديدة، توفر 
تلــك المســاحات الكبيــرة، التــي كانت 
ُتهدر من قبل، وقــد غيرت قواعد ألعاب 

الفيديــو، حيــث ال تــزال تقــدم صــورة 
جديــدة أللعــاب الفيديو، تتســم بمزيد 
مــن الوضوح والســطوع. وقــد تعاونت 
 Google’s Android TV مــع  ســوني 
لتشغيل شاشات 4K، بحيث يسهل تدفق 
الفيديوهــات، وتوظيف جهــاز األلعاب، 
إلى جانب توفير ميزات محســنة، وتوفر 
اتفاقيــة التعــاون المبرمــة بين ســوني 
وغوغــل، فرصــة للمشــاهد الســتخدام 
تلفزيونــات ســوني لعــزف الموســيقى، 
ومشــاهدة الفيديو المتوفر عبر خدمات 
اإلنترنت أو الشــبكة المحلية، إلى جانب 

االستمتاع باأللعاب.

■ شاشات 4K الكبيرة توفر للضيوف تجارب ممتعة وغير مسبوقة  | من المصدر

أطلقــت «إل جي» فــي أســواق اإلمارات 
مؤخــراً تقنية «إنفرتر كــور» الجديدة التي 
طال انتظارها وذلك في أجهزة تنقية الهواء 
«بيوري كير» PuriCare التي تحتوي عدداً 
مــن المزايا مثل المؤشــر الذكــي واإلضاءة 
الذكية التي تساعد المستخدم على التحقق 
من مســتوى جــودة الهواء داخــل المنزل. 
حيث يوضح المؤشــر الذكي جــودة الهواء 
بدقــة أكبر عبر عرض أرقــام كمّية، ويعطي 
قــراءات واضحة تمامــاً على الشاشــة آنياً. 
وهذا يتيح للمســتخدمين متابعة التغيرات 
في جودة الهــواء طوال الوقت. أما اإلضاءة 
الذكية، فهي تعّبر عن مستوى جودة الهواء 
في الداخل بأربعة ألــوان مختلفة، ما يتيح 

للمســتخدمين معرفــة حالة الهــواء بنظرة 
سريعة. 

ويمضــي الكثير من الســكان واألطفال 
في دولة اإلمارات، ومنطقة الخليج عموماً، 
معظــم وقتهم داخــل منازلهــم، خصوصاً 
خالل أشهر الصيف الحارة، ما يجعلهم أكثر 
بالتلوث  المرتبطة  عرضة للمخاطر الصحية 
فــي األماكن المغلقة من تلك التي يســببها 

الهواء الملوث في الخارج. 
وقــال يونــغ جيــون تشــوي، رئيس إل 
جي إلكترونيكــس الخليج إنه وانطالقاً من 
التزام إل جي الراســخ بالتركيز على خدمة 
المستهلكين ورغبتهم، تواصل الشركة عملها 
على تقنيات تدعم الصحة وتحمي أغلى ما 
على قلوب النــاس، أال وهي عائالتهم. لقد 
بنى قســم البحث والتطوير المتخصص في 

إل جي ســمعًة طيبة للغاية بفضل مواظبته 
على ابتكار تقنياٍت مســتقبلية رائعة، لكن 
الشــركة ال تســعى لمجــرد االبتــكار، بل 
هــي تعمل لتحقيق تقــدم تقني ذي فوائد 

حقيقية وملموسة. 
وأضــاف: «إن حمايــة العائلة، هو أغلى 
مــا في الوجــود، ونعتقد فــي»إل جي«أنه 
ال يوجــد مــا هو أهم مــن الهــواء النقي. 
لذلــك تطرح إل جي في أســواق اإلمارات 
 PuriCare ودول الخليج مجموعة منتجات
لتنقيــة الهــواء وتحســين جودتــه، والتي 
توّظف أحدث تقنيات تنقية الهواء لتخليص 
المنازل مــن الملوثات غيــر المرئية، مثل 
ذرات الرمــال وغبــار الطلع وعــث الغبار 
وغــاز فورمــول النمــل (الفورمالديهايد)، 
وغيرهــا من الملوثات التــي تنتقل بالهواء 

مثــل ثاني أكســيد الكبريــت SO2 وثاني 
أكســيد النيتروجيــن NO2، وجميعهــا ال 
يمكــن أن تهرب من نظام التنقية الشــامل 

في منتجات إل جي».
بإزالة  الثالثــي  العنايــة  ويقوم مرشــح 
الفورمالدهايد، وهي مادة كيميائية شديدة 
الســمية يمكنهــا أن تســبب ضــرراً كبيراً 
بالصحة. كما أنه يزيل ثاني أكسيد الكبريت 
 ،NO2 وثانــي أكســيد النيتروجيــن SO2
وهمــا من أهم أســباب الضبــاب الدخاني 
في سماء المدن، فضًال عن تخفيف الروائح 
الكريهة. وفــي الجولة األخيرة من التنقية، 
يطلــق مؤّين البالزما أكثر من مليوني أيون 
بالزمي لتعقيم الهواء وحماية المستخدمين 
من الملوثات الضارة المحتملة، بما في ذلك 

الفيروسات وعوامل الحساسية والبكتيريا.
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 CT6 المصممــون، في كاديــالك طَمــح 
2017، إلــى تصميــم مقصــورة متميــزة 
تتضمن عناصر الجــرأة واألناقة والرحابة 
فــي آن واحد. وتعّبــر مقصورة CT6 عن 
ذلــك الرقي من خــالل بيئاتها المتســقة 
واللمسات المصقولة على سطوحها، والتي 
تتضمــن مــواد جمالية خاصــة وتفاصيل 
دقيقــة وتنفيــذا راقيا لفلســفة التصميم 

الداخلي الشهيرة لدى كاديالك.
وإضافــة إلى كونهــا حّيزاً فاخــراً وراقياً، 
جهزت مقصورة CT6 أيضاً بنطاق واســع 
المتطورة.  التكنولوجيــات  أحــدث  مــن 
وحصل الكونســول الوسطي للسيارة على 

شاشة CUE كبيرة قياس 10.2 إنش بأبعاد 
عاليــة الدقــة HD 720 × 1280 ولوحة 

لمس مثبتة في الكونسول الوسطي.
وتعمل لوحة اللمس الحسية بشكل أسرع 
عنــد تمريــر اليد عليا، وهي قــادرة على 
تحديــد كتابــة العناويــن/  نقــاط البحث 
بخط اليــد. إضافة إلى ذلــك، توفر لوحة 
اللمس الجديدة كلياً قدرة التحكم بتجربة 
مســتخدم كاديالك CUE براحة كاملة مع 
وضع اليد على الكونســول الوســطي بدالً 
دبي- البيان من لمس الشاشة مباشرة.  

 أعلنت «إم تي إم باور سبورتس» التابعة 
لـ«مجموعة المسعود» عن إطالق القارب 
C-) «الســريع «ســي - إيغــل 220 إكس

Eagle 220x)، وهو يشــكّل الجيل الثاني 
من طــرازات «ســوبربوت». ويُعــّد هذا 
الحاصل علــى ترخيص  الجديد  المركــب 
شــركة «ســي - دو» العالميــة أول قارب 
ســريع عالي الجودة يجــري تصنيعه في 
الشــرق األوســط، وهو يوفر تجربة غير 
مسبوقة في مجال الرياضات البحرية عبر 
تقنياته المتطّورة وأدائه الفائق وتصميمه 
دبي- البيان الجريء.  

قــد تكــون الفكرة األساســية من ســيارة 
كالبمان هي الحصول على «أصغر ســّيارة 
كبيرة» في فئة السيارات المدمجة الراقية 
الجديدة، مع المحافظة على مبدأ ســّيارة 
ميني الكالســيكية، بتوفّير أقصى مســاحة 

داخلية بأصغر حجم.
ففي 2015 تابعــت ميني ما بدأته في 
2007 مع ســيارتها كالبمان، عبر النســخة 
الرياضيــة التــي مزجت ما بيــن الكوبيه 
والهاتشــباك لمنــح المزيد مــن المرونة 
في االســتخدام، وجاء الجيل الثالث العام 
الماضــي أنيقــاً وناضجاً، وبــدا واضحاً أّنه 
تطور من الداخــل والخارج، فانبثقت فئة 
جديدة من سّيارات ـ ميني وصلت الشرق 

األوسط بداية العام الحالي.

ســّيارة ميني كالبمان الجديدة أطول بـ32 
سم وأعرض بنحو 12 سم من الطراز الذي 
ســبقها، فباتت توّفر مســاحة رحبة تلّبي 
مطالب التنّقل في المدينة. وتتجّلى سمات 
المظهر الجانبي، الذي اقتصر على العناصر 
الضروريــة، مــن اللمحة األولــى. وتظهر 
بــوادر القيــادة الديناميكيــة قبل تحريك 
عجلة القيــادة حّتى، بفضل مزايا التصميم 
الكالســيكية من ميني، شأن العجالت عند 
زوايا السّيارة، وأقسام السيارة القصيرة بعد 
العجالت األماميتين والخلفيتين، والشــكل 
الجانبــي المحدد. أما قياســات الســيارة 
المدمجة المألوفة فتحّضر الســائق لقيادة 
أشبه بقيادة سّيارات الكارت. ويشير سطح 
السّيارة الممّدد واألبواب الجانبية األربعة 
إلى تصميم داخلي أكبر ووظائف محّسنة. 
أمــا البــاب الخلفــي في ســّيارة ميني 
كالبمان فينفصل إلى قســمين ويجعل من 
السيارة طرازاً بسّتة أبواب. وفي مساحات 
الركن الضّيقة، يؤّمــن هذان البابان قدرة 
االختيــار بيــن فتحــة تحميــل صغيرة أو 
كبيــرة تقتضي الحاجة. وبات إطار البابين 
الملتــّف المعهــود يضّم حافــة في البدن 

تلّف الجهة الخلفية كاملة.

مــع توّســع التصميــم الخارجــي شــهد 
التصميــم الداخلي لســّيارة ميني كالبمان 
الجديدة توسعاً بدوره. ويبرز هذا االزدياد 
في مســاحة المقصورة بفضل االمتدادات 
الواضحة،  االنســيابية السخية، واألســطح 
بمســاحة  نضوجــاً»  «أكثــر  وإحساســاً 
المقصــورة. وهنــا تكشــف ســّيارة ميني 
كالبمــان الجديدة عن مســتوى جديد من 

الحصرية واألناقة.
أّما العنصر األبرز في التصميم الداخلي 
لسّيارة ميني كالبمان، فهو لوحة العّدادات 
العريضة، التي تتســم بدورها باألســطح 

المنســابة التي تمّيز التصميــم الخارجي. 
ويبدو القســم األعلى من لوحة العّدادات 
عائماً، محاطاً بشكل جديد من عالمة ميني 
البيضاوية الشهيرة، وذلك من خالل إضافة 

ركيــزة تحيط بلوحة العدادات. وتشــّكل 
الدائــرة الملفتة الشــاملة عنصر التصميم 
المحــوري في مقصــورة مينــي كالبمان 
الجديدة، وتظهر أيضــاً في تصميم الباب 

ولوحة التحّكم المركزية.
كمــا هــو الحــال فــي ســّيارَتي ميني 
الجديدتين، تقع  األبواب  ثالثية وخماسية 
لوحة العّدادات في ســّيارة ميني كالبمان 

الجديــدة علــى عمــود عجلــة القيــادة. 
وتشــمل لوحــة التحّكــم المركزيــة اآلن 
جميــع وظائف التســلية والمالحة، فضًال 

عن خيارات المعلومات والترفيه.

■ فولفو «إف إم إكس»■ إنتاج أولى «شاحنات رينو» لدى «الشركة العربية لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة» في السعودية

بدأ عصر جديد لشركة «شاحنات رينو» في 
المملكة العربية الســعودية مؤخراً، وذلك 
عبر تجميــع أولى شــاحناتها من طرازات 
«ســي» و«كاي» فــي المصنــع الجديــد 
العربيــة لصناعة  المتطّور لدى «الشــركة 
 (AVI) المحدودة»  والشاحنات  السيارات 
الموجــود فــي «مدينــة الملــك عبدالله 

االقتصادية».
هــذه العملية ُتعّد خطــوة بارزة لكل 
من «الشــركة العربية لصناعة الســيارات 

والمصّنــع  المحــدودة»  والشــاحنات 
حيــث  للشــاحنات،  الرائــد  الفرنســي 
تم تجميــع أولــى «شــاحنات رينو» في 
الســعودية من خالل التعــاون البارز بين 
عدد من الفنيين والمهندســين المحترفين 
المتدّربين لدى «رينو» وموّظفي اإلشراف 
على الجودة والخدمات اللوجيســتية من 
المحترف  العمل  بورغ-أن-برس، وفريــق 
العربية  التدريــب لدى «الشــركة  وعالي 
لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة».

وقــال الرس- إريك فورســبرغ، رئيس 
شــركة «شــاحنات رينو الشرق األوسط»: 

تعّزز منشــأتنا في «مدينة الملك عبدالله 
االقتصاديــة» التزامنــا أكثر تجــاه توفير 
حلول نقل غير مسبوقة في مختلف أنحاء 
الشــرق األوســط. ومن خالل الدعم عبر 
وكيلنا المحّلي «شركة الزاهد للتراكتورات 
العربية  و«الشــركة  الثقيلة»  والمعــّدات 
لصناعة السيارات والشاحنات المحدودة»، 
نأمل االستمرار بخدمة قطاعات اإلنشاءات 
والبنــى التحتية والنقل التي تشــهد طلباً 
عاليــاً فــي المنطقــة، إضافة إلى إرســاء 
معاييــر جديــدة ضمن قطاع الشــاحنات 

اإلقليمي.

الشــركة  فولفــو»  «شــاحنات  كشــفت 
الســويدية لتصنيع الشاحنات، عن خمس 
مزايا جديــدة في قطاعها، ضمن مجموعة 
شــاحناتها من طــرازات «إف إتش» «إف 
إم إكــس» و«إف إم»، ولقد جرى تصميم 
المزايــا خّصيصــاً لمشــّغلي الشــاحنات، 
الذيــن يعملون في ظــروف مناخية كثيرة 
التحّديــات، وهي توفر للمشــّغلين حلوًال 
تقنيــة، تســهم بزيــادة وقــت التشــغيل 

اإلجمالي، وتخفيض التكاليف اإلجمالية.

وتتوفــر اآلن علبة التــروس األوتوماتيكية 
نوع «آي-شــيفت» من «شاحنات فولفو» 
مع خيار بســرعة مخّصصة للسير بالزحف 

البطيء. 
فالنســخة الجديــدة تســمح بإضافة حتى 

سرعتين جديدتين للزحف البطيء. 
تم تطوير وتعزيز النســخة الصلبة من 
نظام نقل الحركة اليدوية «آي-شــيفت»، 
وجرت هندســتها لمجموعة واســعة من 
تطبيقات األعمال في اإلنشــاءات وحقول 

النفط. 

تــم تطوير نظــام التحّكــم األوتوماتيكي 
بالجــر مــن «فولفــو» للبيئــات الصعبة، 
وهو مســتخَدم حالياً في شــاحنات النقل 
المفصليــة مــن «فولفو»، ويجمــع نظام 
«التوجيــه الديناميكــي»، قــّوة التوجيــه 
الهيدروليكية التقليدية، مع موّلد كهربائي 

يجري التحّكم به إلكترونياً. 
فولفــو»  «شــاحنات  طــرازات  وتســهم 
المخّصصــة للمهام الثقيلة، وذات المحاور 
القــدرة  بزيــادة  المزدوجــة،  األماميــة 
التحميليــة التقنيــة القصوى مــن 18 إلى 

20 طناً. 
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يبدو معــرض فارنبره للطيران في ضواحي 
لندن والذي ســينطلق في 11 يوليو 2016 
فرصة مالئمة لشــركات تصنيــع الطائرات 
أو المحــركات إلبراز أحــدث تقنياتها في 
األجــواء، مــع أن المعرض سيشــهد أيضا 
العديــد مــن الصفقــات التجارية ســواء 

للطائرات أو االتفاقيات الفنية األخرى.
وســيتم عرض الطائرتيــن ايه 320 نيو 
وبوينــغ 737 ماكس وهمــا األكثر نجاحا 
من الطلبيات، إضافــة الى عرض طائرات 
مــن مصنعين مثــل بومبارديــه بطائرتها 
ســي ســيريز وامبارير بطائرتهــا أي 190 

المخصصة للرحالت المحلية.
وفي الجانب العســكري ستكون هناك 
شــركة لوكهيــد مارتن بطائرتها ســترايك 
فايتــر بطرازين همــا اف 52 ايه وإف 35 
بي، رغم األحداث السياسية التي تشهدها 
بريطانيــا هذا العــام وأبرزها االســتفتاء 

بالخروج من االتحاد االوروبي. 
ولعل شركات التصنيع وخاصة عمالقي 
يراقبــان ما  بوينــغ وإيربــاص  الصناعــة 
يحدث في المملكة المتحدة وخاصة فيما 
يتعلــق بخطوة الخــروج، ومــا يعني لها 
ذلك من تغيرات في السياسة االستثمارية 
التوريــد وتأثيــرات ذلك على  وسلســلة 
عملياتها وتنافســيتها في الســوق. ولدى 
شركة ايرباص مثًال استثمارات ضخمة في 
المملكة المتحدة ولديها عقود بالمليارات 
مع شــركات تورد لهــا مكونات الطائرات 
بمــا فيها المحــركات لعل أبرزها شــركة 

رولز رويس. 
 عروض ويقول تقرير فاليت غلوبال حول 
المعرض ان الحدث سيشــهد أيضا كما هو 
الحال فــي كل عام العديد مــن العروض 
الجوية التي تلفت انتباه الجمهور، ســواء 
عروض الطائــرات العســكرية أو المدنية 

التجارية.
ولعــل عــرض الطائرتين ايــه 320 نيو 
وبوينــغ 737 ماكــس يعكــس المنافســة 
الشــديدة بيــن عمالقــي الصناعــة فــي 
السيطرة على ســوق الطائرات من الجيل 
الجديــد ذات الممر الواحد، حيث أعلنت 
كلتا الشــركتين عن خطط لتسريع اإلنتاج 

ليصــل الــى 60 طائــرة شــهريا وبمعدل 
ورغــم عــرض الطائــرة ايــه 320 نيو في طائرتين في اليوم.

معرض برلين فــي يونيو من هذا العام إال 

أن ايرباص ســتعيد الكرة مــرة أخرى في 
معرض فارنبره وتعرض طائرتها أمام الزوار 
وشركات الطيران وهي الطائرة التي تعمل 
بمحركات من برات اند ويتني والتي كانت 
لوفتهانزا أول شــركة تتســلم وتشغل هذه 

الطائرة.
والمنافســة أيضا لن تكون بين مصنعي 
الطائرات بل أيضا بين مصنعي المحركات، 
حيــث يتوقع ان تعمل طائرة ايه 320 نيو 
بمحركات أخرى ربما من صنع شركة سي 

أف ام.
الطيران وخاصة تلك  وتنتظر شــركات 
التــي تتطلــع الــى الطائــرة الصغيرة «ة 
ريجينال» طائرة بومبارديه «سي سيريز» 
ذات الممر الواحــد ويتوقع ان تكون في 
المعرض في ظهورهــا الرابع في معارض 
الطيــران بعد باريس ودبي وســنغافورة. 
ودخلت الطائرة ســي سيريز 100 الخدمة 
فــي يوليــو الماضــي وكانــت الخطــوط 
السويســرية أول مشغل لها تبعتها طائرة 

ســي ســيريز 300 مــن خالل شــركة اير 
بلطيق ومع تســارع اســتخدامها من قبل 
شركات مثل دلتا ستكتسب الطائرة مزيدا 
من الثقة وهي تنتظر المزيد من الصفقات 

في المعرض.

وكما هو الحال في منافسة بوينغ وايرباص 
تبدو شــركات تصنيع الطائــرات الصغيرة 
ســعة 100 راكــب تتأهب للمنافســة في 
المعــرض للحصول علــى صفقات جديدة 
فــي ظل وجود الطلب على هذا النوع من 

الطائرات المخصص للرحالت القصيرة. 
 شــركة امبارير المنافســة لبومبارديه 
تسير ضمن خططها المعتادة وقد نجحت 
فــي بــدء الرحــالت التجريبيــة لطائرتها 
الجديدة أي 190 للمــرة األولى في مايو 
الماضي. وتأمل الشركة في تعزيز مبيعاتها 
من هذه الطائرة التي بلغت طلبيتها حتى 

اليوم 270 طائرة. 

أما شــركة ميتسوبيشــي فهي ما زالت 
تكافح إلنجاح برنامج طائراتها الجديدة ام 
آر جي التي بدأت في الطيران االختباري 
منــذ العــام الماضي وما زالــت تأمل في 
اجتياز 2500 ساعة من االختبارات. وتأمل 
في عرض الطائرة بشكل كامل في معرض 

باريس من العام المقبل. 

ومــن بعيد تبدو الصيــن أيضا عازمة على 
الدخول في سوق الطائرات الصغيرة سعة 
100 راكــب أو اكثــر مــن خــالل طائرتها 
المنتظــرة ايه أر جي 21 وكذلك بالنســبة 
لروســيا في طائرة كوماك. وكلتا الطائرتين 
الروسية والصينية تستعد لدخول السوق. 
ومــن ضمــن الطائرات التي ســتعرض 
فــي الحــدث طائــرة ايربــاص 900-350 
والتي عرضت قبل عامين بألوان الخطوط 
القطرية وشــعار ايرباص وكانت  القطرية 
أول شركة طيران تتسلم هذه الطائرة.   
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تبدو شركة ايرباص حاليا غير راغبة في 
إنتاج أنمــوذج اكبر لطائرة ايه -1000 
350 وهي تتحفظ على ذلك العتبارات 

تشغيلية.
إدارة  مــن  تصريحــات  وبــرزت 
التنفيذي  بالرئيــس  ممثلــة  الشــركة 
للشــركة فابريــس بريجيــه والرئيس 
التجــاري للعمالء جــون ليهــي تؤكـد 
ان الشــركة لــن تلجــأ حاليــــا الــى 

هــذا الخيــار.
وكان بريجيه قد أبدى تحفظه أمام 
الصحفيين خــالل «أيام االبتكار» التي 
دعت إليها ايرباص 150 من الصحفيين 
من العالم، مشــيرا الى أن وجود مثل 
هــذه الطائرة تؤثر علــى الطلب على 
طائــرات 350-1000 الحاليــة والتــي 
تبلغ ســعتها 350 مقعدا، والتي تقوم 

ايرباص حاليا بتطويرها.
وبدوره أثار ليهي عددا من األسئلة 

حيال جدوى إنتاج الطائرة 1000-350 
المحسنة أو ذات السعة األكبر في ظل 
وجود 3 طائرات في الســوق تتســع 
لنحــو 400 مقعد وهــي 350 الحالية 

والبوينــغ 747-8 إضافة الــى البوينغ 
777-9 التــي تقوم بوينــغ بتطويرها 
ويتوقــع ان تدخل الســوق في العام 

 .2020
 وكانت  بوينغ  تدرس إنتاج طائرة 
جديدة مالئمة «للســوق المتوســط» 
وأجرت مشــاورات فعلية مع سلسلة 
التوريــد رغم ان الطائرة لن تكون في 

السوق قبل عام 2025.
مــن  أي  تظهــر  لــم  حــال  وفــي 
الطائرتين ايه 350 المحســنة وطائرة 
الســوق المتوسط من بوينغ فهذه لن 
تكون أول مرة تســقط فيها الشركتان 
خططا مماثلة، فقد حدث ذلك بالنسبة 
لطائرة بوينغ ســونيك كروزر وطائرة 

ايرباص 900-380. 
 ويقول محللون  أن كلتا الشركتين 
تتبنــى موقفــا براغماتيا تجــاه إنتاج 
لحجــم   نظــرا  الجديــدة  الطائــرات 
الطلبيــات الضخمة من الطائرات التي 

يتوجب تسليمها لشركات الطيران .

يقــول بيتر موريــس كبيــر االقتصاديين في 
فاليت غلوبال إن هناك تأثيرات متوقعة على 
قطاع الطيران والسياحة جراء خروج بريطانيا 
مــن االتحــاد األوروبــي ولعل المســتهلك 

سيكون في صميم هذه التأثيرات.
الجنيــه  تراجــع  ان  موريــس  ويشــير 
االســترليني بنســبة تصــل إلــى 25 % قد 
تنعكس على أعداد الســياح البريطانيين الى 
الخارج، حيث يتوقع تراجع أعدادهم بنسبة 
تصــل الــى 10 %. كمــا أن بــطء االقتصاد 
البريطانــي المتوقع في عام 2017 ســيعمل 
علــى تخفيض اإلنفاق على أعمال الســياحة 

والسفر. 
وقال ان شــركات الطيران ســتعمل على 
إعــادة توازن شــبكاتها األوروبية تباعا وهو 
أمر ســينعكس مباشــرة على المستهلك أي 
أن األســعار ســترتفع مــع تراجع مســتوى 

الخدمات.
وكانــت بريطانيا خالل العقــود الماضية 

الســماء  مــن وجــود  المســتفيدين  أبــرز 
األوروبيــة الموحــدة وصــدرت تصريحات 
من مســؤولي الطيران فيها تسعى الى بقاء 
بريطانيــا ضمن هذا الســوق رغــم الخروج 

من أوروبا. 
 ويوضــح أنه من الســابق ألوانه معرفة 
التأثيرات الفعلية علــى قطاع الطيران لكن 
األمر المؤكــد ان هناك الكثير من التغيرات 
التــي يتوجــب البدء بهــا والتي ستشــكل 
تحديــات فعلية لقطاع الطيران والســياحة 

داخل داخل المملكة المتحدة. 
وكانــت أبــرز التأثيــرات الفورية تراجع 
أســهم شركات الطيران ومنها «آي ايه جي» 
التــي تملك الخطــوط البريطانية والخطوط 
االيبيرية بنســبة 25 % وتراجع ســهم ايزي 
جيت بنسبة 18.5 % وحتى لوفتهانزا بنسبة 
10 %.  وتوقــع التقريــر ان تظهــر نمــاذج 
جديــدة لألعمال في مجال الطيران مدفوعة 
بالتغيــرات المتوقعة جراء تغيير االتفاقيات 
بيــن بريطانيا ودول االتحاد. وكان من نتائج 
دخــول بريطانيــا فــي أوروبــا ان تراجعت 

تكلفة النفقات وتراجع أسعار التذاكر وهي 
أمور يتوقع ان تتغير خالل السنوات المقبلة.
وأشــار الــى أن النقــل الجــوي وخــالل 
العقديــن الماضيين كان مــن أبرز محركات 
االقتصــاد فــي أوروبا، وخاصــة فيما يتعلق 
بخلــق الوظائــف وتعزيز الســياحة وخاصة 
العائليــة منهــا. وعلــى ســبيل المثــال فإن 
شــركات التوريد مثــًال التي كانت تعمل في 
سوق يصل أعداد سكانه الى 440 مليونا مع 
أوروبا فإنها اآلن ســتتعامل مع سوق حجمه 

60 مليوناً فقط.
وعنــد الحديــث عــن شــركات الطيران 
البريطانية فإن شــركة مثل آي ايه جي التي 
تمتلــك اليــوم الخطــوط البريطانية وحصة 
فــي ايرلنغــوس االيرلنديــة وتمتلــك أيضا 
الخطــوط االيبيريــة، إضافة الــى حصة في 
فيولنج للطيــران االقتصــادي. فإنها مجبرة 
اليــوم على إعادة النظر في شــبكة وجهاتها 
والتركيــز اكثر على مقرات هذه الشــركات 
في دبلن ومدريــد وتعمل أيضا على تطوير 

اير لنغوس أكثر.
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سيكون الحدث مناسبة لشركة بوينغ التي تحتفل بمرور 100 عام على 
انطالقة الشــركة . ومن بين المعروضات أيضا هناك مســاحة لقطاع 

الفضاء والذي سيكون اكبر بنحو 25 % مقارنة مع العام 2014.  
أما في أجنحة المعرض الداخلية فستكون هناك عشرات من الشركات 
الصغيرة والمتوســطة والتي تعرض أحدث منتجاتهــا وابتكاراتها في 

قطاع خدمات الطيران وسلسلة التوريد المتعلقة بها.
 وهنــاك 22 جناحــا للدول تعــرض فيه منتجاتهــا وخدماتها بما فيها 
الجناح الصيني الذي تضاعفت مســاحته هذا العام مقارنة مع الدورة 

السابقة، ويتوقع مشاركة وفود من اكثر من 50 دولة في العالم.  
 

يشير التقرير الى أن تحفظ 
ايرباص وبوينغ على إنتاج 
الطائــرات الجديــدة  لــه 
مبرراتــه واألفضــل لهمــا 
التركيــز علــى الطلبيــات 
شــركات  وإقناع  الحاليــة 
الطيران بالشــراء ومراقبة 
لضمان  التوريــد  سلســلة 
عدم حصول مشاكل تقنية 

في الطائرات الجديدة  . 

■  موقع معرض فارنبره  | من المصدر

■ تأثيرات متوقعة على قطاع الطيران البريطاني بعد الخروج من أوروبا■ ايه 350 االحدث في طائرات ايرباص 
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شليسفيغ-هولشــتاين  واليــة  تتميــز 
بامتدادهــا بيــن بحــر البلطيــق وبحر 
الشــمال، سبب وجيه للتعرف على هذه 
الواليــة األلمانيــة المعروفة بشــواطئها 
ومدنهــا  الرائعــة  وجزرهــا  الجميلــة 

الساحلية الساحرة.
 تعتبــر جزيــرة ســيلت، التــي تقع في 
ألمانيا بمنطقــة نوردفريزالند،  شــمالي 
واحدة من أجمل الجزر وأكثرها شــعبية 
بالشــكل  المنطقة ومشــهورة  في هذه 
النهار يستمتع  المميز لسواحلها. فخالل 
ســياحها، بمــن فيهــم مــن مشــاهير، 
بشــاطئها وفي المســاء يتوافدون على 

نواديها وحاناتها. 
بســواحل  جزيــرة ســيلت محاطــة 
عريضــة من بحر منبســط يقــع تحت 
تأثيــر المد والجــزر، وواحدة من أغنى 
المناظــر الطبيعية فــي العالم، أدرجت 
عــام 2009 في قائمة التــراث العالمي 
لليونســكو. فيهــا أحياء مائيــة صغيرة 
مثــل القواقع وديدان البحر وربما بعض 
الســمك والكابوريــا، وأرضيتهــا زاخرة 

بالحياة البحرية. 
 يســود طابع الجو البحري في والية 
مدينــة  كذلــك  شليسفيغ-هولشــتاين، 
لوبيك التــي تضم مدينتهــا القديمة ما 
يقــرب 1800 بنايــة وشــوارع تاريخية 
مدرجــة فــي قائمــة التــراث العالمي 

لليونسكو. 
ومن أبــرز هذه المعالــم التاريخية، 
رمز مدينــة لوبيك، «بوابة هولســتن» 
من طراز الفن القوطي ويعــود تاريــخ 

بنائهـا إلـى القـرن الـ15. 
شليســفيغ- واليــة  عاصمــة  أمــا 
هولشــتاين، مدينة كيــل التي تقع على 
بحر البلطيق، فُتعد قبلة عشاق القوارب 
الشراعية، حيث تشــتهر بفعالية دولية 
للقوارب الشــراعية يشارك فيها قرابة 3 
ماليين زائر. ويبلغ هذا المهرجان ذروته 
بعرض المشــاركين لقرابــة 100 قارب 

شراعي تقليدي. 
وتلعــب الميــاه دورا رئيســيا كذلك 
تحتــوي  إذ  الداخليــة،  المناطــق  فــي 
منطقــة هولشتاين-سويســرا على 200 
بحيرة وســط الهضــاب وطبيعة خالبة 
مليئة بالغابات. هــذه البحيرات الغنية 
باألكسيجين والثروات البيولوجية تعيش 
فيهــا أعداد كبيرة من األســماك تجلب 

العديد من الصيادين. 
فــي الحقيقــة خليــج بحــري يغزو 
اليابســة في اتجــاه المناطــق الداخلية 
ويبلغ طولــه 43 كيلومتراً. وُيوفر خليج 
الذين  للزوار  السكينة والهدوء  «شالي» 
يبحثون عــن مكان مثالي للتنزه ســيراً 
ن  وعلــى الدراجــات والقــوارب. وَتَكوَّ
خليج «شــالي» فــي العصــر الجليــدي 

قبــل 115 ألف ســنــة ويعتبــر واحداً 
مــن أجمــل المناظــر الطبيعيــة فــي 

ألمانيـا. 

ُبنيت مدينة «هايتابو» التاريخية بين 
القرنين الـ9 والـــ11 وكانت أولى مدن 
شــمال أوروبا وعرفت ازدهارا ال مثيل 

له فــي منطقة تعايشــت فيهــا أجناس 
متعددة كشعب الساكسون والفريزيون 

والسالف واإلسكندنافيون. 

يعــرف ســكان العصــر الحديث في 
مدينــة «فلينســبورغ»، الواقعــة علــى 
الحدود األلمانية-الدنمركية، بقلة الكالم 

وانغالقهــم. وال عجب فــي ذلك، فمن 
يعرف هــذه المنطقة يعذرهم، منطقة 

ذات ظروف مناخية قاسية. 

هــي ارخبيــل من الجــزر تقع في شــمال 
المحيط االطلسي جنوب غرب البرتغال. 

وال تبعد هذه المنطقة الســياحية سوى 
400 كــم عــن مدينة تينيريفي الســياحية 

الواقعة في جزر الكناري.
وتعــد ماديــرا منتجعا يقصده الســياح 
على مــدار العام ويــزوره اكثر من مليون 

سائح سنويا.
 وتتمتــع المنطقة بجمال طبيعي خالب 
يجــذب الســياح الراغبيــن في ممارســة 
رياضــات التزلج والغوص، وصيد الســمك، 
إضافة إلــى التمتع برمال الجزيرة البيضاء. 
كمــا أّن مناخها المعتدل طــوال العام كان 
عامال رئيســا في تســميتها بجزيرة الربيع 
الدائم، وهي مــكان رائع لمن يحب فصل 
المكســوة  الطبيعة  الربيع والتمتع بجمال 

بأجمل الزهور الصفراء. 

وهي عاصمة ماديرا ويمكن اكتشــافها في 
يوم واحد نظرا لصغر مساحتها. 

وتوفــر المنطقــة العديد مــن مقومات 
الجذب الســياحي ومنها غابــة الغار حيث 
تضم اكبر غابة غار في العالم وهي محمية 
اليونســكو. وتضــم مجموعة  ضمن قائمة 
نادرة من النباتات والحيوانات المستوطنة.

وهو ممر أو جســر معلق فــي الهواء على 
ارتفــاع 598 متــرا وهــو ثاني اعلى جســر 
في العالــم بعد جراند كانيون في الواليات 
المتحــدة ويمكــن الســير علــى الجســر 
المصنــوع مــن الزجــاج والتمتــع بمناظر 
ساحرة للطبيعة والوديان في هذه المنطقة.

أما عشاق رياضة الغوص فيمكن التمتع 
بمشــاهدة اســماك القرش إضافــة إلى أن 
المنطقــة تمثــل خيــارا مثاليا لمشــاهدة 
الحيتــان والدالفين حيث تضم اكثر من29 
نوعا من الثدييات البحرية من إجمالي 80 

نوعا في العالم. 

يرجع تاريخ إنشــائه للقرن التاســع عشــر، 
وأكثــر ما يميزهــا هو التصميــم الحديث 
الراقــي، ويحتــوي على شــالالت مياه تقع 

في ســاحة مخصصة له، والتي تشهد جذباً 
للسياح بشكٍل كبير. 

 تعتبــر خياراً ممتازاً لقضاء عطلة ســياحية 
مميزة. بيكو رويفو: تعتبر من أكثر األماكن 
ارتفاعا في جزيــرة ماديرا، وهي عبارة عن 
صخور حجرية ورملية، ويتم فيها ممارســة  

رياضة التسلق.

لــم تكن الزراعة هي المهنــة الوحيدة في 
«ماديــرا»، فعلى مر القــرون، جذب العنبر 
صيادي الحيتان من كل الدول إلى «المحيط 

األطلسي» الخطر.
اســتقر صيادو الحيتان في «األزوريس» 
فــي «ماديرا» منذ عهد قريب نســبياً، لهذا 
الســبب لم تتقــدم محطة صيــد الحيتان 
األولــى هنــا قبــل عــام ألف وتســعمائة 

وأربعين.
ولكنهــم بخــالف العديد من أســاطيل 
صيد الحيتان، لم يســتعملوا المدافع قط، 
كان ســكان جزيرة «الماديرا» يستخدمون 
قوتهم الجســدية فــي الصيد، وبقيت هذه 
الطريقة من أقدم الطرق في صيد الحيتان، 
فــي خــالل ســنوات، قتــل ثالثمائة حوت 

وجذبت كلها إلى الساحل المجاور.
من جســده الضخم، كانوا يعدون وجبة 
مؤلفــة من الزيت والعظــام، في عام ألف 
وتســعمائة واثنيــن وثمانيــن، منــع صيد 
الحيتــان مــن أجــل حماية حيــوان البحر 

الضخم هذا.
وحاليــاً، إن فصائــل الحيتــان التي تمر 
بالقــرب مــن شــواطئ «ماديــرا» محميٌة 
تمامــاً، وهذه هي حــال دالفين «المحيط 

األطلسي» أيضاً.
فعلى الرغم من أن طولها يصل إلى أكثر 
مــن مترين ويصل وزنها إلى مائة وأربعين 
كيلوجراما، إال أنهــا تعتبر فرداً حقيقياً من 

عائلة الحيتان.
 أما الدالفين فتبقى بعيداً في «المحيط 
هــو  البحــر  عــرض  إن  إذ  األطلســي»، 
موطنهــا، وحتى هــذا اليــوم، توجد على 
جزيرة «ماديرا» مناطق محمية، وال ســيما 
المنطقة الجبلية، التــي يصل ارتفاعها إلى 
ألف وثمانمائة متر تقريبا، وقد بقيت غير 

مسكونة.

■ منظر لمدينة لوبيك

■ هيل غوالند على بحر الشمال ■ مدينة كيل عاصمة الوالية

■ ماديرا الساحرة ■ ماديرا البرتغالية .. جبال وأودية عامرة بالخضرة 

■ جزر وادعة لعشاق الهدوء
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قال تجار أوروبيون أمس إن العراق طلب 
من المشــاركين في مناقصته لشراء ما ال 
يقــل عــن ٣٠ ألف طن مــن األرز تمديد 
فتــرة ســريان عروضهم حتــى الرابع من 

يوليو الجاري.
وكانــت المناقصة أغلقت فــي ٢٨ يونيو 
علــى أن تظل العروض ســارية في األصل 

حتى الثالث من يوليو.
وكان األرز التايالنــدي صاحب أقل ســعر 
معروض في المناقصة. هامبورغ- رويترز

في إطار تعزيز انتشارها اإلقليمي أعلنت 
ميسي فرانكفورت الشــرق األوسط التي 
تعد واحدة من أكبر منظمي المعارض في 
المنطقة عن إطالق النسخة االفتتاحية من 
معرض مناولة المــواد ”ماتريالز هاندلنج 

السعودية ٢٠١٦“. 
يقــام معــرض ومؤتمــر اليومين خالل 
يومــي ٢٨ و٢٩ نوفمبــر ٢٠١٦ في فندق 
”بــارك حيــاة“ فــي مدينة جــدة، حيث 
والمصنعين  العالمييــن  للمورديــن  يوفر 
اإلقليمييــن وصوًال مباشــراً إلى صناعات 
والشــحن  المســتودعات  اللوجســتيات، 

المزدهرة بالمملكة. 

تنظم ميســي فرانكفورت الشرق األوسط 
الحارثي  المعرض باالشــتراك مع شــركة 
للمعــارض (ACE) ومقرهــا الســعودية، 
ويعــد ماتريالــز هاندلنج حدثــاً يقام كل 
بالتنــاوب مــع نســخة ماتريالز  عاميــن 
هاندلنج الشــرق األوســط التي تقام في 

دبي. 
وقــال أحمد باولــس، الرئيــس التنفيذي 
في ميســي فرانكفورت الشــرق األوسط: 
”ماتريالز هاندلنج الســعودية هو أحدث 
حلقة في سلســلة توســعاتنا المســتمرة 
فــي المملكــة، ومــع ماتريالــز هاندلنج 
الشــرق األوســط فــي دبي يكــون لدينا 

اللوجستيات  منصة مزدوجة توفر لالعبي 
وسالسل التوريد وصوالً فريداً لواحدة من 
أكثر األســواق الواعدة فــي العالم“. من 
جانبه قال موفق الحــارث، رئيس مجلس 
إدارة شــركة الحارثي للمعارض: ”يشــهد 
قطــاع المســتودعات واللوجســتيات في 
السعودية حالياً نمواً مستفيداً من مرحلة 
التوســع المســتدام في قطاعــي الصناعة 
والتجزئة، إلى جانب تطوير البنية التحتية. 
بمرور الســنوات نجحنا في تحديد طلب 
دبي - البيان على أحداث تجارية مركزة.  

تراجعــت أســعار النفط أمــس مع عودة 
المســتثمرين إلــى التركيــز علــى تخمة 
المعــروض في ظــل انتعــاش اإلنتاج في 
نيجيريــا وكنــدا ووصــول إنتــاج منظمة 
البلــدان المصــدرة للبتــرول (أوبك) إلى 

مستوى قياسي مرتفع في يونيو.
ورغم الخســائر التي تكبدها النفط أمس 
تتجه أســعار الخام لتحقيق أول مكاسبها 
األســبوعية في ٣ أســابيع بعدما شــهدت 
الســوق موجة صعود هذا األسبوع بدعم 
من شــراء قــوي عقب تصويــت بريطانيا 
لصالح الخروج من االتحاد األوروبي وسط 
تزايــد التكهنــات بتراجــع المعروض من 

الخام في االسواق.
وخالل التعامالت نزل ســعر خام القياس 
العالمي مزيج برنت في العقود اآلجلة ٣٠ 

سنتاً إلى ٤٩٫٤١ دوالراً للبرميل.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي في العقود اآلجلة ٢٥ سنتاً ليصل 

إلى ٤٨٫٠٨ دوالراً للبرميل. 
فيمــا قال وزير الطاقة األميركي إرنســت 
مونيز إنه يتوقع أن تســتعيد سوق النفط 
توازنهــا فــي ٢٠١٧، وذلك بعدمــا التقى 
مع نظيره الســعودي خالــد الفالح أمس 

في بكين.

وأبلغ مونيز الصحفيين أن الوزيرين اتفقا 

على أن المعروض في سوق النفط ال يزال 
يفوق الطلب.

وأضاف أن وزير الطاقة السعودي أوضح 
أن المملكة ســتبقي على طاقتها اإلنتاجية 
الفائضــة، وأن منظمة البلــدان المصدرة 
للبترول (أوبك) ستلبي احتياجات السوق 

في األمد القريب.
والتقى الوزيــران في العاصمة الصينية 
على هامش اجتمــاع لوزراء الطاقة بدول 

مجموعة العشرين.
وكان النفــط قد ســجل أكبر مكاســب 

فصلية منذ عــام ٢٠٠٩ خالل الربع الثاني 
من العام الحالي، مدعوما بتكهنات هبوط 
فائض المعــروض، وارتفــاع الطلب على 
الخــام. وأعلنت إدارة معلومــات الطاقة 
األميركيــة باألمس أن اإلنتــاج قد تراجع 
ألدنى مستوى مذ سبتمبر من عام ٢٠١٤، 
مواصًال الهبوط للشهر السابع على التوالي.

وهبطت أســعار النفط أكثــر من ٣٪ أول 
من أمس تحت ضغط عودة إنتاج الخامين 

النيجيــري والكندي بعــد انقطاعات ومع 
إقبــال المتعامليــن على مبيعــات لجني 
لألربــاح مع تســجيل الســوق أفضل أداء 

فصلي في سبع سنوات.
وصعدت الســوق بأكثر مــن ٢٥٪ في 
الربــع الثاني مــن العام في إطــار اتجاه 
صعودي حققت فيه مكاسب بلغت حوالي 
٨٥٪ منذ سجلت أدنى مستوياتها في اثني 

عشر عاما في أوائل العام.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس التي 

انتهــى تداولها يوم الخميس ٩٣ ســنتاً أو 
١٫٨٪ لتبلــغ عند التســوية ٤٩٫٦٨ دوالرا 

للبرميل. 
وهبطت عقود برنت تســليم ســبتمبر 
األكثر نشــاطاً ٣٫١٪ لتبلــغ ٤٩٫٧١ دوالرا 
للبرميل عند التســوية. وتراجع خام غرب 
تكساس الوسيط األميركي ١٫٥٥ دوالر أو 
٣٫١٪ ليســجل عند التسوية ٤٨٫٣٣ دوالرا 
للبرميلوفي النرويج بدأت شركات النفط 
ونقابات عمالية محادثات حول األجور في 

محاولة لتفادي إضراب. 

اســتقر مؤشــر ثقــة الشــركات الكبرى في 
اليابــان فــي يونيو، وســط حالــة الغموض 
االقتصــادي العالمــي في أعقــاب تصويت 
بريطانيــا األســبوع الماضي علــى الخروج 
من االتحاد األوروبي، حســبما أظهر المسح 
الفصلي الذي يصدره البنك المركزي الياباني 
المستهلكين  أمس. وبينما تراجعت أســعار 
في اليابان للشهر الثالث على التوالي استقر 
معدل البطالة في اليابان عند ٣٫٢٪ في مايو. 
واستقر مؤشــر تانكان الذي تتم مراقبته 
عــن كثب عنــد مســتوى موجــب ٦ نقاط 
فيما كان متوســط توقعات المحللين الذين 
اســتطلعت وكالــة «كيودو» لألنبــاء رأيهم 
تشــير إلى موجب ٤ نقــاط. يذكر أن قراءة 
المؤشــر ألرقام موجبة تشــير إلى أن نسبة 

عدد الشركات المتفائلة تزيد على نسبة عدد 
الشركات المتشائمة التي يشملها المسح.

وأظهــر المســح أن الشــركات الصناعية 
الكبرى توقعت استقرار المؤشر خالل الربع 

المقبل.
وتراجع مؤشــر الشــركات الكبــرى غير 
الصناعية إلــى موجب ١٩ نقطة من موجب 
٢٢ نقطــة، فــي تراجــع للربــع الثاني على 

التوالي، وفقاً للمسح. 

وتوقعت الشركات الصناعية وغير الصناعية 
الكبرى في اليابان ارتفاع استثماراتها المالية 
بنســبة ٦٫٢٪ في العــام المالي الحالي الذي 
ينتهــي فــي مــارس ٢٠١٧ مقارنــة بالعام 
الماضــي، وذلــك بعد توقعات في المســح 
الســابق قبل ثالثة أشهر بتراجع قدره ٠٫٩٪ 

في االستثمارات.
ويمثــل ذلــك نبًأ ســاراً لحكومــة رئيس 

الوزراء شينزو آبي التي تنظر إلى االستثمار 
القوي من جانب الشــركات باعتباره عنصراً 
أساســياً في تحفيــز ثالث أكبــر اقتصاد في 

العالم. 
ومع ذلــك، يبدي المصــدرون اليابانيون 
قلقهــم حول الصعود المســتمر فــي قيمة 
الين وتباطؤ النمو في االقتصادات الناشــئة 
مثل الصين، أكبر شريك تجاري لليابان وقفز 
الين بنحو ١٤٪ أمام الدوالر منذ بداية العام 

الجاري. وأظهر مســح تانــكان أيضاً تراجع 
الثقــة بين الشــركات متوســطة الحجم إلى 
موجــب ١ نقطة من موجــب ٥ نقاط، بينما 
تراجع مؤشر الشــركات الصغرى إلى سالب 

٥ نقاط من سالب ٤ نقاط. 

وتراجع إنفاق األســر اليابانية ١٫١٪ في مايو 
مقارنة بالشــهر نفسه من العام الماضي في 

تراجع للشــهر الثالث على التوالي، حســبما 
أعلنت الحكومة أمس.

فــي غضون ذلــك، تراجعــت الرواتب 
الشــهرية المعدلة حســب نسبة التضخم 
بنسبة ٠٫٣٪ في مايو مقارنة بالشهر نفسه 
من العــام الماضي، فــي أول تراجع منذ 
ثالثة أشهر، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية 

واالتصاالت.
وقالت الحكومة اليابانية أمس أيضاً إن 
أسعار المســتهلكين في اليابان تراجعت 
٠٫٤٪ في مايو مقارنة بالشــهر نفسه من 
العــام الماضي، في تراجع للشــهر الثالث 

على التوالي وسط تهاوي أسعار النفط .
إلى ذلك ذكرت الحكومة اليابانية أمس 
أن معــدل البطالة في البالد اســتقر عند 

٣٫٢٪ في مايو.
الداخليــة  الشــؤون  وزارة  وقالــت 
واالتصاالت إن الخدمات الطبية والرعاية 
االجتماعيــة أضافــت ٢٩٠ ألــف وظيفة 
ليصــل اإلجمالي إلى ٨٫٣٤ ماليين وظيفة 
بينما شهد قطاعا الزراعة والغابات تراجعاً 
فــي عــدد الوظائــف بمقــدار ١٣٠ ألف 
موظــف ليصل اإلجمالي إلى ٢٫٢٧ مليون 

موظف.
وقالت وزارة الصحة والعمل والضمان 
االجتماعــي إن توفــر الوظائف - ويقاس 
على أســاس النســبة بين عــروض العمل 
وطالبــي العمل - قد ارتفع إلى ١٫٣٦ في 

مايو مقارنة بـنحو ١٫٣٤ في أبريل.

مني صندوق التقاعد الحكومي الياباني 
وهو األكبر في العالم، بخسارة تتجاوز 
قيمتها خمسة آالف مليار ين (حوالي 
٤٥ مليــار يورو) خالل الســنة المالية 
المنتهيــة في مــارس بســبب تراجع 
البورصــات في منتصــف ٢٠١٥، كما 

اعلن مصدر رسمي أمس.
وهي أســوأ خســارة للصندوق الذي 
يدير الجزء الحكومي من اجور تقاعد 
الموظفين اليابانيين منذ ٢٠٠٨-٢٠٠٩ 
عندما أففدت األزمــة المالية الدولية 
الصنــدوق حوالي تســعة آالف مليار 
ين خالل ســنة واحدة.وقال مســؤول 
فــي وزارة الصحة إن هــذا االعتراف 
نقــل إلــى لجنــة خبــراء فــي إدارة 

الموجودات.وأوضح أن «موظفين في 
الوزارة حضروا االجتماع وسمعوا هذا 
الرقــم. لكن ال يمكننــا اإلدالء بمزيد 
من التعليقات قبل أن يقدم الصندوق 
يوليــو».  ٢٩ فــي  رســمياً  حســاباته 

مضاعفــة األســهموكان الصندوق غير 
اســتراتيجيته فــي ٢٠١٤ لتأمين مزيد 
من األرباح، بقراره مضاعفة األســهم 
في محفظته لتشكل ٥٠٪ منها، بعد أن 
كان يركز على السندات ذات المردود 

الضعيف. 
وتحدث الصندوق في ديسمبر عن 
خسارة فصلية تبلغ حوالي ستين مليار 
يورو بين يوليو وســبتمبر تحت تأثير 
تقلبات اســواق المال التي نجمت عن 
مخاوف مرتبطة بتباطؤ اقتصاد الصين.

واتهــم الحــزب الديمقراطــي اكبر 

الحكومة  رئيــس  المعارضة،  أحــزاب 
شينزو آبي بتأجيل نشر األرقام إلخفاء 
األداء السيئ للصندوق من اجل تجنب 
إغضاب الناخبين قبل انتخابات مجلس 
الشيوخ التي ســتجرى في العاشر من 

يوليو.
ورد آبي بالقول إن صندوق التقاعد 
حقــق أرباحــاً قدرها ٣٧ ألفــاً و٨٠٠ 
مليار ين (٣٣٠ مليار يورو) خالل ثالث 
الســنوات ونصف الســنة أي منذ أن 

تولى رئاسة الحكومة.
واعترف نوريهيرو تاكاهاشي رئيس 
الصندوق الــذي تبلغ قيمة موجوداته 
اكثر من ١٣٥ ألــف مليار ين (حوالي 
ألف مليار يورو) بأن األوضاع الحالية 
«ســيكون لها اثر ســلبي» علــى أداء 

الصندوق.

ســجل الين قفــزة كبيــرة أمــام الدوالر 
واليــورو والجنيه االســترليني، أمس، مع 
زيــادة الطلب على األصــول اآلمنة بدعم 
من الضبابية السياســية وتقريــر لرويترز 
عن أن البنك المركزي األوروبي ال يدرس 
تخفيف قواعده الخاصة بالتيسير النقدي.

وانتعــش اليــورو أمام الــدوالر بعدما 
قالت مصادر لرويتــرز إن البنك المركزي 
األوروبــي ال يناقــش في الوقــت الحالي 
شــراء أدوات دين حكومية غير متناســبة 
مع مساهمة دول منطقة اليورو في البنك.

وكان اليورو سجل هبوطاً حاداً أول من 
أمس وواصل انخفاضه أمس قبل أن يعاود 
االرتفــاع ليجري تداولــه دون تغير يذكر 

عند ١٫١١١٠ دوالر.

وفي ظل تعامالت متقلبة بأسواق األسهم 
األوروبيــة ســجل الين أعلى مســتوى له 
خالل الجلســة أمام العملة األميركية عند 

١٠٢٫٤٣٥ ين للدوالر بزيادة ٠٫٨٪.
وبعدما ســجلت العملــة اليابانية أعلى 
مســتوى لها في عاميــن ونصف العام في 
أعقاب التصويت لصالــح خروج بريطانيا 
مــن االتحــاد األوروبي تراجــع الين هذا 
األسبوع، حيث هبط على مدى ثالثة أيام 
متتاليــة أمام الــدوالر واليورو في الوقت 
الــذي تعافى فيه الجنيه االســترليني من 

أدنى مستوى في ٣١ عاماً.

لكن مع اســتمرار حالة الضبابية السياسية 
الشــديدة في بريطانيا وبعدما قال رئيس 

بنــك انجلترا المركزي إن البنك قد يحتاج 
التخاذ المزيد من إجراءات التحفيز خالل 
الصيف لدعم االقتصاد، هبط االســترليني 
من جديد متجها لتســجيل أدنى مستوياته 
أمام الدوالر وســجل انخفاضــا تجاوز ١٪ 

أمام الين أمس.

وتراجــع االســترليني أمــام اليــن إلى 
١٣٦٫١١ ينــاً لكنه ظل بعيــداً عن أدنى 
مســتوى له في ٣ أعــوام ونصف العام 
البالــغ ١٣٣٫٦٥ ينــاً والذي ســجله يوم 

الجمعة قبل الماضي.
ولم يسجل الجنيه انخفاضاً كبيراً أمام 
اليورو رغم أنه ســجل أضعف مستوياته 
منذ مارس ٢٠١٤ أمام العملة األوروبية 

الموحدة أول من أمس.

■ تخمة المعروض تهبط مجدداً بأسعار الخام  |  بلومبيرغ

■ الشركات اليابانية قلقة بشأن تأثيرات انسحاب لندن من االتحاد األوروبي  |  بلومبيرغ

ارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» 
أول من أمس إلى ٤٦٫٢٧ دوالرا للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي 

قبله / ٤٥٫٨٢ دوالرا.
وتضم سلة خامات «أوبك»الجديدة - التي تعد مرجعاً في مستوى 
سياســة اإلنتــاج - ١٣ نوعا هي: خام مربــان اإلماراتي وخام مزيج 
صحــارى الجزائري واإليرانــي الثقيل والبصــرة الخفيف العراقي 
وخام التصدير الكويتي وخام الســدر الليبــي وخام بوني الخفيف 
النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي 
والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول األنغولي وأورينت االكوادوري 

وميناس االندونيسي.

اليابان فــي تنفيذ  بــدأت 
إجراءات التيســير النقدي 
في أبريل ٢٠١٣ بعد أربعة 
أشهر من تولي آبي رئاسة 
مســعى  فــي  الحكومــة، 
التضخم  لتحقيــق معــدل 
المســتهدف عنــد ٢٪ في 
غضون عامين. لكن القراءة 
فــي مايو أظهــرت مجدداً 
عاد  الياباني  االقتصــاد  أن 

مجدداً إلى االنكماش. 
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أفــاد بيــان مــن مكتــب رئيس الــوزراء 
البريطانــي ديفيد كاميــرون إن بريطانيا 
ســتبذل كل مــا في وســعها للحفاظ على 
االســتثمارات اليابانيــة فــي البــالد فــي 
ضــوء موافقــة البريطانيين في اســتفتاء 
األسبوع الماضي على الخروج من االتحاد 

األوروبي.
وذكــر البيان الــذي صدر عقــب محادثة 
هاتفيــة بين كاميــرون ونظيــره الياباني 
شــينزو آبــي أول من امس ”قــال رئيس 
الوزراء إن المملكة المتحدة تقدر بشــدة 
استثمارات الشركات اليابانية في المملكة 
المتحدة ونحن ســنبذل كل ما في وسعنا 

لتشــجيع وحماية تلك االســتثمارات في 
أعقاب االستفتاء“. 

وأضــاف البيــان: ســيكون مــن المهم 
اليابانية أن تجعــل أصواتها  للشــركات 
مســموعة في المفاوضات حالما تبدأ“. 
ولليابان اســتثمارات مهمة في بريطانيا 
أبرزهــا مصنــع شــركة نيســان موتور 
لصناعــة الســيارات في شــمال شــرق 
إنجلترا.  لندن- رويترز

أعلنــت إيــران أن ليس عليهــا أي التزام 
لشــراء طائــرات إيــه ٣٨٠ وهو مــا يثير 
مزيداً من التساؤالت بشأن جزء من اتفاق 
تاريخــي وقعته مــع إيربــاص األوروبية 

لصناعة الطائرات.
واســتحوذت طلبية شراء طائرات الركاب 
العمالقة على االهتمام في يناير في إطار 
صفقة مبدئية لشــراء ١١٨ طائرة إيرباص 
بقيمة ٢٧ مليــار دوالر وقعت في باريس 
ووافقــت إيران أيضا بشــكل مبدئي على 

شراء أو استئجار ١٠٩ طائرات بوينغ.
وذكرت رويترز االثنيــن الماضي أن طهران 
تعيد النظر فيما يتعلق بتســلم الطلبية التي 

تشــمل ١٢ طائــرة إيــه ٣٨٠. ونقلت وكالة 
أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عن وزير 
الطــرق والتنمية الحضرية عبــاس أخوندي 
قوله «لدينــا حرية االختيار... ليس علينا أي 
التزام أو تعهد لشــراء طائــرات إيه ٣٨٠». 
وأثناء مناقشــته طلبية إيربــاص في فبراير 
قال رئيس شــركة الطيران الوطنية االيرانية 
إن طائــرات إيه ٣٨٠ لن تصل قبل ٥ أعوام. 
ووفقاً لتقديرات إيرانية وغربية تحتاج إيران 
إلــى حوالــي ٤٠٠ طائرة لتجديد أســطولها 
بعد عقود من العقوبات ولالســتعداد للنمو 
أنقرة- رويترز المستهدف.  

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها 
االئتماني لالتحاد األوروبي أول من أمس 
مشيرة إلى القلق بشأن وحدة التكتل بعد 
قــرار بريطانيا الخروج مــن االتحاد لكنها 
المســتقبلية مستقرة. أبقت على نظرتها 

وخفضت ســتاندرد آنــد بــورز تصنيفها 
 (  AA  ) إلى  ”   (  AA+  )     لالتحاد األوروبي من
قائلــة إنها «أعادت تقييم رأيها للتماســك 
داخل االتحاد األوروبي» وإن االتحاد ربما 
ســيكون لديــه مرونة أقل فــي الميزانية 
بعــد رحيل بريطانيا.وأضافــت الوكالة أن 
توقعات اإليرادات والتخطيط الرأســمالي 
الطويل األجل والتعديالت تخضع لعوامل 

رئيســية المتصــاص الصدمــات الماليــة 
داخل االتحــاد األوروبي ســتكون عرضة 
لشكوك أكبر».وقال مسؤول بارز باالتحاد 
األوروبــي يشــارك فــي وضع السياســة 
االقتصادية لالتحاد إن خفض التصنيف من 
جانب وكالة واحدة للتصنيفات االئتمانية 
من شــأنه أال يؤثر على االتحاد األوروبي 
ألن المستثمرين يأخذون متوسطاً لجميع 
الرأسمالية  المتطلبات  بشــأن  التصنيفات 
وهــو ما يعنــي فــي الواقــع العملي أن 
االتحــاد مــا زال يحتفــظ بدرجــة عليــا 
للتصنيف االئتماني.  لندن - رويترز

ســيطرت حالة من اإليجابيــة على تعامالت 
األسهم العالمية أمس، حيث صعدت أغلبية 
المؤشــرات بدعــم بيانــات اقتصادية قوية 
باإلضافــة إلى مراهنــة المســتثمرين على 
البنــوك المركزيــة لتحفيز  خطــط وبرامج 
االقتصاد الحتواء صدمة خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي.
وارتفعت أســهم أوروبــا مواصلة موجة 
التعافــي بعد خروج بريطانيــا بقيادة قطاع 
البنوك، كما صعدت األسهم اليابانية وارتفع 
مؤشــر نيكاي لليــوم الخامس محققــاً أكبر 

مكسب أسبوعي منذ أبريل.
وسجلت األسهم الصينية مكاسب جديدة 
وارتفعت المؤشــرات في بورصة شــنغهاي 
لتســجل مكاســب أســبوعية بدعم بيانات 

اقتصادية.
وصعدت األســهم األوروبية في مستهل 
التعامــالت أمــس مرتفعة للجلســة الرابعة 
على التوالي مع انحســار المخاوف الناجمة 
عــن تصويــت بريطانيا لصالــح الخروج من 
االتحــاد األوروبي بدعم من توقعات باتخاذ 

البنــك المركزي المزيد من إجراءات الدعم. 
وزاد مؤشــر ســتوكس ٦٠٠ األوروبي ٠٫٢٪ 
خــالل التعامــالت فــي حين ارتفع مؤشــر 
يوروفرست ٣٠٠ ألسهم الشركات األوروبية 
الكبــرى ٠٫٣٪. غير أن المؤشــرين ال يزاالن 
دون مســتوياتهما التي بلغاهــا قبل صدمة 
االســتفتاء البريطاني الذي أثار مخاوف من 
مخاطر سياســية في أوروبا وهو ما أثر سلباً 

على أسهم القطاع المالي.
وصعد مؤشــر قطاع البنوك ١٫٢٪ ليصبح 
أكبر الرابحين على مســتوى القطاعات وزاد 
ســهم انتيســا ٣٫٧٪ ليتصدر قائمة الرابحين 
على مؤشر يوروفرست في حين سجل سهما 

دويتشه بنك ولويدز ارتفاعاً حاداً.

وقال بعــض المســتثمرين إن القطاع تلقى 
دعماً من أنباء عــن أن المفوضية األوروبية 
وافقت على برنامج ضمانات إيطالي لتقديم 
ســيولة إلى البنوك المتعثــرة عند الحاجة. 
وذكــر تقريــر لوكالــة بلومبيــرغ أن البنك 
المركــزي األوروبــي يدرس تيســير قواعد 
مشــترياته من السندات وهو ما اعتبر عامًال 

داعماً للسوق أيضاً.
وارتفــع مؤشــر فايننشــال تايمــز ١٠٠ 
البريطانــي للجلســة الرابعة علــى التوالي 
ليتجــه لتحقيق أكبر مكاســبه األســبوعية 
في أربع ســنوات ونصف السنة مع تعافي 
البنوك بعــد موجة بيع أعقبــت التصويت 
لصالــح خــروج بريطانيــا. وزاد المؤشــر 
البريطانــي ١٥٫١٢ نقطــة أو ٠٫٣٪ ليصــل 
إلى ٦٥١٩٫٤٥ نقطة، وبلغت مكاســبه منذ 
بداية األسبوع ٦٫٢٪ بما يضعه على الطريق 
إلى تســجيل أكبر مكاســبه األسبوعية منذ 

ديسمبر ٢٠١١.

وتصدرت أســهم البنوك مكاســب السوق 
البريطانية إذ ارتفع مؤشر القطاع ١٫٢٪ مع 
صعود أســهم لويدز وباركليــز وآر.بي.إس 

بنسب تراوحت بين ٢ و٣٪. 
ورغم أن القطــاع ال يزال منخفضاً ١٠٪ 
منــذ االســتفتاء إال أنه تلقى دعمــاً بعدما 
قال محافــظ بنك إنجلتــرا المركزي مارك 
كارنــي أول من أمــس إن البنك قد يحتاج 
لضــخ المزيد من المحفــزات في االقتصاد 

البريطانــي بعــد الصدمــة التــي أحدثهــا 
التصويــت لصالــح الخــروج مــن االتحاد 
األوروبي. وزاد مؤشــر كاك ٤٠ الفرنســي 
٠٫٥٥٪ عــن الفتــح في حيــن ارتفع داكس 

األلماني ٠٫٦٣٪.

وارتفع مؤشــر نيكاي لألســهم اليابانية في 
ختام التعامالت أمس للجلسة الخامسة على 
التوالي مع استمرار عمليات تصيد الصفقات 
الرابحة فــي حين ظل إقبال المســتثمرين 
علــى المخاطــرة قوياً بعد صعود األســهم 

األميركية واألوروبية.
وزاد مؤشــر نيكاي القياسي ٠٫٧٪ ليغلق 
عنــد ١٥٦٨٢٫٤٨ نقطة. وعوضت األســهم 
اليابانية نحو نصف الخسائر التي منيت بها 
في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج 
من االتحــاد األوروبي قبل أســبوع والذي 

أحدث صدمة في األسواق.
وعلى مدى األســبوع قفز مؤشــر نيكاي 
٤٫٩٪ مســجًال أكبر مكاسبه األسبوعية منذ 
منتصــف أبريــل. وصعــد مؤشــر توبكس 
األوسع نطاقاً ٠٫٧٪ إلى ١٢٥٤٫٤٤ نقطة في 

حين زاد مؤشــر جيه.بي.إكس - نيكاي ٤٠٠ 
بنســبة ٠٫٦٪ لينهي تعامالت األسبوع أمس 

عند ١١٣٢٠٫٦٥ نقطة.

وارتفعــت األســهم الصينية بنهاية جلســة 
أمس، لتســجل أكبر مكاسبها األسبوعية في 
شهر، عقب بيانات اقتصادية تنوعت ما بين 

اإليجابية والسلبية.
وكشــف مؤشــر رئيســي أعلنت نتائجه 
أمس تراجع مناخ األعمال في قطاع الصناعة 
بالصين. وانخفض مؤشر مديري المشتريات 
التي تصــدره مجلــة كايشــين االقتصادية 
بواقــع ٠٫٦ نقطة إلى ٤٨٫٦ نقطة في يونيو 
الماضي، في أســرع وتيرة تراجع للمؤشــر 
خالل ٤ أشــهر. وينظر إلى ارتفاع المؤشــر 
عن مستوى خمسين نقطة باعتباره مؤشراً 
إيجابياً فيما يعتبر تراجع المؤشر إلى أدنى 
من خمسين نقطة قراءة سلبية. كما تراجع 
المؤشر الحكومي لمديري المشتريات الذي 
يركز على الشركات الحكومية األكبر بواقع 
٠٫١ نقطة إلى ٥٠ نقطة في أدنى معدل له 

منذ فبراير الماضي.

وعلق بنــك (إيه.إن.زد) على هــذا التراجع 
قائــالً إن «البيانات تشــير إلــى أنه من غير 
المرجــح أن تحقــق الصيــن معــدل النمو 
المســتهدف فــي الناتج المحلــي اإلجمالي 

بالنسبة للربع الثاني».
وقــال البنك في بيــان إنه فــي مواجهة 
التحــدي اإلضافــي المتمثل في االســتفتاء 
البريطانــي للخروج من االتحــاد األوروبي، 
«نعتقد أن الحكومة ستقوم بتحفيز االقتصاد 
عن طريق تسريع استثمارات البنية التحتية 

والبناء العمراني».
تدابير تحفيزية

واستفادت البورصة الصينية من التكهنات 
المتزايــدة للمســتثمرين بضــخ مزيــد من 
التدابيــر التحفيزيــة، خاصة مــع المخاوف 
المتعلقــة بتصويــت البريطانييــن لصالــح 

الخروج من عضوية االتحاد األوروبي.
وصعد مؤشــر «شنغهاي» المركب بنسبة 
٠٫١٪ ليصــل إلــى ٢٩٣٢ نقطة عند اإلغالق، 
مســجًال مكاسب أســبوعية تبلغ ٢٫٧٪، بعد 
أن حقق صعوداً شهرياً بنحو ٠٫٥٪ في يونيو 

الماضي، في أول ارتفاع شهري منذ مارس.

ارتفع الذهب أمــس متجهاً لتحقيق خامس 
مكاسبه األسبوعية بدعم من تراجع الدوالر 
مع اســتمرار اإلقبال علــى المعدن باعتباره 
مــن األصــول اآلمنــة رغــم ارتفاع شــهية 
المستثمرين للمخاطرة بعد التصويت لصالح 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
ونزل الدوالر أمام الين وانخفض مؤشــر 
العملــة األميركية الذي يقيــس أداءها أمام 
سلة من ست عمالت رئيسية حتى مع ارتفاع 
األســهم اآلســيوية أمس في ظل اســتمرار 
تعافي شهية المستثمرين للمخاطرة من أثر 
الصدمــة التي أحدثها االســتفتاء البريطاني 

األسبوع الماضي.
وزاد سعر الذهب في المعامالت الفورية 
أكثر من ١٪ ليبلغ أعلى مستوى في الجلسة 
عنــد ١٣٣٦٫٢٠ دوالرا لألوقيــة (األونصة). 
وخــالل التعامالت ســجل الذهــب ارتفاعاً 
بنســبة ٠٫٧٪ ليصــل إلــى ١٣٣١٫٥١ دوالرا 

لألوقية.

وســجل المعدن األصفر فــي يونيو أكبر 
مكاســبه الشهرية منذ فبراير وصعد ١٪ منذ 

بداية األسبوع.
وارتفع سعر الذهب في العقود األميركية 
اآلجلة ١٪ ليبلغ أعلى مستوى له في الجلسة 

عند ١٣٣٩ دوالراً لألوقية.
ومــن بيــن المعــادن النفيســة األخرى 
اخترقت الفضة مســتوى ١٩ دوالراً لألوقية 
لتصــل إلى أعلى مســتوى لها منذ ســبتمبر 
٢٠١٤. وبلــغ المعدن ١٩٫٤٠ دوالرا لألوقية 
في وقت ســابق من الجلســة قبــل أن يتم 
تداولــه مرتفعــاً ٢٫٤٪ عنــد ١٩٫١٤ دوالرا 
لألوقيــة. وصعدت الفضــة أكثر من ٨٪ منذ 
بداية األسبوع وتتجه لتحقيق أكبر مكاسبها 

األسبوعية منذ أغسطس ٢٠١٣.
وبلــغ البالتين أعلى مســتوى له منذ ١٨ 
مايو ويتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية له 
منذ نهاية أبريل. وارتفع المعدن ٠٫٤٪ أمس 

ليصل إلى ١٠٢٤٫٤٩ دوالرا لألوقية.
وارتفــع البالديوم إلى أعلى مســتوى له 
منــذ ١٣ مايو ويتجه لتحقيق أكبر مكاســبه 

األســبوعية منذ أوائل مارس، لكنه هبط ١٪ 
إلى ٥٨٨٫٩٥ دوالرا لألوقية.

إلــى ذلك ال يزال الذهــب والفضة اثنين 
من «الفائزين» في أعقاب التصويت بخروج 
بريطانيــا من االتحــاد األوروبــي الخميس 
الماضــي. وكان الدعم من عوائد الســندات 
الســلبية والموقــف الليــن للجنة الســوق 
الفيدرالية المفتوحة ثابتين قبل التصويت. 

قســم  رئيــس  هانســن،  أولــي  وقــال 
اســتراتيجيات السلع لدى «ساكسو بنك» إن 
التطــورات التــي حدثت منذ ذلــك الوقت 
ســاهمت فــي زيــادة المســتثمرين الذين 
التفتــوا إلــى الذهــب والفضة مــن منظور 

طويل األمد.
وأضــاف أن الذهــب اســتقر فــي نطاق 
الثالثيــن دوالراً هذا األســبوع بعد ارتفاعه 
مبدئيــاً. وقامــت ســي ام أي يــوم االثنين 
برفع هوامش افتتاح وإمســاك صفقة عقود 
الذهب اآلجلة على مؤشــر كوميكس بنسبة 
٢٢٪ اســتجابة لالرتفاع فــي التذبذب، وقد 
أدى ذلك إلى اضطرار صناديق التحوط التي 

تملك أجزاء من الصفقات اآلجلة القياســية 
إلــى إيــداع أكثــر مــن ٢٥٠ مليــون دوالر 
كهامــش إضافي، وقــد أدى ذلك بدوره إلى 
أخذ األرباح البســيطة، ولكن الذهب تمكن 
بالرغم مــن ذلك بالحصول علــى دعم عند 
١٣٠٥ دوالرات لألونصة وهو أعلى ما وصل 
إليه في السابق ونصف ما وصل إليه أمس. 

وأضاف أولي هانسن أن األسهم تراجعت 
وخاصة فــي منطقــة اليورو، بينما اســتمر 
الطلــب على الســندات الحكومية، مما أدى 
إلى زيادة تداوالت الســندات السيادية عند 

مستوى الصفر أو أقل. 
الطلــب من  الذهــب اســتمرار  وشــهد 
المســتثمرين الذيــن يســتخدمون األصول 
المتداولة على البورصة، حيث تزايد مجموع 
األصــول منذ الخميس الماضــي. كما ارتفع 
الطلــب على عقــود الذهب اآلجلــة بقوة 
بالرغم من رفع الهامش، حيث قفز االهتمام 
الكلي بعقود الذهب اآلجلة بنسبة ٨٫٥٪ عن 

أعلى مستوياته منذ عام ٢٠١١.

وأشار رئيس قسم استراتيجيات السلع لدى 
«ساكسو بنك» إلى أنه بعد التصويت بخروج 
بريطانيــا مــن االتحاد األوروبــي والموقف 
الليــن غيــر المتوقع الذي نتــج عن اجتماع 
لجنة الســوق المفتوحة الفيدرالية األسبوع 
الماضي، فقد ألغى الســوق تقريباً أي فرصة 

لرفع المعدل خالل عام ٢٠١٦. وبالنظر إلى 
االحتماالت الواردة أدناه، فإن فرصة خفض 
المعدالت باتت أعلى من فرصة رفعها حتى 

فبراير العام المقبل.
وأضــاف أولي هانســن أنه مــع تقلبات 
ســوق األســهم، فقد كافح الذهب ليرتفع، 
إال أنه شــهد حتــى اآلن تصحيحــاً أفقياً مع 
اســتمرار دعــم كافة المحفــزات المذكورة 
أعاله. وقد منح ذلك فرصة للفضة كي تلحق 
بالذهب وقد شهدت التحركات القوية اليوم 
عودة الفضة إلى الــذروة التي وصلت إليها 

الجمعة الماضية. 
وأشــار إلــى أن الخطر األكبــر المحدق 
بالذهــب والفضــة اآلن هــو نجاحهمــا في 
جذب المســتثمرين، فالقفزات الكبيرة في 
المشــاركة من خالل األصــول المتداولة في 
البورصة وخاصة العقود اآلجلة، التي وصلت 
إلى رقم قياســي قبل التصويــت، قد تكون 
مؤشــراً على فترة من التماســك مع احتمال 
حــدوث تصحيــح أكبر بحســب أداء أصول 

أخرى أعلى مخاطرة.

■ شاشات إلكترونية في بورصة طوكيو التي حققت مكاسب طيبة  |  ا ب

■ البحث عن المالذات اآلمنة يزيد بريق الذهب  |  رويترز

■ أولي هانسن

قال أولي هانسن إن الذهب ال يزال معرضاً لخطر االنزالق إلى 
معدل 1292 دوالرا لألونصة أو حتى 1250 دوالرا لألونصة، إذ 
إنه تمكن من العودة إلى معدل 1.305 دوالرات لألونصة فقط، 
ولكن مع وجود عدة محفزات تشــير إلى استمرار الدعم، فإننا 
نعتقد أن المســتثمرين لفترات أطول سيســتخدمون التصحيح 
المحتمــل الحدوث كفرصة أخرى للشــراء كما فعلوا في شــهر 

مايو.
وأضــاف: ال زلنا نعتقد أن الذهــب قد حقق نقلة أعلى بمقدار 
70-50 دوالراً ممــا قد يعني محاولته العودة إلى معدل 1400 

دوالر لألونصة، وهي الذروة التي وصل إليها عام 2014.

صعدت األســهم األميركية في بورصة «وول ستريت» أول من 
أمس في ثالث جلســة على التوالي من المكاســب بينما تلقت 
أسهم شــركات المنتجات االستهالكية دعماً من أنباء عن عرض 
بقيمة ٢٣ مليار دوالر من مونديليز انترناشونال لالستحواذ على 

هيرشي.
وارتفع مؤشــر داو جونــز ١٫٣٣٪  بينما صعد ســتاندرد آند بورز 

١٫٣٦٪ وأغلق ناسداك مرتفعاً ٦٣٫٤٣ نقطة أو ١٫٣٣٪.
وانهت المؤشــرات الثالثة األسبوع متباينة مع ارتفاع داو جونز 
وســتاندرد آند بــورز ٠٫٨٪ و٠٫١٪ على الترتيب في حين هبط 

ناسداك ٢٫١٪.
كما انهت الربع الثاني من العام على تباين.
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توفــي رجــل كان يقــود إحدى ســيارات 
برنامج  «تيســال» الكهربائيــة مســتخدماً 
«السائق اآللي» عندما اصطدمت السيارة 
بشــاحنة نقل بحســب ما أعلنته الشــركة 
فــي أول حــادث مميــت على مــا يبدو 
بســيارة ذاتية القيادة.وذكرت تيســال أن 
الحــادث وقع عندما عبرت شــاحنة ذات 
مقطورة الطريق السريع المقسم لحارات 

مروريــة بشــكل غير متوقع أمام ســيارة 
تيسال السيدان «موديل إس».واضافت إن 
الســائق وأجهزة االستشــعار في السيارة 
لم يالحظــا الجانب األبيض من المقطورة 
في ظل أضواء الســماء وفشــل الســائق 
وأجهزة االستشــعار بالسيارة في الضغط 
لوس أنجليس - د ب أ على المكابح. 

تعمل شــركة «آبل»علــى تقنية من 
شــأنها منــع الهاتــف المحمول من 
التقــاط صور أو تســجيل فيديو في 
مناطــق غيــر قانونيــة عــن طريق 
التقاط إشارة األشعة تحت الحمراء. 
منــع  الجديــدة  للتقنيــة  ويمكــن 
األشخاص من التقاط صور أو تسجيل 
فيديوهــات غير قانونية في قاعات 
الحفالت أو الســينما أو المسارح، 
بحســب مــا ذكرت «ســي إن إن 
موني».وعلى سبيل المثال، توضح 
بــراءة االختراع الخاصة بالشــركة 
المنتجة لـ«آيفون» حجب قدرات 
تســجيل الفيديو من المحمول إذا 
تم توجيهه نحو شاشة العرض في 
الســينما أو المسرح وربما إغالق 
دبي - البيان الكاميرا تلقائياً.  

أهـــم املهارات التي يبحث عنها أصحاب الـــرشكات يف املوظفني بهدف تطوير القدرة عىل االبتكار يف األعامل هي املهارات التحليلية، والقدرة عىل امتالك النظرة الرتكيبية، إضافة 
ملوهبة القدرة عىل تطوير العالقات الشخصية، وذلك حسب النتائج الخاصة بدولة اإلمارات يف تقرير مقياس جرنال إلكرتيك لالبتكار العاملي 2016.

% 72
يعتـــربون أن نقـــص املواهب 
يحـــول دون قدرة األعامل عىل 

تطوير االبتكار

% 74
اإلمارايت  التعليـــم  بنظـــام  يثقون 
وقدرته عىل تزويد السوق بخريجني 
قادريـــن عـــىل تلبيـــة التحديات 

املستقبلية

% 77
أن  يرون  التنفيذيـــني  الرؤســـاء  من 

رشكاتهم متتلك رؤية ابتكارية واضحة

% 79
رواد  أخالقيات  أن  يعتقـــدون 
خلق  يف  الرائدة  تصبح  األعامل 

بيئة ابتكارية بالرشكات

% 87
يـــرون أن االبتـــكار ليس مجرد 
خلق  ولكن  ومنتجـــات  خدمات 

أسواق مل تكن سابقا

% 25
زيادة مســـؤولية الرشكات بتوفري 

الدعم التعليمي ملوظفيها

% 26
كثري  إلغاء  بسبب  البطالة  ارتفاع 

من الوظائف 

% 36
تحســـني نوعية الوظائف الحالية 

بحيث تصبح ممتعة

% 42
خلـــق وظائف جديـــدة وزوال 

أخرى قدمية

% 61
ازدياد الطلب عىل العاملة املاهرة 

يف بعض القطاعات

إعداد: وائل يوسف - غرافيك:  محمد أبوعبيدة

يتوقع أن تؤدي الثورة الرقمية إىل 
أهمها  ومن  العمل،  طبيعة  تغيري 

يف اإلمارات:

 «kaitangata» أطلقت مدينــة كايتانجاتا
جنوب نيوزيلندا حملة للتوظيف بســبب 
شــكوى عمدتها من وجود الكثير والكثير 
مــن الوظائــف والمنــازل، وال يوجد من 

يشغلها.
وتعــرض المدينــة العديد مــن المزايا 
مثل منازل وحوافــز مالية تصل إلى ٢٣٠ 
ألــف دوالر نيوزيلندي (حوالي ١٦٠ ألف 
دوالر) إلقنــاع مواطنــي نيوزيلنــدا فــي 
المناطــق القريبة لشــغل تلــك الوظائف 

الوفيرة.
وتتميــز البلدة الصغيــرة بفرص عمل 
في عدة صناعات مثل األلبان والمطاحن، 
وذكر عمدة المدينــة بريان كادوجين أن 
هناك ألــف وظيفة متاحة فــي المطاحن 
ومصانع الجبن، بينما يقدر تعداد ســكان 

المدينة بحوالي ٨٠٠ فقط.
«الغارديان»  لصحيفــة  كادوجين  وأكد 
على أنه يشــعر باإلحباط بســبب الحياة 
الصعبــة التي تعيشــها العديد من األســر 
في نيوزيلندا في ظل األوضاع االقتصادية 

الحالية.

انخفــض معــدل البطالة فــي مايو في 
منطقة اليــورو الــى ١٠,١٪ وهو أدنى 
 ٢٠١١ يوليــو  منــذ  يســجل  مســتوى 
لإلحصــاء  األوروبــي  المكتــب  وفــق 

(يوروستات).
ولكــن ال تزال هناك فروقات كبيرة بين 
دول منطقة اليورو، حيث سجلت أدنى 
مستويات البطالة في مايو في مالطا مع 
٤,١٪ وفــي ألمانيا، حيــث بلغت ٤,٢٪. 

وكان معدل البطالة في أبريل ١٠,٢٪.
وتســجل اعلــى معــدالت البطالــة في 
اليونان، حيــث بلغت ٢٤,١٪ في مارس 
وفق آخر األرقام المتوفرة، وفي إسبانيا 
مع ١٩,٨٪، في حين سجلت فرنسا أداء 

أفضل من المعدل مع ٩,٩٪.
وفــي دول االتحــاد االوروبــي الثماني 
والعشــرين بلغ معدل البطالة في مايو 
٨,٦٪ بتراجع طفيف عن أبريل (٨,٧٪).

وقــال المكتــب االوروبــي لإلحصاء ان 
٢١٠٨٤ مليــون رجل وامــرأة كانوا بال 
عمــل في االتحــاد االوروبي فــي مايو 

بينهم ١٦ مليوناً في منطقة اليورو.

بــي»  «إتــش  شــركة  تمكنــت 
مــن   «Hewlett-Packard»
الحصــول علــى تعويض قــدره ٣ 
مليارات دوالر أميركي من شــركة 
عبــر   «Oracle Corp» «أوراكل» 
دعــوى قضائية. وكانت «إتش بي» 
قد تقدمت بدعــوى قضائية تدعي 
فيهــا أن «أوراكل» انســحبت من 
التي  صفقة لدعم خوادم الشــركة 
تستخدم خطوط رقائق «إيتانيوم» 

من شركة «إنتل».
ويعتبر الحكــم الجديد الصادر هو 
الثاني الذي تحصل عليه «إتش بي» 
في هــذه القضية التــي بدأت في 
عام ٢٠١١.   دبي - البيان

ليجــر"  أنــد  "ترافيــل  موقــع  وصــف 
المتخصص  الشــبكي   ( travelandleisur.com)
في شــؤون الســياحة والســفر دولــة اإلمارات 
بأنهــا تهوى الفلل والفنــادق العائمة، وأنها اآلن 
بصدد تعزيــز ايقوناتها المعمارية المائية بإضافة 
المتاحــف إلــى رصيد منشــآتها المائيــة، وذلك 
في إشــارة إلــى متحــف اللوفر أبوظبــي الذي 
يجري إنشــاؤه حالياً في جزيرة السعديات. جاء 
ذلــك في تقرير مصور نشــره الموقع مؤخراً عن 

متحــف اللوفــر أبوظبي، ودعمــه بمقطع فيديو 
 (time-lapse) مصور بطريقــة الفاصل الزمنــي
للمتحــف وكيفيــة تحوله إلــى جزيــرة عائمة. 
ونشــر الموقع التقرير تحت عنوان (نظرة أولى 
إلى متحف اللوفر العائم في أبوظبي) واســتهله 
بمفارقة طريفة، وهي أنه بينما كان سكان باريس 
منهمكين في محاوالت يائسة إلبعاد مياه األمطار 
عــن متحف اللوفر في باريس خــالل الفيضانات 
العارمــة التي ضربت العاصمة الفرنســية مطلع 
الشــهر الماضي، فإن نســخة متحــف اللوفر في 

أبوظبي تحتضن مياه الخليج وتندمج معها. 

واستعرض تقرير ترافيل أند ليجر معالم المتحف، 
والــذي يوصف بأنــه (المدينــة المتحف) حيث 
يتكــون من ٥٥ مبنى وقاعة عرض على مســاحة 

٩٢٠٠ متر مربع.
ومن الجديــر بالذكر أن متحف «اللوفر أبوظبي» 
قد تأســس بناًء على اتفاقية عقدت بين حكومتي 
دولــة اإلمارات العربيــة المتحــدة والجمهورية 
الفرنســية فــي العــام ٢٠٠٧ ليشــكل بذلك أول 
متحــف عالمي في العالم العربي يعكس االنفتاح 
والحــوار بين الثقافات. ويقــع في قلب المنطقة 

الثقافية في الســعديات التي تحفل بمؤسســات 
ثقافية عريقة تتسم بطابعها وحجمها المميزين.

وقد قام المعمــاري العالمي جان نوفيل بتصميم 
المتحف.

ويضــم المتحــف قاعات عرض فنيــة من ضمنها 
قاعة العرض الدائمة، والتي ســتعرض المجموعة 
الفنية الدائمة التي تستعرض حضارات مختلفة. 

كما ســيتم تخصيص قاعة للمعارض المؤقتة وفق 
أعلى المعايير العالمية. 

وســيثري متحف «اللوفــر أبوظبــي» مجموعته 
الفنيــة الدائمة باســتعارة أعمال فنية من العديد 
مــن المتاحف الفرنســية الشــهيرة مثل متحف 
اللوفــر، متحف أورســيه، مركز بومبيــدو. ومن 
المزمــع افتتاح متحف اللوفــر أبوظبي في وقٍت 

الحق من العام الجاري.
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