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بدأت شــركة بترونــاس الماليزية للطاقة لقاءات مع المســتثمرين 
فــي دبــي وأبوظبي ومــدن عالميــة أخــرى؛ لجمع مــا يصل إلى 
17 مليــار دوالر مــن إصدار ســندات وصكوك لتعزيــز رأس المال 
العامــل.  وتتولى مصارف كبرى من بينهــا بنك أوف أميركا ميريل 
لينش وســي.آي.إم.بي غروب هولدنغز ومورغان ستانلي وجيه.بي 
مورغان وســيتي غروب ترتيب اإلصــدار، بينما يلعب اتش.اس.بي.
كوااللمبور ــ رويترز سي ودويتشه بنك أدواراً داعمة أصغر.   

وقعت شــركة بي. بي البريطانية العمالقة للنفط االتفاقات النهائية 
لمشروع غرب دلتا النيل لتطوير خمسة تريليونات متر مكعب من 
موارد الغاز و55 مليون برميل من المكثفات باستثمارات تقدر بنحو 
12 مليار دوالر مع شــركائها. وستســاهم هذه الصفقة في معالجة 
أســوأ أزمة طاقة تشــهدها مصر منذ عقود. وقالت بي. بي إن من 
المتوقع أن يبدأ اإلنتاج من مشروع غرب الدلتا في 2017 وأن يصل 
إلــى 1.2 مليــار متر مكعب يوميا بما يعــادل نحو %25 من اإلنتاج 
لندن ـ رويترز الحالي للغاز في مصر.   

اســتمدت األسواق العالمية دعماً قوياً من برامج التيسير النقدي 
األوروبية إذ عزز البنك المركزي األوروبي معنويات المستثمرين 
بتصريحات مشــجعة حول عمليات لشراء سندات بقيمة تريليون 
دوالر. وفيما ســجلت األسهم اليابانية أعلى مستوى في 15 عاماً 
وسع مؤشــر يوروفست األوروبي مكاســبه إلى %14 منذ بداية 
العام. واســتقر الذهب دون 1200 دوالر لألوقية متكبداً خامس 
خســائره األسبوعية في ستة أسابيع مع اقتراب الدوالر من أعلى 
مســتوى له في 11 عامــا.  وقال ماريو دراجــي رئيس البنك إن 
برنامج البنك لشــراء السندات الذي سيبدأ االثنين قد يستمر إلى 
ما بعد سبتمبر 2016 إذا اقتضت الضرورة واستبعد المخاوف من 
أن البنــك قد يواجه صعوبات في إيجاد بائعين للســندات. وزاد 

البنــك أيضا توقعاته للنمــو االقتصادي هذا العام 
عواصم – الوكاالت والعام المقبل.    

بلغ إجمالي تجارة اإلمارات الخارجية مع ألمانيا 27.164 مليار درهم 
في 6 أشهر. وتشير إحصاءات صادرة عن وزارة التجارة الخارجية إلى 
أن قيمــة واردات الدولة من ألمانيا بلغــت 5.287.9 مليارات دوالر 
تعادل ما قيمته 19.406 مليار درهم في األشــهر الســتة األولى من 
2014. وتعقد اللجنة االقتصادية المشــتركة بين اإلمارات وجمهورية 
ألمانيا االتحادية دورتها العاشرة في أبوظبي بعد غد االثنين، برعاية 
وحضور معالي المهندس ســلطان بن سعيد المنصوري وزير االقتصاد 

وســيجمار جابريل نائب المستشارة األلمانية 
وزير االقتصاد والطاقة في ألمانيا.

إعداد: وائل اللبابيدي - غرافيك: حسام الحوراين
تتغري األولويات املالية مبرور الوقت، ولكن خطة االدخار الجيدة تبدأ مبكراً وتستمر مدى الحياة، وهي تؤثر عىل منط الحياة 
الذي تريدون أن تعيشوه يف املستقبل. ويقدم توران آصف، رئيس مجموعة الخدمات املرصفية الشخصية يف املرشق، خمس 

نصائح ملساعدتكم للبقاء عىل املسار الصحيح.

وجود هدف واضح هو الخطوة 
األوىل لالدخار الصحيح ويساعد 

تحديد أهدافهم املالية عىل 
تحقيق تلك األهداف سواء كان 

الهدف قضاء عطلة عائلية أو رشاء 
تلفزيون جديد أو سيارة ثانية 

للعائلة.

1

يعترب توفري 5 % من دخلكم 
الشهري، بداية جيدة، وميكن 

ملستشار أن يساعدكم يف وضع 
خطة توضح لكم طرقا للتوفري ومع 

الوقت ميكنكم زيادة هذا املبلغ.

2

ميكن أن يكون اختيار حلول 
التوفري األنسب لألهداف متوسطة 
وطويلة املدى أكرث صعوبًة، حيث 

إنكم ستحتاجون إىل تحقيق توازن 
بني حامية األصول الخاصة بكم 

من جهة وزيادتها لتعويض 
التضخم من جهة أخرى.

3

ميكن تحويل املبلغ املخصص 
لالدخار تلقائياً إىل حساب توفري 

منفصل أو حساب استثامر 
تقومون بإنشائه، فحتى املبالغ 

الصغرية تنمو لتصبح كبرية.

4

يساعد رصد التقدم شهرياً يف ضامن متايش خططكم االدخارية مع توقعاتكم، ومن األفضل القيام بزيادة 5
قيمة مدخراتكم يف حال الحصول عىل زيادة يف الراتب، وأال تعتربوها فرصة لزيادة مرصوفكم. فهناك 

املصدر: بنك املرشقالعديد من الطرق لتوفري أموالكم وخفض انفاقكم.

أكد «داني ســيبرايت» رئيس مجلس العمل 
األميركــي فــي اإلمــارات، قــوة شــركات 
الطيران اإلماراتية وسالمة وضعها التنافسي 
وطالب شــركات الطيران األميركية بالكف 
عن الشكوى، والشروع في منافسة شريفة. 
وقال إن هنــاك فائضا تجاريا يزيد على 19 
مليار دوالر على المحك، مطالبا المسؤولين 
فــي بــالده، وشــركات الطيــران والســفر 
والضيافــة ومســافري األعمال، وشــركات 
الشــحن إلى التصدي ألي مسعى للحد من 
التجــارة الحــرة، أو تقييــد اتفاقية األجواء 

المفتوحة مع اإلمارات.
وقال في بيان وزعته «بزنس وير» ونشرته 

بلومبيــرغ، إن الطيران وحــده، يعود بالنفع 
علــى الواليات المتحدة مــن خالل ضخه 16 
مليار دوالر، ودعم أكثر من 100 ألف وظيفة، 
تولد قرابة 1.6 مليار دوالر على شــكل عوائد 
ضريبيــة، األمر الذي يظهر أن اإلمارات كانت 
أكبر وجهة تصديريــة للواليات المتحدة في 
منطقة الشــرق األوســط على مدى السنوات 
الســت الماضية. وأشار إلى أن قيمة مبيعات 
بوينغ من الطائــرات بلغت 130 مليار دوالر 
فــي معرض دبــي للطيران. كما ان شــركات 
الطيــران اإلماراتية تعتبر أكبر مشــتر دولي 
للطائــرات التجاريــة المصنعة فــي الواليات 
المتحــدة، من خالل تســليم، وطلبيات ألكثر 

من 400 طائرة في السنوات 
الخمس عشرة الماضية.

١٣٠٢٥٢  ٤٠٠
 ً ١٥

اســتقطبت المصارف العاملة في الدولة تدفقات خارجية بلغت 
نحو 17 مليار درهم في األشــهر التسعة األولى من 2014 وفقاً 
إلحصاءات صادرة عن المصرف المركزي. وشــهدت ودائع غير 
المقيميــن لدى البنــوك العاملة بالدولــة ارتفاعا ملحوظا خالل 
العام الماضي بشــكل عام في مؤشر على تحسن مناخ االستثمار 
وتنــوع قنواته  وبلغت بنهايــة الربع الثالث من 2014 عند نحو  

133 مليار درهم. 
وأظهــرت اإلحصاءات أن المؤسســات التجاريــة والصناعية 
اســتحوذت على الحصــة األكبر من ودائع غيــر المقيمين لدى 

البنوك العاملة بالدولة بنســبة 38.6 % حيث بلغت 51.3 مليار 
درهــم.  واســتحوذت المؤسســات المالية علــى 23.5 % من 

إجمالي ودائع غير المقيمين حيث بلغت 31.2 مليار درهم. 
  و أوضحــت اإلحصــاءات أن ودائع غيــر المقيمين العائدة 
لحكومــات وهيئــات دبلوماســية انخفضت مــن  6.1 مليارات 
درهــم بنهاية عام 2007 إلى 5.31 مليــارات درهم بنهاية عام 
2008 ثــم ارتفعت إلــى 11.44 مليار درهــم بنهاية 2009 ثم 
انخفضــت بنهاية 2010 إلــى 6.88 مليارات درهــم وارتفعت 
بنهايــة 2011 الى 7.66 مليارات درهم وواصلت االرتفاع بقوة 
إلــى 9.2 مليارات درهم بنهاية 2012 ثــم انخفضت إلى 7.23 

مليارات درهم.
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تعقــد اللجنــة االقتصاديــة المشــتركة بيــن 
دولــة االمارات وجمهوريــة المانيا االتحادية 
اجتماعها دورتها العاشــرة فــي العاصمة ابو 
ظبــي يوم بعد غــد االثنين برعايــة وحضور 
معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري 
وزيــر االقتصــاد و ســيجمار جابريــل نائب 

المستشارة االلمانية وزير االقتصاد والطاقة 
وســوف يتم خــالل االجتماع اســتعراض 
أفضــل الفــرص االســتثمارية المتاحــة بيــن 
البلدين ومناقشــة اطر التعــاون في مختلف 
المجــاالت الحيــة والتي تشــمل التكنولوجيا 
واالبتكار واقتصاد المعرفة والطاقة المتجددة 
والبتروكيماويات وقطاعات الســياحة والمال 
والتأمين وســبل زيادة التبادل التجاري وخلق 

تــوازن في الصــادرات والــواردات باإلضافة 
الى موضوع المشــاريع الصغيرة والمتوسطة 
واالســتفادة مــن الخبــرة االلمانيــة في هذا 
المجال بما ينسجم مع توجه الحكومة لالرتقاء 
بأداء هذا القطاع ليصبح داعما رئيسيا للتنمية 

االقتصادية في الدولة.
ويشــير تقريــر لــوزارة االقتصــاد الى أن 
اجمالي التجارة الخارجية لدولة االمارات مع 
المانيا بلغ خالل الستة شهور األولى من العام 
الماضي 2014 بمــا فيها التجارة في المناطق 
الحــرة 7.401 مليارات دوالر تعادل ما قيمته 

27.164 مليار ردهم 
وبلــغ اجمالــي التجــارة الخارجيــة مــع 
ألمانيا(بــدون التجــارة في المناطــق الحرة) 
5.847.9 مليــارات دوالر تعــادل مــا قيمتــه 
21.458 مليــار درهم في حيــن بلغ اجمالي 
تجــارة الدولة في المناطــق الحرة مع المانيا 
1.553.9 مليــار دوالر تعادل ما قيمته 5.699 

مليارات ردهم .

وتشــير االحصاءات التي تضمنها التقرير الى 
ان قيمــة واردات الدولــة مــن المانيا بلغت 
5.287.9 مليــارات دوالر تعــادل مــا قيمتــه 
19.406 مليــار درهم في حيــن بلغت قمية 
الواردات في تجــارة المناطق الحرة 1331.2 
مليــار دوالر تعــادل 4.885 مليــارات درهم 
ليصبــح مجموع الواردات مــا قيمته 24.291 

مليار درهم.

دعــا «دانــي ســيبرايت» رئيــس مجلس 
شــركات  اإلماراتــي،  األميركــي  العمــل 
الطيران األميركية إلى الكف عن الشكوى، 
والشــروع في منافســة شــريفة، قائًال إن 
هناك فائضــاً تجارياً يزيد علــى 19 مليار 
دوالر على المحك، مطالباً المسؤولين في 
بالده، وشركات الطيران والسفر والضيافة 
ومســافري األعمال، وشركات الشحن إلى 
التصــدي ألي مســعى للحد مــن التجارة 
الحرة، أو تقييد اتفاقية األجواء المفتوحة 

مع اإلمارات.
وقــال في بيــان وزعته «بزنــس وير» 

ونشــرته بلومبيــرغ، ان الطيــران وحده، 
يعــود بالنفع على الواليــات المتحدة من 
خــالل ضخه 16 مليــار دوالر، ودعم أكثر 
من 100 ألف وظيفة، تولد قرابة 1.6 مليار 
دوالر علــى شــكل عوائد ضريبيــة، األمر 
الــذي يظهر أن اإلمارات كانت أكبر وجهة 
تصديريــة للواليات المتحــدة في منطقة 
الشرق األوسط على مدى السنوات الست 

الماضية.

 وفيما يخص عالقات الطيران التجاري بين 
الواليــات المتحدة واإلمــارات، فإن قيمة 
مبيعات بوينغ مــن الطائرات بلغت 130 

مليار دوالر فــي معرض دبي للطيران في 
2013. كما ان شــركات الطيران اإلماراتية 
تعتبر أكبر مشتر دولي للطائرات التجارية 
المصنعة في الواليات المتحدة، من خالل 
تســليم، وطلبيات ألكثر مــن 400 طائرة 
في الســنوات الخمــس عشــرة الماضية. 
ناهيك عن أن شــركات الطيران اإلماراتية 
تنقل مــن خالل 252 رحلة أســبوعيا إلى 
الواليــات المتحــدة دون توقــف، ماليين 
الزوار ســنويا إلى المــدن األميركية، تمأل 
المطــارات المحلية، والفنــادق، ووجهات 
الســفر، والمطاعــم. كمــا تغــذي كل من 
طيران اإلمــارات واالتحاد للطيران، مئات 
اآلالف من مســافري الترانزيت سنويا إلى 

شركات الطيران األميركية.

وأضاف أن على شركات الطيران األميركية 
الثالث، قبــل أن تدعي الدعــم الحكومي 
فــي  تدقــق  أن  الدوليــة،  لمنافســاتها 
ميزانياتها. إذ أن الناقالت األميركية الثالث 
حولت منــذ 2006 ماليين الدوالرات من 
التزامات التقاعد إلــى الخزانة األميركية، 
ما خلف خسائر بمليارات الدوالرات على 
الدائنين من خالل عمليات إفالس متكررة.

كما انهــا تلقت مليارات من الدوالرات 
علــى شــكل دفعــات نقديــة، وضمانات 
قروض من خــالل عمليات إنقاذ حكومية، 

في وقت كانت تتمتع فيه بمزايا الحصانة 
ضــد قوانين مكافحــة االحتكار لتســوية 
أجــور نقل عبــر األطلنطي مع شــريكاتها 

األوروبية.

ومــن جهــة أخــرى قــال موقــع صحيفة 
االندبندنت اون الين، إن مطار دبي يوشك 
على ســحب البساط من تحت مطار هيثرو 
بعد اعتزامه إنهاء إجراءات الســفر في اقل 

من عشرين ثانية.
وأضــاف ان المســؤولين فــي المطــار 
يســتعدون إلطــالق نظام جديــد يصرون 
علــى انه ســيعزز األمن ويقلــص إجراءات 

المسافرين ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه 
المطار نموا ســريعا، ويتوقع ان يرتفع عدد 
المســافرين من ٧٠،٥ مليون مســافر دولي 
في ٢٠١٤ الى اكثر من ١٠٠ مليون مســافر 
فــي ٢٠٢٠ وكان مطار دبــي الدولي انتزع 
التاج من مطار هيثرو العام الماضي ليصبح 
اكثر المطارات ازدحاما في عدد المسافرين 
الدوليين، مع بروزه كوجهة كبيرة للســفر 

الطويل بين آسيا والغرب.
وقــد أصــبحــت دبـــــي واحــدة من 
أكثــر المــجــاالت الجويــة ازدحاما في 
غضون ســنوات، مع رحالت إلى أكثر من 
١٤٩ مدينة يزيد عدد ســكانها عن مليون 

نسمة.

02
قامت د. حصة عبدالله العتيبة ســفيرة دولة 
اإلمــارات لــدى المملكة اإلســبانية، بزيارة 
جنــاح «اتصــاالت» المشــارك فــي أعمــال 
المؤتمر العالمــي للهواتف المتحركة 2015، 

والذي جرت فعالياته مؤخراً في برشلونة.
وخالل الزيارة هنأت د. حصة عبدالله العتيبة، 
أحمــد جلفــار الرئيس التنفيــذي لمجموعة 
«اتصاالت»  بمناســبة حصــول  «اتصــاالت» 
على جائزتين مرموقتين مــن جوائز االتحاد 
العالمي للهواتف المتحركة GSMA. وحضر 
الزيارة أيضاً ســالم العويــس، القنصل العام 
للدولة في برشلونة.        أبوظبي- البيان

افتتحت «ذي كوفي كلوب» سلسلة المقاهي 
األســترالية فرعها الثاني فــي «الوصل فيتا 
مــول» بدبي. وذلك بحضــور عدٍد من كبار 
الضيــوف والمدعّوين. ويســّر «ليوا ماينر» 
للتموين الغذائي، وهي مؤسســة المشروع 
المشــترك بين الشــريك والمشغل المحلي 
«الناصــر القابضــة» ومجموعــة «ماينــر» 
للتمويــن الغذائي التايلنديــة المدرجة في 
األســواق، طرح العالمــة التجارية العالمية 
الشــهيرة «ذي كوفي كلوب» باعتبارها أول 
عالمة تجارية غذائية تطرحها المؤسسة في 
األســواق.   وقال عبد الله ناصر المنصوري، 

رئيس مجلــس اإلدارة في مجموعة الناصر 
القابضة والمجموعــة: «يغمرنا حماس بالغ 
حيــال نجاحنا في اســتقطاب أكبر سلســلة 
مقاهــي في أســتراليا، »ذي كوفي كلوب«، 
إلى ســوق اإلمارات. وتعتبر دولة اإلمارات 
التجاريين ألســتراليا  إحدى أهم الشــركاء 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
أفريقيــا، حيث بلغ حجم التبــادل التجاري 
بين البلديــن في عــام 2012 حوالي 19.8 
مليار درهم. ويشــّكل ذلك أحد األســباب 
الرئيســية التي شــجعتنا علــى خوض هذه 
التجربة والحصول على امتياز افتتاح فروع 

لهذه السلسلة الشهيرة في اإلمارات.  وقال 
مايكل تشــيك، المدير العام لشــركة »ليوا 
ماينر« لألغذية المحدودة: »يعيش في دبي 
مــا يزيد عــن 200 جنســية وثقافة من كل 
دول العالــم، وتتميز بكونها إحدى األماكن 
التــي تتقبل العالمــات التجاريــة الجديدة 
وترحــب بها. وبات مفهوم لقــاء األصدقاء 
القدامــى والجدد خــالل أيام عطــل نهاية 
األســبوع يشــّكل جزءاً ال يتجزأ من نسيج 
دولة اإلمارات، وهذا ما يفّسر قيامنا باتخاذ 
قرار افتتــاح فرعنا الثاني بعد ثالثة أشــهر 

فقط من افتتاح فرعنا األول.دبي- البيان

أعلنــت االتحاد للطيران أمس عن تســجيل 
أول حجز لمقصــورة «اإليوان من االتحاد» 
علــى الرحلــة االفتتاحية للطائــرة إيرباص 
A380 بيــن مطار جون إف كينيدي الدولي 
(جيه إف كيه) في نيويورك ومطار أبوظبي 
الدولــي. وجــاء الحجــز للمقصــورة فائقة 
الفخامــة التي تعد بمثابــة جناح من ثالث 
غــرف في األجــواء بعد ســاعات قليلة من 
إعالن الشــركة عــن عزمها تشــغيل رحلة 
جديدة بالطائــرة إيرباص A380 المتطورة 

للضيوف المســافرين إلــى وجهة نيويورك 
الرائجة بدءاً من األول من ديسمبر 2015. 

وبهذا الشأن، أفاد بيتر بومغارتنر، رئيس 
بالقول  للطيران،  باالتحاد  التجارية  الشؤون 
«تعد وجهة نيويورك الوجهة األولى لالتحاد 
للطيران في الواليات المتحدة وتمثل سوقاً 
مهمة للشــركة. ومنذ إطالقنا لرحالتنا إلى 
نيويورك في عام 2006، شهدنا حفاوة بالغة 
ودعماً كبيراً مــن العمالء ومجتمع األعمال 
الراقية  لخدماتنا  بالواليات المتحدة تقديراً 
ومســتويات الضيافة األصيلــة التي نوفرها 
والنطاق الواســع للوجهات التي نصل إليها. 

وفــي واقع األمــر، تحقق طائــرات االتحاد 
للطيــران اليــوم معدالت إشــغال للمقاعد 
تصل إلى 85 في المائة في المتوســط على 
رحالتهــا بين الواليــات المتحدة وأبوظبي، 
وهو مــا يعد شــهادة دامغة علــى الطلب 
الكبير مــن جانب المســافرين األميركيين 

على رحالت االتحاد للطيران».  
 وأضــاف «يتأكــد هذا الطلــب المرتفع 
علــى خدماتنــا مع حجز مقصــورة اإليوان 
من االتحــاد على رحلتنا االفتتاحية للطائرة 
إيرباص A380 بين مطار جون إف كينيدي 
وأبوظبــي بعد ســاعات قليلــة على إعالن 

الشــركة عن توفر إمكانيــة الحجز. ونتطلع 
قدمــاً للترحيب بضيوفنا المســافرين معنا 
علــى متــن طائرتنــا المتطورة مــن طراز 
إيربــاص A380 والتي ســوف تخدم وجهة 
نيويــورك بــدءاً مــن األول من ديســمبر، 
ونحن مســتمرون فــي التزامنا إزاء ضيوفنا 
المســافرين على رحالت االتحــاد للطيران 
بيــن أبوظبي والوجهات الســت بالواليات 
المتحــدة التــي نوفــر خدمــات الرحالت 
إليها وتزويدهم بأفضل مســتويات الضيافة 

الممكنة على امتداد كل درجات السفر». 

شــارك مجلس ســيدات أعمال الشــارقة في 
معــرض التوظيــف لكليــات التقنيــة العليــا 
بالشارقة، الذي ُنظم األربعاء الماضي في مقر 
الكلية، بمشــاركة نحــو 50 من كبرى الهيئات 
القطاعيــن  فــي  والشــركات  والمؤسســات 
الحكومــي والخــاص، دعمــاً لمبادرة أبشــر 
الهادفة لتعزيز مشــاركة الكوادر الوطنية في 
ســوق العمل. وجاءت مشــاركة المجلس في 
إطــار الجهود التي يبذلها، لتشــجيع شــريحة 
الشــباب علــى العمــل والتدريــب، والتزامه 
الكامــل بمعاييــر التوطيــن وإعطــاء الفرص 
للشــباب اإلماراتيين فــي االلتحاق بالوظائف 

المتوفرة ضمن المجلس. 

وأعربــت مريم علي بيشــوه مديرة شــؤون 
المؤسســات الحكوميــة في مجلس ســيدات 

أعمــال الشــارقة، عن حــرص إدارة المجلس 
علــى المشــاركة في هــذا المعــرض، مركزة 
علــى األهمية الكبيرة، التي تقدمها مثل هذه 
المعــارض لشــريحتي الشــباب والخريجيــن 
اإلماراتيين. وشددت مريم على ضرورة إبراز 
الجانــب التدريبي، الذي تقدمه المؤسســات 
والشــركات للطلبــة والخريجيــن الجــدد إذا 
ما التحقــوا بالعمل لديهــم، منوهة بضرورة 
التعاون المســتمر بين المؤسسات الحكومية 
والخاصــة وبيــن المؤسســات التعليمية في 
الدولــة، لبيــان وحصر حاجات ســوق العمل 
اإلماراتــي لبناء جيــل مؤهل علميــاً وعملياً، 

لدخول سوق العمل بشكل مباشر ومنافس.

وفي ســياق متصل اســتعرض المجلس خالل 
مشــاركته فــي المعــرض تفاصيــل الخطــة 
الكاملــة لبرامج العضوية، التي يقوم المجلس 
بتنفيذها، التي يســعى من خاللها إلى توسيع 
نطاق عضويتــه، وعدم حصرها في ســيدات 
األعمال فقط لتشــمل العامالت، والســيدات 
المنتجات، والطالب والخريجين من الجنسين، 
وذوات االحتياجات الخاصــة، وتقديم الدعم 
لهم وتحفيزهم لإلبــداع والطموح في مجال 
األعمــال، وتلقــى الجناح أكثر مــن 30 طلب 
عضويــة جديــدة، خالل المعرض مــن الزوار 

والمشاركين.  



يستعد معرض دبي العالمي للقوارب الختتام 
فعاليــات الــدورة الثالثــة والعشــرين اليوم 
السبت، الذي سيكون الفرصة األخيرة المتاحة 
أمــام هواة البحر وعشــاق المالحة الترفيهية 
لالطــالع علــى أحــدث اليخــوت الفاخــرة 
والقوارب من شــتى األحجام، وأوسع تشكيلة 
من معــدات الصيــد والمالحة ومســتلزمات 
الرياضات المائية عالوة على أقوى الســيارات 
الفارهــة، فــي أقســام المعــرض المقام في 
نــادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالميناء 
السياحي. وقالت صحيفة جلوبال بوست أمس 
ان معرض دبــي للقــوارب واليخوت يعكس 
صالبــة اقتصاد اإلمارات ويعزز توقعات النمو 

والنظرة المستقبلية له.
وزار ســمو الشــيخ أحمــد بن ســعيد آل 
مكتوم الرئيس األعلى لطيران اإلمارات رئيس 
هيئة الطيران المدني في دبي رئيس مؤسسة 
الفيكتوري تيم، فعاليات معرض دبي العالمي 
للقــوارب 2015 والــذي يختتم في مقر نادي 
دبــي الدولــي للرياضــات البحريــة بالميناء 

السياحي اليوم.
وحرص ســموه علــى تفقد جميع أقســام 
المعرض بما في ذلك جناح مؤسسة الفيكتوري 
تيم في ساحة العرض الخارجية والتي تشارك 
فــي المعــرض للعــام الثاني في إطــار إبراز 
مقــدرات المؤسســة اإلنتاجيــة ونجاحها في 
مجال االبتــكار والتصنيع المالحي في قوارب 
النزهــة والترفيــه حيث ارتبطت المؤسســة 
في أذهان الجمهور بالمشــاركة في منافسات 

بطوالت العالم للزوارق السريعة فقط.
وكان فــي اســتقبال ســموه فــي الجنــاح 
ســيف بن مرخان الكتبي رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة الفيكتوري تيم وسعيد محمد حارب 
مستشــار أول المعرض رئيــس مجلس إدارة 

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والدكتور 
خالــد محمــد الزاهــد نائب رئيــس مجلس 
إدارة النــادي وعارف ســيف الزفيــن المدير 
التنفيذي لمؤسسة الفيكتوري تيم وعيسى بن 
خربــاش عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي 
للرياضــات البحرية. واطلع ســموه من البطل 
العالمي عارف ســيف الزفين بحضور ســيف 
بــن مرخان الكتبــي على القــوارب الجديدة 
والتي تعرضها المؤسســة على الجمهور الزائر 
واالمتيــازات التــي تميزهــا عــن غيرها من 
القــوارب كما تعرف على مــدى اإلقبال على 

الشراء والطلب من قبل المهتمين بها.
وأبدى ســموه سعادته بمشــاركة مؤسسة 
الفيكتوري تيم في المعرض وإبراز منتجها من 
القــوارب خاصة ان من ضمــن األهداف التي 
رسمت للمؤسسة هو تقديم الجديد ومواكبة 
االبتكار والتفــوق في جميع المجاالت وليس 
المنافسة الرياضية والفنية فقط بل المشاركة 
بشكل بارز من خالل المنافسة كمصنع متميز 

يحمل الجودة العالية والعالمية.

وقــال ان النجاحــات الكبيرة التــي تحققت 

للمؤسسة وبامتياز في الفترة الماضية أسهمت 
فــي االرتقاء بمفهوم العمل من حيث التحول 
إلى مؤسســة داعمة عالمياً مبيناً أن اشــتهار 
الصناعة اإلماراتية تؤكد المكانة المتميزة التي 
حققتها المؤسسة والتي جاءت بفضل السمعة 
العالمية والنتائج الباهرة التي حققها ســفراء 
رياضة اإلمارات في مختلف الســباقات وفي 

مختلف بقاع العالم.
وأشاد سمو رئيس مؤسسة الفيكتوري تيم 
بالنجاحات المتواصلــة واالنتصارات العالمية 
التــي ظل يحصدهــا أمراء البحــار في جميع 
المشــاركات والبطــوالت العالمية واإلقليمية 
والقاريــة مشــيداً بحجم العمــل المنجز في 
جميــع النواحــي والــذي كان محــل اهتمام 
الكثيرين وهو بال شــك امتداد للنجاحات التي 
حققتهــا مؤسســة الفيكتوري تيــم منذ بداية 

تأسيسها وانطالقتها نحو العالمية.

وتوجه سيف بن مرخان الكتبي رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم بالشكر الجزيل 
إلى ســمو الشيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم 
اإلمــارات رئيس  الرئيــس األعلــى لطيــران 

هيئــة الطيران المدني بدبي رئيس مؤسســة 
الفيكتوري تيم على الزيارة الكريمة واإلشادة 
التــي تلقاها مجلــس اإلدارة بالجهود القائمة 
والمنجــزات الكبيــرة علــى الصعيدين الفني 
والتجاري مبيناً أن دعم المسؤولين هو الحافز 

الكبير والمستمر في سباق الريادة والتميز.
من جانبه قال البطل العالمي عارف سيف 
الزفين المدير التنفيذي لمؤسســة الفيكتوري 

تيم ان زيارة ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد 
آل مكتــوم الرئيس األعلى لطيــران اإلمارات 
رئيــس هيئة الطيــران المدنــي بدبي رئيس 
مؤسســة الفيكتوري تيم تمثــل دعماً معنوياً 
كبيراً لعمل المؤسســة مشــيراً إلى أن كلمات 
سموه التحفيزية من شــأنها أن تدعم التوجه 
القاصد فــي المؤسســة إلى التحــول لزيادة 
خط اإلنتاج بتشــييد وبناء القوارب والزوارق 

السريعة لمختلف األغراض.

وأشــاد ســلطان الشــعالي، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة الشــعالي المشــاركة فــي معرض 
زوار  بمســتوى  للقــوارب،  العالمــي  دبــي 
الحدث، واصفاً إياه بالممتاز، وقال إن القطاع 
المالحي الترفيهي يعيش حالياً مرحلة ازدهار 
حقيقــي فــي األعمــال التجاريــة، وأضــاف: 
«يتســم الجّو العام الســائد فــي معرض دبي 
العالمي للقــوارب 2015 باإليجابية حتى بين 
المتنافســين، وكأّن هناك حضــوراً تاماً لثقافة 
المالحــة األصيلــة، لذلــك فإنه مــا من مكان 
أفضــل لنا من معرض دبي للقوارب لكشــف 
 ،AS100 ،النقاب عن أحــدث يخوتنا الفاخرة
ونحن ســعداء باإلعالن عن سنة أخرى ناجحة 
مــن المشــاركة في هذا الحــدث». وفي هذا 
السياق، زار المعرض الكابتن إبراهيم يوسف، 
الطيار في شركة االتحاد للطيران، للعام الثاني 
عــن التوالي، باحثاً في هذه الزيارة عن قارب 
كبير. وقــال: «زرت المعرض ألول مرة العام 
الماضي لشــراء قارب صغير لالســتخدام في 
عطلــة نهاية األســبوع، ولكننــي غيرت رأيي 
هذا العام وقررت شراء قارب كبير بما يكفي 
للعيــش علــى متنه، وأنــا أفّكر فــي اليختين 
نوماد 65 أو 75 من الشــركة اإلماراتية جلف 
كرافت، اللذين يناسبان أسلوب حياتي وحجم 
أســرتي، ونحن نتدارس اآلن االســتقرار على 

واحد منهما».

شهد المعرض توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين 
مجموعة «كاليندينســت»، المطورة لمشروع 
منتجــع جزر «قلب أوروبا» ضمن جزر العالم 
قبالة ســواحل دبي، وشــركة «آرت مارين»، 
الشــامل  االهتمــام  ذات  الشــركات  كبــرى 
باليخوت في منطقة الشرق األوسط. وستقوم 
«آرت مارين»، بموجب هذه االتفاقية، بإدارة 
ما بين أربعة وستة مراٍس  خاصة في المنتجع 
التابع لمجموعة «كاليندينست». كذلك سيتاح 
خيار الحصــول على قارب «ريفا إســيو» من 
«آرت ماريــن» أمــام مشــتري الفيــالت في 
المشروع العقاري، وذلك ضمن عرض شامل.

وفــي اتفاقيــة مماثلــة موقعة بيــن «دار 
التواصــل»، الموزع اإلقليمي لمراكب «ســي 
بريتشــر»، ســوف تمنــح الشــركة مركباً من 
الطراز «إكس» بهيكل على شكل سمكة قرش 
لكل من يشــتري فيال «ذي هــورس» الواقعة 
تحت سطح البحر في مشروع «قلب أوروبا»، 
من خالل عالقة شــراكة مبرمــة مع مجموعة 
«كاليندينســت» جــرى اإلعــالن عنهــا أثناء 
المعرض. ويســتطيع مركب «ســي بريتشر» 
الثوري التحرك كالطائرة صعوداً فوق الماء أو 
هبوطاً تحت سطحه، واالنحراف يميناً ويساراً 
وااللتفاف حول محوره دورة كاملة واختراق 

األمواج.

تنهــي دائرة التنميــة االقتصاديــة في رأس 
الخيمــة اســتعداداتها إلطــالق مؤتمر دولي 
الجــاري، تحت  متخصــص، فــي 14مــارس 
رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بن 
صقر القاســمي، عضو المجلس األعلى حاكم 
رأس الخيمــة، وذلــك بالتعــاون مع كل من 
وزارة االقتصاد، وهيئة الحكومة اإللكترونية 
فــي رأس الخيمة، وكلية تقنيــة المعلومات 
بجامعــة اإلمــارات فــي العيــن، والجامعة 
األميركيــة برأس الخيمــة ويبحث على مدار 
جلســاته، التي تســتمر 3 أيام، آثــار وأبعاد 

االقتصاد اإللكتروني في التنمية إقليمياً.
يحمل المؤتمــر االقتصادي الجديد عنوان 
«أثــر االقتصــاد اإللكترونــي علــى تنميــة 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا: 
التنافســية العالميــة والتشــريعات الدولية 
والشراكات االســتراتيجية»، ويقام في قاعة 
الحمرا للمؤتمرات بقرية الحمرا الســياحية، 
الواقعــة في منطقة الجزيــرة الحمراء برأس 
الخيمة، ويتواصل أيام الرابع عشر والخامس 

عشــر والسادس عشــر من الشــهر الجاري، 
الكبــرى  بمشــاركة ممثليــن  للمؤسســات 
العالميــة المختصة، وحشــد من المحاضرين 

والمختصين من عدد كبير من دول العالم.

ومــن المتوقع مشــاركة نحو 600 مســؤول 
وشــخصية، من نحو 24 دولة حــول العالم، 
فيما يقدر عــدد المحاضرين بـ50 مســؤوًال 

ومتخصصاً، من أبرزهم عثمان سلطان، الرئيس 
التنفيــذي في شــركة اإلمــارات لالتصاالت 
المتكاملــة- دو، واألســتاذ الدكتــور كمــال 
يوســف تومي، أستاذ الهندســة الميكانيكية 
بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فــي 
الواليــات المتحــدة، والبروفيســور د. عبد 
الحميــد الشــعراوي، مدير المعهــد الوطني 
لألبحــاث المائية: برلينغتــون- اونتاريو في 
كندا، الحائز جائزة الجمعية الكندية لإلحصاء 

ألثر األعمــال التطبيقية واإلحصاء، والدكتور 
جيرالد شــاي، رئيس شــركة شــاي العالمية، 
مدير تنمية التجارة الدوليــة لدائرة التنمية 
االقتصاديــة لواليــة نيويورك فــي الواليات 

المتحدة سابقاً، وسواهم. 
وخصصت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر 
المتخصــص في االقتصــاد اإللكتروني موقعاً 
إلكترونياً خاصاً للمؤتمر على شبكة اإلنترنت، 
هــو www.eec2015.ae، من أجل تســليط 
الضوء علــى أهــداف المؤتمــر، والمحاور، 
التي يبحثهــا، وتعزيز فرص نجاحه والترويج 
لــه ونشــر رســالته التنمويــة واالقتصادية. 
وأكــد أحمــد عبيــد الطنيجــي، مديــر عام 
دائــرة التنمية االقتصادية فــي رأس الخيمة 
بالوكالــة، رئيس اللجنــة التنظيمية للمؤتمر، 
أهميــة المؤتمر في ظل الموضــوع الرئيس 
والمواضيع المتفرعة، التي يطرحها، في إطار 
الخدمات اإللكترونية واالقتصاد اإللكتروني، 
الذيــن تتصاعد أهميتهما على مدار المراحل 
الماضيــة، وربطهمــا بالتنميــة فــي منطقة 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا، مع تنامي 
حجم الخدمات الذكية والتجارة اإللكترونية.

03
أعلنت شركة جاكيس لحلول األعمال، مزود 
حلول األعمــال من االلكترونيات واألجهزة 
المتطورة لكبرى الشركات في المنطقة عن 
ابرام شــراكة مع شــركة مكور تكنولوجي، 
الشــركة الوحيــدة التي تمتلــك خط انتاج 
للطابعــات الورقية ثالثية األبعاد للمكاتب، 
ويقضــي االتفــاق تعييــن شــركة جاكيس 
كموزع رسمي لهذا النوع من الطابعات في 

منطقة الشرق األوسط.
وتم عرض طابعات آيرس ذات االستخدامات 
المتعددة فــي قطاع التعليم واالنشــاءات 
ألول مرة خالل معرض مستلزمات وحلول 

التعليــم 2015 والذي أقيــم في مركز دبي 
التجاري العالمي. واســتمتع زوار المعرض 
بعــروض حيــة لطابعــة آيرس فــي طباعة 
أوراق ثالثية األبعاد ملونة بالكامل من على 

منصة جاكيس لحلول االعمال.
وقال أشــيش بنجابي، مديــر العمليات : « 
بعــد ان بدأ قطــاع التعليم في اســتعمال 
أحــدث التقنيــات التكنولوجيــة، أدركــت 
المــدارس والجامعــات أهميــة الطابعات 
ثالثية االبعاد لتشــجيع الطالب على التطور 
عبــر تمكينهم مــن تحويــل أفكارهم إلى 
نماذج ملموســة ثالثية االبعاد». وتستخدم 

طابعــات مكــور»Mcor«،  ثالثيــة االبعاد 
اآلمنة والصديقة للبيئة، األوراق االعتيادية 
والتــي باإلمــكان الحصول عليها بســهولة. 
وال يســتعمل في هــذه الطابعات األوراق 
البالســتيكية المكلفــة، ولكن تقــوم ببناء 
المواد عن طريق تكنولوجيا القص واللصق. 
وتســتند طابعات مكــور»Mcor«،  ثالثية 
األبعــاد علــى نظام المصفوفــة الذي يقوم 
بتحميل الورقة األولى ويتم استخدام قاطع 
األسطوانات لقطع الشريحة لتشكل الطبقة 
األولى. ثم يتم إضافة طبقة من مادة الصقة 

تليها الطبقة التالية. دبي - البيان

المعلومــات  تبــادل  مؤسســة  تناولــت 
مع  بالتعــاون   (HClEx) الهيدروكربونيــة 
لجنة الخبــراء االستشــارية الفنية موضوع 
الهندســة والتوريد والتشــييد في المؤتمر 
الفنــي للنفط والغاز لعــام 2015 الذي تم 
عقده فــي فندق حياة بارك فــي أبوظبي، 
وقد أثبت الحدث أنه معلم مهم في صناعة 

النفط والغاز اإلقليمية والدولية.
شــهد هــذا الحــدث الفني تالقــي العقول 
الرائــدة فــي هــذه الصناعــة مــن مناطق 
جغرافية مختلفــة، ولم تتناول تلك العقول 
الجوانب الفنية الرئيسية للهندسة والتوريد 

والتشــييد في مجال النفط والغاز فحسب، 
بل تناولت أيضاً أمن الطاقة، وإدارة مخاطر 
الصحة والسالم والبيئة، والتوريد المستدام. 
كما دخل قادة الفكر أيضاً مع المشــاركين 
في مناقشــات جماعية بشــأن المشــكالت 
الحرجة، وتسهيل تبادل المعلومات وتبادل 
المعرفة من أجل الحصول على فهم أوســع 

للتحديات التي تهدد هذا القطاع.
الرئيس  الســامرائي،  الدكتــور مفيــد  قدم 
للمؤتمر وكبير  للجنة االستشارية  التنفيذي 
للبحوث،  الشــارقة  أكاديميــة  مستشــاري 
حكومــة الشــارقة، نظــرة متعمقــة عــن 

التحديــات الكثيرة التــي تواجهها الجهات 
المعنية في قطاع النفط والغاز التي تشارك 
في مشــاريع الهندســة والتوريد والتشييد 
واألدوات والتقنيات التي يستخدمونها لحل 
هــذه التحديــات والتغلب عليهــا. وإضافة 
إلى ذلك، أكد أهميــة وجود منصة عالمية 
إلجراء مناقشــات مفتوحة وتقصي الحلول 
الجماعية لتحقيق األهداف المشــتركة في 

هذه الصناعة. 
وقــد غطى هذا الحدث الفني مجموعة من 
المواضيع وعالج مشكالت تؤدي إلى تجاوز 
أبوظبي - البيان التكاليف وتأخر الوقت.  

أعلنــت دائــرة التنمية الســياحية بعجمان 
ان العوائــد الماليــة لقطــاع الســياحة في 
االمــارة بلغت ما يقارب 300 مليون درهم 
خالل عام 2014 مقارنــة بنحو 220 مليون 
درهم عام 2013 في حين وصل عدد نزالء 
المنشآت الفندقية «قطاعا الفنادق والشقق 
الفندقيــة» إلى نحو 850 ألف نزيل مقارنة 

بنحو 600 ألف نزيل في 2013.
جاء ذلك فــي نتائج إحصــاءات القطاع 
الســياحي في اإلمارة للعــام 2014 والذي 
أعلنت عنه الدائرة في ثاني أيام مشــاركتها 
بمعــرض بورصــة برلين الدولي للســياحة 

والسفر .

وقالــت دالل المرزوقي تنفيــذي البحوث 
والتطوير فــي الدائرة ان عدد زوار متحف 
عجمان ــ بوصفه أحد أبرز معالم اإلمارة ــ 
تضاعــف في 2014 ليصل إلى 26 ألف زائر 

مقارنة بنحو 13 ألف زائر عام 2013.
وأوضحــت أنــه في 2014 بلغ متوســط 
معدل إشــغال المنشــآت الفندقية 65 في 
المئــة ..كما قدر متوســط أســعار الغرف 
الفندقية في اإلمارة بنحو 275 درهما لليلة 

الواحدة ..مشــيرة إلى أن الفنادق من فئة 
أربع نجوم تفوقت في 2014 على نظيراتها 

من فئة الخمس نجوم في أعداد النزالء.
وقالــت المرزوقــي إن النســبة األكبــر 
من جنســية زوار اإلمارة كانوا من روســيا 
ومنطقــة دول االتحاد الســوفيتي الســابق 
ثم مــن المواطنين والمقيميــن في الدولة 
..فالــدول العربيــة بخــالف دول منطقــة 
الخليج ..ثم دول الخليج فآســيا وأوروبا .. 
ونوهت بأن نحو 100 ألف ســائح أوروبي 
زاروا عجمــان في 2014 من بينهم 30 ألف 

ألماني.

مــن جهة ثانيــة قالت المرزوقــي إن عدد 
المنشــآت الفندقيــة فــي اإلمــارة زاد في 
2014 ليصــل إلى 31 منشــأة مقارنة بـ 29 
منشأة في نهاية العام 2013 ..كما زاد عدد 
الغرف والوحدات الفندقية من 2610 غرف 
في 2013 إلى 2992 في 2014 ، يشــار إلى 
أن دائرة التنمية الســياحية بعجمان تترأس 

حاليا الوفد الرسمي لإلمارة إلى المعرض.
ويشارك مربط عجمان ضمن الوفد الذي 
يضم كذلــك مدراء لفنادق عجمان ســراي 
وكمبينســكي عجمــان والقصــر - عجمان 

وفيرمونت وفندق وأجنحة رمادا عجمان.
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الســنوات  فــي  اإلمــارات  دولــة  شــهدت 
األخيــرة تطــوراً كبيــراً في تشــريع وتطبيق 
للوقايــة والســالمة في  العالميــة  المعاييــر 
المبانــي والمنشــآت حيث صــدر أول «كود 
محلــي» لحماية األرواح وســالمة الممتلكات 
باالســتفادة من افضل المعاييــر والتطبيقات 
العالميــة فيما صدر قــرار وزاري يلزم جميع 
المنشــآت والمبانــي بتطبيق قوانيــن الدفاع 

المدني ومنهــا متطلبات كود اإلمارات إضافة 
إلــى تطبيق نظام الربــط اإللكتروني للمباني 
والمنشــآت في غرفة عمليات الدفاع المدني 
ســواء المباني الحديثة اإلنشاء أو القائمة مع 
مراعاة هدف الدفاع المدني الداعم للشركات 
والمكاتــب االستشــارية كشــريك معهــا في 
العمرانية والحضرية وتلبية متطلبات  التنمية 

السالمة في كل منشأة او بيئة عمرانية.
وتنشر بلدية دبي في موقعها على االنترنت 
اصداراتها من الكتب لتســاهم في نشر الفكر 

المعماري بتســهيل الوصــول إلى اإلصدارات 
المميــزة. وذلــك يعطــي اإلدارة مســاهمة 
في دعم مســيرة التطوير والبنــاء ليس على 
مســتوى االمارة وحســب بل على المستوى 
بيــن اإلصــدارات مقاييس  العالمــي. ومــن 
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المختلفة في إمارة دبي.
وتنظم البلدية حمالت توعية حول الزالزل 
والهيئــات  للمــدارس  الســالمة  وإجــراءات 
الحكوميــة بالتنظيم مــع إدارة الكوارث في 
شــرطة دبي ومركز اإلســعاف الموحد لرفع 
وعــي القائمين بكيفية التصرف الصحيح، قبل 
وأثنــاء وبعد حــدوث أي هزات محسوســة 
أو مؤثــرة للتقليــل من أخطار الــزالزل، كما 
تتعاون البلدية مع كل شبكات الرصد المحلية 
واإلقليمية بكل دول الخليج العربي، وتشارك 

في كل المؤتمرات الخليجية للزالزل.
واجــرت البلديــة دراســة هندســية على 
تصميم برج راشــد لتحديد مســتويات األمان 
المختلفــة عند حدوث أي هزات محسوســة، 
وتم ربــط النظام بلوحة بها إشــارات ضوئية 
ذات ألــوان مناظرة لقيمــة التأثير تظهر عند 
حــدوث الهزة، ويوفر النظام تقريراً فورياً عن 
مدى تأثر كل طابــق بالبرج، وتحديد األماكن 
التي تحتــاج إلى فحص هندســي قبل إصدار 

األمر بالعودة عند اإلخالء.

تحتضن دول مجلس التعاون الخليجي عدداً 
كبيراً من أعلى المباني وناطحات الســحاب 
فــي العالم، وبحســب أحــدث التقديرات 
ومنهــا تقاريــر مجلــس المباني الشــاهقة 
ومقرهــا الواليات المتحدة، فــإن أكثر من 
300 ناطحة سحاب يزيد ارتفاعها على 150 
متــراً في منطقــة الخليج ســتكون جاهزة 

بنهاية العام الحالي.
وفي ضــوء هــذا التركيز علــى المباني 
العاليــة في المنطقــة، فمــن الطبيعي أن 
تبادر الســلطات المعنية إلى تطبيق أحدث 
القوانيــن والمعايير العصرية للســالمة في 
المباني الشــاهقة لضمان أعلى مســتويات 
الســالمة واألمــان في حالة وقــوع كوارث 
طبيعية كالزالزل. وعالوة على ذلك، تشــهد 
دول مجلس التعاون الخليجي بشــكل عام، 
نشــاطاً زلزالياً ارتداديــا على وجه التحديد 
بســبب تحرك الصفائــح الزلزالية التي تمر 
عبر خــط الصــدع الموجود فــي األراضي 
اإليرانية. (تقع دولــة اإلمارات من الناحية 
التكتونية على الطرف الشــمالي الشــرقي 

للصفيحة العربية وال يحدث فيها زلزال).

يشــكل إطــالق شــركة اإلمــارات ألنظمة 
المبانــي، التابعة لشــركة دبي لالســتثمار، 
حلــوًال عصرية متطــورة لتخفيف المخاطر 
الزلزاليــة وغيرها من األحمــال الطبيعية، 
خطوة ضروريــة وذات أهمية أكبر من أي 

وقت مضى.
وكانت شــركة اإلمارات ألنظمة المباني 
قد كشــفت مؤخراً عــن «الدعائم المقيدة 
االلتــواء» وهــو حل مبتكر يعــد األول من 
نوعه في منطقة الشــرق األوســط بأكملها. 
وتأتــي أهمية هذه الدعائم من كونها تعزز 
ســالمة ومقاومة المبانــي لمخاطر الزالزل 
المحتملــة، وقدرتهــا على مقاومــة التوتر 
وضغــط األحمال، وخفض معاِمالت حمولة 
الزلــزال ممــا يؤدي إلــى أداء أفضل لكافة 

العناصر المقاومة لألحمال الزلزالية.

وتتكون «الدعائم المقيــدة االلتواء»، التي 
تنتجهــا شــركة CoreBrace األميركية من 
غالف حديــدي خارجي ومادة حديدية في 
الوســط وقالب متوسط من الخرسانة. وقد 
حظيــت هذه التكنولوجيا األولى من نوعها 
بترحيب واســع مــن القطاع فــي المنطقة 
مما يفتح إمكانات واعدة للنمو. وبحســب 
تقديــرات الســوق، ُيتوقــع أن تصل قيمة 
الطلب على هذه التقنيــة الحديثة إلى 20 
مليون درهم فــي العام األول من إطالقها، 
علــى أن يزيــد الطلب عليها بنســبة %50 
بشكل سنوي خالل األعوام الخمسة التالية.

قال سمير عكره، مدير عام شركة اإلمارات 
ألنظمة المباني: تم تطوير المفهوم الخاص 
بهذه التقنية أساســاً في فتــرة الثمانينات، 
بينمــا ظهر ألول مرة في الواليات المتحدة 
ســنة 1994 عقب زلــزال لــوس أنجلوس. 
وتفتح هــذه التكنولوجيا الجديدة األبواب 
أمام تحوالت كبيرة في الهندسة المعمارية 
للمباني، كما تساهم في خلق فرص جديدة 
لتصميم وتشــييد هياكل فريدة من نوعها. 

كمــا تعمــل «الدعائــم المقيــدة االلتواء» 
أيضــاً كصمام زلزالي يحمــي عناصر الحمل 
الرئيسية للمبنى من التلف، ويمكن تركيبها 
حتى في المباني الحالية لكي تتماشــى مع 

المعايير الدولية. 
وتســتخدم الدعائــم المقيــدة االلتــواء 
كدعامــات تقليديــة تربط محيــط المبنى 
بمركزه، ســواء فــي المبانــي الحديدية أو 
المباني الخرســانية التقليديــة، أو المباني 
الخرســانية المعالجة. وبطريقة أو بأخرى، 
تقــوم هذه التقنية بدور مشــابه لمتلقيات 
الصدمــات في الســيارات، مــا يمثل ميزة 

حماية إضافية في حال وقوع زلزال.
وأضــاف عكــره: هــذه المــرة األولــى 
التي يتم فيها اســتخدام «الدعائم المقيدة 
االلتواء» في المنطقة. وتمثل هذه الدعائم 
مفهوماً هيكلياً جديداً وهي مغلفة بالصلب 
والخرسانة المســلحة لتوفير مقاومة كافية 
لهيــاكل المباني مما يجعلها بديًال فعاًال من 

حيث التكلفة ألنظمة الصلب التقليدية.
ألنظمــة  اإلمــارات  شــركة  وتحــرص 
المبانــي الحديدة على أن تكون مشــاريع 
البنــاء الجديــدة والمبانــي الحاليــة التي 
يعــاد تجهيزها في دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة ودول مجلس التعــاون الخليجي 
مصممة ومبنية على نحو يضمن لها الحماية 

الكاملة من أي مخاطر زلزالية.

وثبتــت بلدية دبي 24 جهازاً لرصد العجلة 
الزلزاليــة، فــي بــرج راشــد، فــي المركز 
التجــاري العالمي، بهــدف قياس مدى تأثر 
المبانــي، فيما بدأ تثبيتها على برج خليفة، 
حسب مساعد المدير العام لقطاع الهندسة 
والتخطيط في البلديــة، المهندس عبدالله 
رفيع، الذي أشــار إلــى أن الهدف من ذلك 
مراقبــة تأثير الهــزات األرضيــة، ومعرفة 
كيفيــة اتخــاذ القــرارات بالتعامــل معها 

باإلخــالء وتطوير كود البناء على مســتوى 
اإلمارة.

واختــارت البلديــة بــرج راشــد كأقدم 
األبــراج الطويلــة التي بنيت فــي اإلمارة، 
إضافــة إلى بــرج خليفة كأحــدث األبراج 
المواصفات والمعايير  التي تستخدم أفضل 
لقياس مدى تأثر األبراج والمباني المحيطة 

على مستوى طبقة األرض.
ترصد األجهزة حركــة الطوابق المتأثرة 
في المبنى لمعرفة مدى خطورة الهزة، وإن 
كان البد من إخالء المبنى أو متابعة العمل، 
المختلفــة  المشــروع بمراحلــه  وســيوفر 
بيانــات تعتمد على أســس علمية للجهات 
مثــل إدارة الكوارث بشــرطة دبي، ومركز 
اإلســعاف الموحد، واإلدارة العامة للدفاع 
المدني، ما يســهم في تقليل اآلثار السلبية 
لمثــل هذه الهزات األرضيــة، ويقضي على 
البلبلة والقلق اللذين يصاحبان تلك الهزات 

المحسوسة، ويطمئن المستثمرين.

تحــدث الــزالزل على طول نطــاق تصادم 
الصفيحة العربية واألوروبية اآلســيوية، إذ 
تشــكلت سلســلة جبال زاغروس اإليرانية، 
وهــي معروفة كواحدة مــن أكثر المناطق 

النشطة زلزاليا في العالم.
والزالزل هي اهتــزازات مفاجئة تصيب 
القشرة األرضية عندما تنفجر الصخور التي 
كانــت تتعــرض لعملية تمــدد، وقد تكون 
هــذه االهتــزازات غيــر كبيرة بــل وتكاد 
تالحــظ بالــكاد، وقــد تكون مدمــرة على 
نحو شــديد. وللزالزل 3 أنواع هي الزالزل 
التكتونيــة والــزالزل البركانيــة والــزالزل 

المنتجة صناعياً.

تعتبر الزالزل التكتونية أكثر األنواع تدميراً 
وهي تمثــل صعوبة خاصــة للعلماء الذين 
يحاولون تطوير وسائل للتنبؤ بها. والسبب 

األساسي لهذه الزالزل التكتونية هو ضغوط 
تنتــج من حركة الطبقات الكبرى والصغرى 
التي تشــكل القشــرة األرضيــة والتي يبلغ 
عددهــا 12 طبقــة. وتحــدث معظم هذه 
الــزالزل علــى حــدود هــذه الطبقات في 
مناطــق تنزلق فيهــا بعــض الطبقات على 

البعض اآلخر أو تنزلق تحتها. 
وهــذه الــزالزل التي يحــدث فيها مثل 
هذا االنزالق هي الســبب في حوالي نصف 
الحوادث الزلزالية المدمرة التي تحدث في 
العالــم وحوالي 75% مــن الطاقة الزلزالية 

لألرض.
كمــا تمتــد المنطقة المعرضــة للزالزل 
التكتونية عبر البحر المتوسط وبحر قزوين 
حتــى جبــال الهيمااليا وتنتهــي عند خليج 
البنغال. وتمثل في هذه المنطقة حوالي 15 
% مــن طاقة األرض الزلزالية، حيث تتجمع 
كتــل أرضية بصفة مســتمرة مــن كل من 
واألفريقية  واآلســيوية  األوروبية  الطبقات 
واألســترالية تنتهي بوجود سالســل جبلية 

صغيرة ومرتفعة. 
وقــد أدت الــزالزل الناتجــة مــن هذه 
التحــركات إلى تدمير أجــزاء من البرتغال 
والجزائــر والمغــرب وإيطاليــا واليونــان 
ويوغوســالفيا ومقدونيا وتركيا وإيران في 

حوادث عدة. 
ومــن بيــن األنــواع األخــرى للــزالزل 
التكتونيــة تلك الزالزل الضخمــة المدمرة 
التــي ال تقع بصورة متكررة، وهذه تحدث 
فــي مناطق بعيدة عن تلــك التي يوجد بها 

نشاط تكتوني. 
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 اشــتهرت قبائــل «الطوارق» عبــر التاريخ 
بانتقالها عبر براري وصحاري شمال أفريقيا، 
لكن أحدا لم يســمع أنها انتقلت إلى جبال 
ســلطنة عمــان، إال أن فولكــس واجن التي 
أسمت ســيارتها «طوارق» تيمنا باسم تلك 
القبائــل المشــهورة بقدرتهــا علــى اجتياز 
الصعاب اختارت جبال سلطنة عمان إلطالق 
هذه الســيارة في المنطقة والتي ســتكون 
متاحة في الشرق األوسط بشكٍل مبدئي مع 
طــرازي V6  وV8 FSI وهما محركا بنزين 

بتقنية الحقن المباشر للوقود.
وُتعد ســيارة طــوارق واحــدًة من أكثر 
الســيارات الرياضية متعــددة األغراض من 
الدرجــة الفاخــرة نجاحاً فــي العالم. وقد 
باعــت فولكــس واجــن  في غضون عشــر 
ســنوات ما يقرب مــن 720 ألف وحدة من 
هذه الســيارة الرياضيــة الراقية. وقد اختار 
أكثر من 70 ألف ســائٍق فــي العام الماضي 
وحده ســيارة طــوارق الجديدة التي تجمع 
بيــن أفضل وســائل الراحة للــركاب وعالم 
ميزات الســيارات التي تســير على الطرق 

الوعرة في طراٍز واحد.
ويمكن تمييز جيل 2015 لهذه الســيارة 
مــن خــالل التصاميــم الجديــدة لألقســام 
األماميــة والخلفية، واأللــوان الجديدة. أما 
مــن حيــث التكنولوجيا، تأتــي كافة نماذج 
V6 وV8 اآلن مجهــزًة بنظــام كبح تلقائي 
بعــد االصطــدام (الــذي يســاعد على منع 
االصطدامــات الثانويــة فــي حالــة وقــوع 
الزينون  ثنائيــة  حادث)، ومصابيــح أمامية 

ووظيفة أداء الحركة االنسيابية.

وتتوفر العديد من الميزات القياسية اإلضافية 
مع المحــرك V8، مثل أقراص العجالت 18 
بوصة المصنوعة من سبائك معدنية، وحزمة 
المبتكرة،  المعاصــر»  واألســلوب  «الكروم 
ومقاعد مريحة مع «جلد فيينا»، ولمســات 
خشــبية جميلــة، ووظيفة الفتــح واإلغالق 
الســيارة، وإنذار  الكهربائي لغطاء صندوق 
منع السرقة ونظام دخول السيارة والخروج 

منها بدون مفتاح، ونظام إقالع المحرك.

يعمل نظام اإلقالع - ايقاف التشــغيل على 

إيقاف المحرك تلقائياً عندما تتباطأ ســرعة 
الســيارة إلى 7 كم / ساعة وتصبح مشرفًة 
علــى التوقــف. وحالمــا يتم رفع دواســة 

الفرامل، يتم إقالع  المحرك من جديد مما 
يعني أن المحرك يعمل عند الحاجة فقط.

التصادمــات  لتجنــب  الكبــح  نظــام 

المتعددة: بعد الكشف عن حدوث تصادم، 
يتم تثبيت المكابح تلقائياً لحماية السيارة 

من االنقالب بشكٍل غير مقصود.

مقبــس ذو 12 دبوســاً فــي المقطورة: 
يتميــز المقبــس الموجود فــي المقطورة 
بوصلتيــن إضافيتين عبر الدبابيس 10 و11 

مما يســهم فــي تمكين طــوارق الجديدة 
مــن تزويد المقطــورة بتيــارات كهربائية 
أعلى أثناء تشغيل المحرك (حوالي 15-20 
أمبير) على سبيل المثال عند شحن بطارية 

المقطورة أو لمبرد الهواء.
بفضــل  الوقــود:  اســتهالك  خفــض 
الواسعة  الهوائية  الديناميكية  التحســينات 
(مثــل فتحــات مدخــل الهواء فــي الجزء 
األمامــي مــن الســيارة، وتعديــل قبعات 
المرايا في األبــواب ومعيق الهواء الجديد 
للعجــالت)، واإلطارات المثاليــة لمقاومة 
التــروس  وعلبــة  المنخفضــة  الــدوران 
األوتوماتيكية القياســية ذات الـ8 سرعات 
والتي أصبحت مثاليًة للحصول على مقاومة 
احتــكاك منخفضة، بفضل كل ذلك أصبحت 
فولكس واجن  قادرًة على تحســين كفاءة 
الوقود في ســيارة طوارق بنسبة تصل إلى 

ستة في المائة.

تتسابق شركات الســيارات العالمية على 
إطالق أحدث سياراتها في معرض جنيف 
الدولي للســيارات، حيث أطلقت أستون 
مارتن ســيارتها الخارقة الجديدة «أستون 
مارتن فولكان» والمخّصصة فقط لحلبات 
المصنوعــة  فولــكان  وتتمّتــع  الســباق. 
بالكامل من ألياف الكربون بأداء فائق من 
خالل محّرك V12 بسعة 7.0 لترات بقوة 
تتجاوز 800 حصان. كما أطلقت ماكالرين 
ســيارتها 675 إل تي التــي صنعت بطراز 
كوبيه فقط مخصصة للحلبات مع إمكانية 
قيادتها علــى الطرقات أيضــاً. كما تنضم 
إلــى فئة الســوبر من ماكالريــن وتتفوق 
على منافساتها فيما يتعلق بتناسب القوة 
مع الوزن. يمكن لهذه الســيارة أن تصل 
إلى سرعة 100 كم في الساعة خالل زمن 
قــدره 2.9 ثانية، مع تقديــم عزم دوران 
متحكــم به لضمــان الثبات على المســار 
التســارع لتصل  عند االنطالق. ويســتمر 
السيارة إلى 200 كم في الساعة في زمن 
7.9 ثواٍن، أما السرعة القصوى فتبلغ 330 

كم في الساعة. 

بينما كشــفت نيســان الســتار عن سيارة 
«سواي» والتي تعتبر نظرة نحو المستقبل 
لمــا قد يكــون عليــه الجيل القــادم من 
سيارات نيســان صغيرة الحجم إذا قامت 
الشــركة بتبنــي هــذا التصميــم الجديد 

لسيارات الهاتشباك في أوروبا. 
وفــي إطار خططها الهادفــة الى توفير 
إنتاج متنوع يشــكل تحديــاً لكل مكونات 
عالــم صناعة الســيارات، قدمت نيســان 

في جنيف ســيارتين اختباريتين جريئتين 
للغايــة وعززتهمــا بالكثير مــن التطوير 
الــذي طاول أيضاً صناعتها من الســيارات 
الكهربائيــة، باإلضافة الى تقديم ســيارة 
رياضية أخرى وضعت من خاللها مقاييس 

جديدة سيضطر الجميع الى اتباعها.
ويستمر نجاح نيسان من خالل تقديمها 

ألكثــر مجموعــة متكاملــة من ســيارات 
الكــروس أوفر في األســواق وتضم هذه 
المجموعة طرازات جوك، كاشكاي واكس 
تريل. وفي هذه المناســبة، قدمت نيسان 
النسخة األكثر رياضية من صغيرتها جوك 
نيســمو RS ذات األداء المتفــوق، إضافة 

إلى طراز كاشكاي.

وكشفت أودي النقاب عن سيارتها األسرع 
واألقــوى، الجيــل الثانــي من الســيارات 
الرياضيــة عاليــة األداء أودي R8. بفضل 
محركها الوســطي ذي األسطوانات العشر 
 «quattro» بقــوة 610 أحصنــة وتقنيــة
لنظام الدفع الرباعي الدائم، تتسارع أودي 

R8 الجديدة من حالة الثبات إلى ســرعة 
100 كــم / س فــي غضون 3.2 ثواٍن فقط 
وتستمر للوصول لسرعتها القصوى البالغة 
330 كم / س بأداٍء ملفٍت  يحبس األنفاس. 
ويتوفــر المحرك ذو ســعة 5.2 ليترات 
 FSI والذي يعمل بتقنية الحقن المباشــر
بنسختين: نسخة بقوة 540 حصاناً وأخرى 

بقوة 610 أحصنة. يتســارع هذا المحرك 
من الثبات إلى 100 كم / س بغضون 3.2 
ثواٍن  فقط ويســتمر حتــى الوصول إلى 
330 كم / س وهي الســرعة القصوى مع 
عــزم دوران أعظمي يقدر بـ 6,500 دورة 
فــي الدقيقة ليكتســب بذلــك صوتاً أكثر 

اعتداداً ووضوحاً. 

اختبــرت شــركة رينــو الفرنســية لتصنيع 
الشــاحنات 50 من شــاحناتها الجديدة في 
ظــروف فعليــة حــول العالم مــع اختبار 
المجموعة كاي بســلطنة ُعمان قبل طرحها 
في الشــرق األوســط في نوفمبر الماضي. 
وتــم الضغــط بشــاحنات المجموعة كاي 
الجديــدة حتــى حــدود تحمّلهــا القصوى 
في بعض أقســى الظروف التشــغيلية في 
ُعمان، حيــث تم إخضاعها لتجارب محّددة 
فيمــا يتعّلق بالجودة لضمان األداء األقصى 
وأعلى مســتويات االعتمادية مع معّدالت 
إخفاق عند مستوى الصفر. وعلى مدى 12 

شــهراً من التجارب واالختبــارات المكّثفة، 
جرى اســتخدام شــاحنات المجموعة كاي 
لنقل الحجارة، الرمال والحصى فوق دروب 
صعبــة وتمت قيادتها يوميــاً حوالي 400 
كيلومتــر تقريبــاً، مغّطيــة بذلك مســافة 
إجماليــة بلغت نحو 100 ألــف كيلومتر. 
وتمّكن المحــّرك الجديــد المتمّيز بقّوته 
واســتدامته والــذي ُتجّهــز بــه مجموعة 
الشــاحنات مــن ســحب 110 أطنان من 
الرمــال في ظروف صعبــة عالية الحرارة 
دون أي تحميل زائد على المحّرك أو علبة 
دبي - البيان التروس.  

 فــازت كاديــالك إســكاليد 2015 بلقب جائزة 
أفضل سيارة رياضية متعددة االستعماالت للعام 
2015 من مجلة ويلز، وُيعزى هذا الفوز الجديد 
إلى المزايا المتميزة التي تقدمها الســيارة في 
مجال التصميــم والتكنولوجيا المتطورة. ومنذ 
إطالقهــا، أصبحت على الفور الطــراز المقياس 
ضمــن الفئة الرياضيــة متعددة االســتعماالت 
الفاخــرة، وذلك بســبب تركيبتهــا التي تجمع 
التصميم الجــريء، والقدرات الفائقة، والرحابة 
الفاخــرة القادرة على اســتيعاب مــا يصل إلى 
ثمانيــة ركاب. وتتألق إســكاليد 2015 بمعايير 
التصميــم والعناصر التقنية الخاصة بتوســعات 

كاديالك في مجال إنتــاج الطرازات المتطورة، 
لترتقــي بمكانــة العالمــة المتميــزة فــي فئة 
السيارات الرياضية متعددة االستعماالت. وقال 
فيليكــس ويلر، مدير المبيعات والتســويق في 
كاديالك، جنرال موتورز الشرق األوسط: «نفخر 
بفــوز كاديالك إســكاليد 2015 بجائــزة أفضل 
سيارة رياضية متعددة االستعماالت للعام. لقد 
حققــت هذه الســيارة ذات التصميــم المطور 
ضمــن الفئة الرياضيــة متعددة االســتعماالت 
رواجاً لدى عمالء الســيارات منذ إطالقها للمرة 
األولــى فــي منطقة الشــرق األوســط، صيف 
دبي - البيان   .«2014

ال ُتشــّكـل «مرســيدس- مايبــاخ» مجــّرد 
خــط إنتــاج منفصل، بــل هي عبــارة عن 
عالمــة تجارية فرعية من شــأنها أن تمنح 
ســيارات «مرســيدس- بنز» في المستقبل 
شــكًال حصرياً وأكثــر تمّيــزاً. وإلى جانب 
«مرســيدس- إيه إم جي»، تعد «مرسيدس- 
مايبــاخ» العالمــة الفرعيــة الثانيــة تحت 
مظّلــة العالمة التجارية «مرســيدس- بنز». 
ولتعزيز جوانب التفّرد، تأتي كافة سيارات 
مرســيدس- مايباخ الفئة S بتجهيزات طراز 
S 600، مــع أفضــل محــّرك توربو مزدوج 
V12، وطاقــة قدرهــا 390 كيلووات (530 

حصانا). وتحتــاج فقط إلى 5 ثوان لتنطلق 
من الثبات إلى 100 كيلومتر/ الساعة. ومع 
إزاحــة تبلــغ 5980 ســنتيمترا مكّعبا، يتم 
بلــوغ أقصى عزم للدوران وهو 830 نيوتن 
للمتر عند 1900 دورة في الدقيقة. وبشكل 
أساسي، تأتي سيارة مرسيدس- مايباخ الفئة 
S مجّهــزة بفتحة ســقف بانوراميــة قابلة 
لالنــزالق. ويضفي نظام الســقف هذا وما 
يتضّمنه من مساحات زجاجية كبيرة أجواء 
خاصة على المقصورة الداخلية، مما يجعلها 
دبي- البيان أكثر رحابة وإشراقاً.  



أكــد دان ســميث رئيس قســم التســويق 
اإلقليمــي فــي زيروكس أن حجم الســوق 
خليجيــاً وإماراتيــاً يتمتــع بطلــب يتجاوز 
األسواق األخرى في أوروبا الغربية وأميركا 
الشــمالية. إذ يقدر نمو صناعة الطباعة في 
المنطقة وفقاً لمؤسسة آي دي سي، بنسبة 
6 إلى 8%. الفتا إلى أن تقديرات مؤسســة 
بيــرا الدولية تتوقع أن تنمو حصة الســوق 
في الشــرق األوســط إلــى 20 مليار دوالر 

بحلول العام 2016.
وقال إن ســوق أحبــار الطباعة العالمية 
تنمــو بمعدل ســنوي مركب تبلغ نســبته 
4.4% حتــى 2018. فيمــا يتوقــع أن تنمو 
ســوق الطابعــات اإلنتاجية النفاثــة للحبر 
بنســبة 21 فــي المئــة ســنوياً فــي العام 
2015، وفقا لشــركة أبحاث السوق آي تي 

استراتيجيز.
ولفت ســميث إلى أن الحصة الســوقية 
للشــركة بلغت عالمياً من بيــع التجهيزات 
فــي النصــف األول من العام 2014 نســبة 
21%، فيمــا كانت زيروكــس األولى لـ 20 

ربعاً سنوياً متتالياً.

وفي رد على سؤال عن حجم سوق الطباعة 
العالميــة للمعدات واألحبار، قال ســميث: 
تتمحور سوق أحبار الطباعة العالمية بشكل 
كبير حول المســتهلك والتطبيقات. ويتوقع 
المحللــون أن تنمو ســوق أحبــار الطباعة 
العالمية بمعدل ســنوي مركب تبلغ نسبته 
4.42% خــالل الفتــرة مــن 2013-2018. 
ويحــدد حجــم الســوق بطرائــق مختلفة، 
وتحــدده زيروكــس بأنه الفرصــة المتاحة 
أمام مجموعة منتجاتنــا وعروضنا، ونتوقع 
أن يصل إلى 19 مليار دوالر أميركي بحلول 

العام 2017.
وأضــاف: مــن المتوقع أن تنمو ســوق 
للحبر بنســبة  النفاثة  اإلنتاجية  الطابعــات 
21 في المئة ســنوياً في العام 2015، وفقاً 

لشركة أبحاث السوق آي تي استراتيجيز.
وقال ان حجم الســوق خليجيا وإماراتيا 
يتبع في نموه صناعة الطباعة في الشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا النمط ذاته لسوقي 
آســيا وأميــركا الالتينيــة، ويتمتــع بطلب 
يتجاوز األســواق أكثر نضجــاً، مثل أوروبا 

الغربية وأميركا الشمالية. 
ويقــدر نمو صناعــة الطباعــة في هذه 
المنطقة وفقا لمؤسسة آي دي سي، بمعدل 
-6 8%. وتتطــور التقنيــات وكفاءتها دائماً 
وتؤثر بشكل مباشر على خيارات العالمات 
التجاريــة لتحديد اتجــاه تطوير المنتجات، 
وتؤثــر بالمحصلــة علــى ســلوك وعادات 

المستهلك. 
وتتوقع مؤسسة بيرا الدولية في تقريرها 

«أسواق الطباعة العالمية حتى العام 2016» 
أن تنمو حصة الســوق في الشرق األوسط 

إلى 20 مليار دوالر بحلول العام القادم.
ولفت ســميث إلى أن الحصة الســوقية 
للشــركة بلغت عالمياً من بيــع التجهيزات 
فــي النصــف األول من العام 2014 نســبة 
21%، فيمــا كانت زيروكــس األولى لـ 20 

ربعاً سنوياً متتالياً.

قال دان ســميث إن الشركة التي تلجأ إلى 
التسويق فقط عندما يتوفر لديها فائض في 
الميزانيــة من دون أن يكــون لديها هدف 
معيــن، أو هيكليــة واضحة مدروســة من 
البداية، ســتعاني مــن اإلخفاق على المدى 

الطويل. 
وتمثــل ظاهــرة «إنترنت األشــياء» أو 
«تحليالت البيانات الكبيرة» عوامل جديدة 
على المشــهد تبدل اللعبة لخطط التسويق 
االســتراتيجية. ومــن المعــروف أن فهــم 
ســلوك العميل يشكل محور أي استراتيجية 
تســويق، وهنا نجــد أن البيانــات الكبيرة 
توفر معلومــات عميقة غير مســبوقة عن 
احتياجــات وســلوكيات العمالء، وتســاعد 
فــي غربلة كميــات ضخمة مــن البيانات، 
والتعقيدات التنظيمية، وتغييرات سلوكيات 
العمــالء الســريع، والضغــوط التنافســية 
المتزايدة. كما تســاعد الشركات على جمع 
وتحليل البيانات السلوكية (فحص نشاطات 
العمالء)، وردود الفعل (التي تم جمعها من 
خالل نماذج ويب، والدراسات االستقصائية 

وعبر القنوات االجتماعية)، وبيانات أصوات 
العمالء.

وأوضــح أن زيروكــس، تركز فــي العام 
2015، على االعتماد على تحليالت البيانات 
الكبيــرة لتحســين معــدل والء العمــالء، 
ونعتقد أنه إذا استخدمت الشركة تحليالت 
البيانــات الكبيــرة، بكفاءة فــإن معدالت 
إنتاجية اإلعالن والربحية ترتفع بنسبة 5-6 
في المائة مقارنة بمنافســيها ممن ال يفعل 

ذلك. 

لفت رئيس قســم التســويق اإلقليمي في 
زيروكــس إلــى أن الحديــث عــن القيمة 
المضافة التي تقدمها زيروكس لعمالئها من 
الشــركات يســتحيل من دون ذكر خدمات 

الوثائق.  المدارة ومراقبــة وإدارة  الطباعة 
إذ تســتطيع الشركات عبر خدمات الطباعة 
المــدارة، تعهيــد إدارة الطباعــة وخفــض 

التكاليف بنسبة تصل إلى %30. 
وأشار إلى أن زيروكس، تتبع نهجاً ناجحاً 
لمساعدة العمالء على تقييم التوفير الكبير 
فــي التكاليف مــع تخفيض الزمــن الالزم 
للحصــول علــى اإليــرادات وزيــادة رضى 
العمــالء، لــذا فــإن نتائج تطبيــق خدمات 
الطباعة المدارة تزيد عن مجرد اإلشــراف 
علــى الطابعات، فهي تقلــل البصمة البيئية 
من خــالل طباعة كميات أقــل من الورق، 
وتســتهلك طاقة أقل، وتوليد غازات مسببة 

لالحتباس الحراري ونفايات أقل.

يــرى ســميث أن نمــو خدمــات الطباعة 
المدارة ســتكون خالل الســنوات الســبع 
المقبلة حاســمة للمنطقة. إذ يتوقع العديد 
مــن خبــراء الصناعــة أن تســتمر خدمات 
الطباعــة المدارة في النمو، ألن الشــركات 
تريــد الحد من عمليات الطباعة والتكاليف 
المرتبطــة بها. وســتركز زيروكس بشــكل 
أساسي على توسيع االتفاقات القائمة لدعم 
العمــالء الحاليين والجــدد بخدمات إدارة 
عمليــات األعمال وإدارة والمحتوى، نتيجة 
لزيادة التقارب بين عالمي الطباعة وتقنية 

المعلومات.
واضحة  زيروكــس  اســتراتيجية  وقــال: 
جــداً، وأحد عناصرها األساســية مســاعدة 
العمالء فــي االنتقال من الوثائــق المادية 
إلى البعد الرقمــي، مع القدرة إلى العودة 
مرة أخرى إلى الوثيقة الورقية. وســتكون 
الخدمــات األخرى مثل إدارة المراســالت 
وتتبع الوثائق مهمة أيضاً. فاستخدام الورق 
يتناقص، ولهذا تســاعد زيروكــس العمالء 
على الهجرة من البيئة التي تتمحور بشــدة 

حول الورق إلى بيئة أكثر رقمية.

ولفت سميث إلى أن االستدامة هي طريقة 
ممارســة األعمال التجاريــة، فتقنية اإلنتاج 
الرقمــي تقلــل من هــدر الــورق بطباعة 
أوراق أكثــر من الحاجــة. كما توفر األحبار 
الجافــة غير الســامة ما يقــرب من %100 
من كفــاءة الطباعة وتحد من النفايات. أما 
حبر إمولوجن أجريجيشــن تونر فهو يمثل 
اختراقاً تقنياً من زيروكس إلنتاج تونر الحبر 
األســود والملون، فهو يوفر استهالك الطاقة 
بنســبة 20% لكل صفحة مطبوعة، مقارنة 

بالحبر الجاف التقليدي. 
الخاصــة  الصلــب،  الحبــر  تقنيــة  أمــا 
بزيروكس، فتستخدم تركيبة حبر تنتج كتًال 
صلبــة من الحبر في درجــة حرارة الغرفة. 
وتولــد منتجات حبر ســوليد إنــك نفايات 
طباعــة أقل بنســبة 90%، كمــا تحتاج إلى 
طاقة أقل بنســبة 30% خــالل دورة حياة 

طابعات الليزر. 

06
تعــرض إريكســون خالل مشــاركتها في 
فعاليــات المؤتمر العالمي للجوال 2015 
المنعقد حاليا  بمدينة برشلونة اإلسبانية، 
مجموعــة مــن أبــرز حلولهــا وتقنياتها 
وخدماتها وابتكاراتها على مستوى العالم. 
وتتبنى إريكسون رؤية قوامها أن التحول 
نحو المجتمع الشبكي يساهم في تطوير 
جميــع القطاعــات دون اســتثناء، حيث 
المعلومات  تكنولوجيا  تقنيــات  أصبحت 
واالتصــاالت موارد أساســية ال غنى عنها 
في الحيــاة اليوميــة للشــركات والناس 

والمجتمع عموماً. 

وتحرص إريكســون على تصــدر الطليعة 
في ريادة هذا التحــول من خالل تقديم 
حلول وبرمجيــات وخدمات وأجهزة من 
شــأنها دفع عجلــة التطور فــي مجاالت 
الحوســبة المتحركــة واإلنترنــت عريض 
النطاق والحوســبة الســحابية، على نحو 
يرســخ دعائم منظومــــة تقنيــة جديدة 
جميــــع  تنميــــة  تدعــــم  متطــورة 
دبي - البيان القطاعـات. 

دعمــت عالمــة أوميغا السويســرية عبر 
 Speedmaster Skywalker) طرح ساعة
X-33) تزامنــاً مــع رحلــة حــول الكرة 
األرضيــة علــى متن طائــرة تعمــل ليًال 
ونهــاراً بقوة الطاقة الشمســية فقط في 
الفضاء  الســاعة استكشاف  2015. وتتيح 

بعمليتين؛ الوقت الذي مضى على 
الوقــت   MET المهمــة 

مضــى  الــذي 
المرحلة  علــى 
والساعة   .PET
مــن  مصنوعــة 

التيتانيوم درجة 2، وعلبة مصقولة بسماكة 
45 ملــم وتتضمن حلقة من الســيراميك 
بيزيل مع بـــSuper-LumiNova أبيض. 
وتأتي الساعة بميزة روزنامة مع مؤشرات 
لليوم والتاريخ والشهر والسنة واالسبوع.

وتأتي الســاعة علــى ســوار أزرق وحواف 
خضراء وتتوفــر بـ1924 قطعة فقط 
توافقاً مع ســنة 1924 
التــي تــم فيهــا أول 
حول  كاملــة  رحلــة 
األرض. دبي - البيان

توقعت تقارير أن يرتفع الطلب في القطاع 
السكني على حلول إضاءة LED  بما يقرب 
٪50 فــي عام 2016 وأكثــر من ٪70 بحلول 
عام 2020 عالمياً. وتشــير التقارير أيضا إلى 
أنه من المتوقع أن ينمو القطاع سنوياً بنسبة 

٪5 مــن إجمالــي الســوق إلى عام 
2016 وبنســبة ٪3 بعــد ذلك 

حتى عــام 2020. وطرحت 
الشرق  باناســونيك  شــركة 
األوســط وأفريقيا للتسويق 

مجموعة واسعة تتضمن 126 
وحــدة إضــاءة LED احترافية 

من إنتاج شــركة أنكــور التابعة للمجموعة. 
وُتعــد وحدات إضــاءة LED الحــل األمثل 
لتوفير الطاقة في أماكن المعيشة؛ حيث يقل 
اســتهالكها للطاقة بنسبة %90 عن استهالك 
المصابيــح المتوهجة. كما أنها تســاعد في 
خفض تكاليف الطاقة وتنبعث 
منخفضة،  حــرارة  منهــا 
جداً  مفيد  عامــل  وهو 
درجات  الرتفــاع  نظراً 
منطقــة  فــي  الحــرارة 
التعــــاون  مجلــس  دول 
الخليجي.     دبي البيان

أعلن الرئيس التنفيذي لشــركة إنتل بريان 
كرزانيتش عن سلســلة من المنصات النقالة 
 (SoC) تشــمل نظام إنتل النقال على رقاقة
الفابلت  للهواتف وأجهزة  التكلفة  منخفض 
واألجهزة اللوحيــة، وهو حل عالمي يدعم 
الجيــل الرابــع (LTE) وتجارب الحوســبة 

الشــخصية اإلبداعيــة ومجموعــًة من 
تصاميم األجهزة النقالة وحلول البنية 
التحتية. وتشــمل التقنيــات الرقاقات 
والبرمجيات واألمن، وقال كرزانيتش: 
إن إنتل كانت إحدى الشركات القليلة 
التــي تمكنــت مــن توفيــر الحلــول 
الشاملة لألجهزة والشبكات والتخزين 

السحابي.
ويشــمل اإلعالن عائلة المعالجات 
Intel Atom x3، وهــو أول حل من 
فئة النظام على رقاقة (SoC) تطرحه 
ألســواق  المتكاملة  لالتصاالت  إنتل 
األجهــزة االبتدائيــة زهيــدة الثمن 
المتنامية، والمودم خماسي األوضاع 

 Intel XMM من الجيــل الرابع المتقــدم
7360، المصمم لتوفير تغطية عالمية عالية 
األداء. وإضافــة إلى ذلك، ســّلط كرزانيتش 
الضوء على الجهود المشــتركة مع شركات 
ألكاتيل-لوسنت وإريكسون وهواوي لتلبية 
الطلب على خدمــات االتصاالت والتخزين 
الجديــدة،  البيانــات  ومراكــز  الســحابي 

كفــاءة  وتحســين 

الشــبكات، وتســريع انتقــال الصناعة نحو 
فة بالبرمجيات. البنية التحتية المعرَّ

وأكــد كرزانيتش أن مســتخدمي أجهزة 
 Galaxy S6و  Galaxy S6 سامســونغ 
Edge ســيحظون بأحدث حلــول مضادات 
تقنيــة  الخبيثــة مــن خــالل  البرمجيــات 
McAfee VirusScan Mobile المدمجــة 

والمفعلة في أجهزتهم.
وقــال كرزانيتــش: «أدى التطور 
فــي ســاحة األجهزة النقالــة ونمو 
األجهــزة الذكية المتصلة باإلنترنت 
إلــى زيــادة الطلب علــى وظائف 
االتصــاالت وحمايــة البيانــات آنياً 
علــى تلــك األجهــزة. وتدفــع كل 
تلــك العوامل نحو تحول الشــبكات 
من أجــل توفير تجــارب وخدمات 
الشــخصية  الحوســبة  وإمكانــات 
الجديــدة بطريقــة أكثر 
إحدى  إنتل  وتعتبــر  أمناً. 
العالم  في  القليلة  الشركات 
التــي يمكنهــا توفيــر حلــول 

شاملة لكافة األجهزة النقالة».

أطلقت شــركة كونيكا مينولتا لحلول األعمال 
مع شــركة جمعــة الماجد األســبوع الماضي 
في دبي جهازي bizhub PRESS C1100 و 
bizhub PRESS C1085 اللذين يوّفران أداًء 
متمّيــًزا وجودة فائقة وقيمة مضافة. والتزاًما 
بشــعار «أداء أفضــل مقابل وقــت وتكاليف 
أقّل»، تلّبــي الطابعتان الرقمّيتــان الملّونتان 
طلبــات إنجاز مجموعة أوســع مــن األعمال 
الكبيرة بفاعلية أعلى، مع االلتزام بمواصفات 

رفيعة المستوى وتعزيز اإلنتاجية.
وتحافــظ الطابعات على جودة عالية ثابتة 
لتلبيــة متطلبــات العمالء وتمييــز أعمالهم. 
ويتضّمنــان مجموعــة واســعة مــن خيارات 

التشطيب، كإنتاج الكتّيبات، والتجليد الممتاز، 
والتجليد الحلقــي األوتوماتيكي، وبكّل تأكيد 
قــدرات تكديس عاليــة، تصل إلــى 10000 
ورقــة، وعدد كبير من األســاليب لربطها، ما 
يســّهل عملية الطبع واإلنجــاز المتكاملة من 

دون أّي تدّخل يدوي.

وقال مدير تطوير أعمال طابعات اإلنتاج في 
كونيكا مينولتا الشرق األوسط، نيار أنصاري: 
«األداء – إّنــه األســاس في تعزيز الشــركات 
المــوّردة لخدمــات الطباعــة. 
في  الثانية  الخطــوة  وخطونــا 
الطابعــات  ســوق 
الملّونة بعد النجاح 

الهائــل ألنظمــة اإلنتــاج المتوســط االولى 
الخاصة بنا».

وتعتبــر طابعتــا C1100 وC1085 مثاليتين 
لمؤسســات الطباعة التجارية وأقسام النسخ 
المركزيــة وأّي شــخص يحتــاج إلــى طباعة 
كميــات ضخمة بســرعات كبيــرة تبلغ 100 
ورقــة فــي الدقيقة و85 ورقة فــي الدقيقة. 
وهما الجهــازان األبرز في مجموعة طابعات 
كونيــكا مينولتا الملّونة. يمكن اســتخدامهما 
إلنجاز العديد من أعمــال الطباعة المطلوب 
تســليمها ضمن مهــل زمنية ضّيقــة، بفاعلية 
أكبر وفي الوقت المحّدد، مع خفض تكاليف 

التشغيل ووقت العمل.



الزائــر للجناح اليمني فــي القرية العالمية 
ســيحصل علــى وجبة دســمة من العســل 
الطبيعي من السدر والجبلي وأنواع كثيرة ال 
حصر لها، منها طبيعي ومنها ما هو مخلوط 
بخلطات سرية صنعت خصيصا لرواد القرية 
العالميــة، إضافــة إلى البهــارات الطازجة، 
وأضيف هذا العــام وللمرة األولى معصرة 
الزيوت التي تمكن الزائر من الحصول على 
زيــت طازج مصنوع أمامــه بدون أي مواد 
حافظة، كمــا زين الجناح اليمني بمشــغل 
خاص يحيك المالبس اليمنية التراثية بكافة 
إكسســواراتها ويمنح الزائــر فرصة التقاط 

الصور بالزي اليمني. 

وانطالقاً من تقدير الحالة السياسية التي تمر 
بهــا دولة اليمن تم تأجير 7 محالت مجانية 
منهــا معصــرة الزيت والمشــغل والحياكة 
واالســتوديو وبعض محال اإلكسســوارات، 
كمــا تم منح بعض المســتأجرين 8 محالت 
بسعر رمزي وفق ما صرح به أوسان عثمان 
القباطــي منظم الجناح اليمني، الذي حرص 
علــى أن يكــون الجناح هذا العــام مختلفا 
كليا عن األعوام الماضية التي تمتد إلى 13 
عاماً من مشاركة اليمن في منظومة القرية 

العالمية.  

ويعتبر الجناح اليمنــي في القرية العالمية 
من أكبر األجنحة مــن حيث البنية التحتية 
واحتواؤه على أفضل منتجات الطبيعة بدون 
أي مواد إضافيــة، ويضم للمرة األولى هذا 
العام معصرة الزيوت الطبيعية والمشــغل 
اليمنــي ومعرض التــراث اليمني، باإلضافة 
إلى المسرح الذي يستضيف الفرقة اليمنية 
التراثية ويقــدم ثالث فقرات يومية تحظى 

بجمهور غفير من زوار القرية العالمية. 

وقال أوســان عثمان القباطي المدير العام 
لمجموعــة بيجــاد الدولية منظــم الجناح 
اليمنــي، إن الجنــاح أقيم هــذا العام على 
مســاحة ثالثة آالف متر مربــع وتم اختيار 
تصميمــه بعناية كبيــرة بطريقة جعلته من 
األجنحــة المتميزة معمارياً لهذا الموســم 
وتــم تصميم ثــالث بوابات للجنــاح تمثل 
صنعاء وشــبام وزبيد ويشــارك في الجناح 
125 محــًال جميعها من اليمن لعرض أفضل 

المنتجات اليمنية.

وأضــاف القباطي حرصنا هذا العام على 
المشــاركة في فعاليات القرية العالمية عبر 
جناح متميز من حيــث الصبغة المعمارية، 
ومن حيث حجم المشاركات فيما يعرضونه 
من خالل مشــاركتهم هــذا العام، حيث ان 
مشــاركتهم هذا العــام تختلف عن األعوام 

السابقة، فجاء الجناح اليمني بمثابة إطاللة 
تاريخيــة على حضارة اليمــن القديمة، من 
حيث التصميــم والطابع المعماري الخاص، 
فبــدا الجناح اليمنــي وممراته بحلة مماثلة 
لمــدن اليمــن وصــورة مصغــرة تحاكــي 

شوارعها وحاراتها وأسواقها. 

وأشار أوسان القباطي إلى أن الجناح اليمني 
ترجــم فعليا منظومة القريــة العالمية عبر 
شوارع وأبنية اليمن وما تحمله من عادات 
وتقاليــد وأصالة تعطي الزائــر انطباعا أنه 
في بالد اليمن، تطوف بأســواقها في القرية 

العالميــة، تطلــع على المنتجــات الحرفية 
ودقة صنعها، وما اشتهرت به أسواق اليمن 
عالميــا، مما يؤكد أن جهــدا كبيرا وراء كل 
ذلــك إلدارة متميزة مبدعــة وفريق عمل 
لــم يبخل بما لديه من جهد ليكشــف ثراء 
هذا البلد وتعاقب الحضارات التي نشــأت 

على أرضه.
وأكــد القباطــي أنه يعمل فــي الجناح 
اليمنــي أكثر مــن 300 شــخص جميعهم 
من اليمن وال يوجــد أي محل مؤجر لغير 
الجنسية اليمنية، وأنه تم العمل الستقطاب 
العمالة اليمنية، وحرصهم على أال يستعان 
بســواها داخــل الجناح مــن بداية مدخل 
بوابــة الجنــاح حتــى نهايته، مــن بائعين 
وعمــال ومنظميــن وفريق عمــل متكامل 
ســاهموا جميعا في إخراجه بهذه الصورة 
المتميزة، التي لم نلمســها في الســنوات 
الماضيــة، مما يعزز مكانتهــم وثقة إدارة 
القرية العالمية فيهم، إلسناد تنظيم الجناح 
لهم عاماً بعد عام، الفتا إلى أن المنافســة 
كانــت وما زالــت هي الدافــع األكبر لهم 

لالبتكار واإلبداع.
يضم الجنــاح اليمني هذا العــام مزيجا 
من الثقافات بتراثه المختلف ويعتبر واحة 
للعســل بأنواعه، وتشــمل معروضاته البن 
والبهــارات بمختلــف ألوانهــا ومذاقاتهــا، 
إضافــة إلــى الخناجــر اليمنيــة واألحجار 
الكريمة والعقيق والفضيات واإلكسسوارات 
والمالبــس التراثيــة والمطــرزات اليدوية 
واألزيــاء التقليدية والجنبيــة اليمنية التي 
تعد أهــم جزء في الــزي التقليدي للرجل 

اليمني. 

واســتطاع الجنــاح اليمني أن يكــون قبلة 
الفنانيــن خالل الموســم الحالي في القرية 
العالمية، فقد استضاف الفنان الحاصل على 
منشــد الشــارقة في الموســم األول عمار 
العزكــي، كما اســتضاف الشــاعرة اليمنية 
برديس فرســان خليفة في حفــل االفتتاح 

الرسمي للجناح. 
وتعتبــر الفرقة اليمنية الشــعبية إحدى 
أهــم مكونــات الجناح اليمني فــي القرية 
العالميــة حيث تقدم 3 عــروض يوميا عبر 
اســتخدام آالت حديثــة وتراثيــة وتقديم 
فقرات من التراث اليمني األصيل، وخصص 
لهــا مكان مميز في موقــع بارز في الجناح 

اليمني. 

 –

أشار عدد من المشاركين في الجناح اليمني 
الذين التقتهم «البيان»، إلى أنهم يحرصون 
علــى االهتمــام باللباس اليمنــي التقليدي 
وتعزيــز التنوع فــي الجناح من أجل جذب 

الجمهور. 

وقال عبد الرحمــن محمد الكدس «أحرص 
علــى التواجد يوميــا في القريــة العالمية 
وارتــداء الزي اليمنــي، انطالقا من الحرص 
على تجســيد مفهــوم القريــة العالمية في 
كونها تعكس تراث الحضارات والشــعوب، 
ومــن خالل المجلس الــذي أقمته في أكبر 
محــل للبهارات والمكســرات واألعشــاب 
اليمنية نســتقبل الــزوار ونضيفهم بالقهوة 

اليمنية والتمر وبعض المكسرات». 
وأضاف الكــدس أن التغيير الكبير الذي 
طــال الجناح اليمني هذا العام ســاهم في 
تحقيــق مزيد مــن الجذب خاصــة البوابة 

الكبيرة التي تستقبل الزوار، وتعتبر جاذبة 
لكافة الجنســيات من الراغبين في التعرف 
علــى الحضارة اليمنيــة الضاربة في أعماق 
التاريخ، كما نحرص على تقديم كافة أنواع 
المكســرات للجمهور ليعيشوا تجربة تذوق 
طعمها الطازج ألنها ال تخزن فهي قادمة من 

اليمن إلى اإلمارات مباشرة. 

ومــن جانبــه أكــد إبراهيم عبــد الحفيظ 
الصلــوي الــذي يقوم بصناعــة وعصر كافة 
السمســم  التــي تشــمل  الزيــوت  أنــواع 
للمرة  الجمهــور  أمام  والزيتون والخــروع 
األولى في القرية، أنه يشارك بعرض تراثي 
حــي حيث تم نقل المعصرة من اليمن إلى 
القرية العالميــة، ويقوم بتعبئة في عبوات 

وفق أذواق الجمهور بأحجام مختلفة.

وأشــار محمــد علــي محســن المســؤول 
عــن المشــغل اليمني أن التراث الشــعبي 

اليمني يمثل نموذجاً خاصاً ومتميزاً، وذلك 
الحتوائــه العديد مــن الجوانــب الحياتية 
لإلنســان اليمني. وما زال هذا التراث قائماً 
إلى اآلن، حيث نشاهد جمال وروعة صوره 
المتعــددة ومن هــذا الموروث الشــعبي 
األزياء النسائية التي ال تزال تتجلى صورها 
فــي القرى واألرياف، وإن هذه الموروثات 
التي تتجلى في المالبس الشــعبية الجميلة 
تحظــى بشــعبية كبيرة رغم تقــدم الحياة 
وتطورهــا إال أن الطابــع الجمالــي وإتقان 
صناعتها ســيجعل من هذه األزياء الجميلة 
كنزاً يخلد مدى الدهر ال يمكن طمسه مهما 

بلغت عجلة التقدم والتطور.
وأنواعهــا  النســائية  المالبــس  وعــن 
المتعــددة والمختلفة بتعدد واختالف مدن 
ومحافظات، لفت محسن إلى أنه من األزياء 
أو المالبس النسائية اليمنية الثوب، وتلبسه 
نســاء المناطق الداخلية ويلبس عليه حزام 
حضرمي ويلبس في المناســبات كاألعراس 
واألفراح. وهو لبس نساء حضرموت، وطبعاً 
ســتتزين المرأة بالحزام الفضي وبالخلخال، 

اضافة الى اللبس الصنعاني وهو لبس تلبسه 
نســاء صنعــاء وضواحيها وهــو مكون من 
فســتان يســمى «الزنة» وعليها العصبة أو 
«المصعــر» والتي توضع علــى الرأس وهو 
مزين بالحلي الفضية ويســمى الرش، كذلك 
من األزياء الشعبية في اليمن المعَوز أو ما 
يسمى بالمقطب وهو لحاف يلتحفه الرجل 
اليمني بدل البنطلون وهو مشهور جدا في 

حضرموت ولحج. 

يتمتع الجناح اليمني بشعبية كبيرة من قبل 
زوار القريــة العالمية، إال أن هذا الموســم 
تحــّول الجناح إلى وجهة رئيســية لكل من 
يرغب فــي تجربة التقاليد األصيلة وحفاوة 
الضيافــة العربية ومعرفــة حقائق تاريخية 
تثــري المعلومات العامة لــكل فرد، فالّكم 
الهائل من المعلومات عن الطبيعة والزراعة 
وأنواع العســل وخلطات العطارة للشــفاء 
من كل داء تقع ضمن معاجم الحياة وعلوم 

الطبيعة لدى الباعة اليمنيين.
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المســتثمرين األجانب في  بلغت تداوالت 
سوق دبي المالي خالل شهري يناير وفبراير 
الماضييــن 28.5 مليــار درهــم. وبلغــت 
مشــترياتهم من األسهم فبراير في نحو 6.7 
مليارات درهم لتشــكل ما نســبته %50.3 
من إجمالــي قيمة التداول، في حين بلغت 
قيمــة مبيعاتهم نحو 6.6 مليــارات درهم 
لتشــكل ما نسبته 49.7% من إجمالي قيمة 
التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي االستثمار 
األجنبــي المتدفق إلى الســوق خالل هذا 
الشهر نحو 69.6 مليون درهم. أما في شهر 
يناير الماضي فقد بلغت قيمة مشــترياتهم 
من األسهم نحو 7.5 مليارات درهم لتشكل 
ما نســبته 49% من إجمالي قيمة التداول، 
في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خالل الفترة 

نفســها نحو 7.7 مليارات درهم لتشكل ما 
نســبته 50.2% من إجمالــي قيمة التداول. 
ونتيجة لذلك، بلغ صافي االستثمار األجنبي 
المتدفق من الســوق خالل هذا الشهر نحو 

189.8 مليون درهم.

وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، فقد حقق 

االســتثمار األجنبي صافي بيع خالل شــهر 
ينايــر الماضي بقيمــة 106 ماليين درهم، 
مقارنة مع صافي شراء خالل شهر يناير من 
العــام الماضي بقيمــة 45.2 مليون درهم، 
لكنــه أقل من صافي البيع الذي ســجل في 
شهر ديســمبر 2014 والبالغة قيمته 391.2 
مليون درهم. وبلغت تداوالت المستثمرين 
األجانب في شــهر ينايــر 1.9 مليار درهم 

لتشــكل نحو 44.5% من إجمالي تداوالت 
الســوق، مقابــل مبيعــات بقيمــة ملياري 

درهم. 

 وشهدت أسواق المال المحلية تدفقاً كبيراً 
لالستثمار الخليجي منذ بداية العام الجاري 
وقفز صافي اســتثمارات هذه الشريحة إلى 

أكثــر من نصف مليار درهم خالل شــهري 
ينايــر وفبرايــر الماضييــن، وذلــك بعكس 
بقية المســتثمرين األجانب الذين سيطرت 
المضاربات على حركتهم بحجة عدم اتضاح 
وجهة محددة لألســواق. وبحســب تحليل 
لـــ «البيــان االقتصادي» فقــد وصل صافي 
االســتثمار الخليجي في ســوق دبي المالي 
في شهري يناير وفبراير 355 مليون درهم 

فيما وصل صافي قيمتها في ســوق أبوظبي 
لألوراق المالية 152 مليون درهم.

وجاء االرتفاع الكبير في حركة االستثمارات 
الخليجيــة منــذ بداية العــام الجاري وذلك 
عقب ارتفاع قيمة مشترياتهم في السوقين 
إلــى نحــو 3.2 مليــارات درهــم في حين 
وصلــت قيمة مبيعاتهم نحــو 2.703 مليار 
درهم. وكان التدفق األكبر في ســوق دبي 
المالي حيث وصلت قيمة مشــترياتهم 2.7 

مليار درهم خالل فترة الرصد.
وكان المؤشــر العام لســوق دبي المالي 
سجل في نهاية شــهر فبراير من هذا العام 
ارتفاعاً بلغت نســبته 5.2% ليبلغ 3864.7 
نقطة مقابل 3674.4 نقطة في نهاية شــهر 

يناير. 

ارتفعت ودائع غيــر المقيمين لدى البنوك 
العاملة بالدولة خالل العام الماضي بشــكل 
عام في مؤشــر على تحسن مناخ االستثمار 
وتنوع قنواته واستقرت بنهاية الربع الثالث 
مــن عام 2014 عند نحــو 133 مليار درهم 
مقابل نفس المســتوى تقريبــا بنهاية الربع 
الثاني ومقابل نحو 116 مليار درهم بنهاية 
2013 بنمــو في 9 شــهور بلــغ مقداره 17 

مليار درهم وبلغت نسبته %14.7.
وأظهــرت أحــدث إحصــاءات رســمية 
أصدرها المصرف المركزي أن المؤسســات 
التجارية والصناعية استحوذت على الحصة 
األكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك 
العاملة بالدولة بنســبة بلغت نحو %38.6 
من إجمالي ودائع غيــر المقيمين بالقطاع 
المصرفي، حيث بلغــت 51.3 مليار درهم 
الماضــي مقابــل 53.41  بنهايــة ســبتمبر 
مليــار درهم بنهايــة النصف األول من عام 
2014 بحصــة بلغت حوالي 40.6% ومقابل 
45.27 مليــار درهم بحصــة بلغت %39.1 
من اإلجمالي بنهايــة الربع األول من العام 
ومقابــل 49.34 مليار درهــم بنهاية 2013 
بحصــة بلغت 42.55% مــن إجمالي ودائع 
غير المقيميــن بالقطاع المصرفــي البالغة 

115.96 مليار درهم.

ووفقا لإلحصاءات فإن المؤسســات المالية 
اســتحوذت على 23.5% من إجمالي ودائع 
غيــر المقيميــن، حيث بلغــت 31.2 مليار 
درهــم مقابل حصة بلغــت 26.57% رغم 
اســتقرارها تقريبا عنــد 35.3 مليار درهم 
بنهاية النصف األول من عام 2014 ومقابل 
35.32 مليــار درهم بحصة بلغت %30.51 

من اإلجمالي بنهايــة الربع األول من العام 
ومقابــل 35.83 مليار درهــم بنهاية 2013 
بحصة بلغت 30.9% من إجمالي ودائع غير 

المقيمين بالقطاع.
وأشــارت اإلحصاءات إلى أن ودائع غير 
المقيمين ألفراد وآخرين اســتحوذت على 
19.6% تقريبا بواقــع نحو 26 مليار درهم 
بنهاية سبتمبر 2019 مقابل استحواذها على 
19.13% مــن اإلجمالي، حيث ارتفعت إلى 
25.41 مليــار درهم بنهايــة النصف األول 
مــن عام 2014 مقابــل 24.66 مليار درهم 
بحصة بلغت 21.3% مــن اإلجمالي بنهاية 

الربــع األول من العام ومقابل 23.56 مليار 
درهــم بنهاية 2013 بحصة بلغت %20.39 

من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع.
وأوضحــت إحصاءات المصرف المركزي 
أن ودائــع غير المقيمين العائدة لحكومات 
وهيئات دبلوماسية استحوذت على %18.3 
بواقع 24.31 مليار درهم مقابل استحواذها 
علــى 13.67% مــن إجمالــي ودائــع غير 
المقيمين بالقطــاع المصرفي، حيث قفزت 
إلــى 18.16 مليــار درهم بنهايــة النصف 
األول من عام 2014 مقابل 10.53 مليارات 
درهم بحصــة بلغت 9.1% مــن اإلجمالي 

بنهاية الربــع األول من العام ومقابل 7.23 
مليارات درهــم بنهاية 2013 بحصة بلغت 
6.24% مــن إجمالي ودائــع غير المقيمين 

بالقطاع المصرفي.
ودائــع  أن  اإلحصــاءات  وأوضحــت 
المقيميــن لــدى البنــوك العاملــة بالدولة 
بلغــت تريليوناً و282 مليــار درهم بنهاية 
ســبتمبر الماضي مقابل تريليــون و267.4 
مليار درهم بنهايــة يونيو الماضي ومقابل 
تريليون و215.96 مليار درهم بنهاية مارس 
الماضــي وتريليــون و162.9 مليــار درهم 

بنهاية 2013.

وأشــارت إلى أن ودائع غير المقيمين لدى 
البنوك العاملة العائدة لمؤسســات تجارية 
وصناعية ارتفعت مــن 18.78 مليار درهم 
بنهايــة عام 2007 الــى 28.58 مليار درهم 
بنهاية عــام 2008 وانخفضــت إلى 22.98 
مليــار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 
2010 مرتفعــة إلــى 38.32 مليــار درهم 
وارتفعــت مجددا بنهايــة 2011 الى 38.4 
مليــار درهم ثــم انخفضت بنســبة طفيفة 
إلى 38.1 مليار درهم بنهاية 2012 وبلغت 
36.21 مليار درهم وارتفعت بنهاية 2013 

إلى 49.34 مليار درهم.

العائــدة  المقيميــن  غيــر  ودائــع  أمــا 
لمؤسســات ماليــة فقــد ارتفعــت مــن 
14.29 مليــار درهــم بنهاية عــام 2007 
الى 15.59 مليار درهم بنهاية عام 2008 
وقفــزت مرتفعة إلى 33.43 مليار درهم 
بنهايــة 2009 ثــم قفزت مجــددا بنهاية 
2010 مرتفعــة إلــى 48.38 مليار درهم 
وانخفضت بنهاية 2011 الى 37.16 مليار 
درهم وعاودت االرتفاع إلى 47.95 مليار 
درهــم بنهاية 2012 وبلغت 35.83 مليار 
درهم بنهاية 2013 كمــا ارتفعت ودائع 
غير المقيميــن العائدة ألفــراد وآخرين 
من 25.56 مليار درهم بنهاية عام 2007 
الى 29.25 مليار درهم بنهاية عام 2008 
وانخفضــت إلــى 20.75 مليــار درهــم 
بنهايــة 2009 ثــم قفزت مجــددا بنهاية 
2010 مرتفعــة إلــى 26.78 مليار درهم 
وارتفعــت بنهاية 2011 إلــى 29.2 مليار 
درهم وواصلت االرتفاع بقوة إلى 38.87 
مليــار درهم بنهايــة 2012 ثم انخفضت 
بصــورة ملحوظة إلى 23.56 مليار درهم 

بنهاية 2013.

أنهت البورصة المصرية تعامالتها األسبوعية 
على ارتفــاع جماعي للمؤشــرات وربحت 
3.6 مليارات جنيه خالل جلســات األسبوع، 
على الرغم من الهبوط لجلسات عدة خالل 

األسبوع نفسه.
وأغلــق المؤشــر الرئيســي للبورصة على 
ارتفاع بنسبة 1.21% عند مستوى 9575.98 
نقطة، وارتفع المؤشــر الســبعيني بنســبة 
0.90% عند مســتوى 566.52 نقطة، وذلك 
بدعم شــرائي من األجانب مقابل عمليات 
بيعيــة محجمة مــن المصرييــن والعرب. 
وأغلق رأس المال الســوقي عند 514.827 

مليار جنيه.
وربط المحلل الفني ومدير البحوث الفنية 
بشركة مباشر لألوراق المالية، عمرو األلفي، 
لـ «البيان»، ارتفاعات جلسة آخر األسبوع، 
بمــا شــهدته األيــام الماضيــة من نشــاط 
مكثف حول تفاصيــل المؤتمر االقتصادي، 
متوقعاً أن يشــهد األســبوع المقبل قفزات 
مرتدة لألســهم مع اقتراب انطالق المؤتمر 
النتائــج اإليجابية  االقتصــادي، فضًال عــن 
للتعديالت الوزارية الجديدة والتي أجراها 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية 
القاهرة - البيان   األسبوع.  

يهــدف بنك البحر المتوســط (بنــك ميد) 
اللبناني الذي فتــح مكتباً في دبي ويتطلع 
إلى مصر، إلــى مضاعفة األصول على مدى 
الســنوات الخمــس المقبلة إلــى 25 مليار 

دوالر.  
وقال محمد الحريــري رئيس مجلس إدارة 
البنك إن البنك يهدف لزيادة إجمالي أصوله 
من خالل النمو العضوي بشــكل رئيســي، 

إضافة إلى بعض االستحواذات المحتملة. 
وتابع: أعتقد أن مصر هي المنطقة القادمة 
بالنســبة لنــا. إنها اقتصــاد كبيــر وأعتقد 
أن هنــاك فرصــاً لكن في الوقت والســعر 

الصحيحين. وأضاف أن مصر ســوق يمكن 
التوسع فيه من خالل االستحواذات فقط.

وقال الحريري: إن البنك ســيقدم من خالل 
فرعه في المنطقة المالية الحرة بدبي الذي 
يتضمن أيضا وحدة تابعة لميد ســكيوريتيز 
لالســتثمار في األوراق المالية خدمات من 
بينها تمويل التجارة والسمســرة مستهدفاً 
العمــالء المحترفيــن الصغــار والمغتربين 
دبي- رويترز اللبنانيين.  



09
قال دانيال سافاردي: «نأينا بأنفسنا عن قطاع 
الســلع معظم عــام 2014، بعــد أن توّقعنا 
تباطؤ نمو األســواق الناشــئة، وهي المحّفز 
الرئيســي للســلع، علــى الصعيــد العالمي. 
ولذلك عند النظر إلى محفظتنا يظهر بوضوح 
أننا لم نتقّرب من تلك الفئة من األصول هذا 
العام. وبتنــا اآلن نتحلى بنظــرة بّناءة أكثر 
حيــال هــذه الفئة، فقد الحظنــا أن الخلفية 
االقتصادية تزداد ســالمة وأن أســعار النفط 
سترتفع على األرجح، خصوصاً أن النفط ُيعّد 
إلى حد كبير أهّم ســلعة. لكــن مع ذلك، ال 
يمكننا أن نعتبر الســلع فئــة أصول عالمية، 

بل علينا االســتثمار فيها بطريقــة انتقائية». 
وأفــاد أن نظــرة جوليــوس باير تجاه ســلع 
الطاقة بّناءة، وأضاف: «نتوّقع استقرار أسعار 
النفط الخــام وارتفاعها على المدى القريب، 
ويدعمنا في ذلك تباطؤ إنتاج النفط الصخري 
وارتفاع الطلب. وعلى المدى الطويل، تتحّول 
نظرتنا إلى المزيد من الحذر بسبب انكماش 
الكلفة المتسارع الذي قد يضغط على أسعار 
النفــط، في حيــن أن نظرتنا محايــدة تجاه 

المعادن الصناعية.

اكد مصرفيون فــي إدارة الثروات تفاؤلهم 
حيــال نمــو قطــاع الخدمــات المصرفيــة  
الخاصــة في اإلمــارات هذا العــام ، وذلك 
بالرغم من تراجع أســعار النفط، مشــيرين 
إلى أن السياســات واإلصالحات االستباقية 
التــي تتخذهــا حكومــة اإلمــارات، تحمي 
األســواق ونشــاط الصيرفــة الخاصــة من 
التقلبــات المفاجئة على الســاحة العالمية، 
وحولــت دبــي إلى مــالذ آمن يســتقطب 

األفراد ذوي الثروات العالية.
ولفت المصرفيون أن األسهم تتصدر فئة 
االســتثمارات المفّضلة لديهــم في 2015، 
في ظــل دخول العالم فــي مرحلة انتعاش 
اقتصــادي، يدعمــه فــي ذلك السياســات 
النقدية المتوسعة للمصارف المركزية، في 
الوقت الذي تبقى استراتيجية االستثمار في 
الســلع على أســاس انتقائي، إنما بعيداً عن 
المعادن الثمينة عموماً، وال سّيما الذهب. 

وأكــد دانيال ســافاري رئيس بنك جوليوس 
باير في منطقة شــرقي المتوســط والشرق 
األوســط وأفريقيا، تفاؤل البنك السويسري 
حيــال العــام الجاري في الدولــة خصوصاً، 
والشــرق األوســط عمومــاً، وال ســيما أّن 
صنــدوق النقــد الدولــي توّقــع أن يحقق 
اقتصاد الدولة نمواً بنسبة %4.5، والمنطقة 
بنســبة %3.3 فــي 2015، علــى الرغم من 
التراجــع الحاد في أســعار النفط. وأضاف: 
«يمكنني القول إن التطلعات مشــرقة أكثر 
فــي دول الخليــج، إذ إّن الــدول المصّدرة 
للنفط في هــذه المنطقة في وضع يخّولها 
تحّمل التقّلبات التي تشهدها السوق، بفضل 
احتياطها الوافر وركائزها القوية. ونســتدّل 
هذا الــرأي من صندوق النقد الدولي الذي 
رفع توّقعاته بالنمو لكل من اإلمارات وقطر 
والسعودية. بالتالي، نرى أن اإلمارات، التي 
كانــت الرائدة فــي التنــّوع االقتصادي مع 
جني أكثــر من ثلَثي ناتجها القومي المحلي 
مــن القطاعات غير النفطيــة، باتت جاهزة 
لتحقيــق معدل نمــو قد يصــل إلى 4.5% 

بحلول نهاية عام 2015.
وأفاد ســافاري أنــه، وعلى ضــوء هذه 
المؤشــرات االقتصادية اإليجابيــة والركائز 
القوية في المنطقة، تشهد الثروات الخاصة 
في منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا نمواً 
ســريعاً، متوقعــاً أن تبلــغ 7.2 تريليونات 
دوالر بحلول عام 2018، بنسبة نمو سنوية 
مركبة تبلــغ %6.5. وأضاف: «تحّولت دبي 
بفضل البيئة االقتصاديــة واالجتماعية فيها 
إلى مركــز للخدمــات المصرفيــة الخاصة 
في المنطقــة. وانطالقاً من النمو الســريع 
الذي شــهده القطــاع الخاص األكثــر تنّوعاً 
في الخليــج، نجحت دبي فــي تقديم عّدة 
الثروات  للمستثمرين، وتحفيز توليد  فرص 

المستدامة».
وأضاف أن ارتفاع الطلب على الخدمات 
البنى  إلــى  للثــروات يعــود  االستشــارية 
التحتيــة الممتازة، فضًال عن االســتثمارات 

التــي أنفقتها اإلمارة لتأمين المحّفزات إلى 
القطاع عبر السياسات الداعمة للمؤسسات. 
وتروق هــذه المدينة لألثريــاء، لما تتمّيز 
به من اســتقرار سياســي، ويشّكل هذا أحد 
الدوافع المهّمــة التي تجعل من دبي مالذاً 
آمناً يستقطب األفراد ذوي الثروات العالية. 
وأضاف: «انطالقاً مــن هذه الظروف، نحن 
متفائلون جداً حيال فكرة توســيع محفظة 
عمالئنا أكثر، وزيادة اختراقنا للسوق. وأثناء 
ذلك، ستبقى أولى أولوياتنا، تزويد عمالئنا 
بحلول مصرفية خاصة تناســب احتياجاتهم 
المحّددة، وتنبع من فهمنا العميق لألسواق 

المحلية».

وأفاد سافاري أن البنك يتجّنب تبّني مقاربة 
عامة في ما يخّص االســتثمار بالســلع، بل 
يفّضــل اســتراتيجية انتقائية أكثــر، يراقب 
فيها استثماراته في أنواع محّددة من السلع 

ويعّدلها بشكل استباقي.
وأضــاف: «عمومــاً، تبقى األســهم فئة 
الموجــودات المفّضلــة لدينا لعــام 2015، 
ومــن المتوّقــع أن تســتفيد مــن انتعاش 
اقتصــادي عالمــي، ودعــم متواصــل مــن 
السياســات النقدية المتوسعة التي وضعتها 
المصــارف المركزية، وطلب المســتثمرين 
الذين ال يجدون البديل لدّر عوائد جّيدة».

وأضــاف ســافاري أن جوليوس باير، شــهد 
نمواً مذهــًال في األعوام العشــرة الماضية 
في اإلمارات، التي ال تزال الســوق الرئيسة 
لثالث أكبر مصرف خاص في سويســرا في 
المنطقــة. مؤكداً أن أولويات جوليوس باير 
االســتراتيجية الرئيسة تتمحور حول العثور 
علــى الميول البــارزة لتوليــد الثروات في 
المناطق النامية حول العالم، ُيعتبر الشرق 
األوســط من الركائــز الرئيســة في خطط 

المصرف على المدى الطويل.

وأضــاف: «نحــن مــن كبــار المؤمنين 
في أســس هــذه الدولة، وأدركنــا الطلب 
المتسارع على الخدمات المصرفية الخاصة 
ذات الجــودة العاليــة. وخيــر دليــل على 
التزامنا هذا، أّننا وّســعنا شــبكة الموّظفين 
في األعــوام العشــرة األخيرة مــن 5 إلى 
70 موّظفــاً، بهدف تزويــد العمالء بحلول 
مصرفية خاصة حســب الطلب. وإذا نظرنا 
إلى الشــرق األوســط عموماً، كانت النتائج 
قويــة في العقــد األخير مــن الزمن. وهذا 
النجاح واضح، فقد نما الفريق في المنطقة 
ليضــّم أكثر مــن 100 موّظــف، وأصبح لنا 
حضــور فــي مناطق رئيســة، وهــي دبي 

وأبوظبي والمنامة وبيروت».
وبلغــت األصول التــي تديرها مجموعة 
جوليــوس باير 291 مليار فرنك سويســري 
(114 تريليــون درهم) في نهاية ديســمبر 
2014، بزيادة نســبتها %14 عن عام 2013. 
وتشــّكل منطقة الشــرق األوســط عنصراً 
رئيســاً من محفظة المجموعــة، وجزءاً من 

المناطق التي تشهد النمو.
ولفت ســافاردي إلى أن البنك سيواصل 
االســتثمار فــي عملياته اإلقليميــة، بهدف 
توســيع قاعدة عمالئه، وتلبيــة احتياجاتهم 
ومطالبهــم الدقيقــة. وأضــاف: «ننوي في 
المستقبل االستفادة من الثروات المزدهرة 
في الخليــج، أينما أتاحــت الفرصة ومتى، 
فنحن نؤمن بقوة بالفرص التي تقّدمها هذه 
الدول، بفضل أسســها القوية وحركة توليد 

الثروات فيها».

وأضاف سافاري أن التراجع الحاد في أسعار 
النفط الذي شــهدناه في األشــهر األخيرة، 
والــذي شــارف نســبة %50، يؤّكــد على 
الحاجة إلى التنويع من حيث فئات األصول 
والمناطــق الجغرافيــة. وهذا مــا ننصح به 
عمالءنا، بما أّنه يشّكل نقطة االنطالق لبناء 
محفظة اســتثمارات، وزيــادة العوائد إلى 

أقصــى حــد. ويملك األفــراد ذوو الثروات 
العالية في دولــة اإلمارات األفضلية، إذ إّن 
اقتصاد الدولة أظهر صالبة في التخّلص من 
تأثر التراجع في أسعار النفط. ويثبت ذلك 
مرة أخرى كيف أّن السياسات واإلصالحات 
الحكوميــة التطلعيــة تحمي األســواق من 
التقلبــات المفاجئــة. لذلــك، وعلــى ضوء 
مواصلة ازدهار المؤسسات، نبقى متفائلين 
حيال نمو قطاع الخدمات المصرفية الخاصة 

في دولة اإلمارات.
وقال خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك 
اإلمــارات لالســتثمار، إن اإلمارات تحتضن 
عدداً كبيراً من األفراد ذوي المالءة المالية 
المرتفعة، الذيــن يملكون الخيار في انتقاء 
البنوك التي يــودون التعامل معها. ويختار 
الكثير منهم توظيــف أموالهم في الخارج. 
وأضاف: «إننا في بنك اإلمارات لالســتثمار، 
نسعى إلى توفير خدمات المصرفية الخاصة 
بالمستوى الذي يتطلبونه إلبقاء أموالهم في 
اإلمارات. وأثبت االزدياد الالفت في حجم 
أعمالنــا خالل الســنوات القليلــة الماضية، 
أن مســتوى الخدمات التــي نقدمها تحقق 
النجاح المرجو. ونحن نأمل أن يطرد معدل 
نمو أعمالنا لخدمات المصرفية الخاصة هذا 
العــام». وأفاد ســفري أن انخفاض أســعار 
النفط يساعد اقتصادات البلدان المستهلكة 
للنفط، بينما يضغط على اقتصادات البلدان 
المنتجــة له. مجمل التغيــرات التي تحصل 
في األســواق العالمية (مثل انخفاض أسعار 
النفــط)، تتطلــب مــن المســتثمرين عبر 
منصــات المصرفية الخاصــة، إعادة موازنة 
محافظهــم بطريقــة تتجــاوب مــع هكذا 
متغيرات، وتحمي استثماراتهم من نتائجها.  
نحن فــي بنك اإلمــارات لالســتثمار نوفر 
لعمالئنــا الوصــول إلى األســواق العالمية 
بطريقة سلســة، ونســاعدهم فــي تحقيق 
أهدافهــم فــي ظل مثــل هــذه التغيرات 

االقتصادية.
وأضــاف: «قراراتنــا االســتثمارية تأخذ 

بعيــن االعتبــار مجموعــة متشــعبة مــن 
العوامل، وتشــكل أســعار الســلع إحداها 
فقــط. كما أننــا ال نوافــق مــع التوقعات 
التي تتحدث عن اســتمرار التراجع بأسعار 
الســلع خالل عــام 2015.  هناك إشــارات 
أن أســعار النفــط قد قاربــت الوصول إلى 
الحد األدنــى، ومن األرجح أن ترتفع بعض 
الشــيء خالل األشهر المقبلة. ولفت سفري 
إلــى أن إجمالي األصــول التي يديرها بنك 
اإلمــارات لالســتثمار ارتفع بنســبة 81% 
ليصل إلــى 7.72 مليارات درهــم، مقارنة 
مــع 4.27 مليارات درهم خالل عام 2013، 
مشــيراً إلــى أن صافي أربــاح البنك ارتفع 
خالل عــام 2014 بنســبة %28 إلى 46.23 
مليــون درهــم، مقارنة مــع 36.23 مليون 
درهــم خــالل عــام 2013. ونمــا إجمالي 
ودائــع العمــالء خــالل عام 2014 بنســبة 
%78 ليصــل إلى 2.99 مليار درهم، مقارنة 
مــع 1.67 مليــار درهم خالل عــام 2013. 
وأضاف: «كون بنك اإلمارات لالستثمار بنكاً 
يقدم خدمات المصرفية الخاصة بأســلوب 
(البوتيــك)، فإننــا نقتنص الفرص لتوســيع 
منصتنا، حتى يتســنى لنــا خدمة عدد أكبر 
من العمــالء على المســتوى اإلقليمي، بل 
والعالمي أيضاً. وهذا ال يعني بالضرورة أننا 
قــد نحتاج لفتح فروع فــي أماكن مختلفة، 
إنما يعنــي أنه علينا زيادة عــدد المهنيين 
العمالء  يلبــون طلبات  الذين  المتخصصين 
الحاليين والمحتملين، وذلك بموافاتهم في 
المكان الــذي يحدده هؤالء العمالء. فنحن 
ال نطلب أن يأتــي العميل إلينا، بل نذهب 

نحن إلى مكان وجوده».

وقال الرئيس التنفيذي لالســتثمار في بنك 
الخاصة ديفيد  المصرفية  فالكون للخدمات 
بنكرتــون، إنــه مــن الصعب توقــع التأثير 
المحتمل النخفاض سعر النفط في الصناعة 
المصرفية الخاصة، الفتــاً إلى أن المصارف 

التــي تملك عمالء أو عقــارات ذات عالقة 
مباشــرة أو غير مباشــرة بالنفط  ســتتأذى 
هوامشها بشكٍل واضح.  وأضاف: «ازدادت 
مخاطــر االئتمان فــي المناطــق المتعلقة 
بالنفــط، ويكون ذلك دائمــاً نتيجة مخاطر 
العائدات، حيــث إنه يمكن أن تكون هناك 
قروض متعثرة متزايدة أو قروض تستوجب 
ضمانات لحد معيــن. وأيضاً العمالء الذين 
كانوا يملكون سيولة نقدية قوية تنفصل عن 
عملهــم المتعلق بالنفط، لــن يمّولوا كثيراً 
لحســاباتهم أو في الحقيقــة أنهم يزيدون 
الحاجــة إلى توليــد الدخل مــن أصولهم. 
إذاً، وباختصــار، إن االنخفــاض في أســعار 
النفــط يمكــن أن يــؤدي إلــى المزيد من 
الطلــب على ســندات اإليــرادات أكثر من 
سندات زيادة األصول الرأسمالية. لن تتأثر 
بذلــك المصارف التي تملــك دفاتر قروض 
متنوعــة بعيــدة عــن القطــاع النفطي، أو 
عمــالء ممــن يملكون ثــروات ُمحَصلة من 

قطاعات أخرى».
منحنى العائد

وأضاف أنــه من الُمحتمل أن يتّم تحدي 
المصرفية التقليدية حول العالم مســتقبًال، 
ح ُمنحنــى العائدات  بســبب زيــادة تســطُّ
العالميــة. كان نمــوذج الربــح في الماضي 
يعتمد علــى اقتراٍض قصيــر األجل بمعدٍل 
منخفض، وإقراٍض طويــل األجل بمعدالٍت 
أعلى. أصبحت الهوامش األســهل في مجال 
اإلقــراض غالباً من الماضــي، أما اآلن، فإنه 
من الُمحتمل أن تنتشــر ممارســات إقراض 
أكثر إبداعاً - وُتعتبر أكثر خطورة - للحفاظ 
على هوامــش الربح. مــن الواضح أن هذا 
ســيكون لمصلحــة مــن لديهم ممارســات 
ائتمانيــة جيدة لمخاطر القروض، وســيُضّر 

بالتالي من ال يملكون مثل هذا النظام.

وفــي مــا يخــص القطــاع المصرفــي في 
اإلمــارات، فإن تباطؤاً فــي النمو يمكن أن 
يؤثــر في الدخل الصافــي، ويمكننا أن نرى 
أن المردودية ســتنخفض إلى حٍد ما. عالوًة 
علــى ذلــك، فإن عــدم ثبات األســعار في 
أســواق األســهم المحلية يمكن أن ُيضيف 
المزيد مــن الضغط علــى المصارف، ومع 
ذلك، فإن رأس المال في القطاع اآلن ُمؤّمن 
بشكٍل جيد، مع وفرة في السيولة والتوّجه 
المباشــر لســوق العقارات منخفض نسبياً. 
وهكذا، علــى الرغم من احتمــال انخفاض 
النمــو الربحي على المدى القصير، نظّن أن 
القطاع المصرفي ُمجّهز بشكل جيد للحفاظ 

على خط نمٍو مستقر على المدى الطويل.

ولفــت إلــى أن بنــك فالكــون للخدمات 
المصرفية يدير حالياً أصوًال بقيمة 16 مليار 
فرنك سويســري تقريباً، وُتــدار أغلبها من 
خــالل مراكز اكتتــاب البنك فــي زيوريخ، 
مشيراً إلى أن فالكون بنك يقوم في الوقت 
الّراهــن بتطويــر مركز اكتتــاب ومحور له 
في ســنغافورة لتوســيع عملنا في األسواق 

اآلسيوية.



تعتــزم الصيــن زيــادة اإلنفاق، عبــر تنفيذ 
سياســة مالية توســعية هذا العام تساعدها 
علــى تجنــب التباطــؤ الحــاد القتصادهــا. 
وقــال وزيــر المالية الصيني لــوه جي وي، 
إن االقتصــاد الصينــي يواجــه ضغوطاً جراء 
ضعف التعافي العالمــي، وبعض المعوقات 
المحليــة، بمــا فــي ذلــك الحاجــة لخفض 
مستويات الدين تدريجياً. وأضاف: لمواجهة 
الضغــوط النزولية يجب علينا تبني سياســة 
مالية توســعية مالئمة وينبغي لنا أن نقلص 
الديون بشــكل مطرد، ولكن علينا الحيلولة 

دون سقوط االقتصاد في الهاوية. 

ورفعــت الحكومة العجز فــي موازنتها إلى 
1.62 تريليــون يوان أي 258.61 مليار دوالر 
أو مــا يقــارب 2.3 % مــن الناتــج المحلي 
اإلجمالي مقارنة مع 2.1 في المئة في العام 
الماضي مســجًال أعلى مستوى له منذ 2009 
حين أطلقت بكين برنامجاً تحفيزياً لمواجهة 
األزمــة المالية العالمية، غير أن لوه قال، إن 

العجز الفعلي في الموازنة ســيقارب 2.7 % 
مــن الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام، بعد 
تبني إصالحات في طريقة حســاب الموازنة 
الحكوميــة يجري تنفيذها هــذا العام. وقال 
لــوه: إن الحكومات المحلية ستســدد ديوناً 
تتجــاوز قيمتها 100 مليار يــوان أي 15.97 
مليــار دوالر هــذا العــام. ويعكــف الوزير 
علــى إجــراء إصالحــات مالية في مســعى 
للتغلب على األسباب الجذرية لتراكم ديون 
الحكومــات المحليــة التي تجــاوزت ثالثة 

تريليونات دوالر. 

وقالــت الصيــن األســبوع الماضــي، إنهــا 
تســتهدف نمــو االقتصــاد 7% فــي 2015، 
مشــيرة إلى أن أدنى معــدل نمو على مدى 
ربع قرن سيكون «الوضع الطبيعي الجديد» 
لثاني أكبــر اقتصاد في العالم. وتعهد رئيس 
الــوزراء لــي كه تشــيانغ بمحاربة الفســاد 
والتلوث، وشــدد على الحاجة إلى مزيد من 
اإلصالحــات المؤلمة للوصول باالقتصاد إلى 
وضع أكثر استدامة بعد ثالثة عقود من النمو 
الفائق الســرعة.  وأوضح أمــام ثالثة آالف 

نائب اجتمعوا بقاعة الشــعب الكبرى غربي 
ميدان تيانانمــن في قلب بكين أن االقتصاد 
ينوء تحت وطــأة ضغوط متزايدة. وأضاف: 
المشــكالت العميقــة التــي تعترض مســار 
التنميــة االقتصاديــة للبالد تــزداد وضوحاً. 
المصاعب التي نواجهها هذا العام ربما أكبر 

من العام الماضي.  

وحدد لي أولويات السياســة الحكومية لعام 
2015 في المضي قدماً في إصالح المؤسسات 
الحكومية العمالقة التي ما زالت تهيمن على 

قيادة االقتصاد والتحرك صوب تحرير النظام 
المصرفي واألســواق المالية. وأوضح: بغية 
نزع فتيل المشــكالت والمخاطر وتحاشــي 
الوقــوع في «فخ الدخل المتوســط» وإنجاز 
التحديث يجب علــى الصين أن تعتمد على 
التنمية والتنمية تتطلب معدل نمو مالئماً.  

وتعهدت اللجنــة الوطنية للتنمية واإلصالح 
أعلــى هيئة معنيــة بالتخطيط فــي الصين 
بتســريع السياســات الراميــة إلى تشــجيع 
استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة 
ومعالجــة الطاقــة اإلنتاجيــة الفائضــة في 

القطاعات الصناعية الملوثة للبيئة. 
وتحــاول الصيــن تحقيــق تــوازن بيــن 
تحســين البيئــة، التي تعاني مــن تداعيات 
أكثــر مــن ثالثة عقــود من النمــو الجامح 
ومواصلــة النمو االقتصــادي بوتيرة تكفي 
التوظيــف  معــدالت  علــى  للمحافظــة 
واالســتقرار. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية 
واإلصالح في تقريرها السنوي، إنها ستطبق 
سياســات تهدف إلى تقليل استهالك الفحم 
والســيطرة على عــدد المشــاريع الكثيفة 
االستهالك للطاقة في المناطق، التي تعاني 

من مستويات مرتفعة من التلوث. 
وأضافت أنها ســتأخذ إجــراءات لتعزيز 
نســبة الوقــود النظيــف وتشــجيع تطوير 
واستغالل الغاز الطبيعي والتطوير الدؤوب 
لمصــادر الطاقــة المتجــددة مثــل الرياح 

والطاقة الشمسية والوقود الحيوي.

 –

ســجلت األســواق العالمية ارتفاعات قوية، 
أمس، بعد أن عزز البنك المركزي األوروبي 
معنويات المســتثمرين بتصريحات مشجعة 
حول عمليات لشراء سندات بقيمة تريليون 
دوالر. وفيما ســجلت األسهم اليابانية أعلى 
مستوى في 15 عاماً وسع مؤشر يوروفست 
األوروبي مكاسبه إلى 14% منذ بداية العام. 
واســتقر الذهب دون 1200 دوالر لألوقية 
متكبداً خامس خســائره األسبوعية في ستة 
أسابيع مع اقتراب الدوالر من أعلى مستوى 

له في 11 عاماً. 
وقــال ماريــو دراجي رئيــس البنك إن 
برنامج البنك لشــراء السندات الذي سيبدأ 
االثنيــن قد يســتمر إلى ما بعد ســبتمبر 
واســتبعد  الضــرورة  اقتضــت  إذا   2016
المخاوف من أن البنك قد يواجه صعوبات 
في إيجــاد بائعين للســندات. وزاد البنك 
أيضاً توقعاته للنمــو االقتصادي هذا العام 

والعام المقبل. 

وفــي طوكيو أغلق مؤشــر نيكاي لألســهم 
اليابانية على مســتوى مرتفــع جديد، لكن 
ســهم فاميلي مــارت نزل بفعــل أنباء عن 
إجراء الشــركة محادثات بخصوص االندماج 
مــع يــو.إن.واي جروب هولدنجــز. وصعد 
مؤشر نيكاي 1.2% ليغلق عند 18971 نقطة 

وهــو أعلى مســتوى إغالق له منــذ أبريل 
2000. وعلــى مدى األســبوع زاد المؤشــر 
0.9% مســجًال رابع مكاسبه األسبوعية على 
التوالي. وارتفع مؤشر توبكس األوسع نطاقا 
1.1 % إلــى 1540.84 نقطــة، بينمــا تقدم 
بنســبة   400 جيه.بي.اكس-نيــكاي  مؤشــر 
1.2% لينهــي التعامــالت عنــد 14008.74 

نقاط.
وهبط ســهم فاميلي مــارت 2.2% بينما 
قفز ســهم يــو.إن.واي 11% بفعل أنباء عن 
دراســتهما اندماجا يتمخض عــن ثاني أكبر 
سلســلة متاجر صغيــرة في اليابــان. وقال 
متعاملون إن مخاوف بشأن أنشطة المتاجر 
العامة المتعثرة لشــركة يــو.إن.واي أثرت 

سلبا على أسهم فاميلي مارت.    

وفي أوروبا استقرت األسهم األوروبية بعد 
المكاســب الحادة التي ســجلتها في اآلونة 
األخيرة مع إحجام المستثمرين على ما يبدو 
عن القيام بمراهنات كبيرة. واســتقر مؤشر 
يوروفرست 300 ألسهم الشركات األوروبية 
الكبــرى عند 1569.33 نقطــة بعد صعوده 
في الجلسة الســابقة. غير أن المؤشر حقق 
خامس مكاسبه األسبوعية على التوالي. وفي 
أنحاء أوروبا تراجع مؤشــر فايننشال تايمز 
100 البريطانــي وكاك 40 الفرنســي 0.2 % 
عند الفتح، بينما زاد مؤشــر داكس األلماني 
0.1%.  وارتفعــت األســهم األوروبيــة في 
الجلسة السابقة ألعلى مستوياتها فيما يزيد 
على ســبع ســنوات مدعومة بنتائج أعمال 

قوية من كارفور لمتاجر التجزئة وشــرودرز 
األســهم  وارتفعــت  االســتثمارات.  إلدارة 
األوروبية منذ بداية العام مدعومة بتوقعات 
التيســير الكمي مــن المركــزي األوروبي. 
وتفوق مؤشر يوروفرست في االرتفاع منذ 
بداية العام على ســوق األســهم األميركية، 
حيث ارتفع مؤشر ســتاندرد آند بورز 500 
نحو 2% فقط في الفترة نفســها. وزاد سهم 
كارفور 2.4% بعدما قالت ثاني أكبر شــركة 
متاجر تجزئة في العالم إنها ســتزيد إنفاقها 
الرأسمالي هذا العام في إطار سعيها إلحياء 
متاجرها الضخمة في أوروبا. وارتفع ســهم 
شــرودرز البريطانيــة 4.7% بعدما حققت 
شركة إدارة االستمارات قفزة جاءت أفضل 
من المتوقع في أرباحها قبل خصم الضرائب 

لعــام 2014 مــع ارتفاع صافــي التدفقات 
الوافــدة بأكثر مــن ثالثة أمثالــه إلى 24.8 

مليار جنيه استرليني.

 وعلى ذات المنوال سجلت مؤشرات األسهم 
األميركيــة ارتفاعا طفيفــا أمس في أعقاب 
يومين من التراجع وسط جو من الحذر بين 
المستثمرين. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 
إلــى 18134.44  أو %0.21  نقطــة   37.54
نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 
بواقــع 2.56 نقطة أو 0.12% إلى 2101.09 
نقطة. وأضاف مؤشر ناسداك المجمع الذي 
تغلب عليه أسهم قطاع التكنولوجيا 15.67 

نقطة أو 0.32% إلى 4982.81 نقطة.    

وفي أسواق المعادن والعمالت استقر سعر 
الذهــب في المعامــالت الفورية دون تغير 
يذكــر عنــد 1198.40 دوالرا لألوقيــة بعد 
نزوله على مدى أربع جلسات متتالية حتى 
أول مــن أمــس الخميس. وهبــط المعدن 
األصفــر نحــو 1% خالل األســبوع الماضي. 
وحلق الدوالر عند أعلى مســتوياته في 11 

عاما أمام سلة من العمالت الرئيسية. 
ومــن بيــن المعــادن النفيســة األخرى 
تراجــع ســعر الفضــة 0.25% إلــى 16.12 
دوالرا لألوقيــة. وارتفــع ســعر البالتيــن 
0.56% إلى 1181.05 دوالرا لألوقية، بينما 
زاد ســعر البالديــوم 0.58% إلــى 828.5 

دوالرا لألوقية.
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 تســتعد شــركة «آبل» لرفع الســتار  عن 
ساعة «آبل ووتش» الذكية بعد غد االثنين. 
وأعلنــت «آبــل» عن هــذا المنتــج العام 
الماضــي وتخطط لفتح الباب لبيع  منتجها 
الجديد الــذي وصفته بأنها خطوتها الكبرى 
المقبلــة في شــهر  أبريل المقبــل.  وتوفر 
هــذه الســاعة الذكية الكثيــر من خصائص 
هاتف «آي فون»، حيث تسمح لمن يرتديها 
بإرسال واستقبال الرسائل ومشاهدة الصور 
وإجراء المكالمات الهاتفية وتصفح بيانات 
مثل بيانات أســواق المال وكذلك استخدام 

نظام الدفع الرقمي «آبل باي». 

وقال كبير مصممــي آبل جوناثان ايف في 
مقطــع فيديو قدم فيه الســاعة الذكية إن 
شاشــتها تضيف «بعدا جديدا» إلى شاشات 
اللمس، حيث تستشــعر الفــرق بين النقرة 
والضغــط باإلصبــع من أجــل الوصول إلى 
وظائف مختلفة بطريقــة تفاعلية. لكن لم 
يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة حول كيفية 
عمل تلك الخصائص بشــكل محدد، كما لم 
يتم الكشــف أيضا عــن تفاصيل حول عمر 
البطاريــة، وهــو أمر مهم للغاية  بالنســبة 
لجهاز ترغب الشــركة في أن يرتديه الناس 
لوس أنجليس - د ب أ كل يوم.  

هبطت الطلبيات الجديدة لشــراء الســلع 
األميركيــة المصنعة علــى غير المتوقع في 
يناير، مســجلة ســادس تراجع شــهري لها 
علــى التوالي في مؤشــر على ضعف قطاع 

الصناعات التحويلية. 
وزارة  عــن  صــادرة  بيانــات  وأوضحــت 
التجارة، إن الطلبيات الجديدة لشراء السلع 
المصنعــة انخفضت 0.2% فــي يناير، بعد 
قراءة معدلة أظهرت هبوطاً نســبته 3.5 % 

في ديسمبر. 
وتنبأ خبراء اقتصاديون بزيادة قدرها %0.2 
فــي يناير، بعد قراءة أولية بهبوط نســبته 

3.4% في ديسمبر.
وأشــارت البيانــات إلى أن طلبات شــراء 
الســلع الرأســمالية غير العســكرية ما عدا 
الطائرات -وهي مؤشر مهم لثقة مؤسسات 
األعمال وخطط إنفاق الشــركات- ارتفعت 
0.5% فــي يناير بعد زيــادة قدرها %0.6 
واشنطن- رويترز الشهر الماضي.  

اســتمرت توتــرات األســواق التركية التي 
اندلعــت قبــل ثالثة أيــام  عندمــا دفعت 
انتقادات من الرئيس رجب طيب اردوغان 
الليــرة للهبوط %2 إلى مســتوى قياســي 
منخفض عنــد 2.6290 ليرة مقابل الدوالر.  
وقــال رئيس الــوزراء التركــي أحمد داود 

أوغلــو  أمــس إن البنك المركــزي التركي 
يتخذ قراراته بطريقة مســتقلة. وقال أوغلو 
فــي بث مصــور عبر االنترنــت من مجلس 
البنك  الخارجية فــي نيويــورك:  الشــؤون 
المركزي مســتقل ويتخذ قراراته بنفســه. 
فــي نهاية المطاف فإن أداء البنك المركزي 
وأداء السياســة النقدية هما جزء من األداء 

االقتصادي العام. 

ويــزور داود أوغلو نيويــورك لالجتماع 
مــع مصرفيين ومســتثمرين برفقــة نائب 
رئيس الوزراء علــي باباجان ووزير المالية 
محمد شيمشــك في مسعى لتهدئة توترات 
المستثمرين في نيويورك الذين يستحوذون 
علــى أكثــر من خمس المؤشــر الرئيســي 
لألسهم التركية. ويشعر المستثمرون بقلق 
بشأن مطالب أردوغان المتكررة بأنه يجب 

علــى البنك المركزي التركــي -الذي يكافح 
التضخم وضعف الليرة- أن يقرر تخفيضات 
أكثر حدة في أســعار الفائدة. وقال أوغلو: 
البنــوك المركزية ال تعمل في فراغ منعزل. 
إنهــا تمــارس وظيفتها وتســتخدم أدوات 

معينة مهمة أيضا لسياسات الحكومة. 
وأضاف: ال حاجة للقلق بشــأن التركيبة 
المؤسسية لالقتصاد التركي. كل المؤسسات 

تقــوم بوظائفها في إطار المعايير المحددة 
لها. وكما هو الحال في السابق فإننا سننسق 
هذا وتوجد آليات معينة للتنسيق مع البنك 
المركزي.  وفي وقت سابق قال داود أوغلو 
فــي نيويورك إنه يعتقــد أن اجتماعاته مع 
المســتثمرين كانت ناجحة وقال إنه تحدث 
مع محافــظ البنك المركــزي التركي إردم 

باشجي بشأن ضعف الليرة.



قال وزير الســياحة المصري السابق هشام 
زعــزوع، إن بالده لم تعــد تتوقع لقطاعها 
الســياحي الذي تضــرر جراء ســنوات من 
العنف  وأعمــال  السياســية  االضطرابــات 
واالحتجاجــات فــي الشــوارع أن يتعافى 
تعافيــاً كامًال بحلــول نهاية العــام الحالي. 
وأوضــح زعزوع فــي معــرض آي.تي.بي 
للسفر في برلين قبل فترة قصيرة من إقالته 
ضمــن تعديل وزاري أجرته مصر: ال أعتقد 
أن سوق السياحة ستتعافى بالكامل  بحلول 
نهايــة 2015 أعنــي العــودة إلى النشــاط 
الــذي اعتدنا عليــه قبل الثــورة المصرية 

فــي 2010. وفي ســبتمبر قــال زعزوع إن 
أعداد الســائحين قد تتعافى في 2015 إلى 
مســتويات ما قبل االنتفاضة والبالغة 14.7 
مليــون زائر إذا لم تمتــد االضطرابات في 
المنطقــة إلــى مصر أكبر دولــة عربية من 

حيث عدد السكان. 
واستقبلت مصر 9.9 ماليين سائح في 2014 
ارتفاعاً من 9.5 مالييــن في 2013. ويمثل 
قطاع الســياحة 11.3 % مــن اقتصاد مصر 
ويــدر 19.3 بالمئــة من إيراداتهــا بالعملة 
الصعبة.  برلين ــ رويترز

تعتزم شــركة "ســومبو جابان نيبونكوا" 
اليابانية، وهي من أكبر شــركات التأمين 
في العالم، االســتحواذ علــى حصة تبلغ 
15% من أسهم شــركة سيكور الفرنسية 
إلعــادة التأمين، بهدف توســيع أعمالها 

في الخارج. 
وقالت مصادر إن الشركة اليابانية تعتزم 
شــراء الحصة خالل السنة المالية المقبلة 
التي تبدأ فــي  ابريل المقبل مقابل 110 
مليارات ين أي نحو 916 مليون دوالر.  

وتأتي الصفقة المحتملة في إطار مساعي 
شــركات يابانية كبرى لتعزيــز تواجدها 

في الخارج. 
وتسعى هذه الشركات إلى تحقيق أرباح 
خــارج البالد فــي ظل انكماش الســوق 
المحلــي في اليابان مع ارتفاع متوســط 
طوكيو ـ د ب أ األعمار.  
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ارتفع ســعر خام برنت إلى قرب 61 دوالراً 
للبرميل أمس، وســط توترات جيوسياسية 
فــي ليبيا والعراق أذكت المخاوف، بشــأن 
المعروض، بينما يترقب المتعاملون بيانات 
منصات الحفر األميركية ونتيجة المحادثات 
النوويــة مــع إيــران لالسترشــاد بهما في 
تعامالتهم. وارتفع ســعر مزيــج برنت 25 
سنتاً إلى 60.73 دوالراً للبرميل بعد صعوده 
18% في الشــهر الماضي. وزاد ســعر خام 
غرب تكساس الوســيط ثمانية سنتات إلى 

50.84 دوالراً للبرميل. 

فــي األثنــاء قالت وكالــة مهر لألنبــاء، إن 
إيــران ال تتوقع ارتفاع أســعار النفط فوق 
60 دوالراً للبرميل حتــى عام 2016، وإنها 
ســتزيد صادراتهــا مــن الخــام إذا رفعت 
المفروضة عليها  الغربيــة  العقوبــات  عنها 

بســبب برنامجها النووي. ونقلــت الوكالة 
عن محســن قمصري مدير الشؤون الدولية 
في شــركة النفط الوطنية اإليرانية قوله: ال 
نتوقــع أن تتجاوز أســعار النفط 60 دوالراً 
للبرميل حتــى 2016.  وأضــاف: عند رفع 
العقوبات مــن حقنا الطبيعي والقانوني أن 
نزيــد مبيعاتنا النفطية في مســعى لزيادة 

الحصة السوقية. 

وال تــزال خمــس دول هي الصيــن والهند 
واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشــمالية 
تشــتري الخــام اإليراني، لكنها ال تســتورد 
ســوى ما بين مليــون و1.2 مليــون برميل 
يومياً، بما يقرب من نصف ما كانت تصدره 
إيــران قبل فــرض العقوبــات، حينما كان 
عدد المشــترين يزيد على عشر دول. وقال 
قمصــري: نهدف ببيع المزيد من الخام إلى 
تأمين وضع إيران في سوق النفط، وزيادة 

حصتنا في السوق.











تقــوم اقتصاديــة دبي بإجــراء المســوحات ألكثر من 2000 شــركة 
متخصصة بشــكل ســنوي إلعطاء مؤشــرات واضحة ألداء وتوقعات 
األعمــال في كافة القطاعات االقتصادية، ورصد ومراقبة مؤشــر ثقة 
الشــركات. ويعد المؤشر وســيلة فعالة في رصد اتجاهات التوقعات 
االقتصادية ووضع السياسات. ويتم توظيف هذه اآلراء والنتائج التي 
تــّم التوصل إليها من خالل المســح ربع الســنوي لتعّزز من خططها 

بهدف الدعم المستمر للقطاع الخاص في دبي.

 % 79
فيام يخص أسعار البيع، أشارت 79 % من 
الرشكات التي شملها املؤرش إىل استقرار 
أسعار املبيعات وعدم تغريها يف املرحلة 
املقبلة، يف حني يرى 17 % من أصحاب 
الرشكات منواً يف أسعار البيع توازياً مع 

التضخم العام، ويتوقع 4 % منهم انخفاضاً 
يف أسعار املبيعات، نظراً للتنافسية القوية 
يف السوق املحيل، وانخفاض الطلب عىل 

بعض املنتجات. 

اعداد: بشار باغ - غرافيك: حسام الحوراين
أظهرت نتائج مؤرش ثقة األعامل يف ديب، الذي أعدته دائرة التنمية االقتصادية بديب، يف الربع األخري من 2014، تفاؤل 

رجال األعامل بعام 2015 مع توقعاتهم ببيئة أعامل مستقرة وتحقيق مبيعات وإيرادات مرضية

املصدر ـ دائرة التنمية االقتصادية بديب

 % 61
كشفت نتائج املؤرش أن %61 من الرشكات 

العاملة يف ديب تتوقع منواً يف إيرادات 
املبيعات خالل الربع األول من العام 

2015، حيث يدعم هذه التوقعات دخول 
عدد من املشاريع الجديدة إىل خط اإلنتاج، 

مام يؤكد استمرارية تدفق األعامل يف 
معظم القطاعات املختلفة بديب.

 % 65
كشف املؤرش أن ارتفاع الطلب نتيجة ملتانة 

االقتصاد إىل جانب االنتعاش ىف النشاط 
السياحي سيسهامن يف زيادة املبيعات 

خالل الربع األول من 2015، وذلك بحسب 
توقعات %65 من قطاعات األعامل. وتعد 
هذه النسبة متساوية عىل غرار توقعات 

الربع األخري من العام 2014، وتتامىش مع 
نفس توقعات الربع األول من عام 2104.

الرشكات الكبرية أكرث ثقة من الصغرية 
واملتوسطة فيام يتعلق بحجم املبيعات 
أشار املؤرش إىل أن الرشكات العاملة يف وأسعار البيع والتوظيف وصايف األرباح

القطاعات الصناعية والخدمية والعقارية 
ستستمر يف دفع عجلة النمو االقتصادي باإلمارة، 

عىل الرغم من الظروف العاملية املحيطة.

أظهر استبيان اقتصادية ديب 
للربع األخري من العام 2014، 

الذي شمل أكرث من 500 رشكة 
عاملة يف اإلمارة، أن أغلبية 

رجال األعامل يف ديب يتوقعون 
زيادة يف حركة املبيعات أو 

استقرارها.

عىل نحو سنوي وربع سنوي، يؤكد املؤرش 
تفاؤل الرشكات العاملة خالل الربع األول 
من العام 2015 من حيث صايف األرباح، 

ويأيت ذلك مدفوعاً بحجم املبيعات القوي، 
والنشاط املوسمي، وحصول تلك الرشكات 

عىل عقود وعمالء جدد، إىل جانب بيئة 
األعامل املواتية.
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الكبيــرة  الشــركات  أظهــرت 
أقــوى مقارنــة  وجهــة نظــر 
الصغيــرة  بالمشــاريع 
والمتوسطة، حيث سجل مؤشر 
ثقة األعمــال في دبي مجموع 
144.6 نقطة للشركات الكبيرة 
مقابل 128.5 نقطة للشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة، ممــا 
يؤكــد أن الشــركات الكبيــرة 
الشــركات  هي األكثر ثقة من 
الصغيــرة والمتوســطة فيمــا 
يتعلــق بجميع معايير وعناصر 
المســح والتــي تشــمل حجم 
البيــع،  أســعار  المبيعــات، 
والتوظيــف، وصافــي األرباح. 
وأشــار المؤشر بشكل عام إلى 
أن توقعــات قطــاع الصناعات 
التحويليــة هي األكثــر تفاؤالً 
فيما يتعلــق بحجم المبيعات، 
في حين يظهر قطاع الخدمات 
التوقعــات مــن حيث  أقــوى 
أســعار البيــع، مدعومــاً بنمو 
الطلب الموسمي. وعالوة على 
ذلك، أظهرت نتائج المسح بأن 
قطاعــي الصناعــات التحويلية 
تفــاؤالً  األكثــر  والخدمــات 
مقارنــة بقطاع التجــارة، فيما 
يتعلــق بالتوظيــف والربحية. 
وقد حاز قطــاع التصدير على 
134.7 نقطــة، ممــا يؤكد نمو 
الطلب في األســواق الخارجية 

للشركات المصدرة في دبي.
«اقتصادية دبي»
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