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إعداد : وائل اللبابيدي - غرافيك : أحمد عباس
أظهرت دراسة حديثة لرشكة "ماسرت كارد" أن 42 % من مستخدمي اإلنرتنت يف الرشق األوسط يتسوقون عرب 
اإلنرتنت. وقالت الدراسة إن اإلمارات هي األوىل يف التسوق اإللكرتوين بنسبة تفوق 50 % من عدد السكان. 

واحتلت تذاكر الطريان وحجوزات الفنادق واألجهزة املنزلية واملالبس أكرث السلع التي اشرتاها املستهلكون عرب 
اإلنرتنت يف املنطقة خالل األشهر الثالثة األوىل من 2015.

املصدر: ماسرت كارد
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اشرتوا عرب اإلنرتنت خالل األشهر 
الثالثة التي سبقت الدراسة

قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفكيس أمس إنه متأكد 
أن اليونان ستتوصل إلى اتفاق مع دائنيها حول برنامج جديد 

للتمويل يحل محل البرنامج الذي ينقضي أجله في يونيو.
وقال فاروفكيس للصحافيين بعد اجتماع مع نظيره اإلسباني 
لويس دي جويندوس، إن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو 
فــي بروكســل يوم االثنين رغم أنه حيــوي إال أنه لن يكون 
الخطــوة األخيرة لحل األزمة. وأضــاف: نأمل بأن االجتماع 
ســيكون حلقة وصل مهمة نحو الفترة التي ستعقب اكتمال 
برنامج اإلقراض الحالي مع اليونان ونحو حقبة ما بعد يونيو 
2015، التــي نثــق بأنها ستشــهد فترة مــن التعافي وعودة 
مدريد - رويترز اليونان إلى النمو ضمن منطقة اليورو.   

ارتفعت أســعار النفط الخام أمس مع صــدور بيانات قوية 
عــن الواردات الصينيــة هدأت المخاوف مــن تنامي تخمة 
المعروض لكن النفط يتجه لتكبد أولى خســائره األسبوعية 

في أكثر من شهر.
وارتفــع ســعر خام القيــاس العالمي مزيج برنت 29 ســنتاً 
إلــى 65.83 دوالراً للبرميل بعدما بلغ أعلى مســتوى له في 
الجلسة 66.01 دوالرا للبرميل. ويتجه 
الخام لتســجيل هبوط أسبوعي بنسبة 
1%. وزاد سعر الخام األميركي 48 سنتا 
إلــى 59.42 دوالراً للبرميل ولم يطرأ 
عليــه تغير يذكر هذا األســبوع مقارنة 

مع األسبوع الماضي.
وال يــزال برنــت منخفضاً نحــو أربعة 
دوالرات عــن ذروته فــي 2015 التي 
بلغهــا في وقت ســابق هذا األســبوع 
متأثــرا بصعود الــدوالر وعالمات على أن بعــض المنتجين 
األميركيين سيزيدون أنشطة الحفر إذا استمرت األسعار في 
االرتفاع. واســتوردت الصيــن 30.29 مليون طن من النفط 
الخام في أبريل (222 مليون برميل) بزيادة 13% عن الشهر 
الســابق الــذي بلغت فيه الــواردات 26.81 مليون طن وإن 
كانــت الصادرات المقومة باليوان تراجعت 6.2% في أبريل 
لندن ـ رويترز عن مستواها قبل عام.  
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مجموعة 
طيران االمارات بقيادة ســمو الشــيخ أحمد بن سعيد أثبتت عبر 
تحقيقها أرباحاً للســنة 27 وعائدات بلغت 96 مليار درهم العام 
الســابق قوة وجدارة األســس التي قامت عليهــا، وقال صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد في تغريدة له على ”تويتر“ أن  
طيران االمارات نافســت منــذ البداية في أجواء مفتوحة وبدون 
سياســات حمائية وبدون مســاعدات، وأشــاد قائًال: أثبتت هذه 

االستراتيجية صحتها.
وتبحث مطارات دبي تمكين المســافرين من إنهاء إجراءات 
األمتعة أثناء وجودهم في سيارات األجرة في خطوة هي األولى 
عالميــاً، ومن جهتها نعت مجموعة اإلمارات «موريس فالناغان» 
نائب الرئيس األعلى سابقا وعضو المجموعة التي تولت تأسيس 
طيران اإلمارات الذي أســلم الروح أمس في منزله في العاصمة 
البريطانية لندن عن عمر ناهز 85 عاما قضى أكثر من نصفها في 
صناعة الطيران. وقال ســمو الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم 
الرئيس األعلى الرئيــس التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة: 
«فقدنــا اليوم صديقاً رائعاً ذا شــخصية فريــدة وعلماً من أعالم 

اعتمــد االتحاد الدولــي لالتصاالت مدينة دبي كونها أول مدينة في 
العالــم لتطبيق مؤشــرات أداء المدن الذكية، التــي يتم من خاللها 
تقييم كفاءة واستدامة العمليات باستخدام مؤشرات األداء الرئيسة 
الســتدامة المدن الذكية، التي اعتمدها االتحاد الدولي لالتصاالت، 
لتكــون دبــي بذلك مرجعاً عالمياً في هــذا المجال. جاء ذلك خالل 
اإلعالن عن توقيع اتفاقية بين مبادرة دبي الذكية، واالتحاد الدولي 
لالتصــاالت، في إطار منتدى االتحاد الدولي لالتصاالت حول المدن 
الذكيــة، الذي نظمه االتحاد الدولــي لالتصاالت، بالتعاون مع هيئة 

تنظيم االتصاالت في العاصمة أبوظبي.
وأكــد معالي محمد عبد اللــه القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي 

لصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، رئيس اللجنة 
العليــا لتحويل دبي إلى مدينة ذكية، أن اعتماد دبي نموذجاً عالمياً 
لمعاييــر المدن الذكية يشــكل إنجازاً يضاف إلى ســجل إنجازاتها، 
وتحديــاً جديداً يتطلــب تضافر الجهــود وتوحيــد الطاقات وحث 
الخطــى وتســريعها على هذا المســار، لمواكبة التطــورات التقنية 

المتسارعة واستباق التحديات للبناء على هذا اإلنجاز الكبير.
وأضاف معالي محمد القرقاوي، «إن رؤية صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، بأن المســتقبل يبنى هنا في اإلمارات، وأن 
المســتقبل لألذكى، قد حفزنا للعمــل وفق هذه الرؤية لتكون دبي 

في طليعة المدن، ولتتحول خالل وقت 
قصير إلى المدينة األذكى في العالم».

صناعــة الطيران المدني.. لقــد كان كريماً في بذل وقته وجهده 
صريحــاً في آرائه وينجز كل مهمة علــى أكمل وجه.. لقد كنت 

محظوظــا بعملــه إلــى جانبي حيث 
03>تعلمت منه الكثير».
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اعتمــد االتحــاد الدولي لالتصــاالت مدينة 
دبي كونهــا أول مدينة فــي العالم لتطبيق 
مؤشــرات أداء المدن الذكيــة، التي يتم من 
خاللهــا تقييم كفــاءة واســتدامة العمليات 
باستخدام مؤشرات األداء الرئيسة الستدامة 
المدن الذكية، التي اعتمدها االتحاد الدولي 
لالتصــاالت، لتكون دبي بذلك مرجعاً عالمياً 

في هذا المجال.
جاء ذلك خالل اإلعالن عن توقيع اتفاقية 
بين مبــادرة دبي الذكيــة، واالتحاد الدولي 
لالتصــاالت، في إطار منتدى االتحاد الدولي 
لالتصاالت حول المــدن الذكية، الذي نظمه 
االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، بالتعاون مع 
هيئة تنظيم االتصاالت في العاصمة أبوظبي.

وأكد معالــي محمد عبد اللــه القرقاوي 
رئيــس المكتــب التنفيذي لصاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم، رئيس 
اللجنــة العليــا لتحويل دبــي لمدينة ذكية، 
أن اعتمــاد دبــي نموذجــاً عالميــاً لمعايير 
المــدن الذكيــة يشــكل إنجازاً يضــاف إلى 
ســجل إنجازاتهــا، وتحديــاً جديــداً يتطلب 
تضافــر الجهــود وتوحيــد الطاقــات وحث 
الخطى وتسريعها على هذا المسار، لمواكبة 
التطــورات التقنيــة المتســارعة واســتباق 

التحديات للبناء على هذا اإلنجاز الكبير.

وأضاف معالي محمــد القرقاوي، «إن رؤية 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن المستقبل 
يبنــى هنــا في اإلمــارات.. وأن المســتقبل 
لألذكى، قــد حفزنا للعمل وفق هذه الرؤية 
لتكــون دبي فــي طليعة المــدن، ولتتحول 
خــالل وقت قصير إلــى المدينة األذكى في 
العالــم، وإننا على ثقة بأن مــا تمتلكه دبي 

من طاقات وكوادر بشرية وإمكانات تميزها 
عن غيرها ســيجعل تجربتها الذكية نموذجاً 
عالمياً يحتــذى وتجربة ثرية تســتفيد منها 
جميــع المدن، التي تطمح للتحول إلى مدن 

ذكية».
وقــال معاليــه «لدينــا رؤيــة واضحــة 

الذكية،  المدن  للمســتقبل.. دبي ســتتصدر 
التنميــة  باســتخدام أعلــى معاييــر دعــم 
المســتدامة المبنيــة على االبتــكار، وتقنية 
المعلومــات واالتصاالت كونها أداة تمكينية 
بأســاليب  العصريــة  التحديــات  لمعالجــة 
ومفاهيم جديدة، تســهم بجعل هذه الرؤية 

واقعــاً ملموســاً، تتصــدر فيه دبــي المدن 
الذكية، خالل السنوات القليلة المقبلة». 

في الســياق ذاته، قال أحمد بن بيات، عضو 
اللجنــة العليــا لتحويــل دبــي لمدينة ذكية 

رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع «إن اختيار 
دبي أول مدينة في العالم تطبق المؤشرات 
الذكيــة يعزز جهــود جميع الجهــات، التي 
أســهمت في تنفيذ توجيهات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، 
بتحويل دبي إلى المدينة األذكى في العالم. 

وأضاف: «تجســد االتفاقية بيــن مبادرة 
دبــي الذكيــة واالتحاد الدولــي لالتصاالت، 
خطــوة رائدة تجعل من دبــي مركزاً عالمياً 
رئيســاً في مجــال المــدن الذكيــة، ودليًال 
على المراحــل المتقدمة واإلنجــازات التي 
حققتها دبي لتلبية هذا الطموح، كما يشكل 
ذلك خطــوة عملية لتشــجيع اعتماد المدن 
الذكية على خطط رئيســة للتنمية الحضرية 

المستدامة». 
وتركز مؤشــرات األداء الرئيســة للمدن 
الذكيــة،  المدينــة  عناصــر  علــى  الذكيــة 
التــي تعتمــد علــى تكنولوجيــا االتصاالت 
والمعلومــات، وســيتم خالل هــذه التجربة 
صقل مؤشرات األداء الرئيسة للمدن الذكية 

اعتماداً على تجربة دبي.
محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  وكان 
بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه 
الله، أطلق العام الماضي استراتيجية تحويل 
دبي للمدينة األذكى عالمياً، خالل الســنوات 
الثالث المقبلة، وتتضمن االســتراتيجية ستة 
محــاور و100 مبــادرة، إضافة إلــى تحويل 

1000 خدمة حكومية إلى ذكية.

حققت «ألفا إلدارة الوجهات» نجاحاً كبيراً 
خالل مشــاركتها في ســوق السفر العربي 
(الملتقــى 2015) الــذي اختتــم فعالياته 
أول مــن أمــس في دبــي وكانــت هذه 
هي المشــاركة األولى للشــركة بمسماها 
الجديد وتعتزم إطالق عدد من المشاريع 
السياحية بعد نجاح مشاركتها في الملتقى. 
وقال غسان العريضي الرئيس التنفيذي 

للشــركة إن «ألفا» كانت تشارك في هذا 
المعــرض العالمــي منذ انطالقتــه األولى 
قبل نحو عشرين عاماً وحققت خالل هذه 
الســنوات نجاحــاً هائًال ال يزال مســتمراً 
حتــى اليوم. وأضاف أنه تم تغيير االســم 
إلــى «ألفا إلدارة الوجهــات» بعد التطور 
الكبير الذي شهدته الشركة والذي تواكب 
مع التطورات السياحية التي تشهدها دبي 
ويسرنا اإلعالن عن االســم الجديد تزامناً 

مع سوق السفر العربي هذا العام.

بلغت مســاحة الجناح 150 متراً مربعاً 
وحضــر هــذا الحدث بعض شــركائنا مثل 
ناتالــي تــورز من روســيا وجــي تي من 

ألمانيا.
وأضاف أنــه تم توجيه الدعوة لمديري 
مكاتبنــا الخارجيــة، حيث عقدنــا معهم 
اجتماعــات لتعريفهــم باالســم الجديــد 
ســيتم  التــي  الجديــدة  والمشــروعات 
إطالقهــا وكيفيــة الترويج للشــركة تحت 
االســم الجديــد وكذلك الترويــج للموقع 

السياح  التفاعلي حتى يتعرف  اإللكتروني 
علــى خصائصه وكيفية تحقيق االســتفادة 

القصوى منه.
وقد شــهد الجناح حضوراً كبيرا ســواء 
من جانب شــركاء الشــركة وعمالئها في 
المنطقــة أو من جانب بعض المشــاركين 
الذين قدموا التهنئة. وتم خالل المشاركة 
الترويج للعديد من المشروعات الجديدة 
التــي أطلقتها الشــركة تزامناً مع ســوق 
السفر العربي من بينها «المطعم المتنقل» 

وهــو األول مــن نوعــه في العالــم الذي 
يأخذ الســياح في جولة إلى أهم المعالم 
السياحية في دبي أثناء تناولهم العشاء في 
الباص والتي ســتبدأ اعتباراً من أوائل شهر 

يونيو المقبل. 
كما أعلنت عن إطالق بطاقة آي فنشــر 
مسبقة الدفع لزيارة المعالم السياحية في 
دبي مع توفير قدره 50% وتسهل الدخول 
إلى أكثر من 20 وجهة سياحية في اإلمارة  
من بينهــا برج خليفــة وكافــة المتاحف 

ورحلة ســفاري وأكواريوم أتالنتس ودبي 
مــول وغيرهــا.  ومن أهم المشــروعات 
التــي تم الترويج لها خالل ســوق الســفر 
العربــي «نجوم الســفينة»، حيث ســيتم 
تنظيــم رحــالت بحرية مميزة وســيكون 
مــن بين الركاب نجوم الطرب والغناء في 
الشــرق األوسط مثل هيفاء وهبي وكاظم 
الســاهر وســتنطلق رحلة هــذا العام من 
روما إلى برشلونة ومارسليا والعودة مرة 

أخرى إلى روما.
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 فازت أجيليتي الشــركة الرائدة في تقديم 
الخدمــات اللوجيســتية العالميــة، بجائزة 
«أفضل مزود للخدمات اللوجيستية للطرف 
الثالــث 3PL» خــالل حفل توزيــع جوائز 
سلسلة اإلمداد والنقل (SCATAs)؛ وذلك 
شــهادة على كونها الموفر اإلقليمي األفضل 
اللوجيســتية األكثر  الخدمــات  في قطــاع 

تنافسية.  
وقــد اختــارت هيئــة المحكمين، شــركة 
أجيليتي للفوز بهذه الجائزة بناًء على أدائها 
فــي إدارة سلســة اإلمدادات في الشــرق 
األوســط بمــا فيها مــن خدمــات التخزين 

المضافة واالبتكار  القيمة  والتوزيع وحلول 
واالستثمار في السوق اإلقليمي.   

وقال كيفين هيل مدير المبيعات والتسويق 
الشــركة  هــي  أجيليتــي  أجيليتــي:  فــي 
الرائدة فــي تقديم الخدمات اللوجيســتية 
في الشــرق األوســط، وهــذه الجائزة إنما 
تعكس إمكانات الشــركة في إدارة سلسلة 
اإلمدادات وإعــادة تأكيد على التزام فريق 
العمــالء بخدمة شــخصية  بتزويد  العمــل 
ومبتكرة.  وتجتذب جوائز سلســلة اإلمداد  
العديد من الشــركات اللوجيستية وشركات 
دبي- البيان الشحن الجوي والبحري.  

 أعلنــت ســيليفيجن المتخصصة في مجال 
الترفيــه الرقمي أمــس عن إطــالق تقنية 
جديدة لترميز محتوى المشــاهدة الرقمي 
عبر اإلنترنت تحت اسم «نيوكوديك» والتي 
من شــأنها أن تحدث نقلــة نوعية في عالم 

البث الرقمي. 
هذا وقــد تم ابتــكار تقنيــة «نيوكوديك» 
لترميــز الفيديــو، كبديــل لطــرق الترميز 
الحاليــة تش 264 واتــش 265/اتش اي في 
سي (ترميز الفيديو عالي الكفاءة) المعمول 
بهما في مجال البث. وستصبح هذه التقنية 
الجديدة متاحة أمام جميع مشغلي منصات 

الترفيــه الرقمي في العالــم. وأكد الدكتور 
رائد خشــيم، الرئيــس التنفيذي للشــركة، 
التزامهــم المطلق باالبتكار من أجل تطوير 
منتجــات وخدمات تســهل للمســتخدمين 
الوصول إلى محتوى عالي الجودة، مشــيراً 
فــي الوقــت نفســه إلــى أن خوارزميــة 
نيوكوديك تســمح بتقديم محتوى ترفيهي 
عالي الدقة وبالجودة الكاملة ضمن سرعات 
إنترنت منخفضة ليســتفيد منها العمالء في 
المناطــق النائية والبعيــدة التي تكون فيها 
خدمات االتصاالت محدودة.  دبي- البيان

أكــد لوران أ. فوافنيــل، المدير التنفيذي 
ألتش أم أتش – إدارة الضيافة القابضة أن 
الرفاهية بأســعار مقبولة مطلب جماعي. 
وكان فوافنيل المتحدث الرئيســي ضمن 
مجموعــة من أعضــاء اللجنــة الموقرين 
المشاركين في ندوة سوق السفر العربي 
2015، أدار الندوة دومينيك ايليس، مدير 
التحريــر، بيزنــس ترافيل ميدل ايســت؛ 
وبــول بايرن، رئيس مجلس اإلدارة، فالي 

ناس، وآخرون. 
وتحــدث لــوران مطوًال عن األســباب 
وراء حاجة الوجهات الرئيسية في الشرق 
األوســط إلى توســيع نطاق جاذبيتها من 
خالل عروض «الرفاهية بأسعار معقولة». 
وأكد أن «الفنــادق االقتصادية ظهرت 
باعتبارهــا أعظم فرصة عمــل في أرجاء 
الشــرق األوســط وأفريقيــا بفضل عدة 
أســباب. هنــاك نقص كبير في اإلســكان 
مقبــول الســعر واإلمــداد ليــس كافيــاً. 
ومع ازدهار شــركات الطيــران منخفضة 
الواعيــن  المســافرين  فــإن  التكاليــف، 
بالتكلفة يتدفقون على األســواق رافعين 

الطلب على إسكان السوق المتوسط. 

وبالنظر إلى الطلــب المبهر فإننا نرى 
باعتبارها  إمكانات هائلة لفنادق إيكوس 
فنــادق للمبيت واإلفطــار «بال زخارف» 
تجمــع بيــن مفهومين اقتصــادي وبيئي 
فريدين. إنها االختيار الذكي للمستثمرين 
نظــراً ألنها تمنــح فرصة اســتثمار قوي 
بســبب انخفاض تكاليف البناء والتشغيل 
وتحقيقهــا لعائــد ســريع وعــال علــى 
االستثمار. ونحن متشوقون لتقديمها في 

أماكن استراتيجية تبدأ بدبي».
وأشــار إلــى أن الطبقــة المتوســطة 
المتزايدة العدد في أهم أسواق المصدر 
فــي آســيا وأفريقيــا ترفــع الطلب على 
إســكان اقتصــادي. وبحلول عــام 2030، 
ســوف تكــون الطبقــة المتوســطة على 
مســتوى العالم ضعف ما هي عليه اآلن، 
لترتفع من بليونين حالياً إلى 4.9 باليين. 
وعلــق لوران قائــًال: «إذا كانت المدن 

الرئيســية فــي المنطقة مثــل دبي تريد 
أن تبلغ هدفها باســتقبال 20 مليون زائر 
عام 2020، فإنها ســوف تحتاج إلى تنويع 
اختياراتهــا المتاحة من اإلقامة مع تطوير 
المزيــد من فنادق الســوق المتوســطة 
المقتصديــن.  المســافرين  الجتــذاب 
فــي أتش أم أتــش، نود أن نســتفيد من 
القطـاع  الرائعـة فـــي  الفرصـــة  هـــذه 

االقتصـادي».

 –

اســتقبلت الجزر 201 ,37 ألف ســائح من 
دول الشــرق األوســط لعام 2014 بارتفاع 
%16 على 2013، واحتلت المملكة العربية 
الســعودية المرتبة األولى بعدد وصل إلى 
12،405 ألف زائر وجــاءت اإلمارات  ثانيا 
بـــ 7007 زائــر تليهــا الكويت بعــدد بلغ 
5248 زائراً، فــي حين كان العدد اإلجمالي 
مــن دول لبنــان، عمان، قطــر واألردن هو 

10,591 ألف زائر.
وشاركت ســياحة المالديف الفاخرة في 
سوق الســفر العربي 2015، الذي اختتمت 
فعالياتــه أول مــن أمــس في دبــي، حيث 
صممــت جناحهــا علــى غــرار الشــواطئ 
المالديفيــة األخاذة ليتيح للــزوار التعرف 
على هــذه الوجهة الســياحية الفارهة عن 
كثب، ولتسليط الضوء على نمط المنتجعات 
المترفــة، ومناحي الحيــاة على هذه الجزر 

العالمية الفريدة من نوعها. 

 أعلنــت اللجنة التنفيذية لمبــادرة تحويل 
دبي إلى مدينة ذكية ودو الموفر الرســمي 
التصــال واي فاي ضمن مبادرة دبي الذكية، 
اليــوم عن بــدء توفير خدمــات الواي فاي، 
حيث سيشمل ذلك عدداً من األماكن العامة. 
وســتوفر هذه الخدمة اتصاًال سلساً وموثوقاً 
وآمناً الســتخدام اإلنترنت، بما فيها المواقع 
الحكوميــة وتطبيقاتهــا، مــا يتيــح إمكانية 

دفــع الفواتيــر عبر تلك المواقــع واإلطالع 
علــى تحديثات التطبيقات واالســتفادة من 
الخدمات اإللكترونية إلى جانب غيرها من 
الخدمات الحكومية المتعددة. وتطمح خطة 
المشــروع إلى تغطية أكثر من  300 موقع 
بشــبكة واي فاي اإلمارات حتى نهاية العام 
الجــاري تماشــياً مع رؤية المدينــة الرامية 
لتوفيــر خدمــات تضمــن رفع مســتويات 
ســعادة وراحــة الناس ضمن إطار الســعي 
نحو تحقيق رؤيــة المدينة الذكية. وبإمكان 

عمالء جميع مشّغلي خدمات االتصاالت في 
الدولة استخدام الخدمة.

وقالــت الدكتورة عائشــة بنت بطي بن 
بشــر، مســاعد المديــر العام فــي المكتب 
التنفيذي لصاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، عضو اللجنــة التنفيذية 
لمبــادرة تحويل دبــي إلى مدينــة الذكية: 
«نحرص في مبادرة دبي الذكية على تأسيس 
أكبــر قاعدة مــن الشــراكات مــع القطاع 
الخاص، وشــراكتنا مــع دو تأتي ضمن أهم 

التحتيــة والتقنية  البنية  الشــراكات لتوفير 
الالزمــة للمدينة الذكيــة.  إن إعالن خدمة 
واي فــاي اإلمــارات على مســتوى المدينة 
يعتبــر تنفيذاً لمرحلة مهمــة نحو انطالقتنا 
لتحويل دبي إلى المدينة األذكى في العالم. 
وســنعمل خالل الفترة المقبلــة على تنفيذ 
العديد من الخطوات األخرى التي تؤدي إلى 
تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم».
 من جانبه، قال عثمان ســلطان، الرئيس 

التنفيــذي في دو: «بــات البقاء على اتصال 
بشكل مســتمر في عالمنا الرقمي المعاصر 
ا من حقــوق أي فرد،  وســريع اإليقــاع حقٍّ
ــا فــي تحديــد  وهــو يلعــب دوراً محوريٍّ
مســتويات جودة الخدمات في المجتمعات 
الذكيــة. ويتمثــل الهدف من مبــادرة واي 
فاي اإلمارات في توفير اتصال آمن وســلس 
بأســعار رمزيــة لمجتمع المدينــة الذكية، 
بحيث يســهل عليهم االســتفادة من جميع 

الخدمات الحكومية».
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تعتزم شــركة الحباي للمقاوالت تســليم 
12 مشــروعا عقاريا العام الجاري ومطلع 

العام المقبل.
وأكد المهندس وليــد عباس مدير عام 
شــركة الحبــاي للمقــاوالت أن الســوق 
العقــاري وســوق المقــاوالت فــي دبي 
يســيران بخطى راســخة وثابتة، مشــيرا 
إلى ان ذلــك يتوافق مع األجندة الوطنية 
لدولة اإلمارات والتي تم إطالقها وتستمر 
حتى العام 2021 إن شــاء الله، كما أشــار 
المهنــدس وليد عبــاس إلى أن الشــركة 
اعتمدت برنامجاً للتوســعات الســتيعاب 
الطلــب المتزايد من الشــركات العقارية 
العقارية،  المشاريع  لتنفيذ  والمستثمرين 
وهــذا البرنامج يتزامن مع إنجاز عدد من 

المشــاريع المميــزة خالل العــام الجاري 
2015 ومطلــع العام المقبــل في مناطق 
متفرقــة مــن إمــارة دبــي منهــا برجان 
في منطقتــي المارينا والخليــج التجاري 
ومشــروعان فــي أرجــان وآخريــن في 
البرشــاء وعــود ميثاء والورقــاء ومناطق 

أخرى.
كما أشار إلى أن الشركة نجحت بحمد 
الله وبفضل تعاون فريق عملها مع فريق 
في  والمســتثمرين  االستشــاريين  عمــل 
تسليم هذه المشاريع وتوصيل الخدمات 
وفقا للجداول الزمنية المحددة، بل وقبل 
وتوصيل  للتســليم  المحــددة  المواعيــد 

الخدمات.
كما صرح المهندس وليد عباس بالتعاقد 
على عدد آخر من المشاريع  المميزة في 
مناطق أخرى وهي برج في منطقة الداون 

تــاون وآخر في الخليــج التجاري وفندق 
في نخلة الجميــرا، وذكر أن التعاقد على 
تلك المشــاريع جاء ثمرة للثقة المكتسبة 

مــع عــدد مــن العمــالء والمســتثمرين 
المميزيــن فــي دولــة اإلمــارات وكذلك 
والخبــرة  الكفــاءة  ذوي  االستشــاريين 

العالية. وحول برنامج الشركة للتوسعات 
ذكــر المهندس وليد عباس أن ما يشــجع 
الشركة على انتهاج برنامج التوسعات في 
الفترة القادمة هو انتظام سوق العقارات 
ويجيء ذلك كنتيجة مباشــرة لما اتخذته 
الدولــة مــن تشــريعات وقوانين هدفت 
إلى تنظيم السوق العقاري والرقابة عليه 
لتوفير المناخ المناســب للمستثمر الجاد 
الوســطاء وكذلك  الحقيقي وتنظيم عمل 

تنظيم العالقة بين البائع والمشتري.

وأضاف المهندس وليد عباس أن  الشركة 
بما تمتلكه مــن إمكانات وكفاءات كبيرة 
ومن خــالل العمل الدؤوب منذ إنشــائها 
قبل اثنين وعشــرين عاما اســتطاعت أن 
تكسب خبرات عملية مميزة، مما يمكنها 

من استيفاء كل المتطلبات الفنية واإلدارية 
والبشرية التي يحتاجها برنامج التوسع في 
المرحلــة القادمة لتلبية متطلبات عمالئها 
المميزيــن لتنفيــذ المشــاريع المختلفة، 
وأكد ثقته في محافظة الشركة علي التميز 
الــذى حققته خــالل الســنوات الماضية 
والــذي جعلهــا تحظى بثقــة عمالئها في 
مجال البناء والتشــييد، وأشــار المهندس 
وليد عباس أن فتــرة الركود التي ضربت 
األســواق نتيجة األزمة الماليــة العالمية 
في 2008 لم تؤثر علي الشركة بل زادتها 
صالبة وقوة استمدتهما الشركة من خالل 
البناء وتنفيذ المشــاريع  اســتمرار عجلة 
في تلــك الفتــرة رغم شــدة الصعوبات 
والتحديــات التي واجهناهــا، إال أن ذلك 
لم يقلل من همم وإصرار رجال الشــركة 

واتحادهم لمواجهة هذه الصعوبات.

حــازت االتحاد للطيــران، الناقــل الوطني 
لدولة اإلمارات، على لقب «شــركة طيران 
العــام» مــن قبــل جوائــز قطــاع الســفر 
والمؤتمرات السنوية في الصين لعام 2015 

النسخة الرابعة عشرة.
وجــاء اإلعالن عن الجائزة خالل حفل فاخر 
أقيــم هذا األســبوع في شــنغهاي، بحضور 
أكثــر مــن 200 مســؤول تنفيــذي رفيــع 
المستوى يمثلون قطاع السفر والمؤتمرات 
في الصيــن، وذلك تقديراً لريادة المنتجات 
والخدمــات التي توفرها االتحــاد للطيران 

في السوق.

وُتشــّغل االتحــاد للطيــران حالًيــا نحو 21 
رحلة بيــن أبوظبي وثــالث وجهات كبرى 
في الصين، هي بكين وتشــنغدو وشنغهاي. 
وتســعى إلى تعزيز حضورها في جمهورية 
الصيــن العظمى اعتباًرا مــن 15 يونيو، مع 
إطــالق خدمة رحــالت يومية إلــى هونغ 
كونغ.  وأفاد بيتر بومغارتنر، رئيس الشؤون 
التجاريــة فــي االتحــاد للطيــران، بقوله: 
«شهدنا النمو المتســارع لسوق السفر في 
الصين منذ بــدء خدمة الرحالت إلى البالد 
قبل ســبعة أعوام مضــت. وعلى الرغم من 
حركــة التنافس القوية من قبــل غيرنا من 

شــركات الطيران، إال أن االتحــاد للطيران 
تمّكنت اليوم من ترســيخ حضورها كشركة 
الطيــران المفضلــة لــدى المســافرين في 
الصيــن». وأضاف: «إننا في غاية الســعادة 
لفوزنا بلقب شــركة طيــران العام من قبل 
جوائز قطاع السفر والمؤتمرات في الصين 
ونتطلع لتوســيع شبكة خدماتنا على امتداد 
منطقة الصين العظمى خالل األشهر القادمة، 
مع إطالق خدمة رحالتنا اليومية من هونغ 
كونغ المركز المالي والسياحي إلى أبوظبي 
وما بعدها من وجهات».   أبوظبي - البيان

تعتزم شــركة كافوتيك الشــرق األوسط في 
ضوء مشــاركتها للعــام الـ15 علــى التوالي 
بمعــرض المطــارات الذي ينعقــد في مركز 
دبــي الدولــي للمؤتمرات والمعــارض، غداً 
ويســتمر إلــى 15 مايو الجاري ، االســتفادة 
مــن هذا الحدث التجاري الرائد الســتعراض 
تقنياتهــا وحلولهــا المتطــورة لخدمة قطاع 
الطيران في منطقة الشــرق األوسط، خاصة 
تقنيتهــا الجديــدة مــن طــراز «دي إكــس-

بووســت» لتزويد الطائرات بالهواء مســبق 
التبريــد تحت درجة التجمد. وتعمل شــركة 
كافوتك الشــرق األوسط، التي تعد جزءاً من 

مجموعــة كافوتــك الهندســية العالمية التي 
تتخذ من سويســرا مقراً لهــا وتبيع منتجاتها 
فــي 35 دولــة حــول العالم، عــن كثب مع 
الطيــران  وشــركات  المطــارات  مشــغلي 
ومصنعي الطائــرات عبر تزويدهم بخدمات 
وحلــول الدعــم األرضي المتطــورة بما في 
ذلــك محــوالت الكهرباء ووحــدات التبريد 
المســبق للهــواء وأنظمة تزويــد الطائرات 
بالوقــود وغيرهــا مــن الخدمــات األرضية 
المتطورة. وتســهم منتجات وحلول الشركة 
المتطــورة في مســاعدة العمــالء في الحد 
مــن ازدحام مدرج المطار، وتحســين األداء 

والكفاءة وتقليل األثر البيئي. وقال يورجين 
سترومر، الرئيس التنفيذي للعمليات لمناطق 
أوروبا والشــرق األوسط وإفريقيا في شركة 
كافوتيك: «تلعب تقنيتنا المتطورة من طراز 
«دي إكس-بووســت» دوراً رئيسياً في تزويد 
الطائرات بالهواء مســبق التبريد تحت درجة 
التجمــد، ما يمكــن الركاب من االســتمتاع 
بأرقــى درجــات الراحة على متــن الطائرة، 
حيث تقــوم أنظمــة «دي إكس-بووســت» 
لتزويد الطائرات بالهواء مسبق التبريد تحت 
درجــة التجمد التي توفرها شــركة كافوتيك 
دبي - البيان INET بشكل سريع وفعال.  

نعت مجموعة اإلمارات وفاة السير موريس 
فالناغان، نائب الرئيس األعلى سابقاً وعضو 
المجموعــة التــي تولــت تأســيس طيران 
اإلمارات، الذي أســلم الروح في منزله في 
العاصمــة البريطانيــة لندن يــوم أمس عن 
عمر ناهز 85 عاماً قضى أكثر من نصفه في 

صناعة الطيران.
وقال ســمو الشــيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتــوم، الرئيس األعلى الرئيــس التنفيذي 
لطيران اإلمــارات والمجموعة: فقدنا اليوم 
صديقاً رائعاً ذا شــخصية فريدة، وعلماً من 
أعــالم صناعة الطيــران المدنــي. لقد كان 
كريماً فــي بذل وقته وجهــده، صريحاً في 
آرائــه، وينجز كل مهمة علــى أكمل وجه. 
لقد كنت محظوظاً بعمله إلى جانبي حيث 

تعلمت منه الكثير.
وأضاف سموه: باسمي ونيابة عن جميع 
العاملين في مجموعة اإلمارات، أتقدم بأحر 
التعازي إلى أســرة الفقيد، ولن ننســى ما 

قدمه لدناتا وطيران اإلمارات ولدبي.
الخطــوط  غــادر  قــد  فالناغــان  وكان 
البريطانيــة «بريتش إيرويز» في عام 1978 
وانضم إلى دناتا مديــراً عاماً، وتزامن ذلك 
مع بدايات النمو االقتصادي في دبي. وفي 
عــام 1985، قــاد فريقــاً من 10 أشــخاص 
لتأســيس طيران اإلمارات بمبلغ 10 ماليين 
دوالر أميركــي. وانطلقــت عمليات الناقلة 
الوطنية في 25 أكتوبر بعد عدة أشــهر من 
التخطيط والعمل الدؤوب، وأصبح فالناغان 
مديرها التنفيذي. وفــي عام 1990، أصبح 
فالناغان مدير عــام مجموعة اإلمارات. ثم 
أصبح نائباً للرئيس ورئيســاً للمجموعة في 
يوليــو 2003. وأخيراً تولــى في عام 2006 
منصب نائــب الرئيس األعلى نائب الرئيس 
التنفيــذي لطيــران اإلمــارات والمجموعة 

حتى تقاعده في العام 2013.
وخــالل عمــل فالناغــان فــي طيــران 
اإلمــارات، واصلت نموها مــن مجرد ناقلة 
بطائرتيــن مســتأجرتين،  بــدأت  صغيــرة 
لتصبــح العبــاً رائداً فــي صناعــة الطيران 
العالمية. وشارك فالناغان في قيادة أعمال 
مختلف أقســام المجموعة وسط الكثير من 
التحديات لتواصــل النمو وتحقيق الربحية. 
وكان فالناغــان مــن المناديــن والمؤمنين 
دائمــاً بمزايــا وفوائد المنافســة واالبتكار. 

وشــارك بصفتــه من أشــهر قــادة الطيران 
المدنــي على مســتوى العالم فــي العديد 
من منتديــات ومؤتمــرات الصناعة، وكان 
عضواً في اللجنة التنفيذية لمجلس السياحة 

والسفر العالمي.
كما نعى غيــث الغيث الرئيس التنفيذي 
لفالي دبي الســير موريــس فالناغان نائب 
الرئيس األعلى الســابق لطيــران اإلمارات 

وتقدم بخالص عزاء فالي دبي الى أسرته.
وقــال ان الســير موريــس فالناغان كان 
معلمــا عظيمــا لم يبخــل يومــا بالمعرفة 
والخبــرة على مــن عملوا معــه، وهو من 
القالئــل الذين جمعوا باقتــدار بين العمل 
التجاري والقيم اإلنســانية، مضيفا انه قدم 
إســهامات كبيرة في تطور قطــاع الطيران 

في اإلمارات.

قالــت بلومبيرغ ان طيران اإلمارات أعلنت 
فــي بيان لها عــن وفاة موريــس فالناغان، 
رئيســها التنفيذي الســابق عــن عمر ناهز 
85 عامــا، مضيفــة ان فالناغان قــاد فريقا 
من عشــرة رجال أسســوا طيران اإلمارات 
في 1985 بعشــرة ماليين دوالر وطائرتين 

مستأجرتين.
وتابعــت قائلة، إن الشــركة ســرعان ما 
الممتــازة  بخدماتهــا  معروفــة  أصبحــت 
وتوســعها الجريء، وكانت أول ناقلة توفر 
لمسافري الدرجة األولى اجنحة خاصة، مع 

طاولة طعام، ومقاعد خاصة بالتدليك.
وكانــت نيوزويــك قالت فــي 2006 ان 

طيران اإلمارات كانت األولى في اســتخدام 
أحدث الطائرات ، وشاشات العرض الملحقة 

بالمقاعد.
وكانت نيويورك تايمز نقلت عن فالناغان 
فــي 2006 قوله، بدأنا فــي 1985، وكانت 
القواعــد واضحة جدا، هذه عشــرة ماليين 
دوالر، وال تعــودوا إلينــا لطلب المزيد، لم 
نتلق شــيئا خاصا. وأضافت بلومبيرغ، ان ما 
ســاهم في نمو طيران اإلمــارات إصرارها 
على تلبية الطلب على الخدمات في مناطق 
الشــركة  العالــم، وواصلت  مضطربة مــن 
عملها إبان عمليــة عاصفة الصحراء، عندما 
أوقفت شركات أخرى رحالتها في المنطقة.

وتخــدم الشــركة اليــوم 140 وجهة في 
89 بلــدا، ولديهــا أســطول مــن اكثــر من 

230  طائــرة، وهي اكبر مشــغل لطائرات 
بوينــغ 777، اكبــر طائــرة فــي العالم من 
ذات المحركين. كما تسير اكبر أسطول من 
ايرباص NV-a380، ذات الطابقين، بوجود 
60 طائــرة في الخدمــة، و80 طائرة تحت 
الطلــب. وفي وصفه لنمو طيران اإلمارات، 
كان فالناغان أشار الى موقع قاعدتها، دبي. 
فاإلمارة تقع في موقع ممتاز لتكون الوجهة 

العالمية لهذا البلد.

• 1953: التحــق فالناغــان بالعمــل لــدى 
BOAC الشركة األم للخطوط البريطانية 
«بريتش إيرويز» كخريج متدرب، بعد أن 
خدم في ســالح الجو الملكي البريطاني 

كضابــط مالحــة جويــة. وتنقــل مديراً 
لمحطات خارجية في العديد من مناطق 
العالم، ثم عاد إلى المملكة المتحدة في 
العــام 1965 مديراً لتخطيــط الخطوط. 
ثم انضم إلى صفــوف اإلدارة العليا في 

بريتش إيرويز في العام 1974.
• فــي العــام 1978، تــرك فالناغان بريتش 
إيرويز لينضم إلــى دناتا في دبي مديراً 
عامــاً. وأصبــح رئيســاً تنفيذيــاً لطيران 
اإلمــارات عندما بــدأت الناقلة عملياتها 
في العام 1985، ثم عين رئيســاً تنفيذياً 
لمجموعة اإلمــارات، التي ضمت طيران 
اإلمــارات ودناتا، فــي العام 1990. وفي 
يوليــو مــن العــام 2003، أصبــح نائبــاً 
للرئيــس األعلى ورئيســاً للمجموعة، ثم 
عيــن نائباً للرئيس األعلــى نائباً للرئيس 

التنفيذي في العام 2006.
• كان فالناغــان دائــم القــول إنه محظوظ 
بالعمل تحت قيادة ورؤية ســمو الشيخ 
أحمد بن ســعيد آل مكتوم، وبدعم من 
آالف الزمالء الموهوبين ذوي المهارات 
البــارزة فــي مختلف مجــاالت عملهم 

ضمن مجموعة اإلمارات.
• علــى الرغــم من عــدم تلقيهــا أي دعم 
مــن مالكيهــا (حكومة دبــي) أو تمتعها 
الناقالت  بالحماية في مواجهة منافســة 
األخــرى في ســوقها الرئيــس، وتواضع 
تكلفة تأسيســها، إال أن طيران اإلمارات 
واصلت االزدهار والنمو والتقدم، وربما 
ساعدت العوامل السابقة في تحقيق هذا 

النجاح الباهر.

• بفضــل إنجازاته في جميــع المواقع التي 
شــغلها، منــح فالناغــان لقــب «خــادم 
اإلمبراطوريــة» فــي عيــد ميــالد ملكة 

بريطانيا في العام 2000.
• فــي العــام 2004، منحتــه مجلة «فاليت 
إنترناشــونال» فالناغان لقب «شــخصية 
العام»، ونــال جائزة «أعمــال الخطوط 
الجويــة» تقديــراً لــدوره فــي إطــالق 

وتطوير طيران اإلمارات.
مشــاهير  «قاعــة  فــي  فالناغــان  أدرج   •
صناعــة الطيران» في مايو  2011 تقديراً 

إلسهاماته في الصناعة.
• نــال جائــزة «إنجــاز العمر» مــن الدليل 
الرســمي لشــركات الخطوط الجوية في 
دورتهــا الثالثــة والعشــرين فــي العام 
2005، وذلك تقديراً لدوره في تأســيس 
ونمــو طيــران اإلمارات، التــي أصبحت 
ناقلة عالمية يشــار إليها بالبنان، وكذلك 
بمناســبة إكمالــه 50 عامــاً فــي صناعة 
الطيــران. ويعد فالناغان ثاني شــخصية 
على مســتوى العالم تحصــل على هذه 

الجائزة.
• في العام 2007، تم تكريم السير فالناغان 
بجائزة أســاطير الصناعة من مركز آسيا 
 CAPA الطيــران الباســيفيكية لصناعة 

وأدرج في «قاعة المشاهير».
• في العام 2010، نال السير فالناغان لقب 
فــارس Sir في عيــد ميــالد الملكة. ثم 
حصل الحقاً على جائزة الشرف من نقابة 
الطياريــن والمالحيــن الجوييــن تقديراً 

لخدماته وإنجازاته.

أكــد جــون أكرمــان  الرئيــس التنفيذي 
لالســتراتيجية العالميــة والتطوير لمطار 
«داالس/ فــورت فورث» اعتزازه باختيار 
شــركة طيران اإلمــارات المطــار ليكون 
إحــدى وجهاتها إلى الواليــات المتحدة. 
وأعرب أكرمان فــي تصريحات عن أمله 
في زيادة عدد رحــالت طيران اإلمارات 

القريب.  إلــى المطــار فــي المســتقبل 
وأوضــح أن الفوائــد االقتصاديــة التــي 
تولدهــا رحالت طيران اإلمارات القتصاد 
داالس تقــدر بنحــو 300 مليــون دوالر. 
وقــال إنه فخور بترقيــة طيران اإلمارات 
رحالتها اليوميــة التي أطلقتها في فبراير 
2012 إلــى طائرة اإليربــاص A380 في 
أكتوبــر الماضي. وذكــر أن المطار يخدم 
أكثر مــن 200 جهة حول العالم تضم 55 

وجهــة دوليــة إضافة إلــى  تغطية كبرى 
المدن الرئيســية فــي الواليات المتحدة، 
كندا والمكســيك في رحلــة  تمتد ألربع 
ســاعات مما يجعلــه خياراً مثاليــاً لربط 
المسافرين على نحٍو غير مسبوق. ولفت 
إلــى أن رحــالت طيــران اإلمــارات إلى 
المطــار الــذي ال يبعد عن وســط مدينة 
داالس أكثر من 20 دقيقة بالسيارة تلعب 
دوراً كبيراً في شبكة الوصل ألنها ال تنقل 

مسافري الخليج فحسب بل مسافرين من 
شبه القارة الهندية وإفريقيا. وكشف في 
هذا الصدد زيادة مؤشرات السفر وأعداد 
المســافرين بيــن مطــار داالس/فــورت 
فورث والشــرق األوســط وشــبه القارة 

الهندية بنسبة قدرها %99 لعام 2014. 
وأضاف أكرمان: «نســعى على الدوام 
لتحســين تجربة عمالئنا فــي المطار مع 
االنتقال بســهولة باســتخدام قطار سكاي 

الين الذي يوصل المســافرين إلى بوابات 
المطــار، وأكثــر من 200 خيار للتســوق 
وتناول الطعــام، ولدينا موظفين يجدون 
التحــدث  بـــ40 لغة بما فيهــا العربية». 
ويتميز المطــار بتقديم الحلــول التقنية 
الهاتف  مثل اإلشارات الرقمية، تطبيقات 
المحمول الحائز على جوائز، دليل التسوق 
المطاعم واستخدام الفتات رقمية  وقائم 

متاح بسبع لغات.



يواصل (البيــان االقتصادي) رصده المصور 
لـ 300 مشروع قيد اإلنجاز، إذ تمضي على 
قدم وســاق أعمال اإلنشاءات في المرحلة 
الرابعة من مشــروع توسعة منتجع «مدينة 
جميــرا» التــي تضــم فندقاً فخمــاً من فئة 
خمس نجوم يتكــون من 430 غرفة فاخرة 
قبالة فنــدق «برج العــرب»، ومن المقرر 
إنجــاز المشــروع خــالل عــام 2016.  كما 
تواصل «مجموعة جميــرا» وضع التصاميم 
الخاصة بالمرافق الجديدة التي أضافتها إلى 
فندق «برج العــرب» موضع التنفيذ، فضًال 
عن التصاميم الخاصــة بمرحلة جديدة من 

مشروع توسعة فندق «جميرا بيتش».

منذ 2012 شرعت مجموعة جميرا بتجسيد 
رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكم دبي، علــى صعيد 
الســياحية لتتواكب  التحتية  البنيــة  تطوير 
مع المكانة السياحية العالمية التي وصلتها 
دولــة اإلمــارات، لتنطلق أعمــال المرحلة 
الرابعة من توســعات مدينة جميرا بتكلفة 
2.5 مليــار درهم، وتضــم األعمال الجاري 
تنفيذها مقابل فنــدق برج العرب بمنطقة 
جميــرا بدبي أربعــة أجزاء رئيســية، هي 
فندق ضخم من فئة الخمس نجوم ومجمع 
للفلل الفندقية ومجمع للمطاعم، باإلضافة 
لممشــى مفتــوح ومركز تجــاري لمحالت 

التجزئة.
ويضــم المشــروع فندقا فخمــاً من فئة 
خمســة نجوم، يشمل 420 غرفة مع إطاللة 
بحريــة، كمــا يضــم الفنــدق مجموعة من 
المطاعــم العالمية والمرافق والتســهيالت 
الفخمة التي تتناســب مع موقعه وحجمه. 
ويشــمل المشروع أيضاً إنشاء مجموعة من 
الفلل الفندقية التي تديرها «جميرا ليفينغ» 
إحــدى أذرع مجموعــة جميــرا الفندقية، 
ويبلــغ عــدد الفلل 45 فيــال فندقية فاخرة 
معززة بالمرافق والخدمات السكنية وعدد 
من المطاعم ومنتجع صحي ومركز تجاري، 

وغير ذلك من المرافق األخرى.

فيمــا تضم المرحلة الخامســة من توســعة 
منتجــع جميرا بيتــش المتوقع إنجازها في 
العام 2018، مشروعات عمالقة، تعزز موقع 
دبي على خريطة السياحة العالمية، وجعلها 
الوجهة الســياحية األولى في العالم تحقيقاً 
لرؤية دبي 2020 الرامية إلى استقطاب 20 

مليون سائح.

ويتضّمــن المشــروع إضافــة منتجع فاخر 
إلــى فندق جميرا بيتــش، يتكون من 350 
غرفة فندقية تتمتع جميعها بإطاللة بحرية 
بانوراميــة خالبــة وخدمــات بحريــة، من 
ضمنها منتجعــات ونواد صحيــة ومالعب 
للتنــس ومجمعات رياضيــة متكاملة وفق 
أرقــى المعاييــر العالميــة، ومجموعة من 

متاجر التجزئة الشاملة والمطاعم.

كما يتضّمن المشروع توسعة شاملة لمرسى 
اليخــوت ومضاعفــة طاقتــه االســتيعابية 
الســتيعاب المزيد من اليخــوت الفاخرة، 
كما يشــتمل علــى مجموعة مــن المرافق 
الترفيهيــة العصرية المميــزة والعديد من 
المرافــق الحيويــة التــي ســيتم تزويدها 
بكافة وســائل الراحة المتميــزة التي تلبي 
تطلعات النزالء والزائرين، وباستكمال هذا 
المشــروع ســيتوفر وجهة إضافية جديدة 
الجري،  المشي ورياضات  لممارسي هواية 
إلى جانــب الرياضــات المائيــة المختلفة 
وغيرها من األنشــطة الشاطئية التي تالئم 

السياح وزوار اإلمارة.
التي تســتحضر  تحظــى مدينة جميــرا 

بأبراجها ذات الهندسة المعمارية التقليدية 
بشــعبية  المتداخلــة  المائيــة  وممراتهــا 
منقطعــة النظيــر على مســتوى العالم، إذ 
يرى الســياح فــي مقاهيها وميــاه الخليج 
العربــي (مدينة بندقية) عربية ربما تتفوق 
الحقاً على نظيرتها اإليطالية، ما جعل منها 
شــاهداً على صعود دبي مــن ميناء تجاري 
صغير على ضفاف الخليج إلى مركز عالمي 

لألعمال والسياحة والترفيه والتسوق .
يرى المعماريون أن األســلوب الهندسي 
المتبع في التوســعات باستخدام االسلوب 
المعمــاري نفســه الذي عرفت بــه مدينة 
جميرا خطوة غاية في الذكاء وتحافظ على 
هوية المعلم الذي يضم مركزاً للمؤتمرات 
وســوقاً يتكــون من مئــة متجر. تشــرف 
المدينــة علــى كيلومترين من الشــواطئ 
البيضــاء ويتوجها برج العرب الذي شــكل 

منذ العام 1999 رمزا لدبي وحاصداً ألفخم 
الجوائــز العالمية في قطــاع الضيافة حتى 

هذا اليوم. 

قال المهنــدس المعمــاري جوناثان نوالن 
المتخصص في البنــاء التقليدي، إن معمار 
مدينة جميرا يعــرف من اإلرث المعماري 
القليل نســبياً الموجود فــي دبي والخليج 

العربي ويرفعه إلى مستوى ملكي .
وبحســب مقابلة أجرتها وكالة الصحافة 
الفرنســية مع نــوالن، فإن أبــرز العناصر 
المعمارية التي تصنع جمال مدينة جميرا، 
بالمئــات في  المنتشــرة  البراجيــل  هــي 
المدينة، إضافــة إلى الممرات المائية التي 
تجوبهــا العبــرات، أو القــوارب التقليدية 

الصغيرة.

مــن العناصر التقليدية أيضــاً ألواح الجبس 
التي تستخدم للزينة فوق الجدران الملبسة 
بالطين والتي تخترقها جســور وأعمدة من 
جذوع األشــجار واألخشــاب. وقــال نوالن 
إن بنــاء مدينة جميرا أســس لنمط واســع 
النطاق فــي دبي، وهو اســتخدام المعمار 
التقليدي كأسلوب للفخامة وتأكيد الصعود 
االقتصــادي والخــروج مــن زمــن الندرة. 
ويحيط ببرج خليفة األعلى في العالم، حي 
تقليدي بني باألســلوب نفســه .أما العنصر 
األهم في المدينة، فهو الســوق التي تذكر 
باألســواق التاريخيــة لحضــارات مختلفة. 
والسوق كناية عن شــوارع ضيقة متداخلة 
مسقوفة باألخشــاب المقوسة والمزخرفة، 
وتضــم متاجر ومطاعــم ومســرحاً داخلياً 

ومدرجاً خارجياً.
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كشــفت إتــش تي ســي لتصميــم وتطوير 
الهواتف الذكية، عن هاتف يدعم شريحتي 
اتصــال ديزاير 526 جــي. ويضمن الهاتف 
أداء عالياً إلنجاز عدة مهام في نفس الوقت، 
وتصفــح ســلس لإلنترنــت، وســهولة في 
تصميم محتــوى الفيديو، األمر الذي يميزه 
عن أقرانه ضمن شــريحة الهواتف متوسطة 
القيمة. وهو يعــد إضافة جديدة قيمة إلى 
مجموعة هواتف إتش تي سي ديزاير، حيث 
يتسم بتصميم أنيق جداً يناسب راحة اليد، 
ويوفــر للعمالء تجربة تتســم بــأداء أعلى 
بفضل معالج سريع رباعي النوى، مع كاميرا 
دبي ـ البيان عالية الدقة.  

لالتصــاالت  المحــدودة  بالكبيــري  أعلنــت 
المتنقلة، عن توفر هاتفها بالكبيري كالســيك 
الذكــي باللون األبيض فــي اإلمارات. وقد تم 
تصميــم هــذا الهاتف الذكــي الفائق خصيصاً 
لتلبيــة احتياجات األشــخاص المنتجين الذين 
يحرصون على صفات الدقة والسرعة في لوحة 
مفاتيح QWERTY. ويوفر بالكبيري كالسيك 
تجربة مطورة الستخدام هاتف بالكبيري بولد 
9900 من خــالل المميــزات التالية: متصفح 
أســرع بثالث مرات ومســاحة أكبر للشاشــة 
بنســبة 60% وعمــر أطول للبطارية بنســبة 
50% وتنوع أكبر للتطبيقات من خالل متجري 
دبي ـ البيان بالكبيري وأمازون.  

طرحت ســوني لالتصــاالت النقالة الهاتف 
الذكي Xperia C4 – المتخصص في التقاط 
الصور الذاتية «ســيلفي» بشــكل احترافي، 
والذي يتميز بكاميرا أمامية بدقة 5MP، مع 
شاشــة HD بوضوح عال وقوة أداء معززة. 
وقال تونــي ماكنولتي، نائب الرئيس،  لدى 
سوني: تم تصميم الجهاز ليقدم لمستخدميه 
أكثر بكثير من مجرد صور رائعة،  إذ يضمن 
جهاز ســوني الحصــول على صور ســيلفي 
مثالية في كل مكان وأي وقت، وذلك بفضل 
الكاميــرا األمامية بدقة مع عدســة بزاوية 
رؤية واســعة، تســمح بالتقاط صــور ذاتية 
دبي ـ البيان «سيلفي» مثالية.  

كشفت «كاسبرسكي» في مؤتمرها اإلقليمي 
األخيــر الذي عقدته من 26 حتى 30 أبريل 
الماضي في لشــبونة، العاصمــة البرتغالية، 
عن نتائج احصائيات أمنية حديثة تم جمعها 
خالل الفتــرة من يناير إلى مــارس 2015، 
أظهــرت أن أعلــى أرقام حــاالت التهديد 
األمنــي عبر اإلنترنت قد ســجلت في قطر 
بنســبة %31  تليها اإلمــارات %29 وتركيا 

%25 والسعودية 24%،
وجــاءت مصر األكثر عرضــة للتهديدات 
األمنية اإللكترونية المحلية بنسبة 50.5%، 
تليها قطر %46  والسعودية %45.8 وتركيا  
%44.6  وفقــا لقاعدة بيانات مســتخدمي 

 . Kaspersky Security Network نظام
وحذر خبراء أمن المعلومات المجتمعون 
في لشبونة األسبوع الماضي، دول المنطقة 
مــن ارتفــاع نســب اســتهداف القراصنــة 
وكمبيوتراتهــم  لهواتفهــم  اإللكترونييــن 
الشــخصية في المنــزل والعمــل على حد 
ســواء خــالل األشــهر المقبلة، مــع تزايد 
البيانات والمطالبة  تركيز هجمات تشــفير 
بالفديــة، فيما ال تــزال الشــركات الهدف 
األدسم للهجمات إقليميا. وقد جمع مؤتمر 
 Kaspersky Lab Cyber Security
وتركيــا  األوســط  للشــرق   Weekend
وافريقيــا الذي أقيم خــالل الفترة الممتدة 
مــن 26 ـ 29 أبريــل فــي مدينة لشــبونة 
البرتغالية، عددا من الخبراء المختصين من 
أعضــاء الفريق العالمي للبحــث والتحليل 
في «كاسبرســكي الب»، وقســم المنتجات 

والتكنولوجيــا العالميــة في الشــركة إلى 
 ،EY جانــب خبــراء مدعويــن من شــركة
الشــركات.  عــن  وممثليــن  وصحافييــن 
وسلط المشــاركون الضوء على التهديدات 
اإللكترونية العالمية واإلقليمية واالتجاهات 
المعلومات  تكنولوجيــا  األمنيــة وشــؤون 

للشركات واإلجراءات األمنية الالزمة. 

وتعد حملة  «إكويشن» المرتبطة ببرمجيات 
 Stuxnet خبيثة فائقة الخطورة مثل دودة
ودودة Flame أول عينــة مــن برمجياتهــا 
الخبيثة التي يعود تاريخها إلى العام 2002 
والتــزال نشــطة حتــى اآلن. وقــد أبلغت 
«كاسبرسكي الب» عن عصابة تعرف باسم 
«كارباناك» اإللكترونيــة التي تعد من أكثر 
عصابات اإلنترنت جنياً للربح حتى تاريخه، 
إذ تمكنت من السطو على ما يقارب المليار 
دوالر أميركي عن طريق الســرقة المباشرة 

من البنــوك، باإلضافة إلى اكتشــاف حملة 
«صقور الصحراء»، وهي أول عصابة عربية 
معروفة للتجسس عبر اإلنترنت، إلى جانب 
الكشــف عن حمالت خبيثة عرفت باســم 
Animal Farm، وهي عصابة تجسس عبر 

اإلنترنت تتحدث اللغة الفرنسية. 

منذ عشــرة شــهور، أبلغت «كاسبرســكي 
الب» عن اكتشــاف حملة احتيال الكتروني 
اســتهدفت عمالء أحــد البنــوك األوروبية 
 .Luuuk الكبــرى عرفــت باســم عصابــة
وخالل فترة أسبوع واحد فقط، تمكن افراد 
العصابــة من الســطو على أكثــر من نصف 

مليون يورو من حسابات لدى البنك. 
وفــي شــهر أكتوبــر 2014، تمكن فريق 
األبحاث والتحليل العالمي في «كاسبرسكي» 
 Tyupkin من اكتشــاف البرمجيــة الخبيثة
التي اســتخدمها القراصنــة لتنفيذ هجمات 

موجهة علــى أجهزة صراف آلــي متعددة 
حول العالم. ومن خالل دس برمجية خبيثة 
واحــدة في أجهــزة الصــراف اآللي تمكن 
المهاجمــون مــن تفريــغ أجهــزة الصراف 
اآللي عن طريق التالعب المباشر، والسطو 
على الماليين من الدوالرات دون استخدام 

بطاقات االئتمان.

نائــب مدير  تحــدث ســيرغي نوفيكوف، 
الفريــق العالمــي للبحــث والتحليــل في 
«كاسبرســكي الب» قائــًال: «نعتقــد بأنــه 
للتخلص من المخاطر الناشئة عن اإلنترنت 
والتكنولوجيات الجديــدة، ال بد من توافر 
مجموعــة من العوامل، منها التكنولوجيات 
الشــاملة التي تتضمن تلــك الخاصة بالبنى 
التحتيــة المهمــة والقطاعــات ذات حجم 
المخاطر المرتفعــة، وتثقيف الجمهور من 
األفراد والشركات، وإنفاذ القانون والتعاون 
الدولــي. وفي حــال عدم إيــالء االهتمام 
الــالزم بمســألة األمــن اإللكترونــي، فإن 
تداعيــات ذلك لن تعرض أمــوال وبيانات 
وسمعة الشــركات إلى الخطر وحسب، بل 
ستشــجع أيضــاً علــى انتشــار  التهديدات 

اإللكترونية».
التي  تحليــالت «كاسبرســكي»  وتشــير 
أجريت فــي الربع األول مــن العام 2015 
حول تهديــدات تكنولوجيا المعلومات إلى 
أن %41 مــن المســتخدمين فــي الشــرق 
األوســط وتركيــا وافريقيــا قــد تعرضــوا 
لحوادث أمنية ذات صلة بالشبكات المحلية 
والوســائط المتعددة المتنقلة، وبأن 21% 

من المســتخدمين قد تعرضــوا كذلك إلى 
تهديدات ذات الصلة باإلنترنت.

وقــال محمد أمين حاســبيني، باحث أمني 
أول فريــق البحــث والتحليــل العالمــي ـ  
«كاسبرســكي الب» في الشــرق األوســط 
وتركيا وإفريقيا: «بالتحدث عن التهديدات 
ذات الصلة بالشــركات، أفادت الدراســات 
أن أكثــر من نصف الشــركات في المنطقة 
قــد تعرضت في العــام الســابق لهجمات 
الفيروســات والبرمجيــات الخبيثة األخرى 
والبريد المزعج وهجمات التصيد االحتيالي 
وثغــرات أمنيــة في البرامــج. وإلى جانب 
هذه التهديدات، يالحظ أن الشــركات أيضاً 
منشــغلة في تحصين شبكاتها من االختراق 
والهجمــات الموجهــة وهجمــات الحرمان 
مــن الخدمة الموزعــة  (DDOS) وفقدان 
البيانــات على األجهــزة المتنقلــة وتبادل 

الملفات وتسرب البيانات».

وقــدم رداد أيــوب، الشــريك في شــركة 
إرنســت ويونغ (EY)، عرضاً تقديميا أثناء 
المؤتمر، ســّلط من خالله الضوء على رؤية 
EY حــول واقــع واتجاهات مشــهد األمن 

اإللكتروني للشركات في المنطقة. 
وقــال أيــوب: «من الضــروري أن تقوم 
الشــركات بالتصدي لجرائم اإلنترنت التي، 
وكغيرها من التهديدات األخرى، قد تتسبب 
في اإلضرار بسمعة الشركة وإحداث خسائر 
مالية. وفي استطالع EY األخير حول جرائم 

اإلنترنت، الحظنا أن الشركات تحقق تقدماً 
بشــأن بناء قدرات األمن اإللكتروني، وهو 
إنجــاز جدير بالذكر. ولكــن معظم األفراد 
والشــركات الذين شملهم االستطالع أفادوا 
بــأن مؤسســاتهم تمتلك مســتوى معتدال 
مــن النضج المعرفي بشــأن أســس األمن 
اإللكترونــي، ممــا يعني أنه اليــزال هناك 

الكثير مما يجب القيام به». 
وأضــاف: «إن الخطوة األولــى الواجب 
القيام بها لكــي نتمكن من توفير إجراءات 
األمن اإللكتروني الصحيحة، تتمثل في بناء 
األسس الصحيحة لذلك. وفي ضوء الهجمات 
اإللكترونيــة األخيــرة التي القــت اهتماماً 
كبيراً، ليس لدى المؤسسات المبررات فيما 
يخص عدم قيامها بتطبيق أنظمة وإجراءات 

األمن اإللكتروني األساسية». 
وقدم ســيرغي لوزكين، باحث أمني أول 
فــي فريق البحــث والتحليــل العالمي في 
«كاسبرســكي الب»، عرضــاً تقديمياً حول 
التجســس  وحمالت  الموجهــة  الهجمــات 
اإللكتروني. وأشــار إلى أنه عندما تتعرض 
إلــى هجمــات  الشــركة  سلســلة توريــد 
اإلنترنــت  مرتزقــة  وتصبــح  إلكترونيــة، 
«سلعة»، ويظهر هناك المزيد من العصابات 
المتخصصة في الهجمات الخبيثة المتقدمة 
المســتمرة عبر اإلنترنــت (APT)، يتعين 
علــى الشــركة إيــالء اهتمام خاص بشــأن 
بياناتها واستمرارية أعمالها وحماية  حماية 
ســمعتها. وينبغي أن تتضمن استراتيجيات 
التخفيــف من وطأة التهديــدات المتقدمة 
مكونات مثل: السياســات األمنية والتعليم، 

وأمن الشبكات، وغيرها.

أعلنت شــركة «برايت ســتار» توســيع نطاق عملياتها 
بمجال توزيــع ملحقات األجهـــزة المحمولة في دول 
مجلس التعاون الخليجي، ورفـد تجار التجزئة ومزودي 
الخدمات الالســلكية فــي المنطقة بأحــدث ملحقات 
األجهزة المحمولة وحلول الطاقة والتجهيزات الصوتية 

وتقنيات الحماية. 
وأوضحت إيــال كوبوكو، العضــو المنتدب اإلقليمي 
لشــركة «برايت ســتار» في تركيا والشــرق األوســط 
وشــمال افريقيا، تميل دول مجلــس التعاون الخليجي 
إلــى اعتماد أنمــاط حياة قائمة علــى التواصل، وتتبوأ 
المنطقة مكانة رائــدة عالمياً من حيث اقتناء الهواتف 
الذكيــة وتوفيــر خدمات األجهزة المحمولة. ونســعى 
جاهديــن لالرتقــاء بخبــرات برايــت ســتار العالمية 
وشــراكاتها الراســخة وإمكاناتها المالية للمساهمة في 
دفع عجلة نمو قطــاع ملحقات األجهزة المحمولة في 

المنطقة. 

ومن خالل عملية التوسع هذه، ستتولى «برايت ستار» 
توزيــع منتجات أبــرز العالمات التجاريــة المتخصصة 
بصناعــة االلكترونيات االســتهالكية فــي العالم ومنها 
«بانج آند أولوفســن»، و«بومــكالود 360»، و«كادن»، 
و«كايسباور»، و«ســيلي»، و«كالتشارج»، و«آيبولت»، 
و«جبــرا»، و«جايــز»، و«كي»، و«ليكويبل»، و«ســتيل 
ســيريز». وتتجاوز القيمة التقديرية لمبيعات «برايت 
ســتار» الســنوية من ملحقات األجهزة المحمولة مليار 
دوالر أميركي، مما يضعها في مصاف كبريات الشركات 
العالميــة المختصة بهذا المجال، إضافــة إلى تصدرها 
المرتبة األولى عالمياً بمجال توزيع األجهزة الالسلكية، 

وتعتبــر أيضــاً مــن الشــركات الرائدة بمجــال تقديم 
الخدمات المتنوعة لقطاع االتصاالت الالسلكية.

وبّينــت كوبكــو، ال تقتصــر عملياتنــا علــى توزيــع 
المنتجــات فحســب، وإنمــا تتعداها إلى المســاعدة 
علــى تغييــر منظور بيــع الملحقات وتهيئــة العمالء 
لمواكبة التوسع المستمر في القطاع. ونتيجة االعتماد 
الكبير للمســتهلكين على الهواتــف الذكية في كل ما 
يفعلونه تقريباً، تبدو الحاجة ماسة إلى حماية األجهزة 
ومحتوياتهــا وضمان الحفاظ على قيمتها الســتبدالها 
مســتقبًال. كما يميل المستهلكون بشــكل متزايد إلى 
اقتنــاء الملحقات الذكية التي تثري تجربة اســتخدام 

األجهزة المحمولة. 

وتعتــزم «برايت ســتار» أيضاً توســيع نطــاق خدماتها 
المبتكرة والمصممة خصيصاً لعمالئها من تجار التجزئة 
والمشغلين والمصنعين في سوق الملحقات ضمن عدة 
مجاالت مثــل التدريب، وحضانة األعمــال، والترويج، 
والتحليــل، وإدارة المخزون لدى البائع، والتي تســاعد 
العمــالء على تقديــم أفضل تجربــة لملحقات األجهزة 

المحمولة للمستهلكين.

تقــّدم «برايــت ســتار»، التابعة لمجموعــة االتصاالت 
واإلعالم اليابانية «ســوفـت بانــك»، خدماتها ألكثر من 
200 مشــغل الســلكي و40 ألف تاجر تجزئة و15 ألف 

رائد أعمال. 
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يشــكل فندق فيدا، وهو مــن فئة الفنادق 
4 نجــوم، اتجاها متســارع النمو في قطاع 
الضيافة بدبي، خصوصــا انه ضمن الفنادق 
التــي تعرف بفنادق البوتيك، حيث  يتألف 
مــن 156 غرفــة ويقع في وســط المدينة 
بموقعــه المتميز القريب من اشــهر مواقع 
الجذب الســياحي بدبي، ومنهــا دبي مول 

وبرج خليفة.
ويقول ســتيفان فيارد المدير العام لفنادق 
ومنتجعــات فيــدا إن هناك خططــا لزيادة 
فنادق فيدا في اإلمــارات، وتم افتتاح اول 
فندق قبل عامين وهناك فندق آخر بســعة 

197 غرفة، مشــيرا الى ان هناك طلبا جيدا 
على هــذه النوعية من الفنادق وخاصة في 
مدينة عالمية مثل دبــي، التي باتت وجهة 

سياحية متكاملة.
واضــاف ان زوار الفنــدق يتوزعــون بيــن 
العائــالت الخليجية والســياح األفراد، لكن 
الغالبيــة من العائالت، الذيــن يجدون في 
الفندق كل الخدمات والمرافق والتسهيالت 
التي تلبي احتياجاتهم. واشــار الى ان هناك 
اسواقا جديدة  يتوقع ان يزيد اعداد السياح 
منها، مثل السوق الهندي وعدد من األسواق 
اآلسيوية.   دبي ـ البيان

شهدت اسطنبول خالل الفترة من 11 ابريل 
وحتــى 3 مايو نمواً كبيراً في أعداد ســياح 
الخليج الذين استقطبهم مهرجان اسطنبول 
الدولــي للتيوليب 2015، مســتفيدين من 
تقديم شركات  طيران عدة، ومنها الخطوط 
التركية، أســعاراً تنافسية وعروضاً ترويجية 
للزوار والمقيمين على الســواء للسفر إلى 

هذه الوجهة. 
واقيمــت الدورة العاشــرة مــن «مهرجان 
اســطنبول للتيوليب»، الــذي أطلق في عام 
2005 ألول مــرة تحت شــعار «اســطنبول 
تلتقي التيوليب»، بواســطة بلدية اسطنبول 

متروبوليتان، وإدارة المتنزهات والحدائق. 
وســوف تســتضيف حديقــة «إميرغــان» 
وحديقــة «جوزتبي 60 عامــاً» العديد من 
الفعاليــات. وازدهرت  أزهار التيوليب في 
حدائق وميادين ومتنزهات اســطنبول في 
إطار المهرجان، كمــا حققت المدينة رقماً 
قياسياً من خالل أكبر «سجادة تيوليب» من 
نوعهــا في العالم، واســتخدمت فيها  545 
ألف زهــرة تيوليب، في ميدان الســلطان 
دبي – البيان  أحمد.   

شــاركت هيئــة   الســياحة  فــي ســانت 
موريتــز السويســرية في ســوق الســفر 
العربي باعتباره منصة مهمة لجذب سياح 
الخليج الذين نمت أعدادهم بنسبة زادت 
على 19 % في العام الماضي  ما يعزز من 
موقعها  كوجهــة مثالية للعطالت العائلية   

للمسافرين من دول المنطقة.
وتجمــع ســانت موريتز بيــن التاريخ، 
الترف، األنشطة الرياضية ومجموعة كاملة 
من وســائل الترفيــه لتناســب العائالت، 
السياح أو عشــاق الرياضة الذين يبحثون 
عــن مكان لحجز عطالتهــم المقبلة. تضم 
المنطقة خمســة فنــادق فاخرة في جبال 
العــروض  وتقــدم  السويســرية  األلــب 

الرياضية اللينة مثــل التنزه حول البحيرة 
أو الرياضة مثل المشــي لمسافات طويلة 

والتسلق لجميع عشاق الرياضة.
يمكن للمصطافين االســتمتاع باأللعاب 
ركــوب  اإلبحــار،  التقليديــة،  الرياضيــة 
األمواج والخيل، لعب التنس أو االسترخاء 
بركوب قارب أوروبــي. عالوة على ذلك، 
تعتبر ســانت موريتز جنة العب الغولف 
إذ تحتــوي على أربعة مالعب غولف تقع 

في جبال األلب.
تعــد ســانت موريتــز بكســب قلوب 
ضيوفهــا مع مناظرهــا الطبيعية الخاطفة 
لألنفــاس، فســحة ال نهاية لهــا من بحيرة 
بالتو ودرجات الحــرارة الصيفية المثالية 
في الجبل لقضاء عطالت مليئة باألنشــطة 
في محيط مذهل. ال حاجة للمكيف خالل 

النــوم ألن الضيوف ينامون ونافذة الغرفة 
مفتوحة.

وتقول آريان إهرات، الرئيس التنفيذي 
لمنظمــة الســياحة ســانت موريتــز، إننا 
مســتعدون الســتقبال الــزوار مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجي خــالل فصلي 
الصيف والشــتاء. سجلت ســانت موريتز 
زيــادة ٪19 فــي عــدد الزوار مــن دول 
مجلس التعاون الخليجي عام 2014، ونحن 
حريصون على االستثمار في هذه المنطقة 
أكثر من ذلك لجذب المزيد من الزوار إلى 

سانت موريتز.
يعتبر ســوق الســفر العربي واحدا من 
المعــارض األكثــر أهمية لترويج ســانت 
موريتز في الشرق األوسط، ونحن سعداء 
بــأن نكــون حاضرين هــذا العــام جنب 

السياحة السويسرية. 
كجزء من جهودها التســويقية، ســوف 
تســتضيف منظمة السياحة سانت موريتز 
حدثاً حصرياً لتدعيم شــبكة العالقات مع 
أعضاء الرؤســاء التنفيذييــن للنوادي في 
اإلمارات العربية المتحدة األربعاء 6 مايو 

في فندق شانغريال.
اضافت آريان إهرات، ســيخلق الحدث 
قطــاع  منشــطاً  جديــدة،  عمــل  فــرص 
الترفيهية  المعارض التجاريــة والفعاليات 
في سانت موريتز، وســوف يعزز مكانتها 
كوجهة رائدة فــي العالم لقضاء العطالت 

في الصيف والشتاء.
 وتوفــر ســانت موريتــز هــذا الصيف  
وفاعليات متنوعــة فاخرة. أحدها  أحداثاً 
هو اللقاء البريطاني للسيارات الكالسيكية. 

هذا الموعد المحبــوب لجميع المعجبين 
البريطانيــة هو  الكالســيكية  بالســيارات 
احتفــال باألناقــة واألســلوب الراقي بين 
الجبال الجميلة المذهلة في إنجادين. كل 
شــهر يوليو، منذ عام 1994، ترحب سانت 
موريتز بنحو 150 سيارة قديمة، كالسيكية 
وأصحابها. يقــام في يوليو أيضاً «مهرجان 
الجاز في سانت موريتز». سيحضر النجوم 
الصاعدون في موسيقى الجاز السويسرية 
والدوليــة علــى خشــبة مســرح ســانت 
موريتز. وفي أواخر شــهر أعسطس، خالل 
فعالية أســياد الفن  تســلط األضواء على 
ســانت موريتز في العالــم الثقافي لمدة 
عشــرة أيام. ليس المهرجان مكاناً للعرض 
واألداء فقــط، بل موعد للفنــون الوطنية 

والدولية أيضاً.

اتفاقياتها  اإلمــارات»  «طيــران  جــددت 
العالمية للتســويق مع هيئات الســياحة 
فــي كل مــن جنــوب إفريقيــا وسيشــل 
وموريشــيوس بهدف االستفادة من شبكة 
رحالتها المتنامية في تعزيز حركة السياحة 
المتجهة إلى دول المحيط الهندي، خاصة 

جزر سيشيل وموريشــوس، باإلضافة إلى 
جنوب إفريقيا. 

وبموجــب اتفاقيات التعــاون التي تم 
تجديدها على هامش سوق السفر العربي 
2015 المقام حالياً في دبي ستنفذ طيران 
اإلمارات وهيئات السياحة الوطنية في كل 
من جنوب إفريقيا وسيشــل وموريشيوس 
مجموعة من األنشطة والبرامج التسويقية 
المشــتركة التي تركز على الترويج للدول 

الثالث في مختلف مناطق العالم. 

وقــع االتفاقيــات أورهــان عبــاس نائب 
رئيــس أول طيــران اإلمــارات للعمليات 
التجارية لمناطق أميركا الالتينية وجنوب 
ووســط إفريقيا مع كل من ثيوالني نزيما 
الرئيــس التنفيذي لمجلس الســياحة في 
الرئيس  نايكــن  جنوب إفريقيا وشــيرين 
التنفيذي لمجلس الســياحة في سيشــيل 
ود. كارل معتصمــي مدير هيئة تنشــيط 
الســياحة في موريشــوس وذلك بحضور 
آالن ســانت آنج وزير الســياحة والثقافة 

في سيشيل. 
وقال أورهان عبــاس، نعمل من خالل 
هــذه االتفاقيات على دعم وتعزيز جهود 
هيئات السياحة في الدول الثالث للترويج 
لها على المستوى العالمي وتعزيز مكانتها 
على خريطة العالم الســياحية، إلى جانب 
دعم نمو وتطور صناعة السياحة في هذه 

الدول وتعزيز الدفق السياحي إليها. 
وأضــاف، كلنــا ثقة بــأن شــراكتنا مع 
مجالــس الســياحة فــي كل مــن جنوب 
إفريقيا وسيشل وموريشيوس ستستقطب 
المســافرين مــن مختلــف أنحــاء العالم 
للتمتع بمــا تمتلكه كل مــن هذه الدول 
الثالث من مقومات وإمكانيات ســياحية 

متنوعة واكتشاف معالمها المتعددة. 

مــن جانبه، قــال ثيوالني نزيمــا الرئيس 
التنفيــذي لمجلس الســياحة في جنوب 
إفريقيــا الذي وقع االتفاقية بحضور وزير 
الســياحة فــي بــالده ديريــك هانيكوم، 
وجدنا في طيران اإلمارات شــريكا يتمتع 
بنفــس النهــج ولديه الرغبة فــي العمل 
معنا مــن أجل زيادة عدد الــزوار الذين 

يقصدون بالدنا. 
ومــن الرائع أن نتعــاون معا للوصول 
إلى أســواق تتمتع بإمكانيات هائلة غير 
مســتغلة بعد إلى جانب تحديد وتطبيق 
أفضــل االســتراتيجيات لتســويق جنوب 
إفريقيــا ووضعهــا فــي المكانــة الالئقة 
بهــا كوجهة ســياحية مفضلة، لذا يســرنا 
التعاون مع الشــركاء الذين يستطيعـون 

مســاعـدتنـا فـي الوصـول إلـى األسـواق 
الجديـدة. 

وقال شــيرين نايكن الرئيس التنفيذي 
لمجلس السياحة في سيشل، تعد العالقة 
بين مجلس الســياحة في سيشل وطيران 
اإلمــارات مثاًال متميزاً لشــراكات العمل 
الناجحة.. ونود أن نشكر طيران اإلمارات 
على دعمها الراســخ على مدى السنوات 
وكذلك علــى التزامها بتطوير عالقة عمل 
تواصــل التطــور وتنتقل من نجــاح إلى 

نجاح. 
من جانبه قال د. كارل معتصمي مدير 
هيئة تنشــيط الســياحة في موريشوس، 
يسرنا تجديد شراكتنا مع طيران اإلمارات 
التــي تعد العباً رئيســاً في اســتراتيجية 
موريشــوس لتعزيز نموها وتنويع بنيتها 
االقتصاديــة، حيث يعــد تلقي الدعم في 
هذا الشــأن من العب عالمي مثل طيران 
اإلمارات في غايــة األهمية لنا وكلنا ثقة 
بهذه الشراكة واستمرارية تمتع الطرفين 

بمزاياها. 
وتتضمن االتفاقيات المبرمة مع الدول 
الثالث أنشــطة تسويقية عالمية، بما فيها 
المشاركة في المعارض التجارية السياحية 
وتنظيــم الرحــالت التعريفيــة وتنظيــم 
الجديدة  المنتجــات  لتقديــم  فعاليــات 
وورش عمل وغيرها من األنشطة األخرى 
الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف مختلف 

األطراف ذات العالقة.



ثمــة تحد كبيــر يواجه مصنعي الســيارات 
عندما يريدون إنتاج ســيارة كوبيه رياضية 
وفاخرة أيضاً في اآلن نفســه، وما يبدو لنا 
كمستهلكين أموراً بديهية قد يكون بالنسبة 
لمن يصممون الســيارات ويطورونها تحدياً 
من نوعية الســهل الممتنع الذي استطاعت 
كاديــالك «اي تــي اس» ATS كوبيــه فك 
رمــوزه لتتفــوق فــي الخفــة، والرشــاقة، 
والتفاعــل، حيث تقــدم للســائقين تجربة 
قيــادة بالدفع الخلفي مدعومة بقوة محرك 
األســطوانات الست سعة 3.6 ليترات. ومن 
خالل هذا المزيج الرائع، تستفيد من بنيتها 
القويــة خفيفة الــوزن لتقــدم أداء مفعم 
بالحيوية والفعالية، مع نســبة رائدة ضمن 

فئتها في توزيع القوة-إلى-الوزن.

وتتميــز بحضورها القوي بمحاوره األمامية 
والخلفيــة األعرض من الســيدان، بشــكل 
يعــزز طولها الممتد وصفائــح الفوالذ التي 
تلتــف حول اإلطــارات. حيث تســير على 
قاعدة عجالت قياس 277.6 ســم هي ذاتها 
الموجــودة فــي طــراز الســيدان، ولكنها 
تتضمــن إضافات خاصــة بها فــي الهيكل، 
وتعتبر ســيارة اإلنتاج األولــى التي تحمل 
شعار كاديالك المطّور. وفي الداخل، تنتقل 
مقصورة طراز الســيدان المكّرســة لخدمة 
الســائق إلــى الكوبيــه، متضمنة لمســات 
مطــّرزة ويدوية، وإضافــات ومواد تضفي 
مظهــراً جمالياً، منهــا الجلــد، واأللمنيوم، 
وأليــاف الكربون، والخشــب، وهي جميعاً 

تهدف إلــى توفير ذلــك التواصل العاطفي 
لتجربة القيادة.

تعتبر عناصر اإلضــاءة الجريئة ميزة خاصة 
بكاديــالك، وتأتي ATS كوبيــه لتطّور هذا 
اإلرث مــن خالل تكنولوجيا الصمام الثنائي 
الباعــث للضوء LED المتوفــرة للمصابيح 

األماميــة، مــع نظــام اإلضــاءة األماميــة 
المتكيفة. وتتضمن جميع الطرازات مصابيح 
 LED أمامية كاشفة عالية الكثافة ومصابيح
عموديــة. وفي لمســة تضفــي المزيد من 
التكنولوجيــا المتطــورة والعملية بشــكل 
حصري في ATS، تتضمــن إضاءة خارجية 
لمقابض األبواب. وتحتوي جميع الطرازات 
علــى إضــاءة LED للمصابيــح الخلفيــة، 

والمصباح الخاص بالتوقف.

يأتــي نظام الصــوت الفاخر Bose بشــكل 
قياســي في جميع الطرازات مع تكنولوجيا 
إلغاء الضجيج النشطة، وهو يتضمن أدوات 
تعزيــز صــوت إلكترونيــة في الطــرازات 
المجّهــزة بنظام الصــوت المحيطي الفاخر 

المتوفر. وبشــكل حصــري في ATS كوبيه 
يمّيزها عن األنظمة األخرى التي تستخدمها 
شــركات تصنيع الســيارات، يبــرز األنبوب 
الخــاص بأصــوات المحرك المســّجلة التي 
تطلق داخل المقصــورة عبر نظام الصوت، 
ويقــوم نظام كاديالك بتعزيز أصوات القوة 
المحركــة فقط، بهــدف زيادة مســتويات 
 ATS تجربــة األداء المتميــزة التي تقدمها

كوبيــه. أمــا نظــام الصوت الــذي يتضمن 
12 مكّبــرا فيأتــي ضمــن مجموعــة األداء 
والمجموعــة الفاخرة. وهــو يتضمن نظام 
Bose Audio Pilot، الذي يقوم بالمراقبة 
المستمرة لألصوات المحيطة ويعّدل صوت 
الموســيقى ويعمل على برمجــة المحتوى 
لتحقيق أقصى المســتويات فــي ما يتعلق 

بالتجربة الصوتية.
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عندما تبحث عن ســيارة اقتصادية، تتســع 
روح  تصميمهــا  ويحمــل  ركاب،  لخمســة 
الحداثــة، ويحتــرم محركهــا البيئــة عبــر 
تخفيض اســتهالك الوقود، فقد تكون فورد 

إيكوسبورت 2015 هي ما تبحث عنه.
 فمــن خالل خطوطهــا البنيوية الجريئة 
المرهفة  المعاصــر ومقصورتهــا  وشــكلها 
تنعكــس مّيزاتها كســيارة رياضية متعّددة 
االســتعماالت، وتؤّمن إيكوسبورت مساحة 
فســيحة تّتسع لخمسة أشــخاص، ووضعية 
قيادة عالية ذات رؤية استثنائية، ومقصورة 

للتشــغيل الهــادئ، ومواد مختــارة بعناية 
ومتطابقة، وخصائص تصميم عصرّية. 

ذات  إيكوســبورت  فــورد  ســيارة  تبــدو 
الديناميكيــة الهوائية، مــن النظرة األولى، 

وكأنها جاهزة لالنقضاض عليك. إذ تجّســد 
الخطوط االنسيابّية والديناميكية والمرهفة 
االستعماالت  المتعّددة  الرياضية  للســيارة 
المدمجة خصائص التصميــم العالمية لدى 
فورد. فغطاء المحّرك العريض ينساب نحو 
الخطــوط البنيويــة المصقولــة للهيكل، ما 

يجّســد طاقة حركّية ديناميكية. كما تشّكل 
إلى  المسحوبة  العصرية  المصابيح األمامية 
الوراء إطاراً للشبكة األمامية العريضة شبه 
المنحرفة المثّبتة عالياً. وتنسحب الخطوط 
البنيوية للمصابيــح األمامية نحو الوراء، ما 
يســمح للهواء بالتدّفق من حولها ويحّســن 

الرياضية  للســيارة  الهوائيــة  الديناميكيــة 
المتعّددة االستعماالت. وفي الوقت نفسه، 
فإّن الخط الديناميكّي الذي يمتّد من غطاء 
المحــّرك نحــو العارضة A يضفــي مظهراً 
معاصــراً على الســيارة الرياضية المتعّددة 

االستعماالت الُمدنّية.

باالنتقال إلى الجهة الجانبية، فإّن عارضات 
B المعّتمــة توّحد النوافذ لنحظى بشــكل 
متكامــل أنيــق. أّمــا خــط حزام الســيارة 
المفعــم بالقّوة، الذي يتشــّكل من النوافذ 
وخطوط األبواب النافــرة، فهو يرتفع كّلما 
اقتربنا من الناحية الخلفية للسيارة، ما يعّزز 

حّس  الحركة الذي تتمّيز به السيارة.

أما فــي الناحيــة الخلفية، فتلتــّف النافذة 
الكبيرة نحو الجانبين، باإلضافة إلى مصابيح 
خلفيــة منحرفــة. ومن أجل إبقــاء الناحية 
الخلفيــة انســيابية، تــّم دمــج مقبض باب 
الصنــدوق بالمصباح الخلفي. ثمة زّر صغير 
أســود على مقبــض باب الصنــدوق يمكن 

استخدامه لفتح قفل الباب.
 كمــا أّن اإلطار االحتياطــي  مثّبت على 
باب الصندوق الخلفّي كداللة كالسيكية على 
االستعماالت  المتعددة  الرياضية  السيارات 
SUV، باإلضافة إلى أســباب عملّية. ويؤدي 
هــذا إلــى الحصول على حّيــز حمولة أكبر 
في الســيارة، ويســّهل علــى العمالء حمل 
األغــراض الثقيلــة لوضعها فــي الصندوق 

بسبب المصّد األكثر انخفاضاً.

 Z71 لطالما استخدمت شــفروليه اإلصدار
كرمز مميز خاص بهــا لطرز الدفع الرباعي 
أو أنظمة التعليق الخاصة بالطرقات الوعرة 
التــي تقدمهــا في طرزهــا «البيــك- أب» 
والرياضيــة متعــددة االســتعماالت كبيرة 
الحجــم، تمامــاً كما هو األمر بالنســبة إلى 

اإلصدار Z28 لنظام التعليق في كامارو.
 Z71 وفي العــام 1988، ظهــر أول إصدار
خاص في الجيل الجديد لطرز «البيك- أب» 
من شــفروليه، ومع تقديم شفروليه لجيلها 
الجديــد من الســيارات الرياضيــة متعددة 
االستعماالت في العام 2000، مّثل اإلصدار 

الخاص تاهــو Z71 نهايًة إلنتاج طرز الجيل 
الســابق. وتم تقديم إصدار Z71 في تاهو 
2001، وحافــظ اإلصــدار علــى مكانته في 
عمليــة اإلنتاج على مدى معظم الســنوات 
الخمســة عشــر الماضية. أما في ما يتعلق 
بالخصائــص المميــزة، فيضيــف اإلصــدار 
Z71 لوحــاً أمامياً منزلقــاً، وعجالت خاصة 
بالطرقات الوعرة مثبتة على إطارات قياس 
18 إنشــاً، وتصميماً مميزاً لشــبك التهوية، 
 «Z71» وألواحاً انســيابية متدفقة، وشــعار
دبي- البيان في الداخل والخارج.   

برزت مجموعة «فولكس واجن» بين كبرى 
الشــركات الفائزة في حفــل توزيع جوائز 
ابتكارات الســيارات، وحصلت على «جائزة 
شركة السيارات األكثر ابتكاراً لعام 2015»، 
فضًال عن الجائزة الخاصة «شركة السيارات 
األكثــر ابتكاراً على مــدى عقد». كما حقق 
مطورو مجموعــة «فولكس واجن» المركز 
األول فــي فئــات «الســيارات المتصلــة»، 
و«المحــركات  الســيارات»،  و«مفاهيــم 

التقليدية»، و«أنظمة السالمة».
ويجــري «مركز إدارة الســيارات» دراســة 
ســنوية خاصة بجوائز ابتكارات الســيارات 
بالتعاون مع شركة المراجعة واالستشارات 

«برايــس ووترهــاوس كوبــرز». وخلصت 
الدراســة إلى أن مجموعة «فولكس واجن» 
التي تتخذ من مدينة فولفســبورغ األلمانية 
مقــراً لها، تمتلك خبــرة تكنولوجية رفيعة 
المستوى ومجموعة واســعة من العالمات 
التجاريــة المبتكرة، تخولهــا الحصول على 
لقب شــركة الســيارات األكثر ابتــكاراً في 

العالم. 
ونجحت «فولكس واجن» خالل الســنوات 
العشــر الماضيــة في تطويــر 1251 ابتكاراً 
شــخصياً، تعتبر 212 منها األولى من نوعها 
فــي العالم. ويتجلى أبــرز هذه االبتكارات 
دبي ــ البيان في سيارة «إكس إل 1».   
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أعلــن البنــك اإلســالمي للتنميــة - ومقره 
جدة - أنه يعمــل مع ذراع للبنك الصناعي 
والتجاري الصيني للبحث عن فرص لألعمال 
في داللــة على اهتمــام الصيــن المتنامي 

بالتمويل اإلسالمي.
وســتتعاون المؤسســة اإلســالمية لتنميــة 
التابعة للبنك اإلســالمي  القطــاع الخــاص 
للتنميــة مع وحدة اإلجارة بالبنك الصناعي 
والتجاري الصيني أكبــر مصرف في الصين 

من حيث األصول.
ويهدف البنكان إلى تطوير أنشطة إسالمية 
في الدول األعضاء في المؤسســة اإلسالمية 

لتنميــة القطاع الخاص وعددهــا 52 دولة 
وتتضمن األنشــطة عقود اإلجارة المتوافقة 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وإدارة 
الســيولة. وقالت المؤسســة في بيان أمس 
إن الطرفين سيســعيان إلــى تقديم تمويل 

مجمع لمشروعات القطاع الخاص.
ويعيــش فــي الصيــن أكثر مــن 20 مليون 
مسلم لكن ال يوجد أي نشاط يذكر للتمويل 

اإلسالمي في البالد.
تعتبــر  الصينيــة  الشــركات  بعــض  لكــن 
التمويل اإلسالمي وسيلة لتوسعة تعامالتها 
واالســتثمار فــي األســواق ذات الغالبيــة 

المسلمة التي تشهد نموا سريعا مثل منطقة 
الخليج وجنوب شــرق آسيا واالستفادة من 
رؤوس األمــوال هنــاك. وقالت إيــه. في. 
آي. ســي كابيتال الصينية في ديســمبر إنها 
ستقدم المشــورة لحكومة نينجشيا هوي - 
وهــي منطقة في الصين تتمتع بحكم ذاتي 
وتقطنها غالبية مسلمة - فيما يتعلق بإصدار 
دولــي بقيمة تصــل إلى 1.5 مليــار دوالر 
ألدوات مثل السندات االسالمية (الصكوك) 
وســندات مقومة بالدوالر تصل مدتها إلى 
خمس سنوات.   دبي ـ رويترز

تســتضيف الهيئة العامــة للرقابة المالية 
المصريــة، في القاهرة، على مدى يومين، 
المتوسطية  للشــراكة  الســنوي  االجتماع 
لهيئــات أســواق المــال، والــذي يمثــل 
تجمعــاً لرؤســاء هيئــات الرقابــة علــى 
األســواق الماليــة لدول شــمال وجنوب 
البحر المتوســط، حيث تضم كًال من مصر 
باإلضافة  والمغــرب  وتونــس  والجزائــر 
إلى إســبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا 
وفرنسا وتركيا، وفقاً لهيئة الرقابة المالية.

وأوضــح رئيــس الهيئــة العامــة للرقابة 
المالية، شــريف ســامي، أن االجتماعات 

ســتعقد يومــي 20 و 21 مايــو الجــاري، 
حيث كان مقرراً لها منتصف شــهر مارس 
الماضــي، إال أنــه بعــد أن تــم تحديــد 
موعد القمة االقتصادية في شــرم الشيخ 
التوقيت، والنعقــاد االجتماع  نفــس  في 
الســنوي للجنة األسواق الواعدة والناشئة 
األســواق  لهيئــات  الدوليــة  بالمنظمــة 
الماليــة «األيوســكو» IOSCO بالقاهرة 
خالل شــهر أبريل، فقد تــم االتفاق على 
تأجيل اجتماعات الشراكة المتوسطية إلى 

األسبوع الثالث من شهر مايو. 
وأضــاف أنــه ســيتم تنــاول االختالفات 

التنظيميــة بيــن الــدول األعضــاء علــى 
مســتوى المحاور الثالثة للشــراكة وهي: 
الرقابــة على صناديق االســتثمار، وإتاحة 
المعلومــات الخاصــة باألســواق المالية، 
ومكافحة التالعب في األســواق. وســيتم 
كذلك عقد ورشــة عمل تتنــاول صناديق 
المؤشرات  العقاري وصناديق  االســتثمار 
مــع مقارنة نظمهــا في عدد مــن الدول 
القاهرة - دار اإلعالم العربية  األعضاء.  

أظهرت أحدث إحصاءات رسمية أصدرها 
المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين 
لدى البنوك العاملة بالدولة حافظت على 
معظم مكاســبها المســجلة خالل العامين 
الماضييــن وبلغت في نهايــة يناير 2015 
نحــو 143 مليــار درهم بارتفــاع في 13 
شــهراً بلغ مقــداره نحــو 27 مليار درهم 
وبنمو إجمالي بلغت نسبته 23.3 %. غير 
أنها على صعيد التطور الشــهري ســجلت 
انخفاضــا بلغ مقداره نحو 11 مليار درهم 

بنسبة 7.14 %.
وشــهدت ودائع غير المقيمين ارتفاعا 
ملحوظــا خالل العامين الماضيين بشــكل 
عام في مؤشر على تحسن مناخ االستثمار 
وتنوع قنواته وبلغت بنهاية ديســمبر عام 
2014 نحــو 154 مليــار درهم مقابل نحو 
116 مليار درهم بنهاية 2013 بنمو سنوي 
بلغ مقداره نحــو 38 مليار درهم وبلغت 
نســبته 32.8 % بعد أن اســتقرت بنهاية 
الربع الثالث من عام 2014 عند نحو 133 
مليار درهم مقابل نفس المســتوى تقريبا 
بنهاية الربع الثاني بنمو في 9 شــهور بلغ 
مقــداره 17 مليار درهم وبلغت نســبته 

.% 14.7
ووفقــا لإلحصــاءات فإن المؤسســات 
اســتحوذت علــى  التجاريــة والصناعيــة 
الحصــة األكبــر من ودائع غيــر المقيمين 
لدى البنوك العاملة بالدولة بنســبة بلغت 
نحــو 43.01 % مــن إجمالــي ودائع غير 
المقيميــن بالقطاع المصرفي حيث بلغت 
61.52 مليــار درهــم بنهايــة يناير 2015 
مقابل نســبة بلغــت نحــو 40.66 % من 
اإلجمالي حيث بلغــت 62.6 مليار درهم 
بنهاية عام 2014 مقابل نســبة بلغت نحو 
38.6 % حيــث بلغــت 51.3 مليار درهم 
بنهاية ســبتمبر 2014 مقابل 53.41 مليار 
درهــم بنهاية النصــف األول مــن العام 
نفسه بحصة بلغت حوالي 40.6% ومقابل 

45.27 مليــار درهم بحصة بلغت %39.1 
من اإلجمالي بنهاية الربع األول من العام 
ومقابــل 49.34 مليار درهم بنهاية 2013 
بحصة بلغت 42.55 % من إجمالي ودائع 

غير المقيمين بالقطاع المصرفي.

ووفقا لإلحصاءات فإن المؤسسات المالية 
استحوذت على 24.9 % من إجمالي ودائع 

غيــر المقيمين حيث بلغــت 35.53 مليار 
درهــم بنهايــة ينايــر 2015 مقابل 26.5 
% من اإلجمالي حيــث بلغت 40.8 مليار 
درهم بنهاية 2014 ومقابل 23.5 % بنهاية 
الربع الثالث من العام نفســه حيث بلغت 
31.2 مليــار درهــم مقابل حصــة بلغت 
26.57% رغم استقرارها تقريبا عند 35.3 
مليــار درهم بنهايــة النصــف األول من 
عــام 2014 ومقابــل 35.32 مليــار درهم 

بحصة بلغت 30.51% من اإلجمالي بنهاية 
الربع األول من العام ومقابل 35.83 مليار 
درهم بنهاية 2013 بحصة بلغت 30.9 %.

و أشارت اإلحصاءات إلى أن ودائع غير 
المقيمين األفراد وآخرين استحوذت على 
18.6 % مــن إجمالي ودائع غير المقيمين 
حيث بلغــت 26.58 مليــار درهم بنهاية 
ينايــر 2015 مقابل 17.4 % من اإلجمالي 
حيث بلغــت 26.75 مليــار درهم بنهاية 
2014 ومقابــل 19.6% تقريبــا بواقع نحو 
26 مليــار درهــم بنهاية ســبتمبر 2014 
مقابــل اســتحواذها علــى 19.13% مــن 
اإلجمالي حيث ارتفعت إلى 25.41 مليار 
درهم بنهاية النصف األول من عام 2014 
مقابــل 24.66 مليار درهــم بحصة بلغت 
21.3% من اإلجمالــي بنهاية الربع األول 
من العــام ومقابــل 23.56 مليــار درهم 
بنهاية 2013 بحصــة بلغت 20.39 % من 

اإلجمالي.

وأوضحت إحصــاءات المصرف المركزي 
العائــدة  المقيميــن  غيــر  ودائــع  أن 
لحكومات وهيئات دبلوماسية استحوذت 
علــى 13.52 % من إجمالــي ودائع غير 
المقيمين حيث بلغت 19.33 مليار درهم 
بنهايــة ينايــر 2015 مقابــل 15.5 % من 
اإلجمالي حيث بلغت 23.83 مليار درهم 
بنهاية 2014 ومقابل 18.3 % بنهاية الربع 
األول من عــام 2014 بواقع 24.31 مليار 
درهــم مقابل اســتحواذها على %13.67 
من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع 
المصرفي حيــث قفزت إلى 18.16 مليار 
درهم بنهاية النصف األول من عام 2014 
مقابــل 10.53 مليــارات درهــم بحصــة 
بلغــت 9.1% من اإلجمالــي بنهاية الربع 
األول مــن العام ومقابــل 7.23 مليارات 
درهم بنهاية 2013 بحصة بلغت %6.24 
من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع 

المصرفي.

أكد ســالم محمد هــالل المزروعي رئيس 
مجلس إدارة شــركة دلما للوساطة المالية، 
أن أسواق المال اإلماراتية أصبحت من أهم 
األســواق المالية في المنطقة، ودليل ذلك 
العدد الكبير للمســتثمرين، الذين يعملون 
في ســوقي أبوظبي ودبي الماليين، مؤكداً 
أن الفــرص االســتثمارية والعوائد الكبيرة 
المتوفــرة في األســواق الماليــة اإلماراتية 
ليس لهــا نظير على مســتوى المنطقة، بل 

وتعتبر من بين األعلى في العالم.
وأعلنــت شــركة دلما للوســاطة المالية 
عن إطالق منصة تداول إلكترونية جديدة، 
بالتعــاون مــع شــركة Trade net الرائدة 
فــي مجال برامج التــداول، وذلك في إطار 
ســعي الشــركة لمواكبة أحدث التطورات 
التكنولوجيــة فــي قطاع األســواق المالية 

المحلية والخليجية والعربية.
اإللكترونيــة  التــداول  منصــة  وتتميــز 
الجديدة التي أطلقتها الشركة بتوفير حلول 
تداول إلكترونية مبتكــرة لجميع متداولي 
األسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وذلك إلــى جانب كونها مــن أكثر منصات 
التــداول، التــي  تتميــز باألمان والســرعة 
والتحديث المســتمر لحظة بلحظة ألسعار 
األســهم في كل من سوق أبوظبي لألوراق 

المالية وسوق دبي المالي واألسواق المالية 
الخليجية والعربية األخرى.

وقال المزروعي «يأتي إطالق منصة التداول 
الجديــدة في إطار حرصنــا على تقديم كل 
التســهيالت لعمالئنا، الذيــن بات بإمكانهم 
الحصــول على مزيــد من الخدمــات، التي 
توفرها منصة التــداول، التي تعد األحدث 
في مجــال التكنولوجيا الخاصة باألســواق 

المالية على مستوى العالم».
التــداول  منصــة  توفيــر  إن  وأضــاف، 
الجديــدة يأتــي أيضاً انطالقاً مــن األهمية 
الكبيرة، التي توليها شــركة دلما للوســاطة 

المالية، لمواكبة أحدث التطورات المتعلقة 
بمنصــات التداول في األســواق المالية، ما 
ســيكون له انعكاســات إيجابية على عمل 
عمالئنا، خالل تنفيذ طلبات الشــراء والبيع 
بسرعة كبيرة ووفق بيئة آمنة ومريحة، من 
حيث سهولة التعامل مع الخدمة الجديدة.

من جانبه قال هشام عامر الرئيس التنفيذي 
لشــركة دلما للوساطة المالية  «لقد أتممنا 
جميــع االختبــارات التجريبيــة على منصة 
التداول الجديــدة قبل عملية اإلطالق التي 
أظهــرت نجاحــاً كبيــراً»، مشــيراً إلى «أن 
ســهولة االســتخدام والمعلومــات الدقيقة 

التي توفرها المنصة ستمنح عمالءنا القدرة 
على اتخــاذ القرار الســليم للتداول، حيث 
يمكنهــم تنفيــذ عمليــات البيع والشــراء 
وتعديل األوامر، كما يمكنهم مراقبة أسعار 
األســهم وبناء محفظة خاصة بهم بكل يسر 
وســهولة». وأكــد أن منصة التــداول تمثل 
خطــوة جديــدة من شــأنها  تعزيــز حزمة 
الخدمات التي يحصل عليها المســتثمرون، 
الذين يمتلكون حسابات تداول لدى شركة 
دلما للوســاطة المالية، قائــًال إننا على ثقة 
تامة بأن عمالءنا سيســتفيدون بشكل كبير 
من منصــة التداول، وذلك نظــراً لتوفيرها 
متابعة حية ومباشرة لحركة األسواق خالل 

الجلسة.
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تراجعــت الصــادرات الصينيــة علــى غير 
المتوقــع في أبريل منخفضــة 6.4 % على 
أساس ســنوي، بينما هبطت الواردات أكثر 
مــن المتوقــع بنســبة 16.2 % بمــا يعزز 
التوقعــات بــأن تســارع بكين إلــى اتخاذ 
المزيد من إجراءات التحفيز لتفادي حدوث 
تباطــؤ أكبر لالقتصاد. ويزيد األداء التجاري 
الضعيف من احتمــاالت نزول معدل النمو 
االقتصــادي في الربع الثاني عن 7 % للمرة 
األولى منــذ األزمة الماليــة العالمية وهو 
ما يؤجــج مخاوف المســؤولين من فقدان 
الوظائــف وارتفــاع مســتويات القــروض 

المتعثــرة. وخفض البنك المركزي أســعار 
الفائدة ونســبة االحتياطي اإللزامي للبنوك 
ثــالث مرات منــذ نوفمبر لدعــم االقتصاد 
وتوقــع معظــم المحلليــن أن يعمل على 
تيسير سياسته مجدداً على هذين الصعيدين 

في األشهر المقبلة. 
وكانــت الــواردات أضعف مــن الصادرات 
إذ أظهرت بيانــات أصدرتها اإلدارة العامة 
للجمــارك أمس نزولهــا 16.2 % في أبريل 
عن مستواها قبل عام وهو ما يسلط الضوء 
على الطلــب المحلي الضعيــف مع تباطؤ 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم. بكين ـ رويترز

أظهرت بيانات نشرت أمس، أن الصادرات 
األلمانيــة قفــزت في مارس للشــهر الثاني 
على التوالي، لكن الناتــج الصناعي تراجع، 
بما يبعث إشــارات متباينة عــن أداء أكبر 
اقتصــاد فــي أوروبا في نهايــة الربع األول 

من العام.
وأثارت هذه البيانــات حالة من الغموض، 
األول،  الربــع  فــي  االقتصــاد  أداء  بشــأن 
وجــاءت تلك البيانات بعــد أخرى صدرت 
الخميس، تظهر ارتفاع الطلب على الســلع 

المصنعة في ألمانيا 0.9% في مارس.
ومن المقرر نشــر بيانــات النمو عن الفترة 

مــن يناير إلى مارس يــوم األربعاء المقبل، 
ومــن المتوقع على نطاق واســع أن تظهر 
تباطؤ االقتصــاد، بعد أداء قــوي في نهاية 

2014، لكنه ال يزال متيناً.
وأظهــرت بيانــات مــن مكتــب اإلحصــاء 
االتحــادي أن الصــادرات المعدلــة ألخــذ 
العوامل الموســمية في الحســبان ارتفعت 
بنســبة 1.2% على أساس شهري في مارس، 

بينما زادت الواردات %2.4.
وكان خبراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز 
آراءهــم توقعوا زيادة الصــادرات %0.45 
برلين- رويترز واستقرار الواردات.  

1.62.75
أظهرت بيانات من شركة هاليفاكس للرهن 
العقاري أمس نمو أسعار المنازل البريطانية 
بوتيرة أســرع من المتوقع في أبريل بدعم 
من انخفاض أسعار فائدة القروض العقارية 
والنمو االقتصادي القوي. حيث زادت أسعار 
المنازل 1.6 % في أبريل عن مســتواها في 
مــارس مقابل توقعات بارتفاعها 0.4 % في 

استطالع لرويترز.
وقالت هاليفاكس إن األســعار ارتفعت 0.6 
% في مــارس مقارنة مع تقديــرات أولية 
بلغت 0.4 %.  لندن - رويترز

سجلت شركة تويوتا موتور كورب اليابانية 
للســيارات أرباحاً قياســية أمــس، بعد أن 
وصلت أرباح التشــغيل الســنوية للشــركة 
حتى نهايــة مارس الماضــي 2.75 تريليون 
ين مقارنة بـــ2.29 تريليون يــن في العام 

السابق.
وجــاء فــي بيــان للشــركة علــى موقعها 
اإللكترونــي أن «العناصــر الرئيســة التــي 
أســهمت في تحقيق هذه الزيادة، تتضمن 
تذبذب أسعار العملة بواقع 280 مليار ين، 
وجهود خفــض النفقات بواقــع 280 مليار 
طوكيو- د ب أ ين».  

 –

قادت األســهم البريطانية مؤشرات األسهم 
األوروبيــة صعودا في تعامالت أمس بعدما 
أظهــرت النتائــج األوليــة لالنتخابــات في 
بريطانيــا أن حزب المحافظين الذي ينتمي 
إليه رئيــس الوزراء ديفيــد كاميرون يتجه 
للفــوز بفتــرة والية جديــدة مدتها خمس 
ســنوات. بينمــا حققت األســهم األميركية 
في وول ســتريت ارتفاعا كبيــرا في بداية 
التعامــالت بعــد صــدور بيانــات إيجابية 
عــن الوظائــف األميركية في أبريل تشــير 
إلى تحســن االقتصاد بما قــد يبقي مجلس 
المركــزي  (البنــك  االتحــادي  االحتياطــي 
األميركي) في طريقه لرفع أســعار الفائدة 
هذا العام. ووجدت المعنويات في السوق 
دعما أيضا في عودة االســتقرار للســندات 
الحكوميــة األميركية واألوروبية بعد موجة 

هبوط شهدتها في اآلونة األخيرة.
وصعد المؤشــر يوروفرست 300 ألسهم 
كبــرى الشــركات األوروبيــة 2.1 % إلــى 
1578.68 نقطة وارتفع المؤشــر فايننشال 

تايمز 100 البريطاني أيضا بنفس النسبة.
بابكــوك  مجموعــة  أســهم  وقفــزت 
أســهم  زادت  بينمــا   % 11.6 البريطانيــة 

مجموعة لويدز المصرفية 7.5 %.
وكان مؤشر يوروفرســت 300 قد هبط 
6 % مــن أعلــى مســتوى له فــي 14 عاما 

ونصــف العام الذي ســجله فــي أبريل مع 
تعافي أســعار النفط. وارتفع مؤشــرا كاك 
40 الفرنســي وداكس األلماني 0.6 % عند 

الفتح.

وارتفعــت األســهم اليابانيــة فــي ختــام 
التعامالت متعافية من أدنى مستوياتها في 
شــهر مع توقف موجة هبوط في أســواق 

الســندات العالمية بينما قفز سهم نينتندو 
بعدمــا توقعت الشــركة أرباحــا قوية في 

سنتها المالية الحالية.
وزاد مؤشــر نيــكاي القياســي لألســهم 

اليابانيــة 0.5 % ليغلــق عنــد 19379.19 
نقطة ليتعافى من أدنى مستوى له في شهر 

والذي سجله في الجلسة السابقة.
وارتفع مؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.8 

% إلى 1587.76 نقطة في حين تقدم مؤشر 
 % 0.6 بنســبة   400 جيه.بي.اكس-نيــكاي 

ليغلق عند 14357.66 نقطة.
وقفز سهم نينتندو 7.2 % بعدما توقعت 
الشــركة ارتفــاع أرباحهــا التشــغيلية إلى 
المثليــن لتصــل إلى 50 مليار يــن (416.9 
مليــون دوالر) في الســنة المالية المنتهية 

في مارس 2016.

وصعد مؤشــر داو جونــز الصناعي 156.48 
نقطة توازي 0.87 % إلى 18080.54 نقطة. 
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 
16.39 نقطــة تعادل 0.78 % إلى 2104.39 
نقــاط. وارتفع المؤشــر ناســداك المجمع 
51.28 نقطة أو 1.04 % مســجال 4996.82 
نقطة.   وأغلقت االسهم االميركية مرتفعة 
في الجلسة السابقة بدعم من مكاسب قوية 
لقطــاع التكنولوجيــا وتراجــع العوائد في 
اسواق السندات العالمية. حيث أنهى مؤشر 
داو جونز الصناعي الجلســة مرتفعا 82.08 
نقطــة او ما يعادل 0.46 % الى 17924.06 
نقطــة في حين صعد مؤشــر ســتاندرد اند 
بورز500 االوسع نطاقا 7.85 نقاط أو 0.38 
% ليغلق عند 2088.00 نقطة. وأغلق مؤشر 
ناســداك المجمع الذي تغلب عليه اســهم 
التكنولوجيا مرتفعــا 25.90 نقطة أو 0.53 

% الي 4945.54 نقطة.













تســتمّر عطلة األفراد من الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا 13 ليلة 
كمعــّدل عــام لــكل رحلة وهــي أكثر من المعــّدل العــام العالمي، 
والمســافرون مــن الســعودية ومصر يخصصــون أعلــى الميزانيات 
للســفر لكل رحلة. وذكر المشــاركون في اســتفتاء صادر عن شركة 
فيــزا  أنه على المســتوى العالمي، يخصص المســافر 2,281 دوالرا 
أميركيا كمعّدل عام لإلنفاق للرحلة الواحدة، وينفق المســافرون من 
الســعودية، وهي واحدة من 25 بلدا شملتها الدراسة، 5,866 دوالرا 
أميركيــا في كل رحلة كمعّدل عام، يليهــم المصريون الذين ينفقون 

4,917 دوالرا أميركيا في الرحلة الواحدة. 

إعداد: بشار باغ - غرافيك: أسيل الخلييل
تتنامى ظاهرة االرتباط باإلنرتنت بني رشيحة الشباب من خالل 
الهواتف الذكية، حيث يتوقع أن يرسم قطاع الطريان يف الرشق 

األوسط آفاق قطاع السفر اإللكرتوين متعدد الرشائح، وتشري التوقعات 
إىل أن تسجل الحجوزات اإللكرتونية، سواء يف الفنادق أو رشكات 

الطريان منواً متواصالً خالل الفرتة املقبلة.

املصدر : تقرير «نظرة عىل قطاع السفر اإللكرتوين يف الرشق األوسط» من رشكة أماديوس

35
مليار دوالر القيمة املتوقعة لسوق السفر اإللكرتوين يف 

املنطقة خالل األعوام الثالثة املقبلة مقارنة مع 18 مليار 
دوالر حالياً.

% 35
النسبة املتوقعة للحجوزات اإللكرتونية 

من إجاميل حجوزات السفر يف 
منطقة الرشق األوسط 

بحلول 2018 مقارنة 
مع 25 % يف 2014.

71.8
مليار دوالر إجاميل حجم سوق السفر 
يف الرشق األوسط خالل العام املايض 

منها 18 ملياراً حجم سوق السفر 
اإللكرتوين.

 3
مرات تضاعفت الحجوزات اإللكرتونية يف اإلمارات 

خالل خمسة أعوام نتيجة رغبة أفراد يف املجتمع 
يتمتعون بدخل جيد بالسفر حوايل أربع مرات 

يف العام.

% 42
نسبة الحجوزات اإللكرتونية 

املتوقعة من إجاميل حجوزات السفر 
يف سوق اإلمارات خالل األعوام 

الثالثة املقبلة.

من املتوقع أن تصل نسبة 
الحجوزات اإلجاملية القادمة

من مواقع إلكرتونية تزّود خدمة الحجوزات 
بشكل مبارش إىل 51 % من إجاميل نسبة 

العوائد اإللكرتونية، فيام تبلغ نسبة 
الحجوزات عىل األجهزة املحمولة 17 %، و

32 % للحجوزات عرب وكاالت السفر 
اإللكرتونية. % 59

من العائدات اإللكرتونية تستحوذ 
عليها مواقع األنرتنت الخاصة برشكات 

الطريان التقليدية، وهذا الرقم ميثل 
ارتفاعاً من 23 % إىل 33 % خالل 
األعوام الثالثة املقبلة، لكن يُتوقع 

لرشكات الطريان منخفضة التكلفة أن 
ترتفع هذه النسبة لديها من 70 % 

إىل 80 % بحلول العام 2018.

% 21
حصة الفنادق من العوائد 

اإللكرتونية عرب مواقعها، يف 
حني ستولّد 75 % من عائداتها 
اإللكرتونية عن طريق وكاالت 

السفر اإللكرتونية.

 19
مليار دوالر قيمة 

الحجوزات اإللكرتونية يف 
الفنادق خالل العام 

املايض.

 48.9
مليار دوالر قيمة 

الحجوزات اإللكرتونية 
لرشكات الطريان يف 2014.

ابحثاملوضوع حجوزات سفر

15

الســفر  قطــاع  يشــهد 
اإللكتروني تنافساً شديداً بين 
الشركات الوسيطة والمزودة 
كما  للخدمات،  مباشر  بشكل 
التقليدية  الشــركات  تتبنــى 
الســفر  برحالت  المتخصصة 
بشــكل  اإللكتروني  النموذج 
توجهــات  وإن  متزايــد. 
تؤثر  والمســتهلكين  العمالء 
بشــكل ملحــوظ فــي هذه 
البيئة التنافســية، وهو األمر 
الــذي يزيد مــن أهمية دور 
التكنولوجيــة  الشــركات 
ومحــركات  المتخصصــة 
البحث، ويتعيــن على قطاع 
الســفر أن يتحضــر لتنامــي 
وتعكــس  الظاهــرة.  هــذه 
المعروضة  منتجاتنــا  معظم 
خالل معرض ســوق الســفر 
التزامنا  العــام  العربي هــذا 
توجهــات  مــع  بالتعامــل 
السوق في المستقبل. ونحن 
الســفر  قطاع  ندعم  عندمــا 
اإللكترونــي عبر تنمية الثقة 
المريحة  المنتجــات  وتوفير 
وتطوير  العالقــات  وتعزيــز 
والدفعات  التسويق  عمليات 
نكون  فعالة،  منصــات  وبناء 
بذلــك قد مكّنــا عمالءنا من 
خدمة األجيــال الجديدة من 

المسافرين.
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