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تمنح األسهم الخليجية فرصة 

 

�ستاندارد  وكالة  عن  �سدر  تقرير  اأع��رب 
ب�ساأن  ال��ت��ف��اوؤل  ع��ن  العاملية  ب���ورز  ان��د 
التنوع  بفعل  الإم��ارات،  يف  البنوك  قطاع 
القت�سادي وثروة البالد. و�سنفت الوكالة 
اخلام�سة  الفئة  يف  البنوك  قطاع  العاملية 
ت�سنيف  وهو  للمخاطر،  مقيا�سها  ح�سب 
واحد  من  يبداأ  ال��ذي  املوؤ�رش  منت�سف  يف 
انخف�ض  وك��ل��م��ا  ع�����رشة،  ع��ن��د  وي��ن��ت��ه��ي 
�سحيح.  والعك�ض  املخاطر  قلت  الت�سنيف 
»تقدير  بعنوان  ال�سادر  التقرير  واأرج���ع 
الإمارات  الدول:  يف  البنوك  قطاع  خماطر 

بالقطاع  الوكالة  تفاوؤل  املتحدة«،  العربية 
منها  عوامل  اىل  الإم���ارات  يف  امل�رشيف 
وارتفاع  اخلا�ض  القطاع  ديون  انخفا�ض 
اىل  التقرير  اأ�سار  كما  الدخول.  م�ستويات 
التي  والتح�سينات  العام  التنظيمي  الإطار 

اأدخلت عليه يف ال�سنوات القليلة املا�سية.
مبراكز  تتمتع  الإم��ارات  اإن  التقرير  وقال 
واخلارجي.  امل��ايل  امل�ستويني  على  قوية 
من  الفرد  ن�سيب  يكون  اأن  التقرير  وق��در 
دولر   36500 املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل 
تعافيًا  وتوقع  اجل��اري.  العام  يف  �سنويًا 
يف  للنفط  العاملية  الأ�سعار  يف  حم���دوداً 
له  �سيكون  مما  املقبلة،  القليلة  ال�سنوات 

انعكا�ض اإيجابي على اقت�ساد الإمارات.

األ��ن  ب��ول  ميولها  ف�ساء  �رشكة  تعتزم 
اأن  مايكرو�سوفت  �رشكة  موؤ�س�سي  اأح��د 
واأقطاب  الف�ساء  �رشكات  مع  تتناف�ض 
�سناعية  اأق��م��ار  ب��اإط��الق  ال�سناعة 
العامل. يف  طائرة  اأك��ر  من  امل��دار  اإىل 
�رشكة  منحت  املا�سي  الأ�سبوع  ويف 
من  وح��دة  وهي  �سي�ستمز  �سرتاتولن�ض 
ميلكها  التي  اإيرو�سبي�ض  فولكان  �رشكة 
ال�سحفيني  من  �سغرية  جمموعة  األ��ن 
اأو�سكت  التي  الطائرة  على  اأوىل  نظرة 
ع��ل��ى الك��ت��م��ال.وت��ب��ل��غ امل�����س��اف��ة بني 
الطائرة  و�ستكون  مرتا   117 اجلناحني 
من  اأك���ر  حم��رك��ات  ب�ست  تعمل  ال��ت��ي 
التي  اإت�ض4-  هريكيوليز  ال��ط��ائ��رة 
والتي   1947 عام  هيوز  هاورد  بناها 
جو�ض"  "�سرو�ض  با�سم  تعرف  كانت 
وهي  اأن225-  اأن��ط��ون��وف  وال��ط��ائ��رة 
ال�سوفيتية  للحقبة  ترجع  �سحن  طائرة 
ف�سائية  مركبة  لنقل  الأ�سل  يف  بنيت 
حاليا.ويتزامن  العامل  يف  الأك��ر  وهي 
اأع��م��ال جديدة  األ���ن م��ع م��وج��ة  حت��رك 
و�سور  النرتنت  خدمات  لبيع  تخطط 

وغريها  املناخية  والبيانات  الأر����ض 
الأقمار  مئات  من  تتاألف  �سبكات  من 
ال�سناعية يف مدار على ارتفاع منخف�ض 
روؤي��ت��ه خمتلفة عن  الأر���ض.ل��ك��ن  ح��ول 
اإيلون  ميلكها  التي  اإك�ض  �سبي�ض  �رشكة 
ما�سك اأو �رشكة بلو اأوريجن التي ميلكها 
جيف بيزو�ض اأو فريجن جالكتيك التي 
من  وغريها  بران�سون  ريت�سارد  ميلكها 
ال�رشكات التي حتاول بناء طرق جتارية 
�رشيعة للف�ساء.ويهدف ما�سك اإىل اإطالق 
رحالت للمريخ بينما يريد بيزو�ض تطوير 
وميكن  التكاليف  منخف�سة  �سواريخ 
اإعادة ا�ستخدامها بهدف نقل ال�سناعات 
خارج  الطاقة  على  تعتمد  التي  الثقيلة 
برون�سون  يركز  بينما  الأر����ض  كوكب 
على ال�سياحة وعلى تد�سني طائرة اأ�سغر 
ت�ساك  ال�سناعية.وقال  الأقمار  لإطالق 
بيمز الذي ي�رشف على م�ساريع بول األن 
على  القدرة  هي  األن  نهج  من  امليزة  اإن 
بنقل  ي�سمح  الطائرة يف و�سع  تكون  اأن 
للمدارات  مبا�رشة  ال�سناعية  الأق��م��ار 
ودون  ب�رشعة  بذلك  والقيام  امل��ح��ددة 
تاأخري  اأي  اأو  بالإطالق  تتعلق  م�ساكل 

ب�سبب الطق�ض.

ذكرت وزارة الزراعة الإيرانية اأن اإيران 
من  القمح  من  طن  مليون   4.2 ا�سرتت 
املزارعني املحليني باأ�سعار مدعمة يف 
 20 نحو  بزيادة  وذلك  احلايل  املو�سم 
العام  املقابلة من  الفرتة  املئة عن  يف 

املا�سي.

الإ�سالمية  اجلمهورية  وكالة  ونقلت 
بلغت  قوله  للوزارة  بيان  عن  لالأنباء 
مو�سم  ب��داي��ة  منذ  القمح  م�سرتيات 
 4213000 يونيو   20 حتى  احل�ساد 
املئة  يف   20 زي����ادة  يعني  م��ا  ط��ن 

مقارنة بالعام املا�سي.

    
ا�ست�سافت �سلطة دبي للخدمات      
ال�سنوية  التوا�سل  جل�سة  امل��ال��ي��ة، 
ملناق�سة  وذل��ك  املالية،  الرقابة  ح��ول 
الرئي�سة.  التنظيمية  والأم��ور  الأول��وي��ات 
�سلطة  من  خمتلفني  متحدثني  احل��دث  جمع 
�سبكة  جمموعة  وم��ن  املالية  للخدمات  دب��ي 
مركز  و�سلطة   )CONG( المتثال  م�سوؤويل 
دبي  ملركز  التاأمني  ورابطة  العاملي  امل��ايل  دبي 
م�سارك   200 من  اأك��ر  ح�رش  كما  العاملي،  امل��ايل 
دبي  مركز  يف  وعاملة  مرخ�سة  �رشكة   418 ميثلون 
املايل العاملي. وافتتح اإيان جون�ستون، الرئي�ض التنفيذي 
فيها  قدم  بكلمة  اجلل�سة  املالية،  للخدمات  دبي  �سلطة  لدى 
التنظيمية  والأولويات  ال�سرتاتيجية  املوا�سيع  حول  ا  عر�سً
التي  احلالية  التحديات  وبع�ض  املالية  للخدمات  دبي  ل�سلطة 
اأو�سحت  كما  التنظيمية.  واجلهات  املالية  املوؤ�س�سات  تواجهها 
�سلطة دبي للخدمات املالية اأن اإحدى اأولوياتها اجلديدة ت�سمل فهمًا 
)فينتيك(،  املالية  التكنولوجيا  التي تطرحها  والفر�ض  للمخاطر  اأف�سل 
حيث تهدف ال�سلطة اإىل تطوير ا�ستجابة تنظيمية منا�سبة حتقق التوازن 

بني احلاجة اإىل حماية امل�ستثمرين دون عرقلة البتكار. وقد وفر احلدث 
فر�سة لل�سلطة لتعر�ض معلومات م�ستحدثة حول جداول اأعمالها احلالية 
واملقبلة فيما يتعلق ب�سيا�ساتها امل�ستقبلية وتوجهات اإجراءات الإنفاذ يف 
الروات  اإدارة  قطاعات  يف  والق�سايا  احلالية  واملخاطر  الأخرية  الآونة 

والو�ساطة والأعمال امل�رشفية والتاأمني.
اخلا�سع  املجتمع  يوا�سل  جون�ستون:  اإي��ان  قال  الفتتاحية  كلمته  يف 
للتنظيم املايل من قبلنا حتقيق النمو، فنحن ما زلنا ن�سهد زيادة يف عمق 
وتعقيد الأن�سطة التي يقوم بها هذا املجتمع يف اأو من مركز دبي املايل 
العاملي، وبالتايل فاإننا نوا�سل جهودنا يف تعزيز الرتباط مع املجتمع، 
ا من توا�سلنا مع هذا املجتمع،  ونرى يف جل�سة التوا�سل هذه جزًءا هامًّ
وب�سكل خا�ض مع م�سوؤويل المتثال وم�سوؤويل الإبالغ عن غ�سل الأموال، 
الذين ي�سطلعون بدور رئي�ض يف �سمان التزام املوؤ�س�سات املالية بالقواعد 
التنظيمية. وقال بريان �ستريوالت، املدير العام لق�سم الرقابة لدى �سلطة 
واإدارة  املالية  اجلرائم  على  الرتكيز  نوا�سل  اإننا  املالية:  للخدمات  دبي 
املخاطر التجارية، ويف حني توا�سل املوؤ�س�سات املالية زيادة ميزانياتها 
اإن  العمومية، فاإننا �سوف نركز على خماطر التحوط املالية ذات ال�سلة. 

هذه املجالت تاأتي على راأ�ض اأولوياتنا التنظيمية خالل العام 2016.
وقد ا�ستهدف احلدث يف املقام الأول املجتمع املنظم من قبل �سلطة دبي 
للخدمات املالية وم�سوؤويل المتثال وم�سوؤويل الإبالغ عن غ�سل الأموال 

لدى ال�رشكات املرخ�سة والأعمال واملهن غري املالية املحددة.

توقع حمللون اأن ت�سهد اأغلب اأ�سواق اخلليج اأداًء اإيجابيًا خالل جل�سة 
ببقاء  وتوقعات  العاملية  والأ�سهم  النفط  تعايف  ظل  يف  الثالثاء 
بريطانيا بالحتاد الأوربي. و�سعدت اأ�سعار خام برنت اأم�ض بن�سبة 
%2.9اإىل  ناميك�ض  الأمريكي  اخلام  ارتفع  كما  50.65دولر،  اإىل 
الثنني  تداولت  خالل  العاملية  الأ�سهم  وارتفعت  دولر.   49.37
باأن  التوقعات  الأ�سبوع  مطلع  ال��راأي  ا�ستطالعات  ع��ززت  اأن  بعد 
مهند  قال  الأوروب��ي.  بالحتاد  البقاء  ل�سالح  الريطانيون  ي�سوت 
عريقات، املحلل مب�ساكن كابيتال ل�"مبا�رش": تعايف النفط وو�سوله 
مل�ستويات مقبولة فنيًا و�سعود البور�سات العاملية �سيدفع الأ�سهم 
الظفريي،  الثالثاء. وقال من�سور  اخلليجية مل�سار �ساعد يف جل�سة 
حالة  يقلل  اأن  �ساأنه  من  الريطاين  ال�ستفتاء  حيال  الراء  تغري  اإن 
بالأ�سهم  الداخلة  ال�سيولة  زيادة  متوقعا  املنطقة،  باأ�سواق  احلذر 
الأوربي.  بالحتاد  بريطانيا  ببقاء  املوؤيدة  ال�ستطالعات  تلك  بعد 
الفدرايل  الحتياطي  جمل�ض  رئي�سة  �سهادة  اإن  الظفريي  واأ�ساف 
يومي  وا�سنطن  العا�سمة  يف  والنواب  ال�سيوخ  جمل�سي  جلان  اأمام 
بعد  خ�سو�سا  الأ�سهم  على  تاأثري  له  يكون  لن  والربعاء  الثالثاء 
معدلت  حول  املحدثة  التوقعات  باإ�سدار  الأمريكي  املركزي  قيام 

القت�ساد والفائدة عقب اجتماع ال�سيا�سة ال�سبوع املا�سي.

مزارع رياح لتوليد الطاقة في كوبا

رياح  مزرعتي  التاريخية  جيبارا  بلدة  حتت�سن 
النظر  بعيد  حكومي  ب��رن��ام��ج  م��ن  ج��زء  هما 
البالد  اعتماد  وتقليل  امل�ستدامة  الطاقة  لتنمية 
اأول  امل�ستورد.وافتتحت  الأحفوري  الوقود  على 
يف  الإ�سبانية،  »غامي�سا«  �رشكة  بنتها  مرزعة، 
 850 �سعة  رياح  توربينات  ب�ستة   2008 عام 
5.1 ميغاواط. �سعة مركبة  اإجمايل  اأو  كيلووات 
قبل  من  املولدة  الطاقة  ميغاواط  كل  وي�ساوي 
يكفي  اأخرى  بعبارة  اأو  �سيارات  حمركات   10
كاملة. ل�ساعة  منزل   330 لإنارة  ميغاواط  كل 
اململوكة  املزرعة  ممثل  غوميز  رولن��دو  وق��ال 

1 »ان توربينات  للدولة خالل جولة يف جيبارا 
بحثا  اآليا  مراوحها  تدور  ال�رشعة  متغرية  رياح 
الكهرباء«. من  املزيد  لتوليد  الرياح  كثافة  عن 
ب�ستة  تقريبا   2010 عام   2 جيبارا  وافتتحت 
توربينات اأخرى خا�سة بال�رشعة الثابتة. وقال 
اأن  ميكن  ال�ستة  التوربينات  »ه��ذه  اإن:  غوميز 
ت�ستمر نحو 20 عاما وت�سل �سعة كل واحدة اإىل 
ميغاواط،   4.5 �سعة  باإجمايل  كيلوواط،   750
اإجمايل  ي�سل   1 جيبارا:  توربينات  وباإ�سافة 
ميغاواط«.وتتدفق   9.6 اإىل  املركبة  قدرتهما 
مبا�رشة  التوربينات  قبل  من  املولدة  الكهرباء 
فاإن  لغويز،  ووفقا  الكوبية.  الوطنية  ال�سبكة  اإىل 
 122.076 باإجمايل  �ساهمتا  الرياح  مزرعتي 

ويوفر  ت�سغيلهما.  بدء  منذ  ال�ساعة  يف  ميغاواط 
ما  البرتول  من  طنا  و630  األفًا   29 الرقم  هذا 
األف   96 نحو  انبعاث  ع��دم  املقابل  يف  يعني 
الهواء.وقال  اإىل  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  من  طن 
النوع  الرئي�سة لهذا  غوميز: »هذه هي امل�ساهمة 
من الطاقة«، م�سيفا »اإننا قمنا بجمع النتائج يف 
التجريبية  الرياح  مزارع  يف  املا�سية  ال�سنوات 
منطقة  لكل  جدوى  الأكر  التكنولوجيا  لتحديد 
اأي�سا  �ستدعم  الإح�ساءات  اإن  كوبا«.وقال:  يف 
القرارات ب�ساأن مكان وكيفية توزيع ال�ستثمارات 

الأجنبية.
يف  ال��ري��اح  م��زارع  من  املزيد  اإن�ساء  يتم  وق��د 
ويف  كوبا.  يف  رياحية  املناطق  اأك��ر  جيبارا 

يف  رياح  مزرعة  اأكر  كوبا  تبني  نف�سه،  الوقت 
تونا�ض  ل  مقاطعة  يف   ،1 ه��ريادورا  تاريخها، 

�رشقي البالد.
 1.5 ب�سعة  توربينًا   34 املن�ساأة  و�ستحوي 
ال�سينية  غولدويند  �رشكة  اإنتاج  من  ميغاواط 
يبداأ  اأن  املتوقع  ميغاواط.ومن   51 باإجمايل 
ت�سغيل هريادورا 1 يف بداية عام 2018، لت�سهم 
بواحد باملئة من اإجمايل انتاج الطاقة يف البالد 
وتوفري 40 األف طن من الوقود الأحفوري.ويعد 
مزرعة   12 لبناء  اأكر  خطة  من  جزءاً  امل�رشوع 
وال�رشقي  الو�سط  اجلزء  طول  على  اأخ��رى  رياح 
اإىل  ي�سل  ما  لتوليد  للجزيرة  ال�سمايل  لل�ساحل 

633 ميغاواط من الطاقة.

وكاالت- متابعة

»سي اتش تو ام« في بناء  دور رئيسي لـ
تيراس برج العرب

الفاخرة  العاملية  الفنادق  �رشكة  جمريا،  جمموعة  افتتحت 
العرب«،  برج  »تريا�ض  جزيرة  القاب�سة،  دبي  يف  والع�سو 
يف  نوعها  من  فريدة  ترفيهية  ا�سطناعية  جزيرة  اأول  وهي 
العامل، حيث تعاقدت جمموعة جمريا مع �رشكة �سي ات�ض تو 
املوقع،  خارج  والبناء  البحرية  الأعمال  يف  املتخ�س�سة  ام 
كمهند�ض لت�سليم »التريا�ض« الذي يعد �رشحًا �سياحيًا فريداً 
 100 وبعمق  مربع  مرت   10000 اإىل  ت�سل  اأفقية  مب�ساحة 

مرت داخل مياه اخلليج العربي.
ات�ض تو  البحري من �رشكة �سي  وقدم خراء املجال 

واإجراء  البحرية،  والنمذجة  الهند�سية،  امل�سورة  ام 
قيا�سات  وتن�سيق  البيئي  الأث��ر  تقييم  عمليات 

الأعماق لفهم عمق املياه يف املوقع.
كما ا�ستعر�ض فريق �سي ات�ض تو ام اأي�سا خدمات 
الإ�رشاف على الت�ساميم الهيكلية واملعمارية، 

واأعمال  الكهربائية وامليكانيكية،  والهند�سة 
�رشكة  قبل  من  اإن�ساوؤها  مت  التي  ال�سباكة 
»اأدماري�ض«،  وهي  متخ�س�سة  فنلندية 

اإ�سافة اإىل توفري خدمات الإ�رشاف على 
موقع البناء.

�سي  �رشكة  من  امل�رشوع  مدير  وقال 
هذا  �سمح  اميت:  كولني  ام،  تو  ات�ض 

ام  تو  ات�ض  �سي  ل�رشكة  امل�رشوع 
العمل  يف  تاريخها  على  ب��ن��اًء 

�سنة   60 منّذ  دبي  يف  البحري 
ب���اأن ت��ك��ون ج����زءاً م��ن بناء 
البحري  والت�سميم  الفنادق 

العامل  يف  نوعه  من  الأول 
العرب هو  اأن برج  م�سيفًا 
اأك��ر امل��ب��اين �سهرة  م��ن 

العامل. وان »تريا�ض  يف 
ب�����رج ال����ع����رب« ه��و 
جت�ّسد  نوعية  اإ�سافة 

ري�������ادة دب�����ي يف 
ف�ساًل  ال�سياحة 
ع���ن ال��ه��ن��د���س��ة 

املبتكرة.
�سي  وق��ام��ت 
ات�����ض ت��و ام 

ب��ع��م��ل��ي��ة 
ل  حل�سو ا
ع�����ل�����ى 

ك���اف���ة 

املوافقات الالزمة للم�رشوع من خمتلف ال�سلطات يف دبي.
بناء  لتفقد  فنلندا  اإىل  متكررة  زي��ارات  الفريق  اأج��رى  كما 
املن�سة التي و�سل وزنها 5000 طن، ثم مت نقلها على منت 
�سفينة اإىل دبي ل�سمان احلد الأدنى من الأعمال الإن�سائية يف 

املوقع وتقليل التاأثري ال�سلبي على احلياة البحرية املحلية.
عذبة  مياه  ذات  �سباحة  بركة  اأي�سًا  الت�سميم  ويت�سمن 
�سباحة ذات مياه ماحلة  مربعًا، وبركة  612 مرتاً  مب�ساحة 
مب�ساحة 828 مرتاً مربعًا، و10 ماليني من بالط املوزاييك 
الرمال  من  طن   1000 اإىل  اإ�سافة  ال�سباحة،  حلمامات 

البي�ساء مت ا�ستخدامها لإن�ساء ال�ساطئ.
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