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حركة االسهم أوباما يتمسك بتعهده بشان االتفاقيات 
التجارية مع بريطانيا

روسيا قلقة من تقلبات أسعار السلع 

تراجع مبيعات المنازل الجديدة 
بالواليات المتحدة خالل مايو

النقد الدولي يطالب بتحول سلس بعد 
انفصال بريطانيا عن االتحاد األوربي

K500 فور( اإلماراتية تطلق هاتف( 
مضاد للتجسس

ارتفاعات جماعية لألسهم 
األمريكية في بداية التعامالت

  
ب��اراك  الرئي�س  ان  الأبي�س،  البيت  اأعلن 
تاأتي بريطانيا  اأوباما يتم�سك بتعهده بان 
الأم��ر  يتعلق  عندما  ال�سف  م���ؤخ��رة  يف 
باتفاقيات جتارية مع ال�ليات املتحدة اإذا 

ان�سحبت من الحتاد الأوروبي.
البيت  با�سم  املتحدث  �س�لتز  اإري��ك  وق��ال 

الرئي�س  "ب��س�ح  لل�سحفيني  الأبي�س 
حتديث  ل���دى  ول��ي�����س  ق��ال��ه  مب��ا  يتم�سك 
بريطانيا  حث  قد  اأوباما  وكان  مل�قفنا." 
على البقاء يف الحتاد الأوروبي عندما زار 
لندن يف ابريل ني�سان وحذر من انه لن يتم 
اإبرام اتفاق جتاري بني البلدين يف اأي وقت 
الحتاد  من  بريطانيا  ان�سحبت  اإذا  قريب 

الأوروبي.

رئي�س  عن  الرو�سية  انرتفاك�س  وكالة  نقلت 
ال�زاء الرو�سي ق�له ان م��سك� قلقة من تقلبات 
ل�سالح  الت�س�يت  بعد  الأولية  ال�سلع  اأ�س�اق 
وقال  الأوروب��ي.  الحتاد  من  بريطانيا  خروج 
بالعا�سمة  لل�سحفيني  ميدفيديف  دمي��رتي 
على  فقط  ي�ؤثر  ل  بريطانيا  خروج  ان  م��سك� 

ويف  اأي�سا.  العاملي  ولكن  الأوروبي  القت�ساد 
ذات ال�سياق، نقلت وكالة الإعالم الرو�سية عن 
الطاقة  ل�زير  الأول  النائب  تيك�سلر  اىلك�سي 
الرو�سي ق�له ي�م ان وزارة الطاقة تت�قع زيادة 
الربيطانيني  النفط بعد ت�س�يت  اأ�سعار  تقلبات 

ل�سالح اخلروج من الحتاد الأوروبي.

يف  اجل��دي��دة  امل��ن��ازل  مبيعات  ت��راج��ع��ت 
ال�ليات املتحدة المريكية خالل �سهر ماي� 
ارتفعت  %6 بعدما  بن�سبة  املت�قع  اأقل من 
يف اأبريل بن�سبة %12.3. واأظهرت بيانات 
الأمريكية،  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ع��ن  ���س��ادرة 

اىلوم انخفا�س مبيعات املنازل الأمريكية 
ماي�  �سهر  خ��الل  األ��ف��ًا   551 اإىل  اجل��دي��دة 
يف  �سجلته  طلب  األف   586 مقابل  املا�سي 
تراجعها  اىل  ت�سري  الت�قعات  وكانت  اأبريل. 

اىل 560 األف طلب 

الئتماين  للت�سنيف  م�ديز  وكالة  خف�ست   
اىلوم ت�قعاتها لت�سنيف الدي�ن الربيطانية 
"م�ستقرة"  من  "�سلبية"  اإىل  الأج��ل  ط�يلة 
من  ب��اخل��روج  الربيطانيني  ت�س�يت  عقب 
مذكرة  يف  م�ديز  الأوروبي.وقالت  الحتاد 
من  اخل��روج  ل�سالح  الت�س�يت  ان  بحثية، 
اإىل من الغم��س  الحت��اد الأوروب��ي ي���ؤدي 
على  النم�  م��ع��دلت  ب��ت��اأث��ر  ت���ق��ع��ات  م��ع 
املدى املت��سط. واأبقت م�ديز على ت�قعات 
لت�سنيف الحتاد الأوروبي بنظرة م�ستقبلية 
البيان�اأظهرت  )AAA(.بح�سب  م�ستقرة 
الذي  الربيك�ست  ل�ستفتاء  النهائية  النتائج 
ل�سالح  الربيطانيني  ت�س�يت  اأم�س  انتهى 
الأوروب���ي يف خط�ة  اخل��روج من الحت��اد 
تاريخية.من جانبها طالبت مديرة �سندوق 

انف�سال  بعد  �سل�س  بتح�ل  ال��دويل  النقد 
بريطانيا عن الحتاد الأوروبي.

"نحث  بيان،  يف  لجارد  كريت�ستني  وقالت 
والحت���اد  بريطانيا  يف  الأط����راف  ك��اف��ة 
�سل�س  حت�ل  عملية  تاأمني  على  الأوروب���ي 
و�سع  خ��الل  م��ن  القت�سادية  للعالقات 
اأي  لتجنب حدوث  بعينها  واإجراءات  اأهداف 

ا�سطرابات".
البن�ك  ال��ت��زام��ات  ب�سدة  "ن�ؤيد  ت��اب��ع��ت، 
الأوروب��ي  والحت��اد  بريطانيا  يف  املركزية 
تقلبات  من  للحد  الالزمة  ال�سي�لة  بت�فري 
النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج  الأ�س�اق".واأظهرت 
اأم�س  انتهى  ال���ذي  الربيك�ست  ل�ستفتاء 
من  اخل��روج  ل�سالح  الربيطانيني  ت�س�يت 

الحتاد الأوروبي يف خط�ة تاريخية.

        
لعمليات  املتنامية  امل�جة  دفعت 
اإىل  ال��ه���ات��ف امل��ح��م���ل��ة  اخ�����رتاق 
حت�يل  على  يق�م  جديد  مفه�م  �سع�د 
الأمر  مراقبة،  اأجهزة  اإىل  الذكية  اله�اتف 
وانتعا�س  من�  وراء  رئي�سي  ب�سكل  يقف  الذي 

امل�سممة  الأج���ه���زة  ���س���ق 
م�ست�ى  لتعزيز  خا�س  ب�سكل 
به  اأفادت  ملا  وفقًا  اخل�س��سية، 
عالمة   ،»FOUR« »ف���ر«  �رشكة 
من  انطلقت  التي  املحم�لة  اله�اتف 

الإمارات العربية املتحدة.
بالكثري  الذكية  اله�اتف  لتجهيز  ونظراً 
والكامريات  بال�سبكة،  املت�سلة  املزايا  من 
عالية ال��س�ح، ونظام حتديد امل�اقع العاملي 
التقنيات  هذه  ا�ستخدام  بالإمكان  بات   ،GPS
من اأجل حت�يل الهاتف املحم�ل اإىل جهاز جت�س�س 

قادر على التقاط ال�س�ر وت�سجيل مقاطع الفيدي�..
وحتديد م�قع تخزين البيانات، بل حتى حتديد م�قع 

امل�ستخدم،  العمل دون علم  اأو يف مكان  م�ستخدم اجلهاز داخل املنزل 
اأو احل�س�ل على اإذنه. وهذا ه� اخلطر الرئي�سي الذي يقف وراء ت�سميم 
الهاتف الذكي K500، اأحدث منتجات �رشكة »ف�ر«، على وجه التحديد 
تقنية  اإزال��ة  خالل  من  وذل��ك  �سده،  احلماية  لتاأمني  خا�س  وب�سكل 

الكامريا ونظام حتديد امل�اقع العاملي.
وقال في�سل البناي، امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�رشكة »ف�ر«: »هناك 
قبل  من  قر�سنتها  يف  ويتمثل  املحم�لة  اله�اتف  يتهدد  حقيقي  خطر 
ت�س�ير  على  تق�م  التي  اخلبيثة،  الربجميات 
والتج�س�س  واأ���رشت��ه،  واأ�سدقائه  امل�ستخدم 
العمل. ويتم ذلك  اأو مكان  املنزل  عليه داخل 

عن طريق حتميل تطبيق �سليم على الهاتف.
الكثري  على  يحت�ي  ذات��ه  بحد  التطبيق  لكن 
ال��س�ل  اإمكانية  تتيح  التي  الرتاخي�س  من 
اإىل الكامريات، ونظام حتديد امل�اقع العاملي 
وما اإىل ذلك، ما ي�ؤدي اإىل حت�يل الكامريا اإىل 
اخلبيثة  الربجميات  هذه  ومن  جت�س�س.  جهاز 
الذي  ط��روادة(،  )ح�سان  ا�سم  عليه  يطلق  ما 
الهاتف  �سمن  مراقبة  برنامج  بتثبيت  يق�م 
املحم�ل ميكن قرا�سنة النرتنت من اخرتاق 

البيئة اخلا�سة للجهاز«.

بنح�   ، اىلوم  تعامالت  مب�ستهل  الأمريكية  الأ�سهم  اأداء  ارتفع 
النفط  اأ�سعار  ايجابية، وارتفاع  اقت�سادية  جماعي بعد بيانات 
بالتزامن مع ا�ستفتاء ح�ل بقاء بريطانيا  يف الحتاد الأوروبي 
من عدمه.وبحل�ل ال�ساعة 1:30 بت�قيت جرينت�س ارتفع م�ؤ�رش 
داو ج�نز ال�سناعي بن�سبة %0.88 اىل م�ست�ى ال�17937.04 
نقطة اأو مايعادل 157.76 نقطة.وزاد م�ؤ�رش �ستاندرد اند ب�رز 
500 بن�سبة %0.76 اىل م�ست�ى ال�2101.43 نقطة اأو مبقدار 
عليه  تغلب  الذي  املجمع  نا�سداك  م�ؤ�رش  نقطة.و�سجل   16.09
اأ�سهم التكن�ل�جيا بن�سبة %0.73 اىل م�ست�يات ال�4868.43 
"ناميك�س"  35.06 نقطة.وارتفع اخلام المريكي  نقطة مبقدار 
�سعر  لي�سل   1.51% بن�سبة  الأمريكية  التعامالت  مب�ستهل 
البيانات  49.88 دولر.وعلى �سعيد  اىل  ت�سليم ي�لي�  الربميل 
القت�سادية اأظهرت بيانات �سادرة عن وزارة العمل الأمريكية 
�سخ�س  األف   18 مبقدار  البطالة  اعانة  طلبات  تراجع   ، اىلوم 
عدد  ي�ني�.وانخف�س   17 يف  املنتهفي  الأ���س��ب���ع  خ��الل 
ال�سخا�س الذين تقدم�ا لل�ظائف اإىل 259 األف  مقابل 277 
 270 البالغة  الت�قعات  ليخالف  له،  ال�سابق  الأ�سب�ع  يف  األف 

الف �سخ�س.

كيف سيؤثر الخروج من االتحاد األوروبي على حياة البريطانيين؟

كانت غرينالند هي الدولة ال�حيدة التي ان�سحبت 
الأوروبية  ال�س�ق  من  اأو  الأوروب���ي  الحت��اد  من 
1985.ويبدو  عام  ُتعرف  كانت  كما  امل�سرتكة 
قد  ال�سكيم�،  فيهم  مب��ن  غرينالند،  �سكان  ان 
ان  اإل  الحت���اد،  م��ن  بخروجهم  جناحا  حقق�ا 
وبالتايل  الأ���س��م��اك.  ه��ي  ال�حيدة  �سادراتهم 
اأم  مماثلة،  مكا�سب  الربيطاني�ن  يت�قع  فهل 
قيمة  ُتعد  ال�سديد.  للتجمد  مدخراتهم  �ستتعر�س 
يف  القت�سادية  الأدوات  اأهم  ال�سرتليني  اجلنيه 
التنب�ؤ بامل�ستقبل املايل يف بريطانيا. وانخف�ست 
يف  بريطانيا  ان  تبني  عندما  ب�سدة  اجلنيه  قيمة 

اأحد  يف  وخ�رش  الحت��اد،  من  لالن�سحاب  طريقها 
وو�سل  قيمته،  من  املائة  يف   10 نح�  الأوق��ات 
املت�قع  وم��ن  عاما.   31 منذ  له  م�ست�  اأق��ل  اإىل 
املت��سط.  املدى  على  منخف�سا  اجلنيه  يبقى  ان 
ال�سلع  �رشاء  تكلفة  زي��ادة  ذلك:  يعني  ماذا  ولكن 
زيادة  اإىل  ذلك  و�سي�ؤدي  اخل��ارج  من  واخلدمات 
ُتباع  التي  الربيطانية  ال�سلع  و�ست�سبح  الت�سخم 
ماذا  ولكن  للم�سرتين  �سعرا  اأق��ل  الأخ��رى  للدول 
مل�اجهة  ال�سخ�سي؟  لالأنفاق  بالن�سبة  ذلك  يعني 
اإىل زيادة  الت�سخم، فقد يلجاأ بنك اجنلرتا  م�سكلة 
زيادة  ذلك  �سان  ومن  اجلنيه.  على  الفائدة  �سعر 
تكلفة قرو�س الإ�سكان والقرو�س عم�ما. وتت�قع 
يرتاوح  مبا  القرو�س  كلفة  زي��ادة  اخلزانة  وزارة 

بني 0.7 يف املائة اإىل 1.1 يف املائة بالإ�سافة 
خالل  ال���زراء  رئي�س  وقال  احلالية.  التكلفة  اإىل 
كلفة  ان  اأوروب��ا  داخل  بالبقاء  للت�س�يت  حملته 
 1000 ي�ساوي  مبا  ت��زداد  قد  الإ�سكان  قر�س 
جنيه يف العام. ومع زيادة كلفة قرو�س الإ�سكان 
قيمة  زيادة  اأي�سا  املت�قع  فمن  العقارات  ملالك 
الإيجارات. ولكن باملقابل، فاإذا تعر�س القت�ساد 
اجنلرتا  بنك  يقرر  فقد  عنيفة،  لهزات  الربيطاين 
خف�س �سعر الفائدة على اجلنيه، وه� ما يعني، يف 
تلك احلالة، انخفا�س كلفة القرتا�س، اأو قد يقرر 
الفائدة.  البنك البقاء على امل�ست�ى احلايل ل�سعر 
ان�سحاب  ان  م��ن  ال���دويل  النقد  �سندوق  وح��ذر 
بريطانيا من الحتاد ميكن ان ي�ؤدي اإىل انخفا�س 

على  قائما  ذلك  وكان  العقارات.  اأ�سعار  يف  حاد 
اخلزانة  وزارة  اأما  الفائدة.  �سعر  بارتفاع  الت�قع 
بن�سبة  تنخف�س  قد  العقارات  اأ�سعار  ان  فقالت 
ترتاوح بني 10 يف املائة و18 يف املائة مقارنة 
العامني  خ��الل  اليه  �ست�سل  الأ�سعار  كانت  مبا 
التاليني.  وقد يك�ن ذلك خربا �سارا للراغبني يف 

ال�رشاء لكنه لي�س كذلك ملالك العقارات احلاليني.
ان  العقاريني  لل��سطاء  ال�طني  الحت��اد  ويعتقد 
تغريا  ت�سهد  ان  ميكن  لندن  يف  العقارات  اأ�سعار 
جنيه   7500 نح�  املت��سط  يف  تفقد  وان  كبريا، 
كانت  مبا  مقارنة  املقبلة،  الثالث  الأع���ام  خالل 
النخفا�س  يك�ن  ان  املت�قع  ومن  اليه.   �ست�سل 
اأقل يف مناطق اأخرى ت�سل اإىل 2300 جنيه لكن 

احتاد ال��سطاء يت�قع ان ت�ا�سل العقارات الرتفاع 
يف جميع احلالت، ولكن مبعدل اأقل، ولي�س اإىل حد 
ان تفقد �سيئا من قيمتها. وت�قع العديد من اخلرباء 
ان ت�ؤدي ال�سدمة القت�سادية للخروج من الحتاد 
العمل يف  العاطلني عن  زيادة عدد  اإىل  الأوروبي 
اإجمايل  بريطانيا. وتقدر وزارة اخلزانة انخفا�س 
4 يف  2.8 يف املائة و  الأج�ر ن�سبة ترتاوح بني 
املائة عندما ت�سل اإىل حدها الأق�سى، اأي �سيك�ن 
معدل انخفا�س دخل ال�سخ�س العادي نح� 780 
ان  نغفل  األ  هنا  املهم  من  لكن  العام.  جنيها يف 
بريطانيا �ستبقى ع�س�ا يف الحتاد الأوروبي ملدة 
عامني على الأقل، وعادة ما يك�ن التنب�ؤ بالأداء 
الظروف  يف  حتى   – عامني  مل��دة  القت�سادي 

قبلنا  اإذا  بال�سع�بات.  حمف�فا  اأم��را   – العادية 
مببداأ انخفا�س النم� القت�سادي بعد اخلروج من 
الحتاد الأوروبي -على املدى الق�سري على الأقل 
- فهذا يعني انخفا�س ما لدى احلك�مة من اأم�ال، 
ويخف�س من قدرتها على تقدمي م�ساعدات ماىلة.

مبعدل  حمتمل  انخفا�س  اإىل  تقديرات  وت�سري 
جنيه  مليار  و22  جنيه  مليار   28 بني  ي��رتاوح 
ميزانية  لن  ونظرا   .2020  –  2019 عام  يف 
الرعاية الجتماعية ت�سل اإىل نح� 28 يف املائة 
من النفاق احلك�مي، فمن املنطقي ان نت�قع قدرا 
معتربا من التخفي�سات، وتراجعا اأكرب يف النفاق 
وم�ساعدات  ال�رشيبية  الإعفاءات  على  احلك�مي 

ال�سمان الجتماعي

وكاالت- متابعة

تويوتا تعتزم طرح سيارات قادرة 
على تفادي الحوادث

تعتزم �رشكة ال�سيارات اىلابانية ت�ي�تا طرح �سيارات ذكية 
غ�س�ن  يف  املحتملة،  احل���ادث  تفادي  على  ق��ادرة  مط�رة 

ال�سن�ات اخلم�س املقبلة، ح�سبما ذكرت "رو�سيا اىلوم".
فان  ت�ي�تا  يف  البح�ث  معهد  رئي�س  برات  جيل  ل�  ووفقا 
�سياراتها من خالل  قيادة  �سالمة  تعزيز  اإىل  تتطلع  ال�رشكة 
احل���ادث  ح��الت  وت��ف��ادي  ا�ستباق  م��ن  املركبات  متكني 
املحتملة. واأكدت ال�رشكة ان املعهد �سينفق مبلغ مليار دولر 

خالل ال�سن�ات اخلم�س املقبلة لتحقيق هذا الغر�س، 
الذاتية  ال�سيارات  لتط�ير  املناف�سة  يف  والدخ�ل 

القيادة.
وقت  يف  اأو�سحت  قد  ه�ندا  �رشكة  ان  ويذكر 

���س��اب��ق م��ن ه���ذا ال�����س��ه��ر، ان��ه��ا ���س��رتك��ز على 
بالذكاء  معنية  جديدة  بح�ث  هيئة  ان�ساء 

ال�سطناعي من اأجل الن�سمام اإىل �رشكات 
يف  الأخ���رى  العاملية  ال�سيارات  �سناعة 
ذلك  يف  مب��ا  ال��روب���ت��ات،  بح�ث  جم��ال 

ف�رد وف�لك�س فاجن. وي�ؤكد برات على 
على  ق��ادرة  ذاتية  �سيارات  تط�ير  ان 

الالزمة  التدابري  وات��خ��اذ  الت�رشف 
يف  الأم����ر  على  تلقائيًا  لل�سيطرة 

و�سيك�ن  ال�سيارات  مناورات  اأثناء 
الهدف الأ�سا�سي ل�رشكة ت�ي�تا يف 

�سيارة  انتاج  القادمة  ال�سن�ات 
ال�رشيعة،  الطرق  على  اىل  دفع 

الألعاب  دورة  يف  �ست�سارك 
الأوملبية يف ط�كي� 2020. 

م�ساعدة  انظمة  ان  ويذكر 
ال�سائق امل�ستخدمة حاىلا 
تعتمد اإىل حد كبري على 

ال�ست�سعار  اأج���ه���زة 
ل��ت��ج��ن��ب ال��ع��ق��ب��ات 

على  وامل���رك���ب���ات 
الطرق.

وي�����س��ي��ف ب��رات 
"هنالك  ق��ائ��ال 

ان  اإم��ك��ان��ي��ة 
ت�سنع ت�ي�تا 

ما  ي���م  يف 
روب���ت��ات 

ة  عد مل�سا

ذلك  ياأتي  حيث  املنزيل"  لال�ستخدام  وروب�تات  امل�سنني 
مع  اىلابانية  ال�سيارات  �سناعة  �رشكات  تناف�س  ظل  يف 
الىلة  املركبات  تط�ير  اأج��ل  م��ن  التكن�ل�جيا  ���رشك��ات 
ان  بالذكر  جدير  امل�ستقبل.  يف  املجتمع  متطلبات  وحتقيق 
م�ساركتها  عن  العام  هذا  من  �سابق  وقت  يف  اأعلنت  ت�ي�تا 
�رشكة مايكرو�س�فت يف حماولة جمع وحتليل البيانات ذات 
القيمة من �سياراتها حيث �سريكز امل�رشوع اجلديد على ربط 
ال�سيارات بع�سها ببع�س ومبنازل اأ�سحابها من اأجل التعرف 

على حالة الطرق وازدحام ال�سري.

دبي- متابعة    

وكاالت - متابعة
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